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JAV Valstybės Departamento Atsakymas
PLB Seimui

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas yra išsiuntęs 
visą eilę sveikinimų ir padė
kos laiškų žymiems asmenims 
ir įstaigoms Jų tarpe ir Ame 
rikes Valstybės Departamento 
sekretoriui (užsienio reikalų 
ministeriui) Foster Dulles. At
sakydamas į PLB Seimo pa
dėką už sovietinės agresijos 
padarinių nepripažinimą. Vals 
tybės Departament s Valsty
bės Sekretorius Dulles vardu 
dėkoja PLB Seimo Pirminin
kui ir be kita ko, rašo:

— Baltijos tautų nelaimė 
Jungtinių Valstybių'vyriausy
bei kelia gilų susirūpinimą. 
Mes atsisakėme pripažinti Bal 
tijos valstybių jjungimą į So 
vietų Sąjungą ir kaip žinote, 
tebetęsiam buvusių valdžioje 
prieš Sovietų Sąjungos okupa 
ciją Lietuvos, Latvijos, Estijos 
vyriausybių atstovų pripažint 
mą Kaip prezidentas Eisenho 
weris ir Valstybės sekretorius 
Dulles yra pabrėžę, šios vy-. 
riausybės politika tvirtai sie
kia Sovietų viešpatavimui ‘-’y 
tų Europoje taikiomis priemo 
nėmis padaryti galą ir padėti 
Rytų Europos kraštams atgau 
ti valstybinę nepriklausomy
bę Būkite tikras kad Jung
tinių Valstybių vyriausybė pa
naudos kiekvieną tinkamą prie 
monę šios politikos vykdymui.

Seimą sveikino prez. Eise- 
nbowerio vardu, keturi guber 
natoriai, aštuoni senatoriai ir 
Žt kongresmanai (parlamento 
atstovai)

LAISVĘ REIKIA IŠSIKOVOTI

Gera yra turėti palankumo 
iš įvairių ištaigų bei žymių 
politikų mūsų kovai už išsi 
laisvinimą. Tačiau laisvės nie 
kas mums veltui neduos. Už 
ją mes patys, sutelkę visas

Berlynas - Tarptatitihes Politikos Démesiò Centras

Maskva sustojo pusiaukelė 
je ir lemiamo žingsnio žengti, 
Berlyno administravimą ati
duoti komunistinės Rytų Vo
kietijos .vyriausybei, vengia. 
Tai turėjo būt padaryta praė 
jusią savaitę.

Kodėl Kremliaus diktatoriai 
sus vyravę? Pamatė, kad per 
davimas sovietų zonos Rytų 
Vokietijos Vyriausybe’ tvarky 
ti, gali iššaukti nenumatytų 
komplikacijų; Vakarų vyriau 
sybės, Ameriką., Anglija, Pran 
Cūzija, Kuril Žinioje yra trys 
ketvirtadaliai Berlyno, nutarė 
jokių nuolaidų nedaryti. 

Norintiems vykti i Santos gruodžio m. 7 d. 
30 lapkričio paskutinė užsirašymo diena.

jėgas į vieningą frontą, pri
valome kovoti. Pasauliui nuo
lat privalome priminti kad 
mes nesame vergų, laukinių 
tauta, kad turime savo praei 
tį, istoriją, kultūrą, kad mes 
norime ir sugebame nepri
klausomai gyventi, kad mums 
teisės į laisvę ir nepriklauso
mybę niekas negali atimti Jei 
Azijoj, Afrikoje kyla naujos 
juodžiij tautos nepriklausomam 
gyvenimui kodėl lietuviai tu
rėtų vergauti? Jei čia skaitė
me Valstybės Departamento 
palankų pareiškimą Lietuvos 
bylai, įai nėra jokios abejo
nės. kad tai yra Alto. Vliko, 
Laisvės komiteto nuolatinio 
beldimosi į Baltųjų Rūmų du
ris pasekmės.

Šiandien yra būtinas reika
las, kaip kadaise Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas yra suprojektavęs, kiek
viename krašte, kur yra lietu 
vių ar jų draugų būtina yra 
turėti Lietuvos laisvinimo ko
mitetas ar kitas panašus poli 
tinis organas Tokio organo 
mums reikia ir čia Brazilijo
je Lietuvos laisvinimo reika
lu mes permažai darome. O 
esamose sąlygose, kurios šiuo 
metu mums yra labai palan
kios. galėtume daug daugiau 
padaryti Jei krašto vyriausy
bė ar visuomenė kartais ne
turi reikiamo mūsų reikalų su 
pratimo, tai mes esame kulti. 
Niekas negali ginčyti, kad šiuo 
inetu oats svarbiausias visų 
lietuvių gyvenančių laisvame 
pasaulyje uždavinys yra Lie
tuvos laisvinimo darbas Šį dar 
bą užmetant j šalį ar antrą 
vietą, mūsų bet koks kitas 
veiksmas neturi pateisinimo 
Pavergtoji Lietuva iš mūsų 
laukia darbo Neapvilkime ;ų 
ir patys savęs nepasmerkime 
istorijos teisme.

Õ tas nuolaidų nedarymas 
turėtų pasireikšti pasmerki
me sovietų vyriausybės, kad 
ji nesilaiko bendro susitarimo 
Berlyno klausimu; antra - Ry 
tų Vokietijos administraciją 
laikyti tik sovietų Rusijos pa 
vaduotojais, agentais, tuo bū
du ir toliau nepripažįstant ko 
munistinės Rytų Vokietijos vy 
riausybės; jei būt Berlynan 
priėjimas užblokuotas, tuoj iš 
tiesti «orė tiltą», kurio nutie
simui jàu rezerve stovi 6<:0 
keturmotorių lėktuvu. O jei 
ir «oro tiltas» būt kliudomas, 
tuomet kelią iš Vakarų Vokie

— (E) Parengimas Baltijos 
jūros klausimais spalio 14 d. 
Bonnoje, universiteto audito
rijoje gerai pavyko. Kalbėjo 
Vokietijos Fed. Resp ministe 
ris Dr H Lindrath’as, buvęs 
gen štabo pulk D. Berendsen’ 
asirVLlKo Vykd T bos URT 
valdyt Dr. P. Karvelis Iš pa 
sakytų kalbų paaiškėjo, kad 
Sovietai vykdo jau caristinės 
Rusijos pradėtą įsistiprinimą 
Baltijos jūroje ir rengiasi pa 
naudoti ją pulti Vakarus. Pa 
rengimą oaminėjo vokiečių 
spauda, įdėdama Kalbų san
traukas. paminėjo ir valdžios 
leidžiamas biuletenis Salėje 
matėsi ne mažas būrys rinkti 
nės vokiečių visuomenės, pa- 
baltiečių ir kitų tautybių.

— Mirusius savinasi. Vil
niaus radijas lapkr. 4 d. paini 
nėjo poeto Kazio Binkio 65 
gimimo sukaktį. Pabrėžęs ne 
ginčijamą faktą, kad Binkio 
eilėraščiai buvo liaudies mė 
giami, ir kad jo scenos veika 
las «Atžalynas» sprendžia gi
lius moralinius klausimus. Vii 
niaus radijo komėntorius tei
gia kad «Binkis 1940 m karš 
tai sutiko tarybinę santvarką*. 
Tačiau, kas Binkį pažino, tei 
gla, kad buvę visai atvirkš
čiai... Binkis mirė 1242 metais 
Kaune.

tijos ginklu prasiskinti. An
glai, amerikonai ir prancūzai 
šiuo metu savo kariuomenių 
iš Berlyno neatitrauks.

Reikia manyti, kad šitaip 
užimta vakariečių pozicija 
privertė Kruščevą ir jo sė
brus rimčiau pagalvoti ir nuo 
savo planų susilaikyti

Sulig bendru susitarimu Vo 
kietijos suvienijimas turėtų 
įv\kdintas abiejose Vokietijos 
dalyse laisvu balsavimu prižiū 
rint Jungtinių Tautų Organiza 
eijos paskirtai komisijai. Bet 
rusai šio savo susitarimo ątsi 
sako, nes žino kad vokiečiai 
pasirinks laisvę, bet ne vergi 
ją Koks Rytų Vokietijoje yra 
«rojus» rodo ir tas faktas, 
kad trys milijonai vokiečių 
perbėgo į Vakarų Vokietiją.

Vakarams pripažinus Rytų 
Vokietijos vyriausybę, Vokie 
tijos suvienijimas prie dabar 
tinių aplinkybių būtų neįma 
nomas. Kaip Maskva iš savo 
«globos» nepaleidžia enki jos, 
Č jkošlovakijos, Rumunijos ir 
kitų satelitinių valstybių, tus 
čia svajonė būtų ir dabar yra, 
kad rusai iš savo rankų pa
leistų tokį skanų grobį, kaip 
derlingus Vokietijos plotus! ir 
jos galingą industriją

Maskva nori tik kitus apsta 
lyti, bet pati nė per plaūką 
nesitrauks.

Juoktis sveika! Juokai iki ašarų!
Nepraleiskite retos progos linksmoje nuotaikoje 

praleisti popietę, kurią šį mėn 30 d. 3 v. p.p. V. Žoli
noje. Seselių Pran čių gimnazijos salėj, rengia Liet Kat. 
Moterų Draugija.

Programoje: 3 v komedija, kupletai ir kt.
Atvykę nesigailėsite!
Pakvietimus įsigykite iš anksto pas draugijos na

res. klebonijoje. Vito bare ar sekmadieniais po liet, pa
maldų prie bažnyčios.

Gautas pelnas bus paskirstytas kultūriniams ir lab
daros reikalams.

Liet. Kat Moterų Draugija

Rinkimai Prancūzijoje

Prancūzijos rinkimai davė 
nelauktų rezultatų Komunis
tinis frontas neteko daugiau 
kaip ketvirtdaiio balsų. Ben
drai visas kairysis sparnas 
šiuose rinkimuose išėjo susilp 
nėjęs. Daugiausia atstovų pra 
vedė De Gaulle partija. Cen
tro partijos atlaikė savo po
zicijas Komunistai pralaimė
jo nesenai įvykusiuose savi
valdybių rinkimuose Vakarų 
Vokietijoje nepravedė nė vie
no atstovo.

De Gaulle ir Adenauer

Buvo susitikę lapkričio mėn. 
26 d Vokietijoje Pasitarimuo 
se plač ai kalbėjosi' bendros 
Europos rinkos reikalu kad 
išvengti kenksmingos konku 
rencijos.

Buvo paliesti ir politiniai 
klausimai Pirmoj eilėj padė
tis Berlyne. Prancūzijos ir Vo 
kietijos nusistatymas Berlyno 
klausimu pilnai sutinka su An 
glijos ir Amerikos nusistaty
mu.

Brazilijos Rusijos santykiai

Brazilijos vyriausybė šiuo 
metu studijuoja p ekybos ga 
limy bes su Sovietų Rusija ir 
kitais satelitiniais kraštais

Rusija iš Brazilijos pirmoj 
eilėj pirktų kavos ir kakavo. 
Šiuos produktus norėtų gauti 
greitu laikų. Rusija už tai in 
dustrijos mašinomis atsilygin 
tų Tik visa bėda, kad Rusija 
tų mašinų dabar negali duoti, 
nes neturi Rusai su Brazilija 
daugiau propagandiniais surhe 
timaiš nori užmegsti komerci 
nius santykius» negu del rea
lių galimybių.

hETŲ AMERIKA
PRAŠO PINIGO

Vašingtone, Š. Amerikos sos 
iinėje yra susirinkę abiejų 
Amerikos kontinentų valsty
bių, Iš viso dvidešimts vienos, 
delegacijos tartis finansiniais 
bei ekonominiais reikalais 
Reikalas trumpai ir aiškiai 
tariant yra toks Visi Pietų 
Amerikos kraštai, nors turi 
daug gamtos turtų, bet skur 
de gyvena. Jų biudžetai suve 
darni su dideliais nuostoliais, 
pinigo vertė nuolat krinta, 

skolose paskendę. Jei padėtis 
ilgiau tokia bus, gręsia ekono 
minė suirutė. Kokios šios eko 
nominės padėties priežastys 
yra Vienos jų glūdi pačių 
valstybių viduje, o kitos pri
klauso nuo užsienio. Nepas- 
laptis, kad vadinamieji Pietų 
Amerikos nacionalistai kurie 
dažnai giminiuojasi su komu 
nistais yra priešininkai priva 
čios iniciatyvos, nenori leisti 
privačiam kapitalui, vidaus ir 
užsienio, organizuoti priva
čias kompanijas gamtos tur 
tams išnaudoti. Per didelis 
valdžios kišimasis sutrukdo 
krašto ekonominį progresą 
Pavyzdys yra iš Brazilijoj va 
dínamo «Petrobraz»

Kita priežastis tai stoka 
rinkų iškasamiems minera
lams bei žemės ūkio produk 
tams pavyzdžiui kavai

Susirinkusieji Vašingtone 21 
krašto delegatai ir svarsto 
kaip sparčiau pastūmėti eko
nominį gyvenimą Planai pro 
jektuojami ilgiems metams. 
\ isi nor gauti kuo daugiau 
iš Amerikos dolerių.

Ypač karštai kalbėjo Brazi 
lijos delegacijos pirmininkas 
Šchmįdt, reikalaudamas tuč 
tuojau duoti dolerių Brazil! 
jos delegato kalba sukėlė vi 
šokių aiškinimų Bendrai bra, 
žilų delegato pasiūlymas nega 
lės būti priimtas.

Atrodo, kad Brazilija lyg 
norėdama Ameriką paspausti, 
tuo pačiu metu kai vyksta 
Vašingtone ekonominė knnfe 
rencija pradėjo derybas su 
Rusija. Pietų Anierikoš vai® y 
bės būtų patenkintos jei Ame 
rika duotų tiek dolerių, kiek 
jos nori Juo® išleidę vėl dau , 
giau prašys.

— Rusijoje žemės ūkis per 
gyvena krizę.. Produkcija la
bai žema. Mažai atlyginamas, 
išbadėjęs kolchozininkas ne 
nori ir nepajėgia dirbti. Dar 
bai visur atsilikę ir menką 
derlių duoda. Dėl šios priežas 
ties net studentai ir mokslei
viai yra mobilizuojami koleho 
zuose dirbti.

— Šakiuose pradėta įreng 
ti dirbtinį ežerą, 4 ha plote. 
Darbai pradėti prieš mėnesį. 
Žemės kasimo darbai būsią 
baigti dar šiais metais.

V,. ... ,,

Si sekmadieni visi i Liet. Kat. Mot. Draugijos POPIETE
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka j
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Is Lietuvos Pogrindžio i Sibirą ir atgal
Ui.

(tąsa)

(E) 1955 metais išvežė gru
pę kalinių iš Džesbazgano j 
Kargandą. Iš karto patekome 
j 16 jį kalėjimą. Čekistai ban 
dė mus užsiundyti kriminali 
niais kaliniais, bet pastarieji, 
sužinoję, kad mes iš Džesgaz 
gano, atitolo. Be to, paskuti
niu laiku jau ir kriminaliniai 
kaliniai stengėsi su politiniais 
kaliniais vengti konfliktų.

16 me kalėjime buvo patai 
pinti du išprotėję lietuviai. 
Kas jie ir iš kur sužinoti ne
pavyko. Vienas vis šaukė per 
kameros langą: «Jėzau. Mari
ja, už ką Jūs man galvą dau
žote?» Tai. be abejo, Čekistų 

\ teroro aukos.

3000 Lietuvių Karagandoje ne
leido į Lietuvą grįžti.

Pati Karaganda tikras kali
nių miestas. Mieste ir arti
miausiose apylinkėse buvo 

; apie 12U.000 kalinių, politinių 
ir kriminalinių Mieste gyve
no daug tremtinių, ypač čečė 
nų, ingušų, Krymo totorių, vo 
kiečių, ukrainiečių ir kitų. 
Lietuvių buvo priskaitoma iki 
3030 Tai buvo daugumoje po 
litiniai kaliniai, «atlikę baus
mę». Jų neleido į Lietuvą 
grįžti.

Karagandos stovyklose re
žimas stipresnis, kaip Džez- 
gazgane. Ir santykiai tarp tau 
tybių nebuvo tokie glaudūs, 
bet paskutiniais metais susi 
dūrimu neįvyko, lietuvių ir 
ukrain ečių santykiai taip pat 
buvo geri. Stovyklose buvo 
ne mažai korėjiečių, japonų, 
kiniečių, iraniečių ir kitų Bū 
dingą tai kad iraniečiai visi 
buvo komunistai, ar net rau
donosios vyriausybės šiauri
niame Irane nariai^ (kol toji 
sritis buvo po komunistų įta
ka), kurie kartu su rusų ka
riuomene pasitraukė 946 me 
tais iš Irano

Karagandos Iietuviai organizuo 
tai š/enčia Kalėdas

1955 metais Karagandos lie 
tuviai stovyklose pirmą kartą 
atšventė organizuotai Kalėdas 
lil-je stovykloje Kalėdų šven 
tėję dalyvavo apie 130 lietu
vių ir 20 kitų tautybių atsto
vų, kuriuos lietuviai pakvie
tė. Stovyklos administracija iš 
karto nekliūdė švęsti, nors

organizatoriai vėliau nuken
tėjo... '

1954 m. visose stovyklose 
buvo organizuotos taip vadi
namos’ «aktyvo tarybos» iš ka 
linių tarpo. Jas organizuodami 
čekistai lyg norėjo parodyti, 
kad kaliniai turi savivaldą sto 
vykios viduje Į tarybas buvo 
parenkami čekistams patikimi 
žmonės Jų užduotis buvo pa
laikyti darbo drausmę kalinių 
tarpe.

1955 metais stovyklos «ak
tyvo» pirmininką kažkas sun
kiai suže dė Aišku vėl nu
kentėjo «lietuviški nacionalis
tai» ir ukrainiečių «banderov 
cai», nes, anot pirmininko, tik 
jie galėję tai padaryti.

Mus išveža į Mordaviją.

Ir vėl etapai. Šį kartą mus 
veža į Mordavjją Karabaso 
stotyje susodina po 90 žmo
nių į vieną gyvulinį vagoną, 
vadinamą «pulmaną». Vietos 
visiems neužtenka, todėl mie
game pamainomis \ ienas net 
nejautė, kaip jam per naktį 
plaukai prie sienos prišalo. 
Šaltis siekė iki 50 ’aipsnių. 
Aštuonias paras išbuvome va
gonuose ir pagaliau atvykome 
į Mordaviją Kai kurie iš se
nesniųjų išlipę iš vagono į 
šviežią žiemos orą. apalpo ir 
juos nunešė su neštuvais.

Stovykla yramiškuose ir ka 
liaiai dirba radijo dėžių (fut
liarų) fabrike. Dirba daugumo 
je invalidai be raiškų be ko
jų Režimas stiprus, atlygini
mas menkas Kalinys gauna 
už mėnesio darbą 2o iki 60 ru 
bliu Stovyklos viršininkas ka 
pitonas Biriukovas jautėsi lyg 
mažas karaliukas.

Stovykloje vyrauja savotiš
ki įstatymai Kaliniams drau
džiama susirinkti didesnėmis 
grupėmis draudžiama vaikš
čioti takais, kuriais vaikščioja 
čekistai Jei kalinys pereina 
draudžiamu taku penkios 
paros karcerio Tačiau ir čia 
despotizmas pamažu nyko, nes 
atvykę enersdngesni kaliniai 
iš Uralo ir Karagandos apver 
tė viską aukštyn kojom.

Peržiūrės by’as. Paleis — ne
paleis?

Tuo tarpu pasklido gandai, 
kad yra išleistas įsakas dėl 
bylų peržiūrėjimo politiniams 
kaliniams.

Leonardas Žitkevičius

ERŠKĖTROŽE
Lo mokytojo langu
Erškėtrožė žaliavo.
Žaliuojančiam biržely 
Toli jis iškeliavo.

išvežė ištrėmimui į Sibirą. Be 
to, vienus paleido nuimant 
teismą, o kitiems bausmę su
mažino iki faktiaai stovyklo 
je išbūto laiko Pastariesiems 
sunkiai buvo grįžus gauti nqr 
rimą darbą.

Trijų lietuvių studentų trage
diją prisiminus.

IŠLAIKYTI LIETUVOS BYLA GYVAI
Dr. A Trimako, VLlKo Pirmininko, Pranešimas apie 

VLIK’o Veiklą. Padarytas Spalio 11 d. VLIK’o 
Pilnaties Posėdyje New Yorke.

(pabaiga)

PET forume pernai lietuvių 
vardu dažniausiai, jei ne išim 
tinai, kalbėjo VLlKo žmonės 
ir pateikė eilę raportų, pasiū 
lymų ir rezoliucijų Daugelis 
PET atliktų žygių atpalaidavo 
VLIKą nuo intervencijos ir 
kartojimo to, kas jau buvo 
padaryta bendrai su kitais 
Europos pavergtaisiais: me
morandumai įvairiais klausi 
mais kaip pvz, raportai So
vietų agresijos, okupacijos, 
kolonistinio išnaudojimo, ne 
teisėto Lietuvos atstovavimo 
Jungtinėse tautose, priverčia 
mųjų darbų, deportacijų, ge
nocido, religinio persekioji
mo, žmogaus teisių laužymo 
ir kitais reikalais. Medžiagos 
paruošime aktyviai dalyvavo 
Lietuvos delegacijos nariai — 
VLlKo žmonės.

Su ALTu tradiciniai nuošir

džiai draugiškoje dvasioje ben 
dradarbiauta Buvo gauta įpras 
tinė parama informacijos dar 
bui vesti. Norėtųsi tikėti, kad 
ji bus teikiama ir ateityje Šį 
darbą radijo srityje vykdo tik 
VLIKas, tai tos paramos nete 
kimas nutrauktų pagrindinį ry 
ryšį su pavergtąja tauta. Šiuo 
metu, kada JAV siaurina savo 
informaciją ir yra perėjusi į 
grynai oficialiųjų žinių perda 
vimą, VLlKo radijo progra
mos nusipelno ypatingo dėme 
šio. Tikimės tad, kad ALTo 
vadovybė tai įvertina ir radi 
jo programoms vykdyti teikia 
ma parama bus padidinta.

Su^mūsų diplomatiniais ats
tovais įvairiose sostinėse pa
laikomi nuolatiniai ryšiai. Su
in'etuvos atstovu Washingtone 
p. Rajecku santykiai buvo y 
patingai nuoširdūs ir vaisingi 
Lietuvos laisvinimo darbui.

Artimai ir nuoširdžiai ben

Tėvynės dulkės mielos 
Nuo vieškelio vis kilo.

, O sunkvežimiui ūžiant.
Paukšteliai nenutilo:

Balseliais kaip varpeliais 
Sudievu jam kartojo.
Sudiev šlamėjo uosiai 
Sodyboje artojo.

Ir linksmas vyturėlis 
Liūdnu balsu pragydo.
O po mokyklos langu 
Erškėtrožė pražydo.

Pražydo ir nevysta
Ir mokytoją mini.
O mes širdy nešiojam
Troškimą begalinį:

Kad grįžtų mūsų broliai 
Iš šiaurės tolimiausios, 
Erškėčiai kad nežeistų 
Tėvynės mylimiausios!

Taip vadinamas Dubravlag 
Mordavijoje apėmė 18 stovy
klų. kurių skaičiuje 4 moterį} 
stovyklos, kurios dirbo kariuo 
menės siuvykloms

«T<RS Aukščiausios tarybos

negalėj" pravesti teisingą by 
lų peržiūrėjimą, nes tardymo 
bylos buvo saugume (mūsų - 
Vilniuje) o su kaliniu kartu 
eidavo tik lagerinis formulia
ras kuriame nurodytos ben-

Senuosius vergus išleido, o 
| stovyklas vežė naujas pa
mainas I š Lietuvos atvežė gru 
pę studentų, o taip pat rusų 
studentų iš Maskvos ir Lenin 
grado universitetų.

Atvežtieji lietuviai buvo su 
imti 1956 metais už pogrindi
nę veiklą, o Leningrado uni
versiteto rusų studentai buvo 
teisti už jaunųjų socialistų par 
tijos steigimą. Paskutiniaismo 
tais vis dažniau atveždavo ru 
sų jaunuolių, vienokiu ar ki
tokiu būdu pasipriešinusių ko
munistiniam režimui. Draugai 
atvykę iš šiaurės pasakojo, 
kad Komisija ASsR kelias sto 
vykias užpildė gruzinais, da
lyvavusiais . 1956 m. pavasarį 
demonstracijose Gruzijoje

Rugsėjo mėnesį iš 10-sios 
stovyklos atvykusi grupė ka
linių. jų tarpe keli lietuviai, 
pasakojo, kad rugsėjo 11 d. 
čekistai sušaudė «už pabėgi
mą» tris lietuvius studentus. 
(Apie tų lietuvių jaunuolių tra 
gėdiją «Eltos Informacijose» 
savo laiku jau iš kitų šaltinių 
buvo plačiai rašyta). Jie bu
vo suimti 956 m pradžioje. 
Patekę į Mordavijos stovyklą 
rugsėjo 10 d jie buvo išvesti 
į laukus bulvių kasti Studen 
tai, pasinaudoję sargybos nea 
tidumu, pabėgo ir slapstėsi 
per naktį miškuose Sekančią 
dieną studentus apsupo karei 
viai Nematydami kitos išei 
ties, jaunuoliai pakėlė rankas. 
Nežiūrint į tai, stovyklos pi i- 
žiūrėtojai Kadejevas ir Voi

ko misija byloms peržiūrėti» 
atvyko į Mardaviją balandžio 
mėnesio pabaigoje Visa va
sara praėjo nervuotame įtem
pime — paleis nepaleis. Pa
galiau liepos mėnesį komisi
ja atvyko ir į mūsų stovyklą 
ir pradėjo peržiūrėti bylas. 
Per dieną praleisdavo maž
daug 40 žmonių o stovykloje 
buvo priskaitoma Hou.

Komisijos sudėtyje dalyva
vo mažiausia vienas Aukšč. 
tarybos deputatas, keli vieti
niai partijos atstovai ir stovy 
klos kultūrinės-auklėjamosios 
dalies viršininkas,, kuris pa 
teikdavo komisijai kalinio cha 
rakteristiką, apie elgesį sto
vykloje. Komisija jokiu būdu

dradarbiaujama su LLK. Iš jo 
susilaukiame visokeriopos pa
ramos laisvinimo darbą bevyk 
dant

VLlKo prezidiumo pereitų 
metų veiklos vaizdas būtų ne 
pilnas, jei apleisčiau nesumi
nėjęs Rytų ir Vakarų studijų 
komisijas. Jų veiklą VLIKas 
remia. Vakarų studijų komis! 
ja jau pasirodė su pirmuoju 
savo veikalu.

Su ukrainiečiais ir lenkais 
buvo palaikomi nuoširdūs san 
tykiai, kiek jie buvo naudingi 
bendrajam laisvinimo darbui. 
Su gudais, deja, santykiai ne 
gerėja Dirbant su latviais ir 
astais buvo juntamas koordi
nacijos ir intereso trūkumas. 
To išdavoje kai kur neteko
me savo pozicijų, o kai kur 
jų neiškovojome, kai nesusi
daryta savitirpėš paramos ir 
su jais susitarimo

VLIKą sudarančios grupės 
visą laiką sielojosi konsolida 
cijos reikalu. Tačiau vestieji 
pasitarimai su išstojančiomis 
grupėmis iš VLIK© nieko po 
zityvaus nedavė. Tų grupių 
atstovai pasiliko prie savo nu 
sistatymo, kad jiems yra nau

droš žinios, kaltinamasis ak
tas, teismo nuosprendžio išra 
šas, ankstyvesnių stovyklų o- 
peratyvinio skyraus pastabos, 
o taip pat tardymą vedusio pa 
reigūno duota charakteristika. 
1 abai dažnas komisijos spren 
dimas priklausė nuo komisi
jos narių nuotaikos.

Bendrai ėmus, komisija pa
leido apie i 0-60% kalinių, ir 
tai buvo charakteringa vi
soms stovykloms. Iš to galima 
padaryti išvadą, kad vyriausy 
bė jau iš anksto buvo priima 
čiusi. koki procentą paleisti, 
o apie teisingą bylų peržiūrė 
jimą negalėjo būti nė kalbos.

Kai kuriems iš paleistųjų 
neleido grįžti į Lietuvą. Juos

dingiau ir patogiau veikti ats
kirai. Dalis jų net viešai tei
gė, kad ^vienybė yra utopija 
ir kad geriau laikytis politinės 
difenciacijos, negu integraci
jos Nė vieni jų, žinoma, neį
rodė, kad tokia laikysena bū 
tų pastūmėjusi laisvinimo dar 
bą pirmyn Tačiau sveika vi
suomenės nuotaika, kad tuo 
keliu eidami subyrėsime, už 
kirto kelią skaldančiom įtai
gom Buvo dėta pastangų su
skaldyti PLB, išjungiant tuos, 
kurie pirmieji ją kūrė ir orga 
nizavo, tačiau reikia tikėtis, 
kad po pirmųjų žygių, ir ban 
dymų PLB išeis sustiprėjusi ir 
kad sudarys tvirtą pagrindą, 
kuris reikalingas lietuvybės 
sustiprinimui.

Ateityje VLIKas, naudoda
masis visų pritarimu, nepaisy 
damas kliūčių, nesustabdomai 
plės ir toliau laisvinimo dar
bą visose srityse, ypatingai 
informacijos srityse.'

Maskvos vadovai puikiai su 
pranta, kad ne Vakaru kari
nės jėgos puls juos, bet jų pa 
čių vidujinis rūgimas, kurį di
dina žmonių nepasitenkinimas 
Sovietų Sąjungoje, ir ją kri

kovas iš kelių metrų atstumo 
paleido įjuos šūvių seriją. 1 o 
rentas Aga (iš Kauno) žuvo 
vietoje Jurkšas Juozas (iš Vii 
niaus) nukraujavo ir mirėtru 
pūtį vėliau, nes čekistai nes i 
teikė jam jokios medicininės 
pagalbos Petruškevičiui Al
giui (iš Kauno; amputavo ran 
ką; jis išliko gyvas Sušaudy 
tuosius parvežė prie stovy
klos ir jų draugus atvedė pa
rodyti jų lavonus tuo pači i 
norėdami kitus atgrasinti nuo 
pabėgimo. Draugų akivaizdo
je Jurkšas atgavęs dar sąmo
nę spėjo papasakoti sušaudy
mo smulkmenas ir po to mi-

(tąsa 3 pusi.)

tiški pasisakymai dėl skelbia 
mų komunistinių idėjų ir pla
nų gali juos tikrai nuversti. 
Ne be pagrindo Sniečkus ir 
kiti komunistų vadeivos Lie
tuvoje neseniai taip aršiai pu© 
lė tariamąjį revizionizmą, na 
cionalizmą ir tautinį komuniz 
mą, kaip didžiausius komuniz 
mo ir Sovietų Rusijos priešus. 
Tai parodo, kur yra komunis
tų skaudžiausia vieta ir į ką 
turim® kreipti visą savo vei
klą ir smūgius. Todėl yra bū 
tina per radiją sustįprfnti kul
tūrinę ideologinę kovą.

Laisvinimo darbas yra sun
kus darbas, reikalaująs dide
lio pasišventimo, o konkrečius 
laimėjimus dažniausiai sunku 
įrodyti. Bet nepaisydami į tai, 
turime tęsti jį, nes gyvename 
laikus, kada pavergtoji lietu
vių tauta gali būti nurašyta ir 
pamiršta, jei nustosime kėlę 
jos bylą, vargus ir teisę į ne 
priklausomą ir laisvą gyveni
mą.

Darėme ką galėjome ir kaip 
išmanėme, nors gal ir ne vis 
ką atlikome kas reikėjo pada 
ryti?

2
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Musu ateities perspektyva
Dr. Eliziejus Draugelis

Kad prieš 30 metų atvykę 
mūsų emigrantai negalėjo su 
sigaudyti šios šalies įstatymuo 
se netenka stebėtis. Tik išė 
jus kieto darbo bei žiauraus 
išnaudojimo mokyklą, kai kas 
jiems paaiškėjo. Bet toli gra 
žu neviskas. Nebuvo kas pa 
taria, paaiškina, paguodžia: ne 
buvo nei atstovybės, nei kon 
Šulato, nei pagaliau savo tau 
tiečio dvasininko Praūžęs an 
trasis pasaulinis karas atbloš

(tąsa iš 2 pusi.)

rė Tai buvo žmogžudystė, į- 
vykdyta prieš beginklius jau
nuolius

Tuo, ką čia pasakiau, aš ne 
noria sudaryti vaizdą, lyg vi
si Sovietų Sąjungoje sutikti 
rusai (kaliniai ar saugumie 
čiai) buvo žvėrys Tačiau bu
vo taip, kad ir geras ^žmogus 
paskęsdavo tarp kitų Buvb ir 
gerų rusų ir blogų ukrainie
čių Baisiausiai buvo tai, kad 
kiekvieną žvėriškumą palai
kė įstatymas, o žmogus užim
damas kurį nors postą, turi 
įrodyti savo ištikimybę reži
mui. kad ir savo žiaurumais. 
Tai žinoma tų žiaurumų kal
tininkų nepateisina ir savo lai 
ku jie už tai turės atsakyti. 
Gal būt kartais kuris nors bu 
d^lis ir nebuvo rusų tautybės, 
bet jis kalbėjo rusiškai ir to- 

^jdėl nenuostabu, jei pavergtų
jų neapykanta nukrypo visų 
pirma prieš rusus

Padėtis po,sugūžimo į
Li°tuvą

Sugrįžus į Lietuvą vėl už
griuvo oauji vargai ir rūpes
čiai ratį juodžiausią darbą 
gauti nebuvo sudėtingas rei
kalas ?ačiau apsigyventi sun 
ku Kaunas. Šiauliai, Klaipė 
da ir ilnius yra režiminiai 
m estai kurie labai nenorom 
priimdavo buvusius politinius 
kalinius ir tremtinius o vėliau, 
nuo 1957 m pavasario, visai 
nepriėmė ar tik labai retais 
atvejais Šių metų pavasarį 
kai kuriems politiniams kali
niams ir tremtiniams, nors 
Kaune ir visą laiką gyvenu
siems buvo duotas įsakymas 
išsikraustyti per 0 dienų kur 
nors kitur urįžusiems studen 
tams, jei pertrauka tęsėsi dau 
giau kaip 3 metus, anksčiau 
studijuotą laikotarpį neužskai 
tų, jienis leista pradėti vėl nuo 
pirmojo kurso Tai vis pri
klausą nuo to, ar amnestijos 
komisija teisimą panaikino ar 
nė. Tiems kuriems teisimas 
kėpaąąikįritąs, studijos įttiąiio 
mostiK tose srityse, kurios 
neliečia švietimo ir politinio 
gyvenimo sričių. Grįžųsiems 
mokytojams mokyklose dar
bus nėsūtęikįamas Tremtiniai 
sugrįžę sm šeimomis, labai daž 
aai negauna galimybės apsi
gyvenai savo buvusiuose na- 
muose .Provincijoje Lai pri
klauso iįų©. kolūkio pirminin
ko, malonės.

Kąj! .jįu|ie sugrįžę iš Rusi
jos yė| išvažiuoja. atgal, nes 
vietiniai koEduiüstái sudaro to 
kias |klyįą&, Jokiu būdu 
neįmano^ íMWi. Grįžusius 
pąieipJąl^eBtojąi, tačiau. pa 
ty s gyvendąųii. nepergeriau
siai. ^áug padėti ir negali bė 
to. kartais tai ir pavojinga

BiiiC pplfti»>i kaliniai yra 
specialiairegistru o jami ir pi?o- 
tarpiais, įąu gumas vieną Kitų 
pąsikviečik paa save. paKlau- 
sihėją, ką àirbá kokius drau
gus tunir po to paleidžia.

Pasitaiko ir.lokių atsitikimų, 
kacĮ pašauktasis apklausinėji
mui suiihàmás

(B. D.) 

kė kitą emigrantų bangą, kad 
ir neskaitlingą, bet labiau pa 
siruošusių gyvenimui dangų 
moję kvalifikuotų specialistų, 
kalbančių keliomis kalbomis, 
tik dėja ne portugalų ir ne is 
panų arba italų; o šitos kai 
bos kaip tik čia buvo reika
lingiausios Egzistavo atstbvy 
bė bei konsulatas, bet prak
tiškos teigiamos reikšmės ši
tos institucijos imigrantams 
nesuteikė. Buvo sunkiai nusi
vilta Buvo net nesuprantama 
kodėl šitos mūsų valstybės ins 
titucijos nė nebando savo tau
tiečiams padėti vadovauti, jų 
organizuoti O kaip būtų svar 
bus jų patarimas bejieškant 
darbo, draudžiant savo svei
katą ar gyvybę arba susi du 
riant su kitais gyvenimo juri 
diniais kabliukais. Vien tik lie 
tųviška parapija bei bažnyčia 
buvo lyg užuovėja gyyenimo 
šėlstančiose bangose

Ruošiamasi trečiam pasauli 
niam karui.- arba, teisingiau 
sakant — antrasis pasaulinis 
karas nė nemanė baigtis At C" 
gi mums derėtų užmigdyti mi? 
timi, kad viskas tvarkoje, ta 
ka viešpatauja ir mes galim- 
ramiai kurti savo židinius i- 
džiaugtis medžiagine gerove“

Tariamoji ramybė ii* gerbi" 
vis vieną gražią dieną sproszs 
Tai turėkime omenyje ir tam 
ruoškimės Kad netaptume mes 
lyg tuo Robinzonu sudužusio 
]nivo. skeveldra pasiekusiu ne 
gyvenamą salą.

Pasukime savo gyvenimą 
daugiau praktiška linkme Žmo 
nių išmintis sako: pasitikėk 
] ievų bei ir pats neąpsileisk. 
Daugiau žmoniškos dvasios 
krikščioniškos sielos bendra 
farbiaujant su artimu, bet y- 
p ič su save tautiečiais juk jie 
ir mes. visi kenčiame, nes ne 
tekome savo tėvynės Šitoji 
skaudi žala gali baigtis tik 
atgavus k isvą tėviškę.

To nuoširdaus bendradar
biavimo užuomazgą aš įžiūriu 
u ūsų bendruomenės įkūrime. 
Kaip mūsų lietuviškoji bažny 
čia yra tikinčiąjai sielai užuo 
vėją, taip Lietuvių Bendruo
menė tegul tampa mūsų tėviš 
kės lietuviškos kultūros tvir
tove. kad jos prieglobstyje 
tiek mes, tiek mūsų vaikų vai 
kai galėtų sulaukti švieses
nio, laimingesnio rytojaus.

Lyg vizija lyg išsvajota ti 
krovė prieš mano akis iškyla 
toks paveikslas...

Prie Be n dru omęnės gįa ųdžia 
si tūkstapčiai, dešimtys tūks
tančių tautiečių .

Nuoširdžiai talkininkauda
mi. kad ir kukliausiu solida
rumo mokesčiu prisidédámi. 
sutelkia pakankamai lėšų, kad 
išlaikyti savo tautiškos* k uitu 
ros židinį. kad parūpinti jąii- 
lįimuį reikiamų mokyklų Çei 
vadovėlių, kad suteikti ga
biems besiveržiantiems įmoks 
lą jaunuoliams stipendijų, kad 
paremti spaudą kad kopera- 
cijoš būdu pagelbėti tautie
čiams būtiniausių reikmenų pi 
ginusiomis kainomis įšigijimą. 
kad įkurti darbo suradimo biu 
rą, juridinio patarimo biurą, 
vaikų darželius, senelių póiL 
šio namus, kultūrinius paren
gimus ir daug kitokių gražių 
bei naudingų darbų butu gali 
mą atlikti. Aišku. įje iškarto, 
ne tuojau Bet nėra vien sVa 
jonė. bet realūs dalykai, mes 
galime pastebėti ir pasimoky 
ti iš kitų tautų, kurios ir di 
dėsnius darbus nuveikia Ta
čiau visam, kam yrą bųtina: 
mūsų susipratimas, nuoširdų 
masf susiklaūšimaš, tàütiãkà 
drausmė

— Pasternakas ir Lietuva. 
Kp nurodymu, ir Lietuvos ra 
šytojai buvo priversti susirin 
kti pasisakyti dėl Nobelio lau 
reato Boriso Pasternako ir jį 
pasmerkti. Atėjusioje iš Vii 
niaus spaudoje randame ats 
kirų rašytojų pasisakymus. 
Čia keletas «perlu»: V ’ eime 
ris t k. pasakė: «Nobelio pre 
mija Pasternakui yra tie 3(> 
Judos grašių, kuriuos užmokė 
jo reakcija už jo nešvarius 
pasítarnavimus» J. Baltušis: 
«Aiški tarptautinės reakcijos 
provokaci ja». E Matuzevičius: 
«Jo romanas Dr Živago’ nu
kreiptas prieš social zmą, 
prieš tarybinę liaudį ..». Alg. 
Baltakis: «Šlykščių išdaviko 
keliu nuėjo Pasternakas». Pas 
merkė savais žodžiais Paster 
naką ir A. Drilingas, A \ en 
clova. K. Kubilinskas, E. Ui e 
želaitis. M. Šluokis. Net Myko 
laitis-Putinas tarėsi turįs savo 
nusistebėjimą tokiu Pasterna 
ko finalu. Tarybinių rašytojų 
priimtoje rezoliucijoje prita
riama Pasternako pašalinimui 
iš tarybinių rašytojų gretų. 
Pasternakas vadi narnąs «id ė ji 
niu diversantu». - Esamomis 
žiniomis Pasternako tėvai yra 
kilę iš Lietuvos.

—- Kontrolės komisija nu
baudė eilę pareigūnų. Veikiau 
ti prie Ministerių tarybos Ron 
(rolės komisija už sistemingą 
gęležiąkelio vagonų iškrovi- 
mo ir pakrovimo uždelsimą 
pareiškė papeikimą vienam 
statybinių medžiagų pramonės 
valdybos direktoriaus pa va 
duotojūi (A. Uliui) į? pádá.rè 
pinigines nuoskaitas Lietuvos 
kooperatyvų sąjungos Vii - 
niaus urmo prekybos bazės 
direktoriui Jakovlevui, Vil
niaus faneros fabriko direkto 
riui Seljąnovui, teritorinės ba 
zės direktoriui Chomskiui ir 
eilei kitų pareigūnų. Už plytų 
pėryėžimo, iškrovimo ir sau 
gojimo taisyklių nesilaikymą 
kontrolės komisija griežtomis 
drausminėmis bausmėmis nu
baudė Statybos ministerijos 
statybos trestų viršininkus S. 
SvirskK Ą,. Repkiąą, V, Pošką 
iė m, Peterį.

— (É) Kauno pilies atkasi

Leonardas Andriekus

VIENUMA
Nenusimink, jei nežinosi, 
Kur šiaurė, pietūs, vakarai, 
Ir nei su beržu, nei su uosiu 
Nepakalbėsi atvirai.

Tu jiem sakysi, kad čia liūdna, 
O jie tau aiškinti pradės, 
Kaip eina rytmetys per liūną, 
Kaip klykia puldama žvaigždė.

Ir nesuprasi, ar pamišo 
Praėjusios naktiets žaibuos, 
Kad nebėra nė jokio ryšio 
Tarp tavo ir tarp jų kalbos.

Bet jau tą valandą pajusi,
Jog atsitolino visi,
O širdį trauks į vieną pusę - - 
Į vieną žemę ilgesys .,.

Ir pastebėsi, kad ant medžių 
Daugiasia šiaurėj samanų, 
Kad tu nesi čia niekam svečias - - 
Nei brolis, nei sūnus.

_ — Ir šventes švęsdami ae-
- pamiršta «buržuazinių naciona ' 
j tistų». Ryšium su spalio revo

mo ir pertvarkymo darbai tę 
siami. Pasirodo kad Kauno 
pilis senovėje buvusi daug 
platesnė galingesnė, negu 
anksčiau manyta Atkasti bas 
ti jonai su angomis pro kurias 
senovė- lietuviai šaudė pa
trankomis Kai kryžiuočiai pi 
Jį sugriovė, lietuviai ją atsta 
tė dar stipresnę. Rasta daug 
įdomių iškasenų Ištisi sandė 
tiai prikrauti įvairių koklių, 
indų ginklų liekanų. Vieni lie 
tuviški, kiti iš kitur atgabenti. 
F asta ir užmūry ų žmonių pa 
laikai. Pilies kasinėjimams vá 
dovauja archeologas Karolis 
Mekas.

- (E) Automatinės telefono 
stotys. Be Vdniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir kai kuriose kito 
se vietovėse sekančiais me
tais numatoma automatines 
telefono stotis įrengti Panevė 
žyje Kapsuke (Marijampolė
je), Šilutėje, Kėdainiuose Ra 
šeiniuose ir kituose rajoni
niuose centruose. Esą automa 
tizuojami rajonų vidaus tele 
fono ryšiai Šiais metais esą 
pastatytą daugiau kaip 40 pu 
siau automatinių stotelių. Kaų 
no automatinės telefono Sto
ties abonentų skaičius padidė 
jęs dviem tūkstančiais.

— (E) Prof. Januškevičius 
šiemet iš Kauno buvo nuvy 
kęs į kardiologų kongresą 
Briuselyje ir į tarptautinį vi 
daus medicinos kongresą Phi 
ladelphijoje, kur skaitė sav© 
referatą apie naujausius šit 
dies tyrimo būdus. Jo tyrinę 
jimais esą susidomėję ir kai 
kurių kitų kraštų specialistai.

— Dujotiekio linijos sekan 
čiais 7 metais sujungsią Vii 
niaus, Kauno, Panevėžio, Šiau 
Uų ir Klaipėdos miestus. Vė 
Liau būsią prie dujotiekio tin 
klo prijungti ir kai kurie ra
jonų miesteliai.

— 2 milijardus rublių gyve 
ganiųjų natrių statybai Lietu 
toje numatoma panaudoti per 
Septinius metus (iki 1965 m), 
pranešauja Vilniaus radijas 
Tai blįsią kelis kartus daugiau, 
negu per pastaruosius 7 me
tus (iki 1958 m.).

, — Lietuviškas midus prade 
damas gaminti Vilniuje, Lietu 
voš vartotojų kooperatyvų są 
jungos gamykloje. Būsią ga
minama įvairių rūšių ir stipru 
mo. Pavadinimai: «Vilniaus», 
«Liaudies», «Kurortinis», «Pi
lies». Pirmąjį midų, po atitin 
kam© išlaikymo išduosia atei 
nančių metų pradžią.

— Vilkaviškio siuvimo fa
brikas per metus išleidžiąs 
už 3 mil rublių gatavų drabu 
žiu. Fabrikas pradėjo veikti 
1957 metais Septynmečio plà 
ne numatoma fabriką išplėsti. 
1959 m. būsią pradėta siūti 
vyriškus ir vaikiškus drabu
žius ir iš lininių audinių. Atei 
pančiais metais bus pastatyta 
naujų mašinų Jas paleidus į 
darbą, fabriko pajėgumas pa , 
didė-siąs 35%. praneša Vil
niaus radijas. Prie fabriko 
įrengta valgykla, kuri vienu 
metu gali aptarnauti 180 žmo 
nių. Darbininkams statomas 
bendrabutis Pagal planą, 1965 
m. fabrikas išleisias gatavų 
drabužių už 43 milijonus ru
blių.

Lietuvoje daug kur įvyko įvai 
rsų šventiškų parengimų Kai 
kurių komunistinių veikėjų kai 
b --se vėl prisiminta «buržuazi 
mai nacionalistai», kurie ilgus

U dešimtmečius nedavę komu
nistams kaip reikiant pasirei 
kšti Vilniaus radijas reagavo 
į laisvojo pasaulio lietuvių 
spaudos ir radijo komentarus, 
kuriuose buvo teisingai nuš
viesta tikroji Lietuvos komu
nistų partijos istorijos eiga. 
Lkp ck propagandos skyriaus 
pareigūnai per Vilniaus radi
ją ir spaudą užsienio lietuvių 
spaudos ir radijo komentarus 
tuo klausimu žinoma,, pavadi 
no «istorijos falsifikacija».

— Žieminių pasėlių šiemet 
Lietuvoje esą pasėta 10n oto 
ha didesniame plote, kaip pe 
reitais metais, pranešė Vil
niaus radijas \ lapkričio 5 d. 
(!956 m rugių ir kviečių pase 
liai - 558 0f 0 ha, — 1939 m. 
rugių ir kviečių pasėliai - 
77 8.000 ha).

—- Lietuvos gelmėse randą 
mi nauji vertingų žaliavų 
sluoksniai. Lietuvos moksliniu 
kai (geofizikai, geologai) atra 
do net naftingų uolų sluoks
nius.

— Lietuvos ir Lenkijos ki
nematografijos darbuotojai, 
lankantis lenkų kino darbuo 
tojų delegacijai Lietuvoje su 
sitarė du filmus gaminti ben 
dromis lietuvių ir lenkų pajé 
gomis Vienas filmas bus me 
ninis, kitas dokumentinis. Fil 
mams scènarijüs pradės kurti 
dar šį mėnesį. Į tą darbą įsi 
jungs lietuvių ir lenkų rašy 
tojai. Meninio filmo tend ©nei 
ja būsianti atvaizduoti lietu
vių lenkų tautų draugystę.

— Gėlininkystei įšvystyti 
ministerių taryba išleido ats 
kirą nutarimą Kaune esąs 
statomas gėlininkystės kombi 
natas, kurio plotas 5 000 kvm. 
Ateinančiais metais toks pat 
kombinatas bus pradėtas sta 
tyti ir Vilniuje. Plečiami šilt
namiai Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Palangoje,Druski 
ninkuose. Sekančiais keliais 
metais numatomos statyti oran 
žerijos ir kituose rajonuose.

— Lietuvoje mirė rašytoja 
Gustaitytė - Šalčiuvienė, žino 
mo kooperatininko-moksliom 
k© profesoriaus Petro Šal
čiaus našlė
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PUODU
(pabaiga)

— Tu visas suodinas ir juo 
das, tu taukuotas ir suskretęs 
- ir tu nori šalia manęs sto
vėti! Greičiau nešdinkis, jei 
nenori gauti per šoną.

— Sakiau gi tau. kad aš nė 
nekrustelsiu.

Taip žodis po žodžio ir su
siriejo molinis puodas su ge
ležiniu. Visos lėkštės, dubenys 
ir ąsočiai klausėsi šių kivir 
čių,* kurie vis karštesni darė
si. Galop moliais puodas, rė
kaudamas ir iš puikybės įtū
žęs, šonu stuktelėjo geležinį 
puodą, nė nepamatęs, kaip iš-

Vysk. M. Valančius

MALÜNINKAS
Platelių parapijoj, ant Be- 

brungo upės yra malūnas, ku 
riame gyvena malūninkas, pa 
varde Šaltis, vokiečių kilmės, 
bet jau nuo seno katalikas. 
Jis, turėdamas keletą dukte
rų, o vieną tik sūnų, ypatin
gai jį mylėjo Vaikui tebesant 
motina, labiausiai vesdama į 
bažnyčią, gebėdavo jam gal
velę iššukuoti ir dailiai jį ap 
daryti.

Kaži kuomet malūninkienei 
sūnų iš Platelių bažnyčios iš
vedant, pradėjo kalbė i:

— Oi tegul. į ką malūnin- 
kai išaugins tą savo sūnų, nes 
puošia ir gašnija be galo ? ! 
Veizdėkit kokia jo kepurėlė, 
kokia jupelė ir bateliai!

Kitą kartą malūninkienė, 
vesdama sūnų į Beržorą, ty
čiomis nešukavo jam galvos, 
apvilko su priedėvine sermė
gėle. nedavė nė kokio avalo 
ir klausės, ką sakys žmonės.

Kol bažnyčioj stypsojo, nie 
kas nieko nesakė, bet išei
nant viena moteriškė stačiai 
į akis malūninkienei sakė:

— Meldžiamoji, dėl ko ne
apgerbei to vaiko ben į baž
nyčią vesdama? Kokia jo 'ju
pelė, galva nešukuota, it ke
ras, dar basas, it šunelis! Ar
gi jau taip nuplikot, malūną 
bevaldydami?

Motina nieko neatsakė, bet 
sūnus peikimą girdėjo.

Dar vieną kartą nuvažiavo 
malūnifikienė su dukterimis ir 
su tuo sūnum į Platelius. Pa. 
regėję juos, žmonės balsu pra 
dėjo tyčiotis sakydami:

— Ar matot maiūninkienę 
su vaikais: koks vežimas, koks 
arklys, kas apdarai? Tikrai į 
ponus išėjo! Ne veltui, į ma

Antanas Vaičiulaitis

PUODAS
z

suodino raudoną rožę ir leli
jos baltą žiedą.

Štai abu puodai ir susinto- 
vė, kaip koki bernai. Geleži
nis puodas perpykęs kad jau 
žiebė moliniam per briauną, 
jog nė nepasijuto, kaip iŠ to 
smarkumo pats nuvirto nuo 
stalo ant grindų ir draagemo 
linį puodą nutrenkė.

Tamsoje sunku buvo maty
ti, kas ten atsitiko: tik suer
zėjo kažkas, terkštelėjo į sta 
lo koją — ir viskas nutilo.

Ryto metą Jonelis radopuo 
dų puodą sukiužusį į šukes. 
Šalia jo visas sveikutėlis gu
lėjo geležin-s puodas.

lūną nuvažiavus, didžius sai
kus ima.

Girdėjo tai visi vaikai, bet 
malflninkienė nieko neatsakė. 
Parvažiavęs sūnus guodės tė 
vui žmonėmis papliauškomis, 
o tas. tik švipterėjęs, nieko 
neatsakė.

Rudeniui atėjus ir baimei 
purvo atsiradus, vieno pe k- 
tadienio rytą sakė Šaltis:

Sūnau, ketu šiandien nu 
kakti į Plungę: turiu ka ne ką 
pirkti. Keliausiva abudu.

Sūnus, papratęs tėvo Klau
syti, atsakė:

— Gerai.
Tuojau po pietų malūninkas 

apmovė su kamanomis arklį, 
kuri vieną teturėjo: su juo ir 
su sūnum vedinas išėjo. Be 
regint juodu sutiko žm® dų, 
jau grįžtančių iš turgaus, <u- 
rie sakė:

— Meldžiamuoju, ar judu 
proto pritrūknta: purvo d iu- 
gybė, o, arklį turėdami, nejo- 
jata.

Žmonėms pravažiavu , tarė 
tėvas:

— Ar girdi, sūnau: neikia 
mudu, kad nejojava; todėl aš 
sėsiu į arklį, o tu eik pės
čias.

Vos tai padarius, juo i vėl 
sutiko kitus žmones, kurie 
tarė:

— Ar matott dar žaliukas 
tėvas joja o silpnas v ūkas tu 
ri bristi! Kas jo protas?

Tiems vėl pravažiavus, tarė 
Šaltis:

— Na, sūneli, sėsk tu, o aš 
pėsčias brisiu.

Taip ir padarė. Pus nyiį nu 
sigavusiu juodu dar sutiko 
žmonių, kurie sakė:

— Na. ir čia protas, kaip

Gražina Tulauskaitė

KALNU VARPELIS
Kalnuos suskambėjo varpelis 
Lyg pirmas kūdikio juokas 
Ir širdis miegot jau negali, 
Ir iš džiaugsmo kaip kūdikis šoka.

O miegojo ji užpustyta
Snieguos tarp augščiausių kalnų, 
Bet varpelis prikėlė mažytę, 
Ir su ja aš į saulę einu,

Pasilikit, kalnai šalčiausi.
Nebylūs kapai milžinų.
Mažoji širdelė neklaus jau 
Kelio link saulės namų.

avino: vai kęsą pasodinęs į ar 
klį. pats urna moli?!

Tiems pravažiavus, tarė tė 
va s:

— Tur būti mudu negerai 
darova. Sėskiva abudu ir jo- 
kiva dvisėdais.

Tuojau susėdusiu jojo; sū
nus, kad tvirčiau sėdėtų, ap 
sikabino tėvą. Nieko netrukus 
juodu ketvirtą kartą sutiko 
žmonių, kurie juokdamos kle 
gėjo:

— Ar matot: bejojančiu, su 
sikabinusiu. kaip varlės pava 
sarj?! Ar nepamesita biaurio 
tis, — ir a&klį sulaužysita!

Tuos praleidus tėvas tarė:
— Sūneli ar girdėjai peikia 

mudu už tai kad susikabino 
va Sėsk tu antraip ir prikalk 
savo nugarą prie manosios,

Sūnus tuojau ir atsisuko į 
arklio uodegą, bet, į nreką ne 
įsikibęs, negalėjo pasėdėti — 
sviro žemėn todėl, parietęs 
arklio uodegą, turėjos. Bere
gint užvažiavę žmonės ka ka- 
ka prasijuokė ir sušuko:

— Ar matot tokį jojimą?
Vienas tarė:
— Pirmą kartą savo amžių 

je regiu taip jojant!
"ieną nemetu nujojo juodu 

į Plungę, ten pernakvojo, o 
ryto metą dailiai sugrįžo na
mo nesutikusiu nė kokio žmo 
gaus Sekmadienį po pietų su 
vadinęs savo vaikus tėvas ta 
rė:

aikehai, bespėdamas no 
ris su jumis pabyb ti Mačiau, 
kaip jūs įsipylė:, papeikti Pla 
teliuose: tau, Karoliau skūn 
ūžiantis, nieko neatsakiau, nes 
mačiau tave tebesant vaiką 
ir nepažįstant žmonių. Kad 
juoba juos pažintum, tyčiomis 
išrinkau’ turgaus dieną: išjojo 

va dar po pietų, kad daugiau 
vy . ų sutiktumėva Ką tie sa 
kė, pats girdėjai; kaip nedė 
damos, nesumanėva jiems įtik 
ti. Vienok žinokit, kad žmo 
nės nėra pikti, bet perdaug 
bylūs: gerai ar negerai, išmin 
tingai ar neišmintingai, turi 
apie kitus ką norint pasakyti; 
šneka ne apie mus vienus, 
bet apie visus, apie kits kitą.

Girdėdamas tai, Karolius 
tarė :

Bet, tėveli, kaip reikia 
gyventi ant žemės, žmonėms 
visą į piktą verčiant?

— Sūneli, per kiaurą savo 
amžių maža tesiklausyk, o 
niekuomet nesiteirauk. ką 
apie tave kalba žmonės, — 
atsakė tėvas — Kad nenorė
damas ką išgirsi, tuojau žvelk 
į savo sąžinę: jei ji prikaišio 
ja tau tokią ydą, kokią užduo 
da žmonės, — kuo veikiausiai 
gailėkis ir sakyk: «Teisingai 
žmonės šneka nes kaltas es 
mi» O sąžinei tylint, prasi 
juok išgirdęs ką. nutilk ir sa 
kyk pats sau: «Kartais ir aš

J A U I M© VA r A © A jf
Sausio mėn 18 dieną (sekmadienį) Moksleiviai 

Ateitininkai Vi'a Zelinos gimnazijos salėje rengia:
saunu Jaunimo - Vaka ra 

su muzikaline literatūrine programa, bufetu 
ir pasilinksminimu

Programos pradž a 3 vai.
Šoki ims gros - Imperial Conjunto de Ritmos orkestras ■

Pakvietimus galima įsigyti pas moksleivius j 
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto. . j 
Nepamirškite šios datos. Moksleiviai a t itiain 

kai š»ą dieni Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

MALDA KAIP MOTINOS

Pagaliau kviesti ir pusiau 
patys pasisiūlę svečiai susirin 
ko. Šeimininkė susodino juos 
prie stalo ir, pasididžiuodama 
savo sūnelio išmintim, pasiū 
lė jam atkalbėti maldą.

— Aš nemoku, mama. - at
sikalbinėjo vaikutis.

— Kalbėk, taip, kaip girdė 
jai mane kalbant,

Gerai, - tarė mažiukas 
ir pradėjo: «O, Viešpatie, ko 
kia aš durna tiek prisikviesti, 
kurie priėdę išeina nė dėkai 
nepasakę, o man vienai tenka 
lėkštes suplauti »

— KAIMYNAI -
Turintį neblogą balsą sve

čią paprašo užtraukti kokią 
operos ariją Tasai teisinasi, 
kad jau vėlu, kad kaimynai 
nubusią.

— Mažmožis, ~ ramina Šei 
mininkė. — Kaimynai reikalą 
suprantu. Jie irgi turi šunį, 
kuris dažnai aakttai loja ir 
neleidžia mum ilsėtis.

TIKĖJIMO PAMOKA
Seselės aiškina vaikams 

apie sūnaus palaidūno sugrį
žimą ir klausia Jonuko:

Kas buvo nepatenkintas 
jam sugrįžus?

— Riebusis veršis, sesele.— 
nes jį papiovė.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIU -

NESKAITO.

apie kitus pagalbu: ko čia 
stebėtis kad ir kiti man ne- 
perleidžia?!» Taip darydamas 
gyvensi dailiai tarp tų pačių 
žmonių ir nelaikysi jų nedo
rais

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultúr.nés 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį' mo 
IS.Ot) ligi 18:30 vai. hnngi 540 klc.

Lietuviškas žodis radio hengomše fol bus girdimas, kol 
; ji rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima Įteikti nnajisinės komisijos na» 
riams asmeniškai arba siunčiant per naštą finansų kò- 
misijoš iždininko p Petro Šimonio, ar kuri. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postal 1118, São Paolo.
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. cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai, 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensultorija yra Vila Zelinoj-e, Avenida Zelina, 752 
1—TW»—— —TTTmrr.- r~r—m, į mm, į- -į į-------------- ---- M I» ■ ■! ■ ■
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«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequenoia modulada) 1671 mg.

SEKMADIENIAIS «
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.

2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14,15.

3 LIETUVA ir LIETUVIAI;
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštėlėmis!

Galimu gauti naujų lietuviškų piokšteliiį! 
vadovauja «TĖVYNĖS GARDAI» Kolektyvas. 

Adresas: Caixa Postal 403, S. Paulo, BRAZIL.

f i
B

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictas», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam įpj

fe išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- £•’ 
w Rius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t.

PRA^A SAO JO'5E DOS'C AM‘■OS, 1 - V. ZELINA 
egg SÃO PAULO - Telefone 63 5915 g
||| Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.* 93 gg

Pastaba: Taisome radijo aparatus, K
UI Darbas garantuotas. fei

tvraMnUHMflH BBKSK H
tUBBiKMlhífclilHt&SkMfcrtUinHlUUtHüliniHHJWrtlltttiíttKniWf»?' l«MNl<nttn.-4to>tl> llrlhillrlltlli'IimblllW íhtHifldhlííiftltÜKIxn ^

1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į
i IRMÃOS BAUŽYS •
45 iQeçlstríttío r® C. C, »cb a «.« 35’ ~

f Pęe. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Žolina - S. Paulo j 
£ Telefone 63-6005 =
£ ------- —---------------------------
| Abeeturas de firmas
S Eu-cerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas
• (Mm. na Junta Comercial 
« Dis" "at. na Junta Comercial 
« Ewrítas Fiscais
I Escritas Comerciais 
f HORÁRIO das

$

Contratos de bu-ação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos 1.
Balanços *
Alvarás diversos f
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidente- =
às 19 horas. g

* VflnaMTt® «I IHtl» III «»»»•»««««e* W •» •* Ui1 - W3

MŪSŲ LIETO VA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

PRANAS & ČIA. 
Maoemas em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Pone: 52-0229 
^Endereço Telegráfico: «CA B1UNA»

Rio de Janeiro
Serra dos Aimorés — Município de 

- Eslado de Minas Gerais

pusi 5

IS:

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudo* platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A
*■ LAPOS lietuviams prune 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares 137

LTDA.

s::»

i Serraria « I T A »
Į Nanque

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

Bendradarbiauk joje ’ 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės miesto a* 
interfere.

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJ® VANDENS L I N D O Y A

IBJMÀCX CAKKIM2I »{t.

>■■■

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite >'• visa uos naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
s: 51-4U19 e 51-2223

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRO N vyriškų rūbu
v \

ji uvykloję LAUKU
Rua do Orfanato, 686

. i '' '1

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodamą ir išsimokęjimui
’ ' • ' ' • t-

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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SÀO PAULO LIETUVIŲ VAIKŲ KALĖDINĖ ŠVENTĖ 
yra ruošiama sausio 11 dieną Vila Zelinoje.

Programoje bus suvaidinta Aldonos Didžiulytėss Ka 
ledinis vaizdelis «ŽVAIGŽDUČIŲ EGLUTE»

Vaidinime žiūrovas turės progos maty:i vaikų tau
tinius šokius girdėti kalėdines giesmes ir lietuviškas dai 
nas. Dalyvaus ir Kalėdų senelis su dovanomis vaikams.

Šventės pelnas yra vienintelės lietuviškos mokyklos 
pajamos Mokyklos vadovybė kviečia visus į šį mažųjų 
parengimą.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

— Tautų Parko šokėjams 
«Gintaro» vakarėlyje dingo 
viena tautinių rūbų bliuskutė. 
Jei kas apie jos likimą žino
tų, prašoma jiems pranešti. 
Kostiumas buvo skolintas ir 
dingimas sudaro nemažai rū 
pėsčių. Padėjusiam surasti, 
parkiečiai bus dėkingi.

— Praėjusią savaitę penkta 
dienį klebonijoje įvyko lietu
viškos mokyklos mokytojų po 
sėdis Buvo aptirti bėgamieji 
mokyklos reikalai, pasiskirs
tyta darbais šventės progra
mai surengti. Tėvų susirinki 
mas nutarta šaukti gruodžio 
21 dieną 3 vai p.p. Šv Juozą 
po mokykloje. Mokinių skai
čius šiemet mokykloje mažės 
nis už praėjusius metus.

— Pajieškoma: Elena Legie 
nė Beinaravičiūtė ir Jonas Le 
gas. Jieško Legienės sesuo iš 
Lietuvos. Pranešti kun J Šeš 
kevičius Į kleboniją

— Kiekvienas, kuris ren
giasi leisti dukterį į marčias 
ar sūnų į žentus, turėtų būti
nai pamatyti vaidinimą apie 
moderniškas piršlybas kuris 
bus šį sekmadienį 3 vai p p 
V Zelinoj Seselių -ranciškie 
čių gimnazijos salėj Bus įdo
mu ir seniems ir jauniems! 
Vietoje į kiną šį sekmadienį 
visi lietuviai vyksta į L K. 
Moterų D jos ruošiamą links 
mą popietę’ Programoje 3 
va! vaidinimas naujausios dai 
nos apie j. Paulio lietuvius 
ir tautiniai šokiai Atvykęs nė 
vienas nesigailės!

-Lietuviškos Mokyklos mer 
gaičių grupė, vadovaujama 
mokt. M Vinkšnaitienės šį 
sekmadienį L K. Moterų D jos 
ruošiamoje popietėje pašoks 
kelis lietuvių tautinius šokius.

Šaunus Vakaras

Lapkričio mėn. 22 d. Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje 
Liet Kat. Bendruomenės Rho 
ras suruošė vakarą, kuris pra 
ėjo labai jaukioj šeimyniškoj 
nuotaikoje.

Programoje buvo Čechovo 
vieno veiksmo komedija «Meš
ka» ir antroj programos daly 
dainos. Komedija neilga, su 
nedaug artistų bet įdomi, pil 
na švelnaus sąmojaus. Svečiai 
turėjo gražios progos skaniai 
pasijuokti. Vaidinimas buvo 
geras, nes artistei J Bag- 
džius, St Ambrozevičiūtė J. 
Baranauskas nebe naujokai 
vaidinimo mene Jie ir iš su

sipainiojimo surasdavo išeitį.
O painiavų, kartais kai per 
trumpą laiką reik paruošti vei 
kalą, pasit iko. Vienoj antroj 
vietoje buvo“ galima pajusti. 
Bet tai smulkmena, palyginus 
su visu veikalu. Režisavo J. 
Bagdžius

Antroje dalyje buvo dainos, 
vyrų mergaičių, solo ir ben
dro choro grupės. Dainos be 
veik visos buvo naujos, kaip: 
Tykus buvo vakarėlis. Ryto 
migloj, Rami naktis ir kitos.

Dainininkai stengėsi duoti 
tai ką gali . įsigyvendami į dai 
nuojamas'dainas. Solo daina
vo Henri keta Ehlers Tanu 
akompanavo ir dainas mokė 
Irena Adomavičiūtė

Tvarka'buvo gera Vakaro 
paruošimas buvo sukrautas 
ant valdybos pečių. Gražiai 
pasisekęs vakarai buvo lyg 
ir atpildas už įdėta darbą jį 
ruošiant Lauksime daugiau to 
kių parengimų.

’ aiškai: L Šlapelienei. 
Ir. S Jurkevičiūtei. M. Jonavi- 
čiūtei P. Vonžadui, F. Slavi 
c kaitei, M Seiunienei M Cha:* 
laukov, P. Zagorskienei, A.

Pumputienei. W. Urbanavičiui, 
Pr Kamantauskui, Br Aški 
nienei, Iz Seliokienei, Andriui 
Žilinskui, P. Ivanauskui, St. 
Kfaulėnui, A. Vinkšnaičiui, 8. 
Bakšiui, A. Mizerienei.

— Kun. J Šeškevičius lap
kričio mėn 28 d išplaukė Uru
gvajun ten gyvenantiems lie 
tuviams misijų vesti Kaimyni 
niame krašte užtruks virš tri 
jų savaičių Ta proga numa
to ir Ar entiną aplankyti.

— Vienintelis «Muso Lietu 
vos* skaitytojas pre numera 
torius Meksikoje yra prof -n 
tanas Stoni® kuris i ten nuvy 
ko prieš kelis mėnesius įmo 
nė, celulozės fabrikas, kuria 
me dirba yra dviejų kilome 
trų ankštumoje, t Jp kaip Cam 
nos de Jordão. Žiemos metu 
būna ligi penkiolikos laipsnių 
šalčio Oras sausas Sveikini 
mų siunčia prietėlijams ir pa 
žįstamięms,

— Kitame «M L» numeryje 
talpinsime Dr prof. K Pakš 
to įdomų ir aktualu lietuviams 
straipsnį apie kolonizacijos 
galimybės Hondūre.

— «Mūsų Lietuvos» vakaras 
yra numatomas ruošti saus’o 
mėn. 31 d..

g ‘ . v

į Dėmesio, Tautieciai L.
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š.m. gruodžio mėn. 27 

į d Mokos rūmų patalpose ruošia savo tradicinį metų pa
baigos VAKARĄ BALI Ų.

Bus įvairi ir įdomi programa. Veiks puikus bufetes 
su skaniais lietuviškais valgiais. Todėl nepraleiskite pro 
gos linksmai pasilinksminti ir laimingai užbaigti senuo
sius metus

Vakaro pradžia: 20 vai. ir pabaiga - 4 vai. ryto.
Šokiams gros geras orkestras.

LSB VALDYBA.

— Yra lietuvių-, kurie nes
kaito lietuviškos spaudos Tai 
patikrinti galima ir iš laiškų 
paskelbimo Yra žmonių, ku
rie ateina laiško pajieškoti 
no meti} ár daugiau laiko. 
Žinoma, laiškas jau būna gra 
žintas jį rašiusiam Apie at- 
siųs’ą redakcijon laišką suži
no iš pažįstamų Panaši isto 
rija su pajieškojimais. Kar
tais po kelių mėnesių ateina 
teirautis kas ir iš kur pajleš 
ko. Paklausus kodėl taip il
gai nepasirodė, atsako, kad 

"laikraščio neskaito.

— Vilniškė «Tiesa» praneša 
kad Al. Čistiakovas, Al Drob
nys, J. Grigalavičius ir P Le
vickas atleisti iš i ietuvos mi
nister] ų tarybos pirmininko pa 
vaduotojo pareigų Pagal lai
kraštį tai padaryta ryšium su 
jų perėjimu į kitą darbą Čes 
tiakovas yra jau paskirtas Lie 
tu vos ūkio tarybos pirminin
ko pavaduotoju ministério tei 
sėmis. Be to. ten pat prane
šama, kad ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotojas J. 
Laurinaitis atleistas iš LTSR 
Valst plano komisijos pirmi
ninko pareigų Atleidimo prie 
žastis nenurodyta.

Juokingas Chruščiovo už 
simojimas. Kaip visiems žino 

ma. ChrušH 
kia stiklių» 
biau, kad 
kovotoju prieš girtuokliavimą. 
Neseniai vienoje kalboje Uk
rainoje pareiškė, kad ruošia
mas griežtas įstatymas prieš 
alkoholizmą, ypač prieš sama 
goną. Ir restoranuose parduo 
šią jau tik aprėžtą kiekį al
koholinių gėrimų. —- Lietuvo
je, kaip žinoma, samagonąva 
ro net partiečiai, nes jis žy
miai pigesnis, kaip valdiškoji 
degtinė. «Valdiškoji» yra pat 
davinėjama krautuvėse net 
nakties metu. Sovietinė val
džia iš jos surenka didelius 
pinigus. Chruščiovo naujoji an 
tialkoholinė kompanija, matyt, 
turi tikslą padidinti valstybės 
pajamas iš valdiškos degtinės, 
labiau persekiojant samagono 
varymą.

— (E) 10.000 medelių paso
dinta Šiaulių m este šiais me 
tais, praneša Vilniaus radijas 
Esą tęsiami ir vandentiekio 
įrengimo darbai.

— (E) Simano Daukanto 165 
gimimo metines paminėjo ir 
Vilniaus radijas žinoma, sa
vaip aiškindamas to Lietuvos 
istoriko ir gyvenimą ir veiklą.

LSB NARIŲ ŽINIAI.

Š. m. gruodžio mėn 7 d. 15 
v. 30 m. šaukiamas Lietuvių 
Sąjungos visuotinis narių su
sirinkimas, kur bus svarstomi 
įvairūs Sąjungos reikalai, vi
sų narių dalyvavimas būtinas. 
Nesusirinkus kvorumui, tą pa 
čią dieną bus šaukiamas an
tras posėdis 16 vai (4 v p p.) 
ir skatyti teisėtu bent ko
kiam narių skaičiui dalyvau
jant kaip kad yra numatyta 
LSB įstatuose

Susirinkimas įvyks Sąjun
gos patalpose, rua Lituania. 67.

LSB VALDYBA.

Tarnyba — Buhalteris (Conta
dor) ar praktikantas

Buhalterijos raštinei, gyve-, 
čiam vila Prudentes apy
linkėje, reikalingas jaunas tar 
nautojas. Kreiptis Praça S Jo 
sė dus Campes, 8 s 2 (Vila 
Zelina).

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga 
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, i iet S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

TAUTI EU I A l I

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 2of),80.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.
Kirs tu ..............  !■■■■——.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

’ LIETUVOJE IR SIBIRE

Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas,-me ' 
gzWius, vilną, odą batams ir vaistus. Iv . !i

* Turime visų medžiagų pavyzdžius! Ą •
* Laikę 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia - Lietuvą. Oro

paštu 2-3 savaitės. -M j
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą. -
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami Čia. ■ 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Shin&oiaė pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus ■ 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: -.

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened de Garaargo, 698, Penha z 
AL -Boguslauskas, R F Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SOÍWA! Į LIETUVĄ

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia
atlieka visus teiginio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentu atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R. Senador Feijó 131 - 10° and conj. 101 - Tel. 35 0062

Parduodama 2 šulinio pompos.
Firmos Tupan N’ 2, su mo

torais pusės arklio jėgos Vie 
na pompa tinka 17 metrų gy
lio šuliniui, kita — 22 metrų. 
Kreiptis V. Zelina, Praça -ão 
José dos Campos n’ 8, ar rua 
Manaias n’ 21.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai1

ANTANO IMVH.CNIO 
tiaiufatura h «htles Estrela»

>ua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pas
tai 4113 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, Sã® Paul®.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

■ ’EJCKITORIC CQNTAEIL 
NAÍÇ1MENTO

Irmãos Nascimento
REG. CR.C. S.P. Nr o 1.484

Atlieka firmų aU^wymus, perleidimus, komeretnee 
ir indiistriatineš apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir įs
tos, rūšies darbas atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto padavimas 
Av. Zelina. .831 — Vila Zelina — Tel. 63-2'767 - S. Pauto

—- Išnuomojamas armazenas 
7x7 su elektra «força» tinka 
mas mažai industrijai, ar kraii 
tuvei, geroj vietoj. Smulkes
nių informacijų vietoj, Rua 
das Roseiras, 48, Vila Zelina, 
São Paulo. ■ '■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.’

Medžiagos žieminiais ir va 
gariniams rūbams (yra pavyjfc 
džiai). Vaistai, maistas; skal
biniai, avalynė, Jnegštmiai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, 'stelai 
ir daug kičų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.-' . ' z' ■" * ■ ;■

Gavėjas nemoka nieko •' >'
Pageidaujant siunčiam® 

oro paštu. >:
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Bam© do Pi
rai, 65, Vila Zelina. ,

Laiškams - caixa postai ^1% 
São Paulo.

___...............................    ■■■' l 1 ■—1.....

SIUVĖJAS
POMILAS
Rua Inhagapi, ® - V. Zsžlssa 
(prasideda iš Av.. Zelisa,

6
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