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Dar apie Brazilijos-Rusijos santykius
PraéjusiameT«M.L.» numery 

je pranešėme/kad Brazilijos 
prezidentas Juscelino Kubits- 
chek spaudos atstovams pa
reiškė gana tvirtai, kad su Ru 
sija diplomatiniai santykiai, 
bent kol jis bus prezidentu, 
nebus atnaujinti. Tačiau iš ki 
tų šaltinių, Vašingtono ir kai- 
kurių Europos sostinių gauti 
pranešimai sako kad vedamos 
derybos santykiams atnaujin
ti. Gal būt daugiau^ komerci
niams santykiams užmegsti. 
Santykių užmezgimo šalinin
kai tikisi parodyti savo poli
tinį savarankiškumą, nepri
klausomumą nuo Vašingtono 
politikos, ko niekas ir negin
čija; ir antra — tikisi daug 
ką parduoti anapus geležinės 
uždangos, bent kavos perte
klių.

Santykių užmezgimo prieši
ninkai irgi nemažiau rimtus, 
net stipresnius argumentus tu 
ri.

Ypač šituos argumentus gra 
iiai ir nuosekliai visuomenei 
ir spaudai patiekė Rio de Ja 
neiro politinės policijos virši
ninkas pulkininkas Danilo Nu 
nes, įvykusiame pranešime š. 
m 17 d Rio de Janeire, ku
riame dalyvavo prekybos žmof 
nės, įvairių ginklų rūšių ge 
nerolai ir šiaip žymūs politi
kai. t

Sulig pranešėju,sovietai per 
komercinius santykius siekia 
politinės įtakos atsilikusiuose 
kraštuose Prekybiniai santy
kiai tai Trojos arklys infiltra 
cijai į įvairias krašto įstaigas.

Sovietų Sąjunga jau laimė
jo arba neutralizavo per pre
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kybinius santykius eilę kraš
tų, darant spaudimus vietines 
vyriausybes, gaudami politinių 
previlegijų. kas jiems yra la
bai svarbu siekiant pasaulio 
užviešpatavimo.

Per komercinius santykius 
siekia pakeisti vidaus tvarką. 
Žinoma, to negali padaryti po 
litiniai subrendusiuose ir eko
nomiškai stipriuose kraštuose.

Per komercinius santykius 
visą eilę kraštų ir vėliau per 
daromus spaudimus j krašto 
vyriausybes, palenkė savo įta 
kon Tarp jų minėtini: Indija. 
Sirija, Čili, Bolivija. Mąlaziją, 
Birmanija, Indonezija Urugva 
jus Afganistanas ir Suomija.

Sovietų Rusijos diplomati
nės ir prekybinės įstaigos yra 
špionažo centrai Tai rodo į- 
vairiuose kraštuose susekti 
špionažo agentai, net tokiuo
se kraštuose kaip Amerika, 
Anglija, Šveicarija Ir špiona
žo agentų susekimas yra daž 
nas įvykis

Iš komercinės pusės imant, 
yra pavojinga, ką patyrimas 
tvirtina, palikti senus klientus 
ir pasitikėti naujais. Jau yra 
nebe vienas atsitikimas, kad 
naujai surasti anapus geleži
nės uždangos klientai toli gra 
žu nenuperka tiek kiek buvo 
tikėtasi, o seni pirkėjai jau 
iš kitur sau reikalingas žalia 
vas perkasi.

Pulkininkas Danilo Nunes 
dar pareiškė, kad kovai prieš 
komunizmą reikia naujų įsta
tymų. Esamieji yra nepakan
kami

Nėra abejonės, kad sovie

tams rūpi paimti savo įtakon 
toki didelį kraštą ka p Brazi 
Ii ja

' Kad rusai daug kavos pirk 
tų, sunku tikėti, juk jie geria 
arbatą. Antra, Rusijos pilietis 
neturi pinigo, yra skurdžius. 
Reik manyti, kad reikalas pa 
siliks, kaip lig šiol buvo, nes 
santykių užmezgimui nėra sti 
prių prekybinių argumentų, 
o taip didesnė dalis visuome
nės irgi yra priešinga bet ko 
kiems santykių pasikeitimams.

Kruščevas kaltina
buvusius draugus...

Kruščevas yra neramus dėl 
savo kailio. Jis mato krašto 
sunkią ekonominę padėtį ir 
nuolat augantį žmonių nepasi 
tenkinimą. Pačiame Kremliu
je. Kruščevas irgi turi stiprią 
opoziciją. Prieš visuomenę tu 
ri kaip nors pasiaiškinti del 
krašte esančio skurdo Reikia 
surasti to skurdo priežastis. 
Na ir surado... Tais kaltinin
kais yra buvę Kruščevo drau 
gai ir gana neseni bendradar 
biai kaip Bulganinas, Malen 
kovas, Šepilovss, Molotovas 
ir kiti šiandien jau nuginkluo 
ti ir saugumo policijos sau
gojami.

Šitie yra kalti del žemės 
ūkio atsilikimo Jie buvę prie 
šingi naudingoms žemės ūkio 
reformoms ir liaudies intere
sam. Anie yra buvę priešpar 
tijiniai, partijai kenksmingi 
žmonės Kruščevas šitaip kai 
tina partijos ir komunizmo 
kūrėjus Nė aklas jo žodžiams 
nepatikės. O dabar, kai Kruš 
čevas nusikratė anų «neprie 
telių». žemės ūkis kyląs kaip 
ant mielių.

Nepasitenkinimas Kruščevu
Laisvojo pasulio spauda ra 

šo, kad Kruščevas yra bėdo
je Krašto viduje yra didelis 
nepasitenkimas vedama politi 
ka. Ypač šis nepasitenkini
mas padidėjęs po Malenkovo 
nuvertimo. Rusijos miestuose 
nepasitenkinimas parodomas 
viešai net didesniais žmonių 
susigrupavimais, plakatų nu
kreiptų prieš vyriausybę iška 
binimu, slaptais panfletais, sa 
botažu, sumažinimu produkci 
jos. Tai vis ginklai kuriuos 
Rusijos liaudis vartoja prieš 
diktatūrą Tie patys šaltiniai 
sako, kad Markovo mieste de 
monstracijoje iš 6' O žmonių, 
kurioje buvo net uniformuotų 
kariškių, buvo girdimi nedrau 
gingi Kruščevui šūkiai: «Šalin 
Kruščev», «Norime geresnio 
atlyginimo». «Norime laisvės, 
bet ne ver gijos»... Panašių įvy 
kių buvo kitose Rusijos apy
linkėse.

Nušalintas Kinijos prezidentas
Svarbiu komunistiniame fron 

te politiniu įvykiu reikia lai 
kyti komunistinės Kinijos pre 
zidento Mao Tse-Tung «atsisa 
kymą» iš pareigų». Tai padarė 
Kinijos komunistų partijos 
centro komiteto susirinkime.

Pasitraukimo, tikrenybėje 
atstatydinimo priežastys gali 
būt irgi nepavykusi ūkio poli 
tika. Kinijos komunistai irgi 
atima iš gyventojų nuosavybę 
ir varo į kolchozus-komunas. 
Gyventojai rodo didelio pasi 
priešinimo ir sukolchozini- 
mas sunkiai vyksta. Taip pat 
galimas daiktas turėjo įtakos, 
kadangi Mao Tse Tung yra 
geras Bulganino draugas. Gal 
čia ir Kruščevo įtakos yra.

Kinijos komunistų tarpe ir
gi yra srovių. Vieniems lai
mint, kiti turi laukan kristi.

Vis dėlto Mao Tse-Tungyra 
labai populiarus liaudyje. Par 
tijai yra nelengva, kodėl jų 
prezidentas atsistatydino. Par 
tija bando aiškinti kad Mao 
Tse Tung daugiau laiko gale 
siųs pašvęsti partijos reikalų 
tvarkymui. Bent kol kas yra 
paliktas partijai vadovauti.

Bene tikriausias aiškinimas 
yra, kad nušalintasis yra pa
tekęs nemalonėn ir dėlto 
«atsistatydino» iš prezidento 
pareigų ir daugiau šioms pa
reigoms savo kandidatūros 
nestatysiąs. Šita labai gerai 
ž noma Su visais pašalintais 
pradžioje taip elgiasi. Tas pats 
buvo su Žukovu, Malenkovu, 
Kaganovičiumi Praeis kiek 
laiko ir Mao Tse-Tung bus 
apšauktas liaudies priešu.

Šiaurės Atlanto Sąjungos na
riai posėdžiauja Paryžiuje.

Paryžiuje šią savaitę yra su 
sirinkę Šiaurės Atlanto Pąjun 
gos politikai ir strategai

Maskva savo reikalavimu še 
šių mėnesių laikotarpy Berly
no administravimą atiduoti pa 
tiems berlyniečiams, Berlyną 
paverčiant laisvu ir nuginkluo 
tu miestu atitraukiant Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ir 
Rusijos okupacines kariuome 
nes, įnešė daug nervingumo 
į tarptautinę politiką Nervų 
karą ir toliau Maskva te b e ve 

da. Rytų Vokietijos komunis
tai grasina, rusams jiems itei 
kus Berlyno administravimą, 
uždaryti bet kokį Berlyno su
sisiekimą su Vakarų Europá

Šiaurės Atlante Sąjungos na 
riai Paryžiuje priėjo prie ben 
dm nutarimo pasmerkiant Ru 
siją vienašališku sutarties Ber 
lyno reikalu laužymu Bet 
koks pakeitimas, kuris buvo 
padarytas visų keturių valsty 
bių kartu, turi būt priimtas vi 
sų keturių kartu. Viena Rusi 
ja laužyti susi arimą neturi 
teisės. Taip pat iškilmingai bu 
vo pakartota, kad Berlyno gy 
ventojų saugumas ir laisvė 
bus ginama net ir ginklu.

Kiek daugiau nuomonių skir 
tumo įnešė strateginiai, kariš 
ki klausimai

Pavyzdžiui Prancūzija neno 
ri sutikti kad jos karo lėktų 
vai būt komanduojami Šiau
rės Atlanto Sąjungos kariuo
menės vadovybės. Taip nesu 
tinka, kad jos teritorijoje bū 
tų atominių ginklų sandėliai.

Vokiečiai irgi buvo įnešę 
diskutuotinų klausimų, kurie 
kitiems nebuvo priimti Vėliau 
vokiečiai nuo savo pasiūlymų 
atsisakė.

Su prancūzais ginčytinus 
klausimus vėliau mėgins ats
kirai išsiaiškinti.

Italija sutiko leisti savo te
ritorijoje atominių ginklų san 
dėlius.

Konferencija pabrėžė, kad 
Berlyno klausimas yra bendras 
visos Vokietijos ir taikos pa
sirašymo klausimas. Jo atski
rai neįmanom spręsti aplei
džiant Vokietijos suvienijimą. 
Išsprendus Vokietijos suvieni 
jimą, savaime išsispręs ir Ber 
lyno likimas.

Rusija įspėja Turkiją.
Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris įteikė Tur 
kijos ambasadoriui Maskvoje 
pareiškimą, kad naujai ruo
šiama karinė sutartis tarp Tur 
kijos ir Amerikos gali pasun 
kinti politinę padėtį Rytuose. 
Nauji Turkijos susitarimai, sa 
ko rusų nota yra nesuderina 
mi su Turkijos politikų duoto 
mis garantijomis pagerinti san 
tykius su Rusija.

Turkijos prisidėjimas prie 
Šiaurės Atlanto Sąjungos ir 
Bagdado sutarties, kraštą pa
verčiant militarine baze esą 
sudaro Rusijai pavojų. Gi Tur 
kijai iš niekur negręsiąs pa
vojus. u ....

— Šią savaitę Rusijos spau 
da ir partijos nariai dažnai 
smerkia Molotovą ir visą jo 
kompaniją, i Prancūzijoj De 
Gaulle laimėjimą laiko kapi
talistų reakcionierių darbu 
Kremliui kur tik komunistai 
nalaimi, visus kitus apšaukia 
kapitalistais reakcionieriais.
Iškyla ir Karaliaučiaus proble

ma.
(E) «New York Times» gruo 

džio 1 d. laidoje ryšium su Ber 
lyno klausimu kelia ir Karaliau 
čiaus problemą: «Jei Chruščio
vas vienpušiškai gali atšaukti 
alijantų susitarimų dalį Berly
no klausimu, koks reikalas dar 
būtų Vakarams paremti Sovie
tų pozicijas, Karaliaučiuje ar 
ba Lenkijos interesus ties Ode 
rio Neissės linija? Atsakymas 
aiškus: Joks reikalas».

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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DĖL SOVIETU PERŠAMU KULTURINIU 
MAINU SU LIETUVA

Klastinga sovietų politika 
visokiais keliais siekia užmig 
dyti laisvojo pasaulio budru
mą. pripatinti jį prie Sovietų 
Sąjungos grobuoniškos agresi 
jos padarinių kaip nuolatinės 
padėties, nuslėpti sovietų plėš 
rius planus ateičiai. Šiais tiks 
lais pastaraisiais metais ypa
tingai sustiprinta sovietinė 
propaganda už vadinamus Ry 
tų Vakarų kultūrinius mainus.

Kadangi kaikuriose Vakarų 
sostinėse reziduoją Sovietų 
Sąjungos pasiuntinybės bei 
konsulatai ir specialios Sovie 
tų Sąjungos organizacijos į 
tas sovietinės politikos pinkles 
stengiasi įtraukti ir lietuvius 
per vadinamą «bendrą lietu
vių frontą kultūrinei veiklai 
plėsti,» - Lietuvos De'egacija 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei 
me laiko tikslinga laisvojo 
pasaulio lietuviams štai ką 
priminti:

Sovietų peršami laisvie
siems lietuviams kultūriniai 
mainai su Lietuva nebūtų lais 
vo pasirinkimo kultūrinis ben 
dravimas. Juos tvarkytų ir 
nustatytų Maskva pagal ben 
dras kompartijos direktyvas, 
nes visi santykiai su užsie
niais yra Maskvos žinioje. 
Nei rašytojai, nei menininkai 
okupuotoje Lietuvoje laisvų 
organizacijų neturi Visas kul 
tūrinis gyvenimas yra griež
tai kontroliujamas Lietuvos 
kompartijos, kuri nėra sava 
rankiška, o tik Sovietų Sajun 
gos kompartijos dalinys. Tad 
organizuoti laisvojo pasaulio 
lietuvių kultūriniai mainai su 
Lietuva faktiškai būtų santy- 
k_avimas su okupanto organi 
zacijomis.

Jokio politinio atspalvio ne 
turi atskirų tautiečių šalpos 
ir kultūriniai santykiai su sa 
vo artimaisiais anoje «geleži 
nės uždangos» pusėje Tai yra 
giminystės tautinio solidaru
mo ir artimo meilės ryšiai. 
Reikia tačiau saugotis sovieti 
nių agentų peršamų laisvojo 
pasaulio lietuviams organizuo 
tų ryšių su okupuota Lietuva. 
Tokie ryšiai neišvengiamai 
virstų laisvųjų lietuvių ryšiais 
su Lietuvos okupantu bei jo 
įstaigomis ar organizacijomis, 

ir pirmiausia tarnautų okupan 
to be atvangos siekiamam 
agresijos padarinių Lietuvoje 
Įteisinimui.

Lietuva tebėra tarptautinės 
valstybių bendruomenės na
rys. Lietuvos į Sovietų Sąjun 
gą įjungimo laisvojo pasaulio 
valstybės nepripažino ir nepri 
pažįsta. Eilėje valstybių tebe 
veikia nepriklausomos Lietu
vi s pasiuntinybės ir konsula
tai. Tas nepripažinimas yra 
stiprus ginklas kovoje dėl Lie 
tuvos suverenumo vykdymo 
atstatymo. Laisvųjų lietuvių 
pareiga vengti visko, kas ga 
lėtų kenkti Lietuvos larptauti 
nei teisinei ir politinei padė
čiai ir tiesiogiai ar netiesio
giai padėti okupanto užma 
čioms.

N. Yorkas. 1958 gruodžio 5 d.

Lietuvos Delegacija Pavergtųjų 
Europos TeU'U Seime:

V. Sidzikauskas
Pirmininkas

Dr. A. Trimakas 
Sekretorius

Nariai:
J. Audėnas,
K. Bielinis,
M. Brakas, 
J. Brazaitis.
Dr. Br. Nemickas,
V. Rastenis,
Pr. Vainauskas,
J. Valaitis
V. Vaitiekūnas

— 10 080 surašinėtojų, ins
truktorių ir kitų pareigūnų 
dalyvaus Lietuvos gyventojų 
surašinėjime sausio mėnesį. 
Dabar vyksta surašinėtojų ap 
mokymas specialiuose kursuo 
se Kiekvienas surašinėtojas 
per 8 dienas turės surašyti 
kaimuose vidutiniškai 48o žmo 
nių, miestuose 640 žmonių. 
Surašymo darbuotojus tvirtina 
rajonų ir miestų vykdomieji 
komitetai. Be nuolatinio už
darbio surašinėtojams bus mo 
karnas papildomas vienkart! 
nis atlyginimas. V. Lukoševi

Alė Rūta - Nakaitė

SENOJI PIRKIA
Sena, mažais langais, tėvelių pirkia, 
prie kelio išilgai vis vyšnios, vyšnios - -
Kas vasarą lauktuvių jiems pri pirkęs, 
tiktai šią vasarą nebesuarįši.

Visi sulėkdavo prie Kūčių stalo 
atlaužt iš rankų motinos plotkelę - - 
Kur jie šią žiemą, kur šią žiemą šąla? 
Kur tau klajūnui kur tau širdį gelia?

Sena, mažais langais, tėvelių pirkia, - 
Prie kelio taip žydėdavo čia vyšnios 1 
O gal griūvesiuos tiktai jos pravirkti 
iš tolimų klajonių besugrįš! ? --

čius. Lietuvos Statistikos vai 
dybos viršininko pavaduoto
jas. Vilniaus «Tiesoje» skun
džiasi. kad kai kuriuose rajo
nuose vykdomieji komitetai 
parinkę surašinėtojais netin
kamus tam darbui asmenis.

— Liaudies dailininkų kuri 
nių paroda suruošta Kapsuko 
Marijampolės kraštotyros mu 
ziejuje. Buvę išstatyti Kęstu 
čio Palioko, R. Krašninkevi- 
čiaus ir kitų 7 liaudies daili 
ninku kuriniai.

— Vilniuje per 7 metus pas 
tatysią 14.000 butų, pareiškė 
Vilniaus miesto 1-sis sekreto 
rius Bieliauskas propagandi
niame mitingo.

— Kolūkiai delsia kulti. 
Tuo klausimu kp ck ir minis 
terių taryba išleido net specia 
lų nutarimą, iš kurio aiškėja 
kad javų kūlimas esąs delsia 
mas daugumoje rajonų. Nors 
sovietinės įstaigos visą laiką 
įsakmiai ragina pagreitinti ku 
limo darbus iki lapkričio 10 
dienos buvę iškulta grūdinių 
kultūrų tiktai 39%. o j sėklų 
ondus esą buvę supilta dar 

tik apie 11% «Dauguma res 
publikos kolūkių ir tarybinių 

ūkių dar nepra ėjo grąžinti 
\alstybines grūdų ir sėklų 
paskolas».

— UNESCO filialas Lietuvo 
je. Nors sovietų delegatai ir 
pasipriešino, kad Jungt Tautų 
kultūriniams reikalams įstai 
gos UNESCO vyriausiu direk 
torium būtų išrinktas italų 
profesorius Dr Vittorino Vero 
nese (buv. katalikų akcijos 
vedėjas), prikišdami jam anti 
komunistinę laikyseną Mask 
va vis dėlto rodo labai akty
vių užsimojimų tos organizaci 
jos atžvilgiu Maskvoje nese 
niai įsteigtas visasąjunginis 
bibliotekystės ir bibliografijos 
komitetas UNESCO reikalams, 
į kurį nuo Lietuvos biblioteki 
ninku įeina K Sinkevičius, 
A Ulpis L. Vladimirovas Be 
to. kaip praneša «Tiesa» lap
kričio 19 d, Kaune įvyko 
UNESCO reikalams respubliki 
nio filialo steigiamasis susirin 
kimas Išrinktas darbo prezi 
diumas ir apsvarstytas darbo 
planas.

— Neue «Zurcher Zeitung» 
318 nr ryšium su Latvijos ne 
priklausomybės 40 metų su
kaktim primena Stalino-Hitle 
rio paktą, kuriuo Pabaltijo 

valstybės buvo parduotos Ma 
ksvai. Laikraštis baigia: «Nė
ra jokios abejonės, kad gyven 
tojuose tebėra gyva viltis su 
šliaukti geresnių laikų ir sa
vistovios tautinės egzistenoi 
jos laisvėje.»

— «Stuttgarter Z e i t u ng>, 
«Osnabucker Tageblatt». Rhein 
• Ems Zeitung », « Tagesspie
gel», «Hamburger Echo». «Ma 
inpost» ir kai knrie kiti Vokie 
tijos laikraščiai lapkričio mėn. 
antroje pusėje paminėjo lat
vių laisvinimo veiksnių atsi
šaukimą, kuriame t k siūloma 
siekti Estijos Latvijos ir Lie 
tuvos valstybių unijos, kuri 
ateityje geriau galėtų apginti 
atgausimą tų kraštų nepriklau 
somybę. Pabaltijo unija, be to. 
kaipo vienetas, įsijungtų į 
bendros Europos šeimą.

— «Svenska Dagblade7 
(Stockholme) įsidėjo žinom0 
Pabaltijo tautų draugo prof-, 
Birger Nerman ilgą straipsnį’ 
kuriame t k. rašoma: «Pabalti 
jo kraštų tremtiniai nuostabia 
ištverme išlaikė tikėjimą į sa 
vo tautų laisvę. Iš tikrųjų, dik 
tatūros nėra amžinos, ilgai
niui rusams bus sunku laikyti 
ICO milijonų žmonių pajung- 
tus vergijai... 1918-20 metais 
Pabaltijo tautos ir suomiai su 
trukdė bolševikiniam režimui 
prasiskverbti iki Baltijos jū
ros ir tuo Šiaurės Europai bu 
vo duota 20 metų atvanga, 
kol komunizmo esmė plačiau 
buvo suprasta. Už šitas pas
tangas pabaltiečiai yra nusi 
pelnę didelės Vakarų pasau
lio padėkos».

— «Dagens Nyheter» (Stock 
holme) vedamajame apie Pa
baltijo valstybes t k. pastebi, 
kad pati Maskva turinti pripa 
žinti, kad ji nepajėgė nustelb 
ti Pabaltijo tautose laisvės au 
galo, kuris vis dar yra gyvas, 
nors komunistinė diktatūra 
visaip stengiasi jį nusmelkti.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIU 
NESKAITO.

Paulius Ju kus

Atskiestos Durys
I auke šėlo pūga. Pro dau

bą veržėsi vėjas ir vilnim ver 
tė sniegą į mūsų kiemą Pus 
nių keteros siekė palangę. 
Nuo jų viesulai šliaužė šie 
Dom aukštyn, šliaužė pasto
gėm ir stūgavo, bildėjo ant 
lubų

ivama čiužėjo kambariuose 
ramiai, lyg visai nebūtų pū
gos. Aš drebėjau,prie kros 
nies prisiglaudęs, armūsųtro 
belės nesugriaus?

Ji uždegė lempą ir grįžo vir 
tuvėn Nudžiugau ir norėjau 
kažką čiauškėti, bet — ji bu 
vo liūdna Ji kraustė ir tvar
kė stalą, aš gi. nuslinkęs nuo 
suolo dėjau malkas ant kros 
nies Tada prisiminiau, kad lau 
ko durys neužsklęstos. Mama 
pamiršo?

Ji vėl išėjo į kitus kamba
rius. Tai buvo vienintelė pro 
ga nepastebėtam nubėgti ir 
uždaryti duris.

Šokau į priemenę. Kamine 
kažkas suūžė, ant aukšto su
bildėjo. Širdis suplakė. Norė
jau šaukti, bet ranka užkliu
dė skląstį. Greit užstūmiau ir 
Berte į nėriau vidun. Susiran
giau ant krosnies prie suolo 
ir pamažu nusiraminau

Nešdama drabužius, grįžo 

mama Norėjau, kad prisimin
tų duris, bet ji nė žodžio ne
tarė Ji pataisė mano lovą, pa 
siėmė storą it mišiolą knygą, 
atvožė ir pradėjo skaityti Ši 
knyga man nepatiko Iš kiek 
vieno pu 1 .pi<> žvelgė atsis 
kyrėliai, užsivilkę ;.šutines ir 
sakė graudžius pamokslus Pa 
miai ir vienodai judėjo jos 
lūpos. Kartais sustodavo, pri
dėdavo pirštą prie skaitomos 
eilutės ir susimąstydavo.

Supratau: nedera man kai 
binti. Nuėjau ir tylus lindau į 
patalėlį Susigūžęs girdėjau, 
kaip čeža knygos lapai ir lau 
ke dūksta pūga Prisiminiau 
užklęstas duris ir man pasi 
darė gera Ji tikrai dar kel
sis, o aš tada pašoksiu ir pa
sakysiu.

Mama skaitė ir skaitė. Tai 
šiauši jau snausti, kai sukau
kė baisus vėjas, sudrebėjo vi 
si pašaliai i uoliausi iš lovos 
ir išsigandęs nubėgau pas ma 
mą. Ji pakėlė akis į lubas, 
pasiklausė ir tik tada atsisuko

— Ar sukalbėjai poterius? 
— paklausė manęs.

— Kaipgi!
— Ar prisiminei keleivius?
— Bet kas tokią naktį ke

liauja, mama?

— Vargai ir reikalai išveda 
žmones vaikeli

— Juk gali paklysti!
Ji pasižiūrėjo į mane ir į 

langą užvožė knygą ir nusiė 
mė akiniis.

—- Visaip kF r tais atsitinka. 
Prieš daugel metų, — pradė
jo mama. — mūsų miestelis 
turėjo tokį gražų paprotį. Kai 
siausdavo «ūdros, gyventojai 
ant lango pastatydavo lempą 
ir palikdavo atsklęstas duris, 
Nors lempelės buvo mažos, 
lyg špygųolėlis, bet pakelei
viai jas iš tolo matė ir galė
jo užeiti į kiekvieną trobelę 
lyg į savo namus.

Vieną vėlų vakarą, kai šė
lo pūga, užversdama kelius, 
kažkas pasibeldė į duris. Tą 
žiemą buvo daug vilkų, kurie 
slankiojo pakiemiais. Trobe
lės moteris išsigando. Ke
leiviai neklebentų, — ji pagal 
vojo. — jie žino, kad čia du 
rys atsklęstos, šoko moteris 
iš lovos ir išgirdo kūdikio 
verksmą.

Pribėgo prie durų ir atida
rė. Tea stovėjo moteris su 
vaikeliu ant rankų, apsnigta, 
apipustyta, drabužiai sužalę į 
ragą

Moteris vedėsi pakeleivę vi 
dun, sodino pas krosnį ir pa 
ti jieškojo skrynioje drabužių 
pervilkti Tačiau ten nieko ne 
rado. Viskas sutrinta, sunešio 

ta. Ištraukė tik lininius marš
kinėlius kūdikiui. Prinešė ir 
žiūri - pakeleivė verkia, ir 
jos ašaros krinta ant vaikelio

Rytmetį sužinojo miestelis 
apie varganą keliauninkę ir 
susitarė ją pasilikti pas save 
Susirinko į trobelę ir pradėjo 
kalbėti:

— Ar iš toli ateini?
— Iš vakarų, iš svetimų že 

mių.
—- Kodėl šiokią žiemą iške

liavai?
— Mane išvarė jieškau, kur 

galėčiau prisiglausti.
— Tai pasilik pas mus.
— Negaliu, — atsakė mote

ris ir nuleido galvą
— Bet kur keliausi sukūdi 

kiu ant rankų per pusnis!
Pakeleivė tylėjo ir dėjosi 

savo drabužius. Žmonės vėl 
prašė, ir ji pažadėjo sugrįžti.

Viena moterėlė atidavė jai 
brangiausią savo skarą, išsiu
vinėtą auksinėmis gėlėmis. 
Kažkada pravažiuodama kuni 
gaikštienė buvo pas kaimynę 
sustojus pernakvoti ir šią ska 
rą padovanojo.

Tuo tarpa vyrai pakinkė ar 
klius, ir lakios rogės su akam 
bučiais privažiavo prie durų 
Jos turėjo skristi per pusnis, 
kol ke eiyė pasakys gana. Įso 
dino ją ir palydėjo iki pasku 
tinės miestelio trobelės.

Praėjo viena kita savaitė, 

o moteris negrįžo Karta s pa 
galvodavo žmonės, sėsdami 
prie stalo: susirado kur ge 
riau Prabėgo mėnuo. Pama 
žu pradėjo sniegas tirpti, o 
su juo dilo ir jos prisimini
mas. Juk nemaža prikr :avo 
per jų slėnį, nemaža užėjo į 
namus, o visus pamiršo.

Sniego šūstis nuplaukė upe 
liais, ir kalvos sugarbiniavo 
jauną žolę. Žmonės kibo į sė 
jos darbus, ir nepastebėjo, 
kaip gegutė užkukavo.

Tuomet į miestelį atėjo bū
relis vienuolių. Jie buvo bal 
ti kaip pražydusios obelys. 
Sustojo prie upės ir kalbėjo, 
kad žmonės grįžtų prie tikro
jo Dievo. Jų balsas atsišaukė 
kiekvienoje trobelėje ir miš
ko tankmėje Suėjo minios ir 
meldėsi kartu su vienuoliais. 
Paskui suvežė rąstas ir prie 
upės ant kalnelio pastatė baž 
nyčią.

Kai viskas buvo baigta, vie 
nuolių vyresnysis apgarsino 
žmonėm, kad iš tolimo Rymo 
atveš stebuklingą Dievo Mo
tinos paveikslą.

Žmonės iškaišė gėlėm baž 
nyčią, žiedais nubarstė kelius 
kad pasidarė lyg pieva,ir lau 
kė susirinkę ant kalno.

Apie vidurdienį dvylika bro 
lių baltuose kaip sniegas dra
bužiuose įžengė į miestelį, gie 
dodami šventas giesmes. Ant
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— Lietuviai sportininkai pa 
deda išgarsinti sovietinius lai 
mėjimus. Nors Maskva sten
giasi lietuvius sportininkus, 
dalyvaujančius visasąjungi - 
niuose vienetuose, paslėpti so 
vietinėse komandose, neskel 
biant, kad tai lietuviai, vis 
dėlto ir užsienio sporto sluoks 
niai pastebi lietuvių daly va vi 
mą tarptautinėse žaidynėse ir 
pabrėžia lietuvių vardą. Štai 
vokiečių «Weser- Kurier» (Bre 
mene) ir kiti Vokietijos lai
kraščiai pagarbiai paminėjo 
lietuvaitės Birutės Zalogaity 
tės pasaulinį rekordą ieties 
metime Pagarbiai minėjo taip 
pat lengvatlečius lietuvius Pi 
pynę, Baltušniką, Varanauską. 
sėkmingai pasirodžiusius tarp 
tautinėje plotmėje. Tai ne 
vieninteliai atsitikimai, kai 
lietuviai sportininkai iškovoja 
laurus po sovietine vėliava. 
Labai liūdna, kad sovietinės 
sporto įstaigos vengia tokiais 
atvejais tarptautiniame foru 
me atvirai pažymėti kad tai 
Lietuvos respublikos sporti 
ninkai.

— «Lietuva sovietinės agre 
sijos dokumentuose>. Tokiu 
pavadinimu žurnalistas Simas 
Miglinas parašė studiją, kurio 
je pateikiamos nepriklausomo 
Šios Lietuvos su Sovietu Są
junga sudarytosios politinės 
sutartys ir šitų sutarčių fone 
komentuojami Kremliaus agre 
sijos dokumentai. Autorius da 
ro išvadą jog jei pirmoji so 
vietinė Lietuvos okupacija bu 
vo Kremliaus sulaužytų tarp 
valstybinių sutarčių išraiška, 
tai ant raja okupacija Sovietų 
Sąjunga Lietuvos klausimą 
perkėlė į tarptautinės politi 
kos sceną. Tos politikos lig 
šiolinė eiga, tačiau, daugiau 
rodo polinkį sutikti su esama 
padėtimi, negu kad tesėt bu 
vusio karo metais Atlanto 
Chartos nuostatais tautoms iš 
duotus įsipareigojimus Mini 
mą leidinį «Tremties» leidykla, 
atžymėdama Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 40 me 
tų sukaktį, išleidžia dar šiais 
metais.

Kaip Žemaičiai supliekė Kry
žiuočius prie Varnių

1314 metais kryžiuočių orde
no viršininkas Glokas. surin 
kęs būrį kareivių, išsiuntė į 
Žemaičių kraštą Pirmiausia pa 
sirinko Varnius. Ties Taurage 
persikėlė per Jūros upe ir pa 
krūminis traukė į Šilalę. Že
maičių visai neužkabindami, 
atėjo pas Lukšto ežerą. Nak
čiai užėjus, vokiečiai apsisto

sukūrė ugnį, išsivirė vai-

JE I MASKOLIAI ATVYKTU
ANIS RŪKAS, Chicago

Nesmagu, sakyti, kad mūsuo 
se, t y. lietuviuose, yra tokių 
lietuvių, kurie kalba nors ir 
lietuviškai, bet jaudinasi šie 
lojasi maskoliškai, džiūgauja 
maskolių galia ir net paverg
tą naikinamą Lietuvą lyg pa
šaipai vadina «laisva». Kad 
dabartinėje Lietuvoje, kaip ir 
visoje M.askolijoje, nėra lais
vės nė krislelio, jie negalinę 
žinoti; jie žino, kad maskolių 
valdomose šalyse visi kas gy 
vas, turi kalbėti ir mąstyti 
kaip Kremliaus valdovai nori, 
meluoti, girti kas smerktina ir 
pažadais gyventi Pažadais jie 
gyvena per 40 metų be pakai 
tos, sunkiai dirbdami, menkai 

gyti, pasistatė palapines ir su 
gulė.

Žemaičių nematydami, sar 
gybas išstatė pakelėje, bet 
nuo krūmų nepastatė. Miego
jo be baimės, it savo krašte. 
Bet drąsūs žemaičiai nemie 
gojo. Naktį susirinko jų keli 
šimtai, pasiėmė kirvius, ieš 
mus ir išėjo vidurnaktį prie
šus pašventinti.

Buvo mėnesiena Vieni že
maičiai krūmuose sulindę ste
bėjo, kurios palapinės yra gra 
žiausios — puolė j jas, kirto 
ir pjovė pačius vadus. Kiti, 
matydami šeriamus arklius, 
skubino prie jų — vadžias nu 
pjovė, sėdo ir jojo tolyn. Tre 
ti grobstė brangius daiktus., pa 
lapinėse padėtus Ketvirti su
sėdę į valtis, leidosi ligi eže
ro galo Išlipę išgriovė tiltus 
ir perkasė gilius griovius ke
liose vietose skersai kelią, iš 
kurio negalėjo priešas išsisuk 
ti, nes visur buvo balos.

Pakilo klegesys vokiečių tar 
pe, vadai pašokę griebė gin
klus stojo į eiles, dar galvo
jo kautis, bet žemaičių nema
tė, nes šie jau buvo pasislė 
pę miškuose. Beregint sargy
ba pranešė, kad iš užpakalio 
jau žemaičiai puola Persi gan 
dę kryžiuočiai, tarėsi ką da
ryti kai esą apsupti. Nežiūrė 
jo nei užmuštų, skubo į Prū
sus. Bet ir tas nesisekė, nes 
ir pakelėje rado didelį pasi
priešinimą. Bebėgdami, netu
rėdami maisto, grobė iš žemai 
čių gyvulius, duoną’, bet ir čia 
sutiko pasipriešinimą.

Grįžo tik keli kryžiuočiai 
ir viską papasakojo savo mis 
trui. Tas tiesiog juos pavadi
no mulkiais, įspėdamas, kad 
su žemaičiais nėra juokų ir 
kad jie mcka kariauti ir nesi 
bijo priešų.

Sand.

MŪŠI; LIETUVA

valgydami ir neturėdami kuo 
savo kūną deramai pridengti. 
Atleidus šiek tiek valdinius 
varžtus, jie rašo savo gimi
nėms, gyvenantiems svetur, 
t y. laisvose šalyse, prašyda
mi pagalbos: maisto, drabu
žiams medžiagos ir net vais
tų. «Darbininkų» šalis per 40 
metų nieko nesugebėjo sukur 
ti: net savo pavaldinių būti
niausiais kasdienio gyvenimo 
reikmenimis neaprūpino; lau
kia siuntinių visi išsižioję iš 
kitur, t y. iš laisvai gyvuojan 
čiu šalių, jų gyventojų

Šitą visi komunistuoją lietu 
viai mato ir žino, nes tikrai 
ir patys Lietuvoje likusius 
siuntiniais šelpia: laisvoje ša
ly gyveną turi gerą gyvenimą 
ne tik sau o turi ir išteklių 
saviems sušelpti Let jie užsi 
merkę papūgiškai kartoja kad 
ten Maskolijoje, demokratiš
kai tvarkosi ir patenkintai gy 
vena Kiekvienu, kad ir men 
ku. atveju giria maskolius su 
jų pastangomis pavergti visą 
laisvai gyvenanti žemyną ty. 
visas žemės šalis. įtraukti į 
Tarybų Maskoliją.

Ir kas atsitiktų jei tokią pa 
žangią, viskuo pertekusią ša
lį kokia yra ši šalis, kurioje 
visi gyvename ir kur net su
kvailėjų lietuviai leidžia kele 
tą laikraščių Tarybų Maskoli 
jos naudai, maskoliai paverg
tų?

Maskoliškojo komunizmo ku 
rėjai Leninas su Trockio bu 
vo laimingi kuomet melais ir 
pažadais nugalėję demokrati
nę tuolaikinę Kerenskio val
džią grobė visa kas būviam 
žiais carinės valdžios didikų 
prigyventa sukurta: visa plė
šė, ką rado, ir net griovė. law 
žė tai. kas jiems patiems bu
vo nereikalinga, dalijo dvarus 
ir kitas gėrybes minioms, trum 
pino darbą iki 8 valandų per 
parą, dalijo žemes bedarbiams 
bežemiams Ditbantiems net 
davė apmokamas ir veltui nu 
vykti atostogas net j pietinę 
Maskoliją, į carų turėtas vie
toves į Krymą ir gražųjį Tau 
ridos sodą. Tokiomis atmaino 
mis visi buvę carinės Masko- 
lijos skurdžiai susižavėję ak
lai pasidavė dosniam komuniz 
mui Svetur gyveną visi gėrė 
josi: «Matote, -koks puikus gy
venimas, kokia žmoniška sant 
varka komunistinėje, t y. dar
bininkų valdomoje, Maskolijo 
įe?» Taip Lenkas galėjo vilio 
ti ir sužavėti minias kitų su
kurtomis gerybėmis. Kai tos 
gerybės ūmai išseko ir a tos 
togos, ir 8 darbo valandos din

1958 m. gruodžio 20 d.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Kalėdų Naktis
Seniai mes jau laukiam Šventosios Nakties, 
Kai žemėje himnai dangaus pasilies;
Mes eisim kur žvaigždė išganymo ves, 
Falikę užčiauptas tamsiąsias gelmes

Kas Dievo nematė, nežino kelių, 
Teseka vidunakčio aidu tyliu 
Ir stebis, kaip linksta prie žemės dangus, 
Kaip užmirštas žmogus dievybei brangus.

Išvydęs, kaip kartūs pasaulio keliai, 
Tu Jam nusilenksi Kūtelėj giliai, 
Neklausęs, kuo kelias naujasis vardu.. 
ir bus, lyg po audrai, sieloje skaidru.

Sulaukusiam himnų džiaugsmingų Nakties, 
Valdovas tau dešinę gausiai išties, 
Ir eisi iš Kūtės pasaulio valdyt, 
Kur saulėj šešėlių tamsių nematyt.
26 XI 21.

go, visiems buvo užkrauta vie 
toje 8 vai. — 18 valandų sun 
kiai pakeliamo darbo: be šven 
čių. su atlyginimu, kurio nė 
skystam maistui neužtenka, o 
apie aprangą nėra ko nė kal
bėli.

Kai maskoliai pavergė kitas 
šalis —- Vengriją. Čekiją, Len 
kiją, Baltijos kraštus ir kitas, 
iš jų vežė ( Maskoliją visa, 
ką tik geresnio radę: maši
nas. odas grūdus, baldus ir 
kitką Ir visti k to kiauro mai 

šo nepripildė nė žymios da 
lies. Viskas tik Kremliaus bur 
liokams teko; taip, jie gyve
na geriau, negu laisvų šalių 
buržujai, bet taip gerai gyve 
na tik jie, t y. augštieji valdi 
ninkai, kurių norai nepasoti
nami O liaudis badauja, s kur 
de kenčia ir dejuoti negali.

Užėmę JAV ir Kanadą, jie 
tą patį darytų, išvežtų geriau 
sias mašinas ir kitus geriau-
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savo pečių nešė apvainikuo
tą Marijos paveikslą.

Visi puolė kniūbščia. nedrįs 
darni pakelti akių. Juk Dievo 
Motina ateina pas juos, pas 
nusidėjėlius! Vienuolių gies 
mės skardėjo slėnyje, sklido 
per kalnelius tolyn, tolyn Pa 
maldžiau galvas nuleidę, ko
pė jie į kalną, kartodami tuos 
pačius žodžius:

— Ateina Ji, kaip saulė mūs 
sušildyti, atgaivinti...

Vienas žmogelis neiškentęs 
pakėlė galvą, pažvelgė ir su
šuko:

— Žiūrėkite, žiūrėkite!
Žmonės išsigando. Gal užsi 

degė jų namai. Šoko ir dairė 
si, bet niekur nieko nesimatė. 
Pakalnėje kaip taikios avelės 
gulėjo jų trobelės, ir miškai 
virpuliavo saulėje.

Žmogus, kuris buvo pažvel
gęs į paveikslą dar labiau 
šaukė ir rodė pirštu Tuokart 
ir kiti pažiūrėjo į vienuolius 
ir nutilo. Paveiksle šypsojosi 
ta pati moteris, kuri žiemą su 

kūdikiu buvo atėjusi pas juos 
Ta pati dovanota skara su au 
ksinėm gėlėm supo jos pe
čius.

Visi puolė ant k> lių, bučia
vo žemę ir šaukė:

— Mes nesam verti, kad Die 
vo Motina apsigyventų tarp 
skurdžių

Pakilę veržėsi prie šventų 
vyrų, lietė baltus drabužius ir 
bėrė gėles «nt tako, kur ėjo 
jų išvargusios kojos.

Stebuklingą paveikslą įne
šė bažnyčion, apsmilkę, apgie 
dojo. Vienuolyno vyresnysis, 
viską pagyręs, pats Bėdosiant 
arklio ir išlėkė pas vyskupą.

Kunigaikštis Jurgis Tiškevi 
Čius, Žemaičių vyskupas, tuoj 
atvažiavo, puolė kniūbščias 
prieš paveikslą ir visą naktį 
meldėsi.

—- Tegu bus pagarbintas ir 
Motinos Sūnus. —kalbėjo ga
nytojas. Juk ir Jis buvo 
pas jus šaltą žiemos naktį.

Pats per kalnelius pravedė 
Kryžiaus kelius, su jaunom 

karvaitėm arė juos, barstyda 
mas šventą Jeruzalės žemę, 
skyrė didelius turtus vienuo
liams. kad šie išmūrytų baž
nyčią ir koplyčias.

Suvažiavo daug mokytų vy
rų. kunigaikščių, su iškilmėm 
apėjo Kryžiaus kelius žąsies 
plunksna surašė į knygas ir 
visiems amžiams pavadino šį 
kraštą Marijos žeme, o mies
telį Jos Sūnaus atsiminimui 
Žemaičių Kalvarija

Kasmet liepos pradžioje žm© 
nės liūliavo iš tolimiausių 
kraštų, meldėsi dienom ir nak 
tim, kalnuose giedodami, Daug 
stebuklų buvo tada žemėje. 
Eretikai grįžo prie Dievo, li- 
gonys sveiko, vargų suspaus 
ti rado čia malonę, rūpestin- 
tingieji buvo palaiminti

Nerašė jų į knyga-, tik šven 
tam jų prisiminimui sukabino 
daug ženklų aplink Marijos 
paveiksią.

Atėję iš svetimų kraštų, žmo 
nės sužinojo apie atsklęstas 
duris ir uždegtus žiburius au 

droš metu. Ir platinosi šis pa 
pietys visur

Per tą laiką užmiršo Vieš
paties stebuklus, taip nesimel 
dė prie Marijos paveikslo. Ta 
da Marijos veidas tamsėjo ir 
tamsėjo. Didis liūdesys ją už
dengė

- Ir dabar, — mama krei
pėsi į mane, — pats matei, 
kaip liūdnai žiūri Dievo Mo
tina iš altoriaus, nes žmonės 
užsklendė duris

Mama nutilo Aš nuslinkau 
nuo jos kelių

— Kur? — stabdė mane.
Nieko nesakęs privėriau 

priemenę ir puoliausi prie du 
rų.

— Mama, aš buvau užsklen 
dęs, — pravirkęs glaudžiausi 
prie jos. Ji mane glostė ir šyp 
sojosi Staiga pakėliau galvą 
ir tariau:

— Mama, padėkim lempą 
ant lango.

Ji padavė man žiburį ir aš 
drebančiom rankom nešiau 
prie lango, iš kur matosi il

gas kelias ir tolimi laukai. Ma 
no širdis neramiai plakė

Kai rytą pabudau; saulė 
švietė pro kalnelį ir daugel - 
spindulių liejo trobelėn. Fribe 
gau prie lango ir pažiūrėjau 
į taką: baltam sniege įspaus
tos pėdos! Naktį kažkas buvo 
prie mūsų durų! Aplink spin
dėjo nuplieksti laukai, ir man 
buvo gera, gera.

* * *
Praėjo daugel metų. Aš iš

keliavau iš namų į svetimas 
šalis. Beldžiausi į kitų užda
ras duris ir vis prisiminiau na 
mų žiburėlį. Ir dabar jį ma 
tau gimtųjų namų lange. Ten 
atsklęstos duris, praeina žmo 
nės ir prisiglaudžia, o aš kuž 
du:

— O dek, žiburėli, lange 
motulės pastatytas, šviesk nak 
ties gūdumoje.
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JAV LB Centro Vaidybos Žodis

Naujai sudarytoji JAV Lie 
tuvių Bendruomenės Centro 
Valdyba savo darbą pradeda 
Jam gaires nustato Lietuvių 
Cliarta, P<_B Konstitucija JAV. 
Lietuvių Bendruomenės Įsta
tai J IV LB Tarybos nutari
mai.

Atsiremdama Lietuvių Char- 
ta, išreiškiančia Lietuvių Ben 
druomenės esmę ir pobūdį, 
JAV LB Centro Valdyba sieks 
po Bendruomenės vėliava telk 
ti ir jungti visus JA Valstybė 
se gyvenančius lietuvius tau
tiniams jų tikslams ir uždavi 
niams vykdyti

Tų tikslų ir uždavinių daug. 
Pagal P LB Seimo priimtąją 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
n ės konstituciją Bendruome 
nei turi rūpėti visos tautinio 
darbo ir reiškimosi sritys: 
švietimo, kultūrinė socialinė, 
šalpinė, ekonominė, politinė. 
Šiuo keliu teks eiti ir Jungti
nių Amerikos Vals ybių Lietu
vių Bendruomenei, todėl jos 
Centro Valdybai tenka jieško 
ti būdų ir priemonių visų šių 
sriėių veiklai deramai tvar
kyti.

Visų pirma JAV Lietuvių 
Bendruomenė naudosis savo
mis organizacinėmis priemo 
nėmis Toliau ji taip pat sieks 
religinių, švietimo, kultūrinių, 
visuomeninių bei politinių lie
tuvių institucijų bei organ!-a 
eijų bendradarbiavimo ir tai 
kos. Tarporganizacinius san 
tykius rūpinsis grįsti tarpusa 
vio susiklausymo dvasia.

JAV LB Centro Valdybos di 
džiuoju rūpesčiu bus iiliiky 
ti gyvus tuos idealus, kurie 
būdami mums visiems bendri 
mus vienija ir jungia. Tai yra 
Lietuvos laisvės ir nepriklau 
ąomybės atgavimas ir svetur 
atsidūrusių " lietuvių tautinio 
kultūrinio potencialo išlaiky 
mas Todėl JAV Lietuvių Ben 
druomenė ir toliau aktyviai 
rems Lietuvos laisvės kovą ir 
rūpinsis apsiginkluotikultūriš 
kai nes be tokio apsiginkla
vimo ji būtų pasmerkta neiš
vengiamai tautinei mirčiai.

Didiesiems tautiniams tiks
lams siekti ir uždaviniams 
vykdyti labai yra svarbūs tam
tikri visuomeniniai nusiteiki
mai kaip reiškimasis kuriamą 
ja iniciatyva, organizaciniu ak
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(pabaiga iš 3 pusi)

sius pagerinimus bei turtus, 
kuriems sukurti reikėjo šim^ 
mečių, 'švežtų ir maisto bei 
aprangos išteklius, vietiniams 
pasturlakus, kaip Li-. tavoje 
atsitiko po maskolių atsikraus 
tymo O to tinginių maskolių 
maišo vistiek nepripiltų; te
nykštė liaudis skurstų kaip 
skurduši, ir čia skurdas ir ba 
das pasireikštų, ir tai nepatai 
šernai Nes maskoliai moka 
grobti visa, kas kitų pagamin 
ta. o patys tik melais ir pa
žadais skurdžius ramina.

Todėl apsergėk Praamžiau, 
nuo maskoliškojo siaubo ogel 
bėk nuo jo kaip nuo maro.

«Draugas»

Idealu būtų, kad lituanisti
nis mokymas visur eitų pagal 
tas pačias lituanistinių daly
kų programas Tačiau atskirų 
vietų sąlygos reikalaus nukry 

/pimų, ir jie galimi Pats me
tas jau turėti bent reikalin
giausius vadovėlius, todėl vi
sos pastangos sutelkiamos 
juos pasigaminti ir išleisti.

Labai veikminga, lituanisti
nio švietimo talkininkė turi 
būti jaunimo lituanistinė lek
tūra Šiam tikslui rūpinamasi, 
kad kiekvieną lietuvį mokinį 
pasiektu jam skiriami jauni
mo laikraščiai ir kad atsiras
tų pakankamai jaunimui pri
taikytų lietuviškų skaitinių.

Jaunimo organizacijos yra 
tautinės veiklos mokyklos to 
dėl Lietuvių Bendruomenė ska 
tina visą jaunimą joms pri
klausyti, jas visokeriopai re
mia ir su jomis artimai ^ben
dradarbiauja. Šia prasme JAV

Lietuvių Prekybos Bendrovė, vienintelė šios rūšies firma 
pasaulyje, gerai žinoma Europoje ir Australijoje, siūlo savo 
patarnavimus ir Brazilijoje gyvenantiems tautiečiams

Lietuvių Prekybom Bendrovė turi visus reikalingus leidi
mus siųsti dovanų siuntinėliūs betarpiai iš Anglijos į Lietuvą 
ir į visas Sovietų Sąjungos sritis

Lietuvių Prekybos Bendrovė viską ima tiesiai iš fabrikų 
ir todėl pateikia tautiečiams į Lietuvą siunčiamąsias prekes 
ne detalinėmis, bet urminėmis kainomis, tokiomis, kokių iki 
šiol niekas dar nebuvo siūlęs.

Lietuvių Prekybos Bendrovė, prisistatydama savo tautie
čiams Brazilijoje, siūlo specialų ekspress standartinį siuntinė 
lį> sudalytą iš trijų gabalų pò 3 1/4 jardo pilkos rudos ir' 
mėlypos medžiagos, viso labo 9 3/4 jardo, už negirdėtai že
mą kainą - tiktai už 40 dolerių

Į šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas, lieenci 
ja. supokavimas ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siunti 
nėlio galima pridėti kataloginėmis kainomis dar 10 svarų 
siuntėjo pasirinktų prekių, nemokant jokių papildomų mokes
čių. Galima pridėti ir savų prekių, bet tik'visiškai naujų, ne 
naudotų Tokiu atveju už pridedamąsias prekes sumokamas 
tik muitas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra vienintelė šios rūšies 
firma, neimanti jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės kosiisijos na- 
rtaus* asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu caixa postal 4118, São Paulo.

Lietuviais mes es me gimę 
Lietuviais turime ir būt!

tyvumu, drausmingumu bei 
tvarkingumu. įsipareigojimų te 
sėjimu, tolerancijos dvasia ir 
1.1 JAV LB Centro Valdyba vi 
sa darys, kad šie nusiteiki
mai būtų palaikomi ir ugdo 
mi Tam ypačiai tinka Lietu 
vių Bendruomenės demokrati 
nis tvarkymasis. Skiepydama 
bendruomeniniam gyvenimui 
demokratinę dvasią JAV LB 
Centro Valdyba visa darys 
kad į aktyvų Lietuvių Ben
druomenės gyvenimą įsitrauk 
tų ko daugiausia lietuvių.

Tai bendrieji p incipai ku
rių ryžtasi laikytis JAV LB 
Centro Valdyba savo veiklo
je. Atskirai jos dėmesys bus 
kreipiamas ypačiai šioms tau 
tinio mūsų gyvenimo sritims.

Lietuvių švietimui

Lietuviškoji mokykla yra 
tautinės dvasios židinys, "o- 
dėl ji būtinu visur kur tik yra 
mokyklinio amžiaus lietuvių 
vaikų Šiam tikslui turi tar
nauti ne tik šeštadieninės li
tuanistinės mokyklos, ne tik 
pagal vietos sąlygas steigtini 
lituanistiniai kursai ar klasės, 
bet ypačiai normalios lietuvis 
kos mūsų mokyklos su regu 
liariomis lituanistinių dalykų 
pamokomis.

"<Tą-r LIETUVA

jausim©
Sausio mėn 18 dieną (sekmadieni) Moksleiviai 

Ateitininkai Vi a Zelinos gimnazijos salėje rengia:
Šdunu Jaunimo - Vâkàrâ 

su muzikaline-literatūrine programa, bufetą 
ir pasilinksminimu

Programos pradžia 3 vai.
Šokiams gros - Imperial Conjunto de Ritmos orkestras

Pakvietimus galimą įsigyti pas moksleivius 
Staliukus prašoma užsisakyti iš anksto 
Nepamirškite šios datos Moksleiviai ąteituin 

kai šią dieną Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

LB daug dėmesio taip pat ski 
ria lietuvių jaunimo soorto ju 
dėjimui ir \asa os stovykloms

Švietimo klausimams svars
tyti ir sisteminti JaV uB su 
gyvina Švietimo Tarybos dar
bą santykiams su švietimo 
d irbininiiais palaiky ti ir jų bal 
sui išgirsti išvedami rajoni 
niai ir visuotiniai lietuvių mo 
kytojų suvažiavimai Mokyto
jų prieaugliui pasirengti re
miami jau veikią vasariniai Ii 
tuanistikos semestrai.

Lietuvių kultūros gyvenimui.
Savajai kultūrai vis labiau 

beatšąlantį lietuvį JA? IB 
Centro Valdyba visom turi- 
mom priemonėm stengsis Įti
kinti. kad nėra kito kelio iš 
likti žmogau*' ardo vertu žmo 
gumi kaip tik išliekant savo 
tauta ir kad niekas neišlieka 

siuntinius, kurtų vertė siekia a ba prašoka 75 dolerius
Lietuvių Prekybos Bend»o/ė ; siunčiamieji iš Londono 

siuntiniai pasiekia Lietuvą per 3 5 savaites. Visi siuntiniai 
apdraudžiami. Jų pristatvmas garantuotas.

Lietuvių Prėkyb s Be-tdr vė išpildo iš Lietuvos gaunamus 
receptus ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausio
mis kainomis.

Reikalaukite mū-u kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, 
kuriuos nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

Rašykite:
Lithuanian Trading Company 
1 A Hunt Street 
London. W. 11 
Gr at Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi atstovai Bra
zilijoje.

su savo tauta, kas nepasiilgs 
ta, ne raugina ir nesisavina 
jos kultūros

Todėl bus kreipiamas dėme 
sys į visus tris kultūrinio gy 
veninio ve'k'iiius: į tą kuris 
kultūrą kuria, j tą kuris ją 
pristato ir garsina, ii į tą ku 
ris ja naudojasi ir ją palaiko, 
kultūrinei kūrybai ir kultūri 
nio darbo nuotaikoms remti, 
skatinti ir įvertinti bus ir to
liau skiriama kultūros premi 
ja ir ugdomas JAV LB Kultu 
ros Fondas

Dvasiniams saitams su Tė
vyne išlaikyti bus s engiama 
si tinkama forma užsienio lie 
tuviui pristatyti krašte likti 
šiųjų lietuvių kūrybos laimė
jimus

Tremtinio naštą nešančio 
lietuvio susirūpinimą teikian
ti savo tautiečio alkį idealis
tinės ir patriotinės dvasias Ii 
teratūrą JAV LB dės visas 
pastangas Tėvynės Bibliote 
kos idėjai realizuoti Šita bi 
blioteka būtų pirmoji ir nie
kuo nep keičiama užsienio 
lietuvių dovana tautai laisvę 
ir nepriklausomybę atgavus

Savo kultūrinės veiklos su 
manymuose ir planuose Cen
tro Valdyba neužmirš fakto, 
kad gyvename labai turtingo 
kultūrinio potencialo krašte, 
teikiančiame įvairiopų galimy
bių ir progų savo tautinei 
kultūrai kelti ir turtinti, o 
taip pat su jos Laimėjimais su 
pažindinti ir suinteresuoti sve 
timuosius.

Socialinei g'cbai ir šalpai
JAV LB. skelbdama ir ug 

lydama autinį solidarumą 
kaip augščiuusiąją tautinę do 
rybę. rūpinasi kiekvienu lietu

1958 m. gruodžio 2q d 

viu. Todėl į JAV LB Centi<> 
Valdybos uždavinius įeina pas 
tangos skatinti, kad kiekvie
nas lietuvis visų pirma pri
klausytų specialiai lietuvių 
globai susiorganizavusiems 
Lietuvių Susivienijimams Ta 
čiau jų globa nėra išplėsta 
visuotiniu mastu ir neapima 
visų lietuvių Todėl tais atve 
jais, kada lietuvis pakliūva į 
vargą bei skurdą ar atsiduria 
moraliniuose pavojuose ir kai 
nėra kas juo rūpinasi, su sa 
vo globa bei i arama turi atei 
ti vietiniai JAV LB organai. 
Tai jį apsaugos šuo sunykimo 
ir paskatins daugiau brangin 
ti savo Bendruomenę Šalpos 
ir paramos darbo necentrali
zuodama, JAV LB CV čia te 
sirūpins tik paskirais ir ypa 
tingais atvejais Tremtinių lie 
tuvių globa ir parama besirū 
pinančiam BALFui JAV LB ir 
toliau teiks visokeriopą para 
mą

Ekonominiam susiorganizavi- 
mui ir stiprėjimui

JAV LB čia rūpi ypačiai du 
dalykai: kad kiekvienas lietu 
vis būtų materialiai aprūpin
tas ir ekonomiškai pajėgus ir 
kad tokiu tapęs atiduotų savo 
dalį ir savo Bendruomenei 
Todėl JAV LB Centro Valdy 
ba eina į gyvenimą su šiuo 
šūkiu: visi už vieną ir vienas 
už visus. Lietuviai palaiko sa 
vus profesionalus, pramonin
kus. prekybininkus, amatinin 
kus ir kitokius verslininkus, 
o jie visi savo ruožtu ne tik 
sąžiningai savo tautiečiams 
patarnauja, bet ir prisideda 
prie jų tautinių reikalų palai 
kymo bei tenkinimo.

(B. D )

PAIEŠKOMI:

1. Smalinskas Bronius^ sū
nus Antano,

2 Bendoraitis Jureis, sūnus 
Baltraus, gimęs 1903 m.,

3 Meckevičius Aloizas. sTi 
nūs Simono, apie 50 m. amž„

4. Meckevičius Helena,
5. Pupienių šeima, 
6 Buragas Juozas,
7. Balčiauskas išemigravęs 

į Braziliją 1 u28 m .
8. Bagdanavičius Romas, 

sūnus Jono, gim. 1929 m,
9. Behr Fritz, gim. 1894 m. 

Lietuvoje,
10. Bartnik Daugmalė, gim. 

1924 m
11. Bartnik Milda, g 1935 m
12 Bartnik Rimantas, gim. 

1936 m..
13. Balčius Povilas,, gimęs 

Lietuvoje 1895 m ,
14. Bagdahn Franz, gim.

1905 m.,
15. Eagdahn Richard, gim

1906 m .
16. Bagdahn Ernest, gim 

1916 m.,
17 BridschunBrunog 1919m,
18 Bridschun Heinz, gim. 

1923 m,
19. Borisewitsch Antanina, 

gim ' 923 m ,
20 Borba Juozas, sūn. Juozo,
21. Budwig Herbert, gim. 

1929 m ,
22. Budwig Elze, g. 1895 m, 
23 Bud wig Emil - Otto, gim

1910 m,
24. Bružas Paul,
25. Butavičius Walerian, gim. 

1935 m,
26 Baíòrukoniené - Dagilytė 

Agata.
27. Baltrukonis Juozas,
28. Baltrukonis Ona,
29 Baltrukonis Marija,
30. Bernatonienė Eleonora, 

duktė Jono ir
31. Bumbulis Herta, gim.

Ieškomieji arba apiejuos ži
nantieji. prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNJA 

R Dom Jose de Barros, 1.68, 
5.0 andar, Cx Postai. 7249 

São Paulo - Brasil.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamą aparatą spe
cialistas.

D

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

Kensultoriia vra Vila Zelinoie. Avenida Zelina. 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
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:
«Mūsą Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!

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

tpoDani b» HMMoii * e e k ® 
I Casa ^prínâgs & Čia. | g —_—---- --------- — g
s Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
g ■ paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictos», feU

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Q Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t, 
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAM' CS 1 - v. ZELINA 

SÃO PAULO - -Telefone .63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.® 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

iiiiiBifflitBiw mtn u> tnnuli tt!iiiimi'nHiiimrth.ii>ffl>tiii!tiimtm^.tii.tiiinit<ii.=

I ESCRÍTORIO CONTÁBIL «V. ZELINA» !
1 IRMÃOS BAUŽYS Į
=£ Regiítrttío no C R. C. *ob o n.® 55' -

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo i 
c Telefone 63-6OOb -g------------------------------------ -------------------------------------------------------------Ê
| Aberturas ue firmas
| Si eerramentos de firmas
| Frunsterencias de firmas
I Cm trat. na Junta Comercial 
g P U*-at. na Junta Comercial 
f Es ei i tas Fiscais 
i Esarltas Comerciais e
| HORÁRIO das

Contratos de locação
Cartas de Fiança g
Requerimentos g
Balanços |
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes -
às 19 horas. į

>ti arm uuwvriruitfnitc» ifijtuasw«uwwnp.n irtui>i

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur' pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gera!

j SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Fone: 52-0229 
,Endereço Telegráfico: «C A BI UN A »

j Rio de Janeiro
l Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Į Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platfr 
t o j ą galima gaut; 
nusipirkti naujausių lietuviš 
ką knygų, maldaknygių be 
laikraščių.

amam»
- LAPOS lietuviams prant 

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

Nori,, kad «Mūsų Lietu 
va» butu lietuviškojo gyveni' 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienai 
iš savo apylinkės, miesto a? 
interioro.

:s^>.«uąaottezBse»»i«>i«Wa>ain<3wv«»wt>«wwBV9a»e»0fl>Ka«w'H«MfiMaiaaBa««8xase«9ea«BV»ttl*MM-r«w ViianaiM»«aei*v«*Hee«*v

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

iCAUCJ CAKKIfRI B1
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
■ lonės: 5i 4(19 e čl 22l3

S Ã O PAUL OCaixa l oštai 3967

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

i luvyricjE ILALiRC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

*V. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Iš Lietuvos Konsulato São 
Paulyie veiklos:

P. Konsulas A. Polišait's pas 
taruoju laiku buvo kviečia
mas ir dalyvavo:

1) Š.m gruodžio mėn 15 d 
São Paulo kariuomenės 127 
metų sukaktuvių minėjime,

2) São Paulo Konsulų Kor
puso pietuose, įvykusiuose š. 
m gruodžio mėn 12 d. Skan 
dinavų Klube, Rua Nestor Peš 
tana, 189.

3) Pąulistų Globos Draugi
jos Pavargėliams Šelpti, su
ruoštoje š m gruodžio mėn. 
3 d. vakarienėje ir

4) Š. m. lapkričio mėn. 18 
d. Latvijos Nepriklausomybės 
sukaktuvių proga sveikino 
Latvijos M misterį Rio de Ja
neiro p. Peters Olins ir Lat 
vijos Konsulą São Paulyje p. 
Gustaf Štai.

Tėvų susirinkimas.

Lietuviškos Mokyklos moky 
tojų Taryba šaukia šį sekma
dienį 3 vai. p p. šv. Juozapo 
mokykloje lietuvių tėvų susi
rinkimą Kalėdinės Vaikų Šven 
tės reikalams aptarti.

Visiems tėvams, kurių vai
kai lankė lietuviškas pamo
kas, dalyvavimas būtinas.

Ateitininkams.

Šį sekmadienį, gruodžio 21 
d , po 9 vai šv. mišių bus kuo 
pos susirinkimas, į kurį yra 
pasižadėjęs atvykti svečias iš 
Urugvajaus tėv. P. Daugintis 
S J

Susirinkimo programa rūpi
nasi jaunesniųjų mergaičių gru 
pė, kuriai vadovauja Julija 
Simonytė ir Irena Jurgelevi
tzsaanHeMmaaaiiDKoaKat 111 n—u , i I'ZMnwinj i

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

Programoje bus suvaidinta Aldonos ’Tdžiulytėss Ka 
ledinis vaizdelis -ŽVAIGŽDUČiŲ EGLUTĖ»

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» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių apysakų, 
eilėraščių ir žinučių «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 2;‘>0,®0.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a >rangą, 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 Camargo, 698, Penha 
Al. BoguslauiKas, 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

ANTANC OAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1187, São Paulo.

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

EJCKiTCKlC CONTÁBIL
NA )f CIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. 5P. Nro 1.484

Atlieka firmų atioukymus, perleidimus, komercines 
ir indu^trialinea apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejtidomo turto, pardavimas 
A v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2767 - S. Paulo

čiūtė. Meninėje programoje 
pirmą kartą pasirodys at-kų 
orkestras.

— Praėjusį sekmadienį įvy 
ko vyresniųjų at-kų ir valdy 
bos susirinkimas. Buvo nutar 
ta važiuot sausio mėn. į Sua 
rão, ir ten pabūt nuo 3 iki 
12 d.

— Jaunesniųjų at-kių mer
gaičių būrelis penktadienį 5 
vai. p p. renkasi į ramovę re
peticijai.

Tragikai žuvo Boleslovas 
Pinkauskas

Š.m. gruodžio mėn II d. 
naktį, apie "0 3> vai, važiuo
jant dviračiu iš V Anastazijos 
į namus buvo sunkvežimio ar 
automobilio (dar neištirta) už 
kliudytas ir sunkiai sužeistas 
į galvą Boleslovas Pinkaus
kas. gyv. V. Bonilha. Nuveš 
tas į Hospital das Clinicas ten 
mirė kitos dienos 4 vai. ryto.

į Parque da Lapa kapines 
velionį palydėjo didelis būrys 
lietuvių, kas įrodo, kad Boles 
lovas buvo visu gerbiamas ir 
mylimas žmogus.

Velionis buvo gimęs 19 0 
m kovo mėn 6 d , Lietuvoje 
Ukmergės aps . Gelvonų va'., 
į Braziliją atvažiavo 1928 m. 
ir, kaip ir daugelis mūsų tau 
tiečių pradžioje turėjo gana 
sunkiai vargti, tačiau savo iš 
tverme ir triūsu po kurio lai 
ko prasikūrė. kad galėjo ir 
savo seserį Oną is Lietuvos 
pas save atsikviesti.

Buvo vedęs Nuliūdime pali 
ko savo žmoną Antaniną dūk 
terį Vladislava - 15 metų, sū 
nų Albertą - 11 metų ir sese 
rį Oną Patinskienę Be to Lie

Tragiškai žuvus musų mokyklos globėjų nariui

Boleslovui Binkauskui
jo žmonai, vaikams ir seseriai reiškiame 

gilios užuojauta

tuvojejpaliko dar savo tėvą, 
pamotę, tris brolius ir seserį 

Velionės Boleslovo asmeny 
je, Dr. J Basavavičiaus vardo 
lietuvių m los globėjai neteko 
giliai susipratusio

lietuvio ir darbštaus 
nario, kuris visada atrasdavo 
laiko lietuvių mokyklos reika 
lams ir noriai savo darbu pri 
sidėdavo prie kiekvieno pa
rengimo ar remonto darbų 
nieko už tai nereikalaudamas.

Tebūnie Tau Boleslovai, 
lengva Brazilijos žemelė!

— Septintos dienos Šv. Mi 
šios už Bcle-lovo Binkausko 
vėlę buvo atlaikytos gruodžio 
mėn. 19 d 8,30 vai V Anasta 
zijos. Šv Stepono bažnyčioje 
Pamaldas laikė Kun dr. L au 
gintis S J.

Kalėdų švenčių pamaldos 
Vila Zelinojs

Piemenėlių mišios Kūčių die 
nos vidurnaktį. Mišių metu gie 
dos L. K Bendruomenės cho 
ras vadovaujamas maestro F. 
Girdausko.

Pirmą dieną Kalėdų mišių 
tvarka kaip sekmadieniais: 7, 
8, 9 ir 11 vai

— Šią savaitę S. Pauly lan

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 I ituania 67. Bus suvaidinta pirmą kartą São Paulo 
mieste nepaprastai linkma ir juokinga 3 jų veiksmu 
komedija «MANO IŠRINKTOJ! MOLINA».

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 

Advocacia
• • lk '' <• • •

atlieka visus teisinio pobūdžio 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 00b2

Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių m los Globėjų 

Valdy ba

kėsi svečias Antanas Šelkus, 
lydimas rašytojo P. Babicko 
iš tolimos ir šaltos Alaskos, 
kur jau trylika metų gyvena. 
Atostogų laiką panaudoja Pie
tų Amerikos aplankymui.

— Aldona Masytė-Tervydie 
nė su maža dukrele žada atei 
nančiais metais po Velykų ap 
lankyti Vila Zelina.

— Aldona ir Anicetas Luko 
šiai jau persikėlė Į nuosavą 
namą J .ų adresas: 2 Edna Ave 
nue. Toronto 9, Ont. Canada.

—• Amerikos lietuviai krep 
šioinkai kombinuoja ateinan 
čiais metais birželio-liepos 
mėn aplankyti Pietų Ameii- 
ką Ma;šrute būt numatytas ir 
íão Paulo.

— Praėjusį šeštadienį Vila 
Zelinoje buvo seselių pranciš 
kiečių gimnaziją baigusių for 
matūra Ryte 8 vai. arkivysku 
pas Dorn Antonio Alves de Si 
queira parapijos bažnyčioje 
atlaikė mišias ir pasakė mo
mentui pritaikintą pamokslą. 
Vakarė 8 vai. gimnazijos salė 
je buvo iškilmingas diplomų 
įteikimas. Paraninfu buvo se
natorius kun B. Calizans, ku 
ris pasakė labai įdomią ir 
aktualią kalbą.

Idėjos sesei
BLADZEI PINKAUSKAITEI, 

Mirus mylimam tėveliui, reiš
kiame gilią užuojautą.

Ateitininkai
IIWHI ll■■llll■ll III lllllll llllllll —1

Sekmadienį, 14 d gruodžio 
buvo baigusių escola normai 
formatura. Vakare 6 vai. vys 
kūpąs Dom Paulo Rolim Lou 
reiro atlaikė mišias, 8 vai 
vakaro gimnazijos salėje bu
vo iškilmingas diplomų įteiki 
mas. Tarp baigusių yra: sese 
lės Antonieta, Kristina ir Cla 
rissa

— Šiais metais universitetą, 
istorijos ir geografijos fakulte 
tą baigė seselė M Hilda

— Laiškai: W. Urbanavičiui, 
Antanaitytei, E Faršelytei, 
M Mockienei. P. Ivanauskui, 
O Šimonienei, J Klišiui, F 
Slavickaitei J. Seliokui, V. Bal 
čiūnui, S. Pakalniui, J. Bliu- 
jui, A Mizarienei J. Masių 
liui, Al Rutkauskaitei, ]. Kut 
kienei S. Vancevičienei, S. 
Mitrulinei.

— Šį sekmadienį šaukiamas 
Maldos Apaštalavimo narių 
susirinkimas 4 vai...

Naujas lietuvis inžinierius.
Šį mėnesį Mackenzie uni

versiteto inžinerijos fakultetą 
baigė Gražvydas i. ačelis Eai 
gusiems iškilmingas diploomų 
įteikimas buvo 18 d gruodžio 
Teatro Municipale. Sveikina 
me naują inžinierių sėkmin
gai baigusį universitetą Inž 
Gr. Bačelis yra tremtinys, po 
karo atvykęs Brazilijon.

Lietuviškos pamaldos

I mėnesio sekmadienį - Bom 
Retiro 10 vai - Casa Verde 
17.15 vai.

II mėnesio sekmadienį - Par 
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 19,39 vai., tačiau ateinantį 
mėnesį bus dar kaip anks
čiau, būtent sausio 11 dieną

Paskutinį mėn sekmadie
nį - Vila Anastacio 8 30 vai.

— Parsiduoda Praia Grande 
(Agenor de Campos) sklypas 
'0x30 su namu iš trijų kamba 
rių ir mediniu barakonu. Kai 
na visiems prieinama. Smul
kesnių informacijų, Rua Ma
ria do Carmo, 19 - V. Alpina.

— Išsinuomoja armazenas 
su gyvenamu būtu iš 2 kam
barių ir virtuvės, (Ponto f nal 
do ônibus V. Alpina) Smul
kesnių informacijų Rua Maria 
do Carmo, 19 V. Alpina.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra p avy z 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlaj 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garai 
tuo tas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčia#]» 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi 
rai, 6®, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postaA 871» 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEf/IČK.1?
Rua Inhagapi, 9 - V Zelim 
(prasideda iš Av. Zeí »a, 59Ą
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