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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE 
VATIKANO REIKALU

«Mūsų Lietuvoje» jau pora 
kartų buvo rašyta, kad Vati
kanas nesiėmė iniciatyvos Lie 
tuvos pasiuntinybės prie Vati
kano sustabdyti. Tam tikri 
sunkumai Lietuvos pasiuntiniui 
susidarė del negalėjimo pris
tatyti naujai išrinktam popie
žiui kredencialų, naujų pas
kyrimo raštų, Lietuvos kons
titucija einant, prezidento pa
sirašytų Dėl šitos priežasties 
Lietuvos pasiuntinio padėtis, 
statutas pasikeitė, tačiau Lie
tuvos pasiuntinybė, kaipo įs
taiga, veiks toliau. Tokia pat 
istorija ir su lenkų pasiunti
niu. Lenkų pasiuntinybė irgi 
nėra uždaryta. Lietuvos pa
siuntinybė Vatikane veiks to
kiu titulu kaip ir Vašingtone. 
Ji bus tvarkoma pasiuntiny
bės reikalų vedėjo, kurio pa
reigas beabejo eis ministeris 
Girdvainis.

Plačiau šituo reikalu skai
tykite 3 puslapy Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Vykdomosios Tarybos už
sienio reikalų tarnybos ko
mentarus, paaiškinimą.

Vatikano, kartu ir popie
žiaus nusistatymą reiškia ofi
ciozas «Osservatore Romano» 
š.m. 4 nr., pirmiausia demen- 
tavo žinias, kad Lietuvos ir 
Lenkijos pasiuntinybės būsian 
čios panaikintos, kaip kad vie

— Amerikos prezidentas 
Eisenhower šių metų pradžio 
je savo programinėje kalboje 
anie užsienio politiką, santy
kius su Sovietų Rusija, tarp 
kitko nusakė šitaip: Išmoko
me karčią pamoką, kad tarp- 
tauinės sutartys, istoriniai 
mums laikomos šventos, su
lig komunistų mokslu ir prak 
tika, yra tiktai paprasti popie 
rio gabalai. Paskutiniai įvy
kiai, liečiantys tarptautinius 
įsipareigojimus, iškilmingai 
padarytus, yra atsisakymas 
nuo įsipareigojimų ir atsako
mybės Berlyno reikalu.

— Amerikos šių metų biu
džetas yra 77 bilijonai dolerių. 
Daugiausia pinigų skiriama 
krašto gynimo reikalams, arti 
penkiasdešimts bilijonų dole
rių.

STEVENSON ĮSPĖJA AME
RIKONUS
/' . . •

Buvęs per praėjusius rinki 
mus demokratų partijos kan
didatas į prezidentus Adlay 
Stevenson, viename susirinki 
me Čikagoje pareiškė, kad 
Amerika nesugebėjo pasiprie 
Sinti komunistams. Vartojamos 
p iemonės «šaltame kare», 
b vo tiktai defėnsyvinės, ap- 
s. gynimo. Rusai rodė daug di 
n mizmo, o amerikonai viską 
darė lėtai.

Taip pat pareiškė, kad pra

na žinių agentūra buvo pas
kelbusi «Klausimas privalo 
būt keliamas tam tikruose tei 
singuose rėmuose, kurie yra 
ne politinio, bet grynai tech
niškai teisinio pobūdžio. To 
klausimo kėlimas ir išspren
dimas priklauso ne kurių at
sitiktinų samprotavimų, bet pa 
prasto reikalavimo laikytis aiš 
kių tarptautinių nuostatų. Yra 
paprotys, kad po Aukščiausio 
jo Ganytojo mirties, buvę 
prie jo akredituoti diploma
tai pristato naujus paskyrimo 
raštus Tačiau yra taip, jog 
del per daug gerai žinomos 
priežasties lenkų ir lietuvių 
diplomatai neturi galimumo 
pristatyti dokumentų, kuriems 
būtų galima pripažinti diplo
matinis pobūdis bei reikšmė 
pagal tarptautinės teisės rei
kalavimus. Padėtis skaudi, ją 
pats Šv. Sostas pirmas apgai 
lėštauja: Ji“ tačfau, ne žiūrint' 
viso to lieka nepakeičiama ti 
krovė; Iš to logiškai seka, kad 
Šv. Sostas jaučiasi neturįs ga 
lios toliau pripažinti aniems 
žymiems diplomatams, atatin
kamo atstovybių titulo, kurį 
iki šiol jie turėjo Tačiau ats
tovybės ir toliau tęsia savo 
veiklą Nesant misijų vadovų, 
jos bus patikėtos pasiuntiny
bės reikalų tvarkytojui»..

ėjusių metų vasarą, lankyda
masis Rusijoj, yra pastebėjęs 
kad komunistų vadai yra įsi
tikinę, kad jie užvaldys visą 
pasaulį. Todėl, kalbėjo toliau 
Stevenson: jokia auka nėra 
per didelė laisvam pasauliui 
apsisaugoti nuo komunizmo. 
Komunizmas visus kraštus 
siekia užvaldyti. Privalome 
budėti ir kovoti už tai į ką 
tikime.

Amerikonų ištižimas, palin
kimas į luksusą, į pelną, į 
lengvą gyvenimą gali paleng 
vinti komunistams užkariauti 
Ameriką Gaila, kad Amerikos 
vadai taip nekalbėjo ir nepa
darė reikalingų išvadų prieš 
15 metų. Šiandien pasaulis ne 
žinotų Berlyno klausimo ir ne 
būtų per vidurį Europos nu
tiesta geležinė uždanga.

— Šiomis dienomis įvyku
siame Italijos socialistų kon
grese dauguma balsų nutarė 
nutraukti partijos bet kokį 
bendradarbiavimą su komu
nistais.

Komunistų partijos kongresas.

Maskvoje sausio mėn. 27 d. 
prasidės Rusijos komunistų 
partijos kongresas Spėjama 
kad šio kongreso metu bus 
stipriai kaltinami Malenkovas 
ir jo draugai Kruščevas pasi 
naudodamas apkaltinimu ruo-

Argentinoje streikai
šią savaitę Argentiną nu

siaubė streikų banga Jie kaip 
tik tai vyko tuo metu, kada 
Argentinos prezidentas Arthur 
Frondizi išvyko Amerikon. 
Streikų organizatoriai buvo 
peronistai ir komunistai. Jie 
streikais norėjo sutrukdyti 
prezidento Amerikon Išvyki
mą, nes komunistams yra ne- 
pe kenčiama geri Amerikos ir 
Argentinos santykiai. Strei
kams sukelti artimiausia pro
ga buvo šitokia. Argentinos 
vyriausybė norėjo perleisti į 
privačias rankas, parduoti jos 
žinioje esančią skerdyklą. 
«Frogorifico Nacional Lisan 
dro dela Torre». Darbininkus 
suagitavo vyriausybės nutari
mui pasipriešinti Darbininkai 
užėmė skerdyklą atsisakyda 
mi iš jos išeiti ir stoti darban 
kol vyriausybė pakeis savo 
nusistatymą. Tačiau vyriąusy 
bė nusistatymo nopakeitė. 
Priešingai nutarė darbininkus 
jėga iš skerdyklos išvaryti. 
Geležinėms durims pralaužti 
pavartojo sunkias kariuome
nės mašinas. Viduje susprog
dino ašarines bombas ir kitas 
priemones pavartojo darbiniu 
kams iš fabriko pašalinti.

I šitokį vyriausybės elgesį 
reagavo darbininkų sindikatai 
pirmoj eilėje, vadinami «62» 
sind kata! vedantieji peronis- 
tų ir komunistų įtakoje Pas-

šiasi pravesti didelį valymą 
«priešpartijinių» komunistų.

Mykoyan grįžo Maskvon.

Kremliaus vice ministeris 
pirmininkas gruzinas Mykoyan 
neoficialiai vizitavo Šiaurės 
Ameriką.

Kelionės tikslas buvo pa
šnipinėti Amerikos vyriausy
bės ir visuomenės nuotaikas 
Rusijos atžvilgiu, pamatyti in 
dustriją ir patyrinėti, ar ne
galėtų gauti iš kapitalistų do
lerių pasiskolinti.

Kur gruzinas keliavo; ten 
Amerikos policija turėjo daug 
darbo, nes persekiojamų kraš 
tų kilmės žmonės prieš My- 
koyaną su nedraugiškais šū
kiais plakatuose, lydėjo sovie 
tų komisarą Kai kur net bu
vo supuvusiais kiaušiniais ap
mėtytas. Ypač aktyviai de
monstracijose dalyvavo ven
grai.

Su prez. Eisenhoweriu ir už 
siehio reikalų sekretoriumi 
Foster Dullės pasikeitė nuo
monėmis užsienio politikos 
klausimais. Konkrečių pasiū
lymų nebuvo.

Gruzinas vis tik neišauklė
tas. Vos tik išėjęs iš preziden 
tūros ir Užsienio reikalų se
kretoriato, korespondentams 
pareiškė kad Amerikos vyriau 
sybės nariai nenori sušvėlnin 
ti «šaltojo karo» Iš New Yor- 
ko lėktuvu grįžtant Rusijos 
linkui, vienas motoras užside 

kelbė 48 valandų streiką. Prie 
šio streiko prisidėjo ir kiti 
sindikatai. Streiko metu, Bue
nos Aires priemiesčiuose bu
vo jėga stabdomas susisieki
mas Praėjus 48 vai. kai kurie 
sindikatai įsakė darbininkams 
grįžti darban Bet poronistų 
įtakoje esantieji nutarė strei
kuoti neribotam laikui Bet vy 
riausybė nepasidavė. Lašinau 
dod ma ypatingais krašte įs
tatymais, kurie beveik yra ly 
gūs karo stoviui, prie svarbes 
nių darbų įsakė, mobilizuojant 
darbininkus, grįžti prie darbo. 
Negrįžusieji būtų karo teismo 
teisiami Dauguma grįžo. Bue 
nos Aires miestas vėl įėjo į 
normalias gyvenimo vėžes. 
Peronistų pastangos tęsti strei 
ką liko be pasekmių.

Šio streiko tikslas, sulig kai 
kurių aiškinimu buvęs krašte 
sukelti netvarką ir nušalinti 
dabartinę santvarką ir sugra 
žinti Peroną Bet nepavyko.

Streikas padarė daug kraš
tui nuostolių, nes beveik visą 
savaitę pačiose didžiausiose 
industrijose visame krašte dar 
bas buvo sutrukdytas.

Streiko metu Buenos Aires 
mieste buvo susprogdinta virš 
šimto stiprių bombų. Šiuo me 
tu vyriausybė savo stipria ran 
ka grąžino tvarką, ramybę ir 
laisvę.

gė, kitas sustojo veikęs. Skri 
do keturmotoriu. Lėktuvas su 
Kremliaus komisaru buvo pri 
verstas nusileisti Naujojoj že
mėje.

Mykoyanas savo kelionėje 
kokių nors konkrečių pasek
mių nepasiekė. Įdomu, kad Mi 
koyan. jau seniai sukinėjasi 
Kremliuje, išvengė sulikvida- 
vimo. Tuo tarpu daugumas ki 
tų draugų, laikotarpiais pate 
ko nemalonėn ir iš Kremliaus 
buvo išstumti ar net sulikvi- 
duoti.

— Argentinoje ir peronistų 
įtakoje esantieji 62 sindika
tai nutraukė streiką ir įsakė 
darbininkams darban grįžti.

— Argentinos prezidentas 
Arthur Frondizi kalbėdamas 
Amerikos kongrese pareiškė, 
kad Argentina užsienio kapi
talams duoda visas garanti
jas, kaip ir kiti demokratiški 
kraštai.

— Venezuelos laikinoji vy
riausybė ruošia žemės refor
mos įstatymo projektą. Žemės 
reformos reikalas jau senai 
yra pribrendęs.

— Kubos revoliucijos vadas 
Fidel Castro sausio m 21 d, 
sostinėje sušaukė masinį susi 
rinkimą, kuriame jis pats kai 
bėjo pateisindamas sušaudy 
mus ir grasindamas Amerikai 
už netikslių žinių skleidimą

apie sušaudymus. Kuboje pra 
dėjo praktikuoti vadinamus 
liaudies teismus, kur kaltina
masis yra teisiamas aikštėje, 
minios akyvaizdoje.

— Sovietų Rusijoj vadina
mai priešpartijinei grupei, ku 
rion įeina Malenkovas. Molo' 
tovas, Kaganovičius ir kiti vis 
neduodama ramybės. Spauda 
ir radijo juos beveik kasdien 
kaltina. Šių kaltinimų tikslas 
yra priruošti visuomenės nuo 
taiką didesniam kaltinamųjų 
apkaltinimui. Tas apkaltini
mas turės būti padarytas ko
munistų partijos kongreso me 
tu šio mėnesio pabaigoje.

— Maskva sutiktų suvieny 
ti abi Vokietijas, jei Vakarų 
Vokietija sutiktų su dabarti
nėmis Vokietijos sienomis ry 
tuose, kurios einaNeisės-Ode 
rio linija. Bet vokiečiai stovi 
už 1937 metų Vokietijos sie
nas. Suvienytoji Vokietija ta 
rėtų būt nuginkluota. Ji nega 
lėtų turėti atominių ginklų, 
naujų karo lėktuvų, povande 
ninių laivų. Taip pat turėtų 
išstoti iš Nato (Siaurės Atlan 
to Sąjungos) Lenkijai turėtų 
tekti vadinamas koridorius su 
didele dalimi Rytprūsių. Gi ru 
sai sau pasiliktų Karaliaučių 
ir jos apylinkes Pabaltijis, su 
lig šituo projektu, jau savai
me pasiliktų Sovietų Rusijos 
teritorijos dalimi. Nėra jokios 
abejonės, kad Rusai Pabaltijį 
kuo greičiausiai nutautintų, 
kaip padarė su kazokais. Vol 
gos vokiečiais ir kitaisYJšbars 
tydami po tolimojo Sibiro plo 
tus. Jau ir dabar rusai helei 
džia vokiečiams apsigyventi 
Karaliaučiaus apylinkėse. Lie 
tuvos likimas didelėje dalyje 
priklausys kaip bus išspręstos 
Vokietijos sienos ir ar Vaka
rų valstybės reikalaus, kad 
Pabaltijo tautoms būt laisvė 
gražinta. Lemiamoji diena ar 
tėja.

BRAZILIJOJE
— Ámazonos estadė Petro- 

braž 20 iškastų šulinių nàftái 
gauti, reikėjo apleisti, neš 
juose beveik nėra nâ|tos.

— São Paulo mieste viešie
ji darbai beveik sustojo. Nei 
naujos gatvės grindžiamos, 
nei apšviečiamos. Prefeitas 
sako, kad nėra pinigų. Light 
kompanija reikalauja atnau
jinti sutarti su prefeitura. Prie 
šingu atveju atsisako toliau 
darbus vykdinti.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIU 

NESKAITO.

Lietuvos nacionalinė
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JUOZAS KRAL IKAUSKAS

PLB Kultūros Tarybos pirm.

Atviras laiškas Bendruomenei
APIE GALIMĄ TREMTIES TRAGEDIJĄ

1. MASINIS DEZERTYRAVIMAS IŠ GYVYBINICŲMUŠIO

Mokytojui yra ypatingai 
svarbu, kokia yra išeivijos 
nuotaika lietuviško švietimo 
atžvilgiu. O tos nuotaikos ben 
dra vardiklinė rodyklė yra to 
kia, lyg lietuviškoji mokykla 
bbtų koks svetimas, pašalinis 
arba visai mažas reikalas Tai 
tiek nuostabu, kad net sunku 
ir bepatikėti. Juk atliulėjo gi 
apie penkiasdešimt tūkstan
čių mokytų tremtinių, o mo
kykla štai jau tiek nedaug 
kas nuoširdžiai ir veiksmin
gai besirūpina Padėtis ypa
tingai opi: mokykla tremtyje 
yra jau prie paskutinės eilės 
reikalų.

Skaudžiai krinta į akis per
nelyg didelis kontrastas tarp 
lietuvių materialinio prasigy- 
venimo ir šeštadieninių moky 
klų skurdei viškumo. Trūksta 
mokykloms vadovėlių — net 
pagrindinių. Nėra būtiniausių 
vaizdingumo priemonių Lietu 
vos geografijai ir istorijai mo 
kyti. Nei didvyrių portretų, 
nei žodynėlių, nei rodomųjų 
Lietuvos vaizdų. Priekaištin
gai trūksta mokiniams lietu
viškos lektūros Daug kur mo 
kykla neturi net jokios litua
nistinės bibliotekėlės. Visa ši 
bėda 7 ra tik iš to, kad lietu
viškoji mokykla nėra daugu
mos rūpestis. Tai gal gi mo
kykla jau tėra tik bendruome 
nės mažos dalies reikalas? Gal 
tik tų, kurie turi vaikų. O gal 
tai net tik vienų mokytojų 
reikalas?

Labai įsidėmėtina, kad’inū 
suose kaip tik ir plinta ši vi 
sų kenksmingoji tendencija- 
vlsas švietimo problemas ir 
visas mokyklines bėdas palik 
ti užkartas vien tik mokyto 
jams. Tai ne tik apsigavimas 
mėginant nusiplauti atsakomy 
bę, bet ir strauso taktika lem 
tinguoju metu. Masinis dezer
tyravimas iš švietimo rūpes
čių ir atsakingumo reikštų ne 
tik galutinį užslėgto mokyto 
jo nukankinimą, bet ir mūsų 
kultūros bei lietuvybės trem
tyje gulbės giesmę. Tikrai nė 
ra gelbėtis patikimesnio ke
lio, kaip lituanistinio švietimo 
kelias.

Aiškiau nė būti negali - be 
daugumos dėmesio ir globos 
mūsų kolonijų lietuviškos mo 
kyklos neišbris iš vargelio. 
Mokytojui reikalinga daug di
desnė pagalba negu yra da

bar. Juk nė vienas mokytojas 
nėra stebukladarys. Mokyto
jas nėra taip pat nei prana
šai, nei jogas ar fakyras. Bet 
tikrai yra tokių vietovių ir to 
kių sąlygų, kur mokytojui bū 
tų įmanomiau ryti peilius, kar 
dus ir ugnį negu pasiekti sa
vo pedagoginį tikslą. Moky
klai būtinai ir skubiai reika
linga bendruomenės didelė pa 
galba: moralinė ir medžiagi 
nė, šeimos ir spaudos, parapi 
jos bei apylinkės, visų ir kiek 
vieno — kuo tik kas gali.

2. Perspėjančios raukšlės vei
drodyje

Mūsų mokytojų dauguma te 
bėra dar iš nepriklausomosios 
Lietuvos mokyto a - jos E et 
nuo to šviesaus laikmečio jau 
aštuoniolika metų. Mokytojas 
išeivijoje sparčiau senėja, ar
tėdamas į Kalėdų senelio lai
mę. Jis sensta ne tik skausmo 
ženklais veide.£bet ir savopė 
dagoginėmis bei didaktinėmis 
žiniomis ir darbo būdu bei 
metodu.

Tremtyje neturime net visiá 
kai jokios pedagoginės perio" 
dikos - tėvynėje turėjome ne1 
kelis augšto (europinio) lygio 
pedagoginius žurnalus. Jau ne 
bėra anų gausių vasaros kur
sų mokytojams atgaivinti gir 
atsinaujinti pedagoginiu, meto 
diniu bei dalykiniu (specialy
bės) požiūriu. Jau nebėra mo 
kytojų konferencijų - anų en
tuziazmą ir pažangą keliančių: 
su studijinėmis paskaitomis, re 
feratais ir parodomomis pamo 
komis. Naujiems pedagogi
niams kadrams ruošti Lietu vo 
je buvo pedagoginis institutas 
ir mokytojų seminarijos Trem 
tyje gi vis labiau aštrėja mo
ky to jinio prieaugliaus proble
ma.

Tiesa, JA Valstybėse lietu
vių mokytojų pažangos bei 
priaugliaus problemą kiek len 
gvina Lietuvaičių Seserų Ins
tituto (prieš penkerius metus 
įkurto motinos M. Teofilės) va 
sariniai kursai seserims mo
kytojoms ir vasariniai litua
nistikos semestrai Fordham 
universitete. Tačiau tai pro
blemą tik sušvelnina, bet toli 
gražu jos dar neišsprendžia.

(B. D)

MÚSU LIETUVA

Mykolas Vaitkus

Paukštytėj Ciulbuonélê

Paukštyte čiulbuonėle, 
tokia lengva, grakšti, 
dainom pražydus gėle, 
pragydai peranksti:

Žiema dar nesib-igus — 
sniegų svaja gili 
sparnais dar plasta speigas, 
gegužis taip toli.'..

Tačiau dainuok, drauguže, 
nors dar neprivalu.
nes žydinčiam gegužy 
gal man bus pervėlu ...

VOKIETIJOS VYRIAUSYBES 
NUSISTATYMAS DĖL SIENŲ

Pokalbiuose tarp lietuvių ar 
su vokiečiais būna kar tais ne 
aiškumų dėl Federalinės Vo
kietijos vyriausybės nusistaty 
mo Vokietijos sienų klausimu. 
Šiuo reikalu, tiek lietuvių spau 
doje yra buvę eilės paaiški
nimų. Neaiškumams pašalinti 
pakartotinai primename, kad 
pvz ir Vokietijoje leidžiamas 
«Pressedienst der Heimatver- 
triebenen», Nr. 38-68, 1958 IX. 
18, cituoja Vokietijos užsienio 
reikalų ministério Budestage 
1957 I 31 padarytą pareiškimą, 
kuriame pakartojama kad Fe 
deralinės Vokietijos vyriausy 
bė teritorijos klausimu laiko

si Reicho 19á7.XII.31 sienų pa 

grindo Pareiškimo teksto ver 
tunas yra toks:

< ..Federalinė vyriausybė y- 
ra pakartotinai savo nusista
tymą dėl šių klausimų išreiš
kusi. Ji yra su savo sąjungi
ninkais vieningos nuomonės, 
kad galutinis Vokietijos sienų 
nusistatymas turi būti atidė
tas visai Vokietijai pritaikyto 
sutvarkymo laisvai sudaryto
je taikos sutartyje Tik apjung 
tos Vokietijos vyriausybė ir 
visos tautos išrinkta tautos ats 
tovybė yra iegitimuota pada
ryti sprendimą dėl Vokietijos 
rytinių sienų ateityje. Federa 
line vyriausybė laikosi nusis
tatymo, kad derybos tais klau 
simais neprivalo palikti jokių 
abejonių, jog tarptautinės tei 
sės rėmuose Vokietijos terito

___ _____ 18»9 m. sausio 2- d. 
rijos stoviui pagrindą sudaro 
Vokiečių Reicho sienos 1937 
m. gruodžio 31 d. ir kad vo
kiečių tauta, Oder-Neissės li
nijos negali pripažinti kaip 
dabartinės ar būsimos Vokie 
tijos sienos.

iš Lietuvos kilusių Vokiečių 
veikla.

Iš Lietuvos kilę vokiečiai 
yra susitelkę organizacijoje, 
vadinamoje <Die Landsmanns 
chaft der Deutschen .aus Li- 
tauen, e.V> Organizacija turi 
apie keliolika tūkstančių na
rių Atitinkamai Vokietijos |fe 
deralinei struktūrai, ši organi 
zacija yra pasiskirščiusi «Lan 
desverband'ais».

Šių metų rugsėjo 21 d. Bo 
chume įvyko V-sis Nordrhein 
Vestfalijos junginio suvažia
vimas. kurio metu dalyviai iš
klausė iškilmingų pamaldų ir 
dalyvavo akte paįvairintame 
programiniais pasirodymais. 
Kvietimus dalyvauti suvažia
vime buvo gavę ir toje srity 
je gyveną lietuvių bendruo
menės atstovai Kalbamos vo
kiečių organizacijos padalinio 
Nordrhein-Vestfalijoje pirmi
ninkas yra A. Ugner.

Taip pat spalio pradžioje 
metiniam susirinkimui buvo 
susirinkę Schleswig Holsteiue 
gyveną Lietuvos vokiečiai. Šio 
padalinio pirmininku buvo vėl 
perinktas Arturas Hoffman 
nas. Šį susirinkimą ir jo me
tu įvykusį iškilmingą aktąap 
rašė Rendsburge leidžiamas 
«Schleswig-Holsteinische Laa 
deszeitung». Reportaže tarp 
kita ko sakoma

«Priešingai negu pavyzdžiui 
Rytprūsių «1 andsmannschaf 
tas», šisai (iš Lietuvos kilusių 
vokiečių - m.p.) «Landsmanns 
chaftas» nesiekia atgauti savo 
senosios tėvynės. Lietuvos ve 
kiečiai susirado sau naują tė 
vynę ir yra ja patenktinti. Šimt 
mečiais savo likimui palikti 
vokiečiai Lietuvoje davė [pa
vyzdį, kad taikus įsikurdini- 
mas nevokiškose srityse yra 
ir be kardo įmanomas Be to, 
jie įrodė, kad vokiečiai ir su 
kitom tautybėm gali gyventi 
geruose kaimyniniuose santy 
kiuose. Kaip tik būsimos, tap 
simos «Naujosios Europos» aki 
vaizdoje šis faktas turi dide 
lės reikšmės. Todėl Lietuvos 
vokiečiai skaito savo pareiga 
buvusios tėvynės atžvi giu vei 
kti ir naujoje tėvynėje tokių 
gerų santykių kūrimo link
mę...»

Taip pat ir Stuttgarte vieti-
(pabaiga 3 pusi)

Lietuviai
Prof Dr.

(pa baiga)

Jeigu tipiškas eilinis Ame
rikos lietuvis mane paklaus
tų, ar jam tiktų apsigyventi 
Br. Hondūre, tai aš jam paša 
kyčiau: bičiuli; nevažiuok, nes 
čia abai gerai gyveni, o ten 
nebeprisitaikysi.

IŠ Šiaurės Amerikos vargiai 
gali atsirasti daugiau vieno 
šimto tokių rezikingų ir pio
nieriškų žmonių kuriems ne
būtų gaila naujo triūso, kad 
atkurtų savą mažutę mikros- 
tatinę valstybėlę. Žaliosios At 
žalos klubai yra tik studijų 
klubai Jų kolkas įkurti tik 
trys. Šiuo metu persikėlimu į 
Br Hondūrą susidomėjo gal 
arti 6o žmonių, o kiek jų ti
krai nuspręs keltis — tai dar 
nežinia. Honduras šiek tiek 
jau ištirtas, bet dar neištirta, 
kiek lietuviuose yra pioaieriš 
ko, skautiško elemento. Kolo
nizacijos studijos daugeliui 
naudingos, bet kolonizacijos

Dausose
K. Pakštas

pradžią gali padaryti ne be
sibaranti masė, o tik mažas 
susibaudėlių būrelis, turįs bent 
kiek pinigo, ryžtingumo, pio
nieriškos dvasios. Pas kelis 
turtingai įsikūrusius gal galė
tu prisiglausti būrelis vargin
gesnių iš Europos ir Pietų 
Amerikos. Tai būtų mažoji pra 
džia.

Britų Hondūro nemažas įdo
mumas prasiskverbia ir iš to, 
kad amerikiečiai gan dažnai 
jau nukalba padaryti čia Flo
ridos tašą ypač dėlto, kad šio 
je šaly niekad nesti revoliu
cijų, čia puiki ir pastovi tvar
ka, kokia Vak. Indijos kito
se vietose ne dažnai kur už
tinkama Tad čia verta kapi
talą investuoti ir įvesti nau
jus pagerinimus.
Pagąsdina pavojingais gyvūnais

Stambiosios gyvūnijos čia 
jau reta sunku ją pamatyti. 
Dalyvavau zoologinėje ekspe 

dicijoj, kuriai rūpėjo sugauti 
kuo daugiausia smulkiosios gy 
vūnijos Ir pagauta jos viso 
apie 350 egzempliorių: apie 
1 0 gyvačių, 100 driežų, koks 
tuzinas vampirų, keturi kro 
kodylai, daug įdomių varlių ir 
rupūžių ir daug kitokios gy
vūnijos. Bet be tarzanų pagal 
bos mes visai nedaug būtume 
jų sugavę. Visi gyvūnai žmo
gaus bijo ir nuo jo slepiasi. 
Ant kelio ir prie tako retą die 
ną aptinki čia gyvatę Jų čia 
gal mažiau kaip Lietuvoje. 
Kaikuriose vietose įkyriausia 
gyvuliu gali pasirodyti tik uo 
das pandšiai kaip Suomijos 
miškuose. Uodai įkyrūs, bet 
visai nepavojingi. Kartą bu
vau gerai apkandžiotas, bet 
nesusirgau. Išmokau pasisau
goti. Daugely vietų jų visai 
nėra,

O kaip su civilizacija?
L ■

Jeigu Sovietuose civilizaci
ją atstovauja UNIVERMAG, o 
Amerikoje gal Woolwortho 
krautuvės, tai Britų Honduras 
turi savo Brodies, kuri prekių 
įvairumu, jų gerumuir pigumu 

to\ pralenkia Univermagus. 
Jeigu kalbėti apie visas kul
tūrinių laukų platybes, tai bū 
tų labai ilga kalba. Viena man 
buvo aišku, kad Br. Hondūro 
radijo programa savo meniš
kumu ir įvairumu pralenkia 
didžiumą Amerikos didmiesčių 
ir mažesnius Rusijos miestus.

Kultūros srity labai svarbus 
laisvės elementas Br. Hondu 
ras neturi jokios cenzūros sa 
vo dienraščiams, opozicija ga 
Ii šaukti prieš didžiumą kiek 
tik ji nori. Kas nori, tai gali 
viešose vietose, nors ir rinko 
se, pradėti ir laimingai baig
ti savo kalbas apie nepriklau 
somybę. Per du mėnesius daž 
nų kelionių niekas nepasakė, 
kad reikia kur užsiregistruo
ti; pati policiją nesidomi jo
kiu tavo asmens dokumentu 
ir pagarbiai svetimą pilietį pa 
sveikina, kaip ir kiti valdinio 
kai. Tokia laisvė Sovietijos 
piliečiui visai nesvajotina ir 
neįtikima: tokios laisvės jau 
pasigendama kaikuriose Va
karų šalyse, kur egzistuoja ir 
nelabai kieta diktatūra.

Hondūro žmones ir valdiniu 
kus patyriau turint nemenko 

mandagumo, o tai irgi didelė 
kultūrinė dorybė, kurios daug 
kur jau pasigendama.

Kalbant apie kultūrinę izo
liaciją, Br. Hondūrą tektų ver 
tinti vidutinišku laipsniu. Tai 
nėra Paryžiaus priemiestis, 
bet negalima jį gretinti ir su 
Ugnine Žeme ar su Aliaska. 
Įvairių mokslinių ekspedicijų 
čia atvyksta nemažiau kaip 
Lietuvon atvykdavo. Kitą va
sarą čia atvyks daug didesnė 
zoologinė, botaninė ir geolo 
ginė kelių Amerikos universi 
tetų ekspedicija, kuri tęs sa
vo darbą keletą vasarų, ku
riai paruošiamąjį informacinį 
darbą atliko mūsų zoologinė 
ekspedicija. Prieš apleidžiant 
tą įdomią šalį ten sutikau pro 
fesorių F, Kalmbachą su žmo 
na. Jis sociologas iš Louisia- 
nos ir užsiėmė rašyti EI Cayo 
miestelio socio-ekonominę is 
tori ją. Jis jau grįžo ir man 
rašo, kad jam buvę ten labai 
įdomu ir ypač jis dabar pasi 
ilgstąs ten turėtų turiningų pa 
si kalbėjimų. Apgalvoju aš jo 
žodžius: įdomu yra keliauti 
primityviškoje šaly ir turėti 
dažnų pasikalbėjimų su esmin

2



3 pusi.

Lietuvos Pasiuntinybe prie

(E) Seniems metams besi
baigiant, pėr-įviso pasaulio 
spaudi nuaidėjo žinia, buk 
naujai išrinktas Šventasis T ė 
vas Jonas XXII! iš pagrindų 
keičiąs ligšiolinę Vatikano lai 
kyseną komunistinio pasaulio 
ir Sovietų Sąjungos atžvilgiu.

Netenka aiškinti, kad tokios 
rūšies Vyriausioje Romos Ka 
talikų Ganytoje nusistatymas 
būtų labai žymus įvykis pa 
saulinėje politikoje, vertas di 
džiausio dėmesio.

Kaipo pirmą ženklą, kad 
toks posūkis tikrai vyksta 
spaudos agentūros skelbė ži
nią, kad Lietuvos ir Lenkijos 
pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
turėsiančios nutraukti savo 
veiklą ir užsidaryti.

Ši pastaroji žinia kiekvie
nam lietuviui buvo labai kar
ti, ji laidojo labai svarbią mū 
su laisvės ir nepriklausomy
bės instituciją, kuria mūsų vi 
sų akyse buvo Lietuvos Pa- 
siuktinybė prie Šv. Sosto.

Kaip žinome, Sovietų Sąjun 
gai pavartojus prieš mus 1940 
metais agresiją ir Lietuvą oku 
pavus, mūsų valstybė, kaip 
ir mūsų kaimynės valstybės 
Latvija ir Estija, laužant mū
sų konstitucijas, buvo įjung-

(pabaiga iš 2 pust) 

nė bendruomenės apylinkė pa 
laiko gerus santykius su iš 
Lietuvos kilusių vokiečių jun 
giniu Raden-Wurttemberge. 
Abipusiškai lankomasi paren
gimuose ir asmeniškai ben
draujama.

Krašto Valdyba kviečia ben 
druomenės apylinkes palaiky 
ti gerus santykius su minėta 
buvusių Lietuvos piliečių vo
kiečių organizacija ir siekti, 
esant reikalui, jos talkos Lie
tuvos reikalui vokiečių visuo 
menėje skleisti ir Lietuvos 
laisvės atstatymui draugų lai 
mėti.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Ii Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 
18,06 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos

nuo

Kol

na- 
koriams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų 

mistos iždininke p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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D. Mickuté-Mitkiené

Kruščevas Bulgtninui: Daugiau tu man nereikalingas,..
Tu esi priešpartijinis žmogus ir sutrukdė! penkmečio planą, 
kolchozų klestėjimą Prisipažink savo kaltes...

Diemedėli, ko nuo kalno 
Ties langais,

Į žibutės žiedą švelnų, 
Ko žvalgais?

Kai pavėsyje ji žydi 
Nedrąsiai, 

Mėlynumo jai pavydi 
Debesiai.

Vos pražydus meiliai piršos:
I elija —

Ar būtum dabar pamiršęs 
Tu ir ją ?!

Ten svaigino rūta, mėta 
Per naktis.

Sekė pasakas žvaigždėta 
Pilnatis.

Jau žinau, ką atsakysi 
Diemedy!

Spindi ašara akyse
Man graudi —

Diemedėli, kaip gi čia tu 
Atkilai ? —

Ten kiemeliai tokie platūs 
Ir šilai...

Svetimi kai lyja lietūs
Mūs kieman —-

Mum abiem nėra ten vietos — 
Tau ir man.

tos į Sovietų Sąjungą Šis So 
vietų atentatas buvo apgalvo 
tas sovietinio imperializmo 
pasireiškimas. Kaip valiau 
paaiškėjo, 1939 m, rugpjūčio 
mėn 23 d , pasirašant Mask
voje slaptą Molotow’ - Ribben 
trop’o sutartį Sovietai ir na
ciai pasidalino tarp savęs Bal 
tijos valstybes, Lietuva iš 
pradžių turėjo atitekti Hitle
riui o Latvija ir Estija Stali
nui. Tų pačią metų rudenį, 
šiem» karo nusikaltėliams be 

po kitos buvo 
ne tik Berlyne 
ne tik Pabaltijos 

Lenkijoje, bet 
Paryžiuje

naujus paskyrimo raštus, ka 
da išrenkamas naujas Popie 
žius Įžengus į Apaštalų bos 
tą Šventam Tėvui Jonui XXIII, 
visi pasiuntiniai buvo papra 
šyli atnaujinti savo paskyri
mus. Tokį paraginimą gavo 
ir Lietuvos pasiuntinys ben
dra tvarka. Atskiro praneši
mo ligi kurio termino min. 
Girdvainis savo kredencija- 
lus turi sutvarkyti, negavo 
Mūsų pasiuntinybė turėjo įs
pūdžio, kad viską? lieka, kaip

pasi dalinant parblokštą Len
kiją tarp savęs, ir Lietuvą iš
siderėjo sau Stalinas. Taip bu 
vo įvykdytas nuožmus karo 
nusikaltimas prieš Pabaltijo 
tautas «á x .

Po Lietuvos okupacijos ir buvę.
įjungimo į Sovietų Sąjungą, 
Lietuvos diplomatinės atsto
vybės viena 
sulikviduotos 
ir Maskvoje, 
valstybėse ir 
ir Romoje ir

Nuo pirmų dienų pasmerk
damas Kremiaus atentatą. 
Šventasis Sostas reikšdamas 
ypatingą palankumą Lietuvai, 
mūsų atstovybę prie Apašta
liškojo Sosto paliko veikti su 
visomis teisėmis ir privilegi
jomis Ši padėtis išsilaikė ligi 
mūsų dienų Lietuvos i a.-iun- 
tinybė prie Šv. Sosto liko 
vienintelė Europos kontinente 
taip, kaip ji buvo mūsų nepri 
klausomybės laikais.

Vatikane veikia nuostatas, 
kad visi diplomatiniai atsto
vai prie Šv. Sosto turi įteikti

Lapkričio mėn 30 dieną 
mūsų atstovas min. Girdvai
nis buvo iškviestas į Vatika
ną kur patyrė apie Lenkijos 
ambasadoriui atsiradusius sun 
kumus. Ta proga jis buvo pa 
informuotas, kad dera susirū
pinti ir i ietuvos Pasiuntiny
bės likimu Mūsų pasiuntiny
bė samprotavo, kad tarp Lie 
tuvos ir Lenkijos padėties 
esama esminio skirtumo

Lietuvos Respublika. tapu
si Sovietų agresijos auka. So 
vietų okupuota ir inkorporuo 
ta į Sovietų Sąjungą, laisvojo 
pasaulio yra pripažįstama kai 
po ir toliau egzistuojanti ne
priklausoma valstybė, tarpiau 
linės teisės požiūriu pilnatei
sis laisvųjų tautų narys. Suve 
rentinių teisių vykdymas Lie
tuvai yra svetimos jėgos su

trukdytas. Lietuvių tauta netu 
ri galimybės turėti teisėtus 
suvereninę mūsų valstybės 
valdžią vykdančius organus. 
Ši apystova nedavė galimy
bės mūsų pasiuntiniui patiek
ti naujus kredencijalus

Gavę patirti, kad mūsų pa
siuntinybei prie Šv. Sosto ry
šium su kredencijalų atnau
jinimu susidaro tam tikrų sun 
kūmų, vyskupas Padolskis ir 
prelatas Tulaba gruodžio 15 
dieną lankėsi Vatikane. Jiems 
susidarė įspūdis, kad negalint 
mūsų pasiuntiniui kredencijà 
lų atnaujinti, būtų pravartu, 
kad mūsų bažnytiniai dignito 
riai kreiptųsi į Šventą Tėvą 
ir prašytų, kad mūsų pasiunti 
nio esamieji 
būtų pripažinti galiojančiais.

Pereitų metų gruodžio mė
nesio 17 dieną buvo paruoš
tas išsamus raštas ir kiek vė 
liau Jo Šventenybei įteiktas 
laisvam pasauly esančių vys
kupų ir žymesnių dvasininkų 
vardu.

Kredencijalų bylai šiuo bū
dų rutuliuojantis ir nefiguruo 
jant mūsų pasiuntinybei tarpe 
naujai priė Švento Sosto ak
redituotų diplomatų, eiliniai 
protokolariniai kvietimai vie
ni pasiekdavo mūsų atstovy
bę, kiti ne. Negavus kvietimo 
dalyvauti Kalėdų naktį paties 

(pabaiga 4 pusi)

kredeneijalai

gu turiniu. Štai dabar gyvenu 
vidutiniškame Amerikos mies 
tely (40.001) gyv ), o nuobodu
mas — kaip dantį traukiant. 
Mėnesiais nesutinki įdomaus 
žmogaus; su savo sienomis 
juk nepasikalbėsi. Gerai, kad 
žmogus daug knygų turi. Ir 
manau kad ir daugiau lietu
vių yra pamėtytų kultūrinių 
dykumų platybėse. Jei visi, 
kad ir ne gausūs, izoliacijos 
kankinami, susimestų sávon 
mažutėn valstybėlėn, įsikurtų 
gražiai pagal gerai išdirbtą 
planą, jie galėtų sukurti reto 
prašmatnumo labai lietuvišką 
kultūros centrelį. kuris taptų 
patrauklus ir toli gyvenau 
tiems saviems ir net sveti
miems.

Lietuviškos valstybėlės pro 
jektavimas sukėlė didelį susi 
ddmėjimą Hondūro viršūnėlė 
se Su sociologų prof. Kalm- 
1 achu vieną vakarą užvedėm 
a ie tai įdomias diskusijas su 
vi okiais pro ir contra. Reli
ginė» bendruomenės nekartą 

dijos gal ir nulems: ar įmano 
. ma mūsų likusiomis jėgomis 

kurti savą mažytę autonomi
nę valstybę su jos plačiais 
kultūriniais-tautiniais užsimo 
jimais.

Skaitančios visuomenės 
pažiūros

Savo kelionių aprašymų gy 
venime esu paleidęs jau kele 
tą ilgų serijų Bet Br. Hondu 
ro aprašymai susilaukė pačios 
gyviausios reakcijos, ir tai iš 
žmonių, irgi keliavusių ir dalį 
pasaulio mačiusių. Apie 30 
laiškų palydėjo mano straips 
nius šiltu pritarimu susidomė 
jiinu ir net pažadais remti pa 
čią kolonizaciją. Apie koloni 
zaciją teko skaityti tik vieną 
viešą paskaitą plačiai publi 
kai, kurią surengė Detroito 
lietuvių bendruomenė Prisi
rinko gana daug žmonių. La
bai atidžiai klausėsi beveik 
dvi valandas Paskiau sekė 
ilgos diskusijos ir gan rimti,

apsireiškė turinčios daug kli 
jų suklijuoti savo žmones į. 
neskirstomus vienetus, kaip 
dabar daro vokiečiai menoni 
tai. Beveik niekas neabejoja, 
kad jie savo religiškai-etninę 
bendruomenę sugebės surišti 
su žeme - maitintoja ir tuo 
pasidarys vėjo nenupučia- 
mais

Bet kultūrinis, kalbinis, et
ninis elementas ar gi turės 
gana klijų sulipdyti kelis šim 
tus vienon bendruomenėn, isi 
siurbusion huosavon žemėn 
ir siekiančioji savų valstybi
nių teisių? Čia tai yra didžio 
ji problematika, ta didžioji 
nežinomoji erdvė, kurion žmo 
giškojo proto spinduliai dar 
nep a iskverbė mums 
žinomais istoriniais laikais 
Galbūt musų ėtno centrizmas 
daug silpnesnis negu žydų. 
Tai turi pastudijuoti Žaliosios 
Atžalos klubai, įsiskaitydami 
į rimtas knygas, dažnai pagal 
vodami ir pasitardami. Jų įsi 
gilinimas ir kolonizacijos s tu

įdomūs paklausimai. Ir kai bu 
vo paskelbta pabaiga ir pa
prašyti pasilikti tik steigiamo 
Žaliosios Atžalos trečiojo klu 
bo kandidatai tai publika vis 
dar abejojo ar verta išs skirs 
tyti. Reikėjo pirmininkui an
trą kartą paskelbti, kad kai 
bos užbaigtos ir tik klubo 
steigėjai tepasilieka Tai lyg 
rodytų visuomenės susidomė 
jimą minimu klausimu Ir man 
nėra abejonės, kad skaitančio 
ji visuomenė šiuo klausimu 
domisi: skaito, kalbasi. Tačiau 
prisiminkim, kad skaitančios 
visuomenės Šiaurės Ameriko 
je turime gal iki 90,000. Tai 
visgi mažuma. O tos mažumos 
dar menkesnė mažuma pano 
rėš visą klausimą giliau pas 
tudijuoti Žaliosios Atžalos klu 
buose „

Šita situaciją nesunku buvo 
numatyti daug anksčiau. Tad 
čia tik dar kartą pakartoju, 
kad naujas sąjūdis tėra tik 
mažutis (tarsi filatelistų ar 
nykstančių blaivininkų) paban 

dymas susiorganizuoti ir stu
dijuoti santykius tarp tautos ir 
jos gyvenamos erdvės, apie 
oikumenos pasiplėtimus ir dar 
negyvenamas erdves, apie Ii 
kiminius lietuvių tautos klau 
simus. Stipriai pabrėžiu, kad 
Žaliosios Atžalos nariai ra.tų 
kaip nors laiko daugelį kny 
gų perskaityti rūpimais klau 
simais, labai dažnai visi) uolu 
mu pasinerti į žemėlapius isi 
gyti gerą atlasą ir jį dažnai 
vartoti. Šiuo kblonizacijois 
klausimu rašinės daug korės 
pondentų, tačiau, kai jie tai 
darys be rimtų studijų, tai 
nebus jokios naudos.

Mažutę bibliografiją koloni
zacijos klausimu paskelbiau 
Lietuvių Dienų paskutiniam 
numery. Kas norės plačiau 
studijuoti šiaurės žmonių pli
timą į oikumenos pakraščius, 
tai gal teiksis kreiptis ir į 
mane — patarnausiu.

3
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LIETUVIŠKOS MOKYKLOS EGLUTE
Įvyko sausio 11 dieną V Ze 

linos gimnazijos salėje. Pro 
gramoje buvo suvaidinta dvie 
jų veiksmų Aldonos Didžiuly 
tės Kalėdinis vaizdelis «Žvaigž 
dučių Eglutė».

Vaidinimą režisavo p. mokt 
H Mošinskienė, žvaigždutes 
aprengė mokt J. Valeikienė, 
tautinius šokias mokt M Vinkš 
naitienė, mokinių giesmes dai 
nas ir «milžinų kintetą» mokt 
M. Kindurienė, angeliukus Se 
selė M. Lucija Dainos, gies
mės, tautiniai šokiai ir kiti 
numeriai buvo gražiai supinti 
Į tą patį vaidinimą ir davė ma 
lonios progos pusantros valan 
dos gėrėtis gražia mažųjų pro 
grama. Po vaidinimo kalbėjo 
kun. J. Šeškevičius Pasako
jo mokyklos vargus ir pasi
džiaugė laimėjimais, ypač pra 
šė tėvų skirti savo dėmesį 
šiai mokyklai Galiausiai padė 
kojo pasišventusioms moky 
tojoms kurios jau beveik vi 
si keturi metai iš eilės su di
deliu lietuvišku pasišventimu

Aš šiandien susiginčijau su 
Korėti Bet visai ne iš pavy
do, kąd jis gavo dovaną o aš 
ne. Ne. ne iš pavydo, bet vis 
dėlto aš buvau kaltas Moky 
tojas pasodino jį greta ma 
nęs. Ar rašiau savo sąsiuvi
nyje. Korėti pastūmėjo mane 
alkūne ir aš padėjau klecką 
ant savo rašinio.

Aš supykau ir ėmiau bartis. 
O Korėti šypsodamasis tarė:

— Nepyk. Juk aš netyčia
Aš turėjau tuo pasitikėti juk 

aš jį gerai pažįstu, bet jo šyp 
sena man nepatiko, ir aš pa

(pabaiga iš 3 pusi.)

Šv. Tėvo laikomose mišiose, 
kuriose paprastai visas diplo
matinis korpusas dalyvauja, 
mūsų pasiuntinybei paaiškėjo 
kad ji išskiriama iš kitų pa
siuntinybių tarpo Gruodžio 
mėn gale Lietuvos pasiunti
nys mm Girdvainis at&ilankė 
Vatikane ir prašė kad nega 
lint jam pristatyti diplomati
niai pakankamų naujų pasky
rimo raštų, būtų pripažįstami 
galiojančiais jo kredencijalai, 
kuriuos jis 1939 metais yra į- 
teikęs, pradėdamas eiti pasiun 
tinio pareigas prie Apaštališ
kojo Sosto. Kartu mūsų pa
siuntinybė aliarmavo, kur ga
lėjo. kreipdama dėmesio į su
sidariusią padėtį.

Italijos Lietuvių Bendruo
menės p-kaskuii. Mincevičius 
keliolika dienų anksčiau in
formavo mūsų politinius veiks 
nius ir Vyr Lietuvių Bendruo 
menių Valdybą paakinda
mas mūsų politines instituci 
jąs ir platesnę visuomenę kre 
iptis į Šv Tėvą ir prašyti mū 
sų atstovybę palikti veikti.

VuIKas JAV-se ir Vykdo
moji Taryba Europoje, gavę 
žinių apie susidarančius mū
sų pasiuntinybei keblumus, ė- 
mėsi daryti visa, kad Lietu
vos Pasíüntinybé prie Švento 
jo Sosto liktų veikti toliau

Šiaip padėčiai susiklosiant 
ir laukiant Šv. Sosto apsi
sprendimo. spaudos agentūros 
ir paskiri korespondentai, už

mokykloje dirba. Dėkingumo 
ženklan buvo įteikta po «Šv 
Tėvo Pijaus X» biografiją To 
kią pat dovanėlę, nors pavė 
luotai gavo mokt. A. Valavi
čiūtė. šio vaikų skyrelio re
daktorė Mokyklą šiemėt bai
gė Julija Jurgelevičiūtė ir Lu 
cija Jodelytė. Geriausiai lau
kusiems mokiniams buvo įteik 
tos premijos, mokykla turi ke 
lėta mokinių, kurie per 4 dar 
bo metus nėra praleidę nė vie 
nos pamokos. Atsilankęs Ka
lėdų senelis visus mažuosius 
apdovanojo saldumynais. Į 
šventę taip pat buvo atvykę 
Tautų Parko mažieji mokiniai 
palydėti mokytojo Jurevičiaus. 
Už šventės teknišką suorgani 
žavimą didelė padėka priklau 
so tėvų komiteto nariams: p. 
Juodeliui p. Bilevičienei, p. 
Jurgelevičienei ir kitiems tai 
kininkams. Bufetui visus gėri 
mus ir sumuštinių paaukojo 
p. Juodelis, vedėju buvo p. 
Šimonis.

Edmondo de Amicis

GINČAS
maniau: «žinoma, jis didžiuo
jasi nes gavo dovaną». Už va
landėlės keršydamas, aš jį 
taip pastūmiau, kad jis aplie 
jo rašalu visą puslapį

Tada jis supyko ir pasakė:
-- Tu padarei tai tyčia, — 

pakėlė ranką, bet kai mokyto 
jas pasižiūrėjo, jis ir vėl ją 
nuleido, o paskui pasakė: — 
aš tavęs lauksiu gatvėje.

Man pasidarė nejauku Pyk 
tis praėjo ir aš nusiminiau.

— Ne. Korėti padarė tai ne 
tyčia, maščiau aš — jis 
geras.

bėgdami už akių Šv Sostui, 
savo politinių tikslų vedami, 
skelbė žinias apie t ietuvos 
Pasiuntinybės ir Lenkijos Am 
basados panaikinimą kaipo 
įvykusį faktą. Kartu buvo i tai 
gojama apie principinį Šv. 
Sosto politikos pasikeitimą ko 
munistinio "asaulio atžvilgiu

Tikrasis Šv Sosto nusista
tymas paaiškėjo iš Vatikano 
oficiozo «L’Osservatore Roma 
no» paskelbto š m sausio 5-6 
d. komunikato, (kuris cituoja
mas šios «Eito» Informacijų» 
laidos 2-3 pusi ).

Kaip iš Vatikano komunika 
to matyti. Lietuvos Pasiunti
nybė prie Šventojo Sosto lie
ka veikti ir Lietuva bus irto 
liau prie Jo Šventenybės ats
tovaujama. Mūsų visų troški
mas būtų, kad mūsų pasiunti
nybės padėtis ir toliau liktų 
kiek gal*‘ma ta pati, kaip ji 
yra buvusi ligi šiol

Reiškiant mūsų visuomenei 
padėką už jos gyvą susirūpi
nimą ir akciją, tenka linkėti, 
kad mūsų rūpesčiai patarnau 
ti tėvynei nesiribotų tik šiuo 
mūsų susirūpinimu dėl padė
ties prie Šventojo Sosto, o 
kad mūsų visų pastangos bū
tų nukreiptos kad mūsų vals 
tybė būtų pripažįstama kaipo 
nepriklausoma visų kraštų vy 
riausybių visame pasaulyje ir 
kad viso pasaulio sąžinės bal 
su virstų reikalavimas mums 
grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę.

U.R.T.

Aš atsiminiau, kaip jis na
mie daug dirba, kaip jis slau 
gė savo sergančią motiną, 
kaip aš buvau linksmas kai 
jis mane aplankė ir kaip jis 
patiko mano tėvui. Nežinau1 
ką duočiau, kad tik galėč at 
siimti savo žodžius. Ma o tė
vas tikrai man pasakytų: «tu 
buvai kaltas. Tu turi atsipra
šyti».

Bet aš neatsiprašiau nes ne 
norėjau nusižeminti Aš žvai 
romis akimis žiūrėjau į jį. Ma 
čiau suplyšusį jo megztinės 
petį, turbūt jis šiandien daug 
malkų nešiojo Jaučiau, kad 
jį myliu ir buvau pasiryžęs 
pasakyti: «atleisk», bet šis žo 
dis sustodavo mano burnoje. 
Jis irgi žvilgterėdavo į mane 
ir atrodė dar daugiau nusimi 
nęs. Bet aš rodžiausi jam, kad 
nebijau jo. Jis dar kartą pa-, 
kartojo:

— Aš tavęs lauksiu gatvėje.
— Gerai!
Bet čia atsiminiau kaži ka 

da tėvo man pasakytus žo
džius:

— Jei u tu neteisus, ginkis, 
bet nepulk.

Ir aš pats sau pasižadėjau:
— Aš ginsiuos!, bet nepul

siu
Mano siela buvo nerami ir 

aš vargiai galėjau girdėti ką 
sakė mokytojas.

Pagaliau mes išėjome iš kla 
sės Atsidūręs gatvėje aš pa
mačiau, kad is seka paskui 
mane Aš susti jau laikydamas 
rankoje liniuotę. Jis prisiarti 
no, o aš pakėliau liniuotę

— Ne, Enriko, - šypsoda 
masis tarė jis - susitaikinki 
me ir vėl būkime draugai

Pradžioje aš labai nustebau, 
bet paskui, lyg kas būtų ma
ne pastūmėjęs, aš puoliau jam 
ant kaklo. Jis pabučiavo ma
ne ir pasakė:

— Daugiau niekados nesi
ginčysime Gerai?

— Niekados! Niekados! — 
sušukau aš.

Ir mudu persiskyrėme labai 
patenkinti Bet kada aš grįžęs 
namo viską papasakojau tė
vui. manydamas tuo suteikti 
jam malonumą, jis susiraukė 
ir pasakė:

— Tu pirmas turėjai išties
ti ranką nes tu buvai netei
sus. Ir tau nepriderėjo pakel 
ti liniuotę prieš tavo draugą, 
kuris už tave geresnis ir dar 
kareivio sūnus.

Jis ištraukė liniuotę iš ma 
no rankų, sulaužė ją ir nu
metė.

Kodėl kis ės lūpos perplysusios
Estų p s raka

Kartą lankoje ganėsi žir
gas. Staiga atsėlino iš miško 
senas vilkas. Pamatė žirgą ir 
panoro jį suėsti: Žirgas ėmė 
prašyti:

— Kaimyne būk geras ne
ėsk manęs, neapsimoka, pats 
juk matai, koks aš liesas, vie 
na oda, kaulai Tokia mėsa 
niekam tikusi. Leisk dar die
ną kitą pasiganyti.

Vilkas pagalvojo, pagalvo
jo ir sutiko.

Atbėg i kitą dieną į lanką 
ir klat šia:

— Na, kaip sekasi, ar priau 
go kiek taukų?

Bet žirgas vis kalba:
— Ne. kaimynėli, visai dar 

liesas, vien tik oda. kaulai. 
Leisk dar dieną kitą čia pa
siganyti.

Senis vilkas ir šį kartą su
tiko, tačiau įspėjo:

Gerai, bet tiktai iki ryt 
dienos ilgiau laukti nebega
liu, matai, badu stimpu.

Vakare, sugrįžęs namo, žir
gas pasipasakojo šeimininkui 
kad vilkas nori jį suėsti Šei
mininkas liepė pakaustyti žir
gą naujomis, aštriomis pasa
gomis ir uodegoje sumegzti 
kilpą Kitą dieną paleido į lau 
ką. — t laukie ten vilko

Jo ilgai laukti nereikėjo. At 
bėgo j lanką ir klausia:

— Na, tai kaip, ar priaug0 
kiek taukų?

— Pri. — trumpai sužvingo 
žirgas

— O nuo kurio galo pradė
ti tave ėsti? —- klausia jį Pil
kasis.

■- Nuo uodegos, — atsakė 
žirgas

Įsikibo vilkas jam į uode
gą o žirgas kad ims bėgti! 
Lekia, kiek kojos įkabina. Uo 
degos kilpa stipriai suveržta, 
ir vilkas, giliai įleidęs dantis, 

nė ištraukt jų negali. Žirgas 
kad ims kojomis spardytis 
kad ims kojomis jį mušti, tuoj 
vilką p.ibaigė.

Bėga žirgas namo. Prie var 
tų kiškė tupi. Pamatė, kad vii 
kas negyvas ir šaukia:

— Na, dabar tai vienu prie 
šu bus mažiau, tas senas kel
mas nebepersekios manęs.

Ir nudžiugusi kad ims juok 
tis! Juokėsi, juokėsi— net ja 
lūpelės perplyšo.

Taip besijuokdama linksmai 
nustrioksėjo į mišką.

O ūkininkas nulupo vilkui 
kailį ir pasisiūdino šiltą 
skrandę.

Išvertė T. Š.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

VAKARINĖS BURĖS

Ištiesę vakaro bures, 
Mes plaukiame į kitą dieną... 
Pamėlusias naktų gylias 
Išbraidę, kaip nuplautą šieną.

Žvaigždžių mirgėjimo klasta, 
Pabėrus stiklinius lašus, 
Munas juokias Laimė prarasta 
Kaip aukso obuolys gražus.

O vakaro upe tamsia
Į melsvą tolį burės slysta — 
Kaip baltos gulbės dausose... 
Ir atgalios jau nebegrįžta.
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• Skaityk ite «M úsu Lietuva»
• ’ • - ‘ ■ TAUTIEČIAI!

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

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

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

L GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame anrangą, maistą, medžiagas, me 
gžtinius, 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, j 

Gavėjas niekė 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

«TĖVYNES GARSAI» |
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA. j

RADIO COMETA , — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKM ADIEN I A I S

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- ÍÍ 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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UI Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas 
g paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 

Seriausi°s Lūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
lig Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- ® 

g- Hius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t 
įg PRAÇA SÃO JOSE DOS C*MFOS, 1 - V, ZELINA įį 
|į SÃO PAULO - Telefone 63 5915 fg
III Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.c 93 
W Pastaba: Taisome radijo aparatus. íW

Darbas garantuotas.
M SS
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į
IRMÃOS BAUŽYS =.;

R®gl»tra<so no Ç R-. Ci «ob o n.® 551 s»

Pęa. S. José Campos, 8 S / 2 - V. Zelina ~ S. Paulo § 
ss

Telefone 63-6OO5

Aberturas tie firmas Contratos de locação sa

Encerramentos d e firmas Cartas de Fiança =■

Transferencias de firmas Requerimentos
Contrat. na Junta Comercial Balanços '=/ '

Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos -=

Escritas Piscais Seguros de Fogo e ==. 
B

Escritas Comerciais Seguros de acidentes —

HÇRÁFUoMas 8 às 19 horas. 2.
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MUSŲ LIETUVA pusi 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. 

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį,.

ssssssssssstfscascssstmtessssšs sl r.. ■ . ■ ■ ■ ' ■/
Kiekvieną sekmadienį prie 

bažnyčios pas spaudos platífc 
t o ją g a 1 i m a g a u t i 
nusipirkti naujausių iietuvrš 
kų knygų, maldaknygių be? 
laikraščių.

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

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai g& 
11 atsiimti laikraščius ,St. Sal
džio krautuvėje,. Rua Clemer 
te Alvares, 137.

w * * tt *» m a t» ■ o w o?« k » s e a i e a i

Nori, kad «Mūsų Lietų 
va» būtų lietuviškojo, gyvąni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas 'nabjien.ąg 
iš savo apylinkės, miesto ar 
mtėrioro.

PRANAS & ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
; Enderêço Telegráfico: « C A B 1 U N A > 

Rio de Jąneiro
Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

ÍÜSÍSÍSâãã'"SaSaâaSSãoanS§28(p

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

na m* an«NiMnanaaaa«nEvflEunMaasn.MnnnaRfsa»aeiS

IJ. MAtí CARKIĘRI mi
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Di-iel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j i u w r i ©Ji r ll_ AIJO

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaimi
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Ruoškimės Vasario 16-ios 
minėjime dalyvauti

Šiais metais didžiąją visų 
lietuvių šventę, Lietuvos Ne 
priklausomybės paskelbimo, 
16-tos Vasario, sulig rengimo 
komisijos nutarimu, sudary
tos iš visų organizacijų, globo 
jaat Lietuvos Konsului p. Al. 
Polišaičiui minėsime 15 d va 
sario

Vieta - Teatro Municipal, to 
jo pačioje vietoje, kur ir praė 
jusiais metais.

Kad išvengti tų nesklandu 
mų, kokių praėjusiais metais 
buvo prie įėjimo į teatrą, jau 
iš anksto, dabar galima gauti 
pas organizacijų valdybų na
rius bilietai su nurodyta, kur 
reiks sėdėti.

Įėjimas minėjiman yra vėl 
tui. Bet pagaidautina. kas ga 
Ii, prisidėti didesne ar mažės 
ne auka pre išlaidų padengi 
mo Nors teatru pasinaudoti 
São Paulo miesto prefeitas 
Adhemar de Barros davė vėl 
tui, bet Išlaidų, virš dešimts 
tūkstančių susidarys atliekant 
paruošiamuosius darbus ir rei 
kės apmokėti teatro tarnauto 
jus, kurie talkins ant scenos 
ir kitur, minėjimo ir repetici 
jų metu

Todėl nieko nelaukdami 
kreipkitės į organizacijų vai 
dybas bilietų į Vasario 16-tos 
minėjimą.

Mieste bilietų galima gauti 
Lietuvos Konsulate. Rua Dom 
Jose de Barros, 168. 5-tas au
kštas ir pas Juozą Karpavičių, 
Av. São João 233; prieš cen 
tralinį paštą. Pakvietimai yra 
išdalinti platinti visuose prie
miesčiuose.

Meninėje programoje daly 
vaus Liet. Kat. Bendruomenės 
choras, ateitininkai, solistai. 
Pradžia 3 vai po piet

Kalbės, sveikins Lietuvos 
Konsulas Al. Polišaitis, J. An 
tanaitis, Brazilijos senato ir 
parlamento atstovai.

«MUSŲ LIETUVĄ» UŽSIPRE
NUMERAVO

Juozas Rukšėnas rėmėjo pre 
numerata 500 cr., Ona Zda- 
navičienė 3 0 cr., Kazys Bag- 
dzevičius 300 cr , Albertas Čiū 
lada 300 cr , Motiejus Vove
rys 300 cr., Barbora Juzėnie- 
nė rėmėjo prenumeratą 500 
cr., Petras Lapienis rėmėjo 
prenumeratą 50J cr., Jurgis 
Juzėnas rėmėjo prenumerata 
500 cr., Jonas Sinkevičius rė
mėjo prenumeratą 5 0 cr., 
Karolis Užkurėlis 300 cr. ir 
auka 100 cr., Magdalena Sėju 
nienė 300 cr. ir auka 100 cr.. 
Jonas Tyla 300 cr., Julius Kor 
sakas 300 cr , Kostas Kasčio- 
nis 300 cr. ir auka 100 cr, Ka 
zimieras Musteikis 300 cr., 
Juozas Zagorskis 300 cr. ir 
auka 100 cr., beto laikraštį 
užsiprenumeravo Antanina Gu 
davičienė ir Juozas Verbickas.

Garbės prenumeratą PE-

...' Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

KAR ALF. SlAUDŽIONiS
Albertas Šiaudžipnis - k'.ro 

aviacijos karininkas

Karininkas Albertas Šiau- 
džioriis Marijos ir Juozo Šiau 
džionių sūnus, gimė b. Paulo 
mieste ’936 m. gegužės mėn. 
1 u.

Pradžios mokyklą lankė Vi
la Zelincje seselių pianciškie 
čių mokykloje. Gimnaziją — 
uolegio N. S. do Carmo, São 
Paulo mieste Scientifiko kur
są — paruošiamoje kadetų mo 
kykloje Barbacena mieste, 
Minas Gerais estade. Po to įs 
tojo Rio de Janeire į karo 
aviacijos mokyklą, kurioje ruo 
šiami karo aviacijos karinin
kai: kurią baigė praėjusiu me 
tų pabaigoje Pakėlimo į Bra 
zilijos karo aviacijos karinin
kus ir kardo įteikimo iškil
mės buvo 18 d gruodžio 1958 
m. Iškilmėse dalyvavo pats 
respublikos prezidentas Taip 
pat ir naujų karininkų šeimų 
nariai.

Išpildžius atatinkamus rei
kalavimus fizinius ir psicho
loginius. karininkas Albertas 
Šiaudžionis buvo paskirtas į 
Aviação de Caça, kur. skrai
dys su moderniškais spraus- 
miniais lėktuvais.

Karininkas A Šiaudžionis 
visą laiką gerai mokėsi buvo 
pavyzdingas ir drausmingas 
studentas. Už tat ir prasisky- 
nė kelią į aviacijos karinin
kus. į kur patekti del kandi
datų gausumo, yrą ganasunku.

Linkime sėkmės pasirinkto 
je profesijoje.

TRAS ŠIMONIS 1.000 cr. Visi 
prenumeratoriai iš V. Zelina. 
Surinko JUOZAS BAUŽYS ir 
JURGIS MASYS.

— JONAS JUODELIS yra 
pirmutinis šių metų «M.L.» 
garbės prenumeratorius. Beto 
Juodelis yra lietuviškos mo
kyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas, L.S.3. Vice-iždininkas 
ir Bendruomenės vice-pirmi- 
ninkas.

— Šį sekmadienį Liet. Kat. 
Bendruomenės choras vyksta 
į Jundiai. kur susitiks su Jun 
diai lietuviais Iš vila Zelinos 
išvyksta specialiu autobusu 
7,3!i vai. Nuvykus giedos mi
šių metu, kurias laikys klebo 
nas kun. P agažinskas, Vila 
Arens parapijos bažnyčioje. 
Po to susirinks, kartu su ki
tais tautiečiais j Povilo Miški 
nio namus užkandžiui.

Taip pat aplankys ir šiuo 
metu vykstančią vynuogių pa 
rodą

— P G. Stonienė su dukre 
le Austina ir sūnumi Antanu 
sausio m 24 d išskrenda Mek 
sikon, kur prieš kelis mėne
sius yra išvykęs prof. Anta
nas Stonis statyti celiuliozės 
fabriko. Stomai Meksikoje už 
truks apie trejus metus Lin
kime laimingai nuvykti ir vėl 
sugrįžti.

— Ealetininkas Viktoras Au 
kštinaitis, ilgesnį laiką gyve
nęs Rio de Janeire, vėl grį
žo į São Paulo. Su baleto me 
nu pasirodo kelis kartus per 
savaitę televizijos stotyje Ca
nal 7.

— Kun. Vytautas Kavolis 
nuo sausio mėn. 11 d. klebo
nauja Guaianazes parapijoje. 
Parapija dar nauja Reikia vis 
kas statyti. Šiais metais tiki
si bažnyčios statybos darbus 
smarkiai pastūmėti pirmyn, 
pastatyti sienas ir stogą už
dėti Nauja parapija yra prie 
geležinkelio Central do Bra
zil linijos

«Mūsų Lietuvos’ prenumerato 
riai

Liet Kat. Moterų Draugija 
laikraščio reikalams pa ako
jo tūkstantį kruzeirų Tiek 
pat ir kultūrinio radijo pro
gramai per 9 de Julho stotį

Šią savaitę per kun J Dau 
e-’T-tj cavome šiuos prenume
ratorius:

1. Antanas Juodzevičius. 2 
Juozas Meškauskas. 3. Alek
sas Jasiūnas, 4. vyrija Navic
kaitė, 5. Ona Vinkauskienė .6 
Albertas Petrulis. 7. Mykolas 
Žil nskas. 8. Kazys Sedlick s, 
9. Vincentas Czedulionis. 10. 
Juozas Navickas. 11 Antanas 
Sasnauskas, 12 Julius Pieper 
13. Juozas Lenkaitis. 14 Vin
cas Grabauskas. 15 Konstan
cija Pavilavičienė. 16. Audrė 
Pupienis. 17. Stefanija Scew- 
zyk. 18 Motiejus Strikaitis, 
19. Simonas Kuzmickis.20. Ka 
zimieras Šimkus. 21. Ieva Ra 
žanauskienė. 22 Bolis Valiu
kėnas, 23 Aleksandra Urbie
nė. 24. Jonas Tumonis, 25. Ane 
lė Butrimienė, 26. Jonas Al

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

:àntano .pavilonio
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.

EJO12ITOKIO .CONTAEIL 
NAfCIMENTO

Irmãos -Nascimento
REG. C.R.C. S-P. Hro 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 turto pardavimas 
Av. Žolina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Į XlLp ÍL k a) Xô
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

«M. L » bendradarbei M. VINKŠN/ffl
vusiai liūdną žinią iš ■ Lietuvos, kad
Motina, liūdesio valandoj reiškiame nuoširdžios1
užuojautos -

«Mūsų Lietuva» j
. ; . L

cantara, 27. Juozas Galvonas. 
28. Jacintas Bučys. 29. Kaži-’ 
mieras Ambrozevičius.

Be prenumeratos dar laikraš 
čio parėmimui aukojo:

1. Šidlauskų šeima Cr. T0,uu 
2. O. Vinkauskienė Cr,>100,00 
3 Stasys Plašinskas Cr. 100,00, 
4. Ona Slavinskaitė Cr. 20,00, 5. 
V. Grabauskas Cr. 200,00. 6. 
VyšniauskaitėPol, Cr. 50.0 , 7. 
Dzimidų šeima Cr. 50.00,8. Gu 
činskas Cr. 30,00, 9. K Gavec 
kas Cr 2o,00, 10. K. Basanavi 
čius Cr. 100,00. 11. Terelienė 
M. Cr. 100,00, T. Dragevičius 
Cr 50,00.

Už paramą laikraščiui *M. 
L.» nuoš;rdžiai dėkoja.

— Sausio mėn Vila Libane 
zoj mirė Balys Jasiulionis. 77 
m amžiaus, kilęs iš Rokiškio 
valsčiaus Palaidotas Araęa 
kapuose Nuliūdime paliko 
žmoną Veroniką, du sūnus, dvi 
dukteris, marčias, anūkus. 
Septintos dienos mišios egzek 
vijos bus šeštadienį, 24 d sau 
šio 8 vai Vila Zelinoje. GJmi 
nės ir pažįstami kviečiami at 
vykti pasimelsti.

— Vasario m 1 d. kongre- 
dai ruošia pikninką pajurin.. 
Išvykstantiems mišios bus 5 
vai. ryto.

— Praėjusią savaitę Minas 
Gerais estade, Uberlandijos 
mieste vyko savos rūšies re 
voliucija Kinams pakėlus kai 
nas už bilietus gyventojai su 
judo protestuoti Bet šitas pro 
test's netrukus išsivystė į dau 
žymus ir apiplėšimus Kinų 
salių viduje buvo sudaužytos 
kėdės ir kiti įvairūs baldai. 
Nepasitenkino kinais, pradėjo 
užpuldinėti ir maisto produktų 
krautuves, nes produktų kai
nos irgi buvo pakeltos. Užpul 
dinėjimas virto tiesiog plėšiką 
vimu Iš krautuvių dingo daug 
maišų ryžių bu’vių ir kitų 
produktų Tvarka buvo atsta 
tyta tik daugiau policijos at
vykus. Nuostoliai siekia ligi 
20 milijonų.

Policija pradėjo daryti kra
tas po namus ieškodami pa
grobtų prekių. Visi tie, kurie 
buvo iš krautuvių didesniais 
kiekiais prekių parsinešę, bijo 
darni patekti už vagystę į po 
licijos rankas, pavogtus daik 
tus nakčia išmėtė gatvėn. Ir 
vieną rytą prašvitus, Uberlan 

dijos miesto gatvėse buvo ma 
tyti daug maišų ryžių, pupelių, 
ir kitų produktų.

— Išrinktasis São Paulo.gu 
bernatorius Carvalho Pinto 
jau sudarė savo sekretoriatą. 
Artimaisiais savo bendradar
biais pasikvietė dalį partijų 
nurodytų žmonės, dalį beparty 
vių. bet technikų pasikvietė 
sekretoriatam São Paulo visa 
spauda labai palankiai atsilie 
pia apie1 sudarytą sekretorių 
tą. nes pakviestieji yra visi 
savo srities specialistai, gerai 
pažįsta gyvenamojo momento 
problemas Nauja estado, -vy
riausybė pareigas perims ó1 
d. sausio. Brazilijos vyriausy 
bė taupumo sumetimais pa
naikino Suez batalioną, kuris 
vyriausybei per metus atsiei 
davo penkis milijonus dolerių

Suezo batalionus buvo nu
siustas patroliuoti tarp, žydų 
ir egiptiečių.
LIETUVIŠKOS RADIJO PRO

GRAMOS
Madridas:

Bangos: 32 ir 42 metrų
Kasdien 19,3» - 19,45 vai. 

Vid. Europos laiku, (21,30 - 
21.45 vai. Lietuvos laiku)

Brazilijos laiku 15 30 - 15,45
Kartojama: 6,30 - 7 vai. Vid. 

Europos laiku, (8,30 - 9 vai. 
Lietuvos laiku)

Banga: 42 metrų.
Roma:

Bangos: 41 ir 50 metrų 
kasdien 20,5 • 21,10 vai. 

Vid. Europos laiku, (22,50 - 
23.10 vai. Lietuvos laiku) 
Vatikanas:

Bangos: 19, 25, 31,196 metrų
Kasdien 18,15 - 18,30 vai. 

Vid. Europos laiku, (20,15 - 
20,30 vai. Lietuvos laiku)

Be to, sekmadieniais dar:
8.30 - 9 vai. Vid Europos 

laiku, (10,30 - 11 vai. Lietu
vos laiku)
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 pas S- 
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. 
Nesusirinkus kvorumui, po 
pusės! valandos bus .šaukia
mas antras susirinkimas ir 
skaitysis teisėtu bent kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

. L. S. B. Valdyba. .

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
'i RUSIJĄ

Medžiagos žieminiamsir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynę, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, stulai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garac 
tuo tas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
KreiptisL Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo;
'SI UV É J AS

POV4L AŠ AMBROZEVI&IW: 
Rua Inhagapi, 9 - V. Želia* 
(prasideda -iš A v- ZeTf»a:fi9$'
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