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Tarptautinės politikos apžvalga
KO SIEKIA KRUŠČEVAS?

Vakarų politikai spėlioja ti 
krasias Kruščevo intencijas 
sąryšyje su paskelbtu projek
tu Berlyną palikti laisvu mies
tu. Maskva gerai žino, kad va 
karai nesutiks su jos pianais. 
Žinoma, komunistams rūpi dė 
mesio centrą, o pagaliau pa
čią geležinę uždangą kuo to
liau į vakarus nukelti Dabar 
Berlynas yra tokia vieta, kur 
sunku sukontroliuoti perėji
mus iš komunistinės į neko
munistinę zoną Komunistams 
tas labai nepatinka. Jei komu 
nistai pasiektu tikslo su savo 
projektu, tuomet Vokietijo8 
Suvienijimo reikalas, rytinių 
Vokietijos sienų revizijos klau 
simas, taip ir Pabaltijo vals
tybių išlaisvinimo galimybės 
būt nukeltos labai tolimai atei 
fciai

Užsienyje sklinda žinios, 
kad gali būt nuverstas Niki
ta Kruščevas ir jo vieton grįž 
ti Molotovas su visais drau
gais stalinistais Kiek šie spė
liojimai turi realaus pagrindo 
sunku pasakyti. Bet nėra dū
mų be ugnies.

— Laisvam pasauliui pavo
jingas ne vien komunizmas, 
bet kartu su juo einantis ru
sų jimperializmas. Komuniz
mas yra tik patogus imperia
lizmui įrankis. Jei ne komu
nizmas askva nebūtų taip 
toli išplėtusi savo rubežius į 
Vakarus Kovojant prieš ko
munizmą reik kartu kovoti ir 
su sovietiniu imperializmu, nes 
vienas ir antras eina kartu 
ranka rankon

— Yra tikra, kad Prancūzi
jos prezidentu bus išrinktas 
generolas De Gaulle. Šiuo me 
tu jis lankosi Afrikos koloni
jose. De Gaulle antru Kart 
Prancūziją išgelbsti.

X
— Pietų Amerika yra revo 

liueijų centras. Jos čia nie
kuomet nesibaigia. Šiomis die 
nouns Kolumbijoje buvo areš
tuotas buvęs diktatorius Rojas 
Pinilla, kuris ruošė pervers 
mą Krašte yra suspenduotos 
konstitucinės laisvės.

— Buvęs Argentinos dikta
torius Juan l eron savo kraš 
tui pranašauja liūdną ateitį, 
jo spėjimu lęšių mėnesių lai 
kotarpy Argentina skęs pilie, 
tiniame kare. Tuomet Peronas 
pasinaudos susidariusia padė
timi ir grįšiąs Argentinon dik 
tatortnud. Sunku tikėti Pero
no pranašystėms Bet taip yra 
tikra, ka0 Argentinoje dar ne 
viskas tvarkoje. Užsienio spau 
da riįšė, kad bus nuvertintas 
Argentinos pinigas. Nežiūrint 
didelio priailnimosi, Argenti
nos vyriausybė vadovaudama 
realiais apskaičiavimais, savo 
krašto naftai išnaudoti pasira 
šė sutartį pu atatinkamomis 
Amerikos kompanijomis.

Rusija kiša koją ameriko
nams.

Šiais metais Rusija stengia
si užkariauti naujas rinkas 
Su tais kraštais, su kuriais 
prekyba buvo nedidelė, sten
giasi ją naujomis prekybos su 
tartimis padidinti. Ypatingo 
dėmesio kreipia į Pietų Ame
riką. ypač Braziliją, kuri lig 
šiol su Rusija neturi nei di
plomatinių, nei prekybinių san 
tykių

Jei diplomatiniai santykiai 
kol kas atrodo, nebus atnau 
jinti, tai prekybiniais santy
kiais yra suinteresuotos abi
dvi pusės Amerikai šitas rei
kalas nepatinka, viena, kad 
praras savo gamybai rinką, 
o antra per komercinius san
tykius Rusija turės didesnės 
ir politinės įtakos

Pietų Amerikai reikia kapi
talo, techninės pagalbos ir rin 
kos savo gaminiams Jr iška
samiems turtams.

Šita tema jau virš poros sa 
vaičių tarėsi abiejų Ameriką 
valstybių, viso dvidešimt ve 
nos komisija. Ta komisija yra 
pavadinta, "komisija 2.'». Lig 
šiol konkrečių nutarimų, ku
rie tuč tuojau galėtų konkre 
čiai padėti, nėra padaryta. Pa 
sikalbėjimai daugumoj yra ben 
dro pobūdžio, nors iš dalyvių 
pusės netrūksta ir konkretes
nių pasiūlymų. Pažymėtinas 
Kolumbijos delegato Alfonso 
Lopes pasiūlymas Jis sako, 
kad Šiaurės Amerika turi duo 
ti tokią paramą, kokią duoda 
kitiems kraštams Žinoma, jis 
čia nekelia klausimo, ar Ame 
rika tai ištesės. Amerika ant 
savo pečių negali išnešti vi
so pasaulio sunkumus ir ne- 
dateklius. Jos ekonominiai ga 
limumai rors dideli yra. bet 
kartu ir riboti Bet rusų sten
gimasis amerikonus išstumti 
iš daugelio kraštų rinkų, ver
čia daugiau pagalvoti apie ga 
limą paramą Pietų Amerikos 
kraštams.

Vakarų Vokietija 
aiškiai apsisprendė

Kai Londone, Paryžiuje ir 
Vašingtone užsienių reikalams 
politikai vaikščioja lyg apkv 
aišintirusų notos Berlyno klau 
simu, tuo pat metu Vakarų 
Vokietijos ministeris pirminiu 
kas Konrad Adenauer užėmė 
labai aiškią poziciją: Anglai, 
amerikonai ir prancūzai nega 
įi atitraukti savo kariuomenių 
iš Berlyno To reikalauja Ber 
lyao saugumas ir jo gyven
tojų laisvė. Gruodžio mėn 14- 
45 įvyks pasitarimas užsienio 
reikalų ministerių Amerikos. 
Anglijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos.

AMERIKIETIS SU PLAUNA
MA MAŠINA MASKVOJE
Šiomis dienomis vienas Ame 

rikos biznierius Įtaisė ameri 
kietiško stiliaus baltiniams 
plauti mašinas Maskvos prie
miestyje.

Romaine Fielding, iš Los 
Augeles, rizikavo 30 oOti dol

Nesenai Philadelfijos aerodrome buvo parodytas pas
katinis technikos žodis • lėktuvas helikopteris, kuris reikalui 
esant gali nusileisti kaip lėktuvas, per valanda iš\ystydamas 
greitį ligi 700 kilometrų Čia yra vartojami dveji sparnai: 
helikopterio ir lėktuvo.
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vertės mašinų investavimą, 
manydamas kad rusėms nusi 
bodo rankomis plauti balti
nius ir jos sveikins jo naują
jį sumanymą

Amerikietiškų mašinų: skal 
bimo, džiovinimo ir laidymo 
(prosijimo) stebuklai buvo pa 
demonstruoti atidarymo cere 
monijoje dalyvaujant rusų 
Oficialiems pareigūnams bei 
JAV ambasados atstovams. 
Smalsūs gyventojai susigrūdo 
prie langų stebėti š| įvyki.

Skalbykla veiks dvi savaiti. 
Po šio bandymo laikotarpio 
arba rusai pirks biznieriaus 
mašinas arba atsisakys nuo 
jų-

Skalbykla operuojama ame . 
rikiečio. gali išskalbti 2:00 
svarų drabužių kasdien Klien 
tai gali naudotis šiuo patarna 
vimu labai pigiai yriški 
marškiniai atseitų 45 kapeikos 
arba 10 amerikietiškų centų.

Šis biznier škas amerikietis 
tikisi kitais metais atidaryti 
rusams drabužių valymo įs
taigą.

Šiose ceremonijose rusų ir 
amerikiečių vėliavos kabėjo 
kartu pagerbiant vyrą, kuris 
gali būti paminėtas istorijoje, 
kaip išlaisvinęs rusų moteris 
nuo baltinių skalbimo rankom

— (Ė) Radijo transliacijos 
Sibiro tremtiniams iš Formom 
zoa? Latviai tariasi su Forįa® 
zoš (Tąut Kinijos) komerci
nės radijo stoties vadovybė 
transliuoti radijo valandėle» 
latvių kalba tremtiniams Si
bire

— (E) Suaktyvinti Rytų po 
litiką pasiryžo Fed. Vokieti 
jos parlamentas ir vyriausybė. 
Svarstomas diplomatinių san
tykių užmezgimas su Lenki 
ja ir kitomis satelitinėmis 
valstybėmis Tačiau tais klau

Simais vokiečių visuomenėje 
nėra vieningos nuomonės.

— (E) Birger Nerman, žino 
mas Lietuvos draugas, kuriam 
neseniai suėjo 70 metų, yra 
paruošęs knygą apie Pabalti
jo valstybes, kuri netrukus 
išeis.

— Daug literatūros ir Rytų 
Europos klausimais turi Stutt 
garte nuo 1917 metų veikian- 
«Institut fuer Auslandsbezie- 
hungen», kuris puoselėja vo 
kiečių santykius su svetimo 
mis tautomis. Institutas gauna 
nuolat tūkstančius periodinių 
ir neperiodinių leidinių iš už 
sienio Numatoma steigti «Ori- 
entalinį seminarą».

—- Baltijos jūros gynybos 
paslaptis sovietams išdavęs 
vokiečių povand laivo kapito 
nas Itn. Horst Ludwig Be jo, 
suimti dar kai kurie kiti as
mens, jų tarpe jo sesuo ir jo 
sios vyras, kurie gyveno 
Mannheime.

Emigrac ja iš Lietuvos 
į Lenkiją

«Dziennik Zachodni» (Kato 
vice) paduoda suvestinius skai 
Čiua apie lenkų perkeldinimą 
iš Lietuvos, Baltgudijos ir 
Ukrainos į Lenkiją. Nuo 1955 
in. pradžios iki dabar tokių į 
Lenkiją atvykę 179.000. Vien 
tik S m. birželio, liepos ir 
rugpjūčio menesiais persikėlė 
21.070.

— Ir Lietuvoje prieš Paster 
n aką. Lietuvos radijas ir 
spauda, Maskvos pavyzdžiu, 
pakartotinai ir griežtai pasisa 
kė prieš Nobelio premijos lai 
mėto ją Borisą Pasternaką. Ma 
tyti norima įspėti Lietuvos 
rašytojus nesekti Pasternako 

pėdomis ir nesusigundyti kur 
ti tokią literatūrą kuri n epai 
so kompartijos instrukcijų.

Pasternako tėvai yra lie
tuviai.

— Naujo tipo 750 kw garo 
turbina pradėta gaminti Kau 
no «Pergalės» fabrike. Kons
trukcija esanti paprastesnė, 
lengvesnė, nors galingumas 
tas pats, kaip iki šiol gamin 
tų turbinų. ' irmoji naujoji tur 
bina (Maskvos patvarkymu) 
išsiųsta Raud Kinijai, kuriai 
būsią pagaminta dar dvi to
kios turbinos.

— Br Oškinio konstrukci
jas sklandytuvas «Bro 12 nese 
r.iai buvo apžiūrėtas lenkiį 
f I landytojų delegacijos, kuri 
buvo atvykusi į Lietuvą.

— «Knygų tiražas nustato
mas neatsižvelgiant į jų pa 
klausą» rašo «Tiesoje» L. Bus 
liūs Esą pasitaiko, kad viena 
knyga išperkama per savaitę» 
o kitą tenka nurašyti kai už
sigulėjusią Greitai buvusi iš
parduota Putino «Altorių šeše 
lyje» antroji laida, Maironio 
raštų dvitomis. Baltušio «Par 
duotos vasaros» ir kt Baltušio 
knygos išleista ir antroji lai
da. «Reikėtų pagalvoti ir apie 
’Altorių šešelyje’ nau,ą leidi 
mą, ji tikrai knygynuose neuž 
sigulėtų. Toliau rašinio auto 
rius siūlo išleisti Dreiserio, 
Londono, Balzako, Rolano raš 
tų vertimus.

— Mirė agr. Domas Alek
sandravičius, 60 m., buv. ilga 
metis Kapsuko (Marijampo
lės) gyvulininkystės techniku 
mo direktorius Buvo žymus 
Lietuvos žemės ūkio ir gyvu 
iininkysiės žinovas. - Klaipė 
dejoje mirė Žemės ūkic tech 
nikumo direktorius Kazimie
ras Miksa, 54 mt.

— (E) Tylomis pašalino Vii 
niaus universiteto rektorių. 
Jau anksčiau buvo kritikuoja 
mas Vilniaus universitetas, 
kad jo dėstytojai ir studentai 
nepakankamai persiėmę komu 
nistme ideologija. Dabar iš 
ką tik išėjusio «Komunisto» 
žurnalo (’<0 nr.) sužinome kad 
< buvęs universiteto rektorius 
J. Bulavas stengėsi užtikrinti 
ideologines klaidas, kurias da 
rė atskiri katedros dėstytojai 
ir aplamai taikstėsi su revi- 
ziotinėmis tendencijomis». 
Taip rašo «Komuniste» pats 
Sniečkus. Esą «Lietuvos kp 
ck ėmėsi priemonių sustiprin 
ti tokį svarbų ideologinio Iron 
to barą, koks yra universite 
tas».

— Čikagos miestą, Šiaurės 
A.merikoje. Šią savaitę sukrė 
tė didelė nelaimė. Užsidegė 
Angelų Karalienės parapijos 
mokykla, kurioje mokosi virš 
1500 mokinių Nelaimei gais
ras p a idėjo h ip.u is kurie 
greit sudėgė. Ir mokiniam» 
iš antro aukšto buvo sunku 
išbėgti nuo gaisro. Gaisro me 
tu žuvo 93 mokiniai ir trys 
seselės vienuolės mokytojos. 
Apie šimtas sužeistų buvo 
patalpinti ligoninėn.

! Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Ieškom Vietos Mažajai Liet ii va
Prof. KAZYS PAKŠTAS. Steubenville. Ohio

MAŽUTĖS LIETUVOS IDĖJA

LIETUVIAI jau yra įsikūrę 
gal apie 5Oo kolonijų abejose 
Amerikose, o sovietų valdžia 
irgi yra pristeigusi keletą šim 
tų kolonijų Sibire ir kituose 
Sovietfjos užkampiuose. Visos 
Šitos kolonijos yra dispersinio 
pobūdžio, be normalių lietu
viškų mokyklų, be kitų tauti
nių institucijų. Tad beveik vi
sas tokių kolonijų natūralus 
prieauglis didina kurią nors 
galingą tautą ir vis mažina 
lietuvių skaičių Taigi jos yra 
paprastos ir laikinos emigra
cinės sodybos, kurių prigim
tis yra tarpinti lietuvius sveti 
mųjų naudai. Kiekviena tokia 
emigracija mažas tautas dar 
labiau mažina, smulkina. Ru
sai labai gerai žino, skatinda 
mi ir prievarta gabendami lie 
tuvius į svetimas žemes Jie 
žino, kad tokios diasporos lie
tuviškai nebežaliuos, bet didins 
rusų skaičių .

Ta das didina tik koncen 
truota kolonizacija. Tokią ko 
lonizaciją labai plačiu mastu 
per kelius amžius vykdė ru
sai, britai, ispanai, portugalai, 
kiek mažesniu mastu ją vyk
dė prancūzai, olandai (Afriko
je) ir kiti.

Šių žodžių autorius 1927 1939 
m periode vis kartojo, kad 
lietuvišką naujausią emigraci 
ją reikia pakeisti kolonizaci
ja ir tuomi sukurti naują ma 
žutę Lietuvą. Jo projekto es
mė buvo: kasmet įkurti gerai 
parinktoje vietoje 2*. 0 lietu
viškų šeimų, gerai paruoštų 
ūkininkauti naujose sąlygose. 
Anų laikų sąlygomis, toks pro 
jektas būtų valstybei kainavęs 
kasmet apie 2 milijonus litų, 
dabar tai kaštuotų žymiai dau 
giau. Jeigu, sakykime, vien 
per penketą (1935 39) metų bū 
tų vienoje vietoje suspiesta jau 
apie 1000 šeimų arba 5000 in
dividų apgyvendintu viduti
niuose arba netf-tambiuose ū» 
kiliose, tai tokiai diasporai jau 
būtų tikros augimo sąlygos ir 
gera vieta tai tremtinių daliai, 
kuri panorėtų neištautėti, bet 
auginti savą antrą valstybėlę, 
kuri šiuo metu gal jau turėtų 
plačias autonomines teises.

* GALIMYBĖS ĮKURTI «MAŽĄ
JĄ LIETUVĄ»

Šių eilučių autorius nuo 
1924 m. vis po truputį, nesku
bėdamas tyrinėjo galimybes 
kur nors toli įkurti antrą ma
žutę, bet autonominę Lietuvą 
iš to pertekliaus gyventojų, 
kurie savu noru iš Lietuvos 
emigruodavo. 1924 m susido
mėjau Quebeco centrinėje da 
ly esančiomis molinėmis dir
vomis, bet jos paskiau jau bu 
vo vietos prancūzų apgyven
tos 1927 m susidomėjau kolo 
nizacinėmis galimybėmis São 
Paulo valstybėje, Brazilijoj, 
bet patyriau, kad lietuviai čia 
negaus kultūrinės autonomi
jos 1930 3 m. tyrinėjau An
golą, pietų Afrikoje, bet poli
tinės sąlygos neatrodė palan
kios Pietinė Rhodezija atrodė 
tuomet geresnė, ypač politi 
nių teisių atžvilgiu, bet jon 
jau skverbėsi gausūs britų ko 
lonistai ir geresnes žemes 
greit išpirko. 1939 46 m. domė 
jausi Rytų Afrika (ypač Tan- 
gani ka), Mi ngan o teri i o rija Que 
bece, Paece River slėniu Al
bertoje, Matanuskos slėniu A- 
laskoje, Naujų Hebridų salo
mis Pacifike ir Britų Gvijana 
Pietų Amerikoje.

Galop, prieš trejetą melų» 
susikoncentravau į Britų Hoh 
durą. Nevieno tų kraštų galu 
tinai ir tvirtai nerekomenda
vau, bet tariau, kad būtų ver 
ta juos patyrinėti grupinės ko 
lonizacijos atžvilgiu Tai vis 
buvo grynai teoretinės studi
jos. Lietuvoje ir paskiau (1945- 
46) Prancūzijoj studijoms tal
kininkavo pulk dr Vėbra 1945 
m ex-prezidentas K. Grinius 
atrašė iš Vokietijos laiškelį, 
klausdamas, ar aš jau sura
dęs vietą lietuvių grupinei ko 
lonizaeijai. kad tremtiniai ne
prarastų kalbos ir kultūros. 
Bet šios rūšies tyrinėjimams 
juk nebuvo jokių fondų nei 
gyvo susidomėjimo. Tyrinėji 
mų kelionę teko atidėti iki 
195 8 m., kol atsirado kiek at 
liekamų pinigų Išteklių ku
klumas apsprendė, kad neva 
žinočiau labai toli Po poros 
metų skaitymo ir dažnokų dis 
kusijų su maža draugų vien-

MŪSŲ LIETUVA

Benys Rutkūnas

ŪKANOS
Sutemos Viesulas. Ūkanos - - 
tirėtos, p įkibusios - - 
šliaužia palangėmis sukinąs, 
viešnios vėlybosios.

Glaustosi, šmėklomis gūžiasi, 
lenda pro čiukurą.
vėlei, pakilę su ūžesiu, 
jaukiasi sūkuriu

Skausmo pritvinkusios, sunkios 
kryžkelėm buriasi - - 
sielon nenuoramos sunkiasi, 
niūkso paniūrusios.

Sutemos Viesulas. Ūkanos - - 
tirštos pakibusios • - 
šliaužia, palangėmis sukinąs, 
viešnios vėlybosio*.

minčių grupe Washingtone idr. 
P. Mažeika ir kt.) galop išsi
rengiau kelionėn.

Kraštų gamtą ir istoriją ga
lima pastudijuoti juose nebu
vus. Bet praktiškieji įsikūri
mo klausimai reikalauja tyri
mų vietoje, nes jokios kny- 
gos neatsakys į lietuvio ke
liamus klausimus, ypač poli
tinius ir ekonominius. Jei pa
sitenkinama lėta sekamų kar
tų tautine mirtimi ir ištaatėji 
mu. tai nėra ko važiuoti į sun 
kius pionierių kraštus, nessa 
vo tikslo juk pasiekta, atsieit 
— įsikurta ir net gan gerai, 
patogiai, dažnai net turtingai.

Grupinė kolonizacija šiuo 
metu gali interesuoti tik men 
kūtę mažumą. Tik dar lieka 
klausimas, ar ši. mažuma iš
barstyta pasauly, mokės spo* 
taniškai, savaimingai susiorga 
nizuoti? Geros organizacijos, 
bendrovės ar kooperatyvo ne 
turint juk nėra keno vardu ir 
kalbėti. O ar užteks tautinio 
idealizmo kokio turėjo žydai? 
Jei bus bent kiek tokių pio 
nierių kokių daug turi vokie 
čia! menonitai. jei tokių žmo

nių dar rastųsi, bent keli šim
tai ar keli tūkstančiai, tai an
troji mažutė Lietuva gali būt 
sukurta Ir ji būtų labai įdo
mi ir graži, net visai pasitu
rinti. Bet be ilgesnio ir dide
lio triūso jos negali būti.

Svarbiausia savo tyrimų iš
dava laikau, kad britų vietinė 
valdžia Br. Hondūro, jos gu
bernatoriaus asmeny, mantvir 
tino, kad lietuvių grupė tuo
jau gautų kultūrinę autoriumi 
ją, kurios šiuo metu mes netu 
rime nei savo senojoje Tėvy
nėje, nei kitur pasauly.

Pradėtos diskusijos apie Bri 
tų Hondūrą, kaip apie antrą 
miniatūrinę Lietuvą, užuovėją 
naikinamai lietuvių kalbai ir 
kultūrai. Apie tą šalį literatu 
ros nedaug ir ji dažnai paduo 
da gan iškreiptus faktus. Tad 
verta apie tą šalį pakalbėti, 
ypač kai ten praleidau šią va 
sąrą ir surinkau nemaža ži
nių iš ten tiesioginių versmių.

Padėtis ir plotas Britų Hon 
duras įsispraudžia tarp 16 ir 
18 5 šiaurės paralelių ir 87,5 
ir b9 meridijanų vakarinės ii 
gumos. Krašto ilgis nuo pietų
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į šiaurę 174 mylios, o ploti* 
- 68 mylios. Jo visas plota6 
apima 8866 k v. mylias, ka* su 
daro trečdalį sovietų užimtos 
Lietuvos Jo atstumas nuo Loa 
dono 4700 mylių, aue Chica
go s oru tik 1700 myli®, nuo 
Naujojo Orleano — l(W nuo 
Miami — 9oO, o avo São Paulo 
Brazilijoj, — 4060 mylių

Br. Honduras ribojai! su 
Meksika šiaurėje su Guate
mala vakaruos*, o iš rytų šo 
no jį skalauja Karaibų jūra, 
kurioje už 370 mylių į rytus 
plūduriuoja stambi sala Kuba, 
už 665 mylių — Jamaika

Paviršius. Šiaurinė krašto 
pusė susideda daugiausia iš 
žemos lygumos kuri tik reto 
se vakarų pasienio vie’ose 
pakyla aukščiau 200 pėdų ir 
keliose vietose siekia per £00 
pėdų Jos paviršius savo lyga 
mu panašus į Kėdainių, Biržų 
ar Šakių apskritis Šiaurėje 
daugiau ir balų, o privati šiai 
miškai daugiausia priklauso 
vienai didelei bendrovei. Lika 
sias gerąsias žemes neseniai 
nupirko vokiečiai menonitai, 
atvykę čia kurti naujosios sa 
vo tėvynės.

Lietuvių kolonizacijai dau
giau tinkamos vietos būtų pie 
tinėje Britų Hondūro pusėje, 
kuri apima Cayo,Stann Creek 
ir Toledo apskritis, turi 4600 
kv mylių arba 11.960 km. Pie 
tinęs pusės paviršius gana į- 
vairus. Čia žemumos iki 201 
pėdų apima apTe 2 £00 kv. my 
lių, o gi aukštumos ir kalne 
liai iki 3700 pėdų (tiksliau — 
iki 1122 metrų) apima apie 200 
kv. mylių arba 5200 kv. kilo
metrų Kalnai tad bent 3 kar 
tus aukštesni už didžiausius 
Lietuvos ir Gudijos pakilimus 
Ašmenos skyde Tai Vajų kai 
nai kurie jau matomi ir jūro 
mis plaukiant, nes iš jūros šo 
no jie labai statūs ir apaugę 
tankiomis giriomis; šnekama, 
kad aukščiausią šių kalnų vi
etą — Gaidžio skiauterį — 
pasiekęs vos vienas «alpinis
tas»; kalnų sporto mėgėjams 
čia dar rastųsi daug gražaus 
darbo ir vietos.

Vandenys. Belize — tai di
džiausioji krašto upė. Ji pra
sideda Guatemaloje ir teka 
120 mylių per Br. Hondūrą 
šiaurės rytų kryptimi Bex eik 
visa ji gali būti naveguojama

(tąsa 3 pusi.)

is Lietuvos Pogrindžio i Sibirą ir atgal
Iii.

(pabaiga)

Savotiškos jaunimo demons
tracijos: kelnėm, marškiniais, 

batais.

Grižę nustebome dėl įsivy 
ravusių jaunimo tarpe madų: 
siauros apytrumpos kelnės, 
margi baltiniai, margos koji
nės batais su storais guminiais 
padais Tai, žinoma, matoma 
tik toje jaunimo dalyje, kuri 
turi galimybės madas sekti, 
nes daug kas vos galą su ga 
lu suduria Gi batai su storais 
padais kainoja apie 400 rublių. 
Tokiu? «madų skleidėjus» Įnir 
tingai puola komunistų spau
da, radijas, komjaunimo komi 
tetai, teigdami, kad tai «Vaka 
rų imperialistų supuvusios mo 
ralės skleidėjai». Tačiau di
džiausiam komun'stų nepasi 
tenkinimui «stiliagų» eilės vis 
didėja Taip jau yra: jaunimas 
nori gyventi, kaip jam lab'ai 
patinka, o ne kaip įsako dik 
tatoriai Jaunuoliui neįrodysi, 
kad j s gali vieton merginos 
kombainą mylėti, nors tarybi 
niai poetai pagal įsakymą ra 
šo ir tokias «kombaininės mei 
lės» dainas

Bolševikai vis mėgina įro

dyti, kad pasipriešinimo sąjū 
džiui Lietuvoje vadovauja 
«buožės» ir «buržuaziniai na
cionalistai» iš turtuolių tarpo. 
Šių teigimų tikslas aiškus: Jie 
nori pasiekti rimtą skilimą 
lietuvių tautos tarpe. Bet me 
las visuomet turi trumpas ko 
jas ir nespėja su gyvenimu 
eiti iš visų pogrindyje ar sto 
vykiose sutiktų žmonių aš tik 
30% radau tokių, kuriuos bū 
tų galima laikyti bent kiek 
panašius į «buožes».

Nerimą kelia sveikatingumas

Nerimą Lietuvoje kelia gy 
ventojų sveikatingumas. Daž 
nai pasireiškia nerviniai ir 
širdies ligų susirgimai, kurių 
tiek daug, kad pvz širdies iš 
siplėtimas jau nebeskaitomas 
liga. Be to, vis dažniau gali 
ma išgirsti apie susirgimus 
vėžiu, skilvio ligomis ir kito 
mis.

Žinoma, būtų neteisinga, jei 
sakyčiau, kad niekas nesiima 
priemonių Lietuvoje prieš Ii 
gas ar žemą pragyvenimo ly 
gį. Tačiau visos tos priemo
nės paskęsta tokiame biuro 
kratizme. kad žmogus, iki jis 
ką nors pasiekia savame pra 

randa norą džiaugtis. Kad pa 
daryti skilvio nuotrauką rent 
genu, reikia laukti ištisus mė 
nešiu?, o patikrinti sveikatą 
pilna to žodžio prasme ma
žam žmogeliui įmanoma tik 
nebent privačiai V isų pirma, 
daugumos ligoninių įrengimai 
nėra padarę pažangos, ligoni 
nės neturi naujų, moderniškų 
įrengimų, išskyrus tik vieną, 
kitą ligoninę Kaune ir Vilnių 
je. Gydymas nemokamas, ta
čiau gydytojai neturi intereso, 
o dažnai neturi nė galimybės 
apžiūrėti ligonį pagrindiniai, 
nes jie gauna tvirtą mėnesinį 
atlyginimą, nepriklaus omai 
nuo pacientų skaičiaus Jam 
tas pat, ar jis 10 apžiūrės, ar 
šimtą, tad jam mieliau, kad 
tik dešimtis teateitų.

Ir taip eilinis žmogus var 
ginasi, važinėja j Kauną ar 
Vilnių ir už privatų vizitą mo 
ka po 2u0 rubliu, perkasi už
sieninius vaistus, jei jų gau 
na ir tokiu būdu stengiasi pa 
sigydyti.

Didžiausia svajonė -
įsigyti kostiumą

Mūsų grįžusių iš Sibiro di
džiausia svajonė buvo įsigyti 
kostiumą. Vieniems tai pavy 
ko. kiti dar ir šiandien jo ne 
turi, ypai viengungiai. Reikia 
tvirto pasiryžimo, kad surink 

ti trijų mėnesių algą, nes tiek 
reikalinga kostiumui nusipirk 
ti Valdžia vis ramina saky
dama: «Kai pasieksime komu 
nizmą visko turėsime».Tačiau 
vienom iliuzijom žmogų nepa 
šersi jis nori šiandien gyven 
ti, o ne rytoj ypač, kai tas 
rytojus toks utopinis.

Negalima ir pasakyti, kad 
visi nepatenkinti komunistais. 
Yra ir geriau ir blogiau gyve 
nančių. Blogai gyvena darbi
ninkai su gausiomis šeimomis. 
Neperdėsiu sakydamas, kad 
jie labai b’ogai gyvena. Ge
riau gyvena geri specialistai 
su negausiom šeimom, ar tie, 
kurie turi galimybės pasinau 
doti ‘valdišku turtu». Gerai 
gyvena visa valdžios grietinė 
lė: įmonių direktoriai, kolūkių 
pirmininkai, rajonų pirminin
kai partijos sekretoriai ir 11. 
Pastarieji važinėja valdiškais 
automobiliais, kelia pokylius 
si šampanais ir likeriais, o 
darbininkui įsigyti dviratį dar 
vis didelė problema.

Raudonieji ponai pertekliuje, 
o eiliniai už duoną grumiasi

Taip jau yra, turbūt, kiek
vienoje diktatūroje, ypač to 
kioje nevykusioje, kaip 
TSRS, kur vieni didžiausiame 
pertekliuje gyvena, o kiti už 
duoną grumiasi.

Tačiau komunistinė propa
ganda randa visa puikiausio
je tvarkoje, o skaudamas vie 
tas - apeina nemirktelėję. 
Jiem^ patiems gerai. Aišku, 
kad dėl įvairių trūkumų kai' 
tas ne mažasis partietis, bet 
pati sistema. Tačiau, kai pla 
ka, tai plaka tik mažąjį.

Kai paskaitai «Tėvynės Bal 
są» (kurį, tarp kitko, aš Vaka 
ruošė pirmą kartą pamačiau, 
nes Lietuvoje jis nerodomas; 
nėra reikalo liaudžiai rodyti, 
kuo šeriami užsienio lietu
viai), atrodo, kad Lietuva žy 
dėte žydi, kad ten pieno upės 
tarp kisieliaus krantų teka

Tą «žydėjimą» kiekvieną 
dieną jaučia Lietuvos darbi
ninkas ir kolūkietis ant savo 
pečių. Aš esu tikras, kad prie 
pirmos progos ir darbininkas 
ir kolūkietis mokės atsidėko 
ti «vyresniajam broliui» iš 
Maskvos už viską, ką lietuvis 
turėjo iškentėti.
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Bylos Pries Tuos, Nuo Kuriu ir
Daug Lietuviu Nukentėjo

Teisia gauleiterį Kochą. - Kita stambi byla. - Ypatingos 
paskirties teismo įstaiga.

(E) Varšuvoje prasidėjo by 
la prieš buv. Rytprūsių ir 
Ukrainos gauleiterį Erichą 
Koch, kuris, po karo svetimu 
pasu gyvendamas Šiaurės Vo 
kietijoje, vėliau britų buvo iš 
duotas lenkams. Jis lenkų kai 
tinamas nužudymu 72 oOO len 
kų, žydų, ukrainiečių ir kitų 
ta.utvbių asmenų jo valdytose 
srityse Be to, jis deportavo 
apie 100.000 lenku.

Nuo 1939 m kovo mėnesio, 
kai Klaipėdos kraštą užėmė 
hitlerininkai, tasai kraštas įė 
jo taip pat į Koeho kompeten 
ciją Nuo jo valdymo metodų 
ne mažai lietuvių nukentėjo. 
Lietuvos piliečių masinio žu
dymo byloje Ulme kaltintieji 
ir nuteistieji asmens taip pat 
administraciniai priklausė Ko 
cho sričiai Tokiu būdu Ko- 
chas yra ir Lietuvai nusikal 
tęs.

(tąsa iš 2 pusi ) 

mažesnių laivelių Faktinai ji 
laivybai naudojama tik žemu 
py Šiaurinė dalis turtinga dar 
keliomis upėmis (Fio Hondo, 
New River, Sibun ir kt), ku
rios dahar naudojamos me
džių plukdymui

Pietinė krašto pusė turi dar 
daugiau upių, bet jos kalnuo
se prasideda, trumpos ir srau 
nesnės. Jos tinka tik maudy
tis ir gal būt būsimai elektri 
fikaoijai jų vanduo ne tik 
švarus, bet ir geriamas.

Šiaurinė dalis turi daugeli 
negilių lagūnų kurios savo 
vandens plotais primintų Dū
sios ir Alaušo. Ąisetos ar Du- 
bingų ežerų formas Tačiau 
lagūnos gan sunkiai prieina
mos ir maudymuisi nepatrau
klios

Raityti jūros krantai vingiuo 
ja rytų šone per kokias 20 my 
lių (arba 4 iO kilometrų) La
gūnos visai negilios ir nubars 
tytos pora šimtų salelių, ku
rios kartu apima apie 300 kv. 
mylių salelės ir dugnas ap
link jas koralinės kilmės. 
Salelės dažniau mangrovinės, 
balotos ir negyvenamos, bet 
yra keliolika ir gyvenamų; ten 
auga kokosinės palmės, jau 
pristatyta poilsio vilų ir žve
jybos centrų.

Klimatas, Pajūrio zonoje že 
miausia tempera ura užregis
truota «žiemos» metu 49 F ar 
ba 9,5 C ogi vasaros aukš
čiausia temperatūra 96 F ar
ba 35,5 C. Truputį didesnių 
temperatūros svyravimų bus 
Guatemalos pasieny ir aukš 
tumose Ten vasarą aukščiau 
sios temperatūros gali siekti 
iki 102 F (prie Guatemalos). 
Bet Chicagoje tokia kraštuti
nė temperatūra yra buvusi 1C4 
F, o Washingtone - net i 06 F.

Svarbiau bus paminėti vė
sesnių ir karščiausių mėne 
šių vidutines temperatūras Be 
beėję: sausio mėn —- 75 F, o 
rugp. -- 89 F.

Per du vasaros mėnesiu se 
kiau Bhr. Hondūre aukščiau-’ 
sias ir žemiausias temperatū 
ras. Piįėią žemiausią užregis
travau Central Farm, netoli 
Guatemalos, 250 pėdų aukštu 
moję, rugp 10 d. -- tai buvo 
68 F arba 20 Ç. Dažniau tek
davo pytais kramto gilumoje 
pastebėti pę 70 ar 72 F Die
nos metų aukščiausią tašką 
mano termometrai kartą bu 
vo pasiekę 92 F arba 33 C. 
Bet šiitosiųų dienos Belizėje 
laikydavosi tarp 86 ir 91 F, 
o gi nakčia nukrisdavo iki 70 
F, bet dažniausia tik iki 78- 
81 F

(B. D )

Jis teisiamas tik 13 metų 
po karo pabaigos, dėl to, kad 
visą laiką sirgo arba dėjosi 
sergąs.

Pirmąją bylos dieną, spalio 
20 d., Kochas skundėsi, kad 
jis kalėjime buvęs kankina
mas; net kaliniai jį nuolat er 
zinę, o vienas jam net du 
šonkaulius sulaužęs. - Proku 
roras į tai paklausė: o kaip 
buvo kankinami žmonės jo 
valdymo metu Dzialdovos ir 
kitose stovyklose? Ten buvęs 
tikras pragaras O dabar Ko 
chas vaidinąs silpnuolį, kuris 
nebepajėgiąs jau nė viso kai 
tinamojo akto perskaityti Gy 
nėjai (iš paskyrimo) siūlė by 
lą atidėti, nes kaltinamas esąs 
per silpnas bylą sekti Teis
mas visus siūlymus atmetė. 
Tačiau, atsižvelgiant į Koeho 
sveikatos stovį kasdien posė 
džiaujama tik 5 valandas.

Kai baigsis Varšuvos byla, 
Kochas tikriausia bus perduo 
tas Sovietų Sąjungai, kuri 
jam kelia bylą už sovietinių 
piliečių naikinimą Jis kaltina 
mas dalyvavęs milijonų rusų 
trėmimu ir naikinimu.

Kita stambi byla eina Bon- 
noje, prieš masinius žudikus 
Sorge ir Schubert, buvusius 
Sachsi Dhauseno ir kitų kace 
tų budelius. Jie kaltinami nu 
žudę dešimtis tūkstančių ne- 
vokiečių. Kadangi tuose kace 
tuose buvo kalinama ir ue 
mažai lietuvių ir Lietuvos gy 
vento jų, tai ir šie kaltinami e 
ji prieš Lietuvą yra sunkiai 
nusikaltę 5orge, tk yra «vei 
kęs» ir Pabaltijo kraštuose, 
kaipo kacetų <specialistas».

Pažymėtina, kad jie nė teis 
me nerodo jokio žmogiško 
jausmo Šaltai jie kalba apie 
savo šiurpius veiksmus, nesi 
gaili dėl jų. Vienas jų net 
tiesiai pareiškė, kad sušaudy 
tieji kacetininxai nieko kito 
ir nebus nusipelnę. Jis ir 
šiandien tebemanąs kad Įsa
kymai tuos žmones sušaudyti, 
bu\o teisėti. Kaip ir Ulme, 
taip ir Eonnoje kaltinamieji 
stengiasi savo kaltę kiek ga
lint nuneigti. Tačiau bylos ei 
goję duos savo parodymus 
daugelis liudininkų, kurie pa 
tys buvo kacete ir nuo kalti 
namųjų nukentėjo, arba patys 
matė, kaip jie kitus kalinius 
kankino

Ypatingos paskirties teismo 
įstaiga yra sudaryta Fed Vo 
kietijoje, su būstine Stuttgar- 
te, kuri stengsis išaiškinti ir 
patraukti atsakomybėn tokius 
stambius nusikaltėlius, kokie 
buvo teisiami Ulme. Nemažai 
jų eyvena kitom pavardėm 
užsimaskavę. Be abejo bus 
įjungta ir tarptautinė «Inter
pol». Jei išaiškintasis šiuo me 
tu gyvena tokiame svetimame 
krašte, su kuriuo '■ okietija 
turi nusikaltėlių apsikeitimo 
sutartį, tuomet vokiečiai ga
lės pareikalauti tokius asme 
nis perduoti vokiečių teismui 
Žinoma, čia gali būti kalba 
tik apie tokius nusikaltimus, 
kaip žudymas, arba dalyvavi 
mus masiniame žudyme ir 
pan Grynai politinius nusikal 
tėlius paprastai neišduoda.

Šaudė negalinčius kartu žy 
giuoti. Iš buvusių kacetininkų 
lietuvių pasakojimų ir spaus 
dintų atsiminimų yra žinoma, 
kad karui baigiantis kaceti- 
ninkai iš vienos vietos į kitą 
buvo varomi kolonomis. Silp 
nesni kacetininkai, nepajėg
dami kartu žygiuoti, sargybi 
nių, buvo šaudomi Jų lavo
nai liko pakelėse. Vienas toks 
buvęs sargybinis, esesininkas 
Vihalmas Reisehenbeck. Š. 
m. spalio antroje pusėje buvo

MŪSŲ LIETUVA

Petronėlė Orintaitė

Pasesupio Kryžkelė
Pamenu dar vieną kryžkelę tenai - - 
Pašešuplo vieškeliu įsukdavom toj vietoj. 
Seno dvaro sodas - - dvelkė jazminai 
Ir bažnyčios bokštai jau iš tolo švietė ..

O tai būdavo per Petro atlaidus didžius - - 
Voromis nudulka bričkos ir vežimai...
Fašešupio dvaras, senas ir gražus, 
Ir rausvais bijūnais kaišėsi jáunimas...

Motinos Mergelės statula balta,
Mėlynos rožytės apsukui kerojo...
- - Laimino keleivį kryžkelė šita, 
Moters žengė basos, vyrai šuoliais jojo...

Ąžuolinis tiltas, liepmedžiai greta,
Siauras upelaitis patakiui vingiuoja..
Pievose jau šienas - - smilga nupjauta, 
Birbia piemenėlis rageliu savuoju...

Daug kelių takelių eina ir nue na - - 
Kryžkelės ir dieros grimzta užmarštin...
Tik N ei gėlę balių, piemenėlio dainą, 
Pašešupio smilgą - - nešamės širdim...

— PAIEŠKOMI: —

1. Moszynski Stanislaw, 
gim 1923 m Panevėžyje, sū
nus Bogdan ir Elenos

2 Žukauskienė - Bulkša i t e 
Stasė,

3 Jurewicz Mieczyslaw. g 
1910 m., Kaune, sūnus Antano 
ir Onos, gimusios Waronawicz,

4. Matulionis Či a, g i m . 
Šiauliuose 19c6m, 

teisiamas Munchene. Jis buvo 
kaltinamas sušaudęs, didelį 
skaičių kacetininkų. nebegalė 
jusiu kartu su kolonom žy
giuoti. Nuteistas lu melų s. 
d. kai.

$C VIETINIS KAPITONAS
NELEIDO SKĘSTANČIŲ

ŽVEJŲ GELBĖTI 
Ar tai buvo Lietuvos žvejai?

Žiniomis iš Londono, per 
paskutines audras Šiaurės jū 
roję, ties Shetlando salomis, 
sudužo ir nugrimzdo sovieti 
nis žvejų laivas «SRT 44-»2». 
Laive buvo 2b jūreiviai. Kai 
netoli plaukioją britų laivai 
artinosi prie nelaimės vietos, 
norėdami jūreivius išgelbėti' 
sovietinio žvejų laivyno (kuria 
me buvo apie 30 laivų) vadas, 
«Tomsk» kapitonas, radio ban 
gomis reikalavo iš britų laivų 
nedaryti jokių žygių, nesikiš 
ti j tą įvykį. Toks keistas pa 
geidavimas nustebino britų 
jūreivius. Jie vis dėlto 3 so 
vietinius žvejus išgelbėjo. Li 
kę 22 bus visi nuskemdę Jų 
lavonus vėliau bangos išmetė 
į krantą. Britai 3 išgelbėtu© 
sius jūreivius spalio 17 d per 
davė «Tomsk» laivui. (Kaip 
žinoma, Šiaurės jūroje, ties 
Shetlando salomis, žvejoja ir 
Lietuvos žvejai).

5. Matulionis Jonas, gim. 
1936 m São I aulyje,

6 K atelionis Filomena, gim. 
1931 m J-ão Paulyje,

7. Matulionis Augustinas, 
gim 1937 m São Paulyje,

8. Jonaitytė Elzė, duktė 
Eenado. kilusi iš Kaunoapskr ,

9. Jonaitytė Antonina, kilu
si iš Kauno apskr.,

lí' Jonaitienė, kilusi iš Algų 
pių km, t abtų valšč..

11. Jakutis Stasys, gim. 1910 
m sūnus Vinco,

12 Gudat Mathilde - Retticb, 
gim. S90m

13. Gudat Edita, gim 1930 m,
14. Gudat Erna, gim 1932 m,
15. Jankowski Josef, gim.

1878 m Raseiniuose,
16. Jankowski Karolina, gim. 

1621 m,
i7 Jankowski Petronėlė 

apie 4.4 metus amžiaus,
18. Kurtinaitis Bronius, gim.

1910 m. Raseiniuose.
19. Kurtinaitienė Zosė, gim. 

1919 m.
20. Kailiūnns Antanas, sū

nus Kazio,
21. Kazlauskas Steponas, g. 

Lietuvoje, sūnus Juozo,
22. Krolis Liudvikas, gim. 

1918 m. Vengrijoje, sūnus 
Adolfo,

23 Mikulskis Bronius, gim.
1911 m., sūnus Mykolo,
24. Narkewitch Wladimir, g.

1896 m. Lietuvoje,
25. Narkewitch Ona,
26. Narkewitch Johanna,
27. Narkewitch Leonas,
28. Paulikonis Rapolas, gim'. 

1913 m. Ukmergėje, sūnus 
Juozo,

29. Raubertienė Elena, gim. 
1922m Lietuvoje, duktė Petro.
30. Sunkeris Aleksas, gim.

1928 m. Ukmergėje,
31 Slukaitė Rožė, gim. Lie

tuvoje, duktė Aleksandro,
32 Slukaitė Kotryna,
33. Slukaitė Ona,

1958 m. gruodžio 6 d.

LINKSMAS POPIETIS
Š. m. lapkričio mėn. 30 d. 

K. Moterį} Draugija surengė 
V. Zelinos salėje popietį. Pro 
gramoje pirmiausia pasirodė 
jauniausios V. Zelinos pajėgos 
t y lietuviškos mokyklos m o 
kiniukės: Anelė Sadauskaitė, 
Vilma Šimonytė. Regina Štai 
baite, Leokadija Aleknavičių 
tė, Ivonė Šataitė, Vilma Klišy 
tė, Julija Aškinytė ir Marcei! 
na Šataitė, pašokusios «Kepu 
rinę» akordeonu pritariant Ri 
kardui Tijūnėliui, ir «Čigonė 
lį» pačioms dainuojant. Mažą 
sias šokėjas paruošė mokyto 
ja Magd. Vinkšnaitienė Po 
trumpos pertraukos sekė 3-jų 
veiksmų (faktiškai vieno veiks 
mo ir d-jų paveikslų) komedi
ja: «Jaunikis iš Av. Paulista», 
pagal St. Žemaičio scenos vei 
kalelį «Jaunikis iš Kauno». 
Vaidino: Marcelina Kleizaitė, 
Al Vinkšnaitis, Irena Klišytė, 
Elena Rinkevičiūtė, Viktoras 
Tatarūnas ir Elena Paršelytė, 
režisuojant ir sufleriuojant p. 
Magd. Vinkšnaitienei. Ši ko
medija dėka artistų sugebėji 
mo, publiką nuteikė tikrai lin 
ksmai. Ypatingai savo rolėse 
įsigyveno, jau anksčiau savo 
sceniniais sugebė jimais pasižy 
mėję: Irena Klišytė — Barbo
ros vaidmehy ir Al. Vinkšnai 
tis — Jono Kanapinsko vaid
menyje. Įtikinanti buvo ir Ele 
na f aršelytė — vaidinusi Ur 
šę Lašinskienę. Kitiems artis 
tams stigo kiek laisvumo, bet 
yra atleistina, nes vietomis 
situacijos buvo sunkios, ypač 
pirmą kartą viešai scenonišė 
jus Svarbiausia norisi pasi
džiaugti tuo. kad mūsų vie
šiems parengimams uoliai tai 
kininkauja jaunimas, šiuo at
veju K B. choro dalyviai, ir 
gi duoda vilčių, kao jaunoji 
karta vadovaujama įgudusios 
rankos gali išlaikyti lietuvybę 
dėl kurios visuomenėje ne kar 
tą kyla tiek abejonių.

Ptogramos užbaigai vaidinu 
šieji artis ai padainavo kelis 
kupletus S Paulo lietuvių ak 
tualijoms iškeEi.

Popietis praėjo sklandžiai, 
geroje nuotaikoje, nors gaila, 
kad salėje daug buvo tuščių 
kėdžių, veltui laukiančių pu
blikos Kas šį popietį sąmo 
ningai praleido, neteko pro
gos gardžiai parijuokti, past 
džiaugti mažųjų lietuvaičių 
pastangomis Kiekvienas pasy 
vumas lietuviškųpasireiškimų 
atžvilgiu, reiškia pačios lietu 
vybės ignoravimą, tačiau ne
sinori išnešti galutino spren
dimo ir tikėsime, kad šiuo at 
veju buvo kalta perankstyva 
B azilijos va-aros kaitra

Nuoširdus ačiū popiečio ren 
gėjams.

Akmenė.

34. Upštienė Rozalija girnų 
si Balčiūnaitė duktė Kazio,

35. Antipov Igor, gim 1929' 
m. Lietuvoje, sūnus Vladimiro.

36. Awerko Michail, gim. 
1929 m. Lietuvoje, sūnus Mi
chailo,
37. Adomaitis Aleksandras, 

sūnus Juozo, gim. 1921 m.,
38. Adomaitis Vytautas, sūnus 

Juozo, gim. 1922.,
39. Adomaitis Jonas, sūnus 

Juozo, gim. 1888 m.,
40. Adomaitis Vincas, gim. 

1889 m ,
41. Apeikis Adam, gim, 1912 

m.,
42. Apeikis Grete, g 1904 m ,
43. Apeikis Trude, gim. 1907 

m.,
44 Arkuschauskas Josef, 

gim 1884 m. Lietuvoje,
45. Augustinas Franz, gim. 

1905 m .
46. Andūkaitis I ranas,
47. Andrikis Vytautas gim.

1925 m.,
(pabaiga 6 pusi.)
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«j vUnystEs aidas»
<M. L» skyrius jaunimui

Red igun ja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški*, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė. ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Rašius siųsti — «Jaunystės Aidui*,

Caixa Tostai 1118

São Danio.

K A MERGAITĖS MANO APIE 
Šokius ir šokėjus

Šokis yra menas judėti pa 
gal muzikos taktą. Bet šokiai 
yra tik tuomet menas, kai šo
kama gražiai ir tvarkingai. 
Čia paduodame keletą pasta
bų apie šokius, kurias vienas 
moksleivių ateitininkių būre
lis anketų' pagalba susirinko 
iš savo narių ir perskaitė pas 
kutintam kuopos susirinkime.

Nė vienai mergaitei nepa
tinka ir negali patikti šokti 
su nemokančiu, nes vietoj šo
kio gaunasi stumdymasis, y- 
pač darosi nepatogu, jei šo
kiai vyksta didesnėje kompa
nijoje.

Šotl ii tarnauja kaip priemo 
nė vienas kitą arčiau pažinti, 
pabendrauti, pakalbėti Mer
gaitė jaučiasi labai nepato
giai, kai šokėjas visą laikąty 
Ii. kaip musę kandęs, bet ir 
labai nemalonu, kai nuolatos 
tauškia visokias kvailystes ir 
niekus. Neįdomu klausyti ir 
tokios kalbos, kur visą laiką 
save giria, pasakoja apie sa
vo darbus ir nieko nesiteirau 
ja apie kitą Pasikalbėjimą 
lengviau vesti bendresne te
ma. kaip mokykla, mokslas, 
kinas, knygos r 11. Tokiomis 
temomis lengviau kalbėti, y- 
pač jei šokėjai nėra seni pa
žįstami.

Rimtoms mergaitėms patin
ka šokti su rimtais ber niukais 
Berniukas, kurs nori būt pa
gerbtas ir įvertintas turi elg
tis su mergaitėms ri n tai ir 
padoriai ir šokių salėje ir na
muose ir kine ir pasivaikščio 
jaut ir visur kitur.

Niekuomet nebus gerai ver
tinami berniukai, jei jie lan 
ko barus, biliarus ar kitas jau 
nimui netinkamas vietas.

Dera, kad berniukai eidami 
į šokius gražiau apsirengtų, 
ką visuomet daro mergaitės 
Mergaitės žino, kad gražiau
sias papuošalas tiek berniu
kui tiek mergaitei yra mūsų 
jaunystė, bet jau 
nystės grožio nė kiek nema
žina tvarkingas gražus apsi
rengimas. (Gaila kad mergai
tės nepasakė savo nuomonės 
ar moderniškus maišus jos lai 
ko gražiu apsirengimu, «J.A.» 
red).

Mergaitėms patinka manda
gūs, kultūringi, gražiai išsiau 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinęs.' 
Radio Programos

Iš Radio Nove de .Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., bangi 510 klc.

Lietuviškas žodis radio bangom's tol bus girdimas. Kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per piGtą finansų ko 
misijos iždininko p Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa nosiai 4118. São Paulo.

klėję šokėjai 1 abai greitai pa 
silinksminimuose ar piknin- 
knose pastebima, kam trūksta 
mandagumo lygiai kaip grei 
tai pastebima, kai arbatoje 
trūksta cukraus. Bet kai per
daug saldu, tai taip pat nema 
lonu

Mūsuose pasitaiko net to
kių atveju, kad berniukas pa 
sibaigus šokiui paVeka mer
gaitę viduryje salės užmiršęs 
kad jo pareiga nulydėti į tą 
pačią vielą iš kur švedė šo
kiui.

Mergaičių daugumai pa in- 
ka plokštelių muzika. Mat 
plokštelės greičiau keičiamos, 
o orkestras kartais groja visą 
pusę valandos Ir jei šokėja 
ne xprie dūšios» lai nė bėgt 
nė rėkt.

Visoms mergaitėms nepati 
ko jei šokėjas kramto gumą 
atsiduoda tabaku ar alkooliu. 
Šokėjai turėtų tai žinoti ir pa
daryti išvadas

Mergaitėms nesvarbu, kad 
šokėjas būtų būtinai gražus, 
turtingas ar labai elegantiš
kas, visos daugiau pasisakė 
už dva ines vertybes -- būdą, 
elgesį tvarkingumą

Mergaitės mėgsta ir pagei
dauja šokti su aukštesniu už 
save šokėju ir vyresnės jau
čiasi nepatogiai jei partneris 
vedąs ją šokti yra žymiai jau 
nesns .

Visos vieningai pasisakė a- 
pie «.perdaug meilius» šoke 
jus. mergaitės nori, kad tarp 
šokančiųjų būtų deramas ats- 
tumas-distancija, kad galima 
būtų laisvai indėti ir kalbėtis. 
Mergaitė šokėja nori būti part 
neriu o ne įrankiu.

Būrelio pirmininkė Julija 
Jurgelevičiūtė savo pastabas 
baigė šiais žodžiais: «Tai to
kia yra maždaug mūsų būre
lio nuomonė apie šokius Yra 
kitokių mergaičių, gal jos ir 
apie šokius kitaip galvoja».

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIU

NESKAITO.

1

JAUNIAM) YAKADAÍ
Sausio mėn 18 dieną (sekmadienį) Moksleiviai 

Ateitininkai Vi’a Zelinos gimnazijos salėje rengia:
Šaunu Jaunimo - Vdkara 

su rnuzika'ine-literatūrine programa, bufetu 
ir pasilinksminimu

Programos pradžia 3 vai.
šokiams gros Imperial Conjunto de Ritmos orkestras

Pakvic imus galima Įsigyti pas moksleivius. 
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto.
Nepamirškite šios datos. Moksleiviai ateitiain , 

kai šią dieną Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

ATEITININKAI LIETUVIU TAUTOS
EGZiSTENCINEJE KOVOJE

(lasą)

Štai į kokią grėsmę stato 
mūsų tautą ateistinė bolševi 
kų pasaulėžiūra kuri nežmo
niškomis priemonėmis bruka
ma pavergtiesiems Jei prie
varta ii iššaukia atoveikį, ku
ris tegali būti uždaras ir dėl 
to mums gerai nežiaomas, tai 
vis,tiek lieka pagrindas nuo
gąstauti kad lietuvių tauta, 
kiek dar lik' jos gyvos, nebū 
tų sugyvuli ita nes ir doriniu 
atžvilgiu ji smukdoma Mums 
tenka skaitytis su faktu, kad 
ryšys su Dievu ir krikščioniš 
kąja morale ypač jaunosios 
kartos,. bus stipriai apardytas. 
Net ir tą lietuvių jaunuome
nės dalis, kuri nuo bolševiki
nės pasaulėžiūros ginasi savo 
dvasios tvirtumu, — tokio jau 
nimo, neabejojame, yra, - ne 
tori reikiamų sąlygų savo kri 
kščioniškajai pasaulėžiūrai sti 
printi ir gilinti: nėra tinkamos 
literatūros, organizacijų, vado 
vų ir normalaus religinio au
klėjimo. Griaunamoji ateisti
nė pasaulėžiūra, prieš kurią 
ateitininkai išėjo dar caro lai
kais ir kuri buvo ne kas kita, 
kaip bTlš vizmo užuomazga, 
dabar yra apsėdusi visą pa
vergtąją mūsų tautą.

Griaunami ir kiti lietuvių 
tautos egzistencijos pagrindai 
kaip gimtoji žemė, individua
li tautinė kūryba, laisvė ne
varžomam gyventi ir veikti. 
Visa tai lietuviams anoje pu
sėje yra atimta. Nereikia nė 
aiškinti kokie čia daromi mū 
sų tautai nuostoliai. Norėčiau 
atkreipti dėmesį tik į du da 
lykus kurie užkliudo ir tuos, 
kuriem nestigo ry t ęs ir bu 
vo galimybė pabėgti ir prisi
glausti svetur: tai mūsų tau
tos išblaškymas ir svetimos 
kultūros smelkimasis Netekus 
savo žemės, nors ir sukolcbo 
zintos, ir pasidavus svetimos 
kultūros poveikiui, tauta žū
na, jeigu save ne u’iklausomy 
bės neatgauna. Mes turimedi 
dėlę viltį kad laisvė bus at
gauta, bet turime irnuogąfak 
tą kad aštrios iltys laiko, ku 
rį tenka pralaukti vergijoje ir 
tremtyje, giliai į lietuvių tau
tą smenga ir kruvinai ją krem 
ta. " ■ ' ' •

Taigi lietuvių tauta yra sun

• WKM* n ■» i«in3ui

Simas Sužiedėlis

Idoje egzistencinėje kovoje. 
Vienu metu ji puolama keliais 
frontais: religiniame — ateis
tinės bolševikų pasaulėžiūros, 
politiniame — rusų okupaci
jos ir komunistinės diktatūros, 
tautiniame agresyvios sve
timos kultūros, vitaliniame — 
tautos žudymo ir išblaškymo. 
Tai yra v šuolinė kova net tre 
jopu atž'ilgiu: viena ji api
ma visas gyvenimo sritis; an
tra. ji paliečia visą lietuvių 
tautą tėvynėje ir už jos šie 
nų; trečia ji reikalauja visų 
mūsų pasta gų tautos gyvybei 
ginti «Tautinė gyvybė, anot 
J Girniaus, yra daugiau negu 
politinė laisvė». Politine lais
ve nebus kam naudotis, jeigu 
tauta bus kitų numarinta sa
vo žemėjo, o mūsų pačių iš
marinta emigracijoje. Todėl 
visuotinė kova dėl mūsų tau
tos egzistencijos įpareigoja 
mus labai svarbiam uždavi
niui, kol Lietuvos laisvė bus 
atgauta, būtent : sute kti visas 
savo jėgas tautos gyvybei iš
saugoti Visuotinė grumtis rei 
kalauja ir visuotinės jėgų įvar 
žos -teitininkai besiremiąpa 
saulėžiūra kuri apima visas 
gyvenimo bei veikimo sritis, 
geriausiai paruošiami ir ska
tinami reikštis visuose tos ti- 
tamšk''s kovos frontuose. Klau 
«imas tegali būti kas šiuo me 
tu konkrečiai darytina saugo 
jant savo tautos gyvastį ir ko 
vojant dėl politinės jos lais
vės.

Jei Lietuva būtų netekusi 
tik politinės laisvės, daugumos 

mūsų čia nebūtų: būtume n; * 
mie nors ir sunkioje okupam 
to letenoje kaip pirmojo Di
džiojo karo metu ar pastaro
jo karo vokiečių okupacijas 
dienomis Tuo metu nedaug 
kas iš Lietuvos pasitraukė, 
nors jau vokiečių nacių kar as 
nebuvo . rynai politinis bet 
turėjo ir ideologinį charakte 
rį. Bolševikų vedama agresi
ja yra ištikai ideologija pa
mušta Toks jau yra istorijos 
vyksmas kad karai darosi bai 
sūs ne vien masiniai žudan
čiais gink'ais, bet ir žudančia 
ideologija Ideologinio pobū
džio karas yra žiauresnis už 
grynai politinį arba net impe 
rialistinį; jis naikina visus pu 
vergtuosius, kurie yra kitokio 
nusistatymo, ir dėl to daugu
mas stengiasi bėgti net į ne 
žinomąjį likimą, kaip ir mes 
darėm.

Bet tai reiškia, kad mūsų 
laikais tenka kovoti su prie
šu ne vien atominiu, bet ir 
ideologiniu ginklu Kokionrs 
priemonėmis kas- yra puola
mas. tokiomis privalo ir alsi 
kirsti kitaip jis pralaimės. Jei 
šiandien dar kas nesupranta 
arba dedasi nesuprantąs ir no 
ri dar su bolševizmu sugyven 
ti, jieško varlinamosios koeg- 
zistei cijos tai slysta baisios 
kovos paviršiumi ir reikia pi i 
sibijoti jog gali būti pritrenk 
tas nelaukto smūgio, nors ir 
jaustųsi kariškai stiprus Tarp 
dviejų pasaulėžiūrų, kurios 
skiriasi kaip būtis ir . nebūtis 
negali būti jokio sugyvenimo 
arba koegzisteneijc-s ir politi
nėje formoje Tai yra žaismas 
pavojingomis iliuzijomis

Vadinasi, dabartinėje ideo
loginėje kovoje, kuri vedama 
ir ginklu, reikia ir stiprių ko 
votojų Štai koks svarbus už 
davinys iškyla prieš mus, kai 
mes susimąstę sėdime Babilo
nijos upių pakrantėse, ka p ki 
tados žydai, ir grąžome ran
kas dėl savo tautos likimo Ne 
tiek reikia rankas grąžyti, kiek 
ideologiškai stiprėti Ateitinin
kam tai buvo nuolat pabrėžia
ma. bet šiuo metu reikia ypa
tingai užakcentuoti Krikšcio 
niškoji ideologija į mūsų ran
kas įduotas ginklas ir vargas 
mums, jei mes laikysime jį 
tiktai pablizgintoje makštyje.

(B. D)

4



t95§ m. gruodžio 6 d.

■ Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vak,

Pirkimas pirkimui nelygus,
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Kensuljorija yra Vila Zelmoje, Avenida Zolina, 7-52

į «TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO GOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1430 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 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 plokštelėmis!

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARsAb Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

-b
R
3 
R

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

W išsimokėjimui, geležiesfreikmenų, dažus - elektri-
nius įtaisymus ik {vairių daiktų dovanoms ir t. t. S 

į? PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAM OS, 1 - V. ZELINA Įg 
g SÃO PAULO - Telefone 63,5915 gg
įįįį Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.* 93

S Pastaba: Taisome radijo aparatus, JI
Darbas garantuotas. ®

ÍAbertwas de Irimas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Oontrat. na Junta Comercial

‘ | Die**,at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais 
j Escritas Comerciais
e HORÁRIO das 8

! “ ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZtLINA» ‘ 
í IRMÃOS BAUŽYS | 

Reglatraeu ne C. R-» C. «ob on® õõí J
I Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 

Telefone 63-6OO5

Contratos de locação |
Cartas de Fianęa f
Requerimentos I
Balanços *
Alvarás diversos >
Seguros de Fogo e i
Seguros de acidente» 5

i 
às 19 horas. 5

ar

«S v«v usiij.,. >I!>S

MUSŲ LIETUVA

Av. Sapopemba 18-A Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.

pusi 5

«Kt»« BB» BBS' BB»- gft* 0B«- ÍH’ »«» a»'
»»- »«•» »w? ta* is»

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platis 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių by 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemet 
te Alvares. 137.

annmni
Neri, kad «Musų Lieti 

va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujiena? 
iš savo apylinkės, miesto a? 
in teríoro.

Maaetras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

Rio de Janeiro
> Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais
& »•»»•»»«*« BBMkiBBa <J®WB«bb»t»(«hH «-Hsrsarsac aw»o a «»•«»»•■■

•Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių t 
krautuvė tikfjw nas s

••••f - ' *«»s* «•**« ».<>>«•-» B.b»*«■*»»«»%«>« mbc br bbbkb» o t*B«r«BB*BBBWOBS4 cana ■■««Ba*11*****»****^*®**^

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

M

HLaK g

STB
ti»

BKMÃCJ CAKRIERI roi.

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

S Ã O PAULOCaixa Postai 3967

Didels pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jiuvyrLO jie LA U IRC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaint

B
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

SAO PAULOCAlXA POSTAL,AV, ZELINA, 706

Šį sekmadienį po 9 vai. šv. 
Mišių bus «Jonkelio» ir «Ke
purinės» repeticijos, atsilan
kymas būtinas.

gintis ir apsistojo Vila Zeli- 
nos lietuvių klebonijoj pava 
duodamas kun Juozą Šeške
vičių, kuris nuvyko į Urugva 
jų pravesti lietuviams misijų.

zijos kūrinių. Ilgų ir kūrybin
gų metų.

ATEITININKAMS

Iš Konsulo A. Polišaičio 
veiklos.

P. Konsulas A. Polišaitis pas 
taruoju laiku dalyvavo: Š. m. 
lapkričio mėn 21 d. «Othon 
Palace Hotel» patalpose, su
ruoštame Argentinos Genera 
linio Konsulo p. Raul J San 
chez Loria su Ponia paringi 
me, atvykusiai su laivu «Ba
hia Thetis» Argentinos Karo 
Mokyklos įgulai pagerbti ir 
lapkr mėn. 14 d. Direkcijos 
«FENIT» coquetelyje «Tauti 
nės Tekstilinės Industrijos Pa 
rodos atidarymo proga».

sausio 11 dieną 19,39 vai, O 
paskui kartosis kiekvieno mė 
nėšio paskutinį sekmadienį.

— Misionieriaus tvirtinimu 
misijos Utingos apylinkės lie
tuviams. nežiūrint į lietaus 
trukdymus netikėtai gražiai 
pasisekė. Daugybė žmonių pa 
sinaudojo Dievo malonėmis ir 
atsiliko išpažintį. Keliolika 
moterysčių susitvarkė ir dar 
keletą pasižadėjo tvarkytis.

Priėmimas pas libaniečius

Š m. lapkričio mėn. 22 d. 
Libano Generalinis Konsulas 
São Paulyje Dr. Jean Hadji - 
Thomas su Ponia Monte Liba 
no Sporto Klube. Av. Republi 
ea do Libano. 2237, Libano 
Tautinės Šventės progą suren 
gė priėmimą, kuriame be vie 
tos valdžios, paulistų ir liba
niečių kolonijos atstovų, dar 
buvo pakviesti ir São Paulo 
Konsulų Korpuso nariai-jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Pališaitis su Ponia -

— Lietuvos Kariuomenės 40 
metų sukaktuvėse Gonęalo 
bažnyčioje lapkr. 23 d susi 
rinko labai gražus lietuvių pa 
trijotu būrys Buvo atlaikytos 
už gyvus ir mirusius Lietuvos 
karius šv Mišios, misijonie- 
riaus J. Bružiko pasakytas pri 
taikintas pamokslas, o radio 
valandėlėje Kapitono Juozo 
Čiuvinsko pastangomis buvo 
pravesta įspūdinga programa

Aleksandro Soguslausko «Co 
mėtos» radio programoje irgi 
buvo gražiai paminėta ’ Lietu
vos Kariuomenės sukaktis.

— I apkričio mėn. 30 d. mi
rė Izidorius Turčinskis, 87 m, 
amžiaus, kilęs iš Šiaulių mies 
to Brazilijon su šeima atvyko 
1928 m. Palaidotas Sfio Caeta 
no kapuose. Nuliūdime paliko 
keturias dukteris: Barborą. 
Jadvygą Sofiją, ir Longiną, 
ištekėjusias, su Dr. J. Pacifico 
Jr, Victor A. Žadėk Vicenti 
Mėli e Dr Santos ,Viana. Pali 
ko būrį ir anūkų: Sofia B. Pa 
cifico. Lydia A Zadec. Mari 
na Meli Vicente Francisco e 
Hamilton Meli, Joaquim S. 
Viana Net.

PA J IEŠKOMAS

iš

— Utingos parapijos bažny
čioje irgi įvestos lietuviškos 
mėnesinės pamaldos. Jos įvyks

(pabaiga iš 3 pusi)
48. Balčiūnas Kazys.
49. Bagdonas Vladas, 

1925 m..
Lietuvoje 1912 m..
50. Burokas Ignas, gim. 1922 

m. Lietuvoje ir
51 Buitler Konstantin sūnus 

Tado ir Valentinos.-
leškomieji arba apie iuos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO da LITUÂNIA 

R. Dom Josė de Barros. 168, 
õ.o andar - Cx. Postal 7249

São Paulo - Brasil

gi m. 
gim.

— Misijonierius Tėvas Jo
nas Bru ž i kas sėkmingai p ra 
vedęs Utingoje šv. misijas, 
rengiasi laikinai apleisti tão 
Paulo, nes vyksta į Montevi
deo, o ateinančiais metais ža
du vėl grįžti

Adomas Šklėrius, kilęs 
Norunų kaimo. Kupiškio vaís 
Čiaus, Panevėžio apskrities, 
(paieško Feliksas Grigas iš 
Montevideo).

Tėvas Daugintis S J.

— Kun. Vytautui Kavoliui 
gruodžio mėn 8 d sueina de
šimts metų kai buvo kunigu 
įšven intas Šią dieną praleis 
Vila Zelinoje savųjų tarpe. Per 
praėjusį dešimtmetį daugiau
sia darbo ir laiko yra paau
kojęs S. Teresinha parapijai, 
kur parapijos kūrimas reikė
jo pradėti gana sunkiose są
lygose.

Vykstančių piknikan žiniai

DĖKOJA

Gražiai talkinusieins ir tal
kinusioms prie valgių ir gėri 
mų L K. Bendruomenės cho 
ro vakare: Onai Narbutienei, 
Angelina! Triubienei, Birutei 
Bagdžiuvienei, Juozui Matelio 
niui Motiejui Tamalitnui, Ele 
nai Šimonytei, Julija Šimony 
tei, Kaziui Trubai, Jorge Ter 
zi, salės viduje ir prie į ėji- 
mo tvarką palaikiusiems: Juo 
Baužiui. Ant Skrebiui ir ki
tiems, reiškiame nuoširdžiau
sią padėką.

L. K. Bendruomenės 
Choro Valdyba.

— Lietuvių Bendruomenės 
Taryba posėdžiavo du kartu. 
Iš nutarimų pažymėtini: ne- 
brazilinti Lietuvių’Bendruom® 
nės ir antras klausimas daug 
ginčų sukėlęs, tai atsisakymas 
leisti lietuvišką savaitraštį 
«Mūsų Lietuvą», kurį jo leidė 
jai buvo pasiūlę L. B. Tary
bai perimti.

— Praėjusią saveitę S. Pati 
ly lankėsi iš Rio de Janeiro 
«M.L» skaitytojas Dumbliaus 
kas su žmona Ta proga ap 
simokėjo «M L » prenumerata 
ir papasakojo naujienų iš *io 
lietuvių gyvenimo

— Šį sekmadienį seselių 
pranciškiečių pradžios moky
klą baigusiems mokiniams bus 
įteikti diplomai 3 vai popiet 
gimnazijos salėje. Pamaldos 
8 vai. ryto

— Bendruomenės valdyba 
posėdžiavo 2 gruodžio Buvo ta 
riamasi vasario 16 tos minėji
mo reikalu.

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 nariu dalyvavimas būtinas. 
Nesusirinkus kvorumui, tą pa 
čią dieną bus šaukiamas an
tras posėdis i 6 vai (4 v p p.) 
ir skatyti teisėtu bent ko
kiam narių skaičiui dalyvatb 
jant kaip kad yra numatyta 
LSB Įstatuose

Susirinkimas įvyks Sąjun
gos patalpose, rua Lituania. 67.

LSB VAIDYBA.

Vykstantiems piknikan mi
šios bus 4,30 vai. ryto Lygiai 
5 vai. autobusais išvykstama 
į Praia Gran e. Bar Estrela 
da Manhã. Atgal bus grįžtama 
pusiauketvirtąvalandą po piet. 
Pavėlavusių nebus laukiama. 
Vėliau grįžtant keliai būna 
perpildyti ir grįžimas trunka 
keletą valandų.

— Kan. Al. V. Arminui Mauà 
parapijos klebonui, gruodžio 
mėn 2 d. suėjo 50 metų am 
žiaus. Tą dieną Mauá parapi 
joje buvo Sto. Andrė vysk u pi 
jos kun susirinkimas Per pie 
tus svečiai jubiliatą sveikino.

Priėmimas pas Monako
Konsulą

Š.m Lapkričio mėn. 19
Monako Konsulas São Pauly
je Com. Silvio Costa e Jilva . Prie visų kitų sveikinimų «M 

I .» ir jungia savo sveikini
mus nes per šio laikraščio 
puslapius yra praėję nemaža 
jubiliato publicistikos ir poe-

d.

su Ponia «Hotel Comodoro» 
patalpose Monako Kunigaikš 
tijos Tautinės Šventės p ogą 
surengė priėmimą, kuriame 
be vietos valdžios, paulistų ir 
monakiečių kolonijos atstovų, 
dar buvo pakviestas ir São 
Paulo Konsulų Korpusas Jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis su Ponia-

— Laiškai, Marijai Saldūnai 
tei. J. Jakučiui, N. Vinkšnai- 
tytei, K Sadzevičiui, M Ge- 
nevičienei, I. Katkienei, H- 
Butkienei.

Dėmesio, Tautieciai!..

— Atvažiavo iš Urugvajaus 
dar vienas jėzuitas, So ioiogi 
jos daktaras Tėvas Petras Tau

i

SÀO PAULO LIETUVIŲ VAIKŲ KALÊDIXIÉ ŠVENTĖ 
yra ruošiama sausio 11 dieną Vila Zelinoje.

Programoje bus suvaidinta Aldonos ‘’idžiulytėss Ka 
lėdinis vaizdelis - ŽVAIGŽDUČ’iŲ EGLUTĖ*

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

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š m gruodžio mėn. 27 
d Mokos rūmų patalpose ruošia savo tradicinį metų pa 
baigos V A K '» f- Ą BALIŲ.

Bus įvairi ir įdomi programa. Veiks puikus bufetas 
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. ,

I

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintėlį 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.S 200,90.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

atlieka vírus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

R. Senador Feijó 13l - 10° and conj. 101 - Tel. 35 0062

— Išnuomojamas armazenas 
7x7 su elekt.a «força» tinka 
mas mažai industrijai ar krau 
tuvei, geroj vietoj. Smulkes
niu informacijų vietoj, Rua 
das Roseiras, 48, Vila Zelina, 
São Paulo.

*

*

. *

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gĮZtfeiius, vilną, odą batams ir vaistus.
Turime visų medžiagų pavyzdžius!
Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Grò 
paštu 2 3 savaitės.
Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą;: 
Visi persiuntimo mokesčiai ir muilas apmokami čia-.’ 
Gavėjas nieko neturi mokėti.
Siuntiniai pilnai apdrausti • žuvus grąžiname pinigus- 
arba pasiuučiame naują. a

Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened de Pamargo. 698. Penha 
Al. Beguslauskas, R F Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI! LIETUVĄ

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

ANTANO JPAVILCNI©
Maflufatiira íe «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zolina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

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

EJCKITOKI'D CONTA EI L

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Barimams rūbams (yra p'avyz 
dži-ai). Vaistai, maistas, skab 
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garaD 
tuotas 4

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant —, siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš* 

naitienė - rua Bargo do PL 
r-aí, 65. Vila ZeliriaT

Laiškams - caixa postal 3714 
São Paulo <

NATCIMENTC
Irmãos Nascimento

REG. C R.C. SP. Nio 5.484

Atlieka firmų atidakymus, perleidimus, komercines 
ir industrialinas apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
: Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo ,

S I U V É <nÁ S
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 *.«V. Zelina 
(prasideda iš Av Zėtisa, 595/

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

. - s
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