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Paràguajuje Revoliucija
Vienas Buenos Aires rytinis 

dienraštis «La Nacion» sausio 
14 paskelbė žinią, kad iš ge
rai informuotų šaltinių paty 
ręs, jog Paragvajuje prasidė 
jusi revoliucija prieš krašto 
diktatorių Alfredo Stroesner. 
Stroesner yra vienas iš' ne 
daugelio dar išlikusių diktato 
rių Lotynų Amerikoje. «La 
Nacion» skelbia, kad genero 
las Briten prezidento įsakymu 
buvęs suimtas ir pasodintas į 
kalėjimą, bet vėliau kitų ka
rininkų išlaisvintas, kas ir bu 
vusi pasipriešinimo pradžia.

Adendueris Išsiuntė Pa
siuntinį i U.S.A.

Adenaueris pasiuntė vieną 
iš . savo artimiausių bendra
darbių Kari Dittmann į Vašing 
toną aptarti paskutinių sovie 
tų pasiūlymų taikos sutarčiai 
su Vokietija. Spaudos Konfe
rencijoje Adenaueris pareiš
kė? kad padėtis reikalaujanti 
šalto kraujo ir ramaus galvo 
jimo. Be savo sąjungininkų 
Vokietija vieną yra prieš So
vietų Rusiją bejėgė. Pavojaus 
akivaizdoje Vokiečių tauta tu
ri būti vieninga ir pasiryžus.

VAKARAI NESIRENGIA
KEISTI SPRENDIMO

Jungtinių Valstybių užsie
nio Reikalų Ministeris Foster 
Dulles spaudos konferencijoje 
atsakė į klausimus, kurie jam 
buvo patiekti sąryšyje su Ru 
sijos Viee-Ministerio pirminio 
ko vizitu ir pasitarimais. Dul 
les pareiškė, kad Vakarai nė 
ra pasirengę keisti savo nuta 
rimus Berlyno klausimu, ku
riuos jie išdėstė 31 dienos 
gruodžio notoje Sovietams 
Tačiau nėra negalima, kad 
ateityje, neliečiant pagrindi
nių principų pasitarimuose 
gali būti tam tikrų ne esminiij 
pakeitimų. Dulles nuomone 
Vokietija gali būti sujungta 
laisvų demokratinių balsavimų 
keliu, nors tai nėsąs vieninte 
lis kelias.

NEAIŠKUS INCIDENTAS BAL
TIJOS PAJŪRYJE

(E) Sovietų žinių agentūros 
«Tass» pranešimu, Kremlius 
amerikiečių ambasadai Mask
voje įteikęs notą, kurioje pro 
testuoja prieš tariamus ame
rikiečių lėktuvų «pavojingus 
skridimus» Baltijos pajūryje, 
pažeidžiant «Sovietų oro er
dvę». Iš notos smulkmenų aiš 
kėja, kad amerikiečių lėktu
vas netoli latvių Ventspilio 
be pagrindo apšaudęs sovieti 
nį kovos lėktuvą Maskvos vy 
riausybė reikalavo daryti žy
gių. kad tokie įvykiai nepasi
kartotų.

Reuterio žiniomis, amerikie 
čių cro pajėgų Europoje vy
riausioji būstinė Wiesbadene 
paneigė sovietų notos tvirti

nimą, kad amerikiečių lėktu
vas pastarojo mėnesio būvy
je būtų apšaudęs sovietinį lėk
tuvą.

AMERIKONAI TURI SMAR
KIAI SAUGOTI SAVO 

SVEČIUS

Los Angeles Policijos Virši 
ninkas William Parker paskel 
bė kad iš patikimų šaltinių 
jam tekę sužinoti, jog Sovie
tų Ministério Pirmininko pava 
duotojas Mikoyan, kurs tuo 
laiko viešėjo Amerikoje, gy
vas iš U S A. neišvažiuosiąs. 
To pasėkoje buvo smarkiai 
sustiprinta policijos apsauga, 
kad užtikrinus asmenišką sau 
gumą svečiui iš Sovietų

60 VOLKSVAGEN ANT TORTO

Vienos Hanoverio Cukrai
nės kepėjai «Volksvagen Ben 
droves Generaliniam Direkto
riui Dr. Heinz Nordoff jo še
šiasdešimtojo gimtadienio pro 
ga įteikė tortą papuoštą 60 
Volksvagen automobiliukų, pa 
gamintų iš šokolado. Tortas 
sveria 35 svarus, jo skersu- 
mas 88 centimetrų.

GRĮŽUSIO IŠ BRAZILIJOS Į 
LIETUVĄ PASTABOS

Sugrįžęs į Lietuvą iš Brazi 
lijos tūlas J. Petruševičius.
paskelbė bolševikų spaudoje 
savo jšpūdžius gimtame kraš 
te. Apie Vilnių jis rašo:

«Vilniaus miestas, palyginus 
su mums įprastu didmiesčiu 
Sãò Paulo, yra tik miestukas. 
Bet turi daug didelhj sodų — 
parkų, aikščių ir aikštelių Žy 
miausia gatvė Stalino prospek 
tas .. Iki šiol nesu matęs nie 
kur numestos surūkytos eiga 
retės galo, kai tuo tarpu gra 
žiame Genuijos mieste yra 
žmonės profesionalai' kurie 
renka gatvėse cigariečių nuo 
rūkas.»

Visai galimas daiktas, jog 
Vilniuje niekas nemėto į šalį 
cigarečių galiukų Tabakas 
ten yra taip brangus kad žmo 
nės taupo kiekvieną jo žiups 
nelį.

—oOg—
Važiuodamas į Kėdainius, 

tas J. Petruševičius išvydęs 
tokį vaizdą/

«Laukai jau pradeda gelto
nuoti nuo pribrendusių rugių. 
Kai kur jau sustatytos kupė 
tos. Lietinga vasara išaugino 
labai gražius miežius ir avi
žas, kurie savo ypatingu žalu 
mu viliojančiai žavi keleivio 
akis...»

Bent čia jis teisybę pasakė, 
kad javai gerai užderėjo dėka 
gausiam lietui, o ne geniališ- 
kai Lenino ir Chruščevo teo 
rijai.

V. G. (Sandara)

AŠMENOS MIESTELIS JAU 
GALĖTŲ BŪTI 100, METŲ 

SENUMO

Apie 30 kilometrų į piet-ry-

Lietuuška spauda yra šviesi liepsnelė, kuri mums rodo 
kelią tremties sutemose.

čius nuo Vilniaus, yra garsus 
savo praeitimi Ašmenos mies
telis. Kada jis įkurtas, sunku 
pasakyti. 1040 metais Ašmena 
jau minima anų laikų užra
šuose. Taigi, visai galimas 
daiktas jog Ašmena jau sulau 
kė tūkstanties metų amžiaus

Ašmena yra daug ko pergy 
venusi daug ką mačiusi. Ją 
nesykj buvo užpuolę kryžiuo
čiai slavai, totoriai, o vėliau 
rusai Tą apylinkę ilgokai vai 
dė Alšėnų kunigaikščiai ir iš 
jų tarpo Jogaila asirinko sau 
trečią žmoną. Alšėnų giminė 
išnyko viduryje 16-to šimtme 
čio ir Ašmena perėjo į kuni
gaikščių Sapiegų rankas. Sa
piegai pastatė Ašmenoje dide 
liūs, gražius rūmus kurie pe 
reitame šimtmetyje visai su
nyko. Vietinės bažnyčios rū 
syje yra palaidotas Lietuvos 
kancleris Povilas Sapiega ir 
trys jo žmonos^.

Ašmenos apskritis aktyviai 
dalyvavo 1831 metų sukilime 
prieš maskolius Ten buvo su 
organizuoti du pulkai raitelių, 
kurie vadinosi «disperatai». 
Rusai, užėmę tą miestelį, di
džiumą gyventojų išskerdė, o 
jų namus sudegino. Nuo to 
smūgio Ašmena jau kaip rei
kiant neatsipeikėjo

Sandara

— 3 Bilijonų Dolerių Brazi 
lija prašo «Tarptautiniam Ban 
kui» vietoj amerikonų pasiū

— ŠIŲ METŲ VASARIO 16 
DIENOS Minėjimas įvyks Mies 
to Teat (Teatro Municipal) Va 
sario 15 dieną.Minėjimo paren 
girnų Rūpinasi Lietuvių Ben
druomenės Taryba pasitelku
si kitų organizacijų bei intitu 
cijų atstovus.

lytų 850 milijonų nes šis ka
pitalas brazilų manymu yra 
būtinas Lotynų Amerikos eko 
nominėms problemoms iš
spręsti.

— Cukraus kaina leista pa 
kelti iki 17,50 cr.

— Vokiečių Sąjūdis pava
dintas «Pax Christi» Šiaurinės 
Brazilijos sausros aukoms šel 
pti paskyrė pašalpos už loO. 
0C0 DM., kurią pasiuntė į Re
cife.

-• Beirutas. Vyriausybė pri 
pažino laikinąją Argelinos Vai 
džią Libano valdžios komunu 
kate išreiškiama viltis, kad 
šis gestas nesugadinsiąs ge 
rų Prancūzijos ir Libano san 
tykių.

— Brazilijos Krašto Apsau 
gos Ministeris p. Generolas 
Teixeira Lott trečiadienį prie 
mė audencijoje deputatą Vito 
rinio Correa ir naujai išrink
tus gubernatorius Piaui. Espi 
rito Santo ir Muniz Falcão, 
gubernatorių de Alagoas

— Sausio ir vasario mėne
siai yra skirti spaudos vajui. 
Ar Jūs jau užsisakėte šiems 
metama «Mūsų Lietuvą*.

— Sąmoningas lietuvis ska 
to ir remia savo spaudą.

— Jei Jūs neatsilyginote 
savo senų skolų laikraščiui, 
jus sunkinate jo leidimą ir 
tuo pačiu kenkiate lietuviš
kiems reikalams.

— Lietuvių Enciklopedijos 
administracija skelbia pasku 
tinę Lietuvių Enciklopedijos 
talką iki 959 m. balandžio 15 
d Talkos metu naujai L. E. 
užsiprenumeravusiems bus 
duodamos premijos.

— Lietuvių Skautų Sąjun
gai šiemet sueina 40 metų.

— Latvių Jungtinėse Valsty 
bėse yra apie 6 >.000. Jie susi 
telkę daugiausia rytų ir vaka 
rų pakraščio miestuose ir 
Great 1 akės srityje Toliau 
eina Australija, Didžioji Brita 

Vtiija ir Kanada,. Latvijos pa
siuntinybės, laisvojo pasaulio 
pripažintos, veikia Londone, 
Vašingtone ir Buenos Airėse. 
1 aisv. Latvija taip pat turi sa 
vo karjeros konsulus Austrą 
lijoje ir Kanadoje. Laisvojo 
pasaulio latviai išeiviai yra 
susitelkę Pasaulio Latvių Fe 
deracijoje, kuriai pirminin
kauja prof Peter Lejins, jr. 
Jis yra taip pat Amerikos Lat 
vių Sąjungos pirmininkas 
(1727 Kenyon St. N W. Was
hington 1ü, D C.) Svarbiausias 
jų laikraštis Amerikoje yra 
«Laiks» leidžiamas du kartu 
savaitėje New Yorke Jis turi 
skaitytojų apie 10 0 0. Kitas 
laikraštis eina Bostone, savai 
tinis ■— ‘Amerikas Vestnesis'. 
Latvių tautinis auklėjimas vai 
kams yra vykdomas per sek 
madienines mokyklas ir lat
vių bažnyčias, kurios veikia 
kiekviename mieste^ kur tik 
jie gyvena.

— Kazys Čibiras jau de
šimt metų dirba Urugvajuje 
— Lietuvos pasiuntinybėje, 
gindamas Lietuvos reikalus 
visoje Pietinėje Amerikoje. 
Labiausiai yra jis pasižymė
jęs savo žurnalistinio pobū
džio raštais prieš komunizmą.

NEW YORKO UKRAINIEČIAI

New Yorko ukrainiečiai ka 
talikai pasistatė modernišką 
mokyklą, kurią galės lankyti 
L6Oo mokinių. Mokykla kašta 
vo apie $ 2 OŪO.OOtŲuo. Naują 
mokyklą pašventino ukrainie 
čių katalikų vyskupas Senys 
byn. dalyvaujant mokinių tė
vams daugybei svečių ir sa 
vivaldybes atstovams. Moky 
klai vadovaus Šv. Bazilijaus 
5 ienuoliai, kurie x netoliese 
valdo ukrainiečių parapiją. 
Amerikos ir Kanados ukrai
niečiai katalikai labai gerai 
organizuoti ir turi net 5 savo 
vyskupijas.
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Kaip Šventėme Kalėdas

(E) Prieš kurį laiką grįžęs 
iš Sibiro ir neseniai į Vaka 
rus atvykęs lietuvis, «Eltos In
formacijoms» prašant Čia pa
sakoja, kaip tremtiniai-kali- 
niai šventė Kalėdas 1955 me
tais tolimoje Karagandoje:

«Kalėdos artėjo Jaune pir 
mos už spygliuoti} vielų, grei 
čiausia ir ne paskutinės, gal
vojame Su tuo mes jau buvo 
me apsipratę. Laukėme lais
vės tikėjome ja, tačiau pati 
laisvė mums atrodė nepasie
kiama, per toli Nežiūrint to, 
Kalėdos atnešdavo mums kiek 
vieną kartą ką nors naujo, 
švento, neliečiamo.

Tad ir ruošėmės Ka'ėdoms. 
Pirmą kartą toje stovykloje 
buvo nutarta Kūčių vakarą at
švęsti. Tai buvo susieta su vi 
sa eile pavojų, nes panašūs 
sambūriai čekistų leksikone 
buvo vadinami «kontrarevo- 
liuciniai».

Po Stalino mirties, o ypač 
po Berijos sušaudymo, čekis- 

' tai jautėsi lyg nesavame kai
lyje Saugumo pareigūnai ėdė 
vienas kitą kaip vorai ir ne 
vienas iš jų pradingo nakčia, 
niekad nebesugrįždamas. Šis 
padėties netikrumas sumaži
no daugumos čekistų budru
mą. Mūsų stovyklos viršinin 
kas buvo tikras žvėris, tačiau 
ir jo pasitikėjimas vyriausy
be sušlubavo Kas vakar dar 
už kurį nors «darbą» buvo pa 
gyrimo vertas šiandien ūžtą 
patį darbą galėjo būti sušau
dytas. keikia manyti, kad dėl 
tokių priežasčių jis ir nepas
tebėjo mūsų kalėdinių pasi
ruošimų.

130 lietuvių paslapčia ruošėsi 
Kalėdas švęsti.

Stovykloje buvo apie 130 
lietuvių. Bendram Kūčių stal
iui visi pritarė, tačiau tai bu 
vo tik pradžia Didžiausia kliu 
tis buvo surinkti tam tikslui 
produktų. Supirkinėjimui su
dėjome savo paskutines ka
peikas. Pinigus taupėme jau 
kelis mėnesius prieš tai ir su 
rinkome to meto sąlygomis 
gan nemažą sumą. Stovyklos 
krautuvėje menkai ką tegalė 
jome gauti, buvome priversti 
jieškoti kitų kelių

Šį opų klausimą mums pa
dėjo laisvieji darbininkai iš
spręsti, t y. vietiniai gyvento
jai, su kuriais kartu dirbome. 
Nupirktus produktus jie mums 
atnešė į darbovietes, o mes 
juos mažučiais kiekiais per- 
nešėrae į stovyklą. Tai irgi 
buvo susieta su visa eile pa-

Karagdndos Stovykloje 

vojų, nes prieš įvedant į zo
ną prižiūrėtojai mus iškrėsda 
vo ir vargas tam, pas kurį 
rasdavo daugiau maisto nei 
vienam kartui pavalgyti. To
kiu atveju kalinys būdavo ap 
kaltintas pabėgimo ruošimu 
ar panašiai

Vargais negalais sugabeno
me viską į stovyklą ir pradė
jome Kalėdas ruošti. Visi tu
rimi produktai sudarė mūsų 
sąlygose tam tikrą prabangą. 
Kiekvienam kaliniui teko po 
vieną silkę, truputį džiovintų 
vaisių, po keletą pyragaičių 
— ir tai buvo viskas Daugiau 
duoti Rusija mums negalėjo, 
tai yra. negalėjome iš jos pa
imti Gana sunkią problemą 
sudarė eglutės gavimas ir jos 
įgabenimas j zoną. Tai pavy
ko, keliems tautiečiams tie
siog aukojantis.

Pagaliau atėjo ilgai lauktas 
Kūčių vakaras Už stovyklos 
valgyklos stalų sėdėjome apie 
130 lietuvių ir 20 įvairių tau
tybių svečių. Nors ir skur
džios buvo mūsų vaišės, bet 
širdingos, ir visi svetimtau 
čiai gėrėjosi lietuvių atkaklu 
mu ir pasiryžimu net ir to
kiose sąlygose išlaikyti savo 
tradicijas Buvo ir pagrindo 
tuo ryžtu stebėtis, nes lietu
viai tuo pirmieji sulaužė sto
vyklos įstatymą, draudžiantį 
panašius parengimus.

Tautos himnas Karagandos 
stovykloje.

Gilų įspūdį į visus padarė 
lietuvių giedamas Lietuvos 
himnas ir giesmė «Marija, Ma 
rija» Galima įsivaizduoti, su 
kokiu pakilimu ir susijaudini 
mu buvo atliktos tos dvi lie
tuviams taip b. augios gies
mės.

Lietuviškų Kūčių vakaras - 
pirmas toks Karagandos sto 
vykioje praėjo be trukdymų. 
Stovyklos administracija nesi 
ėmė jokių skubių represinių 
priemonių.

Kalėdų pirmąją dieną pir
ties patalpose buvo laikomos 
mišios, kuriose dalyvavo visi 
katalikai. Mišias laikė lietu
vis kirn gas.

Mes tikėjome kad Kūčių 
stalo organizavimas praeis be 
administracinių pasekmių Ta 
čiau jau pirmosios dienos po 
Kalėdų parodė, kad apsiriko 
me, Visi ruošime aktyviai da 
lyvavę vyrai buvo surinkti ir 
patalpinti režiminėse stovy
klose. ar net uždaruose ka ė 
jimuose. Tačiau tai nemenki-

r >
___ __________ MŪSŲ LIETUVA ______________ 19t9 m sausio 17 d.

Ispudingas Žmogaus Teisiu Deklaracijos 10 
Metu Sukakties Minėjimas Pavergtųjų 

Europos Tautu Seime
— Iš PET gruodžio mėnesio sesijos —

(E) -948 m gruodžio 10 d., 
Jungtinių Tautų pilnaties Pa 
ryžiuje 48 (iš 56) balsais priė 
mė Visuot-idę Žmogaus Teisių 
Deklaraciją Jos tikslas - su 
konkretinti JT Chartcs 55 tą 
nuostatą, kuris JT įpareigoja 
ugdyti visuotinę pagarbą žmo 
gaus teisėms bei pagrindinėms 
laisvėms ir skatinti jų vykdy 
mą Kadangi teisinės sąmonės 
išsivystymas pasaulyje labai 
įvairuoja pagal tautų kultūros 
lygį ar valstybinį režimą, tai 
žmogaus teises suredaguoti 
taip, kad ta redakcija atitik 
tų ir aukštos teisinės kultūros 

no mūsų vardo. Priešingai, vi 
siems buvo aišku, kad lietu
viai sugeba net sunkiausiose 
sąlygose nelenkti galvą prieš 
tironą».

<» ♦» ♦» ♦♦

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

lietuvių Frek/bos 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

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

Į šią kainą įeina sovietinis muitas, draudimas, licenci 
ja, supokavimas ir pasiuntimas. Negana to: prie tokio siuntu 
nelio 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.

L;etu/:ų Prekybos Bendrnvė yra vienintelė šios rūšies 
firma, neimanti jokių pasiuntimo manipuliacinių mokesčių už 
siuntinius, kurių vertė siekia arba prašoka 75 dolerius

Lietuvių Prekybos Bendrovės siunčiamieji iš Londono 
siuntiniai pasiekia Lietuvą per 3 5 savaites. Visi siuntiniai, 
apdraudžiami. Jų pristatymas garantuotas.

Lietuvių Prekybos Bendrovė išpildo iš Lietuvos gaunamus 
receptus ir pateikia visus čia gaminamus vaistus žemiausio 
mis kainomis.

Reikalaukite mūsų kainininkų ir medžiagų pavyzdžių, 
kuriuos nusiųsime Jums tuojau, gavę Jūsų laiškelį.

Rašykite:
Lithuanian Trading Company
1 A, Hunt Street 
London, W. 11 
Great Britain

Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi atstovai Bra
zilijoje.

lygį ir dar tik bundančios tei 
sinės sąmonės padėtį - nebu 
vo lengva. JT Socialinė ir 
Ekonominė Taryba ir jos spe 
cialiosios komisijos visuotines 
žmogaus teises redagavo apie 
dvejus metus Ir vis dėlto 1948 
JT pilnačiai pateiktoji jų tei
sių redakcija ne iš visų 56 
J T narių pritarimo susilaukė- 
Astuonios valstybės susilaikė- 
Tarp jų Sovietų Sąjunga su 
Gudija ir Ukraina sovietinė 
Lenkija, susovietinta Čekoslo 
vakija ir tada dar pagal Krem 
liaus dūdelę šokusi Tito Ju
goslavija.

Deklaracijos įvade skaito
me, kad «pripažinimas visiems 
žmonių giminės nariams pri
gimto vertingumo ir lygių bei 
neatimamų teisių yra pašau 
lio laisvės, teisingumo ir tai 
kos pagrindas». Pačios Jungti 

nės Tautos deklaracijos pas 
kelbimą laikė vienu «iš poten 
cialiai reikšmingiausių įstoti 
jos įvykių».

Bet kadangi JT pasitenkino 
tik deklaracijos paskelbimu, 
o nieko nepadarė gražiems 
deklaracijos žodžiams praktiš 
kai taikinti kaip tik ten, kur 
žmogaus teisės brutaliausiai 
sutryptos - Sovietų pavergtuo 
se kraštuose, - tai to «pašau 
lio laisvės, teisingumo ir tai
kos pagrindo» dešimtmečio 
sukaktis PET Seimui buvo ge 
ra proga pabelsti į laisvojo 
pasaulio sąžinę, sustatant 
priešpriešiais deklaracijos 
kilnias formules ir kai kurių 
JT narių brutalių tų formulių 
paneigimą praktikoje.

PET Socialinės komisijos 
pranešimas apie žmogaus im 
šių padėtį pavergtuose kran
tuose, tos padėties paralėlė 
su deklaracijos reikalavimais 
ir gausūs pavyzdžiai iš Sovie 
tų pavergtųjų kraštų išleista 
atskira brošiūra («Deniai <>f 
Human Rights in Earstern eu 
rope») ir paskleista tarp JT 
delegatų ir viso angliškai kai 
bančiojo pasaulio. Pranešimo 
motto: «Tautos gerovės nepas 
tatysi ant sistematingo žmo
gaus dvasios žudymo ir depra 
davimo Socialinės pažangos 
nepagrįsi organizuotomis žiau 
rybėmis Taikos nesukursi 
nuolatine klasių kova. Ir lais 
vės neužtikrinsi žmogaus pa 
verginiu» Komisijos praneši 
mą PET Seimo posėdžiuose 
žodžiu papildė eilė PKT dele 
gatų. Lietuvos delegacijos var 
du pasisakė Dr. Br. Nemickas.

Žymios asmenybės pareiškia 
savo solidarumą su paver

gtaisiais.
Visuotinės Žmogaus Teisių 

Deklaracijos dešimtmetį mi
nint PET Seimo posėdžius 
aplankė ir tarė padrąsinimo 
žodį eilė garbingų svečių : 
JAV senatoriai - B. Hicken
looper ir K. B. Keating, kon 
gresmanai - H. S. Reuss, A. 
M. Bentley, J V. Lindsay, 
«Lock» redaktorius W. Attwo
od, Tarptautinės Žmogaus Tei 
šių Lygos pirmininkas, R. N. 
Baldwin, IRC pirmininkas A. 
B. Duke Raštu ir telegramo
mis savo pareiškimus PET 
Seimui ta proga atsiuntė buv. 
JAV prezidentas H. Hoover, 
viceprezidentas R. M. Nixon, 
New Yorko gubernatorius A. 
Harriman, būsimas New Xor- 
ko gub, N. Rockefeller, New 
Yorko burmistras R. Wagner,

(pabaiga 3 pusi )

Lietuviai
Prof. Dr.

Sovietų radijas puola

Jau keturi skirtingų vįetų 
pažįstami asmenys man atpa
sakojo sovietinio radijo (iš V ii 
niaus) piktus puolimus prieš 
mane už paskleistą mintį steig 
ti mažytę autonominę lietuvių 
valstybėlę Britų Hondūre Ne 
visi keturi atpasakojimai bu
vo pilni ir visai identiški, ta
čiau supratau, už ką esu pei
kiamas. Kaikurie draugų pa
geidavo, kad aš į tai ats’iliep 
čiau, nes gal visuomenei bū
sią įdomu Taigi atsiliepiu..

Atrodo, kad sovietų akimis 
žiūrint, mano didysis krimina 
las bene buš: 1) kad aš esąs 
lietuvių nacionalistų ideolo
gas; 2) kad esąs vergų pir
klys, daug uždirbąs iš britų 
už parduotus vergus; 3) ga
bensiąs lietuvius į dausų karš 
tą klimatą, kur esą tik miškai 
pilni gyvačių ir pavojingų žvė 
rių, kur nesą jokios civiliza
cijos ar kultūros. Šiuose tri-

Dausose
K. Pakštas

juose sakiniuose paliesta gan 
daug ir labai įvairių, klausi
mų. Pakalbėsiu apie juos iš 
eilės ir tik trumpai.

Apie nacionalistinę ideologiją

Taip, seniai jau esu nacio
nalistas. nors ir nesukūriau 
kokios nors pilnos ideologi
jos. Bet ne zoologinis nacio
nalistas, kokios yra didžiuma 
Rusijos komunistų, jau išnai
kinusių visą Mažąją Lietuvą, 
rytų Lietuvos dalį ir bent pen 
kias pietines Sovietijos tautas 
kad vis daugiau erdvės pada 
rytų rusų kolonistams ir nau
jai komunistinei šlėktai. Ma
no nacionalizmas humanisti
nis ir krikščioniškas o jo pa
grindinis pradas: tautinės gy 
vybės išlaikymas — tai pati 
pirmoji žmonių gyvenimo tai 
syklė, kuri pakelia žmones į 
augštesnę gyvybės kategori
ją, labiau atskiria juos nuo 
gyvulių. Krikščioniškojo na 

cionalizmo šūkiu galėtų būti: 
gyvenkit ir gerai gyvuokit di 
džiosios tautos bet palikite 
gana erdvės ir mažosioms tau 
toms gyventi ir nepriklauso
mai kurtix nuosavas kultūras 
ir atlikti religines pareigas, 
leiskite laisvai plevėsuoti 1500 
laisvų vėliavų, nes tiek (maž 
daug) yra tautų mūsų pasau
ly. Bet sovietiniam naciona
lizmui labai toli nuo šitų prin 
cipų. nes jis jau pavertė mil
žinišką Sovietiją daugelio ma
žų tautų kapinynu: ir suspėjo 
tai padaryti per pirmus savo 
viešpatavimo 40 metų.

Tautų naikinimo srity So- 
vietija pasiekė visai neginči
jamo pasaulinio rekordo: grei 
tumu ir naikinamų plotų didu 
mu. Iš Mažosios Lietuvos, iš 
Krymo totorių, iš Volgos vo
kiečių. iš čečenų. ingušų, ka 
račajų. kalmukų ir balkanų 
nebeliko nė ženklo jų seno
se tėvynėse Volgos totoriai 
redukuoti į puselę, o naciona 
liniame savo šalies universi
tete jų tėra tik šešta dalis. 
Didžiulė Kazakija jau baigia
ma kolonizuoti rusais ir ki

tais svetimais elementais Ču 
vašų respublikoje jų palikta 
vos 37%. o baškirų respubli
koje jų liko tik 24%, suomių 
-karelų respublikoje tik 23%, 
kara-kalpakų — 38%, narsių
jų*čerkesų — vos tik 7%. Tai 
tik keli pavyzdžiai sovietinio 
nacionalizmo veiklos Ne kiek 
baisesnių pavyzdžių būtų ga
lima pateikti labai daug. So
vietinis nacionalizmas dvelkia 
mums milijonais neužkastų la 
vonų. milijonais kandidatų į 
tą milžinišką kapinyną tautų, 
kultūrų ir religijų Įdomus ir 
spalvingas mažų tautų pašau 
lis naikinamas, kad jo kapuo 
se išaugtų nauja, monotoniš
kai nuobodi marksistinė «rell 
gija» ir robotų ideologija, kad 
visa Eurazija pavirstų žiauriai 
neįdomiu bulvių lauku, malo
nių nebent milijonams sugniu 
žintų. prie žemės prispaustų 
«miešočnikų». 'Šitas rusų na
cionalizmas mums, labai sve
timas. >

Apie vergų prekybą ir uždar
bius iš jos

Kai manęs paklausia, kiek 

až uždirbąs iš vergų preky
bos, tai būtų galima ir Vfl- 
niaus maskolių paklausti: kiek 
«vyresnysis brolis» uždirbda
vo geresniais Stalino laikais, 
kai Rusija turėjo apie dvylika 
milijonų vergų, o vergo išlai 
kymas tuo metu kainuodavo 
apie 15-20 centų per dieną? 
Visą savo uždarbį iš vergų 
prekybos aš sutinku atiduoti 
Maskvai ypatingai jeigu ji ap 
mokės mano kelionės ir tyri 
nėjimų išlaidas į Br. Hondū
rą, kurios nėra labai didelės, 
bet neturtingam profesoriui 
visdėlto reikšmingos.

O dabar pakalbėkim ir rim 
tai apie buvusią vergiją. Bri
tų imperijoj ji buvo panaikin 
ta 1834 m., o visai efektyvus 
vergijos panaikinimas Britų 
Hondūre įvykdytas 1840m. rug 
pjūčio mėnesį.

Pirmieji gyventojai, ir tai 
negausūs, buvo čia britų pi
ratai ir jūrininkai, išsikėlę šio 
se neapgyventose pakrantėse 
163> m Aptikus čia daug bran 
giųjų medžių, pradėta įsiga- 
benti po truputį vergų miškų 
darbams: panašu į tai ką ru-

2



3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.)

JAV delegatė Jungtinėse Tau 
tose ir JT Žmogaus Teisių 
Komisijoje — O. B. Lords, 
JAV delegatas J. Tautose — 
Įtongresmana G. M. Harrison. 
Valstybės D-to Europos Sky
riaus viršininkas F. D. Koh
ler, buv. Valse. sekretoriaus 
pavaduotojas A A. Beri e, Eu 
ropos Pat. Seimo pirmininkas 
Ę. Dėhousse, New Jersey ir 
Maine gubernatoriai, Kongre
so daugumos ir mažumos ly
deriai, senatorius P. Douglas.

Ryšium su Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos de
šimtmečiu priimtoji PET Sei
mo rezoliucija reikalauja, kad 
laisvojo pasaulio valstybės 
susirūpintų žmogaus teisių pa 
d ėtimi Sovietų pavergtuose 
kraštuose, kad skubintų Jung
tinėse Tautose priimti Žmo
gaus Teisių konvenciją ir kad 
taiką atremtų žmogaus teisių 
vykdymu. ;

Reikalauja, kad Sovietai 
pasitraukiu.

SU žmogaus teisėmis Sovie
tų pavergtuose buvo susieti 
ir kiti PET Seimo gruodžio lo
ll posėdžių svarstymai; Rašy 
tojų persekiojimas pavergtuo 
se kraštuose, dabartinė poli
tinė padėtis tuose kraštuose, 
sovietinė diplomatinė ofenzy
va dėl Berlyno.

Rašytojų padėtį pavergtuo
se kraštuose nušvietė Dr Sla
vik. A Pomian ir Vengrijos 
sukilimo dalyvis rašytojas P 
Jonaš Apie dabartinę politi
nę padėtį okupuotoje Lietuvo 
je naujausios medžiagos patei 
kė V. Rastenis O Lietuvos De 
legacijos pirmininkas V. Si 
dzikauskas pateikė PET Sei
mui memorandumo projektą 
NATO nariams dėl pastaro
sios Sovietų diplomatinės ofen

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
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 finansines komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun, P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu; caixa postai 4118, São Paulo.

MŪSŲ LIETUVA ~

Bernardas BrazdžionisV » \
,Siaurés Pašvaistė
Lietuva, mano šiaurės pašvaistė : 
Ir gėlė sidabrinių rytų.
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs
Tavo kojas gimtoj pakelėj.
Kad iš tavo padangės lininės
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai,

Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos:

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, žemės laime šviesi!

zyvos, sukėlusios įtampą Ber 
lyne Memorandumas reikalau 
ja Vakarus imtis diplomatinės 
ofenzyvos ir Sovietų iškeltą 
Berlyno klausimą išplėsti vi
soms Centro ir Rytų Europos 
problemoms, reikalaujant So
vietus atitraukti iš (pavergtų
jų kraštų nes tik laisva Euro 
pa gali garantuoti pasauliui 
patvarią taiką ir saugumą.

Prieš pradedant PET Seimo 
posėdžius, prie PE T patalpų 
priešais Jungtinių Tautų rū 
mus buvo įskeltos Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų kraštų vėlia
vos ir didžiulis plakatas su ra 
šytojo i asternako paveikslu 
ir įrašu:

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ OKU- 
• PUOTOS LIETUVOS
Siūlo panaikinti Teisingumo 

ministeriją kaip nereikalinga. 
Lietuvos aukščimisiojo teismo 
pirmininko pavaduotojas V. 
Deksnys «Tiesos» 29u nume
ryje siūlo panaikinti Teisingu 
mo minis eriją ir jos funkci
jas (teismų priežiūra) pavesti 
Aukščiausiajam teismui, prie 
kurio turėtų būti sudarytas 
dar ir revizijos skyrius Tei 
slogumo ministerijos darbas 
parodęs, kad ministerija esan 
ti atitrukusi nuo , teisminės 
praktikos. vz, iš Lie.uvos 
teisingumo ministério pristaty 
mų užprotestuoti nuospren 
džius ar sprendimus esą pa
tenkinama tik nežymi jų dalis. 
Būdingas toks Deksnio paša 
kymas: «Vieninga prokuratū 
ros priežiūra, Ta.ybų Sąjun

— 1948 Visuotinė Žmogaus 
Teisių Deklaracija paskelbė 
minties, kalbos ir spaudos 
laisvę ..

1958 Nobelio premijos lau
reatas Boris Pasternak išprie
vartaujamas. pavergtosios tau 
tos — nutildytos.

gos aukščiausiojo teismo, į 
kurį įeina respublikų aukšč. 
teismų pirmininkai, priežiūrų 
ir vadovavimas užtikrina tei
sėtumo vykdymą tarybinėse 
respublikose ». (Teisingumo 
min-riu šiuo metu yra Likas).

— Matulis kreipėsi į Žene 
vą Lietuvos mokslų akademi 
jos p-kas J. Matulis, kuris ei 
na ir respublikinio taikos gy 
nimo komiteto p-ko pareigas, 
kartu su toligiais latvių ir es 
tų «taikos komitetų» pirminiu 
kais pasiuntė Ženevon pareiš 
kimą adresuotą JAV ir Angli 
jos delegacijų pirmininkams 
branduolinio ginklo bandymų 
nutraukimo reikalu Girdi, Pa 
baltijo tautos ragina JAV ir 
Anglijos atstovus «atsisakyti 
derybų vilkinimo politikos ir 
susitarti dėl branduolinio gin 
klo bandymų nutraukimo vi
sur ir visiems laikams». (Mas 
kva neraginama sustabdyti to 
kius bandymus). Dar platesnį 
laišką tuo klausimu Matulis 
ir kiti du «taikos pirmininkai» 
pasiuntė atitinkamoms «taikos 
šalininkų organizacijoms» Vo 
kietijoje, Danijoje Suomijoje, 
Norvegijoje, Lenkijoje ir Šve 
dijoje. Tame laiške nerimau
jama ir “dėl taikos prie Bal
tijos jūros». Laiškai ištisai išs 
pausdinti “ Tiesos > 290-jo nu 
merio b me puslapyje.

— (Tarėsi, kaip sustiprinti 
ateistinę prapagandą. Kaip 
pranešė Vilniaus ‘Tiesa», gruo 
džio 10 d. Vilniaus politinio 
švietimo namuose įvykęs la
bai platus respublikinis pasi
tarimas mokslinės ateistinės 
propagandos gerinimo klausi 
mais. Dalyvavo sovietinės vai 
džios, kompartijos centro ko 
miteto ir įvairių kitų institu 
cijų darbuotojai, viso apie 5Q0 
žmonių. Pasitarimas truko ke 
lėtą dienų.

— (E) Studentai populiarina 
liaudies dainas ir šokius. Lie 
tuvos Aukšč tarybos prezidiu 
mo įsaku “už įžymius nuopel 
nūs vystant ir populiarinant 
lietuvių liaudies dainų ir šo
kių meną» Kauno Politechni
kos instituto studentų liaudies 
dainų ir šokių ansambliui su 
teiktas «nusipelnusio ansam
blio garbės vardas».

— (E) Plečiamas televizijos 
laidų tinklas, žinoma, pirmoje

1959 m sausio 17 d. 
____ ■ - -į -T r —— >
eilėje turint galvoje propagan 
dinius tikslus Be statomos 
Vilniaus-Kauno-Klaipėdos lini 
jos, pastatyta tarpiniai punk
tai Plungėje, Raseiniuose, Lau 
kuvoje Montuojami bokštai 
Vievyje ir Žiežmariuose. Ats 
kiti pertransliavimo centrai 
jau veikia Kaune ir Druski
ninkuose Kauno stotis numa 
tomą dar sustiprinti. Dabar 
jau esą baigti statyti ir Kė
dainių bei Panevėžio retrans 
liacijos centrai. Iki 1965 me
tų. kaip pranašavo Vilniaus ra 
dijas gruodžio 16 dieną, tele 
vizijos programą būsią gali
ma priimti 90% krašto ploto. 
Tuomet Vilnius jau būsiąs pri 
jungtas ir prie televizijos lai 
dų iš Maskvos, Leningrado, 
Talino, Rygos, Minsko. Esąs 
numatomas pasikeitimas tele 
vizijos programomis tarp Vil
niaus ir Varšuvos.

— (E) Kuršių mariose įveis 
ta nauja žuvų veislė. Prieš 
kelerius metus Kuršių mario 
se buvo įleista keli tūkstan
čiai suaugusių žuvų, vadina 
mų «sazanų», atvežtų iš Vol
gos žemupio, Astrachanės. įŠi 
karpinė žuvis, pasirodo. Kur
šių mariose gerai prigijo ir 
jau duoda prieauglį. Lietuvos 
Biologijos instituto tyrinėjimų 
duomenimis sazanas mariose 
nepaprastai gerai auga. Pus
antrų metų sazano ilgis, (be 
uodegos) 21 cm ir svoris 240 
gr., pustrečių metų sazanas 
jau 31 cm ilgio ir 980 gr. svo 
rio, o pusketvirtų metų saza 
nas aptiktas jau 43 cm ilgio 
ir 2400 gramų svorio. Bsą de 
damos pastangos, kad saza
nas artimiausiais metais tap
tų Kuršių mariose viena iŠ 
pagrindinių pramoninės žve
jybos žuvų.

— (E) Per mažai kvalif kuo 
tų skundžiasi architektūros 
mokslų kandidatas A. Lokošai 
tis «Tiesos» 289 numeryje. Kau 
no Politechnikos institutas kas 
met priimąs tik 15 naujų stu
dentų architektūros specialy
bei studijuoti, o turėtų priimti 
bent 2;. Per menkas esąs jau
nųjų architektų pasiruošimas 
praktikos darbams. Ir moko
majame personale esą palygi 
namai daug dėstytojų, kurie 
patys dar mažai praktikos te- 
turį.

— (E) K. Gerulaitis yra Klai 
pėdos V vid mokyklos direk
torius.

sai daro Sibire 20 amž. Kiek 
stambesnis vergų skaičius čia 
buvo atgabentas 1796 m. išŠv 
Vincento salos (netoli Vene- 
cuelos); tai buvo Karibai, in
dėnų mišinys su negrais Jie 
pateko į pietinį Br. Hondūro 
pajūrį. O šiauriniuose pajū
riuose 18 amžiuje apgyvendin 
ta negrų - vergų iš kitų Va
karų Indijos salų kaip Jamai 
ka ir Barbados Užteks čia pa 
minėti kad 1804 m. Br. Hon 
duras turėjo vos 3 700 gyven
tojų, daugiausia juodų vergų. 
18-tojo amžiaus sutartimi su 
Ispanija, britai pasižadėjo čia 
neužvesti žemdirbystės, o vers 
tis tik miškų eksploatacija Ši 
ta sutartis turėjo fatališkos 
reikšmės šio krašto ūkiui: dar 
ir šiandien juodieji žmonės ir 
jų maišyti ainiai neturi rimto 
supratimo apie žemės darbus 
o verčiasi tik miškų darbais 
ir miestelių tarnybomis. Britų 
vergai naudojosi visiškai kito 
kiomis laisvėmis, negu dabar 
tinės Rusijos vergai. Britų ver 
gams buvo leista turėti .šautu 
vus; jei kuris norėjo, tai ga
lėjo lengvai pabėgti į Meksi 
ką arba Gvatemalą, nes pa 
sienio niekas nesaugojo ir jis 
buvo labai arti Jei šitokios 
sąlygos būtų dabar Rusijoje, 
tai manyčiau, kad pusė Chruš 
čevo komunistų pabėgtų į už 

sienius.
18u4 — 1833 m , t y dar ver 

gijos periode, Br Hondūro gy 
ventojai padvigubėjo, nes 1833 
m jų jau buvo 8.0n0. Laisves 
laikams prasidėjus (1840 m.). 
Britų Honduran pradėjo pro 
tarpiais plaukti nuo revoliuci 
jų Meksikos ir Gvatemalos in 
dėnai ir metisai, kurių dalis 
čia pasilikdavo nuolat gyven 
ti. Taip pvz. 1848 m čia atbė 
go net 7.000 Meksikos indėnų 
iš Yucatano. Tai buvo pirmie 
ji šio krašto katalikai, kurie 
1851 m. pastatė čia pirmąją 
katalikų ekleziją. Gyventojai 
čia pasidvigubino sekančiais 
periodais:

1804 — 1833 m , per 29 me 
tus, paaugo iki 8.( 00. 1833 — 
1ė50 m., per 13 metų, paaugo 
iki 1 .000. 1850 — 1887 m., per 
37 metus, paaugo iki 27 400. 
1887 — 1937 m. per 50 metų, 
paaugo iki 56 071. 1937 — 1958 
m., per 21 metus, paaugo iki 
85.000.

Dabartinė gyventojų prieau 
gi-o. kryptis rodo, kad jie ga
li pasidvigubinti per kokius 
45 ar 50 metų, papildomai po 
truputį slaptos imigracijos iš 
Meksikos ir Gvatemalos Tai 
rodo, kad šioje šaly žmonės 
geriau gyvena, negu lotynų 
respublikose; turi daugiau lais 

vės ir žymiai geresnių uždar 
bių.

Gąsdinama klimatu

Pasaulio klimatologiją dės
čiau keliolika metų ir labai 
domėjausi klimatų klasifikaci 
ja. Britų enciklopedija (1951 
m.) Br. Hondūro klimatą vadi 
na subtropišku Ji sako, kad 
tifo ir malarijos dar pasitai
ko, bet, lyginant su Vakarų In 
dija ir su Centrine Amerika, 
Br. Honduras is not unheal
thy Ogi tos pačios enciklope 
dijos devintoje laidoje rašo
ma. kad Br Hondūro klima
tas esąs “superior to that of 
Jamaica and the other West 
Indies Islands, ann high gro
unds of the interior are un
questionably healthy , Pasi
ginčijau dėl klimato ir su JAV 
jėzuitais, kurie ten seniai gy 
vena. Jie irgi tą klimatą va
dina subtropiniu. Bet aš jį va 
dinų tropiniu lietaus klimatu 
labiausia dėlto, kad sausros 
periodas čia labai trumpas, 
netrunka nė trijų mėnesių. 
Bet dausų didžioje zonoje yra 
gan įvairių tropinių klimatų, 
kaip jų yra ir vidurinėse zo
nose. Sakykim, vidurinėje zo
noje Hels nkio klimatas argi 
panašus į Milano arba Madri 
do? Nuosava klasifikacija, ton 

pačion ir visai pakraštinėn, 
klimątinėn dausų zonon aš 
priskiriu Br. Hondūrą. Meksi
kos Yucataną, pietinę pusę Flo 
ridos ir Kubos salą, šalis sti
priai paveiktas labai artimos 
Meksikos įlankos srovės. Ta
čiau ir šioje zonoje bus kai- 
kurių vietinių įvairavimų, pri- 
klausančių nuo augštumos ir 
nuo atitolimo nuo jūros; o jū 
rų brizai irgi savo vaidmenį 
atlieka. Tad net maža Br. Hon 
duro teritorija turi bent tris 
klimatines zonas; salų ir arti
miausio pajūrio; krašto gilu
mos; ir žymiųjų augštumų (a- 
pie 1500 pėdų virš j.L).

Kiek lietuvių gyvena dausose?

Dausose seniai gyvenančių 
šiauriečių didžiausia grupė tai 
bus Australijos Queensland© 
provincija: ten šiauriečių bus 
arti 1.400,000. Jie giriasi sa
vo sveikatingumu ir geru prie 
augliu. Bet kaip su lietuviais? 
O jų irgi yra dausose, tik dar 
visai nedaug, gal arti 3.C01). 
Vien pietinėje Floridoje jų su 
sidarys iki 1200, kurių du treč 
daliai yra ten nusikėlę po 19 
50 m., trečdalis seniau ten 
gyvena. Pono A Kaulakio nuo 
mone, vien Miami ir jo pla 
Čiose apylinkėse lietuvių esą 
apie 1.00 . Antra, ir gal kiek 

senesnė, grupė yra Rio de Ja 
neire, irgi gal apie 50 nors 
tikslių žinių neturiu. Brisba
ne, Australijos dausose, gyve 
na apie 250 lietuvių o karš
tame Maracaibo (Venecueloj) 
— apie 60 lietuvių.

Neapsiriktume pasakę, kad 
šiuo metu tropikuose gyvena 
tarp 2,000 ir 3.000 lietuvių ir 
jų skaičius bent kiek didėja. 
Niekas jų ten nevežė ir nea
gitavo važiuoti. Jie ten pate
ko savu noru, kaip ir kitų 
tautų milijonai Anglo saksų 
ir bendrai germanų šalyse 
vyksta gan apčiuopiama imi
gracija į kraštus be žiemos 
arba su labai švelnia žiema. 
Šitas noras imigruoti į tropi
kus ir subtropikus vien nuo 
1940 metų nukėlė į šiltas ša
lis apie šešis milijonus ame
rikiečių ir gal iki pusės mili 
jono britų. Britai dažnai ren
kasi Rodezijas, Keniją, Aus
traliją. truputį Vakarų Indiją. 
Amerikiečiai savo simpatijas 
kreipia į pietinę Kaliforniją 
ir pietinę Floridą. Bet dabar 
dalis jų Čia nebeišsitenka, tai 
pakruta ir toliau: į Havajus, 
į Puerto Rico, į Virginijos sa
las, o mažais skaičiais net po 
svetima vėliava —įBritųHon 
durą, ypač tie, kurie jieško 
pionieriškų uždavinių, nori ei 
ti civilizatorių pareigas.
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«JAUNYSTĖS AH>AS»
■ l ■ ■ .

«M. L » skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija;
i ■

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Švinkimaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

>: ' 'J'-’. ' • ’ -

Caixa Postai 4118

São Paulo.

VARGO NAGUOSE
Vargas yra motina išradėja. Todėl daugelis 
išradimų yra gimę iš vargo ir bado.

Petronijus Satrikas

Neturtas Nėra Didžiausia Moksleivio Nelaimė

Daugeliui iš moksleivių į a- 
kis akiplėšiškai žiūri neturto 
šmėkla Nevienas dėl jos kar 
tais liaujasi ir mokslo siekęs, 
nutraudamas mokyklos lanky 
mą. Tačiau yra ir tokių ku
rie dfdvy i kai su ja kovoja 
Garbė jiems Neturtas nėra ne 
laimė. Visas blogumas čia yra 
tik tas. jei nežinome ar už< 
mirštame šį aukso dėsnį: ne
turtas turi būti paraginimas 
bei įkvėpimas daugiau ryžtis, 
labiau stengtis išlavinti turi 
mus talentus, išmokti taupiai 
gyventi įprasti skirti g ūdus 
nuo pelų, taip išrutulioti savo 
dvasios jėgas, kad į gyveni 
mo konkurenciją būtų galima 
stoti su pilnu pasitikėjimu lai 
mėti.

Neturtingas moksleivis turi 
pasižymėti šiais ypatumais: 
kietu pasiryžimu pasiekti pa- 

■ sirinktąjį tikslą darbštumu, 
sveiku taupumu ir jis neturi 
nusiminti dėl sunkių gyveni
mo sąlygų?

Luš pliš. bet tu turi pasiek 
ti savo tikslą - baig’ti moky 
klą Nuo šio tikslo niekas ta
vęs neturi atitraukti Šis tiks
las — tavo vedamoji žvaigž
dė. Viską daryk, kad šį tiks
lą pasiektum Tu turi įrodyti, 
kad esi visokių kliūčių, nepa 
sisekimų, net nelaimių vieš
pats.

Viską daryk ir dirbk darbš 
Čiai uoliai, su ištverminga jau 
nystės energija Kiekvienas 
tavo žingsnis turi liudyti darbš 
tumą. kuris yra įsigyjamas 
nuolatiniu darbu Žinoma, dar 
bo tu turi daug. Tačiau dėl 
to turi tik džiaugtis, nes be 
darbo gyvenimas yra nuobo
dus ir neįdomus Jei nemėg
tam dirbti ir jei nebūtum darbš 
tus, būtum toks pat nelaimin
gas, kokia kad buvo viena 
Biržų gimuazijos «panelė' fsep 
tintostos klasės gimnazistė),

Kiek lietuvių pasineš į dausas?

Sovietų radijas atrodo nusi
gando kažkokio masinio lietu 
vių sąjūdžio į savo naują ku
riamą autonominę valstybę, ku 
rios buvimas rusams pagadin 
tų visą propagandinę muziką 
milžiniškuose Azijos ir Airi 
kos plotuose. Jie turi savo 
geopolitikų ir gerai supranta, 
kad tokios valstybėlės atsira 
dimas būtu labai žalingas ne 
tik užsienio, bet ir vidaus po 
litikoje Juk mes gal pasily- 
gintumė savas autonomines 
teises su «vyresniojo brolio» 
duodamomis teisėmis savo 
«respublikoms». Tačiau Mažo 
sios Lietuvos įsisteigimas ti
krovėje nesudarytų Rusijai jo 
kio pavojaus vien dėl savo ma 
žumo.

Numatant kiek apie sociali
nius dėsnius, galima manyti, 

kuri dejuodama skundėsi gy
venimo nuoboduliu, nes ji ne 
turinti darbo ir nežinanti, kas 
daryti ir kas veikti Tuo tar
pu pamokos verkdavo jos be 
laukdamos: jomis ji nekvar
šindavo sau galvos Ji daugiau 
šia domėdavosi.. šaligatviais: 
čia bešliurinėdama ji praleis 
davo beveik pusę savo lai
ko... Knygos? Kam jai knygos 
skaityti: ji ir taip viską žinan 
ti ir išmananti

Aišku, šitoks dykas gyveni 
mas sukelia netik gyvenimo 
nuobodulį, bet jis gali žmogų 
visai sugadinti

Ta;p. dirbk, kad dirbamas 
darbas ir rengiamos pamokos 
tirpte tirptų tavo rankose, ta 
vo smegenyse

Sveikas taupumas Sis gy
venimo savumas y ra labai svar 
bus Taupiai gyventi turi kiek 
vienas moksleivis, o ypač ne 
turtingas. Taupumas pasireiš

PRANAS ŠUKYS
Suorganizavo pusiau indioniš- 
ką orkestrą populiariai vadi 
narna «Conjunto de Cljiiquinho» 
kurį pirmą kartą girdėsime 
jaunimo vakaro programoje.

kad tolimesnis ir platesnis lie 
tuvių išeivijos pasibarstymas 
(dispersija) vis dar didės, tik 
ji vyks visai savanoriškai, be 
jokių masinimų, kurių galėjo 
bent kiek būti 1545-50 m Kar 
tu su kitų tautų didele mase 
lietuviai vystys savo naują 
gyvenimo skonį, kiekvienas 
pagal savo fizinius ir sociali
nius polinkius, ekonominius in 
teresus. Galima spėti, kad 3 
ar 4 procentai Š Amerikos 
lietuvių įvairiais laikais ir gal 
kiek skirtingais sumetimais 
paslinks žymiai toliau į pietus, 
į subtropikus, mažesnė dalis 
— net į tikrus tropikus Bet 
jie nėra pionieriai jie nauju 
takų nepramins Jie vyks j pa 
togiai įrengtus dausų miestus 
ir jieškos lengvų užsiėmimų.

(B. D)

— ŠĮ SEKMADIENI VISI 
VYKSTA Į MOKSLEIVIŲ ATEI 
TININKŲ RENGIAMĄ ŠAUNŲ 
JAUNIMO VAKARA VILA ZE 
LINOS GIMNAZIJOS SALĖJE- 
Vakaro pradžia 3 vai p p. 
Veiks bufetas, šokiams gros 
geras orkestras ir bus links
ma programa. Nepraleiskime 
progos pašilių ksm n sa jų 
tarpe.

kia tuo, kad pinigai neišlei
džiami tiems dalykams kurie 
nėra būtini, o išleidžiami tik 
tam, kas yra reikalingiausia; 
taupumas taip pat apima vis 
ko tausojimą, kad nė mažiau 
si daiktai nesunyktų, niekas 
nenueitų, nesuvartoti neliktu.

Deja daugęlis iš moksleiviu 
savo nenaudai, labai dažnai 
nusikalsta taupumui.

Nenusiminti dėl sunkių gy
venimo sąlygi} Dažnam moks 
leiviui, juo labiau neturtin
gam tenka atsidurti sunkiose 
gyvenimo sąlygose: prasti dra 
bužiai, menkas maistas blo
cas butas, sunku įsigyti rei
kalingu vadovėlių, visada trū 
ksta pinigų, turi atsisakyti 
nuo gerų, leistinų pramogų... 
Čia prasideda, galbūt, dar pir 
mą kartą, moksleivio gyveni
me didelė kova dėl savo eg
zistencijos. bet čia taip pat 
atsiranda ir didelė proga, ku
ria jis gali ir turi išsiugdyti 
didvyriu, aplinkumos viešpa
čiu, gyvenimo sunkumų nuga 
lėtoju Dejavimai čia nieko 
nepadės, priešingai jie tik 
pakenkti ir apsunkinti gali. 
Moks eivio tikslai — baigti mo 
kyklą. Dėl tokio kilnaus tiks 
lo jis turi pakelti ir sunkiau
sias gyvenimo sąlygas Žino
ma, kiek nuo jo pareina, jis 
turi stengtis išsivaduoti iš to
kių sąlygų.

Gyvenimo patyrimas rodo, 
kad sunkiose ir vargingose są 
lygose dažniausiai gimsta ir 
bręsta žymieji žmonės bei ti 
krieji žmonių geradariai. Svar 
bu, kad moksleivis nenusilenk 
tų sunkioms gyvenimo sąly
goms ir kad nesiduotų jų su- 
gniuždomas.

Pasaulyje turėtume daug 
daugiau žymių ir naudingų 
žmonių, jei daugiau mokslei
vių įstengtų ir suprastų svar 
bumą nepasiūuo.i jaunystes 
vargui.

(B. D.)

Nemuno kra ai — V. Navicko dekoracija «Atžalynui».

Tegul skamba mūsų diinos.
Mes t k iš savo tėvų pasakojimų ir iš lietuviško jaunimo su
sibūrimų pažįstame Lietuvą čia turime progos dainuoti gra
žiąsias tėviškes dainas, šokti tautinius šokius ir 11.

Sekantis susitikimas «Jaunimo vakare*.

— Jaunimo vakaru mokslei 
viai ateitininkai pradeda vajų 
ramovės statybai, todėl tikisi, 
kad ir \yresnieji šią didelio 
darbo pradžią savo atsilaaky 
mu parems.

— Tėvai Jėzuitai Čikagoje 
pastatė didžiulius jaunimo na 
mus, kur randa jaukų prie
globstį visos lietuviškos jaunį 
mo organizacijos, šeštadieni 
nė mokykla ir kitos jaunimo 
organ. Vartydami Amerikos 
lietuvių spaudą, galime įsiti
kinti, kad visuomenė tokias 
kilnias tėvų Jėzuitų pastangas 
vertina ir šimtais kartais net 
tūkstančiais dolerių aukoja 
statybos skolų išmokėjimui.

— Šiemet, kaip ir kiekvie
nais kitais metais, baigė įvai 
rias mokyklas nemaža lietu
vių vaikų Sekantis «Jaunys 
tės Aido» numeris bus skirtas 
mokyklas baigusiems atžymė 
ti. Mokinių ardmieji prašomi 
nuotraukas, reikalingas as
mens žinias ir auką klišei pa 
gaminti.

— Bom Retiro jaunimas - 
Vytautas Mikalkėnas, Pranas 
Blaževičius ir kiti aktyviai įsi 
jungė į spaudos vajų. Gražiu 
pavyzdžiu turėtų pasekti ir 
kitų vilų jaunimas.

— Praėjusį pirmadienį iš Sua 
rão grižo gerai nusiteikę ir

— Jei yra žmogus kurio ne 
mėgsti, niekuomet neturėtu 
mei kalbėti apie jį

H Drummondas.

— Turėjau daug rūpesčių, 
kurių daugelis niekad neįvyko.

Į). Ingė.

— Nuoširdumas vainikuoja 
mūsų gyvenimą.

\ Konfucijus.

— Mūsų tikrasis gyvenimas 
dažnai yra tas, kurio mes ne
gyvename.

O Wilae.

— Negalima labiau nugalėti 
žmogaus, kaip kad būti malo
niam, kada jis mus įžeidė.

TU stonas jį |

— Ne tas, kas man šiandien 
atsitiko bet tas. kas kitiems 
per mane atsitiko, man turė
tų rūpėti.

Hlake.

— Kam gyvename, jei ne 
tam. kad palengvintume ki
tiems gyventi?

E Uotas.

apilsėję vasarotojai, išbuvę 
prie jūros 10 dienų.

— Sausio 25 Vila Anastazi
jos lietuvių mokykloje įvyks 
pagerbimas mokyklas baigų 
šių mergaičių ateitininkių. Šie 
met šioje apylinkėj gavo diplo 
mus Genovaitė Svinkūnaitė ir
Sofija Plikaitytė. Į šį šeimy 
nišką pobūvį mergaitės suk
vietė daug jaunimo.

— Iš Moksleivių ateitininkų 
valdybos pasitraukus Laimu- 
čiui ir Romui Dovydaičiams, 
buvo koptuoti nariai kandida 
tai. Dabartinis valdybos sąsta 
tas: pirmininkas - Vincas Bile 
vičius, vice pirmininkai- Anta 
nas Tyla ir Leonas Meškaus 
kas, sekretorė - Irena Jurge
levičiūtė. išdininkė - Julija Ši 
monytė ir narys mergaičių 
reikalams - Julija Šimonytė.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,

1 eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,80.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
inęįų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandelį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

k«.k« »n«a .«*»«>««■ an ««b»«ataw «*«* kvu

Y Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos pigti® 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų. knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, 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. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

i®»®»?»®:»
- LAPOS lietuviams prane 

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

mswwsawsss
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto aj 
interioro.

«TĖVYNES 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:
«Musų 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 Postal 4G3, S. Paulo, BRAZIL.

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
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 CANUCS, 1 - V. ZELINA 

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

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

■mohi MHunmni khshk k
g * ui «ti aiWkftíhiiiirtiiinimíffliflhín-tíhtiiiiiiirthmifliiffliHi niirtíimi tti tíí tü. aiiiaiinriiiiiiiiiiiiWrthmuüKHiíi»limits 

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 

; IRMÃOS BAUŽYS |
E Regletraào no C. It. C. eob o n.o 551

I Pça. S. José Campos, 8S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
s Telefone 63-6OO5 S

£

£

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercia] 
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de .Fogo e 
Seguros de acidente*

as 
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| HORA RIO das 8 às 19 horas.
Ml

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-022® 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1RMÀCE CAR RIEKI mi

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

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Didels pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jniuvyrwJE ILAUiPr
Rua do Orfanato, 6Q6

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 NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

*V. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

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

vardo lietuvių m los Globėjai ruošia linksmą

VAKACA ■ ’
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 Centralinį Paštą).

IŠ LIETUVOS KONSULATO 
SÃO PAULYJE VEIKLOS

P. Konsulas A. Polišaitis 
pastaruoju laiku lankėsi ir 
buvo kviečiamas:

1. 1958 m. gruodžio mėn. 
27 d. São Paulo Industrijų Fe 
deracijos, suruoštuose pietuo 
se, São Paulo Konsulų Korpu 
sui pagerbti.

2. 1958 m. gruodžio mėn. 
31 d. lankėsi Gubernaturoje 
Naujųjų 1959 Metų proga pa
tiekti savo sveikinimus ir lin 
kėjimus Jo Ekscelencijai Po 
nui Dr. Janio Quadros São 
Paulo Gubernatoriui ir

3 S. m. sausio mėn 12 d. 
lankėsi pas Jo Ekscelenciją 
Poną Dr. Adhemar Pereira de 
Barros - São Paulo Prefeiią 
VASARIO 16 d. minėjimui pa
talpų reikalu bei, dėka tam, 
pavyko, paminėtam tikslui, 
gauti, nemokamai, São Paulo 
Miesto Teatro patalpas vasa
rio 15 dienai nuo 15 iki 18 
vai

Lietuviškos pamaldos

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

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

II mėnesio sekmadienį - Par 
que das Nações 1O vai. - São 
Gonçalo 17 vai.

III mėnesio sekmad. - 'Agua 
Rasa 8 vai - Lapa 16 vai.

IV mėnesio sekmad. - Utin- 
ga 19,30 vai, tačiau šį méne 
sj bus dar kaip anksčiau, bū 
tent sausio 11 dieną.

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

PAREMTI AUKOJO
J. Petronis 20 cr, M. Alek- 

siūnaitė 100 cr., S. Kalinaus 
kas, 50 cr., J. Zemežys 100 cr.. 
Ivanauskai lOocr, J. Dimša 
200. P. Sakevičius 200 cr , E. 
Lašinskienė 50 cr V. Kublic- 
kas 30 cr., M Danilevičius 5 o 
cr., Širvinckai 100 cr. Už au
kas nuoširdus ačiū. Visi auko 
tojai yra iš Mokos rajono.

— SENO MALŪNO lietuviai 
per p. Kučinską atsiuntė 1800 
cė. užsilikusio praėjusių metų 
prenumeratos mokesčio ačiū 
malūniečiams. Tikimės kad ir 
kiti neužtruks su skolom.

JAUNIMO VAIUCAÍ
Sausio mėn 18 dieną (sekmadienį) Moksleiviai 

Ateitininkai Vila Zelinos gimnazijos salėje rengia:
Šaunu Jaunimo - Vakara 

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 š’ą dieną Jus kviečia į Jaunimo vakarą.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

Raštinė:
R. Senador Feijó, 131 - 10 0 and conj. 101 - Tel. 35-0062

Skulptoriaus VLADO DRA- 
MONTO KŪRINYS-Brazilijos 
Pasauliniam Futbolo meiste
riui paminėti.
Lietuvių Sąjungos 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 pàs S- 
gos Iždininką J. Jbdelį, Rua 
Inacio. 20 V. Zelina darbo va 
landomis iki 1959 m sausio 
mėn 9 d

Susirinkimas į vyksiąs 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 gali dalyvauti 
rinkimuose kurie pilnai yra 
atsiskaitę su nario mokesčiu.

L 3. B. Vaidyba.
— P Liet. Konsulas S. Fau 

lyje A. Polišaitis apmokėjo 
«Mūsų Lietuvos» prenumeratą 
savo dviem Šiauri s Amerikoje 
gyvenančioms sesutėms, ir ta 
proga įteikė savo auką «M.L». 
Ačiū p. Konsului ir kiti gale 
tų tokią dovaną savo artymie 
siems pasiusti

PAIEŠKOMI:
l. Surgelas Estanislau, gyv. 

São Paulyje,
2 Gerulaitis, atvykęs Bra

zilijon maždaug 1936 metais,
3 Karvelis Vaclovas, gimęs 

1900 m Šiauliuose,
4. Ealzereit Robert, gimęs 

1907 m .
5. J erge r Ida,
6 Balbach Olga. gim. 1897 

metais.
7. Burštienė Adėlė, duktė 

Juozo gim 1913 m,
8. Bilskytė Bronė, gim. 1925 

metais
9. P r imkis Martin

10. E ergman Ferdinand ir vai 
kai Frieda Martha ir Ferdi
nand,

11 t?ertuleit Lina.
.12 Černiauskas Petras.
13. Czulkies Johann, gimęs 

1907 m,
14. Daugielienė Marija, duk

tė Kazio,
15. Diliūnaitė Sofija, gimus 

1897 m.,
16. Deske Ludwig, gim. 1908 

metais,
17. Dausinas Stasys,
18 Dambrauskas Simonas, gi 

męs 1892 m..
19. Dambrauskas Gustavas, 

gim. 1914 m ,
20. Dambrauskas N. Anna, 

gim 1888 m .
21. Dambrauskas Simonas, gi 

męs 19!6 m.,
22. Dambrauskas Meta.
23. Dambrauskas Franz, gim. 

1921 m ,
24. Dambrauskas Johann gi

męs 1923 m,
25 Dambrauskas Emil, gim. 

1928 m .
25. Dambrauskas Frida, gim. 

1930 m,
27. Diessel August, gim 1891 

metais,
28. Diessel Leo. gim. 1922 m ,
29 Daugėla Juozas, gim 1903 

m. ir
30. Dovideit Emma, gimus 

1S22 metais.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsilieptu 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom Jose de Barros, 168 
5’ andar, Caixa postal 7249, 
São Paulo, Brasil

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

A-N T A N O IP A V ii L O NIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade. 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1S87, São Paulo.

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

EJCKITOS2IO CONTÁBIL
L NA TO 1/HENTO

« Irmãos Nascimento
REG. C.R.O. SP. Nfo 1.484

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

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

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

— TĖVAS P. DAUGINTIS, P. 
ČIUVISKIENĖ ir P. PUPIENIS 
nuoširdžiai platina «Mūsų Lie 
tuvą» Mokos rajone V. Želi 
noje platina p j. Baužys ir 
p. J. Masys Senam Malūne p. 
Tūbelis ir p. Kučinskas. Beto 
savo talką platinimo vajuje 
pažadėjo J. Matelionis, p.p. 
Remenčiai, L. Ralickas, J Kar 
pavičius, B. Šu kevičius ir kiti. 
Pas visus platintojus galima 
užsisakyti laikraštį ir apsimo 
keti prenumeratą bei įteikti 
savo auką

Greitu laiku bus stengiama 
si surasti platintojai kitose 
vilose. Boi® Retiro talkinin
kai buvo paskelbti praėjusiam 
numeryje.

— Praėjusį trečiadienį Želi 
nos klebonijoje įvyko Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
ir organizacijų atstovų posė
dis Vasario 15 Minėjimo rei
kalu Kartu bus paminėta ir 
V. Kudirkos ICO metų sukaktis. 
Meninę Programą'išpildys L.
K.B. Choras. Moksleiviai atei 
tininkai ir kolonijos solistai.

JAUNIMO STOVYKLA
Dėdė Juozas su būrelių jau 

nimo vasario 18 dieną vyks į 
pajūrį 5 dienų stovyklai. No
rintieji gali prisijungti. Kartu 
su jaunimu gali vykti tėvai, 
mokytojai ar kitu kuriuo nors 
būdu artymesnius santikius su 
jaunimu palaikantis. Šiaip jau 
pašaliniai suaugusieji nebus į 
stovyklą primami Stovyklos 
mokestis įskaitant kelione 
7 >0 cr.

— Šią savaitę rekolekci
joms buvo išvykęs kun. dėka 
nas p. Ragažinskas sekančią 
savaitę vyks kun J. Šeške 
vičius.

— Sausio 17 S. Paulyje trum 
pai atsilankys kun. A. Steig- 
vila M I C. kurs laivu Anna 
C vyksta iš Romos į savo 
paskyrimo vietą Argentiną.

— P. J. Antanaitis pažade 
jo «Mūsų Lietuvos» leidimui 
3000 kruzeirų auką. Taip pa
daryti galėtų ir kiti pasiturin 
tys lietuviai.

— KAS? Vasario 13 Minėji
mas.

KUR ? Pamaldos Vila Zeli
nos Bažnyčioje.

Iškilmingas posėdis Miesto 
teatre ( Teatro Municipal) 
KAD/ ?

Vasario 15 dieną. 11 vai. 
Bažnyčioje ir 3 vai. p.p. tea
tre.

— LA IŠ KAI —
Salomija Mitrulienė, K. Na 

vickienė, P. Šimonis, Marija 
Matelionis, Helena Labuckas, 
Jose Lubuckas, Baliui Rimkui, 
Helena Kligys, Algirdas Kaz 
lauskas, Estanislau Keulenas. 
J. Masiulis. A. Paviionis.

— K. Moterų ir Maldos Apaš 
talavimo susisirinkimas šį sek 
madienį 4 vai. p.p.
MUSŲ LIETUVOS PRENUME

RATORIAI IR AUKOS
1959 metams laikraštį užsi

sakė ir prenumeratą apsimo
kėjo: Kan. Jonas Kardauskas 
rėmėjo prenumerata 500 cr. 
(Camilopolis), Juozas Siaudzio 
nis 300 cr. (V. Zelina), Anta
nas Lazdauskas 300 cr. ir'au 
ka 50 cr (V. Libaneza) J. ir 
O Masiai rėmėjo prenumera
ta 500 cr. (V. Zelina), Liudvi
ka Šlapelienė 300 cr. ir auka 
50 cr., Morta 'Babickas 300 cr. 
ir auka 100 cr. (USA) Barone 
Gražutis 300 cr. ir auka 100 
cr. (USA), Rozalija Našlėnie
nė 300 cr., Povilas Aleknevi- 
čius 300 cr. (V. Zelina), Mag
dalena Karaškienė 300 cr. (V. 
Zelina), Norber Stasiulionis 
rėmėjo prenumerata 500 cr. 
(V. Zelina), Pranas Satkūnas 
300 cr. (V. Zelina), Juozas 
Skurkevičius rėmėjo prenume 
ratą 500 cr. (V. Zelina), Ado! 
fas Šerėnas rėmėjo prenume
ratą 500 cr. (V. Zelina), Jieva 
Meidienė, rėmėjo prenumera
tą 500 cr. (V. Zelina), Vladas 
Zaluba rėmėjo prenumeratą 
500 cr. (V. Zelina), Jonas Juo 
delis garbės prenumeratą 1000 
cr. (V. Zelina), Aleksandras 
Nanartonis 300 cr. (V Zelina) 
Vacys Nanartonis 300 cr. (V. 
Zelina), Juozas Perednis, 300 
cr. (V. Zelina), Ona Paukštie 
nė rėmėjo prenumeratą 500 
cr (V Zelina), beto Zelinoje 
laikraštį užsiprenumeravo Po. 
vilas Karanauskas, Pranas Ka 
mantauskas, Pranas Dorinąs, 
Kazys Terleckas.

Jonas Gorskis 300 cr. [(Mo
ka), Boleslovas Belickas 300 
cr. (Moka), Josefa Jočienė 300 
cr. (Moka), Jonas Dimša rė
mėjo prenumerata 500 cr. (Mo 
ka), Vladas Valiukėnas 300 er 
(Moka) Dimidas Kavaliauskas 
300 cr. (Moka), beto dar laik
raštį užsisakė šie mokiečiai: 
Izidorius Saulytis, Alf. Berno 
tas, Severija Munickienė. Bro 
nius Bigelis, Rozalija Ramuš- 
kienė, Alfonsas Lašinskas, Jo 
nas Razulevičius, Malvina Gu 
davičienė, Pranas Bralauskas.

Greitas atsiliepimas dvigu
ba talka. Visiems prenumera
toriams ir aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

«M.L.» Administracija

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavy® 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garse 
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 AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Želiąs 
(prasideda iš Av. Zelina, 598;
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