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ŽINIOS
JAV-bių prezidentas Eise- 

nhoweris pereitą trečiadieni 
kalbėjo spaudai. Maža ką nau 
jo pasakė Vokietijos sujungi
mo klausimu

Liesdamas XXI komunistų 
partijos , kongreso Maskvoje 
pasakytas kalbas, prezidentas 
pareiškė, kad jis neturįs di
delių vilčių dėl rytų-vakarų 
santykių pagerėjimo. Jis, ma
tosi, turėjo galvoje kalbas, ku 
rias pasakė Kruščevas ir mar 
šąląs Malinowskis. Šis pasta
rasis gyrėsi, kad Rusija jau 
gaminanti tolimojo šaudymo 
fogetes serijomis, kad jau tū
ri dideles jų atsargas, ir ga
lėtų bet kuriuo momentu ap
šaudyti kiekvieną žemės ru
tulio tašką. Lyg norėdami pa
tvirtinti savo apsigarsinimus, 
rusai buvo sulaikę prie pat 
vakarų Berlyno keturis ame
rikiečių sunkvežimius, ir no
rėjo juos iškratyti. Ameriko
nai kratos daryti neleido, pa 
darė rusams protestus, ir po 
56 valandų sulaikymo, tuos 
sunkvežimius vėl paleido. Tuos 
paleidę vėl sulaikė vieną an
glų sunkvežimi. Dabar anglai 
protestuoja...

Tokių faktų ir kalbų įtako
je JAV-bių visuomenė nervuo 
jasi, jaučiasi užgauliojama ir 
pažeminta.

Prezidentas Eisenhoweris 
todėl didesnę dalį savo kal
bos kreipė į tų nuotaikų pa 
taisymą ir baimės išsklaidymą. 
Jis abejojo, kad rusai jau bū 
tų taip apsiginklavę, kaip jie 
skelbiasi. Amerikiečių karo 
pajėgos šiuo momentu esan
čios nemenkesnės negu rusų... 
guodė prezidentas Eisenho
weris.

Iš LONDONO pranešama, 
kad ten apsilankė JAV-bių 
užsienio reikalų sekretorius 
J. F. Dulles, ir turėjo pasita 
rimus su savo kolega anglų 
ministeriu Selwyn Loydu.

JAV-bės ir Anglija sutinka, 
kad būtų sušaukta keturių di 
džiųjų kanclerių konferencija 
Anglai norėtų, kad toje konfe 
rencijoje būtų svarstoma ša
lia Vokietijos suvienijimo taip 
pat ir Europos saugumo klau 
simas.

Prieš tai Anglijos ministeris 
pirmininkas Mac Miliūnas nu 
vyks į Maskvą pasikalbėti su 
Kruščevu.

— MASKVOJE vykstantis 
XXI kompartijos kongresas 
eina prie pabaigos. Jeigu ne
skaityti Kruščevo ir Malinows 
kio kalbų, kuriose jiedu gra
sino savo fogetėmis, kitais 
klausimais ypatingų įvaireny
bių jame svarstyta nebuvo. 
Krinta į akį kad šis kongre
sas daugiausia rūpinosi įtam
pomis, ir Kruščevo asmeninių 
priešų suslėgimu. Iš tokių ku
rie buvo priešingi Kruščevo 
planams, buvo išspaustos vie 
šos išpažintys, ten vadinamos 
«autokritika». Viešai nuodėmes 
išpažino Pervuchinas ir Sabu 
rovas,|save už tai išgėdino ir 
dar labiau apkaltino Moloto
vą, Malenkovą, Bulganiną ir 
kitus.

Kas neapsiėjo ir be Unksmes 
nių numerių. Pavyz. Pervuki- 
asn prieš viso kongreso daly 
vius padarė savo veikimo au 
tokritiką, pats save apkalti
no. kad netikėjo Kruščevo pla 
nais, bendravo su Malenkovu 
ir kitais tos rūšies komunis
tais ir kad dabar jo smegenis 
socializmo šviesai apšvietus, 
pamatė, kad klydo, prašo pa 
sigailėjimo...

Ar reik didesnės komedi
jos? Nublanksta visa viduram 
žiu inkvizicija prieš Kremliaus 
žmogaus asmenybės sunieki- 
nimą. Kur ta žodžio ir politi
nio įsitikinimo laisvė, jei Bul 
ganinas, Pervukinas ir kitų 
eilė, kaip vergai, galvas nu
lenkę priversti prisipažinti 
prie nepadarytų nusikaltimų? 
Prisimintina šimtai tūkstančių 
prisipažinimų, išgautų prievar 
ta, teismuose. Jei kituose kraš 
tuose yra savaip mąstančių, 
ne vien kaip valdančioji par 
tija mąsto, kodėl to nėra šian 
dieninėje Rusijoj, kuri save 
laiko nuskriaustų ir paverg
tųjų globėja? Rašytojas Boris 
Pasternak pasmerktas už sa
vo mintis išreikštas knygoje.

Smarkiai buvo įspėti sav- 
norkozai (atskirų regijonų ū- 
kio reikalų tarybos) kad ati
duotų laiku visas privalomas 
duokles Vadinamas partijoje 
valymas bus pravestas savo
tišku būdu Buvo iškeltas pro 
jektas, kad į partijos valsty
bės aparatą reikia įsileisti nau 
jų jėgų. Seniai turi eiti pensi 
jon. Taip pat nesugebantieji 
dirbti turi būt pakeisti nau
jais žmonėmis. Šita priemo
nė bus labai naudinga Kruš- 
čevui atsikratyti nepageidau
jamais asmenimis Bet ir jis 
pats ne iš jaunųjų. 64 žiemos 
ant pečių.

— IŠ ROMOS ateina žinios, 
kad kardinolas Midszenty. tur 
but neužilgo gausiąs iš Unga 
rijos komunistų valdžios lei 
dimą išvykti iš JAV-bių am 
basados Budapeste, ir persi 
kelti į Romą

— JAV-bių gynybos sekre
torius McElroy pareiškė, kad 
raudonoji Kinija turi žinoti, 
jog sekančiame ginkluotame 
konflikte būsią pavartoti ir a 
to miniai ginklai, nesiribojant 
nieku, kaip tai buvo daroma 
Korėjos kare. Kai daromi to
ki įspėjimai, reikia manyti, 
kad buvo gautos žinios, jog 
raudonoji Kinija vėl ruošia ką 
nors prieš Čangkaišeko kinus.

— IŠ CANAVERAL bazės Flo 
ridoje buvo paleista 19-ji ame 
rikonų fogetė tipo «Atlas», ku 
ri šį kartą sėkmingai perskri 
do 10 000 klm. pietų Atlanto 
kryptimi Iš tų 19 bandymų, 
dvylika buvo sėkmingi, 3 da
linai pavykę, ir keturi nepa
sisekė.

— ISPANIJOJE Franco poli 
cija suėmė magnatą Joaquim 
Satrustegui Fernandez, kuris 
kaltinamas organizuojąs libe 
ralinius monarchists, kurie 
norį apjungti visą opoziciją, 
tikslu pakeisti Franco dikta
tūrą.

Naujas São Paulo Gubernatorius
Perėmė

Sausio m 3Ld. išrinktas 
São Paulo gubernatorius Car 
valho Pinto perėmė pareigas. 
Gatvėmis, kuriomis vyko į 
Campos Elisios gubernatūron, 
buvo entuziastingai žmonių 
sveikinamas Prie gubernatū 
ros buvo susirinkusios didžiu 
lės žmonių minios.

São Paulo estado gyvento
jai tikisi, kad naujas guberna 
torius, kuris yra didelis finan 
sietas, ekonominius ir finansi

— Buvęs gubernatorius, 
prieš apleisdamas gubernatū 
rą, paskyrė nemaža valdiniu 
kų. Bet kai kurie paskyrimai 
buvo falsifikuoti. Būtent buvo 
padirbtas gubernatoriaus para 
šas su atatinkama rezoliucija. 
Reikalas atiduotas policijai 
išaiškinti.

— Janio Quadros yra išrink 
tas deputatu Paranos estado 
PTB partijos i federalinį par 
lamentą. Sausio m 31 d depu 
thto kėdę užėmė Bet tuoj pat 
parlamento pirmininkui įteikė 
prašymą prašydamas šešiems 
mėnesiams leidimo sveikatai 
pataisyti Yra pasiryžęs Japo 
niją aplankyti, nes turi Japo 
nijos vyriausybės kvietimą.

Grįžęs iš atostogų pradės 
savo kandidatūros į preziden 
tus propagandą

Kitas kandidatas į preziden 
tus bus dabartinis São Paulo 
miesto prefeitas Adhemar de 
Barros Bus dar ir daugiau 
kandidatų. Udenistai galvoja 
savo kandidatą, Juracy Maga 
Ihães statyti.

— Brazilijos prezidentas 
Juscelino Kubitshek balandžio 
mėnesį vyks Argentinon su 
oficialiu vizitu Jį kviečia Ar 
gentinos prezidentas Arthuro 
Frondizi.

— Foster Dulles parlamen
te pareiškė kad yra nusitei 
kęs kalbėtis su Sovietų Są 
junga, nors rusų visi pasiūly 
mai siekia suskaldyti Vakarų 
pasaulio vienybę.

— São José dos Campos 
greit taps vienas didžiausių 
São Paulo estade industrijos 
miestų. Neužilgo fabriką ir 
darbininkams namus pradės 
statyti Alpargatas fabrikas 
Šiam reikalui užpirko 690 tūks 
tančių kvadratinių metrų že
mės plotą. Vieta patogi. Arti 
plentas geležinkelis Taip pat 
netoli São Jose dos Campos 
General Motors do Brasil S A. 
pastatė motorų fabriką. Visa 
eilė kitų fabrikų ruošiasi įsi
kurti šio progresyvaus mies
to apylinkėje.

— São Paulo spauda rašo, 
kad karo ministeris maršalas 
Lott išeis pensijon. Tačiau mi 
nisterio pareigose pasiliks.

— POPIEŽIUS JONAS XIII 
šaukia Pasaulinę Bažnyčių Ta

Pareigas
nius reikalus pastatys į reikia 
mas vėžes.

Atrodo, kad bus užmegstas 
bendradarbiavimas ir su São 
Paulo prefeitu Tuo reikalu 
iniciatyvos imasi pats prefei 
tas Adhemar de Barros, per 
vieną deputatą įteikdamas gu 
bernatoriui laišką su sveikini 
mais ir linkėjimais ir kartu 
pageidaudamas bendradarbia 
vimo.

rybą, 1961 metais Laterano rū 
muose. kurios tikslas būsiąs 
suvesti vienybėn katalikų, ór 
todoksų ir protestantų tikybas. 
Visos tos eklezijos rodo prita 
rimo šiai popiežiaus iniciaty
vai, bet esant labai gausiems 
ir sudėtingiems klausimams, 
vien t i k paruošiamiesiems 
darbams reikėsią dviejų me
tų darbo.

— KUBOS saloje Fidel Cas 
tro šalininkai laimėje revoliu 
ei ją ir toliau tebešaūdo savo 
priešus.

— Iš NEW YORKO praneša 
ma, kad nukrito «American 
Airlines> lėktuvas su 73 kelei 
viais. Išsigelbėjo tik 8 žmo
nės, o kiti 65 žuvo. Lėktuvas 
įkrito į Este upe ir sudužda 
mas užsidegė.

Sidnėjuj, Australijoje, nukri 
to kariškas bomberis. Žuvo 8 
žmonės.

— Wash ngtón, praneša, 
kad vienas naetereologinės tar 
nybos lėktuvas su 12 žmonių 
įgulos dingo Atlanto vandeny 
ne.

- JAV-bių karo aviacijos 
generolas Curtiss Le May, 
lanko Braziliją. Jis yra kūrė 
jas Strateginės Oro Koman
dos, kuri nuolat budi ir yra 
pasirengusi duoti smūgį bet 
kokiam užpuolikui. Jis tvirti
na kad JAV-bių karo pajėgos 
yra žymiai galingesnės hogu 
Rusijos.

- BRAZILIJAI - 
KREPŠINIO NUGALĖTOJAI

Sausio m. Čilėje vyko pa
saulinė krepšinio Olimpiada. 
Dalyvavo 15 valstybių. Jų tar 
pe ir Brazilija, kuri pateko 
finalan.

Brazilai vykdami olimpia- 
don nesitikėjo parsivežti nu
galėtojų garbę. Tačiau aplin 
kybės brazilams laimėti buvo 
palankios Šiaurės Amerikos 
krepšininkai buvo silpnoki. 
Pralaimėjo finaliniuose žaidi
muose rusams ir brazilams. 
Faktinai laimėtojais turėjo lik 
ti rusų rinktinė. Bet nusuti- 
kus lošti su nacionalistinės 
Kinijos komanda, jiems, tarp 
tautinė krepšinio lyga, panai 
kino visus laimėtus taškus. 
Todėl brazilai, laimėtų taškų 
skaičiumi, buvę antroj vietoje, 
perėjo į pirmą ir teko pašau 

lines olimpiados krepšinio nu 
galėtojų garbė.

— Amerikos spaudoje kelia 
mos amerikonų krepšininkų 
pralaimėjimo priežastys. Pati 
svarbiausia esanti, kad nė vie 
nas klubas geresnių žaidėjų 
nenorėjo duoti rinktinei, nes 
šiuo metu kaip tik eina Ame 
rikoje krepšinio kampijona- 
tas. Atsiųstoji pasaulinėn olim 
piadon komanda buvo viena 
iš silpnesnių.

— São Paulo miesto prefei 
tas karnavalo premijoms pas 
kyrė 3 milijonus 800 tūkstan 
Čių kruzeirų.

— Praėjusiais metais Brazi 
lijon kontrabandos keliu tiek 
daug televizijų ir radijų prive 
žė, kad sava industrija atsidū 
rė kritiškoj padėty. Dar nese 
nai Brazilijos šiaurėje susek 
ta didelė automobilių kontra 
banda.

Ar pavergtieji bus užmiršti?

Pavergtiesiems krašt. rūpi, ar 
jų reikalai bus iškelti didžįų 
jų ar panašių konferencijose 
svarstant Vokietijos suvieniji
mą. Jei būt susitarta tarp Va 
karų valstybių ir Maskvos Vo 
kietijos suvienijimo klausimo 
ir nebūt kartu iškelta Pabal 
tijo tautų padėtis, tai paverg 
tų kraštų likimas pasidarytų 
beviltiškas, Pabaltijis greit 
būt mongo'ais apgyvendintas.

Sekant įvairius pareiškimus 
Vakarų diplomatai yra pasi
ryžę bent iškelti ir daugiau, 
nevien Vokietijos suvienijimo 
klausimą. Likiminė valanda ar 
tėja.

Ir M. Saburov prisipažino...

Vasario m. 4 d. komunistų 
partijos kongrese dar viena 
komunistų avelė prisipažino 
«klydusi», tai vienos industri
jos direktorius Maksimo Sa
burov prisipažino klydęs ir 
draugavęs su antipartijiniais 
žmonėmis, kaip Molotovu ir 
kitais.

— Partijos kongreso metu 
buvo pranešta, kad policinio 
teroro metai jau baigėsi. Gy
ventojai daugiau nebūsią te
rorizuojami.

— Foster Dulles ir Selwyn 
Lloyd, kaip žinių agentūros 
praneša, yra to pačio nusista 
tymo dėl būsimos konferenci 
jos, kurioje bus svarstomas 
Vokietijos likimas. Vakarų di 
plomatai yra pasiryžę, kad 
dienotvarkėn būt įtraukta ne 
vien Berlyno klausimas, kaip 
Maskva nori, bet Vokietijos 
suvienijimas ir benrai visos 
Europos neišspręsti klausimai. 
Šitokiam nusistatymui pritaria 
Paryžiaus ir Bonuos vyriau
sybės.

— Komunistų kongr e s & s 
baigiasi šį penktadienį. Už
baigiamąją kalbą pasakys 
Kremliaus šeimininkas Niki 
ta Kruščevas.

Lietuvos nacionalinė
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W- Rascauskas-Rask Atpasakoja Savo Nuo
tykius Keliaujant Sovietu Sąjungoje

Juodoji Rinka Bujoja ir 
Pačioje Maskvoja

Juodoji rinka ir spekuliaci 
ja Sovietų Rusijoje yra taip 
išsiplatinusios, jog be jų grei 
čiausia, sugriūtų ir visa komu 
nistinė biznio sistema. Tik dė 
ka pusiau slaptiems pirkliams 
ir pardavėjams, milionai Ru
sijos žmonių sugeba išlaikyti 
savo gyvastį.

Aš jau esu minėjęs, jog nu 
sipirkti ikrų vienoje valdiško 
je Maskvos krautuvėje, man 
užėmė nė mažiau nė daugiau, 
kaip šešias valandas - Veik 
tiek pat laiko išeikvoti ir per 
kant kitokius maisto produk
tus. Gerai dar kad po kelių 
valandų stovėjimo eilėje šio 
to gauni, o jei ne, tai sekan 
čią dieną vėl turi laukti iš 
naujo. Todėl, noroms neno
romis, žmonės yra priversti 
lankytis į juodąją rinką ir 
mokėti už viską aukštas kai
nas.

O iš kur gauna prekių juo 
doji rinka ? Nėra abejonės, 
jog ją aprūpina viskuom pa 
lys komunistų pareigūnai, jieš 
kodami pasipelnymo sau ir 
kitiems.

Nors man teko išbūti Mask 
voje palyginamai trumpą lai 
ką, bet vis vien teko susidur 
ti su ta juodąja rinka, net va 
liutos srityje. Ir tarpininku 
man buvo vienas sovietiškas 
valdžios pareigūnas Kaip ži
nome, oficiaiiškas rublio kur 
sas yra keturi už doleri. Tu
ristame gi teikiama «privile
gija» ir už dolerį duodama 10 
rublių Tuom tarpu toje pat 
Maskvos juodoje rinkoje už 
dolerį galima gauti 30 i5 ru
bliai. Tokių rubliu aš pirmiau 
šia įsigyjau sau. o paskui jų 
parūpinau ir kitiems amerikie 
čiams, ekskursijos dalyviams. 
Su tais ekstra rubliais galė
jom smarkiau paūžti Maskvos 
kabarete.

Kaip Jam Pasisekė Gauti 
Lėktuvą į Prahą

Besiruošiant apleisti Mask 
vą. man nebesinorėjo keliau
ti tuo pačiu busu iki pat Var 
šuvos, nes tokia kelionė labai 
nuvargina, ypač rusiškais ke 
liais. Pradėjau galvoti apie 
lėktuvą. Rezervacijų pašali-
niems neįmanoma gautis bet 
išdalinęs penkius dolerinius 
banknotus airporte, gavau vie 
tą lėktuve sau ir keliavusiems 
su ekskursija M i town, ar 
chitektui iš Chicagos Už bilie 
tą mes sumokėjome po 1650 
rublių

Viskas gerai klojos iki ne 
pasiekėm Prahos. Lėktuvui 
nusileidus, į jį įėjo grupė ru

APIE GALIMĄ TREMTIES TRAGEDIJĄ
1. MASINIS DEZERTYRAVIMAS IŠ GYVYBINIO MŪŠIO

(pabaiga)

Negi būtume tokie naivūs 
manyti, kad tie nusitautėliai 
užmiršo, kaip jų tėvai juos 
mylėjo, auklėjo ir mokė? Tė
vams nevalia savo vaiką ba
du numarinti, bet gal jiems 
valia iš savo vaiko tautinę gy 
vybę atimti? Pagaliau, nejau
gi gelbėti lietuvybę yra tiktai 
vienų mokytojų pareiga?

Jei «nesugadinto akcento» 
vaikas (tėvams pritariant ir 
padedant) paniekins savo tau
tą ir senelių kalbą, tai jis bea 
bejonės paniekins ir savo tė

sų ir pareikalavo vizų. Mes 
jų neturėjome ir mūsų neišlei 
do iš lėktuvo. Po kiek laiko 
pasirodė stora, žema moteriš 
kė, generolo uniformoje ir 
apsikarsčiusi medaliais. Nusi 
vedė mus į atskirą kambarį 
ir pradėjo tardyti. Turėjau iš 
pasakoti jai visą savo gyveni 
mą ir paaiškinti kur aš išmo 
kau kalbėti rusiškai

Pasirodė, jog Prahos airpor 
tas yra rusų kariškių ir poli 
cijos kontrolėje; patys čechai 
mažai kur pasireiškia.

Iš Prahos mes nuskridom į 
Vieną, o iš ten į Berlyną, ku 
rio vakarinė pusė kuogražiau 
šia atstatyta, o rytinė, kurią 
valdo komunistai, tebėra ap
griuvus. apšepus ir nuskurus.

Susikirto su Maskolių Sovietų 
Paviljone Briuselyje

Berlyne susitikau su savo 
prieteliu ir bendrakeleiviu 
Dan Kuraičiu ir sykiu su juo 
nuvykom į Briuselį, apžiūrėti 

Leonardas Andriekus

Ii A M E Ii A
Toks didelis tą metą buvo derlius - - 
Net dvidešimtą grūdą atnešė javai. 
Ir tu. rasom išsidabinus, tartum perlais, 
Gimtoji mano žeme, dainavai.

Gausius lobius naktim gabeno kaukai 
Į užrakintas klėtis bei svirnus.
Ir aš ne vieną kartą grįždamas iš lauko, 
Girdėjau keistą ūžesį sparnų.

Tada kažkaip sunku dar buvo pasakyti,
Ar kaukas pralekia, ar kitas kas - - 
Skrajojo viesulas nuo vakaro lig ryto 
Po šimtamečių ąžuolų šakas.

Šiandieną visa tai beveik jau aišku, 
Kai iš aruodų liūdesį semi.
Dainoj ir pasakoje kaukas apsireiškė, 
Naktigoniais bėgiojant rasomis

J U OZAS K R ALI KAU S K AS 
PLB Kultūros Tarybos pirm.

Atviras laiškas Bendruomenei

vų atsiminimą. Vaikas nutau- 
tės —• vaikas ir nusvetimės: 
tėvai jam tiek bebus širdyje, 
kad nebent juos išveš amže
lio nukaršti į naujataučių se
nelių prieglaudą.

Lietuviškas auklėjimas ir 
mokymas lietuvių vaikui yra 
nemažiau būtinas, kaip duona 
ir drabužėliai. Tačiau joks mo 
kytojas neapgins vaiko lietu
vybės, jeigu savo pastango
mis neprisidės (ar net kenks) 
to vaiko tėvai. Šeimos pagal
ba reikalinga juo labjau dėl 
to. kad šeštadieninė mokykla 
nėra normali mokykla: ji nė

pasaulinę parodą Užsukom 
ir į Sovietų pavilijoną. kuris 
yra milžiniškas ir turtingai 
įrengtas Bet didžiuma ekspo 
natų yra grynai propagandi
nio pobūdžio.

Kas pirmiausia metėsi į 
akis, tai išpūtimas ir melagiu 
gas atvaizdavimas neva pada 
ryto sovietinio «progreso». 
Pav. ten išstatytas puošnus 
liuksusinis automobilis prana 
šesnis už Cadillac'ą kuriuomi 
neva važinėjasi rusai Tokio 
automobilio aš nemačiau nei 
Maskvoje, nei kitame Rusijos 
mieste.

O kolchozininkų gyvenimas? 
Jis atvaizduotas taip, kaip di 
džiausiu turtuolių ir aristokra 
tų prabanga Kolchozų namai 
gražūs, mūriniai; prie jų ce
mentu išpiltos maudynės, so 
dai su vasarinėm triobelėm. 
automobiliai, trokai ir moder 
niški ūkio įrengimai.

Nebeiškentęs, aš paklausiau 
ruso aiškintojo:

— Ar gi ištikro taip gyvena 
kolchozininkai?

— Tai tikras š’andieninių 
kolchozų vaizdas.

— Mes išvažinėjom Sovietų 
Sąjungoje 80OO mylių ir nie
kur tokių kolchozų nematėm

ra pakankamu dienų irvalan 
dų skaičiumi
t Metodinius klausimus sau 

ramiai svarstytumėm susirin
kę; jie galėtų būti mūsų dė
mesio centre, jei visa kita jau 
būtų tvarkoje, jei nebūtų ne
palyginti svarbesnės bėdos. 
Deja, begalo nejauku ir gūdu 
šiandien mokytojui, kad tiek 
gausu tėvų, kurie tik pasako
se tegirdėtu laumių pamočių 
būdu vaikus keičia, maino, 
svetimiems atiduoda. Šitų tė
vų tikrieji vaikai — tai auto
mobilis, televizija, namai ir 
banko knygelė: šitiems «vai
kams» jie pašvenčia savo lai 
ką. jėgas, širdį ir rankas.

Ši išdavystė yra tokia raga 
ninė. kad jos niekad tauta ne 
atleis — niekad per amžius. 
Ir tai ypač atšiauri nedorybė 
dėl to, kad vaikus svetimiems 
atiduodame ir už medžiagi

Lietuviai ir toliau turės savo atstovybe prie 
Švento Sosto

Susidariusieji sunkumai mūsų Atstovybei Vatikane sąry
šyje su naujų kredencialų įteikimu pasaulio lietuvių ben
druomenėje sukėlė didelį rūpestį. Vatikanas šiuo reikalu ga
vo nemažai prašymų ir telegramų. Iš Brazilijos tiek į Vati
kaną tiek į pačią atstovybę rašė L. Sąjunga Brazilijoje, uia 
talpiname Atstovybės prie Vatikano laišką Sąjungos pirmi
ninkui ir sutrumpintą pranešimą spaudai. Iš kurių skaityto
jas matys, kaip reikalas buvo išspręstas.

AUKŠTAI GERBIAMAS
P. PIRMININKE,

Atsakydamas į Tamstos raš 
tą iš š m sausio mėn. 20 d., 
noriu pranešti, kad energin
gos bei stiprios visuomenės 
reakcijos pasėkoje, Pasiunti 
nybės prie Šv. Sosto reikalas 
buvo atitinkamų įstaigų per
žiūrėtas. Iš pridedamo «Pra
nešimo Spaudai» Tamsta pa
matysi šio reikalo eigą ir da 
bartinę Pasiuntinybės padėtį.

Šiuo atveju, deja. Pasiunti
nybė negalėjo pati kreiptis 
tiesioginiai į visuomenę irpra 
šyti jos paramos Ji taip pat 
negalėjo suteikti visas tas in
formacijas. kurių visuomenė 
suprantamai pageidavo. Apie 
gręsiantį pavojų buvo painfor 
muotą PLB Valdyba Kanado
je. kuri gavo atitinkamą tele 
gramą iš L. Bendruomenės 
Tarybos Italijoj. Pasiuntinybė 
labai apgailestauja, kad infor 
macijos atžvilgiu buvo susida 
riusi spraga ir tikisi, kad jos 
satūrumas tinkamai suprastas.

Šia proga aš noriu labai 
karštai padėkoti Tamstai ir 
visiems Lietuvių Sąjungos Bra 
zilijoj nariams už jų vertingą 
paramą ir padarytus žygius 
Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
likimui apsaugoti. Šitoks jau
trumas mūsų diplomatijos rei 
kalams yra nepaprastai vertia 
tinas ir neabejotinai turėjo di 

—• pastebėjau aš.
— Ne ten važiavote, kur jų 

yra — piktai atkirto rusas.
Prasidėjo kivirčai. Apie mus 

susirinko didoka minia žmo
nių, kurie atydžiai klausėsi.

— Kam jūs taip meluojate? 
— drąsiai paklausiau ruskelio.

— Bet aš galiu jums pasa
kyti, jog taip atrodys kolcho 
zai ateityje — sumurmėjo ru 
sas ir pasitraukė į šalį

Kaip sovietinio paviljono 
eksponatai, taip ir visa komu 
nistinė pažanga yra paremta 
melagystėm ir apgaudinėji
mais.

Visa toji kelionė gerokai nu 
vargino ir kainavo nemažai 
pinigo. Bet iš to visko aš dar 
tą turėjau progos patirti, jog 
Sovietų Sąjungoje žmonės 
kaip gyveno, taip ir tebegy
vena politinėje ir ekonominė 
;e vergijoje.

Sandara 

nius gaminius mainome net 
ne iš bado ar kokių tardy
tojų tortūromis nukankinti. Sa 
vo vaikų pirmgimystę palei
dome į viešą biznį iš tikrųjų 
tik dėl to, kad po stovyklinio 
D.P. asketizmo Čia — atskrai 
dinti ir atplukdyti prie pasa
kiškų pieno i ir vyno upių - at 
sivėrusio turtėjimo kvaitulyje 
praradome pusiausvyrą ir bai
siai apdujome

Betgi tikrai ateis metas, ka 
da mus smerks labjau negu 
mes smerkėme Jogailą. Mus 
keiks sunkesniais žodžiais ne 
gu buvo keiktas Čičinskas. 
Mes teliksime variantai anų 
Lietuvos bajorų, kurie nea 
valdė savęs Horoldės ir Lp‘ 
blino seimuose.

Šita mari gangrena šiandie 
šiurpiai pūliuoja bendruome
nėje: visi kiti klausimai — ko
kie svarbūs bebūtų — blėste

dėlės reikšmės šitokiu skau
džiu momentu, Turimomis ži 
niomis Romon atėjo iš visų 
pasaulio kraštų keliolika šim 
tų telegramų, kurios parodė 
kaip lietuviai yra prisirišę 
prie savo krašto ir jį atstovau 
jančių institucijų.

Pasiuntinybė mielai suteiks 
visas papildomas informaci
jas, kurių L. Sąjunga Brazili 
joj dar pageidautų.

Prašau priimti, Ponas Pirmi 
ninke, aukštos pagarbos žo
džius.

Girdvainis 
Ig. Ministeris

PRANEŠIMAS SPAUDAI
Užsienio lietuvių visuomenė 

pastarosiomis savaitėmis pa
rodė nepaprastą susidomėjimą 
Lietuvos Pasiuntinybės prie 
Šv. Sosto likimu ir labai vei
kliai ją parėmė. Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, Kanado 
je, Pietų Amerikoje, Austrai! 
joje. Naujoje Zelandijoje, Eu 
ropoję, visur kur tik yra lie 
tuvių, jie vieningai ir sponta 
niškai, nesigailėdami nei triu 
so, nei išlaidų, telegramose, 
susirinkimų nutarimuose, lai 
kraščiuose, raštuose užtarė 
Pasiuntinybės egzistenci j o s 
reikalingumą ir svarbą Lie
tuvai. \

Už šią nepaprastai vertingą 
paramą Lietuvos Pasiuntinybė 
prie Šv. Sosto labai nuošir
džiai dėkoja organizacijoms, 
spaudai ir atskiriems asme
nims

Ši įspūdinga visuomenės ak 
cija turi nepaprastos reikš 
mės, išeinančios iš Pasiuntiny 
bės klausimo ribų. Ji yra ti 
kras užsienio lietuvių plebis 
eitas, kuris patvirtina jų vie
ningą nusistatymą svarbiais 
Lietuvos valstybiniais bei tau 
tiniais reikalais ir atkreipė iš 
naujo pasaulinės viešosios 
nuomonės dėmesį i Lietuvos 
laisvės bylą.

Šia savo darnia akcija lietu 
viškoji visuomenė taip pat su 
kūrė vieną iš gražiausių trem 
ties istorijoje epizodų.

—oOo—
/ •

Pirmieji sunkumai, kuriuos 
Lietuvos Pasiuntinybei teko 
pajusti iškilo, kai lapkričio 
mėnesy buvo gautas praneši 
mas, kad nuo lapkričio mene 
šio 20 dienos prie Šventojo

(pabaigą 3 pusi.) 

išblėsta prieš šitą egzistenci
nį. Deja, ar mokytojas gegu 
te kukuotų, ar senolis iš pilia 
kalnio prabiltų, ar Lietuvoje 
likęs kaimynas — kūmas — 
miško brolis jau iš po velė
nos vardu pašauktų, daugelio 
ausys jau negirdi.

Košmariškai slogi ir skaus 
minga ši kontradikcija — to, 
kas vos dar tik nepilnų dešimt 
metų jau yra — su tuo, kas 
galėjo ir privalėjo būti.

Nuožmi tikrovė liudija ne
apsakomai pavojingą mūsų kri 
zę. Įsigalvojus tenka sudrėbė 
ti: KIEK GI DAR METŲ BE
LIKO IKI TREMTUOS KA
TASTROFOS?

«Nepr. Liet.»
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VILNIAUS
Seniai, labai seniai kada 

lietuviai teturėjo karalius ar
ba kunigaikščius Lietuvos ku 
nigaikštis buvo Gediminas Jis 
buvo labai narsus, turėjo daug 
kareivių, daug visokių turtų. 
Kas tik puldavo mūsū tėvynę, 
norėdamas pasigauti sau že
mės gabalo, ar vokietis ar ru 
sas, ar lenkas, tą Gediminas 
tuojau nuveikdavo, neleisda- 
mas plėšti krašto Dėl to visi 
priešininkai bijodavo jo iš to
lo. Tada lietuviai tebebuvo 
nekrikščionys.

Vieną sykį kunigaikštis Ge
diminas su savo tarnais ir 
daugybe visokių ponų išjojo 
medžioti. Ponai jojo gražiais 
žirgais, jų balnai buvo auksu 
ir sidabru išadyti, prie Šonų 
turėjo prisikabinę aštrius ka 
lavijus, už juostų užkištus 
smailius peilius, rankose turė 
jo ragus. Šautuvų tada nė ži
noti nežinojo, nes nemokėjo 
dar dirbti parako; priešinin
kus ir žvėris mušdavo kala
vijais ir šaudydavo strėlomis. 
Tarnai vedė daugybę šunų

Taip visi nujojo į girią. Per 
kiaurą dieną medžiojo braš
kėdami po mišką, net visa gi
ria skambėjo.

Atėjus vakarui, visi medžio 
tojai pavargę, išalkę susirin
ko į buri kalnelyje. Tarnai 
suvilko visus užmuštuosius 
žvėris Kas ten jų buvo! Nė 
zuikių, nei lapių, bet visokių 
didžiulių, kokių jau dabar nė 
pamatyti negalima: briedžių 
ilgais, lyg medžio šakos, ra
gais, vilkų. gauruotų lokių... 
Tada dar buvo Lietuvos girio
se ir stumbrų, labai didelių 
žvėrių, panašių į jaučius, to
kiais pat ragais. Kunigaikštis 
Gediminas pats užmušė di
džiausią stumbrą. Visi ponai 
stebėjosi, veizdėdami į tą bai 
sų žvėrį: niekados dar nebu
vo matę tokio didumo.

Tuo tarpu tarnai sukurė ug
nį. pastatė palapinę ir paruo
šė vakarienės.

Pavalgę ir pagėrę, kuni 
gaikštis su ponais panoro mie 
go. Namo grįžti toli, o naktis 
tokia šilta ir tyli, be jokio vė 
jo. kad Gediminas sumanė čia 
pat pernakvoti. Toji viet jam 
labai patiko- kalnas buvo ap
augęs senais ąžuolais ir bal-

ĮKŪRIMAS
tais beržais, o pakalnėje plau 
kė rimtai Neries upė.

— Kaip čia bus gružu nak
voti! - tarė kunigaikštis. — 
Pataisykite tuojau patalą!

Tarnai, sunešę lokių kailių, 
pataisė iš jų patalą, ir netru
kus visi medžiotojai atsigulė 
ir saldžiai užmigo, ąžuolu ūži 
mo supami.

Ryto metą kunigaikštis tarė:
— Nuostabų sapną aš sap

navau šią naktį! Man rodėsi, 
jog ant to kalno stovėjo dide 
lis didelis geležinis vilkas. 
Taip baisiai jis kaukė, lyg 
kad viduje jo šimtas kitų vil
kų būtų tupėję. Kažin, ką tas 
sapnas galėtų reikšti?

Niekas negalėjo įspėti Bet 
kunigaikštis būtinai norėjo ži
noti. ką reiškia tasai nuosta
bus sapnas.

Netoli nuo kalno, miške sto 
vėjo Perkūno šventovė. Prie 
tos šventovės gyveno vyriau
sias lietuvių kunigas, krivių 
krivė Lietuviai labai jį ger 
bė — ką jis pasakydavo, tat 
būdavo laikoma šventa Ir ku 
nigaikštis Gediminas sumanė 
nujoti jo prašyti, kad išaiškin 
tų sapną

Krivė išklausę? pagalvojo 
valandėlę paskui taip pasakė:

— Šviesiausias kunigaikšti! 
Tavo sapnas štai ką reiškia: 
tas geležinis vilkas yra mies 
tas, kurį tu turi pastatydinti 
ant to kalno. Tasai miestas 
bus toks tvirtas kaip geležis 
Nors mūsų priešininkai užpul 
dinės jį norėdami sugriauti ir 
suardyti, bet nieko nepadarys. 
Jis visados stovės ir atgins 
mūsų tėvynę nuo priešininkų 
O tie vilkai, kurie kaukė to 
vilko viduje, yra galingi vy
rai tame mieste Garsas apie 
jų protą ir galią skambės pla 
čiai po visą pasaulį kaip tų 
vilkų kaukimas.

Gediminui labai patiko toks 
sapno išaiškinimas Jisai pa
klausė krivės žodžių ir pasta 
tė pilį ant to kalno, kur nak
vojo, pavadinęs ją Vilnium. 
Paskui pals persikėlė čionai 
gyventi, ir nuo to laiko visi 
Lietuvos kunigaikščiai gyve
no Vilniuje, ir viskas taip bu 
vo, kaip sakė krivių krivė. 
Miestas didėjo, augte augo, 
buvo tvirtas ir turtingas, daug

Vytė Nemunėlis

Pavasario gegutės
Jau pavasaris žaliuoja, 
ŽŲdi pievos ir laukai... 
•Gandras!., gandras pelkę šluoja!» — 
Šūkauja basi vaikai.

Kaip upelis dienos plaukia — 
Gur gur-gur žaliais krantais... 
Tais takeliais, tom palaukėm 
Tuoj čia vasarą ateis.

Pakukuokit, gegužėlės,
Ku kū pievoj ir laukuos;
Ku kū, raibos raibunėlės, 
Su jumis vaikai kukuos.

Ku kū tūkstančiai gegučių, 
Ku kū tūkstančiai vaikų. 
Jei dabar laukely būčiau, 
Traukčiau aš taip pat «kukū»

VAIKŲ IR TĖVŲ DĖMESIUI

Vasario 16 minėjimo progra 
mai reikalingi vaikai Visi ber 
n inkai ir mergaitės turi turė
ti tautinius rūbus, renkasi šį 
sekmadienį 4 vai, p p. į gim
nazijos salę (Vila Želi no je) re 
peticijai Tėvai prašomi .'at
kreipti dėmesį į šį kvietimą 
ir vaikus pasiųsti.

VAIKŲ ŠVENTĖS APYSKAITA

Už pakvietimus į po Dietinę 
programą surinkta 9.05 er., 
baro pajamos 2 040 cr. (Visi 
produktai ir gėrimai buvo pa
aukoti p. Jodelioi ir lėlės lo 
terija 2 460 cr . iš viso paja 
mų 13.550 cr., išlaidų 6 050 

garsingų vyrų iš jo išėjo.
Ir dabar nors jau seniai ne 

bėra Lietuvos kunigaikščių. 
Vilnius tebestovi gražus. Toje 
vietoje, kur stovėjo Perkūno 
šventovė, dabar stovi puikiau 
šia katedros bažnyčia, ir? ) > 
didžiuoju altoriumi galima oa 
matyti aukuras, kur senovės 
lietuviai degino ugnį Perkū
nui. Tyčiomis ta vieta laiko
ma. kad kiekvienas galėtų pa 
matyti kaip meldėsi mūsų tė
vų tėvai ir kokias šventoves 
turėjo.

Šatrijos Ragana 

cr. Didžiausią išlaidų dalį su
darė Kalėdų senelio dovanos. 
Mokyklai iš parengimo liko 
7.500 cr Kasos likutis iš pra
ėjusių metų 1 800 cr Dabartį 
nis kasos stovis 9.300 cr.

- JUOKĄ! —

Joniukas: — Atspėk mįslę : 
žalias ir raudonas, turi ketu 
rias kojas, skrendą oru ir 
dainuoja ?

— Nežinau. Kas tai yra?
— O, aš dar pats nesugal

vojau. * * *
— Tėveli, duok man dešimt 

centų.
— Ar tau neatrodo, sūnau, 

kad tu jau per didelis, jog vi 
są laiką prašytum dešimt 
centų ?

— Gal ir teisybę sakai, tė
ve. Duok man tuomet dolerį, 
gerai ?

♦ * * .
Vienas pilietis, kuriam gy

venimas buvo truputį atsibo 
dęs, nutarė nusižudyti pasikar 
damas. Kaip tik tuo metu į 
kambarį įėjo jo draugas ir ra 
do jį stovintį su virve, apjuos 
ta aplink juosmenį. Paklaus
tas, ką jis rengėsi daryti, pa 
sisakė norįs užbaigti savo gy 
venimą.

Taip Rasė 1772 Metais 
Anglu Geografai Apie

Lietuvos Plotus

Nemažai aprašymų apie Lie 
tuvą galima užtikti ir maž
daug prieš porą šimtmečių iš 
leistose knygose. Vienoje jų, 
kuri pasirodė Londone 1772 
metais vadinosi: «Kelių Pašau 
Iro viešpatysčių Gramatika», 
skiriama nemažai vietos ir Lie 
tuvai. Čia tik patieksime kai- 
kurias ištraukas iš to veikalo.

— Lietuvą sudaro 11 vaiva
dijų, nuo luflandijos iki Voly- 
n aus, nuo Mstislaulio į pie
tus nuo Smolensko iki Vyšty- 
čio ežero, prie prūsų sienos. 
Tai turtingas ir gražus kraš
tas, kuriame visko gali užtik
ti. Daugybė upių, ežerų ir sro 
vių bet iš visų upių gražiau
sias yra Nemunas, kurį romė 
nai vadino Chronos. Vandens 
kelių gausumas gelbsti išvys
tyti prekybą su įvairiais kraš 
tais.

Kaikurie rašytojai spėlioja, 
jog Lietuvoje esama apie 5 
milijonai gyventojų. Lietuvių 
kalba nėra slaviška, bet iškrai 
pyta — «corrup» lotynų kal
ba. Didžiūnų apsirėdymai pri
mena prancūzų ir anglų ma
das; ūkininkai gi dėvi drabu
žius iš namie išaustos medžią 
gos. Mergaitės, ypatingai že
maitės. būna nuolatinėje moti 
nos priežiūroje iki jos nesusi 
tuokia.

Svarbiausias miestas yra 
Vilnius, visos valstybės cen
tras. Jame yra senas univer
sitetas ir kitokios mokyklos. 
Antras iš eilės miestas, tai 
Gardinas, kuriame matyti daug 
sugriuvusių palocių ir senų 
namų. Gyventojų jame priskai 
tomą 7000, iš kurių 10 0 žydai. 
Gardine įvyksta seimai, didžiu 
nų suvažiavimai, karalių pri
ėmimai ir pan.

Taikos metu Lietuva turi a- 
pie 7000 kariuomenės ir veik 
išimtinai raitelių. Karui išti
kus ji galėtų pastatyti 70.000 
raitelių.

Taip maždaug aprašyta Lie 
tu va anglų leidinyje, kuris pa 
sirodė Londone 1/72 metais 
Įdomu yra pastebėti, jog an
glai anais laikais skaitė Lie 
tuvą lygiu partneriu su Lenki 
ja bendroje respublikoje. Išti 
kro, Lietuva tuomet tvarkėsi 
savystoviai, turėjo savo ka-t 
riuomenę ir tiesioginiai santy 
kiavo su kitais kraštais

Sandara

— Bet kodėl gi užrišai vir 
vę aplink juosmenį?

— Mat, kai aš užrišau ją 
ant kaklo, ji mane pradėjo 
smaugti. * * *

14 metų berniukas prašė re 
porterių nieko nerašyti apie 
tai, kad jis išgelbėjo skęstan 
tį draugą.

— Jeigu mano mokytojai 
tai sužinos. — samprotavo jis,
— jie man tuoj lieps parašyti 
rašinėlį apie tai.

* * *
Atėjęs namo, ponas Žiurkus 

rado savo sūnų šokinėjantį 
ant vienos kojos po kambarį

— Kodėl tai darai, Petriuk?
— nustebęs pasiteiravo jis.

— Matai, tėveli aš išgėriau 
tuos vaistus, kuriuos man gy 
dytojas prirašė, bet tik dabar 
prisiminiau, kad aš juos prieš 
geriant nesuplakiau, kaip kad 
buvo parašyta ant buteliuko. 
Taigi aš plaku juos dabar,
— paaiškino gudragalvis.

. —oOo—
— Tu šiandien užsidėjęs ti 

krai įdomią porą kojinių, Jo
nai: viena žalia, kita raudona.

—UTaip. bet keisčiausia yra 
tai. kad aš namie turiu dar vie 
,ną lygiai tokią pačią porą.
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(pabaiga iš 2 pusi.) 
Sosto akredituotų misijų šefui 
galės prašyti audiencijos pas 
Sv. Tėvą įteikti Jam naujus 
kredencialus. Ministeris S Gir 
dvainis tuojau ėmėsi žingsnių 
padėčiai išaiškinti ir tuo tiks 
lu turėjo visą eilę pasikalbė
jimų su aukštais Vatikano pa 
reigūnais. Tuo laiku buvo taip 
pat paruošta plati ir išsami 
dokumentacija apie Lietuvos 
okupaciją, Lietuvos padėtį 
tarptautinėje plotmėje ir Lie 
tuvos diplomatines bei konsu 
barines atstovybes kituose 
kraštuose, kartu prašant pa
likti galioje senus kredencia 
lūs. Padėtis pasunkėjo gruo 
džio mėnesio antroje pusėje, 
kai Pasiuntinybė nebegavo 
kvietimo į Popiežiaus laiko
mas Bernelių Mišias Šitas 
faktas, kaip jau yra žinoma 
buvo iškeltas gausių spaudos 
agentūrų ir tuojau pasklido 
po pasaulį, sukeldamas gyvą 
atgarsį ne tiktai lietuviškoje 
visuomenėje bet ir pas sve
timšalius. Pasiuntinybės akci 
ja buvo energingai tęsiama 
raštu ir žodžiu panaudojant 
visus turimus ir tinkamus kon 
taktus Pažymėtina, kad nors 
min. Girdvainis ir negavo 
kvietimo pareikšti Šv. Tėvui 
Naujųjų Metų sveikinimus. Pa 
siuntinybės ryšiai su Valsty
bės Sekretarijatu nei vienu 
momentu nebuvo nutrūkę ir 
kad tiek ministeris kiek Pa
siuntinybės sekretorius buvo 
visuomet atitinkamų Vatikano 
įstaigų priimami. Paskutinis 
ininisterio Girdvainio atsilan 
kymas minėtose įstaigose įvy 
ko gruodžio mėn. 2S dieną. 
Gi sausio mėn. 3 d. Šv Sos
tas atsiuntė Pasiuntinybei raš 
tą kuriame buvo pažymėta, 
jog Pasiuntinybė liks įrašyta 
į diplomatinį sąrašą, tačiau 
turės būti vedamą «reiklių 
valdytojo» (pranc. gerant dės 
affaires). Sausio mėn 5 d. 
Vatikano dienraštis «L’Osser 
vatore Romano» įsidėjo strai
psnį, kuriame buvo pakartoti 
svarbiausieji minėtojo rašto 
punktai, pabrėžiant, jog reika 
las buvo sutvarkytas einant 
tarptautinės teisės normomis. 
Į gautąjį raštą buvo atsakyta 
sausio mėn 7 d., pranešant, 
jog Pasiuntinybė bus valdoma 
Įgalioto Ministério Stasio Gir 
dvainio ir kad jos diplomati
nis personalas palieka kaip 
buvęs.

Kadangi naujasis Pasiunti
nybės reikalų valdytojo titu 
las yra einant diplomatine 
praktika, naujadaras, tai šiuo 
momentu dar nėra galima tiks 
liai apibrėžti jo pobūdžio. Ga 
Įima tiktai pasakyti, kad Pa 
siuntinybės reikalų valdyto
jas ir Pasiuntinybės sekreto 
rius ir toliau turės diplomati 
nį statusą, kad jie bus, kaip 
ir ankščiau, įrašyti į diploma 

tinį sąrašą. Dėl įvairių klausi 
mų, kurie iškylo ryšium su 
nauja padėtimi yra aiškina 
masi ir apie tai bus tinkamu 
laiku suteiktos visos informa 
cijos.

Lenkijos ambasadai prie Šv. 
Sosto buvo kilę tokie pat 
sunkumai ir jai buvo dabar 
pritaikyta ta pati procedūra 
kaip ir Lietuvos pasiuntiny
bei.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

16 Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,0® ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

ko vardu žiue adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

MŪSŲ LIBTUVA

Gražina Tulauskaitė

NESUPRANTU
Nesuprantu, kokis čia paukštis 
Pragydo šitaip nuostabiai.
Bet toj giesmėj tikrai pražydo 
Visi pavasario žiedai.

Nesuprantu, ar saulė dega, 
Ar akyse matau gaisrus, 
Kai mano taip laikai suėmęs 
Lieknus lyg spindulius pirštus.

Nesuprantu, kas ten atliepia
Tyliai, lyg nuosavoj širdy.
Bet juk ir tu giesmės tos aidą 
Pasikartojantį girdi.

IR VĖL
Italijos pusiasalį - «batą*, 

retkarčiais sukrečia požemi
niai smūgiai - įvyksta žemės 
drebėjimai Sukrečia ją laiks 
nuo laiko ir įvairios krizės: 
ekonominės ir politinės

Mat Italija yra kraštas, ku
ris turi nemažai sunkiai iš
sprendžiamų klausimų. Ją kan 
kiną didelis gyventojų perte
klius Šiuo metu turėtų išemi
gruoti nemažiau kaip vienas 
milijonas Kankina Italiją gam 
tos turtų nepakankamumas vi 
siems gyventojams patenkin
ti .ir išmaitinti.

Įvairios partijos, ryškiomis, 
pietitiška fantazija padailinto
mis spalvomis siūlo Italijos 
problemų išsprendimus, italas 
dėl savo temperamento būtų 
linkęs priimti kraštutinius 
sprendimus. Laimei, per tūks 
tančius metų įsigalėjusi kata
likybė. šaukia karštagalvį ir 
karštaširdį italą į lygsvarą ir

Lietuvos Pasiuntinybė mie
lai palieka organizacijų bei 
paskirų asmenų dispozicijoj, 
kurie iš jos pageidautų papil 
domų paaiškinimų.

Roma, 1959 m. Sausio 
mėn. 15 d.

ITALIJA...
protą.

Po paskutinio karo atrodė, 
kad Italija nueis kraštutiniu, 
antikrikščionišku keliu - pa
tikės savo likimą komuniz
mui.

Tačiau Pijaus XII šauksmas 
Dievo vardan jungtis krūvon 
visiems, kuriems brangus Die 
vas ir katalikų tikyba, pada
rė tai, kad dauguma italų sa
vo balsus atidavė krikščionių 
demokratų partijai, geriausiai 
garantavusiai tikybos ir krikš
čioniškos dorovės apsaugą.

Ir taip krikščionių demokra 
tų partija apjungė įvairių so
cialinių padėčių katalikus ita
lus: didžturčius, mažaturčius 
ir beturčius. Krikščionių de
mokratų partija turėjo būti 
centro partija, bet ištikrųjų 
turėjo du sparnus: dešinįjį ir 
kairįjį Pirmasis • gana kon
servatyvus. stengiasi išlaiky
ti padėtį tokią, kokia yra; an 
trasis kairysis sparnas, rei
kalavo daryti toli einančias 
įvairias socialines reformas.

Šventasis Tėvas Pijus XII, 
kurio autoritetas Italijoje bu 
vo labai didelis, nesikišo į po 
litinius krašto reikalus, bet 
išeidamas iš tikybinių ir do
rinių postulatų (reikalavimų), 
ragino turtuolius gera ir lais
va valia atsisakyti nuo savo 
turtų dalies; ragino į refor
mas.

Ir tikrai krikščionių demo
kratų valdžia pradėjo daryti 
reformas. Tiesa pamažu, bet 
gerai apgalvotas ir nuolat va 
romas pirmyn

Pažymėtina Italijos žemės 
ūkio reforma, kurią siūlė pa
sekti net Brazilijos žemės re
formos iniciatoriai.

Katalikai pasirodė, kad sa
vo socialine doktrina ir jos 
praktišku vykdymu, toli pra-

Istoriniai Padavimai Apie 
Žaliuosius Ežerus Netoli

Vilniaus
Prie pat Verkių miestelio, į 

šiaurę nuo Vilniaus yra gru
pė ežerų — vadinami Žaliai
siais Jų vanduo žalsvas. Spal 
vą sudaro nuo mažyčių gyvū
nėlių ir nuo aplinkumos žalio 
atspindžio Didžiausias tų eže 
rų yra Baltis, kuro gilumas 
siekia 40 metrų Krantai labai 
aukšti ir apaugę miškais.

Apie šiuos ežerus yra užsi 
likę daug padavimų. Senais 
laikais kryžiuočių būriai trau
kė per tuos ežerus Vilniaus 
link Jau buvo arti pavasario. 
Spaudžiamas sunkių vežimų 
ir geležimis apsišarvojusių kry 
žiuočių. ledas įlūžo ir daug 
jų paskendo. Tie kariai tebe
guli ežero dugne Žvėjai savo 
tinklais dažnai kabindavo tų 
karių šarvus sudraskydavo tin 
klus.

Napoleonas bėgdamas nuo 
kazokų, įmetęs savo auksinę 

lenkia vadinamąsias progresi 
viąsias partijas, liberalų ir kit.

Po paskutinių rinkimų, Ita
lijos krikščionių demokratų 
partija laimėjo daug naujų 
balsų bet visiškos, vadinamos 
absoliutinės daugumos nega
vo Vienai valdyti būtų buvę 
labai sunku. Italijos preziden 
tas Giovanni Gronchi, kuris 
priklauso kairiajam krikščio
nių demokratų sparnui linko 
į sąjungą su social demokra
tais Ir taip paskutiniais me 
tais Italiją valde kairiojo krikš 
demokrato Fanfani koalicinė 
vyriausybė. Ją būtų buvę ga
lima pavadinti centro-kairine.

Tačiau, viena Italijos sooia 
listų dalis ėjusių su komunis
tais. paskutiniu laiku nuo glau 
daus ryšio su jais atsisakė ir 
padavė ranką socialdemokra
tams. kviesdami sudaryti vie
ną Italijos socialistų partija 
ir pradėjo juos traukti iš drau 
gystės su Fanfani krikščioni
mis demokratais. Atrodo, kad 
pavyko Fanfani krikščionių 
demokratų vyriausybė krito.

Kokia bus naujoji Italijos 
vyriausybe, koalicinė ar iš vie 
nų krikščionių demokratų? 
Sunku kolkas pasakyti. Rei
kia pažymėti, kad krikščionių 
demokratų partijoje yra stipri, 
grupė, kuri reikalauja suda
ryti valdžią vien iš savo par
tijos žmonių. Bet tada Italija 
turėtų vyriausybę, išstatytą 
nuolatinėms krizėms, kaip bu 
vo Prancūzijoje prieš De Gaul 
le atėjimą Aišku, tada Itali
joje kiekvienam žemės dre
bėjimui tektų keli politiniai ir 
socialiniai stiprus sukrėtimai

Gyvenimo Stebėtojas'

Ii59 m vasario 7 d.

karūną j ežerą. Nuo to laiko 
naktimis prie ežero pasirodau 
ti jo dvasia, pasilenkia į van 
denį jieškodama to lobio Bet 
veltui ežeras negrąžina karū
nos.

Kitas padavimas sako, jog 
prie tų ežerų gyvenęs Krivų 
Krivaitis Lizdeika kuris išaiš 
kino Gediminui sapną apie 
geležinį vilką. Netiesioginiai 
paragintas Lizdeikos, Gedimi
nas įkūręs Vilniaus miestą. 
Tai įvyko 1323 metais

Sandara

ŠTAI KUR REIKTU\ JIES-
K0T1 SAU LAIMES

Keletas Patarimų, Kurie Gali
Būti Naudingi Kiekvienam

Laimė! Kas apie ją svajoja? 
Apie laimę sukurta daug ei
lių, dainų ir raštų; apie ją d is 
kutuoja išminčiai ir jos trokš 
ta kiekvienas žmogus. Bet kas 
gi yra toji laimė?

Į tą klausimą nėra vieno at 
sakymo. Laimės sąvoka yra 
taip pat plati, kaip ir pats mtl 
sų gyvenimas Tačiau iš visų 
jos sudėtingų dalių, svarbiau
sios yra sekančios:

Pirma: Laimės pagrindas y- 
ra sveikata. Niekas nesijaus 
laimingas, jei jam kas skau
da, kurio nervai yra pakrikę 
ir kuris yra nuolat viskuom 
susirūpinęs.

Antra: — Jeigu kas ir ne
smagaus atsitiko, bandykime 
apie tai kaip galima greičiau 
pamiršti Nėra prasmės dėl to 
liūdėti arba apgailestauti Jei
gu ką ir negero esame pada
rę kitam tai bandykime blo
gumą pataisyti, negu nuodyti 
sau gyvenimą.

Trečias: — Nejieškoti sąmo 
ningai rūpesčių ir nesmagu
mų Įsivaizdavimai, kad jus ga 
Ii ištikti nelaimė ar kitokia 
blogybė, nėra rimtas dalykas.

Ketvirtas: — Darbas yra ge
riausia priemonė apsisaugoti 
nuo visokių nepasitenkinimų, 
nerimtumų, kurie užtemdo skai 
dresnę mūsų nuotaiką.

Šie keturi nurodymai, toli 
gražu, dar neapima viso to, kas 
sudaro kasdieninę mūsų lai
mę, bet jie gali gerokai pa
gelbėti ją atsiekti.

Laimė nėra toks dalykas, 
kuris surandamas pakelyje, ar 
ba aplanko mus netikėtai ir 
savaime. Mes ją sukuriam pa
tys. prisitaikydami prie aplin
kos ir prie kitų žmonių. Ego
istas, kuris tik apie save gal
voja. nebus laimingas Taip 
pat pavyduolis, kuris negali 
ramiai žiūrėti į kitų pasiseki
mus; arba fanatikas, kuris ne
pakenčia skirtingos nuomonės.

Nejieškokime laimės ten, 
kur jos nėra Ją greičiausiai 
užtiksime patys savyje, paro
dydami kitiems savo nuošir
dumą, šypseną veide, berei
kalingai nepykdami ir nejieš- 
kodami kivirčų šeimoje ar 
kur kitur. Tas, apie kurį pa
sakoma, jog jis yra «geros šir 
dies» žmogus, turi daugiau pro 
gų pažinti laimę,gnegu iš pa
viršiaus atrodo.

Sandara

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIĘ
NESKAITO.
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Skaitykite «Músii Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
edlėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,60.

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LĄRIENIS & JAKUTIS LTDA.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plati® 
t o ją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių be' 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

GEROS ŽINIOS
y 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 & ČIA. LTDA,

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

— Bendradarbiauk joj* 
pranešdamas visas naujiena» 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interforo.

«TĖVYNES GARSAI»
į- LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I ČN 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:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

| Swings & Êía. g b — ° .... ——- g
H Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, ||| 
J paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictos», 

gi geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus, 
B Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t 
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. 1 - V. ZELINA 

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

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

yemmnmHMH 8 R» H
1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í
| IRMÃOS BAUŽYS , I
S Ragietrado no Ci R» Ci tob o n.© 55t ?

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g
! Telefone 63-6OO5 S

g Aberturas de firmas.
€ Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
I Centrai. ria Junta Comercial 
g Diskai. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
= Escritas Comerciais
f HORÁRIO das

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

WíltiWte tSIWtlllTOWWIIBBüSSitlllííHÍBWllgtBittuitSíí ilKWWWsW’H mWIW WlUIWt» Will» W» Wttyi 11)1 Htls

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
«Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria <1T A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais,

VILA ALPINA

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A

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

Rua Dino Buenc, 795 a 835 
Tėlefoues: 51-4019 e 51-2223

i Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

/Kivy įkloję ILAUKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

.Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaino
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AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— TAUTINIŲ ŠOKIŲ Repe
ticija Vasario 16 Minėjimui 
įvyks šį sekmadienį 3 vai. p. 
p. Vila Zelinos gimnazijos sa
lėje. Visi šokėjai prašomi rink 
tis punktualiai.

JAUNIMO DĖMESIUI

Nepriklausomybės Šventės 
programoje, gyvajam paveiks 
lui reikalingi vyrai ir mergai
tės. Visi turintieji tautinius 
rūbus ir nedalyvaujantieji nei 
chore, nei tautinių šokių gru
pėje prašomi atvykti repeti
cijai šį sekmadienį 4 vai. p. 
p. Vila Zelinon į gimnazijos 
salę.

L KALĖDINĖ PARAPIJOS 
AKCIJA

VARGŠAMS ŠELPTI surin
ko pinigais Cr.$ 26 182,00. 
Cr.® 19.945,00 gauta už «rifas*, 
Cr.$ 1.000,00 iš Firmos «Super 
Test» Ltda., Cr $ 1.0 0,00 iš 
Grêmio S. Miguel, Cr.S 560.0 
iš Kongregadų, likusius suda
ro smulkesnės aukos surink
tos pagal sąrašus. Beto buvo 
surinkta daug rūbų, medžia
gų ir maisto. Didesnė dalis 
surinktos pašalpos buvo išda
linta Kalėdų proga iš likusių 
šalpos darbas tęsiamas toliau.

Pirmąją «rifų» premiją - dvi 
ratį laimėjo Antonio Bozoli, 
gyv. Rua Orfanato, 560, antrą
ją Panela de pressão Sr. Sou
za iš «Alpargatas» fabriko.

— Skrajojanti lietuvaite. 
Elena Norbutaite, Jono ir Onos 
Norbutų dukrelė,

jau kuris laikas, kaip 
skrajoja lėktuvu Varig, kaipo 
lėktuvo palydovė (aeromoça). 
Ji apkeliavo Braziliją Argen 
tiną, o dabar skris Šihurės 
Amerikon. Elenutė tos savo 
tarnybos pasiekė per dideles 
pastangas, tuo įrodydama, kad 
tikslui pasiekti tik reikia tvir 
to pasiryžimo. Ji yra baigusi 
Seselių Pranciškiečių Vila Ze 
linoje, mokyklą, po to dirbo 
alpargatų fabriko raštinėje. 
Nepasitenkinusi ramiu darbu 
raštinęje, ji nuvyko į Porto 
Alegre lėktuvų kompanijos 
Varing mokyklon, kurią bai
gusi įvykdė savo svajonę - 
tapo aeromoça.

PRANEŠIMAS.

Šiuo pranešama, kad LIE- 
TUVOSNEPRIKLAIBOMYBÊS 
paskelbimo sukaktuvių proga, 
priėmimas sveikinimų įvyks 
p. Konsulo rezidencijoje AL 
Gabriel Monteiro da Silva. 
1020, Vasario 16 d. nuo 17 iki 
19 vai.

A Polišaitis 
Lietuvos Konsulas

— Vinkšnaičių šeimos už
prašytos šv. mišios-egzekvi- 
jos už Lietuvoje mirusios jų 
motinos, senelės bei uošvės 
vėlę bus vasario mėn. 13 d.

Dr. AYRTON/ LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 - 10? and conj. 101 - Tel. 36 0062

(penktadienį) 7,30 vai. ryto 
Šv. Juozapo bažnyčioje, Vila 
Zelinoj.

— LIETUVOS NEPRIKLAU 
SOMYBÉS minėjimo iškilmės 
įvyks Sao Paulo Teatro Mu
nicipal rūmuose, 15 dieną va 
sario mėn. 15 vai punktualiai.

Pakvietimai su numeruoto
mis vietomis gaunami pas:

p Konsulą Al Polišaitį.
Klebonijoje. - V. Zelinoje
p, St Jurevičių - Parque 

das Nações
p. J. Baužį - Vila Zelinoje 
p. J' Jodelį - Vila Zelinoje 
p St. Vancevičių - Lapoję 
p J. Karpavičių - Av. São 

João
p. B Tubelį-Moinho Velho
p. A. Serbentą - A. Razoje

Visi tautiečiai prašomi 
įsigyti pakvietimus iš anksto, 
nes prie įėjimo į Teatrą bilie 
tų nei pakvietimų nebus

Senatorius kun. B. Calazans 
kalbės Vasario 16-tos 

minėjimo

Ruošiamame Lietuvos Ne
priklausomybės šventes minė 
jime, vasario m. 15 d., São 
Paulo miesto teatre - Teatro 
Municipal portugalų kalba 
pasakys kalbą senatorius kun. 
B. Calazans. kuris keletą me 
tų buvo São Paulo estado par 
lamente deputatu o šiais me 
tais išrinktas į Brazilijos se
natą nuo S Paulo estado. 
Minėjime yra pasižadėję daly 
vauti eilė kitų deputatų

— Federaliniai deputatai ir 
geri lietuvių prieteliai Prof. 
Dr. Franco Montoro ir Dr. 
Paulo Tarso, krikščionių de
mokratų sąrašu išrinkti į fe 
deralinį parlamentą, apsigy
vens Rio de Janeire Senato 
rius kun B. Calazans gyvens 
São Paulyje. į Rio vyks tik 
posėdžiams Į federalinius de 
putatus yra perrinktas lietu
viams pažįstamas Dr. João 
Batista Ramos Lietuvių drau 
gų eilės didėja federaliniame 
parlamente ir senate. O geri 
draugai kai kada labai reika 
lingi.

— Liet Kat. Bendruomenės 
choras uoliai ruošiasi, vado
vaujamas maestro F. Girdaus 
ko, Vasario 16-tos minėjimui.

— Laiškai: Alb Verzbickui, 
P. Šukiui, I. Katkienei, Kan. 
Al. Arminui K. Ambrozevi- 
čiui, J. Bliujui, Butkams, J. 
Vėpstui, A. Mizerienei, K. Sa 
dževičiui, S, Dorinui, Br. Mar 
tynaičiui, P. Dirsei, V. Balčiu 
nui, M. Matelionytei, A Kai
riui, M Vitkūnienei.

— Sausio m. 6 d mirė Ursu 
lė Pranskūnienė, 75 m. am
žiaus, gyv. Quinta das Painei 
ras, Igarata gatvėje 440. Nu

liūdime paliko vyrą, sūnų, dūk 
t'erį, marčią, žentą anū-
kus Septintos dienos mišios 
egzekvijos bus 12 d. vasario 
7,40 vai. Vila Zelinoje.

— Jaselionių šeima prane
ša, kad už Balio Jaselionio 
sielą 30 tos dienos mišios bus 
18 d vasario 7.40 vai., Vila 
Zelinoje.

— Smalinskų šeima prane
ša, kad už AfA Broniaus Sma 
linsko vėlę 6 mėnesių mišios 
bus 18 d. vasario 7 vai. Vila 
Zelinoje. Giminės ir pažįstami 
kviečiami atvykti pasimelsti.

PAIEŠKOMI:

1 Ancevičienė Justina, gim. 
Meškauskaitė, gimusi 15 8-1274 
Kražiuose,

2. Bieliukienė Stasė, gimu
si Marijampolėje,

3. Mataitis Pranas, sūnus Pra 
no gimęs 1929 m.,

4 Bitinas Jonas, gim. 19>3 
m. Naumiestyje,

5. Balkaitis Jaunutis, gim. 
1925 m. Lietuvoje,

6. Bitinas Mykolas, gim. 
gim. 1924 m. Naumiestyje,

7. Bartkus Adomas, gimęs 
1927 m., sūnus Jono,

8. Bernatavičius Jonas sū
nus Jono, gim. 1925 m,

9 Driaunevičius Jonas, sū
nus Juozo, gim. 1917 m..

10. Čekas Andrius su šeima,
11. Frankelienė Ludmila, gim.

1905 m Panevėžyje,
12 Glikenstein Chana, gim. 

1931 m
13. Glikenstein Chawa, gim. 

1935 m.
14. Glikenstein Mosche, gim. 

1937 m.,
15 Juras Zigmas, sūnus Pra 

no gim Lietuvoje ir
16 Jarmolavičius Liudvikas, 

sūnus Antano, gim Kaune, 
1£06 m

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom José de Barros, 168. 
5’ andar. Caixa postal 7249, 
São Paulo, Brasil.

— Vladimiras Blatkauskas 
pas traukė iš klubo Tiete ir 
perėjo į klubą São Carlos de 
Pericicaba. Blatkauskas buvo 
1957 metais Brazilijos čęmpijo 
nas - Jogos abertos ir daly 
vavo Brazilijos Krepšinio per 
galėję Čilėje.

— Vincas Biliūnas žurnalo 
«Gintaro» rinkėjas ir tekniš- 
kas tvarkytojas praėjusių, me 
tą gale šventė 25 metų spau 
dos darbo sukaktį. Ankščiau 
Biliūnas yra dirbęs prie kitų 
lietuviškų laikraščių.

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

ANTANO IHV1WMC
Manufatura de «Botões Estrela»

Bua 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.

E/CCITCKIO CCNTAEIL 
NAfCIMENTO

Irmãos Nascimento
RES. C.t.C. SP. Nr« 1.484

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

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

Juridinis Departamestas — Nojudomo torte pardavimas 
Av. Zeiina, 831 - Vila Zelina - Tel. 63-3767 - S. Paule

— YRU BROLIJOS SUSIRIN 
KIMAS įvyks šį sekmadienį 
tuoj po Sumos Šv. Juozapo 
mokykloje. Bus renkama nau 
ja Valdyba. Kviečiami daly
vauti visi nariai Brolijos vai 
dyba taip pat kviečia kitus 
vyrus į broliją įsirašyti.

SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad š. m. Vasa 
rio (fevereiro) mėn. 22 dieną, 
4 vai po pietų D. L. Vytauto 
Didžiojo rūmų patalpose (Vila 
Belos lietuvių mokykloje) šau 
kiamas Brazilijos Lietuvių 
Kultūros D-jos metinis narių 
SUSIRINKIMAS. Bus renkama 
nauja valdyba, revizijos komi 
sija ir svarstomi kiti svarbūs 
reikalai Visi nariai kviečiami 
būtinai dalyvauti.

Valdyba

«MŪŠŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Julio Paleliūnas rėmėjo pre 
numeratą 500 cr., Polonija 
Baltaduonis rėmėjo presume 
ratą 500 cr., Petras Šukys rė 
mėjo prenumeratą 500 cr., An 
tanas Maniūšis rėmėjo prenu 
meratą 500 cr, Jonas Bag- 
džius rėmėjo prenumeratą 500 
cr., Kurtajevas rėmėjo prenu
meratą 500 cr. João Tatarū- 
nas rėmėjo prenumeratą 500 
cr., Jonas Bratkauskas rėmė 
jo prenumeratą 500 cr., Vacio 
vas Kontautas 4Oo cr., Ant. 
Čypas 40 cr., J, Zarnauskas 
300 cr. Justinas Braknys 300 
cr., Aleksas Paškevičius 300 
cr., Vincas Orentas 300 cr., 
Petras Narbutis rėmė jo prenu 
meratą 5u0 cr., Balys Adoma 
vičiusrėm. prenumeratą 500 cr

Kazimieras Terleckas užsa 
kė laikraštį savo giminaičiui 
Broniui Balčiūnūi į Boa Es
perança

GARBĖS PRENUMERATĄ 
KOSTAS MERKYS 1000er., AL 
FONSAS PUPELIS GARBĖS 
PRENUMERATĄ 10 0 cr. ir 
auka 1000 cr.,

Visiems aukotojams ir rė
mėjams už paramą laikraš
čiui nuoširdžiai dėkojame.

Argentinoje

Brazilijos kaimynė Argenti
na šiuo metu išgyvena sun
kias ekonominės krizės die
nas. Pragyvenimas pakilo, pi 
nigas krito, darbininkams at
lyginimas nebuvo pakeltas. 
Kainos štai maždaug kokios: 
Mėsos kilogramas siekia 70 
net ligi 80 pesų Geros kavos 
kilogramas ligi 115 pezų. Per 
paskutinius pora mėnesių iš
tuštėjo Buenos Aires restora
nai, taxi, kurį pirmiau būda

LIETUVOS NAC
MARTYNO MAŽVYD

vo sunku pagauti 2 
sostinės gatvėse, dt 
stovi arba važinėja_____
nės neturi pinigų automobi
liais važinėti, nežiūrint, kad 
gazolinas pusiau atpigo.

Šitos aukos iš tautos reika 
lauja vyriausybė, kuri tikisi, 
kad po dviejų, trijų dideliu 
taupumo metų ateis riebesnės 
dienos. Darbų netrūksta tiek 
pačioje sostinėje, tiek provin 
cijoje. Ekonominiai sunkumai 
privers daug atvykusių iš pro 
viacijos, neturinčių amato, grįž 
ti prie žemės darbo.

Žinoma, vyriausybė, kuri 
reikalauja didelės aukos iš 
tautos, negali būt populiari. 
Peronistai ir komunistai sun
kią padėtį mėgino panaudoti 
saviems tikslams, norėdami 
priversti vyriausybę daryti 
nuolaidų. Bet vyriausybė, ka
riuomenės remiama, neišpildė 
sindikatų reikalavimų. Anot 
prezidento Frondizi, Argenti
noje valdo vyriausybė, bet 
ne sindikatai- Dabar pačių pė 
ronistų ir komunistų sindika
tų tarpe nėra vienybės Jiems 
nepavyko sutrukdyti preziden 
to kelionės Amerikon.

Santykiai Argentinos su A- 
merika žymiai sustiprėjo. Jei 
nėra Argentinai pavojaus pre 
kianti su Anglija, Rusija, tai 
koks gal būt pavojus prekiau 
ti su Amerika? Kad Amerika 
nori pavergti Argentiną buvo 
peronistų ir komunistų sugal
votas baubas. Blaivūs Argen
tinos politikų protai nepasida 
vė aptemdomi tuščios propa
gandos ir santykius su Ame
rika, kaip ir su kitomis vals- 
tybėmis, pastatė į jiems pri
deramą vietą.

Argentinai, del ekonominių 
sunkumų, teks neramių dienų 
išgyventi.

Negali Pasidalinti Tokiu 
Darbščiu Vyru

Nors dabartinėje Lietuvoje 
daugelis asmenų neturi darbo,, 
tačiau daugelis komunistų, pri 
klausančiu partijai, turi net 
po dvi tris tarnybas.

Pirmasis: — Girdėjau, kad 
dabar dviejose vietose dirbi?

Antrasis: — Taip fabrike ir 
sandėlyje.

Pirmasis: Kaip ir suderini? 
Iš vienos vietos į kitą lakstai?

Antrasis; —- Taigi.
— Pirmasis: — O kaip va

dovai, nieko nesako?
Antrasis: — Kur tau! Tie

siog manimi nepasidalyja: Fa 
brikas nori, kad aš galutiniai 
išsinešdinčiau į sandėlį, o san 
dėlis — kad į fabriką...

Sandara

SIUNTINIAI J LIETUVĄ IR
RUSIJĄ -

Medžiagas žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavys 
džiai). Vaistai, maistas, akai* 
biniai, avalynė, megstiniai,kc 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
luotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinlcš- 

naitienė - rua Barão de Pi
rai, 65, Vila Zalina.

Laiškams - caixa postal 37tį 
Sâo Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBRAZEVIČIUI
Rua Inhagapi, 9 - V. Želia* 
(prasideda iš Av. Zetina, SSty
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