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Tjenelielca ne Vienu Jfyetuvišku Juaniu be “jilušu J^ietavoš^ Savaitraščio

Dėl Lietuvos Pasiuntinybės Vatikane
Papildomai šiuo reikalu ga 

lime painformuoti sekančiai:
Jau yra sena diplomatinė 

tradicija, paprotys, kad naujai 
išrinktam popiežiui perėmus 
pareigas, visų kraštųųliploma 
fai, kurie su Vatikanu palaiko 
diplomatinius santykius, turi 
išrinktam popiežiui įteikti nau 
jus kredencialus, paskyrimo 
dokumentą.

Tuos paskyrimo dokumen
tus, arba kaip yra priimta va 
dinti, kredencialus, pasirašo 
valstybių prezidentai, ar kiti 
konstitucija numatyti vyriau
sybės nariai. Sulig Nepriklau 
somos Lietuvos konstitucija 
tokius dokumentus pasirašy
davo pats respublikos prezi
dentas.

Bet dabar mes neturime 
nei nepriklausomos Lietuvos 
prezidento, nei vyriausybės. 
Už tat ir naujų kredencialų, 
kuriuos reiktų įteikti popie
žiui, nėra kam pasirašyti. O 
neįteikus kredencialų, pasiun 
tiuybės veikimas suspenduoja
mas tol, kol bus sutvarkyti do 
kumentai.

KODĖL PALECKIS NEUŽSU
KO Į URUGVAJŲ?

Jau buvo rašyta, kad sovie 
tų «parlamentarų» delęgacija, 
grįždama iš Brazilijos, buvo 
užsukusi į Montevideo. Bet iš 
tos delegacijos buvo išskirtas 
Justas Paleckis. Jis išskirtas 
Sovietų atstovybės iniciatyva.

Kilo klausimas, kodėl Palec 
kis buvo iš delegacijos išškir 
tas ?

Dabar aiškėja, kad Sovietų 
atstovybė Urugvajaus sostinė 
je — Montevideo mieste nepri 
ėmė Paleckio todėl kad jis 
Brazilijos lietuviams patarė 
bent trejus metus į Lietuvą 
negrįžti, nes dabartinėje Lie
tuvoje nėra nei butų, nei pa 
kankamų gyventi sąlygų. Ats 
tovybė pabijojo, kad Paleckis 
tą pasakys ir Urugvajaus lie 
tuviams. Toks Paleckio pasi
sakymas yra visiškai priešin 
gas oficialiai sovietų propa
gandai, kurią Maskva varo 
per vadinamą grįžimo į tėvy 
nes komitetą ir tam tikslui 
skiriamą spaudą, kaip «Tėvy 
nės Balsas» ir panašiai.

J. Paleekiui'dėl tokio tikros 
padėties Lietuvoje išaiškinimo 
dabar yra karšta. Nors Pal(ec 
kis ir vaidina lietuvišką Kvis 
lingą, bet jame kaikada pra
byla tikras lietuvis, kuris ir 
teisybę pasako, kaip tas su 
juo atsitiko Brazilijoje. Dabar 
už tai Paleckis turi atgailauti 
ir todėl «Tėvynės Balse» eina 
platus jo pasiteisinimas pa
siaiškinimas.

«Nepr. Lietuva» 
1958. X 22

— Sausio ir Vasario mėn. 
Skirti spaudos vajui. Ar Jūs 
jaú užsiprenumeravote «Mūsų 
Lietuvą» 1959 metams?

Vatikanas iš savo pusės ne 
siėmė jokios iniciatyvos Lietu 
vos pasiuntinybei uždaryti.

Kadaise Lietuvos spaudoje 
daug triukšmo kėlė vadinama 
sis «Kybartų aktas», sulig ku 
riuo buvęs Lietuvos preziden 
tas Antanas Smetona suteikęs 
diplomatų šefui p. ministeriui 
St. Lozoraičiu plačių įgalioji
mų, net prezidento pareigas 
eiti Vieni šio akto buvimą 
tvirtino, kiti sakė, kad jo iš 
viso nėra buvę. Šiuo momen 
tu, atrodo, kad Kybartu aktas 
padėtį galėtų žymiai sušvelnia 
ti ir gal būt diplomatų šefo 
parašas ant kredencialų būt 
užtektinas. Pasiuntinybės išli 
kimą galėtų išgelbėti Vatikano 
atsisakymas Lietuvos atstovui 
taikyti bendrus visiems diplo 
matams reikalavimus pasiten 
kinti senais kredenoialais.

Šio reikalu yra susirūpinę 
laisvo pasaulio lietuviai. Susi 
rinkimuose svarsto galiraum us 
padėti Lietuvos Pasiuntinybei 
jos likimiriėj kovoj.

— Kiekvienas sąmoningas 
lietuvis, skaito ir remia savo 
spaudą.

— Seniau mūsų protėviai 
ilgais ir sunkiais knygnešių 
keliais ėjo į svetimą žemę par 
sinešti draudžiamos lietuviš 
kos spaudos, šiandien spaus
dintas žodis pats beldžia į 
mūsų duris, pasirodykime esą 
susipratę susipratę knygnešių 
tautos vaikai ir savai spaudai, 
plačiai atverkime savo namų 
duris.

DAR VIENA DIKTATŪRA 
GRIUVO

Kubos diktatorius Fulgencio 
Batista ir jo artimieji bendra 
darbiai pabėgo iš krašto. Su
kilėlių rankose jau visas kraš 
tas. Sudaryta laikina vyriau
sybė. Kaip visos, taip ir revo 
iiucija, neapsiėjo be kraujo 
praliejimo ir aukų.

Kai kurios vyriausybės, jų 
tarpe ir Brazilija, jau pripaži 
no sukilėlių pastatytą vyriau 
sybę. Kai dėl užsienio politi
kos, revoliucionierių vadas Fi 
del Castro spaudos atstovams 
pareiškė, kad su visais demo 
kratiniais kraštais palaikys 
santykius. Su tais, kur dikta
toriai valdo, neturės diploma
tinių santykių. Šitaip Fidel 
Castro atsakė, kai buvo už
klaustas koki jo santykiai bus 
su Sbvietų Rusija.

RUSIJOJE LAUKIAMA NAU
JO VALYMO

Šio mėnesio 27 d. Maskvo
je prasidės komunistų parti
jos kongresas. Numatoma, kad 
didžiausias dėmesio centras 
bus nukreiptas į priešpartinių 

komunistų apkaltinimą, kurių 
pirmoj eilėj stovi Malenko
vas, Bulganinas ir kiti. Juos 
kaltins Kruščevas už sabota
žą jo žemės ūkio ir kitų pla
nų Žinoma, jie bus nubausti.

Užsienio korespondentai Ru 
sijoje spėja, kad šia proga 
Kruščevas praves platų valy
mą savo priešų visoje Rusijo 
je. Kruščevas gerai žino, jei
gu jis neapsidirbs su priešais, 
tai kitą kartą jis pats kris jų 
auka. Rusijoj šitoks gyveni
mas jau 40 metų vyksta.

— Argentinoj nepaprastai 
pakilo mėsos kaina. Kilogra
mas jautienos 80 pezų, vie
nas doleris ir 15 amerikoniš
kų centų.

KINIJOS KOMUNISTAI PRA
DĖJO ŠAUDYTI.

Du mėnesius Quemoy ir Mat 
su salų gyventojai ramiai
gyveno Bet ramybė bu
vo prieš audrą, kurios kiek
vieną minutę buvo laukiama. 
Ir štai sausio m 7 d Kinijos 
komunistai atidarė stiprią pa
trankų ugnį prieš Quemoy ir 
Matsu salas. Nacionalistai at
sako tuo pat Bijoma kad ka 
ro ugnis gali plačiai išsiplėsti.

— Sovietų komunistų pro
pagandistai ir Bulganiną kal
tina Rusijos žemės ūkio atsi
likimu. Jis priešinęsis Kruš- 
Čevo «išmintingiems» planams 
įgyvendinti.

— Čilėje šiomis dienomis 
prasideda Šiaurės ir Pietų 
Amerikos kraštų krepšinio 
kampijonatas. Daugiausia ga
limumo laimėtoju išeiti turi 
Siaurės Amerika, Toliau Bra 
zilija. Argentina, Urugvajus. 
Brazilija pasiuntė stiprią ko
mandą.

— Sausio m. 8 d. gen. De 
Gaulle pradėjo prezidentauti. 
Pareigų perėmimas buvo atlik 
tas su įprastu prancūzams iš
kilmingumu.

Drebėjimas nuo šalčio, kaip sako medikai, yra reikalingas šilumos palaikymui. 
Šitas drebėjimas rodo, kad muskulai gamina šilumą. Drebant kūnas pagamina 25 kartus 
daugiau karščio, negu normaliai.

Rytų Vokietijoj vaikai po 13 metų yra įpareigojami vieną dieną savaitėje nelankyti 
mokyklos, bet valdžios darbuose dirbti, žinoma be atlyginimo. Tai ‘politechninis auklėjimas“.

Žinovai tvirtina, kad mažiau negu penki procentai žemės paviršiaus yra tiksliai 
karografuota. Apie 10 nuošimčių žemės turi kartografinius žemėlapius. Mėnulis 
yra daugiau kartografuotas. v

Pasaulio Liberalu Unijos Aiškus Nusistatymas 
Rytu Europos Tautu Išlaisvinimo Klausimu
(E) Gruodžio mėnesio vidu

ryje Londone posėdžiavo Pa
saulio Liberalų Unijos taryba 
ir vykdomasis komitetas Nau 
juoju organizacijos pirminin
ku išrinktas italas Giovanni 
Malagodi. italų liberalų par
tijos vadas.

Kaip žinoma, Pasaulio Libe 
ralų Unija šiemet Kopenhago 
je buvo sušaukusi tarptautinį 
liberalų kongresą ir jau tuo 
met vienoje rezoliucijoje aiš
kiai pasisakė už «palaipsnį 
išlaisvinimą kraštų, kuriuos 
yra užvaldę komunistai».

Dabar įvykę Londone posė

Tarptautinio Laisvųjų Profesiniu Sąjungų Cen 
tro Egzileje Rezolmcijos

(E) Apie to centro dešimties 
metų sukakties suvažiavimą 
Paryžiuje jau buvo pranešta. 
Čia duodamos kelių būdingų 
tos organizacijos rezoliucijų 
ištraukos, liečiančios tiesiogi
niai ar netiesioginiai jr Pabal 
tijo kraštus.
įDėl padėties Sovietų Sąjun

goje.
Toje rezoliucijoje t k. kons 

tatuojama, kad paskutiniais

— Italijos ministeris pirmi
ninkas Fanfani lankėsi Egip
te. Prezidentą Nasser pakvie
tė atsilankyti Italijon. Pakvie 
timą priėmė. Tikimasi šiuo at 
silankymu Nasser suartės su 
Vakarais.

— Vasario mėn. Brazilijon 
atvyks su oficialiu vizitu Olan 
dijos karalienė Julijana.

— Kanados rytuose. Que
bec provincijoje šaltis siekia 
63 laipsnius. 

džiai tą unijos nusistatymą 
dar labiau paryškino. Unijos 
tarybos rezoliucijoje pasisa
koma prieš visus tokius pla
nus, kuriais būtų susilpninta 
NATO (Šiaurės Atlanto gyny
bos pakto) pozicijos ir patvir 
tintas Rytų Europos tautų so
vietinis režimas. Vakarų vale 
tybės drąsinamos nesiduoti so 
vietų įbauginamos. Kitoje re
zoliucijos dalyje pasisakoma 
už tai, kad bet kokiomis dery 
bomis su Sovietais būtų sie
kiama Vokietijos apjungimo 
— “kaip pirmo žingsnio į Ry 
tų Europos išlaisvinimą“.

dviem metais Sovietų Sąjun
goje esąs pastebimas vėl kie
tesnis režimas. Vis dėlto So
vietų režimas yra priverstas 
nusileisti pavergtosioms dar
bininkų masėms, siekiant juos 
nuraminti. Tačiau šita nura 
minimo politika nepavyko, so 
cialinis ir nacionalinis nepasį 
tenkinimas plečiasi ir reiškia 
si revizionistinės opozicijos 
pavydalu, kas sovietų dikta 
tūros laikoma vienu vyriausių 
pavojų. Revizionizmas itin sti 
priai pasireiškia Ukrainoje ir 
Pabaltijo valstybėse Nerimas 
tis pasireiškia ir dėl numaty 
tos mokyklų reformos, kurios 
pasėkoje apie 5 milijonai jau 
nuolių 15-18 metų amžiaus at 
plėšiami nuo mokslo ir prie 
varta įjungiami į fabrikų ir 
kolchozų darbą. Tarptautinis 
centras sveikina jėgas, kurios 
Sovietų Sąjungoje kovoja už 
politinę ir tautinę laisvę, už 
socialinį teisingumą.
Darbo žmonių padėtis už ge

ležinės uždangos.
Tarptautinis centras, susi' 

(pabaiga 6 pusi.)
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IS BALTU TARYBOS VEIKLOS
Baltų Taryba gruodžio 15 

ir 16 dienomis lankėsi ir posė 
džiavo Miunchene. Iš lietuvių 
pusės dalyvavo VLIKo VT 
pirmininkas J. Glemža, Baltų 
Tarybos generalinis sekreto 
rius Dr. P. Karvelis ir VT 
narys J. Kairys.

Buvo nutarta kreiptis į |NA 
TO (Šiaurės Atlanto pakto 
organizaciją) atitinkamu raš
tu ryšium su tos organizaci
jos konferencija Paryžiuje, 
išdėstant Pabaltijo tautų nu
sistatymą.

Ta pačia proga Baltų Tary 
ba Miunchene turėjo pasitari 
mą su vadovaujančiais ukrai 
niėčių organizacijų veikėjais 
(prof. Livickiu ir kt.) Pasida-. 
linta informacijomis ir nuomo

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

(E) Amerikos Lietuvių Tary 
bos (ALTos) metinis suvažia 
vimas Čikagoje praėjo darbin 
goję nuotaikoje Priimta eilė 
rezoliucijų, jų tarpe sveikini 
mai prezidentui Eisenhowe- 
riui ir užsienio reikalų minis 
teriui Dailesni.

Svarstant organiza c i n i u s 
klausimus buvo priimta kai 
kurie statuto pakeitimai To 
pasėkoje išrinkta nauja ALT
os centro Valdyba iš 8 a’me 
nų, j kurią įėjo: L. Šimutis, 
A. Rudis. Dr. P. Grigaitis J. 
Talalas, E. Bartkus, T. Blins 
trubas, M Vaidyla (Aštunta 
sis - sandarietis - bus paskir 
tas vėliau).

ALTos Vykdomasis komite
tas išrinktas tokios sudėties: 
Pirmini: kas L. Šimutis, vice 
pirmininkas E. Bartkus, sekre 
torius Dr. P Grigaitis, iždiniu 
kas M. Vaidyla Vicepirminin 
kais dar išrinkti A J Aleksis, 
S. Gegužis, kun J Boll, P. 
Dargis, S. Michelsonas ir A. 
Trečiokas. Iždo globėjais (re 
vizijos komisija): T. Kvetkas, 
Dr. J. M. Vinikas. Dr. B Ne- 
miokas ir S. Brėdis Jr.

Vykd. komiteto pirmininkas 
red L. Šimutis apžvelgė AL
Tos pereitų metų veiklą ir 
pabrėžė kad jos veikla toli 
gražu dar nėra įvykdyta, kad 
ją reikia stiprinti visomis išga 
lėmis, nes kova dėl Lietuvos 
išlaisvinimo nėra palengvėja 
si. Reikalinga visas jėgas su 
telkti darbui prieš labai pavo 
jingus koegzistencijos iVaka 
rų su Sovietais) vėjus nes 
jei toks «taikus sugyvenimas 
su komunistais» įsigalėtų, Lie 
tuvos išlaisvinimas dar labiau 
būtų apsunkintas. Reikalinga 
palaikyti glaudžius santykius 

São Paulo lietuviškas jaunimas žada vėl susitikti ateitininkų rengiamam jaunimo vakar? sausio 18 Vila Zelina

nėmis apie padėti už geleži 
nės uždangos ir aptarti kai 
kurie politiniai reiškiniai. Se 
kantis susitikimas numatytas 
kitų metų gegužės mėnesį.

Atskirai Baltų Tarybos na
riai turėjo pasitarimą dar ir 
su rusų egziliniais veikėjais. 
Buvo aplankyta ir radijo sto 
tis «Radio Liberation», kuri 
veikia 17 Sovietų Sąjungos 
tautų kalbomis.

Baltų Tarybos nariai lankė 
si ir JAV generaliniame kon 
sulate ir kalbėjosi su Rytų 
skyriaus vedėjų K. S. Midthun. 
Tarp kitko buvo paliestas 
emigracijos j JAV klausimas, 
prašant palengvinti ypač išs
kirtų šeimų susijungimą.

su kitų tautų institucijomis, 
kurios galėtų mūsų kovai pa 
dėti. Pasisakė prieš «kai ku
rių mūsų jaunų entuziastų kul 
tūrininkų» bandymus užmegz 
ti bendradarbiavimą su sovie 
tų okupuotos Lietuvos kultūri 
ninkais Tokiai akcijai dar 
nesąs pribrendęs laikas Siūlė 
intensyvinti kontaktus f-u Juo g 
tinemis i automis, sudarant 
New Yorke tam tikrą informa 
cijų ir kontaktų komitetą. Bet 
ir su kitomis lietuviškomis or 
ganizacijomis turėtų būti glau 
dėsni kontaktai.

Sekretorius Dr Pijus Grigai 
tis smulkiau nušvietė kai ku 
riucs pereitų metų veiklos 
etapus.

Iždininkas red M. Vaidyla 
pranešė apie finansinius reika 
lūs pažymėdamas, kad nuo 
pereitų mętų lapkričio 1 d. 
iki š. m. spalio 3d į ALTos 
iždą įplaukė 40 044,15 dol. iš 
leista VLIKo ALTos ir LAICo 
veiklai finansuoti 3 7.469,73 
dol. Su praėjusių metų balan 
su ižde šiuo metu yra 
12 921,74 dol.

— (E) «L'OSSERV ATO R E 
ROMANO» (Roma), «IL QUO
TIDIANO» «IL TEMPO» ir 
«IL SECOLE» šiltai paminėjo 
prof. Dr. Ereto paskaitą Popie 
žiškame universitete Grego- 
riaaum apie Solovjevą. Klau 
sytojų tarpe buvo kardinolų 
ir šiaip aukštų dvasiškių, pro 
fesorių, studentų. Iš Romos 
lietuvių kolonijos matėsi vysk 
Padolskis, ministeris Lozorai 
tis ir kt. Paskaitą suruošė 
Liet. K. Mokslų akademija.

SIBIRE - IR GRĮŽUS Į LIETUVĄ 
Buvusio Sibire tremtinio du eilėraščiai.

I RYTUS
Dunda ir dunda traukinio ratai. 
Rieda ir rieda vagonai juodi. 
Saulės nebėra, saulė nemato, 
Ką veža j rytus vagonai juodi.

Jokia šviesa neapšviečia vagonų, 
Tamsa tik, tamsa ir tamsa nerami. 
Šautuvų vamzdžiai vien blizga peronuos. 
Vis rieda į rytus vagonai juodi...

Blaškos ir blaškosi garvežio dūmai, 
Laimė manoji su dūmais kartu.
Laisvės idėja vagonuose žūna, 
Laisvei iš purvo pakilti sunku...

Veža ir veža. Niekas nemato, 
Ką veža į rytus vagonai juodi.
Dunda ir dunda traukinio ratai, 
Ratuose kūnai pražūsta jauni.

Sibiras, 1952 m.

KUDIRKOS ATSIVERTIMAS
Patekau į M. gimnaziją tuo 

laiku kada jau mokslo įstai
gose buvo įvesta vietoj len
kų priverstinė rusų kalba bet 
dar įsibėgėjusi lenkų dvasia 
negalėjo susilaikyti ir apsiaub 
davo kiekvieną lietuvį, pate
kusį į imnaziją. Vos spėjau 
apsivilkti mėlyna ■ mandierai 
te su baltomis sagomis ir su
simaišyti su draugais moki
niais, pajutau, kad m&no dva
sioj# kažin kas dedasi Kas 
dedasi numatyti ir išreikšti 
negalėjau tik jaučiau kad 
man gėda atsiminti, kuo aš 
buvau, o ypač bauginausi, kad 
draugai nepatirtų, jog aš mo
ku lietuviškai. Tai galėjo ma
ne išduoti artojo sūnumi esant. 
Žinoma, išlikimo instinktas lie 
pė man niekad neatsiliepti lie 
tuviškai ir saugotis kad nie
kas nepamatytų, jog mano tė 
vas dėvi sermėg'nę ir moka 
tik lietuviškai. Dėl to sten
giausi kalbėti, nors blogai, bet 
lenk škai, o nuo tėvų ir gimi
nių, kurie atvažiuodavo ma
nęs atlankyti, šalindavausi iš 
tolo, jeigu tik pastebėdavau, 
kad kas iš draugų ar ponų ma 
to; šnekėdavau sujais ramiai 
tik pasislėpęs kur užkampy
je t apau, mat, lenku ir sykiu 

ponu, — tekau lenkiškai dva
siai. Pagedęs buvau,bet aš ne 
kaltas, aš pats to nesupratau, 
kūdikis dar būdamas, o tie, 
kur suprato, manęs neįspėjo, 
nepamokė.

paleido Velykų. Keletas mo 
kinių susitarėme 'pasisamdyti 
arklius ir keliauti drauge na
mo Tarp mūsų buvo Basana
vičius, vyriausios klasės mo. 
kioys Bevažiuojant jis ats Ii 
pė: «Panowie, zaspiewajmy!» 
Aš turėjau gerą balsą ir ti
krai buvau paketinęs prisidė
ti Tik štai Basanavičius už
traukė lietuviškai: «Augin tė
vas du sūneliu»... Rodos, kad 
man gerklę užėmė iŠ gėdos. 
«Chlop», pamaniau sau lenkiš 
Idai ir, nuleidęs nosį tylėjau.

Buvau jau penktoje klasė
je 8ykį į lietuvių kalbos pa
moką (lankydavau tas pamo
kas kaip ir kiti — net patys 
lenkai — tik tam, kad turė
čiau teisę lietuvių stipendijai 
universitete) ateina Basanavi 
čius, jau tada Maskvos univer 
sit-eto studentas. Įėjęs pasisvei 
kino su mokytoju ir prakalbė 
jo į mus lietuviškai. Parodė 
lietuvių kalbos gražumą ir at 
kartojo keletą vietų iš eilių, 
kur lietuvių kalba tiesiog pe

rimą gamtos garsus, paukščių 
balsus: «Ieva, Ieva, ne ganyk 
po pievą...» arba: «Jurgut, kin 
kyk. paplak, nuvažiuok» -. At
kartojo ir daugiau vietų, tik 
visų nepamenu. «Koraedjant!» 
pamaniau sau lenkiškai ir ap 
kaitęs nusikreipiau į šalį ir 
ėmiau skaityti visai ką kita...

Pabaigiau gimnaziją su ta 
mintim ir jausmu, kad lietu
viu būti lyg nepritinka, ypač 
kad tada visi tyčiojos iš ko
kių ten litvamonų. Sakydavau 
kad aš sykiu lietuvis ir len
kas, nes istorija sujungė len
kus su lietuviais. Mat, prisi
pažinimas pusiau lenku, ta
riau, atpirksiąs nors pusę tos 
kaltės, kad aš lietuvis. O veid 
mainiškaspagedusio jauno vai 
kino besiteisinimas!

Su tokiomis nuomonėmis 
apie savo tautystę įstojau į 
universitetą, vieną iš tų, kur 
lietuvių buvo labai maža, o ir 
tie beveik uepasipažinojo vie 
nas su kitu. Žinoma, sąvoka 
Lietuva, lietuvystė vis labiau 
ir labiau dilo iš mano proto...

Parvažiavau iš universiteto 
vasaroti į Lietuvą Vienas ku
nigas papasakojo man, kad 
išeisiąs lietuviškas laikraštis, 
parodė savo lietuviškai rašy
tas eileles ir Basanavičiaus 
laišką apie aną laikraštį Pers 
kaičiau laišką ir .. smilkterė
jo lyg širdyje. Smilkterėjo ir 
vėl, rodos nieko. «Bavią się 
dzieci!» pamaniau sau lenkiš
kai. Tik nuo tos valandos ga
na dažnai pradėjo skraidyti 
po mano galvą mintys apie 
Lietuvą, lietuvius, lietuvystę, 
širdis vienok į tas mintis ne
atsiliepdavo ..

Po to ar į pusmetį gavau 
«Aušros» pirmąjį numerį. Žiū
riu pirmutiniame puslapyje sto 
vi Basanavičius. «Pranašas!» 
pamaniau tada apie Basanavi 
čių jau lietuviškai. Ėmiau sku 
biai vartyti «Aušrą» ir... ne
primenu jau visko, kas suma 
nim paskui darėsi... Tiek pa 
menu, kad atsistojau, nulei
dau galvą, nedrįsdamas pa
kelti akių į savo kambarėlio 
sienas... rodos, girdėjau Lie 
tuvos balsą, sykiu kaltinantį, 
sykiu ir atleidžiantį: o. tu pa
klydėlį, kur lig šiol buvai? 
Paskui pasidarė man taip grau 
du. kad apsikniaubęs ant sta
lo apsiverkiau Gaila man bu
vo tų valandų, kurios nesu- 
grąžintinai buvo išbrauktos iš 
mano, lietuvio gyvenimo, ir gė 
da, kad taip ilgai buvau ap
gailėtinas pagedėlis. Paskui 
pripildė mano krūtinę rami, 
smagi šiluma, ir, rodos, nau
jų pajėgų pradėjo rastis... Ro
dos, užaugau išsyk, ir tas pa
saulis man per ankštas Pasi
jutau esąs didis galingas, pa
sijutau lietuvis esąs...

Ta antrojo užgimimo valan 
da perdaug yra svarbi mano 
gyvenime, kad galėčiau ją už 
miršti. Negaliu taipogi užmirš 
ti, kad ir nepripažinti, kad už 
tą valandą esu kaltas Basana 
vičiui.

Netrukus susižiedavau su 
Lietuvos literatūra ir iki šiai 
dienai savo sužieduotinės ne
apleidžiu.

— (E) «Norges handels og 
Sjofarts Tidende (Oslo) pole 
mizuoja su Chruščiovo tvirti 
nimu Berlyno klausimu, kad 
Berlyno gyventojai, gavę lais 
vo miesto statusą, patys gale 
tų apsispręsti, kiek ilgai jie 
tokioje santvarkoje norėtų gy 
venti. Laikraštis primena Lie 
tuvos. Latvijos ir Estijos liki 
mą, kurių gyventojai norėję 
likti laisvi, o sovietų karino 
menė visvien tuos kraštus 
okupavo Po to jau visa vykę 
kaip patepta- Milijonai gyven 
tojų pareiškę savo «nenorą» 
gyventi savistoviai..
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, H. Mošinskiene

Lietuviai, Išlaikykime Savaja Spauda

MŪSŲ LIETUVA

> Ar yra žmogui gyvenime 
kas nors brangiau už laisvę? 
Gal būt tik Dievo įkvėpta gy 
vybė. Bet atsitinka ir taip, 
kad tą nepaliečiamą Dievo do 
vaną idealistai paaukoja už 
savo brolių ar visos tautos 
laisvę. Kas vieną kartą paju
to vargo dalią, puikiai supran 
ta, kaip didelė palaima gyve
nime yra laisvė, ir kokia sun 
ki bausmė jos netekimas. Ir 
mes, lietuviai, bene geriausiai 
pažįstame, kas yra vergija ir 
kas yra laisvė, nes deja mū
sų tautai tenka mažai ta palai 
ma džiaugtis.

Mūsų tėvai dar mena tuos 
laikus, kaip sunki buvo rusų 
caro ranka, mena, kaip slap
tai tekdavo platinti lietuvišką 
spausdintą žodį. Ne vienam 
jų dėl to teko paragauti žan
daro botago, net ir tollman 
Sibiran būti ištremtam. Bet tai 
nenuslopino tvirto ryžto ir 
spauda buvo atgauta. O juk 
ir.šiandiena: kas ištiko mūsų 
tautą? Ji vėl. ir vėl neša sun 
kų priespaudos jungą. Betne 
žiūrint to jungo, ji visa savo 
gaivalinga jėga veržiasi išsi
kovoti savo kalbą, savo raš
tą Šiandiena Lietuvoje oku
panto kalba nustumta į antrą 
ją vieta, o vyrauja savoji, se^ 
noji, gražioji lietuvių kalba, 
kurios išmokti verčiamas net 
pats okupantas. To dėka mes 
galim šiandieną gėrėtis gau
siai iliustruotomis lietuviško 
mis. knygomis, žurnalais, tik 
byla jų nevisada atatinka mū 
sų nusistatimų pulsavimą. Mes 
daugumoje ten randame tas 
priešingybes, kurios.mus giliai 
įžeidžia mūsų žmogiškumo tei 
sėse. Vienok tuo nesistebime 
nes nors ir įtraukęs aštrius 
nagus, okupantas nepaleidžia 
plunksnos žmogaus iš savo le 
tenos, ir užtenka pastarajam 
prasilenkti su «partijos» nus
tatyta linija, toji letena jį ū- 
mai užsmaugia ir jei nesuklup 
si atgailoje, tai išnyksi kaip 
dūmas. Bet lietuvis vistiek ne 
nurimsta ir visomis gudriau
siomis priemonėmis išlaiko lie 
tuvišką žodį, nes žino, kad 
žodžiui išnykus, išnyks ir tau 
ta.

Tačiau pažvelkime, kas da
rosi ten kur lietuvis turi pil
ną laisvę kalbėti sava kalba, 
spausdinti savąjį žodį? 1 ažvel 

Siunčiame Jums «Mūsų Lietuvą» susipažinimui ir tiki
mės, Jūs būsite nuolatiniu skaitytoju Jei Jūs norėtumėte, 
kad laikraštis Jus nuolatos lankytų, pasinaudodami siunčia
mu voku ir lapeliu atsiųskite prenumeratos mokestį

Su pagarba «M L.» admi
nistracija.

JAUNIMC VAtAPAJ
Sausio mėn 18 dieną (sekmadienį) Moksleiviai 

Ateitininkai Vila Zelinos gimnazijos salėje rengia:
Sdunu Jaunimo - Vàkarâ 

su muzikaline-literatūrine programa, bufetu 
ir pasilinksminimu

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

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

kai šią dieną Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

Vinca Kudirka

— LABORA —
Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus 
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus, 
Vėlu juk prie darbo: nesėsi, nepjausi.

Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko 
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji, 
O dirbk, idant neitų ugnis ta per nieką I

Kol da idealais, brol, besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto, 
O skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į lapą, 
Nestadams, kad, kartais į tinginius kliuvęs, 
Tu nesupelėtum ir neitum į kapą 
Be likusio ženklo, kad žmogumi būvės.

O jeigu apilsi sunkiam darbe savo
Ir, nykstant jėgoms jau, nuliūsi, nerimsi, 
Tai žvilgterk į darbą jaunų draugų savo — 
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi*

Klausykis São Paulo Lietuvių 
Rádio Programos

Kultūrinės

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

Lietuviškas 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 kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo. .

kime, kas darosi Brazilijoj, 
kur žmogus atiduotas besąligi 
nei laisvei? — Štai sumos me 
tu; kunigas iš ambonos prade 
da pamokslą sekančiais žo
džiais: «Atsitinka tain, kad mes 
dažnai po laiko ‘ labai apgai
lestaujame; kai mums artimas 
žmogus numiršta». Ir štai jis 
pastato Brazilijos lietuviams 
prieš akis mūsų spaudos rei
kalas labai liūdnas. Jis liūd
nas todėl, kad lietuvis Brazi
lijoj lieka» abėjingas savo tė
vų žodžiui. Kodėl? Nejaugi 
todėl kad turėdamas pilną sa 
vo žodžio laisvę, jis nebeno
ri jo žinoti ir juo kratosi? Ne 
jaugi mumyse tebeliko bau
džiavos palikimas, kad pri
spausti mes mokame kovoti 
už savo kalbą ir teises? Atro 
do kad taip. Jei tokia didžiu 
lė lietuvių kolonija nebegali 
išlaikyti vienintelio savo sa
vaitraščio Brazilijoje, ir ra
miai stebi, kaip jis marina
mas., tai kam taip, išdidžiai 
muštis į krutinę ir kartoti: 
«Aš lietuvis Aš kovojau už tė 
vynės neprklausomybę»...? 
Taip, tau pagarba, kilnus bro 
Ii bet kodėl tu šiandieną nu 
sigreži nuo savo tėvynės ir 
tautos reikalų? Kodėi tu abe
jingai žiūrį, kaip nyksta lais
vėje uždegtas lietuviškas žo
dis?.

Argi tavo širdyje užgęso mei 
lė gimtajam kraštui su tyliai 
liūliuojančiais laukais, vyturio 
giesme, tomis bažnyčiomis, 
kur tavo kūdikiškos lūpos 
šnabždėjo pirmus maldos žo
džius? Juk prisimeni su mei
le tą savo gimtąją pastogę ir 
kartais dėl jos net ašara pa
kimba blakstienoje. Tad kodėl 
čia, taip toli nuo tėvynės, ne 
nori pajusti jos artumo? O juk 
lietuviškas laikraštis tau pa
pasakoja, kas dabar dedasi 
tavo išsiilgtoje šalyje, papa
sakoja, kaip lietuviai laisvė
je dirba tavo šalies, gal tavo 
brolių^ seserų ar tėvų išvada 
vimui. Jis tau byloja poetų, 
rašytojų eilėmis tai. ka pats 
norėtum išsakyti. Jame tu ran 
di savo vaikams ir anūkams 
pasakų, tų pačių, kurias gir
dėjai iš savo senelių lūpų... 
Pagaliau, iš to pat laikraščio 
sužinai, kas darosi plačiame 
pasaulyje, randi ir tai, kad 
kažkas artimas tavęs paieš-

jų! Aukok ir kitus ragink pa 
laikyti taip brangų mums žo
dį! Tavo broliai partizanai lie 
ja kraują už Lietuvos laisvę, 
o tau te/eikia paaukoti me
tams 300 kruzeirųir tu tuo pa 
čiu prisidedi prie tos didžio
sios aukos!

•M L.» prenumerata 1959 metams 300 kr įmokėję500 kr bus 
laikomi prenumeratoriais rėmėjais, įmokėję 10C0 kr. - gar
bės prenumeratoriais.

«Mūsų Lietuva»

Siunčiu.......................... ....... kruzeirų kaip prenumeratą, gar
bės ar rėmėjo prenumeratą, užsilikusią skolą 
kr. auką laikraščio leidimui

(nereikalingus žodžius išbraukti) 
ir prašau man siuntinėti
«Mūši} Lietuvą» šiuo adresu...........................................

MALONUS TAUTIETI, \

1959 m sausio 10 d.

ko. Tik nepatingėk, paimk 
tuos kelius lapus, taipkruopš 
čiai numargintus ir rasi, kas 
bus tau įdomu ir miela.

Broli lietuvi, naudokis lais
ve kol ją turi, «nevaryk vel
nio į medį», naudokis laisvu 
tėvų žodžiu! Remk spaudos va

Abejonės Lietuvoje
Daužai si visą naktį, lig aušros: 
Išvykti ar palikt prie ąžuolo kamieno? 
Ir siuto mintys. Ant galvos 
Nukrito katorgoj praleistos dienos.

Kažkur šuva nuštaugė. Pamiškėj
Daina medžius į žemę vertė.
Rymojo Kristus liūdnas toks kertėj 
Ir gaudė beržas prie gimtinės vartų.

Kovoti ar išeit, kur saulė nesileidžia,
Kur žmogus žmogui duobę nekasa slapčia?
Tos mintys šėlo tokios klaidžios 
Ir griuvo, virto į kapus nakčia.

Išvykti ar palikt prie ąžuolo kamieno?
Gūdi naktis. Kada gi bus diena?
Lyg karstas gulė pirkios pilkos siefios 
Ir pasismaugė šėlusi daina..

Lietuva, 1258 m.
. - T — - - <K0SIC=Jia=O , . . w , ___

Malonus «Musu Lietuvos» skaitytojau
Kartu su šiuo numeriu siunčiame adresuotą voką ir la

pelį antrašui tikėdami, kad tai Jums palengvins atsilyginti už 
prenumeratą 1959 metams Kartu prašoma atsiusti skolą už 
praeitus metus (jei Jūs tokios turite), ir pagal galimybę pri
jungti savo auką laikraščio leidimui. .Vlnsų Lietuva» neturi 
jokių kapitalinių atsargų todėl tikimės greito Tamstos atsi
liepimo Jei kurs nors Jūsų pažįstamas, «M. Lietuvos» dar ne
skaito ir Jūsų supratimu galėtų skaityti malonėkit atsiusti 
mums jo antrašą pasiusime^ laikraštį susipažinimui. Jei pini
gus siūsite čekiu, tai jį rašyti kun J. Šeškevičiaus (adminis- 

(tratoriaus) vardu.

Saitai tarp Berlyno ir Pa
baltijo klausimu

(E) «bulletin des Presse - 
und Informationsamtes der 
Bundesregierung» gruodžio 16 
d. laidoję pateikia vieno vy- 
riausybės kalbėtojo radijo pra 
nešimą Berlyno klausimu Kai 
bėtojas t.k. pareiškė: «Chruš 
čiovas pasakė, sovietų valsty 
bė niekad nevedusi agresyvi 
nio karo prieš kitus, tai esą 
sovietinei valstybei svetima. 
Sovietų ministeris pirmininkas 
klysta,- jei jis mano, kad Eu
ropos tautos turinčios menką 
atmintį.. Niekas iki šiol dar 
neužmiršo Sovietų žygio prieš 
Suomiją, jų dalyvavimo Len 
kijos okupacijoje, niekas neuž 
miršo ■- ir Pabaltijo valstybių 
bei Besarabijos aneksijos ... 
Štai dėlko sovietų pasiūlymai 
įsteigti vadinamą laisvą Vaka 
rų Berlyno miestą mums nė
ra priimtini».

Ar pavergtuosios tautos duosis 
toliau išnaudojamos?

(E) Agrarpolitische Runds
chau» (Bonn), Tarptautinės 
valstiečių unijos organas vo 
kiečių kalba, gruodžio mėn. 
laidoje cituoja unijos sureng 
tos konferencijos Briuselyje 
rezoliucijas, kuriose pabrėžia 
ma, kad sovietų vykdomos 
ūkinės reformos yra daugiau 
taktinės, nes išnaudojimas tę 
siamas ir toliau. «Pavergtosios 
tautos ir naujosios sovietų že 
mės ūkio politikos neturės jo 
kios naudos». Tikrasis komu 
nizmo siekis tebelieka: pašau 
lį užvaldyti. Ar Chruščiovui 
įvairios reformos pavyks? Tai 
priklausysią nuo to, ar Sovie 
tų pavergtos tautss duosis ir 
toliau save išnaudoti, bet ne 
mažai priklausysią ir nuo lais 
vojo pasaulio laikysenos. - 
Pranešimuose iš atskirų kraš 
tų yra ir skyrius apie Lietuvą, 
antrašte: «Trumpas sapnas 
įgauti daugiau suverenumo». 
Nušviečiamos sovietinės Lietu 
vos kai kurių sluoksnių pas
tangos savistoviau tvarkyti sa 
vo krašto ūkį, « kam, tačiau, 
tuoj pasipriešino Maskva.

Prof. Dr. J. Fretas apie lietu
vių vaidmenį Solovjevo 

filosofijos aiškinime

(E) « BASLER NACHRICH - 
TEN» gruodžio 6-7 d. laidoje 
plačiai referuoja apie prof. 
Dr Ereto paskaitą Filosofijos 
draugijoje Baselyje tema «So 
lovjevas ir jo filosofinis ke
lias į Vakarus». Pažymėjo, 
kad tai buvęs pirmas savisto 
vus filosofas Rusijoje. Jis iš 
vienos pusės kovojęs su ateis 
tais, iš kitos pusės su slavofi 
lais. Paskaitininkas pabrėžia 
didelį lietuvių mokslininkų vai 
dmenį aiškinant ir populiari- 
zuojant Solovjevo filosofiją. 
Minėjo ypač prof Šalkauskį, 
prof. Šilkarskį ir kitus septy 
nius lietuvius, kurie rašė stu 
dijas apie Solovjevą. Šiomis 
dienomis išeina iš spaudos 
prof. Dr. Vlado Šilkarskio re 
daguoti Solovjevo raštai vo
kiečių kalba 8-se tomuose. 
Sovietinei materialistinei filo 
Sofijai Solovjevo filosofija 
esanti praeitis, krikščioniš
kiems humanistams tačiau - 
ateitis.
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TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.
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Si sekmadieni visi maži ir seni, suaugę 
IR VAIKAI DALYVAUJA KALĖDINĖJE LIE

TUVIŠKOS MOKYLOS PROGRAMOJE • 
Vila Zelinos gimnazijos salėje 3 vai. p p.
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Mielięj
Nekartą nusiskundžiame, 

kad svetimam krašte užaugę 
vaikai menkai domisi lietuviš 
ku gyvenimu nesilanko į lie
tuviškus . parengimus, neben
drauja su lietuviais ir taip to 
liau. Tuo tarpu jaunimas tei
sinasi, kad lietuvių tarpe ne 
turįs pažįstamų, draugų, nuėr 
jęs į lietuvišką parengimą jau 
Čiasi nejaukiai ir neturįs ką 
ten daryti Padėkime savo jau 
iriesiems nugalėti šią natūra
lią kliūtį iš pat mažens juos 
jungdami į lietuvišką bendruo 
menę, leisdami pažinti savo 
bendraamžius, sudarydami pro 
gą s u jais susidraugauti. To 
kiam suartėjimui progos daug 
duoda lietuvių kalbos pamo-

Saulutės Meškiukas
PALLI JS JURKUS

Toli toli, už didelių ir nėra 
mių vandenų, yra mūsų tėvy 
nė — su tokiais skaidriais ir 
linksmais upeliais, su ežerė
liais ir miškais. Tarp kalnelių 
ten glaudžiasi mano miestelis, 
apsikaišęs sodais, žalumynais. 
Ėalti keliai, lyg šilko kaspi
nai, driekiasi per jį ir tįsta į 
begalines platumas. Jais dun 
dėdavo linksmi žmonės. Ir 
taip bėgo išsipuošę pavasa
riai, vasaros su auksinėmis 
kviečių varpomis ir rudenys 
su kvepiančiais obuoliais. Se 
nutė žiema ateidavo ir visa 
užklodavo sniego patalais. Už 
dengdavo trobelių stogus, už
kamšydavo palanges, kad vi
duje būtų šutą ir gera. Sode 
lyje apdengdavo jazminų krū 
mus, rūteles, karkliukus, — 
tegu jie ramūs sapnuoja am
žinus pavasarius.

Senutė žiema įlipdavo ir į 
aukštus bažtiy bokštus, jų 
viršūnes apsukdavo šermuonė 
liais, atobrailose prikabinęda 
vo ledo' žvakių, pabarstydavo 
žvilgančio sidabrinio šerkšno. 
Juk .ateina Kalėdos, -r- tegu 
jie gražūs, kaip iškilmių kuni 
gai‘, pasitiks krintančias žvai 
gždes ir Kūdikėlį Kristų, atei 
nantį į.žemę,

i Tėvai,
kos, kur lietuviukai susiren
ka savo tarpe ir vienas antrą 
pažįsta, tačiau kartais vaikus 
prislegia tai, kad jų esti tiek 
mažai todėl duokime progos 
savo mažiesiems įsijungti ir į 
visos mūsų kolonijos mažųjų 
eiles. O tokiam susitikimui 
puiki proga yra S Paulo lie
tuvių Vaikų šventė įvyksianti 
šį sekmadienį. Visi galintieji 
su savo mažiuliais atvykite 
jau iš ryto j Vilą Zeliną 9 vai. 
bus specialios vaikų pamal
dos. o 3 vai. p p. programa sa 
Įėję.
Jus kviečia -

LietuviškOsMokyklos Mo 
kytojai. Tėvų Komitetas 

ir Mokiniai.

Bažnyčioje, vieno altoriaus 
papėdėje, pastatydavo Betlie 
jų. Tarp eglių, kuriose kabėjo 
auksinės žvaigždės, mėnuliai 
ir saulės stovėjo šiaudais 
dengtas tvartelis Asiliukai, 
karvės ir jaučiai ten ėjo pro 
duris, klaupėsi prie ėdžių ir 
žiūrėjo į gimusį Kūdikėlį. M a 
rija apsupo jį skarele —• tokia 
rūpestinga ir graži, kaip ro
žės žiedas Nuošalyje stovėjo 
šventas Juozapas, pasirėmęs 
lazna ir susirūpinęs, kad netu 
ri kuo Kūdikėlį užkloti. Aplin 
kui skraidė angelai — tocie 
balti kaip sniegas, su auksi
niais sparnais. Vienas nešėsi 
smuiką, antras kankles, tre
čias vamzdelį o kiti — didelį 
kaspiną su raidėm. Jie buvo 
labai laimingi ir nepaprastai 
linksmi, kad gali skraidyti 
tvartelyje ir sveikinti gimusį 
Kristų. "■ A

Betliejaus papėdėje buvo 
tokia grandinėlė Kbi ją pa
tempdavai suskambėdavo ma 
lonus varpelis, ir Kūdikėlis 
atsisukdavo. Tada reikėjo pa 
galvoti, ko trokšti kad įvyktų, 
ir Kūdikėlis šypsena palaimin 
davo kiekvieną skambutį mal 
dos atodūsį.

Anapus šventoriaus gyveno

Jaunasis skaitytojau, !*dų 
senelis atneš ir tau dovanų, 
jei atvyksi į vaikų šventę šį 

sekmadienį.

Saulutė, kuri turėjo tokius 
šviesius plaukus, kaip tie an 
gėlėliai, ir malonų balsą, kaip 
varpelių skambėjimas. Kalėdų 
senelis užsuko į jos namus ir 
atnešė meškiuką tą pati, ku 
rj ji buvo mačiusi krautuvės 
lange Ak, kiek buvo džiaugs 
mo! Meškiukas turėjo po kak 
lu raudoną kaspiną — tokį 
kaip jos draugės. Sėdėjo jis 
rimtas ant Saulutės kelių, pa 
rietęs nosytę, spoksojo rudom 
akim į savo šeimininkę. Pajų 
dinus jis maloniai sumurkda
vo

Per Kalėdas, kai degė eglu 
tė, atėjo klebonas Jis buvo 
senas sir balta galva ir dide 
liais akiniais, pro kuriuos žiū 
rėjo visada ■ besišypsančios 
akys.

Pakilojo jis Saulutę ir jau 
norėjo ant kelių pasisodinti, 
bet ši išniro kaip žebenkštis. 
Žadėjo klebonas net pyktelti 
už tokį nedraugiškumą, bet 
Saulutė vėl atūžė lyg vėjas 
su meškiuku ir puolė prie kle 
bono.

— Matau, patinka tau meš 
kiukas, — tarė klebonas

— O, labai labai, - čiauškė 
jo Saulutė. — Jis naktį taip 
ramiai miega

— Ar tu myli Jėzulį, kurs 
šiąnakt gimę?

— Labai, labai, aš jį myliu, 
— atsakė Saulutė ir s užiūro 
į klebono akinius.

Tada pasakojo jis apie Bet 
lieju apie tą n ktį, kai gimė 
Kristus ir žvaigždės iš džiau 
gsmo puolė žemėn. Pas pie
menė1 ius skrido angelai it 
skelbė linksmą naujieną Šie 
bėgo. į Betliejaus tvartelį, ne 

šė savo ėriukus, avinėlius, 
karklo vamzdelius, visą, ką 
brangiausio turėjo.

Kūdikėliui patiko šių pieme 
nėlių širdys, ir jas palaimino. 
Augo jie laimingi, dideli tur 
tai plaukė į jų namus, ir gy
veno jie ilgus metus.

— O ką tu dovanosi Kūdi
kėliui? Gal atiduotum savo 
meškiuką? — nubaigė klebo 
nąs, ją ant kelių sodindama 
sis.

Priglaudė Saulutė meškiuką 
prie savęs ir spaudė spaudė, 
net rankelė skaudėjo. Ji buvo 
tokia tylutė, lyg išsigandęs 
laukų vyturėlis.

- Atiduoti meškiuką ! —- 
skambėjo jos ausyse. O ne! 
Ką ji veiks vieni!, su kuo 
kalbėsis, ką migdys lovelėje.

Saulutė buvo tokia susirūni 
nusi ir susimąsčiusi, kad be
matė, kaip mama atnešė kve 
piantį pyragą baltą cukrų ir 
kitokių skanumynų. Klebonas 
šnekėjosi su mama o mergai 
tė nuslinko nuo jo kelių ir 
nudūlino į savo kambarį. 
Guldė ji meškiuką į lovą, ap 
klojo ir pravirko.

Vincas Kudirka

VARPAS
Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu 
Apreiškė žemei tekėjimą savo, 
Užgaudė Varpas liepimu aiškiausiu, 
Tarytum jisai žmogaus lūpas gavo: 
Keikite, kelkite, kelkite, kelkite..

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo, 
Kaip gyventojai užgauto skruzdyno, 
Ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno 
Kelkite kelkite, kelkite, kelkite...

Varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia, 
O graudus balsas veržiasi per orą. 
Dėl ko nebaigia save dainą graudžią? 
Tinginius prikelt turi tikrą norą.
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Atskubėjusi mama nusinešė 
Saulutę prie s ta ko, visaip ją 
ramino, nesuprasdama, ko jai 
byra ašarėlės.

— Mama, ar reikia Jėzulė 
liui meškiuko? — klausė sau 
lutė.

— Visko jam reikia, Saulu 
te, nes kaip vargšas jis gimė 
tvartelyje.

Klebonas traukė iš kišenės 
saldainių, tokių žvilgančių su 
sidabriniais popierėliais, ir 
Saulutė kibo į juos. Pamažu 
ji nusiramino, nes ant stalo 
buvo visko: ir uogų, ir pyra
gaičių, ir torto.

Bet naktį, vos atsigulė į lo 
vėlę, vėl apsikabino mešk ų 
ką ir viską prisiminė. Ir nie 
kaip negalėjo apsispręsti, kaip 
su juo atsiskirti. Jeigu nuneš, 
ak, ją palaimins, ir tėveliai 
bus laimingi, gal ir labai tur 
tingi Bet su kuo ji sės prie 
stalo, su kuo vaikščios po 
kambarį! Ir juo labiau galvo 
jo. juo nesurado jokios pa
guodos.

Rytoj klebonėlis neateis- 
mamytė, gal, užmirš, dar pet-

žaisiu su meškiuku. — Ir bu 
čiavo jį, klausė, ar nori eiti 
į Betliejų. Meškiukas tik murz 
gė ir nieko nesakė.

Taip ji ir užmigo nerami. 
Mato sapne — ateina pas ją 
angelas, toks baltas su auksi 
iriais sparnais. Pasilenkia prie 
jos lovelės, o gelsvi jo plau
kai nukrinta ir uždengia jos 
veidą. Jis kalba Saulutei tokiu 
skambančiu bąlsu lyg. varpe
lis

• 7

— Tu tokia didelė, o tavo 
širdelė kieta.. Aš atskrendu 
iš Betliejaus, kur prakartėlėje 
guli Kūdikėlis.Kristus. Kad tu 
žinotum, kaip ten groja pie
menėliai. kad matytum, kaip 
Jėzuliui patinka. Nunešk savo 
meškiuką, nunešk...

i (B. D.)
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Skaitykite «Músu Lietuva»

pusi 5MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus

Vila Celeste

■ =■ '

Reikia žinoti kur pirkti, 
Jeigu reikia statybai medžiagoj,', 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį. , y

LAPiENIS & JAKUTIS LTDA.

S Ã O PAULO

=? Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo
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Didėt s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRGN vyriškų rūbų

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

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Regletrado no C. R, Ci sob c n.® 55Į

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paul© 
Telefone 63-6OO5

TAUTI EulAI !
, ■_ ; L ' ' !\ . / L I •

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
ealėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,80.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE . '

* Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną; odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
' Laike 6-8Lsavąičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gausgave jo parašu patvirtintą pakvitavimą. , 
*--Visi: persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia,

.Gavėjas nieko neturi rpokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasi u u či ame naują.
’ Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al. Bqgu&lausKàs, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postal 403 —- São Paulo.

; SIUNTIMAI Į LIETUVĄ

«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:'
«Mustį Popiečiai — nuo 14.15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARDAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S Paulo, BRAZIL.

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gązo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t 
PRAÇA SÂO JOSÉ DOS CAM F OS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas

A v.- Sapopemba 18-A

PRANAS à CIA. LTDA.
Madeiras em geral

S.ĖDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-022© 
^Endereço Telegráfico: «CABIÜNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés.— Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais
»s««

b:

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Central, na Junta Comercial
Discai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das
•Ü ■■■■ ’ jį.- .
it, B4í1S®®m>!WUI«l»« 'U 1» WVigiilligwillitlHIlãSWnUIBil^WWWlWWV «M!i« (|Į|i|U notIJIWUH

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

. Kiekvieną sekmadienį £rU 
bažnyčios pas spaudos platin 
toj ą g a lima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
ku knygų, ■ maldaknygių be5, 
laikraščių,

■ Í . : ' ‘ . . 7 ■ i Vįj, ■;

A LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai gW 
H atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje,: Rua'.Ciėmeų 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Mūšų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis? ?

■ — Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujiena® : 
iš savo apylinkės, miesto ar 
rnterioro.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

t*

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA W

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMA©® CARRIER!
Lindoyą vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite I

Caixa Postal 3967

jFiUWrtCJE LAW©

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir. kaine
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VISI Į V. ANASTAZIJĄ!!!
1959 m sausio mėn 17 d. 20 vai. Dr. J. Basanavičiaus 

vardo lieiuvių m los Globėjai ruošia linksmą

VASARA
Programoje: 1 veiksmo komedija «Pabėgęs Meilužis». Ge 
ras lietuviškas bufetas. Puikus orkestras. Pabaiga 4 vai. 
ryto.

Pakvietimus galima įsigyti pas visus Valdybos na
rius ir Juozą Karpavičių (prieš Čentralinį Paštą).

— Malonus Lietuvi, sausio 
ir vasario mėnesiais vyksta 
spaudos vajus savaitraščio 
«Mūsų Lietuva» prenumera
toms rinkti. Kiekvienas jaus- 
kime pareigą savam laikraš
čiui patalkinti. Tenelieka nei 
vieno lietuvio be lietuviško 
laikraščio. Pirmiausia užsisa
kykime laikraštį sau ir kitus 
paraginkime tai padaryti Ad
ministracija dės visas pastan 
gas, kad laikrašt s jus lanky
tų reguliariai kas savaitę. Į 
daugiau lietuvių apgyventus 
priemiesčius laikraštis bus 
pristatomas į namus pačią išė 
jimo dieną. Šių metų prenu
merata kainuoja 3oOkruzeirų. 
Sumokėję 500 kruzeirų bus 
laikomi prenumeratoriais rė
mėjais Sumokėję tūkstantį kr. 
bus laikomi garbės prenume
ratoriais

Prenumeratas ir aukas sius 
ti Kun. Juozo Šeškevičiaus 
vardu, Caixa postai 4118, São 
Paulo.

Tėvų ir Mokytojų pasitarimas

Gruodžio 27 dieną kleboni
joje įvyko Liet. Mokyklos Tė 
vų Komiteto ir Mokytojų po
sėdis. Buvo aptarti kalėdinio 
parengimo reikalai, pasidaly 
ta darbais ir nutarta šventės 
proga mokyklos naudai reng
ti loteriją (rifas). Bus galima 
laimėti vaiko didumo graži 
lėlė.

Lietuviškos pamaldos 
/ ' ■ ' ■ ■ '

Kiekvieną sekmadienį ir 
Šventadienį Vila Zelina - 9 ir 
11 vai.

I mėnesio sekmadienį - Bom 
Retiro 10 vai. - Casa Verde 
17,15 vai.

II mėnesio sekmadienį - Par 
que das Nações 10 vai. - São 
Gonçalo 17 vai.

III mėnesio sekmad. - Agua 
Rasa tf vai - Lapa 16 vai.

IV mėnesio sekmad. - Utin- 
ga 19.3U vai., tačiau šį mėne 
sj bus dar kaip anksčiau, bū 
tent sausio 11 dieną.

Paskutinį mėnesio sekma
dienį - V. Anastacio 8,30 vai.

— Šiemetinę Kalėdų Eglu
tės programą sudarys dviejų 
veiksmų Aldonos Didžiulytės 
vaizdelis «Žvakučių Eglutė» 
išpintas kalėdinėmis giesmė
mis, tautiniais šokiais bei dai
nomis. Pagrindinius artistus 
režisuoja mokyt. H. Mošinskie 

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

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

Vaidinime žiūrovas turės progos 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.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
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. 35-0062

nė, «Žvaigždutes» moko mok. 
J. Valeikienė, tautinius šokius 
mokyt. M. Vinkšnaitienė, An
geliukus - Seselė Lucija, vai
kų chorą ir «Milžinų Kintetą» 
p mokyt. M. Kindurienė. Emi 
Ii ja Bartaškaitė ir Rikardas 
Tijūnėlis vaidins pagrindinius 
veikaliuko veikėjus.

— Vaikų šventės metu sa
lėje veiks nestipriųjų gėrimų 
bufetas ir leidžiama loterijon 
didžiulė lėlė.

— Moksleiviai ateitininkai 
stropiai ruošiasi"jaunimo va
karo programai, platina pak
vietimus ir tikisi sulaukti 
daug svečių.

Lietuvių Sąjungas Brazilijoje 
Narių Žiniai.

LSB Valdyba praneša/ kad 
1959 m. sausio mėn. 25 d. yra 
šaukiamas S-gos nariu visuo 
tinis metinis narių susirinki
mas. kur bus renkami nauji 
vykdomieji 1959 m. S-gos or
ganai.

Prašome visų narių, kurie 
dar nėra apsimokėję nario 
mokesčio, apsimokėti pas fi
gos Iždininką J. Jodelį, Rua 
Inacio, 20 V. Zelina darbo va 
landomis iki 1959 m. sausio 
mėn 9 d

Susirinkimas įvyksiąs Mo
kos rūmų patalpose 15 vai. 
Nesu irinkus kvorumui, po 
pusės valandos bus šaukia
mas antras susirinkimas ir 
skaitysis teisėtu bent kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

Be to, priemename. kad 
tik tie nariai gáli dalyvauti 
rinkimuose kurie pilnai yra 
atsiskaitę su nario mokesčiu.

L. S. B. Valdyba.

POSĖDIS «MUSŲ LIETUVOS» 
VAJAUS REIKALU B. Retire

7 sausio p p. Mikalkėnų bu 
te įvyko pasitarima spaudos 
platinimo reikalu. Buvo suda 
rytos keturios platintojų gru
pės, kurios aplankys šioje 
apylinkėje gyvenančius lietu 
vius rinkdami laikraščiui pre 
numeratas ir aukas. Platinimo 
grupėms vadovauti sutiko M 
Žvirblis, J. Skrebys, V. Mikai 
kėnas ir P. Blaževičius. Beto 
talkinti pažadėjo K Mikalkė 
nas ir posėdyje dalyvavęs 
jaunimas. Beto posėdyje buvo 
pasitarta kitais spaudos reika 

lais Posėdžiui pirmininkavo 
«M. L» administratorius kun. 
J. Šeškevičius.

Laiškas skaitytojui

Malonus skaitytojau, gal ne 
vienas nustebs, kad nuo šian 
dien atskiro «M.L» numerio 
kaina pakelta iki 7 kruzeirų. 
Senoji kaina nepadengė ne 
pusę laikraščio savikainos iš
laidų, o laikraštį juk turi iš
laikyti skaitytojai, o ne leidė 
jai ir šia nauja kaina parda 
vinėjimas laikraščių yra gana 
nuostolingas, nes kioskai už 
pardavimą ima sau 30 nuošim 
čių. Todėl leidėjai tikisi, kad 
visi tautiečiai pasinaudodami 
spaucfos vajumi laikraštį užsi 
prenumeruos ir atskirais nu
meriais pardavinėjimas nebus 
reikalingas

«M L.» Administratorius

— Lietuvi. Jei turi preky
bos ar pramonės įstaigą skelb 
kis “Mūsų Lietuvoje . padau
ginsi savo klijentų skaičių ir 
paremsi lietuvišką spaudą.

MUSŲ LIETUVOS PRENUME 
RATORIAI ir AUKOS

Pirmoji šių metų rėmėjo 
prenumeratą atnaujimo Ana 
tolija Jakutienė 500 cr (V. 
Zelina). Beto laikraštį jau pre 
numeravo J Jankauskas. 300 
cr (Lapa). P. Pavildnis 300 ir 
auka loo, E Draugelis, Sėlio 
kai rėmėjo prenumeratą. 50o 
cr, (V. Zelina), Juozas Jodelis 
rėmėjo prenumeratą 500 (\/. 
Zelina) A. Stonis rėmėjo pre 
numeratą 500 ir auka 2oO cr 
(Mexica), P. AmbrozevičiuS 
3 0 cr (V. Zelina).

— Lietuvos pasiuntinybės 
Vatikane likimu buvo kalbėta 
Vasario 16 tai ruošti organiza 
cijų atstovų susirinkime 6 d. 
sausio Laukiama iš pačių įs
taigų tikslių informacijų apie 
padėtį.

— Rio de Janeiro lietuviai: 
Adomavičiai ir Dubauskai 
Naujus Metus sutiko São Pau 
lyje pas savo gimines.

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

ANTANO PAVILOI^I©
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.

EJCKITOKI'D CLNTAEliL 
NAfCIMENTO

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Mro 1.484

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

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

Juridinis Bepartamentas — Nejudamo turi© pardavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina - Tel. 68-2767 - S. Paulo

— Helena Šimonytė sausio 
mėn. 6 d. išskrido Š. Ameri
kon ilgesniam laikui. Apsisto 
jo New Yorke, kur prieš ke
letą mėnesių yra nuvykusi jos 
sesutė Irene. Amerikoje žada 
užtrukti bent metus laiko. Ele 
na Šimonytė uoliai dalyvavo 
kultūriniame veikime: Liet. 
Kat. Bendruomenės chore, daž 
nai scenoje vaidinimų metu 
pasirodydavo, kartais ir ne
lengvas roles su pasisekimu 
išpildydama. Jos išvykimas 
yra nuostolis S. Paulo lietu
vių kolonijai Yra viena tų lie 
tuvaičių, kurios nors nors sve 
timame krašte gimusios ir au 
gusios, bet gerai išmoko ir sa 
vo tėvų kalbos, žodžiu ir raš 
tu. Sėkmingai įsikurti dango
raižių mieste ir neužmiršti Vi 
la Zelinon sugrįžti. To linki
me ir laukiame!

Lucia Jodėlytė laimėjo 150 
tūkstančių kruzeirų

São Paulo televizijos stotis 
Canal-7, savo programoj Aca 
dėmia Mullar Pi-ani. kurioje 
turi progos dalyvauti ir laimė 
ti stambias premijas gabūs 
mokiniai iš įvairių mokslo sri 
čių. Lucia Jodėlytė, gavo pre 
miją už Brazilijos istorijos žr 
nojimą. 150 tūkstančių kruzei 
rų. Premija buvo iškilmingai 
įteikta 7 d sausio 19: 15 vai. 
Televisão Record - Canal 7, 
stotyje.

Lucia Jodėlytė šiais metais 
baigė seselių pranciškiečių 
gimnaziją. .

Iš Kolumbijos Lietuvių Gyve
nimo

Lietuvių Katalikų Komiteto 
pirmininkas kun Tamošiūnas 
pavedė vienai statybos firmai 
pastatyti Lietuvių Namus Na 
mai bus trijų aukštų su koply 
čia. Šie namai turės lietuvių 
k Jonijai netik didelę tautinę 
kultūrinę reikšmę, bet taip 
pat ir ekonominę reikšmę Y- 
pač į vargą patekę lietuviai, 
turės kur prisiglausti.

— Žurnalo “Kolumbijos Lie 
tuvio,, redaktorius ir leidėjas 
kun. Tamošiūnas ateinančių 
metų pradžioje išleidžia vie
ną “Kolumbijos Lietuvio,, nu 

merį ispanu a 
turės didelę 
nes kolumbiečiai galės susipa 
žinti arčiau su Lietuvą, jos 
problemomis.

-- Nelinksmai baigėsi iš Ko 
lumbijos lietuvių grįžimas į tė 
vynę. Stonienė tėvynėje nega 
lėdama gauti vaistų mirė. Sto 
nys nusivylęs tarybišku 
gyvenimu pasikorė. 
Radzevičius Vilniuje už ma
žą atlyginimą tarnauja, Mac 
konis gryžęs su gausia šeima 
yra priverstas elgetaut, o vai 
kai po Vilnių “besprizorni- 
kauja“. Tai sužinoję kiti Ko
lumbijos lietuviai._ apie savo 
draugų liūdną „kūrimąsi“ tė
vynėje, nenori nė girdėti apie 
gryžimą į pavergtą tėvynę.

L.

(pabaiga iš 1 pusi) 

pažinęs su pranešimais iš kraš 
tų už geležinės uždangos, 
konstatuoja, kad komunistų 
diktatūroje esančiuose kraš 
tuose darbo žmonių gyvenimo 
sąlygos dar pasunkėjo. Grie 
biamasi senųjų išnaudojimo 
ir prievartos priemonių, ku 
rios galiojo iki 1956 metų. Ko 
monistinės prof sąjungos pa 
deda darbo žmonėms išnaudoti. 
Gamyba pastatyta pirmoje ei 
Įėję disciplinarinės priemonės i 
prieš darbininkus aštrinamo-'. 
Tačiau komunistų diktatūros 
pavergti darbininkai liko išti 
kimi laisvės idealams ir yra 
pasiryžę išnaudojimui pasi
priešinti. Darbo žmonės rei
kalauja grąžinti žmogaus ir 
piliečio teises, leisti laisvesnį 
darbininkų judėjimą.

Komunistiniai diktatoriai jau
nimo nelaimėjo.

Rezoliucijoje apie jaunimą 
už geležinės uždangos Tarp 
tautinis centras pastebi, kad 
komunistinei diktatūrai Lietu 
voje ir kituose sovietų valdo 
muose kraštuose nepavyko 
jaunimo laimėti - nepaisant 
stipriausių pastangų. Priešin
gai, jaunimas tuose kraštuose 
sudaro pavojingiausias reži
mui rezistencines, pajėgas. Įvy 
kiai Vengrijoje, Lenkijoje ir 
kitur parodę, kad jaunimas 
yra laisvės kovų pirmose ei
lėse. Komunistinėje diktatūro 
je gyvenąs jaunimas siekia 
politinės ir ūkinės demokrati 
jos ir tautinės nepriklausomy 
bės - vis tai idealai, kurie su 
tampa ir su laisvųjų profesi
nių sąjungų siekimais. Vargu 
komunistinei diktatūrai pa
vyks jaunimo veržlumą sulai 
kyti.

Tarptautinis centras priėmė 
dar rezoliucijas ir Berlyno 
bei Vengrijos klausimais.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavys 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniaį, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371» 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIU8
Rua Inbagapi, 9 - V.
(prasideda iš Av. Zelina, 50$
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