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Brasi i i ja neatnaujins santykių 
su Rusija

Šiomis dienomis respubli
kos prezidentas Juscelino Ku 
fcitsehek atsakydamas j vieno 
žurnalisto paklausimą apie at 
naujinimą diplomatinių ir pre 
kybinių santykių su Rusija, 
atsakė, kad visi gandai neturi 
pagrindo. Ne tik diplomatiniai, 
i?et ir komerciniai ryšiai ne
bus užmegsti. Bent tol, kol 
jis, (J K) būsiąs prezidentu.

Kodėl santykiai nebusatnau 
jlnti, nieko nepaaiškino Bet 
kiek iš kitų šaltinių teko pa
tarti, atnaujinus diplomatinius 
santykius, komunistai susti
printų propagandą krašto vi
duje. Kai del prekybinių sau 
tykių tai Brazilija maža ką 
Rusijai turi parduoti ar iš 
ten pirkti. Svarbiausias pro
duktas kava. ten rinkos netu 
Ti. nes rusai arbatą geria

— Berlyne, vakariečių zono 
se įvyko savivaldybės rinki 
mai. Daugiausia kandidatų iš 
rinko socialdemokratai net 77; 
antroj vietoj krikščionys de 
mokratai su ;>5 atstovais Ko 
munistai nė vieno atstovo ne 
pravedė. Šių rinkimų daviniai 
y a aiškus Berlyno gyvento 
jų pasisakymas prieš Maskvos 
Siūlymus Berlyną padaryti 
^laisvu» miestu ir nuginkluoti.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas yra nuomo 
nės, kad pirma reikia išspręs 
ti Berlyno likimą, o po to kai 
bėti apie Vokietijos suvieniji 
mą. , Gi Berlyno p r e f e i tas 
G rand t ir socialdemokratai 
Siūlo, kad Berlyno likimą 
spręsti kartu su visos vokieti 
jos suvienijimo klausimu

Amerikos karo vadovybė 
pareiškė, kad yra pasiruošę 
ginklu atmušti bet kokius pa 
sikėsinimus Berlyną okupuoti, 
ar jo tvarką pakeisti.

Nušalino Serovą
Iš Maskvos pronešama, kad 

politinės policijos komisaras 
Serovas buvo atleistas iš pa<- 
reigų, kurias jis ėjo lig 
šiol Beriją areštavus ir 
sulikvidavus.

Serovas priklauso grugei 
tokių, kaip Berija, Kruščevas, 
kurio rankos yra suteptos 
milijonų žmonių nekaltu krau 
ju. Jo dėka tūkstančiai nekal 
tų lietuvių buvo sulikviduoti 
ar ištremti Tai nei daugiau, 
nei mažiau kaip eilinis bude 
lis

Spėjama, kad jis patekęs 
Kruščevo nemalonėn.

Teroras už geležinės uždangos

(E) Šveicarų spaudos žinio
mis sovietų karinis tribunolas 
nuteisęs visą eilę kalmukų su 
šaudyti. Pretekstas: Bendradar 
biavimas su vokiečiais karo 
metu, Tikras sušaudytųjų skai 
čius nežinomas.

Raud. Kinijoje tebesiaučia 
teroras AFP žiniomis iš Hong 
kongo, Mandžiurijoje nesenia i 
«išvalyta» dešimtys tūkstan
čių pareigūnų, kurie «atoly- 

džio» metu buvę nukrypę nuo 
generalinės linijos. Jų skai
čius siekiąs 40.(00.

Chruščiovas toliau keršija 
savo kritikams. Buvęs Sov. 
S gos ministeris pirm. Bulga
ninas. kurį Chruščiovas savo 
laiku pašalino iš Maskvos ir 
nutrėmė į Kaukazą dabar ne
teko ir tos savo mažos pozi
cijos, kurią turėjo Stavropo- 
le, būdamas vietinės ūkio ta
rybos pirmininku Jis priski
riamas prie Malenkovo. Molo 
tovo ir Šepilovo grupės. - Bu 
vo gandai, kad Malenkovas 

jau sušaudytas. Bet 
vėliau vakariečių agentūros 
pranešė, kad esąs sušaudytas 
bendravardis Malenkovas Iš 
viso pasaulis ne apie visus 
«valymus» ir «likvidavimus» 
už geležinės uždangos sužino.

Lietuvoje like lenkai svarsto: 
keltis į Lenkiją i r likti?

Varšuvos dienraštyje «Ex
press Wieczorny» 195 nume
ryje buvo atspausdinti to lai
kraščio korespondento St. 
Wenskovskio įspūdžiai iš ke
lionės į Lietuvą. Nors ne ma
žai lenkų jau anksčiau yra 
persikėlę į .enkiją jo (neofi- 
eialinėmis) žiniomis lenkų Lie 
tavoje esą dar apie 15u P00

Likę iki šiol Lietuvoje ien 
kai sunkiai gali apsispręsti, 
ką daryti: likti Lietuvoje, ar 
vis dar persikelti į I enkiją. 
Netrukus baigiasi repatriaci
jos sutartis kuri duoda gali
mumą persikelti į Lenkiją len 
kų kilmės asmenims. Tad dau 
gelis lenkų Lietuvoje tvarko 
dokumentus tam persikėlimui, 
bet apsispręsti ne visiems esą 
lengva. Agitacijos už ar prieš 
repatriaciją nesą pastebėta. 
Esą jau ir tokių lenkų, kurie 
repatrijavo į atvirkščią pusę: 
prieš kurį laiką jie persikėlė 
iš Lietuvos i Lenkiją ir po to 
sumanė vėl grįžti į Lietuvą.

Lenkiškų mokyklų Lietuvo 
je esą dar apie 36o. Mokyto 
jai toms mokykloms esą pa
ruošiami specialiuose institu
tuose. Vilniuje veikia trys len 
kiškos vidurinės mokyklos. Y 
ra ir specialių (technikos) mo 
klų lenkams vadovėliai len
kų mokykloms Lietuvoje spaus 
dinami Lietuvoje, programa 
esanti ta pati, kaip ir kitoms 
mokykloms, tik įjungta lenkų 
literatūra, geografija ir isto
rija.

Lenkiškos literatūros esą Vii 
niuje nesunku gauti tiek kny
gynuose, tiek bibliotekose. Ki 
oskuose esą galima gauti ir 
periodinės spaudos iš Lenki
jos (trijų dienų tarpu).

Vilniuje ir apylinkėje vei
kiąs lenkų dainų ir šokių an
samblis iš 100 asmenų.

— Padidėjo šernų skaičius 
Dusetų, Užvenčio Tauragės ir 
eilėse kitų rajonų. Bet praė
jusią žiemą kai kuriuose ra 
jonuose krito daug šernų ir 
stirnų dėl nepalankių sąlygų 
Šiemet šernai nerasdami ki
to maisto, kai kur pradėjo lan 
kyti kolūkių pasėlius ir pada 
rė daug žalos. I ietu'os gam
tos apsaugos pareigūnai ska 
tina miškininkus tinkamos e vie 

tose įrengti pašarines aikšte
les Ir kurapkos labai kenčia, 
kai stipresnė esti žiema. Ra
ginama ir jomis susirūpinti. 
Ir jų pereitą žiemą, daug žuvo 
nuo vanagų ir kitų plėšrūnų, 
kai jos, stigdamos maisto, nu
stipdavo.

— Marijampolė gaus elek
trą iš Kauno Tai numatyta, 
pastačius Kaune HES jėgai
nę, kuri pagal planą turi pra
dėti veikti 19v9 metais, iki 
1960 metų numatoma elektri
fikuoti visus Kapsuko (Mari
jampolės) rajono kolūkius,pra 
nešė Vilniaus radijas lapkri
čio 22 d.

- (E) Ateistinė propaganda 
per Vilniaus radiją vykdoma 
nuosekliai nors ir ne kiek
vienos dienos programoje. . a 
pkričio 21 d. Vilniaus radijas 
specialioje valandėlėje t.k. pra 
nešė: «Elena Pociūtė iš Zara
sų rajono mums rašo: - Nore 
Čiau sužinoti, ar Kristus ka
da nors gyveno pasaulyje ir 
ar Kalėdos yra istorinė šven
tė «Radiofono kalbėtojas jai 
atsakė, kad Kristus, girdi, nie 
kada negyvenęs tai esanti tik 
žmonių sukurta pasaka. Nesą 
nei vieno istorinio dokumen
to patvirtinančio Kristaus bu 
vimą, o evangelijos parašytos 
keletą šimtmečių vėliau, po 
tariamo Kristaus gyvenimo, 
todėl esą. jomis negalima ti
kėti Kristaus mitas esąs pas 
kolintas iš persų Dievo Mitros 
kulto. Girdi, jei Kristaus ne
buvo, tai negali būti ir jo gi 
mimo dienos Kalėdų. Ka
lėdos esą pradėtos švęsti tik 
po 300 metų nuo tariamo Kris 
taus gimimo Ateistinė pro 
pagunda vykdoma ir I ietuvos 
provincijoje ruošiant paskai
tas neva mokslo populiariza- 
cijos tikslais.

Vokiečiai kolonizuoja Hondūrą
Šiais metais speciali vokie 

čių komisija tyrinėjo Hondūro 
teritoriją ištirti galimybes ko 
lonizacijai Komisija priėjo 
išvados kad Horduros kraš 
tas tinka vokiečių kolonizaci 
jai. Kolonizuoti bus pradeda 
ma ateinančiais metais Pra 
džioj bus atvežti penki tūks
tančiai vokiečių, o vėliau dau 
giau Kaip jau «M. L» skaity 
tojams yra žinoma iš talpina 
mo prof. Pakšto straipsnio, 
Hondūro krašto klimatas ir 
visos aplinkybės yra pakelia 
mos Europiečiui Prof K. Pakš 
tas pataria ir lietuviams ten 
kolonizuoti sukuriant mažąją 
Lietuvą su kultūrine autono
mija

Kaip daugely atvejų kam 
nors pareiškus naują iniciaty 
vą, skeptikų ir nepaslankių 
atsiranda gana daug. Taip 
šiuo atveju del patarimo kur 
ti lietuvišką koloniją Hondūre, 
atsirado nemaža «keptikų. visa 
tai pavadindami svajone. Ta 
čiau vokiečiai kitaip pasielgė. 
Jie kuria savo koloniją Hon 
dure Nereikia manyti, kad 
jie aklai tai daro mesdami 
tūkstančius vokiečių nežino
mam likimui Ne. Jie angy ven 
dina savo tautiečius ten todėl 
nes mato to krašto gražią ateitį.

XI METAI

merikos technikai montuoja Explorer Iv ir Jupiterį 
paletsu į erdves čia įdedami įvairūs instrumentai matuoti 
kosminių spindulių veikimą

— Venezueloje prezidento 
rinkimus laimėjo - ção Lemo 
cratiea partijos kandidatas Ko 
mulo Betancourt

Iš 72 atstovų parlamente ko 
munistams tenka devyni, iš 
2! senatoriaus komunistams 
pavyko pravesti du.

Rusų pasiuntinybė Iriu, vajuje 
špiot.ežo centras.

Rio de Janeiro politinė po
licija paskelbė įdomių davinių 
apie Sovietų Rusijos pasiunti
nybės Urugvajuje veikimą ko 
monizmo propagavime

visų pirma pasiuntinybės sąs 
ta tas. ■ asiuntinybės tarnauto 
jų yra 7o. Ir kuriam < alui tiek 
daug? Juk Urugvajus mažas 
kraštas. Ką toks didelis tar
nautojų skaičius veikia? Žino 
ma pasiuntinybėje jiems dar
bo neužtenka Daugumas jų 
dirba už pasiuntinybės sienų 
verbuodami agentus tarp mi
nisterijų tarnautojų, kariuon e 
nės tarpe, studentijoje, slap
tai išvežiodami propagandinę 
medžiagą net Braziliją*pasiek 
darni Urugvajaus spauda yra 
iškėlusi visą eilę faktų rodau 
čių, kad rusų pasiuntinybės 
tarnautojai verčiasi komuniz
mo propaganda. Reikia many 
ti, kad šitie faktai turėjo le
miamos įtakos Brazilijos vy
riausybei svarstant santykių 
atnaujinimą su Rusija

Urugvajaus spauda reikalai! 
ja, kad vyriausybė imtų si griež 
tesnių žygių prieš rusų pasiun 
tinybės tarnautojus, užsiiman 
čius komunizmo propaganda.

Vilniuje, Kaune neįmanoma 
nei buto, 

nei kambario gauti.
Nepaprastai sunki padėtis 

su butais ir apskritai su «gy 
vedamuoju plotu» Vilniuje ir 
Kaune -et įstaigų pareigū
nas atkeltas į tuos mieštuš 
tarnybiniais tikslais gali atsi 
durti tokioje padėtyje, kad 
neras nei mažiausios kerb . 
lės apsigyventi, nebent pas 
kokius pažįstamus. Atvykusių 
(kad ir grįžusių iš Sibiro ar 
kitur) Vilniuje ir Kaune butų 
skyrius visai neregistruoja bu 
tų dalinimo sąrašuose, jei tas 
asmuo nėra tuose miestuose 
gimęs. Bet ir įregistruotas ne 
žinia kada gali tikėtis gauti 
butą, nes eilės labai didelės 
Gauti pakenčiamą butą dide
lė retenybė Žmonės papras
tai gyvena labai susispaudę.

Oficialinės butų nuomos nė 
ra didelis: i,£0 rbl. uz kva
dratinį metrą. Asmeniui nor
ma - 9 kv. metrai tačiau re 
tas ir tiek turi. Dar rečiau, 
jei kam tenka šiek tiek didės 
nis plotas tuomet už kv me 
trą reikia mokėti 4.L0 rbl. 
Būna, kad kuri nors šeima 
laisva valia susispaudžia ir 
išnuomoja kambarį ar šiek 
tiek ploto privačiai sutariamo 
mis žinoma aukštomis kaino 
mis. Dažnas reiškinys, kad 
viename bute kelios šeimos 
gyvena Senesniuose namuo
se su kelių kambarių butais 
gyvena paprastai kelios šei
mos.
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Ieškom vietos mažajai Lietuvai
Prof. KAZYS PAKŠTAS, Steubenville, Ohio

(pabaigą)

Lietaus daugiau iškrintapie 
tuose, negu šiaurėje. Gyvuli
ninkystei tinkamos Cayo apy 
linkės gauna 58 colius per me 
tus. Sausros mėnesiais laiko
mi balandis ir gegužis, kuo 
met didžiuma krašto dažnai 
negauna nė lašo lietaus

Klimato sveikatingumas. Se
kiau sveikatingumo ir mirtin
gumo statisti
ką, klausinėjau daugelį čia ii 
gai gyvenusių šiauriečių, jan 
kių. anglų, škotų, vokiečiij ir 
lenkų apie jų patyrimus šioje 
šaly. Stebėjau ir pats save. 
Neturėjau jokių nesmagumų, 
nors buvau kelis kartus labai 
sulytas išmirkęs. Prakaituoti 
labai dažnai tekdavo Tad. ne 
žiūrint gausaus valgio, visgi 
numečiau keletą svarų, pasi
dariau greitesnis lengvesnis, 
judrus Manau, kad garavi
mas, prakaitavimas suintensy 
Vino medžiagų apykaitą ir pa 
didino mano sveikatingumą. 
Tokią nuomonę man reiškė ir 
kiti europiečiai Kraštas netur 
tingas ir primityvus, mirtingum 
ypač kūdikių, yra mažesnis 
negu Lietuvoje Gal būt britų 
Santvarkos palankumas kūdi
kiams irgi daug prisideda Iki 
5 metų kūdikiai gauna dova
nai visokią medicininę pagal
bą ir vaistus Žmonės čia at
rodo liesi lyg ir ne prisival
gę bet jų mirtingumas nedi
delis; gal jie nelabai tvirti; 
bet atsparūs ir gan ilgai gy 
vena. Daugelis sula ikia 85 me 
tų

Vaistų įsidėjau 17 pavadini 
mu, bet neteko jų vartoti. Ma 
liarija jau beveik visiškai iš
naikinta ir ji manęs negąsdi 
no. Susidariau įspūdi, kad šio 
krašto šiltas klimatas sveika
tai yra gal kiek geresnis už 
šaltuosius klimatus, nors per 
ilgą laiką žmogaus energiją 
ir dinamizmą kai kam jis su
mažina

Augalai Apie 92% Br. Hon 
duro žemės apaugusi miškais, 
kurių trečdalis tenka pušims 
Jos naudojamos krašto trobe 
šių statybai Didžiausią eks
porto dalį sudaro mahagoni- 
ja, o po truputį — kedras, rau 
donmedis, Santa Maria ir kiti 
brangieji medžiai Brangiųjų 
medžių esama apie 5u rūšių, 
gan įvairių spalvų Tad meniš 
kų baldų gamybai būtų gan 
patogios sąlygos jei atvyktų 
žmonių išmanančių, veržlių ir 
su pinigais.

Pušynai auga menkesnėse, 
smiltingose kai kur net balo
to <e vietose Mahagonija ran
dama juodose ar kaštaninėse 
derlingose dirvose. Miškų tan 
kainynuose auga po truputį 
įvairių gėlių, kurių tarpe ir 
brangiausioji gėlė - orchidė 
ja. Jų čia randama iki 150 vi 
šokių atmainų Jau užveista 
šiek tiek tropikinių vaisių plan 
tacijų. kurių tarpe pirmauja 
pa gr pel musai (grapefruits), a- 
pelsinai ir limomi (citrinos). 
Dažnai tenka valgyti papaya, 
anananasai. bananai, mangai 
ir kt šiltų kraštų vaisiai.

Šiauriniams auga'ams kraš 
tas netinka. Bet neblogai au
ga kukurūzai, ryžiai, pupos ir 
įvairios daržovės Bet įdirbtos 
žemės kol kas vos pus ntro 
procento, nes dar neturima 
gana žmonių su žemdirbiško 
mis tradicijomis.

Gyvuliai Sunkiai prieina
mose, negyvenamose vietose 
yra truputis retos laukinės gy 
vulijo-; jaguarų, tapyrų, pu
mų. civet kačių, stirnų mana 
tee (upėse), krokodilų, igna- 
nų, armadillų Bet visi šitie 
gyvuliai jau gan reti ir eili
niam medžiotojui neprieinami. 
Yra ir gyvačių, bet ne dau

giau kaip Lietuvoje l ik pasi 
samdžius medžioklės vadovą- 
tarzaną galima šiaip taip su 
rasti retus gyvatynus ir kitus 
žvėrių lizdus. Tad iš gyvuli 
jos pusės žmogui negresia 
joks pavojus, bet žmogus jau 
baigia naikinti net retus ir 
vertingus gyvulius, nes me
džioklė čia valdžios tinkamai 
dar nesutvarkyta Didesnį ne 
patogumą gali sudaryti tik uo 
dai muselės, bėt jų veisiasi 
ne visose vietose, o tik balų 
rajonuose. Fer du mėnesius 
lietingo sezono mane tik vie
noje vietoje (Melindos girio
je) rimtai sukandžiojo Daugu 
moję vietų visai nesusidūriau 
su šitais smulkiais gyviais.

Iš naminių gyvuliu krašte 
veisiasi arkliai, asilai, mulai, 
avelės, karvės Daug kalaku
tų ir vištų Valdžios eksperi
mentais ūkis daro įvairių ban 
dymų su naminiais gyvuliais, 
pievų žolėmis ir vaisiais Jau 
yra galvijų augintojų sąjun
ga, kurios valuybos veiklus 
narys yra Frank Norris iš Il
linois.

Gyventojai. Krašte gyvena 
apie 85.000 žmonių, kurių vi 
sas trečdalis yra susispietęs 
sostinėje Belize. (3'LOC'O gyv ). 
Nemažas neaiškių, maišytų ra 
šių skaičius kliudo išves i tiks 
liūs tautų procentus Apytiks 
liai būtų beveik po trečdalį 
negrų, mulatų, indėnų mesti 
sų. Baltųjų susidarytų arti 
10(0. Apie 65% gyventojų for
maliai laikomi katalikais, apie 
1 % anglikonais ir mažės 
ni procentai kitų protestantų. 
Gryna anglų kalba šneka tik 
keli šimtai (gal iki 400) britų 
ir dar keli šimtai karybų ir 
kitų Du trečdaliai gyventojų 
šneka kreoliškai; tai negrų ir 
mulatų pagaminta kalba ant 
angliškosios pagrindo Jos žo 
dynas beveik visas angli-kas 
o tar’mas gražesnis, minkštos 
nis, tarsi ispaniškas Majų kai 
ba dar šneka ap e 16 o00; bet 
š e indėnai dažniausiai moka 
ispaniškai ir meldžiasi ispa
niškai. Juoki karibai (õooO) 
šneka sava indėniškai negriš
ka kalba. Krašto laikraščiai 
beveik visi angliški Eina 3 
maži dienraščiai.- du angliškai 
ir vienas pusiau ispaniškai, 
pusiau angliškai Radijo stotis 
veikia 6 valandas per dieną: 
4 vai angliškai ir 2 ispaniš
kai. Ši p oporei ja, valdžios pri 
pažinta, nusako dviejų kultūrin 
gųjų kalbų proporciją visame 
krašte.

Hondūro pietinė pusė Ji pa 
sižymi labiausio paviršiaus į- 
vairumu. Jos kiek didesnė da
lis (apie 55% viso ploto) su
sideda iš pajūrio žemumų, bet 
gi likusis jos plotas — aukštu 
mos Šios 2.000 kv. mylių aukš 
tumos labai pagražina žemė- 
vaizdžius iki 15< 0 pėdų, kar
tais net iki 2000 pėdų, šios 
aukštumos tinka ganiavoms ar 
sodams; nedirbamai tikrai kai 
nuotai zonai tektų skirti tik 
ap’e 6i)0 kv mylių Dalis šitų 
kalnų ^apie 125 kv mylios) 
sudaro lyg ir plokštakalnį, 
esantį 15000 18000 pėdų vir
šum jūros lygio, kur auga jau 
prareatintos pušys ir čiurlena 
per uolas sraunūs upeli >i. 
Kraštas apgaulingai sudaro 
tarsi suomišką vaizdą: pušys, 
granito uolos, smiltinga dirva, 
bet upeliuose teka malonios 
temperatūros vanduo ir kai 
kur palmės išduoda tropišką 
ją paslaptį Šitie pušynai jau 
numatomi kaip kurortinė vie 
ta bent kiek prasivėdinti. Nak 
tys čia vėsios ir uodų nėra. 
Kai kur ganosi karvutės ir ne 
dideli šio krašto arkliai

Cayo apskrities vakarinė 
dalis abiejose aukštutinės Be 
ližės pusėse — kalvotas žemė

MúSU í 1ETUVA

Vincas Jonikas

PRAGANYTOS AVYS
Išleidai, Viešpatie mus mažiukus 
Avių ganyti pas raganių
O tarp dainų, o tarp sraunių juokų 
Mes jas visas praganėm.

Jau pervėlu jieškoti vakare 
Eėglių po klaikią tankumynę — 
Nė balso jų. Išbraidžioję girias 
Pėdelės neįmynė

O gal prie lūpų drąsiai, kaip andai, 
Piemens dūdelę vėl priglaudus? 
Dainele, ko dabar išsigandai, 
Iš kur tos liūdnos raudos ?

Pavargę grįžtame atgal namo 
Tuščiomis nieko neberadę.
Taip neramu širdims neberamu 
Šitoj nakty bežadėj.

O kur gi tu, o kur pasilikai. 
Dienų — baltų avių kaimene?
Ak, Viešpatie! Dar esame vaikai, 
Tik teatriškai pasenę
1946. XII. 8.

vaizdis tarp 200 ir 600 pėdų 
virš j 1. Čia yra du mieste 
liai: Cayo (4 0 gyv ) ir Ben- 
que Viejo (;50o gyv) Gyven 
tojai daugiausia indėnai ir 
metisai. Jie verčiasi žemdir 
byste turi mažus ūkelius-mil 
pas Bet yra dar daug laisvos, 
neįdirbtos žemės mišku apau 
gusios Jos dalis (30,000 akru) 
net perduodama Specialistai 
tvirtina, kad šis rajonas ge
riausiai tiktų mėsiniams galvi 
jams auginti, girias nuvalius 
ir geromis žolėmis apsėjus 
Šis procesas čia po truputį 
jau vyksta. Amerikietis iš illi 
nois čia įsitaisė 1c+’0 akrų 
«dvarą».

Tarp Maya kalnų ir jūros, 
nuo Stann Creek iki Punta 
Gorda, banguojančios žemu
mos labiausiai tinka augali
nėms kultūroms. Čia gali plės 
tis kakao bananų, pampelmu 
sų, apelsinų, kokosų, mangų 
ir kitokių vaisių plantacijos, 
šiuo metu valdžia daug vilčių 
deda į kakao kultūrą nes 
esančios palankios kainos. 
Šis pietinis krašto kampas, 
Toledo apskritis, tinka dar cu 
kraus nendrėms, kukurūzams 
ir ryžiams. Bet europiečiai 
kol kas čia susimetė medžio 
eksploatacijon. Kelių čia dar 
labai stinga, bet jau daromi 
jiems projektai, kuriuos įvyk 
džius čia žemė turės pabrang 
ti, nors dabar dar labai pigi.

Visoje pietinėje dalyje tėra 
dir tik 30 000 gyventojų, ku
rių didžiuma yra indėnai ir 
metisai, kai kur dar labai pri 

mityvūs Paskiau seka karibai 
ir negrai su mulatais Tad 
gyventojų tankumas čia sie
kia tik arti 3-jų žmonių kv. 
kilometre. Reiškia. — kraštas 
dar visai tuščias ir laukia vei 
kliu gyventojų. Kas jį užims, 
įdirbs — tas ir turės.

Žaliosios Atžalos Klubai. 
Jeigu kolonizacijos sumany
mai ir nieko nepasiektų, liktų 
tiktai teorijoj, tai jų svarsty 
mas, įsigilinimas į juos natie 
kia naujos rūšies intelektuali 
nio sporto, tikrai naudingo 
aprimusiuose, sustingusiuose 
mūsų kultūros ir likiminių 
klausimų dirvonuose

Mintims praturtinti būtų la 
bai palaiminga, jei pradėtų 
organizuotis Žaliosios Diaspo 
ros (Atžalos) Klubai Vokieti
joj, D. Britanijoj, Brazilijoj, 
Kanadoj, Australijoj, Jungtinė 
se valstybėse ir kitur, jei tik 
atsirastų viename mieste bent 
trys susidomėję sukūrimu ma 
žutės. atsargines Lietuvos. Klu 
bai tuojau kibtų į literatūrą, 
į žemėlapius Nariai dalintųsi 
savo žiniomis ir samprotavi
mais. Brandesnes mintis pa
leistų ir spaudon.

Pirmasai žaliosios Atžalos 
Klubas užsimezgė Washingto 
ne rugp 26 d. Jo pirmininke 
išrinkta Elena Mažeikienė. Ru 
deniop, kai žmonės grįš iš 
atostogų, šis klubas numato 
gauti dar keletą narių. II-sis 
Kl. gimė Chicagoje. Jau kilo 
susidomėjimas Philadelphijoj, 
Detroite, ir ten klubai, rodos, 
galėtų susikurti. Kai klubų

195» m. gruodžio 13 d.

Lietuva Brazilijoje 
(Pasikalbėjimas su Lietuvos 

atstovu Rio de Janeiro 
min Meieriu

Korespondentas: Ar tiesa, 
kaip buvo Dr. E Draugelio 
iškelta «Mūsų Lietuvos» nr 
487 (45), kad Lietuvos Pasiun 
tinybė savo naujoj Brazilijos 
sostinėj - Brasilia mieste - že 
mês l ietuvos Pasiuntinybės 
rūmams.

M misteris: - Taip. Lietuva, 
kaip ir kitos Pasiuntinybės, 
kurių šiuo metu Rio yra 65, 
gavo vienodo didumo sklypus 
po 2,5 ha (25O0O ketv. metru), 
Mes pasirinkome skl. 23, ku
ris yra žalia Indijos kampi
nio sklypo. Tame sklype, įtei 
kiant Portugalijos ambasado
riui Rochetai kredencialus 
prez. Kubitschekui, jau plėvė 
savo Lietuvos vėliava.

Koresro^dent s: Vadinas, 
visos Pasiuntinybės statys 
naujoj sostinėj rumus?

Ministeris: Teip Rūmai turi 
būti pastatyti ligi 1960 m., ka 
da iš Rio de Janeiro sostinė 
bus perkelta į Brasilią, kuri 
dabar smarkiai statoma ir 
yra apskaičiuota 2 0 000 gy
ventojų. Pasiuntinybėms skir 
ta Tautų alėja 12 km ilgumo 
gatve esanti ežero ir mieste 
kultūrinio sektoriaus.

Korė p. Iš kur tikite gauti 
Iršų rūmų statybai?

Min.ireri : Nors mes dar 
oficialiai apie šį reikalą nesą 
me kalbėję, tačiau mane la
bai stebina mūsų tautiečių su
sidomėjimas «Vienybė» (USAi, 
«M Lietuva» (S Pauly) iškė
lė tą problemą, patyrė kiek 
žmonių iš privačių asmenų. Į- 
domiausia, kad mer kos Liet 
Inžinierių ir -.ichitektų d ja 
susirūpino iškelti šį klausimą 
savo suvažiavime, siūlydama 
padaryti rūmų projektą nemo 
karnai O Rio gyv - nąs inž J. 
Abraitis jau padarė p rmą pro 
jektą . visa tai j ra labai pa
triotiška ir parodo didelę lie
tuvių tautinę savigarbą bei 
valstybinių reikalų brang u - 
mą nes juk.-iet Pasiuntiny 
bės rūmai Brasilia mieste bus 
akyvaizdus Lietuvos valstybi 
nio kontinuiteto paminklas a 
čiau mes neskubame kreiptas 
į visuomene, kaip Dr. Drau
gelio siūloma mes tiriame ga 
limumą gauti ilgametę pasko
lą Jei tai nepavyks kreipsi
mės pagalbos j pasaulio lietu 
vius, į mūsų milionierius ir 
grynaširdžius patriotus kurią 
tėvai prieš Didįjį Karą, mokė 
darni po rublį už plytą pasta
tė didžiulius «Saulės» rūmus 
Kaune. -

KorespondentąKiek žino
me Brasilia miestas yra statę 
mas ultra moderniškame sti
liuje Ar ir mūsų Pasiuntiny
bės rūmai bus taip pat mo
derniški?

MinisterisiKiekvienaPasiuR 
tinybė, prieš pradedama rūmų 
statybą turės pateikti savo rti 
mų projektus NOVACAP atsi
eit organizacijai, kuriai paves 
ta naujosios sostinės statyba 
patvirtinti. O Novacap aiškiai 
pabrėžė, kad statyba turi bū
ti moderniška. Aišku, niekas 
nedraudžia naudoti tautinius 
motyvus (ir jie bus panaudo
ti), tačiau kol kas apie tai 
anksti kalbėti, kol neišspręs
tas finansinis klausimas. Ki
toms Pasiuntinybėms tos pro-

(pabaiga 3 pusi.)

bus daugiau, ir apčiuopiamais 
skaičius susipažins su žalio 
sios Atžalos klausimais, pag 
vildens lietuvybės išlikimu 
idėjas, bus reikalo sušaukti 
klubų suvažiavimą, kuriame 
būtų išrinkta centrinė valdy
ba ir numatyti tolimesni pla
nai.
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LENGVOJI ATLETIKA LIETUVOJE
Panašiai kaip krepšinyje ar 

stalo seaise, dabartinės Lietu 
vos lengvosios atletikos gra
žius atsekimus, tenka stipriai 
rišti su mūsų nepriklausomy
bės laikais, kada ji pradėjo 
žengti dideliais šuoliais į prie 
k|. Tada visi laimėjimai buvo 
užskaitomi ■ mūsų ^valstybei, 
kai. tuo tarpu šiandieną, iški
lesni Lietuvos lengvatlečiai, 
yra prijungiami So v Sąjungos 
vardo išgarsinimui, dažnai net 
pakeičiant jų pavardes. Leng 
vatlečiai kaip J. Pipynė, A. 
Baltušnikas, ; A< Varanan s kas. 
B. Zalogaitytė - Kalėdienė ir 
kt ne kartą laimėję SS pirme 
nybes atvežę Maskvai aukso, 
Sidabro medalius, daugelio 
užsienio spaudos skiltyse yra 
linksniuojami kaip rusai.

Šio sezono iškiliausia leng 
vatlete tenka laikyti Birutę 
Zalogaitytę, laimėjusią. Euro 
pos pirmenybėse sidabro me 
dalį ir kartu vicemeisterio 
vardą Savo pranašumą ji įro 
d ė dar gerokai prieš pirmeny 
bes Stockholme, įveikdama 
keturis kartus latvę Jaunze- 
mę, Melbourne Olimpiados au 
Ho mede i o savininkę Dar ne 

, riki Lie . u vos laikais ji pra 
dėjo statyti pirmuosius žings 
nlųs vėliau treniruojama Pus
kunigio iškilo į ietuvos meis 
terius Sprendžiant iš eilės 
nuotraukų pavergtos, Lietu
vos spaudos puslapiuose, ji 
turi pilnus duomenis tapti pa 
sauline metike, ypač kad čė
kė E Zatopkova. žada pasi
traukti iš sportinio gyvenimo. 
Tegalima pamiršti ir J Dipy 
nės kuris pavasarį stipriai 
sirgo ėl blogos taktikos Eu 
ropos pirmenybėse jis atkrito 
užbėgimmse lygiai kaip ir

(pabaiga iš i. pusi.)

blemos nėra, nes jų valstybių?: 
te itor’ja yra laisva ir jos ga
li net statybos medžiagą alsi 
vežti iš savo kraštų kaip Vo
kietijos atstovybė Kaune bu
vo atsivežusi iš Reicho visą 
namą, kur s buvo sumontuo
tas Vytauto kalno atšlaitėj 

Korespondentas: Gal būt lai 
kinai mūsų Pasiuntinybei ga
lima išnomuoti Brasilia mies
te būstą iki Lietuva bus išva
duota?

Ministeris: Tai visiškai neį
manoma Todėl tai ir duota 
Pasiuntinybei žemės, kad bū
tų statomi rūmai, nes išno
muoti ten nebus namų. Antra 
vertus, tai eitų prieš donato- 
riaus valią

Korespondentas: Kiek kaš
tuotų rūmų statyba?

Ministe is: Kol kas Brasilia 
mieste vienas ketvirtainis me 
t as statyboj kainuoja apie 
1O() t J 3 A dolerių Ateity gali 
būti brangiau ar pigiau. Ka
dangi rūmai bus mažiausia 
2‘<x30 metrų, nesunku įsivaiz 
duoti, kad pinigu reikės nema 
žui.

Korespondentas- Jei kartais 
pasikeistų politika ir Lietuva 
būtų pripažinta Maskvai koks 
būtų.rūmų likimas?

Ministeris: Brazilija kaip ir 
US \ ir kitos demokratinės vals 
tybės jau keliolika metų ne 
pripažįsta rusų okupacijos Lie 
tuvoj ir pripažįsta Lietuvą.de 
jure. Tikimės, kad šis princi 
pas nebus- sulaužytas. Tačiau 
mes turime planą jei kas įvyk 
tų, išvengti mūsų Paduot rū
mų Berlyne, ar Romoj likimo

Baigdamas n riu pabrėžti, 
kad ateity smulkiau painfor
muosiu tautiečius visais su rū 
mais susiejusiais reikalais Da 
bar tik galiu nuoširdžiai pade 
koti už susidomėjimą ir žada 
mą pagalbą.

Rio dė Janeiro 1958- XII- 2.

Augsbnrge rugsėjb 20-21 d d. 
tarpvalstybinėse . rungtynėse 
Vakarų Vokietija -- Sov Są
junga, pralaimėjo dviems vo
kiečiams. Savo geriausiu lai 
ku 1500 m. bėgime — 3:41.1

J. Pipynė yra dvyliktoje 
vietoje pasaulyje ir dar nesi 
mato jam stipraus- kohkuren 
to iš rusų pusės - 
j Po Lietuvos lengvosios atle 
tikos pirmenybių'Vilniuje, ver 
tetų mesti bendrą žvilgsnį į 
sportų karalienės pasekmes. 
Tiesa, mūsų sostinės lengva 
’tlečių pasirodyme nedalyvavo 
nei J. Pipynė, nei Baltušnikas, 
Varanauskas. Zalogaitytė (bū 
vò 'išvykę į Rumuniją, Vbkie 
tiją) tačiau’ jose atsiekta ne
blogų rezultatų Pirmoje vieto 
je tenka išskirti ieties metiką 
Jokūbą Mozūrą, atsiekusį aau 
ją Lietuvos rekordą — 73.09 
įdomu, kad atvykėlis į Lietu 
va rusas Rusinov, 140 m. bė 
gimo favoritas, pralaimėjo lie 
tuviui Židoniui. Ruso «ambici 
ja» buvo taip užgauta, kad 
po pralaimėjimo jis paliko 
stadioną, nedalyvavo 4xtC0 
estáfetéje ir sekančią dieną 
taip pat nepasirodė 20b m bė 
gimė Židonis kuklus lietuvis, 
kukliai pradėjo ir užbėgimūs 
(10,8. tuo tarpu Rusinov — 
10 6 sek), o baigmėje pirmas 
palietė juostelę, neblogu lo 7 
sek laiku.

Žemiau talpiname 1958 m. 
geriausius Lietuvos lengvo
sios atletikos rezultatu». Pa
sekmės liečia iki spalio 1 d 
varžybas

100 m. A. Židonis 10 7 sek., 
A. Maskoliūnais 12,2 sek,

200 m A Židonis 22 1 sek., 
R. Petrikaitė 25 5 sek

4 O m A. Židonis 49 6 sek., 
E Žiūrytė 58.2 sek

8eo m. J Pipynė.1;51/ sek., 
F. Karaliūnaitė ;i2,0 sek

150u m J. Pipynė 3;47 3sek. 
20o0m J Fipynė 5;08.3sek. 
50'0 m J. Pipynė 14;. 4 4 sek. 

KlOOOm A. Liepus 30;32,7 sek.
Maratonas V. Selenis, 2 vai. 

39 min. 25.8 sek.
110 m kliūt. S Balsys 15,0 

sek. 80m. A. Maskoliūnaitė 
11,3 sek.

200 m. kliūt.’ S. Balsys 25 1 
sek,

4oOm kliūt S. Balsys 54,8 
sek.

3000 m kliūt.' V Andriuška 
9:11,2 s.

To km. ėjimas A Mikėnas 
43;21,4 sek.

20 km ėjimos A. Mikėnas , anų pirmųjų pasitarimų da 
lyvių. Kanados «Nėpriklauto-

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Naujas žiburys
Nupūsiu pelenus kurie dienas mano apklostė 
Prikelsiu rytmečio svajones ir sapnus;
O varis, graudžiai bevartojęs bokšte, 
Iš naujo skelbs gyvenimo žalius metus.

Jaunutėš valandos, pasaulin nusileidę, 
Ir vėl šnibždės, suskridę lauko žieduose, 
Nuslinks šešėliai, iki šiolei žaidę veide, 
Vėl atsigaus pailsusi jauna dvasia...

Nupūsiu pelenes žyny no šalto plytų, 
Atversiu saulės rūmų langus ir duris, 
Kad vėl rytų spalvoms gausiai prilytų, 
Sužibtų džiaugsmo naujas žiburys.
25. V. 12.

— Vatikano Valstybės sekre 
tariatas, Šv. Tėvo pavedimas 
padėkojo raštiškai «LIKo Vyk 
domajai Tarybai už sveik ni 
mus ryšium su naujojo Popie
žiaus išrinkimu ir perteikė 
šv. Tėvo liška laimini
mą.

— Gražus tautiečio pavyz
dys. Lietuvis darbininkas,, d ir 
bąs plytinėje Anglijoje, su
prasdamas kiekvieno lietuvio 
reikalą remti Lietuvos laisvi
nimo veiklą, atsiuntė Tautos 
Fondo Atstovybei Londone sa 
vo dviejų savaičių uždarbį — 
20 svarų sterlingų kaipo au
ką Prašė neskelbti jo pavar 
dės Jis pasižadėjo remti Tau 
tos Fondą tol, kol bus išlais
vinta Lietuva.

— Prieš 15 metų, 1943 m la 
pkričio 25 d Kaune buvo pra 
dėti Lietuvos partijų ir gru
pių atstovų konspiratyvūs pa 
sitarimai vyriausiam Lietuvos 
rezistencijos organui įkurti. 
Iš tų pasitarimų vėliau susida 
rė V. IKas J. Audėnas vienas

1 vai 40 min 33,6 sek.
Šuolis į toli A Uerniauskas 

7,'2 m D Nepaitė 5 77 m.
Į aukštį T Koreiva 1,95 m., 

J. Jančiauskaitė 1.'7 m.
Trišuolis J. Janickas 14.79m.
Su kartimi J Mozūra 4. 3m.
Rutulys A Varanauskas 17 15

m’. A. IŠgaraitytė 13,74 m
Diskas A. Baltušnikas 56,58 taškas: 

J. Lankytė 48, 6 m.

Ietis J. Mozūra 73.09 m., B. 
Zalagaitytė ; 3,9? ra.

Kūjis A Varanauskas 53 49m.
Penkiakovė J Fipynė • 

taškai. I) Nepaitė 4111 taškų.
Dešimtkovė J. Kekys 5851

Tėv. Žib.

Povandeninis laivas Nautilus, varomas atomine energija 
plaukęs iš Havajų salų, apvažiavo Šiaurės olių.

moję Lietuvoje» (7nr)patei 
kė įdomius atsiminimus apie 
tą pirmąjį -slaptąjį posėdį. įvy 
kusį Br. Gaid-žiūno (dabarti
nio «Lirvos» redaktoriaus) bu 
te. VLIKo pagrindinė deklara 
cija buvo priimta 1944 m va 
sano 1 dienos išvakarėse. J. 
Aud no bute. Tad kitais me
tais, vasario 16 d bus netik 
i ieluvos nepriklausomybės 41 
metų, bet ir VLIKo veiklos 15 
met. sukaktis. Būtų pageidau 
jarna kad ir anų pirmųjų VLI 
Ko metų veiklos dalyviai sa- ' 
vo atminimus paskelbtų, Ir 
«Eltos Informacijos» tam tiks 
lui mielai pavestų savo pus
lapius.

— Gudti dalių sukaktis 
Gruodžio 1 d sukanka 40 me 
tų, kai prie Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministerijos buvo įs 
teigta gudų dalis, kuri vėliau 
rūpinosi gudų karininkų dali 
nių steigimu Gardine ir Kau
ne. Čikagoje gyvena ir vienas 
pirmųjų gudų savanorių, papo 
ručikas .(dabar Gudijos Taut, 
resp. gėn. maj) Mykolas Do- 
midovas

Naujoje Anglijoje veikia an 
tras savanoris paporučikas 
(dabar gr. kat ortodoksų ka 
nauninkasUDaniliukas. Danvil 
Įėję, III. gyvena gudų gen 
maj. Ražaniec - A. Ružanco- 

7089 vas kuris daugiau kaip 2b m. 
tarnavo I ietuvos kariuomenė 
je, o dabar tvarko Liet Bi- 
bliogr Tarnybą išeivijoje. Iš 
gudą dalinių ypač pasižymė
jo Kaune suformuota pirmoji 
atskira įkuopa, kurioje buvo 
46 «Vyčio Kryžiaus» kavalie
riai. Gudai kautynėse su bol 
ševikais ir lenkais nustojo 19 
kariu, 22 buvo sužeisti ar din 
go be žinios. Minėtina, kad 
lenkai 1919 m. gegužės mėn, 
pabaigoje nuginklavo visą 
pirmąjį Gardino gudų pulką. 

. Buvusi ten pat liet. 1 pešt, 
pulko kuopa ir gudų kavale 
rijos eskadronas suspėjo lai
ku pasitraukti iš paruoštų 
jiems spąstų. Kiek vėliau jau 
1919 m. ir lenkai įsteigė Gūdų 
Karinę komisiją Jos kariniu 
kas, dabar jau Gudų Taut, 
resp. brig gen.
Kušelis, gyvena Brooklyne. 
Antrojo karo metu jis vadova 
vo gudų daliniams Gudijoje 

iš- ir vėliau užsienyje iki karo 
pabaigos

Pranciškus

— Italijos Lietuvių Bendruo 
menė buvo oficialiai pakvies 
ta dalyvauti Popiežiaus Jono 
XXLI karūnacijos iškilmėse. 
Lietuvių delegaciją sudarė 
kun. dr. Vyt. Balčiūnas, PLB 
Italijos Krašto tarybos pirm-, 
kas kun Vincas Mincevičius, 
valdybos p-kas prof- Dr. Ivins 
kis, Kraštos t bos vicepirm- 
kas su ponia. Jo Eminencija 
kard. Tardini Vatikano valst. 
sekretorius atsiuntė PLB Ita 
lijos Kr. v-bos pirm kui pade 
kos raštą už dalyvavimą ka
rūnacijos iškilmėse. Jis taip 
pat - atsakydamas f v- bos pi r ra
ko pasiųstą telegramą Jo 
Šventenybės Jono XXIIL iš
rinkimo proga, prisiuntė tele 
gramą: «Jo Šventenybė tėviš 
kai dėkodamas siunčia iš šir 
dies apašt palaiminimą kaipo 
dangiškų malonių laidą - Tar 
dini, prosekretorius».

Koegzistencija su Sovietais — 
sau grabo kasimas

(E) Miunchene pastaruoju 
metu įvyko" keli aat’scvieti- 
n i ai m i ti n gai. Vienam e ju, V en 
grijos sukilimo metinių proga, 
išryškėjo tokie principai: Ko
munizmas tebesiekia pasauli
nės revoliucijos Atsisakymas, 
šito savo tikslo reikštų jam, 
galą, koegzistencija su iovią 
tais yra sau grabo kalsimas iiį, 
pavergtųjų tautų vilčių išsi-. 
laisvinti mažinimas. Revoliu
cija Vengrijoje kilusi dėl iš-, 
laisvinimo žmogaus iš komu-, 
nistinės vergijos, bet ne dėl- 
kokių nors materialinių išro- 
kavimų.

Rusų emigrantai «Deutsches 
Theater> patalpose ''’ianche-.- 
ne lapkr 15 d. surengė rųsų 
revoliucijos minėjimą Rusų e- į 
migrantai kritikavo komuniz
mo vykdomą prievartą, gyveh 
tojų gerbūvio atsilikimą, kri-., 
tikavo v askvos skelbiamą ne 
sikišima į kitų valstybių, kur., 
tik randa patogią progą Pa
sisakyta ir dėl reiškinių, tei
kiančių viltį išsilaisvinti iš ko 
monistinės vergijos Fš jų esąs ’ 
svarbiausias faktas, kad sovie 
tinis žmogus vis daugiau įsi- 
drąsina kritiškai vertinti par
tijos skelbtas doktrinas ieško 
ti tiesos ir, pametęs baimės ' 
pajautimą galimais būdais rei 
kšti savo nepasitenkinimą esą 
maja santvarka. Šios ypaty-,, 
bes pastebimos ypač tarp stu
dentijos kurioje laisvės idėja t 
vis stiprėjanti.

Sovietai Balt Uos juroje apšąu-,. 
dė amerikiečių lėktuvą

(E) Baltijos jūros erdvėjelap • 
kričio mėnesį įvyko inciden- .: 
tas. kuris rodo, kaip greit ir 
netikėtai gali įsižiebti karinių 
susidūrimų kibirkštys Inciden 
tas įvyko ne kuriame nors Bal 
tijos jūros pakraštyje, bet pa 
čios jūros erdvėje: Sovietų ka 
ro lakūnai a()šaudė*amerikie- 
čių lėktuvą, skrendantį virš 
Baltijos jūros Amerikiečiai, ži 
noma, tuojau įteikė Maskvai 
protesto notą, tmulkesmų ži
nių nebuvo paskelbta.

Šveicarų «NZZ» primena, 
kad jau ne pirmas atsitikimas 
kad sovietiniai karo lakūnai 
apšaudo Baltijos jūros erdvė
je nesovietinius lėktuvus.

Kai kuriuose švedų komen- 
taruos'e atsispindi baimė, kad 
dviejų priešingų blokų susidū 
rimuose Baltijos jūros erdvė
je toji erdvė gali pasidaryti 
pavojinga zona. Dalis švedų 
spaudos pasisako už tai, kad 
Švedija dar uoliau ginkluo
tųsi.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO. -
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APGAUTA
Tarnavęs ir tarnavęs vie

nas vyriškis, o vis nieko 
neužtarnaująs. Taip pas vieną 
ūkininką jis išbuvęs dvejus 
metus ir nieko neužsidirbęs: 
nei jis gėręs, nei taip kur 
niekams leidęs, bet kaip nėr, 
taip nėr. Tas ūkininkas jį 
draudžiąs tretiems metams, 
bet Šis sakąs:

— Aš žadu jau nebetarnau 
ti: kad ir dirbu dirbu, tarnau 
ju tarnauju metai iš metų — 
kaip tas pats, taip tas pats. 
Dargi vienus metus pas tave 
būsiu, — sako apsigalvojęs, 
.— bet man algos duosi tą ak 
menį. kuris va jūsų priesienio 
kertėje yra.

O to ūkininko priesieny 
Šiam tam pasidėti buvo jau 
toks didelis akmuo, na, tai ir 
prižadėjo jam tą akmenį ati
duoti. Jis ir tarnaująs tuos 
trečius metus. Ant to savo ak 
mens tai kojas apsiaunąs. tai 
taip kur buvęs nebuvęs p iei 
nąs ir paglostąs pasidžiau
giąs. Bet mato jis pats ir visi 
kiti, kad tas akmuo vis eina 
ir eina mažyn, dyla ir dyla 
Metų gale belikęs tiktai kaip 
Žąskiaušis didumo. Per šv. 
Mykolą ūkininkas atidavė jam 
paviržį dar turėjo savo bač 
kėlę, ir tą tuščią persirišo 
Šniūru, ir išėjo.

Jis ėjęs ėjęs per laukus, 
priėjęs mišką. Eidamas per 
tą mišką sutikęs tokią drūtą 
bobą ir sušnekę jie. kur ka 
tras eina. Ta boba sakanti:

— Aš neturiu laiko: aš esu 
Giltinė. man reikia eiti ligo
nių apžiūrėti, reikia man pas 
kirti, katruos gyvus palikti, 
katruos marinti

— Tai kas čia tokio, — sa 
kąs šis, — kad tu esi Giltinė, 
visgi galim susėsti ir valandė 
lę pasišnekėti

— Galim, galim, — atsa
kius boba.

Susėdo jiedu ir šnekasi. Šis 
ir klausius jos:

— Kad tu esi Giltinė, tai 
visus pia ni: senus ir jaunus, 
vargšus ir turtuolius. Pas tuos 
vargšus tai tau bepigu įeiti, 

jų trobos blogos, durys at 
viros, — bet kaip tu įeini pas 
tuos turtuolius? — jų trobos 
geros, durys užrakinamos.

Ta boba jam atsakiusi:

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio wove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
l«.00 ligi I8:3o vai., banga 54Ô klc.

Lietuviška? žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

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

ko vardu šiuo adresu caixa postai 4118, São Paulo.

Dr. Jonas Balys

GILTINĖ
— Man visur įeitP niekas, 

— tiek pas vargšą, tiek pas 
turingą. — aš pro rakto ir 
dar pro mažesnę skyielę ga
liu įlįsti.

Tas žmogus sakąs:
- Na, kaingi tai gali būti? 

Tu tokia drūti!
— Aš galiu pasiversti ir į 

laibą, kaip tik aš noriu, kaip 
tik man reikia.

Vyriškis atkišęs savo bačke 
lės špunką ir sakąs:

— Na, kad tų taip gali, tai 
įlisk į šita mano bačkelę, ta 
da aš patikėsiu.

Tuoj ta boba šmukšt ir ilin 
dusi į tą jo bačkelę. Jis tuoj 
špunką šmakšt ir užkišęs, ne 
sugraibąs, kuo ja kietai užkal 
ti Graibusis graibusis ir atsi 
minęs, kad jis turįs tą akme
nį už ančio. Tuoj tą akmenį 
išsiėmęs užkalęs špunką ir 
nešasi. Ta bačkelė nedaug 
kuo Sunkesnė pasi.ikusi. ; *

Daugiau jis einąs einąs per 
ta mišką, niekaip neišeinąs. 
Užėjusi naktis Netoliese nuo 
kelio jis pamatęs trobas.p ir 
šviesa prolangus žiba. įeinąs 
ir randąs tiktai vieną moteriš 
kę begyvenančią. P ašąsis į 
nakvynę. Ta nenorinti priim
ti Jis ir sakąs:

— Dab -.r nakties laikas, kur 
aš benueisiu?

Pasidėjęs daiktus, nuėjęs į 
užpečkį, pasitaisęs patalą ir 
atsigulęs. Dar iš vakaro jis 
nebuvęs nei užmigęs. įeinąs 
koks žmogus ir sakąs:

— Tegul bus pagarbintas !
— Ant amžių amžinųjų, — 

atsakiusi moteriškė.
°enkti tūkstančiai gimę, 

penki tūkstančiai mirę.
- Kas mirė tiems amž'ną 

atilsį. atsakius1 moteriškė
Daugiau ta moteris apsitai

siusi gražiai rūbais pasiėmu 
si j kišenes daug pinigų ir 
sakanti:

— Kuria dabar gimė, tai 
kad jie augtų sveiki būtų 
turtingi — tokie, kokia aš da 
bar esu.

Šis jau numigęs, apie vidur 
naktį ateinąs kitas žmogus ir 
vėl taip pat sakąs:
' — Tegul bus pagarbintas ! 
Penki tūkstančiai gimė, penki 
tūkstančiai mirė.

Moteris tuojau atsikėlusi iš

JAUNIMO V A r A R A Jf
Sausio mėn 18 dieną (sekmadienį'} Moksleiviai 

Ateitininkai VFa Zelinos gimnazijos salėje rengia:
Šaunu Jaunimo - Vakara 

su muzikaline-literatūrine programa, bufetu 
ir pasilinksminimu 

Programos pradžia 3 vai.
Šokiams gros Imperial Conjunto de Ritifios orkestras

Pakvietimus galima įsigyti pas moksleivius 
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto 
Nepamirškite šios datos. Moksleiviai ateitiain 

kai š»ą dieną Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

lovos ir sakanti:
— Kas mirė, tiems amžiną 

atilsi
Bet jau ji buvus sene Ar ė. 

negu pirma. Prasčiau apšilai 
siusi mažai pinigų tepasiėmu 
si ir sakanti:

— O kurie gimė kad būtų 
tokie vidutiniai, kaip ir a* da 
bar: nei vargšai, nei turtuoliai.

Tas žmogus vėl išėjęs sau 
Prieš pat dieną šit įeinąs tre 
čias žmogus, ir tas taip pat 
sakąs kaip ir anuodu. O ta 
boba jau buvusi sena ir pra 
žilusi, sulinkusi ir nudriskusi. 
Atsikėlusi iš lovos ir sakanti:

— Kokia aš dabar esu, kad 
tokie elgetos būtų ir visi da
bar gimusieji

Šis tuoj iš užpečkio strikt, 
k«pt jai už čiupros. pritren
kęs prie žemės, ėmęs mušti 
su kumščiu per galvą, per 
antausius ir sakąs:

Tai tu ir man esi taip nulė 
mus gyventi! O tu nežinai, 
koks vargas tokiems esti: dirb 
ti dienas naktis ir nieko ne 
turėti

Ta boba mušama rėkianti:
— Nustok, nustok! Kai ma

no sesuo pareis, tai tau tuoj 
galą padarys.

Ir atsiliepus anoji toje jo 
bačkelėje:

— Gi. sesait, ir aš čia.
Tas žmogus sakąs:
— Jei judvi neatmainysite 

mano likimo Į geresni, tai aš 
judvi abi sukišiu į tą savo 
bačkelę.

— Leisk, mudviem nieko ne 
bedaryk, o mes padarysime, 
kau tau bus gerai pasaulyje 
gyventi

Na, šis ir paleidęs abi; aną 
iš bačkelės o šitą liovėsi muš 
ti. Tai Giltinė jam ir pasakiti 
si:

— Daugiau tu oebetarnauk, 
bet užsiimk gydvmu. Kai iš
girsi koki turtuolį besergantį, 
tai tu eik pas jį ir apsiimk 
pagydyti. Kai tu ten mane ra 
si tai aš išeisiu laukan - tu 
jį pagydysi ir gausi daug pi
nigų. O iš kurio aš neisiu, tai 
to neapsiimk gydyti

Išėjęs jis iš jų ir netrukus 
išgirdęs, kad koks ten turtuo 
lis besergąs. Jis tuoj ten nuė 
jęs, žiūrįs — yra pažįstama 
Giltinė Kai tik jis įėjo į vidų, 
ši tuoj laukan Jis ir apsiėmė 
išgydyti Prižadėjo jam daugy 
bę pinigų Jis tuoj tą ligonį 
paglostęs, tas ir ėmęs veryn 
eiti ir sugijęs Jam ir užmo
ka pinigų kiek tiktai reikia. 
Nuėjęs pas kitą tokį ligoni, 
vėl taip pat pagydęs, ir nuo 
to gavęs gerokai Taip jis pa 
likęs turtingas ir garsus dak 
taras.

Susirgęs kartą pats karalius 
Visoki daktarai gydo, niekas 
nesidaro — karalius vis blo
gesnis ir blogesnis. Sužinoję 
pagaliau ir ten apie tą garsų 
jį daktarą, kviečia jį pas ka 
ralių. Jis jau nebenori: pinigų 
turi pakankamai, o pagydy
mas nuo Giltinės malonės pa 
reina — nepasiseks, bus blo 
gai, su karalium ne juokai. 
Bet niekas jo noro nežiūri, 
nuveže pas karalių ir sako:

— Išgydyk, o jei ne, bus 
tau galva žemėn.

Įeina žmogelis pas karalių, 

žiūri — ta pati jo pažįstama 
Giltinė gale galvų bestovinti.
ir to ta pikta, gravo jam pirš 
tu. Jis ir šiaip sukiojasi po 
kambarį, ir taip nei kas da 
ryti, nei kaip bėgti O Giltinė 
pagrūmojo jam ir sako:

— Eik sau. ko čia dar lau 
ki, — nieko nebus, aš neisiu 
iš čia.

- Tuoj išeisiu, — sako su 
sigriebęs žmogelis. - tik pa 
lauksiu, kolei mano bačkelę 
čia atveš.

Kai tik išgirdo apie bačke 
lę, Giltinė kad smuko iš kam 
bario o karalius tuoj pradėjo 
sveikti.

— J U O K A I —

Kvotimuose
— Patieksiu jums paskutini 

klausimą, nuo kurio priklau 
sys kvotimų rezultatai:

— Koks yra atstumas žemės 
nuo mėnulio?

— Toks pat kaip nuo mėnu 
iio iki žemės.

- Patiekite tą mylių skai
čiumi

O. atsiprašau, tai jau an 
tras klausimas.

Palyginimai

Teisėjas: — Tamsta besigin 
čvdamas bemaž savo priešą 
užmušei Ką turi pasakyti?

Kaltinamasis: — Kad. pone 
teisėjau, jis mane erzino ir 
yra tikras idijotas.

Teisėjas: Tai nepasiteisi
nimas Ir idijotai yra žmonės 
kaip tamsta, ir aš.

Įžeidimas
— Sakote, žmogau, jog bu-

PAVASARIS ŽĖRI

FAUSTAS KIRŠA

Žaliuoja giria. 
Platybės kaip marios..
Saulutė į ją 
Liepsnodama nerias ....

Pakvipo medus 
Žiedams ant galvelių 
širdis atsidus 
Žmogaus ir bitelių.

Grakšti lelija 
Iš vandenio kelias...
Saulutė ir ją 
Gaivina upeliais...

Plasnos ir sustos 
Viešnia peteliškė. 
Linguos ant putos 
Šešėliai išblyškę.

Saulutės kaitra 
Krūtinę atvėrė...
Svajonė tyra 
Pavasariu žėri..

vote uždaryti penketą metų. 
Ar tai reiškia, kad sėdėjote 
kalėjime?

— O kur gi kitur, poniute? 
Ar manote, kad aš esu kokia 
nors kanarka?

Dėl visko geria alų
Biržietis tarnavo karinome 

nėję puskarininkiu Tuo metu 
siautė įvairios epidemijos. Sa 
nitarinės inspekcijos metu ka 
rininkas klausia biržietį:

— Kokį vandenį gėrimui 
naudojate?

- virtą tamsta leitenante!
— atraportavo biržietis.

- Gerai!
— Mes jį dar filtruojame! - 

tęsė biržietis.
— Ir tada tęsė toliau bir 

žietis. — saugumo dėliai mes 
geriame alų.

Išsib’nškyma- -r p.;prdtis?
Jaunavedžių porelė vyksta 

povedybinėn kelionėn, rasku 
bom jaunasis stoty paprašo 
tik vieną bilietą. Jo žmonelė 
jam taria:

— Joneli juk tu tik vieną 
bilietą teturi!

— Kad tave kur! Begalvę 
damas apie tave, buvau visai 
užmiršęs save, —- pasiteisina 
jaunavedys Jonas.
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cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi ii vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zeiina, 7-52
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«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 3 
1.130 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: I
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25 I 
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini- 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių! ' i 
Vadovauja «TĖVYNĖS GARDAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas 
paskutinio modelio’televizijos aj aratus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus, 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 

W išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
k
Hius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 

w PRAÇA SAO JOM DOS CAM OS, 1- V. ZELINA 
lį SÃO PAULO - Telefi ne 63 5915

Ponto Final do Ônibus V. Zeiina, n.8 93 
w Pastaba: Taisome radijo aparatus,

Darbas garantuotas.

į

Iii 
Įi-1 

j
B ii 
£)’ 
5 
&

K

M 
R

MHIHaBIMMHmOKi K
Kisniishaíi-íiaiH-.tiiiiiiiiinsHiiWiiHihiiiiiii iniiimiMB tf «miiiim mi win m iii iiuih iuiniuhiiirüíiiini^hiihs 

! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» * 
| IRMÃOS BAUŽYS Į 

5 RaglotratJo no C R. C »ob c n ® 55»

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zeiina - S. Paulo | 
f . Telefone 63-6005 -g -------------------------------------- ------------------------- ------- g
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
f Transferencias de firmas
I Centrai, na Junta Comercial 
š Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
i Escritas Comerciais£
i HORÁRIO das
«o
n « «■«.« w* tw win tmwtimu wiurirHiw <"tw<wu

Contratos de locaçm f
Cartas de Fiança |
Requerimentos I '
Balanços ®
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes I
às 19 horas. į
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MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

"Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

pusi 5
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Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS 8c ČIA. LTDA.

Kiekvieną sekmadieni pr>» 
bažnyčios pas spaudos platu 
t o j ą galima gaus 
nusipirkti naujausių lietuviè 
kų' knygų, maldaknygių be 
laikraščių.

anaNMB
- LAPOS lietuviams prune 

šame, kad Lapos lietuviai g:-, 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
dž-io krautuvėje, Rua Clerner 
te Alvares 137.

Nori, kad «Mūsų Lieti 
va» būtu lietuviškojo gyvena 
mo veidrodis?

Bendra <arb;auk joji 
pranešdamas visas naujienai 
iš savo apylinkės, miesto a? 
interfere.

ra ern gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « 1 ’! » — Serra dos Aimorés — Município de

v.-i qi'e - Estado de Minas Gerais ~

auglio u «ataaaaMiaaiuiiat ■ ■■«■«■■tfiftaSWaBYaM&v ta*80« wovttas» »R ¥

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

IKMÃ©# CAKKIIEKÍ msl

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

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O P A-U L O

Didels pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SAi&DRON vyriškų rūbų

fiuvwLixiÈ LaVUKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294'

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain*
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

W. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Dr. J. Basanavičiaus vardo lie
tuvių m-los globėjų veikla. _

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių m-los Globėjai susti
prino savo veik’ą ir dabarti
niu metu atlieka mažesnius 
vidaus remonto darbus Gra
žu matyti, kai kiekvienos sa
vaitės bėgyje tai vienas arki 
tas Valdybos narys atvyksta 
į m los pastatą ir pataiso ko
kį sulūžusį daiktą ir atlieka 
kitą reikalingą darbą. Savo ei 
lėse Globėjai jau turi apie 60 
narių ir norima šį skaičių pa 
kelti bent iki šimto, kad grei 
Čiau būti} galima sustiprėti 
materialiai ir atlikti svarbes 
nius kapitalinius remontus Sa 
vo gretose globėjai turi net 
kitų tautybių piliečius, kurie 
su mielu noru pasižadėjo sa
vo pinigine parama prisidėti 
prie mūsų lietuvių pastato iš 
laikymo

Kultūrinėje veikloje globė
jai taip pat nesnaudžia. Glau 
dėsniam globėjų - narių ben
dradarbiavimui ir susipažini 
mui, Valdyba numatė suruošti 
šeimynišką Naujų Metų Suti 
kimą į kurį kviečia ir kitus 
lietuvius - nenaritis. Užsirašy 
ti galima pas visus Valdybos 
narius įnešant po Cr$ 2t)0.C0 
nuo asmens

Sausio men 4 dieną numa
toma suruošti lietuvių vaikams 
tradicinę Kalėdų Eglutę su 
programa ir Kalėdų Seneliu 
Programą atliks mažieji lietu 
viukai r 7 Anastazijaus 
moksleivės ateitininkės

Taip pat, Valdybos nutarta 
1959 m sausio mėn 17 dieną 
suruošti puikų vakarą su gra 
žiu vaidinimu Pakvietimai į 
šį vakarą jau bus pradėti pla 
tinti ateinančią savaitę.

S.ÀO PAULO LIETUVIŲ VAIKŲ KKLÊDINÉŠVENTĖ 
yra ruošiama sausio 1i dieną Vila Zelinoje.

Programoje bus suvaidinta Aldonos yidžiulytėss Ka 
lėdinis vaizdelis Ž/AIGŽDUČ.Ų EGLU FÊ-

Vaidinime žiūrovas turės progos matyti 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

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.Š 2 ‘0,90.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

♦ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
*■ Siuntiniai pilnai apdrausti žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

ANTANO IMkVILCNIO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

EJCKSTOIDIO C© N TA «31L
NAfCIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nre 1.484

Atlieka firmų aticiaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Valdyba kviečia visus San 
Paulio lietuvius įstoti į šios 
m-los Globėjų eiles, kad savo 
materialine parama ar darbu 
padėtų sutvarkyti ir kaip rei 
kiant atremontuoti šį lietuvis 
ką židinį.

Jei kitų tautybių kolonijos 
pajėgia, sudėjusios pinigų, 
naujus pastatus įsigyti, tai 
mes nors neleiskime jau jgy 
tam pražūti paskui nereikėtų 
svilinti sau akis dėl visiško 
lietuviškų reikalų nebojimo 
ir susipratusio lietuvio vardo 
praradimo.

S. K.

V. An'.st'+z'jos ateitininkės tu
ri naują valdybą

Š.m. lapkričio mėn. 30 d. V. 
Anastazijos moksleivės ateiti
ninkės turėjo savo susirinki
mą į kurį atsilankė misijonie- 
rius kun J. Bružikas ir mok. 
St Kubiliūnas Tėvas kun J. 
Bružikas savo žodyje suglaus 
tai nurodė ateitin nkėras jų 
darbų gaires ir gražiai bei su 
prantamai išaiškino tautybės 

-ir pilietybės klausimus kurie 
tiek daug ginčų sukelia čia 
gimusių lietuvių tarpe

Šio susirinkimo proga buvo 
išrinkta nauja V. Anastazijos 
ateitininkių valdyba 1959 me
tams Naujos Valdybos sąsta
tas yra sekantis: pirmininkė

Jadzė Patinskaitė, vice pir 
mininkė — Sofija clikaitytė, 
sekretorė — Vladislovą Pin- 
kauskaitė ir kandidatė — Ne
lė Šiaučiulytė.

Atrodo kad į Valdybą iš
rinktos tikrai energingos atei 
t'ninkės. kurios lengvai nepa 
leis vadžių iŠ savo rankų bet 
dar labiau sustiprins šio rate

Listuv škos pamaldos

Kiekvieną sekmadienį ir 
šventadienį Vila Zelina 9 vai. 
ir 11 vai.

I menes o sekmadienį - Bom 
Retiro 10 vai - Casa Verde 
17.15 vai.

II mėnesio sekmadienį - Far 
que das Nações 10 vai. - La
pa 16 va’.

Iii mėnesio sekmad.- Agua 
Rasa 8 vai. - São Gonçalo 17 
vai

IV mėnesio sekmad - Utin- 
ga 19,30 vai tačiau ateinantį 
mėnesį bus dar kaip anks
čiau. būtent sausio 11 dieną.

Paskutinį mėn. sekmadie
nį - Vila Anastacio 8.30 vai.

Pranešame taip pat, kad lie 
tuviškos pamaldos Kalėdų die 
ną 16 vai bus Mooca lietu
viams ir Naujų Metų dieną 11 
vai Moinho v elho lietuviams.

Išvyko Tėvas B»-užikas

Ketvirtadinį. gruodžio 11d, 
1' vai išvyko geib misionie 
rius tėv Jonas Bružikas S. J. 
laivu «Heiland’s Princese» at 
gal į Montevideo. Per tą še
šetą mėnesių jis daug gero pa 
darė S, Paulo lietuvių koloni
joje; aplankė ir savo tėvišku 
žodžiu sustiprino daugybę lie
tuvių pravedė aštuonerius mi 
sijas, sutvarkė visos eilės šei
mų moteristę ir kita. Teatly
gina jam Aukščiausias už vi
sa gera. Lauksime sugrįžtant.

lio veiklą.
Linkime naujai Valdybai sėk 

mingo darbo!
G. K.

DĖMESIO, DĖMESIO. TAUTIEČIAI !
Po Kalėdų, dar Švenčių metu turėsime gerą 

progą pasilinksminti ir iki ašarų prisijuokti Lietuvių 
- Sąjungos Brazilijoje

VAKARE - BALIUJE.
kuris įvyks š m gruodžio (Dezembro) mėn. 27 d. Mokoje 
Rua Lituania 67 Bus suvaidinta pirmą kartą São Paulo 
mieste nepaprastai linkma ir juokinga 3 jų veiksmų 
komedija «MANO IŠRINKTOJ MO”!

Šokiams gros puikus orkestras. Be to, veiks geras 
bufetas su skaniais lietuviškais valgiais pakvietimais 
prašoma pa-irūpinti iš anksto, pas Sąjungos narius.

Vakaro pradžia: 20 vai. ir pabaiga 4 vai. rvto.
LSB VALDYBA.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Xdvocaci^
atlieka vjsus teisinio nobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

ATEITININKAMS

Šeštadienį at kai važiuos į 
Tautų Parką išvažiavimas iš 
V. Zelinos 6 vai.

— Šį sekmadienį po 9 vai. 
šv. Mišių įvyks vyresniųjų at- 
kų pasitarimas. 2 vai p p bus 
berniukų būrelio susirinki
mas.

— Ato kų orkestras kas sek
madienį repetuoja, ir pirmas 
pasirodymas bus per mėnesi
nį kuopos susirinkimą, kurį 
prirengs p Mošinskienės bū
relis.

Jonas Paukštys užsimo
kėjo «M.L» prenumeratą atei 
nantiems metams už penkis 
šimtus kruzeirų.

— Formatūros: šį šeštadie
nį seselių gimnazijos mokinių 
formatura su šia programa: 
8 vai. mišios, kurias laikys 
J E. arkivyskupas koadjuto
rius Dom Antonio Alves Si
queira. Vakare 18 vai iškil 
mingas aktas gimnazijos salė 
je. Paraninfu bus senatorius 
kun. B Calazms.

Sekmadienį Eseola Normai 
formatura. 18 vai šv. mišios, 
kurias laikys J. E. Dom Paulo 
Rolim Loureiro, vyskupas pa 
galbinkas Po to salėje bus 
iškilmingas diplomų įteikimas 
Mišių metu giedos L. K. Ben
druomenės choras.

— Lietuvių Bendruomenės 
valdyba posėdžiavo antradie
nį Vasario 16-tos minėjimo 
reika’u, kartu su visų lietuviš 
kų organizacijų pirmininkais 

bei
šiuo pat”
tas 16 d gruodžio Vila Zelino 
je. Organizacijų pirmininkai, 
ar jų atstovai prašomi irgi 
dalyvauti, nes 16-tą Vasario 
ruošia visos organizacijos Po 
sėdyje dalyvavo ir Lietuvos 
konsulas p. A. Polišaitis.

— Laiškai: V. Balčiūnui, A. 
Zabielai. L Bendoraičiui, A. 
Černiauskaitei, M. Augienei, 
M. v inkšnaitienei. A Lazdaus 
kui, J. Seliokui, I. Kutkienei, 
O. Masiulytei, J. Tumosai, M. 
Mockienei, J. Baužiui, J. Bliu 
jui, J. Antanaičiui, M. Jonavi 
čiūtei R. Dovydaičiui, S. Mi- 
trulienei.

— Gruodžio m. 8 d. posė
džiavo Bendruomenės prezi 
dilimas ir Tautos Fondo komi 
tetas.

— Vyrų Brolijos ir L. K. 
Bendr. cnoro pikninkas praė 
jusį sekmadienį gražiai pavy 
ko. Jaukioj nuotaikoj keletą 
valandų pajūry praleido.

— Gruodžio m 9 d mirė 
Viktorija Sierušinskienė, 63 m. 
amžiaus kilusi iš Kauno Pa
laidota V. Formoza kapuose.

Nuliūdime paliko \yrą Kazį, 
dukterį Lidiją Pumputienę, su 
nūs: Vladą Eduardą žentą, 
anūkus

Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus 6 d gruodžio 
7,3b vai Vila Zelinoje.

Atostogoss Palangoje 
bet ne vi Jems.

Geresnes padėties tarnauto 
jai susidaro sau galimybę xa 
sąrą ir i Palangą ar kitą ku 
rią vasarvietę išvykti Jei yra 
laimė gauti profesinės sąjun 
gos dalinamus vasarviečių ko 
ponus kurie duodami 24 die 
nom tai ir tuomet prof sąjun 
ga tik 2 3 pagrindimų išlaidų 
apmoka, o 3 reikia pačiam 
apmokėti. Kas savo lėšomis 
nori Palangoje vasaroti, turi 
išleisti nemažiau 25 3j rublių 
į dieną Vietos išnuomojamos 
lovomis, ne bambariais. Viena 
lova mažiausiai 7 runliai pa 
rai ■kambariuose būna .. 3 
ar 4 lovos. Pietūs 8 .0 rublių, 
bet tai jau labai kuklūs, ge 
resni 12-14 rublių Vis tai kai 
nos, kurių eilinis uždarbiauto 
jas negali sudaryti aklinti į 
vasarvietes esą ne labai sun 
ku - kas turi pinigo.

°AJ IEŠKOMAS
Adomas Skierius, kilęs iš 

Norunų kaimo. Kupiškio valą 
čiaus, Panevėžio apskrities, 
(paieško Feliksas Grigas iŠ 
Montevideo).

Tėvas Daugintis S J.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyk 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, Sfulaj 
ir daug kitų prekių. į '

Siuntinių pristatymas garai 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiam» 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena V inkš- 

naitienė - rua Bar&o do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams' - caixa postai
São Paulo.

S I U VĖJAS
POVILAS AMBROZEVI^IUfi
Rua Inhagapi, 9 - V-. Želių» 
(prasideda iš Av. Zelina, S0B1
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