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Broliai ir Sesės Tėvynėje, Sibiro Tremtyje
ir Viso Pasaulio Išeivijoje
Besitęsianti Lietuvos okupa
ei ja ir rusiškai bolševikiška
priespauda visiems mums už
deda sunkų jungą. Vargstame
ir skurstame tėvynėje, Krem
liaus apiplėšti, prievartaujami
ir išnaudojami, kad savo pra
kaltu ir darbo vaisiais tukin
tume mūsų krašto okupantą
Sovietų Sąjungą; nekaltai ken
čiame Sibiro tremtyje ar ver
gų stovyklose tolimoje šiaurė
je, šalčio ir alkio žudomi,
nesulaukdami išlaisvinimo va
landos; o ir išblaškytieji po
svetimas šalis, radę prieglau
dą laisvajame pasaulyje, taip
pat nėra apdrausti nuo vargo
ir rūpesčių, o svarbiausia nuo
ilgesio, kuris šaukia į gimtąjį
kraštą, kur bėga Šešupė, kur
Nemunas teka, kur mūsų tė
vynė graži Lietuva.
Visi kaip vienas žinome,
kad, kol Lietuva okupuota
svetimųjų, kol mes patys ne
same savo šalies šeimininkai,
visiems mūsų vargams ir ne
laimėms nebus galo. Tik lais
va lietuvių tauta savo nepri
klausomoje valstybėje Lietu
voje gali užtikrinti visiems
savo sūnams ir dukterims ti
krą laisvę, teisingumą sočia
linę lygybę, kultūrinį augimą
ir gerbūvį Lietuvių tauta ne
nori vergauti maskviniam ko
monizmui ir nenori būti sve
timųjų priklausoma. Ji nori
laisvos, nepriklausomos ir lie
tuviškos Lietuvos Ji nuo se
niausių amžių buvo laisva ir
1918 metų vasario 16 dieną
dar kartą patvirtino savo vą
lią būti nepriklausoma ir nie
kad to savo apsisprendimo
nepakeitė. Maskvos įvykdyto
jį 1940 m. Lietuvos okupacija
ir priverstinis jos prijungimas
prie Sovietų Sąjungos, buvo
nuoga Maskvos agresija, pa
daryta susitarus Stalinui su
Hitleriu.
Tarptautinė teisė, tarptauti
nęs deklaracijos, sutartys ir
susitarimai ir laisvųjų Vakarų
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės suverenumo pripažini
mas yra mūsų pusėje Mask
vos agresija ir Lietuvos oku
pacija yra prieš mus, prieš
visą lietuvių tautą Siekdami
Lietuvos išlaisvinimo, didžiai
vertiname visas pastangas:
diplomatines, politines, religi
nes, ideologines, visuomeni
nės, kultūrines, ekonomines
ir kitas Visų tų pastangų ap
jungimas ir nukreipimas į vie
ną tiksią yra pirmoji sąlyga
musų kovos už Lietuvos iš
laisvinimą sėkmingumo.
Gyvenamoji valanda stato
mums daug reikalavimų kaip
tautai, kovojančiai dėl savo
valstybės nepriklausomybės
atstatymo ir joje visų jos et
nografinių Žemių apjungimo.
Mums ne vistiek, kaip bus išs
pręstas taikos ir Europos sau
gumo klausimas ir kaip bus
pakreiptas Lietuvos likimas.
Kas bus mūsų kaimynai, ypač
Lietuvos kaimynas vakaruose.
Kam bus priskirta lietuviško
ji Prūsų dalis Ar susitarimas
tarp Vakaru ir Rytų dėl pa
saulio ir Europos saugumo

sistemos atneš Lietuvai laisvę
ar bent daugiau galimumų
laisvėjimo kryptim, ar Lietu
va pataps tarptautinių mainų
objektas, pažeidžiant visus tei
sėtumo ir moralės principus
ir nusileidžiant brutaliai jėgai
ir interesų spekuliacijai.
Lietuvos laisvinimo klausi
mas įgauna vis didėjančią
globalinę reikšmę. Jis yra da
lis visuotinos kovos tarp lais
vės ir tiranijos. Tiesioginiai
ar netiesioginiai jis yra palie
čiamas visur, kur Vakarai su
Rytais susitinka. — Jungtinių
Tautų Organizacijoj, pasaulio
didžiųjų konferencijose. Was
hingtone, Londone, Paryžiuje,
Bonnoje, Vatikane, Viduriniuo
se ir Tolimuose Rytuose, vi
sur, kur siaučia šaltojo karo
vėjai, sprogsta karštojo karo
bombos, ar vyksta dirbtinė
koegzistencija.
Visos mūsų tautos, kiekvie
no jos nario pareiga ir atsa
komybė budėti visur ir nuolat.
Budėti ir vieningai suderintai
veikti, kad Lietuvos gyvybi
niai interesai visur ir visuo
met būtų apginti, kad abiejo
se geležinės uždangos pusėse
kiekvieno lietuvio tautinis są
moningumas būtų išlaikytas
ir sutelktas išsaugoti viltį, di
dinti pastangas ir būti pasi
ruošusiam aukotis Lietuvai
laisvę atgauti ir atstatyti ne
priklausomą valstybę
Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo keturiasdešimt pir
mųjų metinių proga visiems
tautiečiams siunčiame sveiki
nimus.
Vyriausiasis Lietuvos
Išlaivimo Komitetas,
Prezidiumas
1959 m. Vasario 16 d.

—

1959 M. VASARIO MÉN.

PADÉ1U
Su malonumu prisimindami gražiai pavykusią 16tos VASARIO LietuvosNepriklausomybės minėjimo šven
tę Teatro Municipal rūmuose (lt-2 59, 15-18 vai.) - ta
riame viešą ir nuoširdžiausią padėką visiems tau
tiečiams ir svečiams, kurie pagerbė šį minėjimą savo
apsilankymu, ir savo aukomis sutelkė tokiam parengi
mui reikalingas lėšas.
Visiems asmenims ir organizacijoms dalyvavusiems
scenoje, arba parengusiems programos vienetus, visiems
talkinusiems darbu ir prisidėjusiems kad viskas gražiai
pasisektų, o p Lietuvos Konsului už globą ir oficialinę
reprezentaciją, — visiems nuoširdžiausias a č i u !
Organizacinė Komisija
Lėktuvo nelaimėje, stebuklin
gu būdu išvengė mirties Tur
kijos ministeris pirmininkas
Adnan Menderis. Dvylika as
menų žuvo.

— Kuboje, sulig oficialių
pranešimų, yra sušaudyti 303
buvusio diktatoriaus catisto
rėmėjai.

— Amerikonai vasario m.
18 d paleido dar vieną sate
litą—žemės palydovą «Van
guard 11», kuris įėjo į jam
skirtą kelią ir skrieja aplink
mūsų žemę Jo tikslas grynai
mokslinis — suteikti daugiau
metereologinių žinių. Jis sve
ria vos pusdešimto kilogramo.
BERLYNAS - PARAKO
STATINĖ

— Iš sovietinės Vokietijos
zonos į Vakarus nuo 1949 li
gi 1958 m. pabaigos yra pa
bėgę du milijonai vokiečių.

Vakarų» politikai sako, kad
jie savo atsakomybės kurią
jie turi Berlyno administravi
me, neatsisakys. Jei jėgą pavar
tos, tai sovietai, bet «te Vaka
rai. Bet Vakarai atatinkamai
reaguos į visas kliūtis truk
dančias laisvą su Berlynu su
sisiekimą. Šį pareiškimą pa
darė Š. Amerikos prezidentas
žurnalistams.
Gi Kruščiovas iš savo pu
sės pareiškė, kad panaudoji
mas ginklo Berlyne reikštų
pasaulinį karą. Kalbėdamas to
liau, pabrėžė, kad sovietų ka
riuomenė stovinti Rytų Vokie
tijoje, yra
ne bilijarams
lošti, bet Vokietijos ir Berly
no apginti. Sulig Kruščiovo
kalbos, net ir oro tiltą truk
dysią komunistai.
Kaip matome, Berlynas yra
tikra parako statinė Abidvi
pusės drąsiai šneka. Nors
kalbos pasilieka kalbomis, bet
vis dėlto Berlyno klausimas,
tokioje padėt.' je, į kokią jį
pastatė rusai, yra labai sun
kiai išsprendžiamas Žinant abiėjų frontų nusistatymus, ko
nors gero laukti iš būsimų
konferencijų derybų, nėra pa
grindo. Padėtis šiuo metu yra
pavojingesnė, negu prieš me
tus. Nebereikalo šimtai Ame
rikos lėktuvų pilname apgin
klavime, dieną ir naktį skrai
do ore.

— Londone turėjusi šią sa
vaitę įvykti Kipro salos rei
kalu konferencija tarp Angli
jos, Graikijos ir Turkijos, dėl
lėktuvo nelaimės - nukritimo,
kuriuo vyko Turkijos delega
cija Londonan, buvo atidėta.

— Italijos vyriausybė yra
sudaryta vien tik iš krikščio
nių demokratų partijos Bet ir
jos sudarymas buvo sunkus,
nes partijoje yra bent penkios
grupės, kurios ypač sociali
niais, ekonominiais klausimais

PASAULYJE
— Amerikos reikalų ministeris Foster Dulles serga vė
žio liga Nežinia, kada išeis
iš ligoninės Abejojama, kad
tiek susvęiktų, jog galėtų grįž
ti prie dip’omatinio darbo
Nors ir ligoninėje Foster Dul
les vis vien dar tebevadovau
ja užsienio politikai.

— Vakarų Vokietijos minis
teris pirmininkas Konrad Ade
nauer pareiškė, kad dabartį
niai Vokietijos rubežiai rytu©
se Oderio-Neissės linija yra
laikini Jau pirmiau Bonuos
vyriausybė yra pareiškusi,
kad ji sieks atstatyti Vokieti
jos rubežius tokius, koki bu
vo 1937 metais.
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— Federalinis deputatas Jo
ão Batista Ramos pareiškė,
kad šie metai Brazilijai bus
sunkiausi. Ekonominis stiprė
jimas turi būt pastatytas ant
stiprių pagrindų. Pasekmės
bus jaučiamos tik už meto, ar
antro.
.

I

— Nors dar daugiau metai
laiko ligi Brazilijos preziden
to rinkimų, kandidatai jau ren
kami. Kol kas stipriausias kan
didatas yra buvęs gubernato
rius Janio Quadros. Adhemar
de Barros taip pat save lai
ko kand'datų. Vyriausybę pa
laikančios partijos nori per
rinkti Juscelino Kubitschek.
Bet konstitucija antru kart iš
eilės neleidžia kandidatuotis
turi skirtingas programas. Mi Bet vyriausybę palaikantieji
nisteris pirmininkas yra Seig- deputatai nori pakeisti konsti
ni.
tucijos paragrafus liečiančius
prezidento rinkimus ta pras
— Į Berlyną yra nuvykęs me, kad prezidentas būt ren
Kruščiovas
kamas netiesioginiu būdu.
Reiškia, kad jį rinktų ne žmo
— Antikomunistiniai reiški nės tiesioginiu balsavimu, bet
niai Kairo konferencijoje. parlamento atstovai.
Egipto sostinėje Kairo mieste
įvyko Afrikos ir Azijos jauni
— Čilėje sustreikavo gele
mo konferencija. Rengėjai bu žies liejyklų darbininkai. Rei
vo «neutralistai», koegzisten kalau ja pakelti atlyginimą Bei
cijos su rusais šalininkai. Jo gijoje sustreikavo angliaka
je netikėtai pasireiškė ir sti štai. Streikuoja apie 50 tūks
prios antikomunistinės tenden tančių angliakasių.
cijos. Indonezijos jaunimo de
legacija pasipriešino sovietų
— Brazilija šiais metais nu
delegatų da'yvavimui. kas esą mato išvežti užsienin penkis
nesutaikoma su Handuogo pak tūkstančius automobilių Bra
tu Kai sovietų delegatai atsi zilijoj padarytų. Jie bus par
sakė išeiti, indoniečiai skelbė duoti Pietų Amerikoje.
boikotą visai konferencijai
Boikotui prisidėjo taip . pat
— Rusija leis išvažiuoti Iz
Burmos Laoso, Siamo ir Pietų raeliu
pas savo gimines 167
Korėjos delegatai A š t r iai tūkstančiams
Arabai su
prieš komunistus pasisakė ir sirūpinę tokiu žydų.
dideliu
Japonijos bei Pakistano de didėjimu Izraelyje. žydų pa
legacijos.
— Sovietų vadai Pabaltijo
—- Sovietų Sąjungos komu respublikose
nekandiduos. Ari
nistai ruošia radikalias prie ksČiaų Lietuvos.
Latvijos ir
manes «peraükléti» jaunąją Estijos «rinkimuose»
būdavo
kartą Numatomi ateityje steig gausiai pastatomi kandidatais
ti vaikams auklėti mokyklos sovietiniai vadai (Stalinas, Be
internatai. Vaikai bus visai
Malenkovas, Molotovas,
atplėšti nuo Šeimų, ikinko rija,
Chruščiovas
kiti). Dar pe
mi į komunistinė auklėjimo reitais metais,ir renkant
į visa
sistemą
sąjunginę aukščiausiąją tary
— Vienas Kanados angliko bą, tarpe Lietuvoje «iškeltų»
nų bažnyčios vyskupas, Mer kandidatų buvo Chruščiovas
vyn Charles Edvards pareiš ir eilė kitų vadų. Vėliau jie
kė, jeigu įvairios bažnyčios viešai pareiškė, kurioje respu
prieitų prie vienybės, tai jis blikoje ir rinkiminėje apygar
tą suvienijimą pripažintų. Su doje jie apsisprendė kandilig jo. pasaulinis tikėjimo va duoti. Lietuvos respublikos ta
das yra reikalingas, kuriuo me sąraše jau nebuvo Ir šie
met, rinkimuose į respublikų
galėtų būti popiežius.
aukščiausias . tarybas, Chruš
— Lenkų žinių agentūra pra čiovas su savo artimiausių
neša, kad Katovitz apylinkė bendradarbių svita nesirinko
je buvo sulaikytas skaitlingas Lietuvos apygardų Chruščio
vas pasirinko vieną iš Mask
būrys amerikonų šnipų.
vos apygardų
— Anglijos ministeris pir
— Radijo imtuvų skaičius
mininkas Mac Milan vasario
Lietuvoje
per metus priaugęs
m. 21 d. vyksta Rusijon. Šios
20.600,
pranešė
ryšių ministe
kelionės tikslas yra revizituo
ris
per
Vilniaus
radiją vasa
ti Kruščiovą ir Bulganiną, ku
rio
7
d.
Esą
įrengta
15 000 ra
rie prieš kiek laiko lankėsi
dijo
taškų,
Sugretinius
tą
Anglijoje.
skaičių su nąujųjų imtuvų
— Buenos Aires mieste po skaičiumi, matosi, kad tik
licija atidarė miesto skerdy apie 5.Q00 imtuvų prisidėjo
klą, kurios darbininkai jau privatiniuose butuose.
mėnesis laiko streikuoja Skęr
dykloje dirba 9200 darbinin
— Lietuvos žurnalistų sąjun
kų. Pirmąją dieną darban grį gos organizacinis biuras nuta
žo 2300 darbininkų. Darbiniu rė šaukti «pirmąjį» Lietuvos
kus nuo streikininkų užpuoli žurnalistų sąjungos suvažia
vimą vasario mėn. pabaigoje.
mo policija saugoja.
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Sniečkus atidengė eilę bud i n
gų Lietuvos tikrovės reiškinių

MŪSŲ

torų pristatymą nutraukė, bu
vo sutrukdytas Lietuvos pro
dukcijos išleidimas, pasakoja
Sniečkus. Kai kuriose įmonė
se daugelis detalių gaminama
sunaudojant daug darbo ir me
tūlo. Taip yra dėl to, kad dar
silpnai išvystytas tikslių lieji
mų gaminimas Tokiu atsiliki
mu pasižymi, girdi, net tokios
garsios įmonės, kaip «Žalgi
ris» ir Šiaulių dviračių garny
kla.

(E) Neeiliniame Lietuvos ko
munistų partijos XI-me suva
žiavime Vilniuje jau pačią pir
mąją dieną, sausio 14 d. Lkp
pirmasis sekretorius A SnieČ
kus pasakė tokią ilgą kalbą,
kad «Tiesai» sausio 15 d pri
reikė 5 didelių puslapių jai
sutalpinti, nors buvo spausdi
narna tik «sutrumpinta steno
grama».
Statybas planai neįvykdomi.
Kalbos didžioji dalis — net
patiems partiečiams, turbūt,
Daug karčių žodžių Snieč
jau iki kaulo įgrisusios litani
jos apie sovietinius «laimėji kus pasakė dėl neįvykdymo
mus» ir būsimus planus Svei statybinių planų. Rimtų trūku
kai galvojančiam žmogui sun mų esą gyvenamųjų namų sta
kiai suprantama, kad laimė tyboje Pereitais metais \ iljimais Sniečkus pavadino jau niaus mieste gyvenamųjų na
pačius planus, nelaukiant jų mų statybos planas buvęs įvyk
įvykdymo: «Visa pažangi žmo dytas tik 85%. o Klaipėdos
nija žiūri į tarybinį septynme mieste net tik 63%. Statybose
Čio planą kaip į didžiausią lai esą daug nereikalingų darbų
mėjimą..,». 1959 metai dar tik jr išlaidų. Daug lėšų esą išlei
pirmieji septynmečio plano džiama valdymo aparatui iš
metai, — dar niekas nežino laikyti. Statybinių medžiagų
— nė pati Maskva — kaip pa vis dar trūksta
vyks planą įvykdyti, bet jau
Šiek tiek pažymėtinas fak
dabar jis skelbiamas didžiau tas, kad Lietuvoje geležinke
siu žmonijos laimėjimu. Tai lių transporto srityje iš gar
jau tikras tuščių žodžių inflia vežių pereinama prie motorcijos rekordas.
vežių Iki 1965 metų 1583 km
Vis dėlto įdomu susipažinti linijose, arba pusėje visų Lie
su kai kuriais Sniečkaus išve tuvos geležinkelio linijų bus
džiojimais, nes jie rodo būdin įvesti motorvežiai Klaipėdos
gų okupuoto krašto buities jūrų prekybos uosto krovinių
reiškinių.
apyvarta padidėsianti 43%.
Uosto darbai būsią dar labiau
Sniečkaus priekaištai Lietuvos mechanizuojami. Auto trans
portas padidės ąs kelerius kar
darbininkams
tus. O kad Lietuvadar labiau
būtų priartinta prie Maskvos,
Kalbėdamas pramonės ir bus paleisti nauji lėktuvai, ku
statybos k'ausimais, labiau ge riais kelionė iš Vilniaus į .Mask
rėjosi tuo, kas bus per sekan vą truks jau tik 1 vai. ir 15
čius 7 metus pasiekta, o dėl min.
praeities ir dabarties padėties
daugeliu atvejų pasisakė ga
na kritiškai. Nors Lietuvos Kolchozai masiniai išskerdžia
prieauglį.
darbininkai, spaudžiami viso
kių varoviškų veiksnių, dirba
Kalbėdamas apie žemė ūkį
kiek gali, tačiau Sniečkus
juos visvien išbara: «Jie ma Sniečkus randa vis tas pačias
žai stengiasi gauti papildomos bėdas: niekaip nepakyla iki
produkcijos».
siekiamo lygiė grudų ir gy
Tiek propagandos išgirtas vulininkystės produktų garny
pramonės darbų mechanizavi ba. Ir kaip pakils, jei anot pa
mas, matyti, dar netoli pažen ties Sniečkaus 1958 m. buvo
gęs, jei, anot Sniečkaus, ran paskersta daugiau kaip 50%
kų darbas kai kuriose pramo veršelių ir prieauglio iki 1
nės šakose sudarė daugiau metų. Šiaulių ir Žagarės ra
kaip 5ū%. Esą tokių pramo jonų kolchozuose net 60-70%
nės vadovų, kurie pramonės prieauglio buvo paskersta Tuo
gamybos ir darbo našumo au tarpu, kaip kasdieninėje pro
gimo tempus sulaiko. Liau pagandoje kalbama vis apie
dies ūkio tarybos įmonėse esą padidėjimus, Sniečkus dėl pa
776 nauji įrengimai, kurie iki dėties kai kuriuose rajonuo
šiol vis dar nepanaudojami. se štai ką pasakė: «Per p»s'a
Toliau Sniečkus sako: «Dar tuosius metus Sedos. Kelmės,
daug būna broko ir išleidžia Rokiškio, Kupiškio, Veisiejų
mi blogi gaminiai». Suminėjo
čia kai kuriuos fabrikus, ku
rie dėl broko per metus pa
darę nuostolių apie 9 milijo
nus rublių. «Daug blogų ga
minių išleidžia vietinės pra
monės ir verslinės kooperaci
jos įmonės... Buitinio aptarna
vimo įmonės nepajėgios, men
kos, įsikūrusios nepritaikyto
se patalpose ir neturi gerų
amatininkų».

Petras Babickas

Rytas Lietuvoj
Į pievą išbėgo berželiai,
Rykiuojas, sustoję guviai,
Aplinkui, kaip marios, tik želia, —
Berželiai, atrodo, laivai.

Šypsodama saulė per taką
Gaiviu ir sodriu spinduliu
Upeliai kažmka pasako
Ir juokias tarp lapų žalių.
Žiedai, it šokėjos, tik stiepias, —
Toli muzikantų aidai,
Nerimsta ir žydinčios liepos, —
Kaimietės plaukais palaidais.

Ir kyla malda šimtabalsė,
Plasnoja augštyn lig dangaus, —Už taiką ramybę ir skabą,
Už laimę ir gėrį žmogaus,
Tandil, 47.

(Iš eil. rink. «Dramblio Kojos»)

ir eilės kitų rajonų kolūkiuo
se žymiai sumažėjo veršelių
ir telyčių skaičius». Tik kai
kur karvių skaičius padidėjęs
nežymiai. Kodėl kolchozai
prieauglį skerdžia prieš laiką,
atrodo aišku: Neturi pakanka
mai pašarų gyvulius išlaiky
ti. o antra stengiasi išpildyti
uždėtas mėsės pristatymo prie
voles. Tarpe priemonių padi
dinti kolchozų galvijų skai
čių, minima ir šioji, tiesa ne
be nauja priemonė: Supirkti
iš kolchozininkų privatinių
tvartų karves-telyčias. «Jei ko
lūkis neturi pakankamų patai
pų. tai telyčias reikia auginti
pas kolūkiečius, duodant jiems
pašarų» Sniečkus, turbūt, ir
pats nepastebėjo, kad skelb
damas tokį kolchozinių kar
vių skaičiaus didinimo būdą,
išrašė tikrą kolchozinės sis
temos bankroto paliudijimą:
Kolchozai nepajėgia patys nei
telyčių užsiauginti, nei joms
tvartų pastatyti, reikia prašy
tis vargšo kolchozininko tvar
to kertelės.
Nesibaigianti skundų gies
mė ir dėl žemės ūkio p’oduk
tų nepaprastai aukštos savi
kainos. Anot Sniečkaus, Cen
trinės statistikos valdybos pa
teiktais duomenimis už 1957

Iš Uralo — į Uralą...
Net ir «moderniškose» įmo
nėse gamybiniai galimumai
nesą išnaudojami kaip reikia,
daug kur esą neracionalumo.
Pasikeitimas gaminiais su
«broliškomis respublikomis» pa
ties Sniečkaus pasakojimupri
veda prie kai kurių kurijoziš
kų reiškinių. Toje srityje esą
dar1 «daug neišspręstų klausi
mų». Pavyzdžiui Lietuvos tur
binų fabrikas «Pergalė» tiekia
kai kurias detales Sverdlovsko Liaudies ūkio tarybos Ura
lo mašinų gamybai, o ketus
Šiems dirbiniams pagaminti at
vežamas iš Uralo. Lietuvos
elektros suvirinimo prietaisai
gamyklai elektromotorus pris
tatydavo net Uralas ir Pa vol
gis, o kai tenykštės įmonės
dėl kurių tai priežasčių mo
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Kaip žinome Ruaújo.e turibiai tegali eiti ii&
ur
policija leidžia. Vienam turistui nukrypus iš linijos, polici*
ninkas įspėja: «Turistai turi laikytis nustatytos linijos».

«Pasireiškia dar ir atviros
nacionalistinės nuotaikos*.
Sniečkus savo kalboje t. k.
žodis žodia pasakė:
«Kai kuriuose darbo žmonių
sluoksniuose, ypač inteligen
tijos tarpe, vis dar pasireiš
kia tendencijos išpūsti nacio
nalinių ypatumų reikšmę, o
tai savo ruožtu skatina nacio
nalinio atsiribojimo reiškinius.
Pasireiškia dar ir atviros na
cionalistinės nuotaikos. Šias
žalingas komunizmo statybai
bei tautų draugystės ugdy
mui tendencijas aktyviai sten
giasi skatinti lietuviškųjų bur
žuazinių nacionalistų atplai
šos, ypač užsienyje. Šias ten
dencijas skatina ir reakcinė
dvasiškija. Šiuo metu buržua
žiniai nacionalistai labiau ne
gu kada nors anksčiau mėgi
na dangstyti savo priešišką
veiklą, savo siekimus restau
ruoti kapitalizmą nacionali
niu rūbu*, •patriotizoio'- šioje
srityje priešai dabar veikia
daug lanksčiau, ir jiems vis
dar ten, kur mūsų darbas sil
pnesnis, kartais pavyksta su
klaidinti bei paveikti atskirus
žmones*.
Todėl tokią, «pirma eilę r ei
kšmę» visame ideologiniame
darbe turįs internacionalistinis darbo žmonių auklėjimas,
kova su nacionalizmo reiški
niais.

metus pieno centnerio (14)0
kg) savikaina viename kol
choze sudariusi 10, rublių, o
kitame 179 rublius, jautienos
pagaminimas viename kolcho
ze 605 rublius centneriui, ki
tame 1134 rublius. Dar stam «Daugiau akcentuojama nacio
besni skirtumai kiaulienos ga nalistinė forma, nepakanka
myboje. Viename kolchoze
92? rb . kitame 2588 rb. (!)
mai pabrėžiant socialistini tu
Iš kitų duomenų pažymėti
rinį, klasinį požiūrį»
na, kad «kolūkių elektrifika
vimo tempai smarkiai atsilie
Mums užsienio lietuviams
ka». Ligi šiol esą elektrifi įdomus ir toks Sniečkaus pa
kuota tik 20% visų kolchozų. sisakymas lietuvių tautinės
Septynmečio planas numatęs kultūros temomis:
elektrifikuoti visus kolchozus.
«Reikia atkreipti rimčiąusią
dėmesį į tai, kad kai kurių
— Mirė Dr. Jonas Mikuls draugų tarpe dar pasireiškia
kis. ilgametis Telšių apskr. vienapusiškas požiūris į na
gydytojas, visuomenės veikė cionalinės politikos klausijas, Žemaičių muziejaus stei ip,t , į nacionalinės kultūros
gėjas. Mirė sausio 8 d po il rystymą Kai kurie draugai
gos sunkios ligos Pietų Pran linksta žiūrėti į nacionalinės
cūzijoje, kur gyveno pas sa politikos klausimus, atitrūkda
vo dukterį Janiną ir žentą. A. mi nuo klasinių pozicijų, nuo
Liutkus. Be to, Trentone gy klasių kovos klausimų, nuo
vena dar kita duktė, Danutė komunizmo statybos uždavi
Baublienė, velionis Lietuvoje nių. Kai kuriuose pasisakymuo
buvo plačiai žinomas, ypač se kultūros klausimais dau
senesniajai kartai. Mirė eida giau akcentuojama nacionali
mas 74 metus (buvo gimęs nė forma, nepakankamai pa
1885 m. balandžio 3 d. Tel brėžiant socialistinį turinį,
šiuose).
klasinį požiūrį. Tai pavojin
gos tendencijos, kurios gali
atvesti
į nacionalistinį nukry
— Š.m. sausio 15 d. Stocpimą, jei su jomis nebus ko
kholme mirė rašytojas ir buv. vojama.
Lietuvos diplomatas Ignas Jar
Sniečkus toliau ėmė kaip
kūnas-Šeinius, eidamas 70- pavyzdį nacionalinių tradicijų
klausimą. Lietuvių tautos tur
sius metus.
tingos nacionalinės tradicijos
vertinamos teigiamai «Bet
TAUTINĖS NUOTAIKOS OKU esą
čia turi būti aiškus klasinis
PUOTOJE LIETUVOJE TEBĖ požiūris». Kitaip tariant, tauti
nės tradicijos priimtinos tik
RA STIPRIOS
tiek, kiek jos tinka žmonių
Tačiau Snieč
A. Sniečkus Lkp suvažiavime bolševikinimui.
kus turi pripažinti, kad toks
vėl smarkiai jaudinosi dėl lietuviškųjų tradicijų iškraipy
«nacionalinių tendencijų» ku mas Lietuvos gyventojuose iš
rios esą pastebimos net «dar šaukia pasipriešinimą:
«Kai kurie draugai yra lin
bo žmonių sluoksniuose».
kę žiūrėti į senas nacionali
(E) Savo didžiulėje kalboje nės tradicijas kaip į kažką
Lietuvos komunistų partijos neliečiamo, kaip į fetišą, nori
XI-me suvažiavime sausio vi jas konservuoti... Toks požiū
duryje pirmasis partijos sekre ris į senas tradicijas, be abe
torius A. Sniečkus ne mažai jonės, nepadeda mums komu
laiko ir žodžiu pašventė ir nistiškai auklėti darbo žmo
nes. . Praeities tradicijų fetiši
«ideologiniams klausimams*.
žavimas gali tik pakenti ko
Pasirodo, kad po tiek ilgo munistiniam auklėjimui*.
laiko sovietinio-komunistinio
Dar prieš tai Sniečkus nu
viešpatavimo Lietuvoje, po sitvėrė leidyklas, kad jos
tiek prievartos žygių ir tero išleidžiančios knygų, kurios
ro. Tai patvirtina Sniečkaus savo tematika «esti neaktua
puolimai. Jie patvirtino taip lios». Kita vertus, leidyklos
pat - nors ir netiesioginiai - kartais neekonomiškai elgiasi
faktą, kad laisvojo pasaulio su lėšomis. Kaipo pavyzdį mi
lietuvių ir jų organizacijų vei ni 1958 metais išleistą knygą
kla randa atgarsį tautiečiuose
pavergtajame krašte.
(pabaiga 3 pusi.)
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apie mezgimą, kuri «be jokio
reikalo» buvusi išspausdinta
brangiai kaštuojančiame po
pieriuje ir davusi 36.0G0 rublių
nuostolių. O knyga apie fut
bolą davusi net 150 000 rublių
nuostolių. Tų išlaidų Sniečkui
matyti labai gaila. Bet jam
negaila, kad iš rusų kalbos
sovietinės okupacijos metais
išversta daugiau kaip 760 r u
sų knygų, kurių bendras tirą
žas sudaręs arti 7 milijonų
egz. (neskaitant grynai parti
nės literatūros, kuri buvo lei
džiama dar didesniais kie
kiais).
«Nenorėdami pasitarnauja bur
žuaziniams nacionalistams

Prisikabino Sniečkus ir prie
Vilniaus senosios architektūros
albumo. Jis buvęs išleistas
1955 metais. Girdi, buvę tikė
tąsi, kad po to bus susilaukta
albumo su «socialistine Vil-,
niaus architektūra». Tačiau
praėjus trejiems metams, lei
dykla vietoj tokio albumo iš
leidusi pakartotinai senąjį ai
bumą «kas, be abejo, sukėlė
vienapusiško žavėjimosi praei
timi įspūdį», dejuoja Sniečkus,
ir kitoje vietoje sako: «... yra
draugų, kurie vis dar nekri
tiškai žiūri į praeities kultūri
nį palikimą Vis dar kalbama
apie nacionalinę kultūrą aps
kritai, atsiranda mėginimų pa
leisti į apyvartą net tokį anti
marksistinį teiginį kaip «na
cionalinė ideologija». Girdi,
kai kurie draugai vis dar neį
sisąmonina, kad esančios «dvi
nacionalinės kultūros kiek
vienoje nacionalinėje kultūro
je», kaip Leninas pareiškęs.
Tokie draugai, girdi, patys to
nenorėdami pasitarnauja «bur
žuaziniams nacionalistams »,
kurie paskutiniuoju laiku sten
giasi kuo plačiausiai panau
ioti viską, kas tik yra reak
cingo kultūriniame palikime,
kaip savo idėjinį ginklą, nu
kreiptą prieš tarybinę sant
varką... Buržuaziniai nacio
nalistai vis labiau stengiasi
•avo kovą prieš tarybinę sant
varką koncentruoti ideologi
nėje srityje, stengiasi veikti
politiškai atsilikusius darbo
žmonių sluoksnius».

nalizmo, revizionizmo pozi
ciją*.
Kokios priemonės toje
«ideologinėje kovoje»- vartoja
mos Lietuvos maskvinių ko
munistų veikėjų, matyti iš
tokio Sniečkaus pasisakymo
kitoje kalbos vietoje:
«Veiksminga priemonė ko
vai su buržuazinio nacionaliz
mo liekanomis yra tas darbas,
kuris pastaruoju metu plačiai
vystomas daugelyje partinių
organizacijų, aiškinant nacio
nalistų kongrečius nusikalti
mus hitlerines okupacijos me
tais ir pokariniais metais».
Rusofilas Sniečkus nepra
leido nei to suvažiavimo pro
gos neskelbęs savo rusofiliškas pažiūras į lietuvių tautos
santykius su rusų tnuta Jam
turi «ypač svarbią reikšmę»
stiprinti lietuvių tautos drau
gystę su rusų tauta, nors visa
lietuvių tauta žino, kiek ji
yra iškentėjusi nuo Rusijos ir
dar tebekenčia.

SOVIETAI NENORI VOKIEČIŲ
KOLONIZACIJOS KARALIAU
ČIAUS SRITYJE
Suvaržytas ir laikinas apsilan
kymas toje srityje.

Vokiečių «h p » žinių biuro
pranešimu. Sovietų Sąjungos
vidaus reikalų ministerija at
metė kai kurių vokiečių, gy>
venančių įvairiose Sov Sąjun
gos vietovėse, prašymą leisti
persikelti į Sovietų valdomą
Kaliningrado (Karaliaučiaus)
sritį. Motyvai esą tie. kad
šiuo metu nesą jokių galimu
mų leisti vokiečiams grįžtipersikelti į Rytų Prūsiją Pra
šymai buvo įteikti vokiečių,
kurie po 1945 m. buvo ištrem
ti į Sibirą ir vėliau ten apgy
vendinti kaip «laisvi piliečiai».
Maskvos vidaus reikalų mi
nisterija dar įspėjo, kad nesą
prasmės panašiais prašymais
kreiptis į Karaliaučiaus sri
ties įstaigas. Tos pačios žinių
agentūros pranešimais, grįžę
iš sovietinės Vokietijos zonos
vokiečiai pranešę, kad pasta
rais mėnesiais esąs suvaly
tas leidimų davimas kelionėms
į Kaliningrado sritį.
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PASIKLAUSYK,

GIMTINE

SAUKIA...

Seniai seniai
Tave išvarė
Vargai iš griūvančių namų.
Ir tik žvaigždė
Žvaigždė vakarė
Lydėjo tąsyk iš namų.
Pabūgę šalčių
Taip keliauja
Ir paukščiai žemėn svetimom..
Bet tu ėmei dar smėlį saujon,
Kad vėl sugrįžtum
Lietuvon.
i
.
y
Kad pamatytum vėl,
Kaip plaukia
Žalieji Merkio vandenai.
Gimti laukai
Tavęs dar laukia,
Nors išvykai seniai, seniai.

Gal ten, svetur
Ir palmės auga,
Gal ten — magnolijų žiedai,
Bet pasakyk man mielas drauge,
Ar savo laimę
Ten radai?
Ar vakarais,
Kada išvirsta
Pilka min a iš fabrikų,
Tau mintyse nepasigirsta
Gegužės tolimas «ku-kū»?

Baigus visus darbus, Vil
niaus televizijos programas
praktiškai bus galima priimti
visoje Lietuvos teritorijoje Be
to. Vilniaus radijo relė linija
bus sujungta su Maskva, Le
ningradu, Talinu, Minsku, Ry
gi ir Varšuva. Vadinasi, Lie
tuvos teležiurovai galės ste
bėti ir šių miestų telecentrų
laidas.
T. Balsas
Puikios Pergalės Dniepropetrovske ir Klaipėdoje

Klaipėdoje pasibaigė stip
riausiųjų Tarybų Sąjungos jau
nių krepšinio komandų turny
ras. Kaip ir pernai, pirmą vie
tą iškovojo Kauno «Žalgirio»
jauniai.
Dniepropetrovske (Ukraina)
įvyko Tarybų Sąjungos «Dar
bo rezervų» (amatų ir techni
kos mokyklų) krepšinio pirme
nybės Čia nugalėjo Kauno
«Darbo rezervai».
Abi Lietuvos komandos ne
pralaimėjo nei vieno susitiki
mo.
Nesėkmingai praėjo tik mū
sų merginų sportinė kova. Vii
niuje, Tarybų Sąjungos sti
priausiųjų merginų krepšinio
komandų turnyre. Kauno žal
girietės dvejas rungtynes pas
kutinėse sekundės pralaimė
jo... vieno taško skirtumu
Kadangi pralaimėjimus pa
tyrė ir visos kitos komandos,
tai viską nulėmė Rygos «Dau
guvos» ir Kauno «Žalgirio»
krepšininkių susitikimas. Kau
nietėms tereikėjo laimėti vos
vieno taško persvarą, jos be
veik visą laiką pirmavo, bet
paskutinėse sekundėse pralai
mėjo.. trim taškais - 31:34.Į
Lietuviai Stalo Tenisininkai
— Nenugalimi —

Ukrainos sostinėje Kijeve
jau sužaistas 1959 metų stip
riausiųjų Tarybų Sąjungos
Ar atsiminimuos
stalo teniso turnyras.
Nesugaudžia
Vyrų grupėje pirmą vietą
Baltieji Pamerkio beržai?
iškovojo kaunietis Rimas Paš
Ar tau, sakyk,
kevičius. Jis pralaimėjo tik
Širdies nespaudžia,
vieną susitikimą — kauniečiui
Vladui Baltakiui
Kad išėjai
Antrą vietą užėmė Moldavi
Ir negrįžai?
jos
čempionas G. Grinbergas,
Lietuva
trečią — V. Baltakis, ketvirtą
— A. Saunoris
— Latvis studentas Mask
Estė Evelina Lestai vėl ta
vos atsiųstas studijoms į Ame
po
moterų vieneto nugalėto
Puola užsienio lietuvių
riką. Vykdant JAV-So vietų Są
ja.
Antra vietą (su vienu pra
jungos kultūrinių mainų sutar
organizacijas.
laimėjimu
estei) užėmė 16tį. į Ameriką neseniai atvyko
metė vilnietė Nijolė Rama
«Buržuaziniam nacionalis- 8 Sov. S-gos studentai, kurie kakliai ieškoma. O kol juos TELEVIZIJA — VISOJE LIE nauskaitė,
trečią — kaunietė
tams» Sniečkus dar prikiša, Kalifornijoje studijuos įvairino suras, Klaidėda naftą gaus
TUVOJE
Ona
Žilevičiūtė.
Dešimtmetė
kad jie stengiasi «nukreipti se fakultetuose. Studentų tar naftotiekiu, kuris čia bus nu
vilnietė
Laima
Balaišytė,
pir
darbo žmonių dėmesį į praei pe yra ir vienas latvis. Janis tiestas iš Polocko. Netoli jūrų
Pradėta statyti radijo relė mą kartą pakviesta į stipriau
tį, stengiasi idealizuoti bur Abolinš! 26 m., rygietis. kuris prekybos uosto jau išaugo di linija Vilnius-Kaunas-Klaipė šiųjų varžybas, užėmė penktą
žuazinę santvarką, iškraipyti
studijavęs Leningrade Pa džiulis junginių kompleksas, da. Šia linija bus retransliuo vietą. Balaišytė pralenkė sti
tarybinio gyvenimo tikrovę. jau
sikalbėjime su amerikiečiais kuriuo nafta bus perpumpuo jamos Vilniaus televizijos lai priausias Latvijos, Gruzijos,
Ypač didelį dėmesį jie skiria žurnalistais šie jam pasakė, jama į didelius tanklaivius, ga dos.
Rusijos ir Ukrainos stalo tejaunimo idėjiniam krikdymui».
benančius
ją
į
Skandinavijos
Greta
to,
statomi
retr&nslia
Po to jan Sniečkus šaudo į kad Kalifornijoje esą ir dau ir kitas Vakarų Europos šalis. cijos centrai.
(pabaiga 4 pusi.)
užsienio lietuvių organizaci giau latvių. Jis tuoj paklausė
jas: « Ideologinės diversijos ar tai po karo atvykę latviai.
centrai yra imperialistinių Gavęs teigiamą atsakymą, Abo
sluoksnių išlaikomos naciona linš pasikalbėjimą nutraukė
listinės organizacijos, kurios Matyti, jis prieš išleidžiant į
daro daug pastangų vystyti užsienį, sovietinių pareigūnų
buvo įspėtas, vengti bet ko
priešišką veiklą».
Sniečkus įspėja, kad reikia kių ryšių su «naujaisiais» lat
kovoti su bet kuriais mėgini viais.
mais «taikstytis su buržuazine
ideologija, nes kiekviena,
KLAIPĖDOS NAFTA
kad ir mažiausia
nuolaida buržuazinei ideologi
Lietuvoje naftos verslovių
jai stiprinu buržuazinio nacio dar nėra, nors jos telkinių at

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Ii Radio Nove d e Julho, kiekvieną sekmadieni nuo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
ji rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeaükai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinske vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

Ar žinai kad... astronomai dabar erdvę tyrinėja ne žiūrėdami per teleskopus į žvaigž
dynus, bet vartodami fotografavimo mašinas. Filmos per ilgesnį laiką užregistruoja dangaus
kūnus, kurių apšvietimas yra silpnas ir yra sunkiai žmogaus akimi, net ir per teleskopus
pastebimi.
Amerikonas lakūnas Marion Beling, 43 m. amžiaus, su vieno motoro lėktuvu, be su
stojimo atskrido iš Manilos į Pandleton. Oregono valstijon, Š. Amerikoje, nuskr.isdamas 11
tūkstančių 86 kilometrus. Tai yra pasaulinis rekordas su turizmo lėktuvu. Skridimas truko
46 valandas.
Žemynas turi penkis kontinentus ir daugiau šimto tūkstančių įvairaus didumo salų,
salelių Žemėje gyvena apie pustrečio bilijono Žmonių, kurie vartoja daugiau tūkstančio kai
bų ir priklauso 5u0 įvairių tikėjimų.
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Leonardas Žitkevičius

Daina apie Šluota
Oi, tu šluota mano šluota?
Pusė kiemo dar nešluota.
Pusė ratų netaisyta.
Pusė arklio nekinkyta.

Musu Artimieji Bičiuliai
Juozas tingis
Arklys.

Tur but, nė vienas mūsų na
minis gyvulys nenusipelaė tiek
pagarbos ir meilės, kaip ar
klys. Reta kuri tauta taip my
Įėjo ir taip buvo prisirišusi
prie žirgo kaip lietuviai. Juk
net ir valstybiniame mūsų žen
kle yra baltas raitelis raudo
name lauke. O mūsų gražio
siose dainose šal;a žaliosios
rūtelės žirgelis juodbėrėlis yra daugiausia apdainuotas Jo
ti ant risto žirgo lietuviui bu
vo didžiausia garbė. Dar net
neseniai, mano vaikystėje, at
simenu, jei kuris ūkio darbas
šeštadienį užsitęsdavo peril
gai, o šeimininkas būtinai no
rėdavo jį pabaigti tai ber
nams pažadėdavo duoti ar
klius sekmadienį į bažnyčią
nujoti Dėl tokio pažado jie
su džiaugsmu ir tikru užside
gimu pabaigdavo darbą
Bet dar labiau žirgą lietu
vis mylėjo senovėje. Mūsų s j
novės raštuose, kai minimi
kunigaikščiai ir kiti žymūs
žmonės, tai greta jų žygių ir
darbų minimi ir jų žirgai Net
ir mirdami lietuviai nenorėję
atsiskirti su savo mylimais žir
geliais. Rašo matuose senovės
raštuose, kad miręs kunigaikš
tis Algirdas, pagal pagonišką
papro.į, buvęs sudegintas kar
tu su savo gerinusiuoju žir
gu. Panašiai buvęs palaido
tas ir taurusis kunigaikštis
Kęstutis. Tos senosios istori
nės žinios sako kad žemai
čiai visada buvę laidojami kar
tu su savo žirgais.
Mūsų kunigaikščių, valsty
bės vyrų bei laisvųjų ūkinin
kų arklydėse būdavo didelis
skaičius arklių. Vienas kėliau
tojas iš Vytauto Didžiojo lai
kų rašo kad Vytauto arklidė
se jis matąs 10.000 puikių ris
tų žirgų. Apie lietuvių bajorų
turtingumą ir galybę buvę
sprendžiama iš turimų žirgų
skaičiaus ir iš to, kiek jis rai
tų 'kareivių galėdavęs duoti
kunigaikščio kariuomenei.
Seniau lietuviai jojamą ar
klį vadino žirgu, o tas. kurs
traukė arklą ir buvo kinko
mas į vežimą, turėjo arklio
vardą. Lietuvio žirgas buvo
tikrai garsus, tačiau ir ark ys
nuo jo maža teatsiliko. Štai,
16 amžiaus keliautojai stebi
si lietuvių arklio stiprumu ir
patvarumu. Jie buvo nedideli
bet lengvai tempė arklą nebij 'darni nei.lietaus nei vėjo.,
nei darganų. Stiprus ir pątva
rus buvo lietuviškas žemaitu
kas tas grynai lietuviškos veis
les arklys Garsūs yra ir tra
kėnai, taip pat iš Prūsų že
mės kilę. Lietuviai arklinin
kai buvę sumanūs ir prityrę.
(pabaiga iš 3 pusi)
nisininkės
Visas dvejetų varžybas lai
mėjo lietuviai: moterų — Ži
levičiūtė - Ramanauskaitė, miš
raus - Žilevičiūtė - Baltakis,
vyrų - Paškevičius - Sauno
ms. .
• Tuo būdu Lietuvos stalo te
nisininkai laimėjo keturias pir
mas vietas iš penkių galimų
Visi mūsų sportininkai <3 mo
terys ir 3 vyrai) iškovojo vie '
tas pirmuosiuose vieneto var
žybų penketukuose.

Net kryžiuočių ordinas juos
kviesdavęsi savo žirgynams
prižiūrėti
Bet arklys yra mielas ir nau
dingas ir daugeliui kitų tau
tų Jis sutinkamas Europoje,
Afrikoje ligi Sudano ir pietų
bei rytų Azijoje Į Ameriką
arklys atkeliavo kartu su eu
ropiečiais kolonistais.
Prijaukintas arklys tarnau
ja žmogui jau nuo labai senų
laikų. Europoje naminis ar
klys yra atsiradęs apie 2000
metų prieš Kristų. Egipte jis
žinomas apie 18(10 metų prieš
Kristų Bet Azijoje. Mezopotamijoje prijaukintas arklys
jau žinomas prieš 30> 0 metų
prieš Kristų, spėjama kaTur
kestane jis jau buvo žinomas
prieš 4000 metų prieš Kristų.
Iš istorijos mes žinome, kad
medai ir persai buvo garsūs
raiteliai.
Naminis arklys yra kilęs iš
Pūkinio arklio. Savo kūno su
dėtimi arklys yra tikras stepių gyvulys. Iš įvairių iškasė
nų mokslininkai nustatė, kad
laukinis arklys gyveno labai
plačiuose Europos ir Azijos
plotuose Jau prieš 20 0U0 me
tų laukinis arklys ganėsi Tur
kestano ir Irano stepėse Azi
joje. Ne ką vėlesni yra ir jo
pėdsakai t uropoje.
Seniausios prijaukinto ar
klio iškasenos yra labai pa
našios į Europos laukinio ar
klio (tarpano) iškasenas Tai
gi galima aiškiai tvirtint’, kad
mūsų arklys yru. kilęs iš sa
vo laukinio protėvio, gyvenu
šio Europoje. Greičiausiai jį
žmonės prisijaukino kur nors
pietinėje Rusijoje arba Tur
kestane prieš kokius 4 00 5C0D
metu prieš Kristų Į tarpaną
yra panašus ir senojo Egipto
arklys, tik gal kiek lengves
nis. ir romėnų kavalerijos ar
kilai kurių atstovas yra toji
garsioji Markaus Aurelijaus
raitelio statula Romoje.
Tik garsieji mongolų ar
kliai. kuriais jie ir dabar dar
pasirodo bolševikų kariuome
nės daliniuose, yra kitokios
kilmės Dar ir dabar vidui įnė
je Azijoje, Mongolijoje yra ma
žų laukinių arkliukų panašių
į ponny. Iš šito arkliuko ir

Man pakinkius pusę vieną,
Antra pusė verčia sieną.
Verčia sieną, laužia tvorą.
Pusė arklio švilpt į orą.

Pavažiavus kelio galą,
Pusė ratų murkt į balą.
Ir šaukiu pusiau uždusęs,
Pasinėręs aš lig pusės.

Kaip sugrįžti ręiks į pirkią,
Kad skvernai pušiai sumirkę,
Kad nuskendo pusė ratų,
Kad prisėmiau pusę batų!..
Jei motulė mane bartų.
Šauksiu šluotą, kad užtartų. —
Ir atsiliepė man šluotą:
«Pusė kiemo dar nešluota!»

. 'rtiiiiw’ijiwA -.'4'ijTii.ii

Pėsibti «iiiiiiilllhiirisi iūįiii-

(Pasak)
Vardinių dieną Aldona ga
vo naują suknelę. Ach, kas
tai buvo per suknelė’ Švelnai
rausvos spalvos, visa klostelėmis ir mezgiuėliais išdabin
ta, lengva, lyg plaštakėlė, ji
buvo tokia graži, kad norėjos

bus kilęs pa-varusis mažasis
mongolų arklys .
Ar pirmiausia arklys buvo
prisijaukinta'- joti ar ratams
traukti, iki šiol moki iii dar
nępu yko nu-iatyti migi jau
seniai žmogus turi savo arti
mą bičiuli, žirgelį juodbėrėlį,
kurs jam tarnauja ne tik jį
raitą nešiodamas bet ir jo ar
klą akėčias ir vežimus trauk
damas.
Mongolai ir kai kurios ki
tos tautelės kumelės pieną
laiko vienu geriausių valgių.
Taipįpac valgiui vartojama ir
arklio mėsa. Tokiu būdu ar
klys dar ir kitaip yra žmo
nėms naudingas.

Juodbėriai galvas aukštyn.

ją suvalgyti, kaip šviežią pyragaitį.
Mergaitė ilgai negalėjo ja
atsigrožėti Bet visų labiau
siai džiaugėsi pati suknytė.
Dar būdama vikrios siuvėjos
rankose, sukinėdamos į visąs
ša is ir kantriai guldama po
mašina, ji galt ojo: «Kažin kam
aš pateksiu? Kaip aš norėčiau
kad mano šeimininkė būtų to
kia pat dailutė, kaip aš pad!»
Kada kas save giria, tai ne
gerai, bet šiuo atveju sukny
tė buvo visai nekalta. Visi,
kas ateidavo pas siuvėją, tuč
tuojau sušukdavo:
— Tai graži suknytė!
Ir atsargiai čiupinėjo me
džiagą rankomis. Taigi, mūsų
suknytė svetimus žodžius tekartojo. Kada Aldona naujai
pasipuošus priėjo prie veidro
džio, juodvi jau smarkiai pa
milo viena kitą, suknytė mer
gaitę ir mergaitė suknytę. M a
mos rūbų spintoj paskyrė nau
ją kamputį ir atsargiai ten
pakabino suknelę, kurią buvo

leista Aldonai užsivilkti tik
ypatingai iškilmingom die
nom.
Suknelė buvo labai puri,
kad ji nesusiglamžytų, Aldo
na gerokai palamdė savo se
nąsias sukneles ir dar ati
traukė truputį ir mamos.
Kada didžiulės spintos du
rys užsitrenkė, prasidėjo kai
bos ten kalbėjusių rūbų tar
pe ir visi puolė neprašytą sve
čią. Daugiausia už visus jau
dinosi b iltas Aldonos maudy
mosi chalatėlis, nes jį visai
f kampą nugrūdo
— Pasitraukit, seselės, tru
putį, nes aš tuoj pavirsiu į
blyną - Fu. kaip karštą! Ir kas
tai per tvarka! Primetė mums
tą rausvą išdidėię ir verčia
dėl jos spaustis!
O kadaise mylima Aldonos
suknelė, mėlyna su baltais lan
geliais, pasiūlė:
— imkim ir nugrūskime ją
prie didelių suknelių, tik ge
rai paspauskim?
Vargšė rausvoji suknelė la
Ibai nuliūdo dėl tokio nedrau
giškumo Bet juoda balinė ma
mos suknelė, kabojusi kitoj
spintos pusėj, apgynė ją.
— Tyliau jūs ten, pipirai!
Geriau pažvelkit, kokia dailu
tė ta jūsų naujoji draugė!
Kuo tu vardu mažyte?
— Aš nežinau! — prasnabž
dėjo ta.
Mane padovanojo
Aldutei jos vardinių dieną.
— Na tai ir gerai. Kabok
sau ramiai.
Kitos įsižeidusios suknelės
vėl prašneko:
— Tegu ji bent nesipučia į
visas šalis.. Pamanykite, ko
kia karalaitė!
Prasidėjo nauji barniai. Ta
da prabilo senoji spinta.
- Vaikai, nesipeškit, vi
siems užteks vietos ir kol aš
subyrėsiu, jūs ramiai galite
čia kaboti Būkit tikros, aš
jau sugebėsiu apsaugot jus
nuo dulkių ir kandžių. Tačiau
jūs turite džiaugtis, jeigu pas
mus atvyko nauja graži Aldo
nos suknutė, ji turi tokią pat
teisę čia kaboti, kaip ir kitos.
Na, prisipažinkit, kas pirmas
pradėjo?
— Tai maudymosi chalate
lis triukšmauja! — suprunkštė
Aldonos suknelės.
Spinta tyliai trakštelėjo me
džiu, lyg atsiduso.
— Ko gi tu, chalatėli, taip
išdykai ?
Ką gi, tetule spinta, man
irgi vietos reikia!
— Gėdykis, chalatėli, galvo
tik apie save. Argi nauji suk
nelė nenorėtų turėti savo vie
tos? Tu mažiausias už visus,
kukliausias, o reikalauji sau
ypatingo dėmesio!
Ir susigėdęs Aldonos chala
tėlis susigūžė, pasišiaušė ir
nutilo.
—- Kokia gera toji tetulė
spinta ! — pagalvojo rausvoji
suknelė, atsargiai taisydama
mezginėlius.
Taip prasidėjo naujas gyvy
ąimaš.
Mergaitė retai tepažvelgda
vo į spintą, paprastas auklė
laikas nuo laiko rūšiuodavo
vaikiškas sukneles ir atideda
vo jai kas reikia Bet didelėm
Šventėm ir sekmadieniais Al
dona atbėgdavo pati, kad sava
rankiškai atsargiai iškraustyti| savo mielą rausvą suknytę.
Tai būdavo neužmirštamos,
nuostabios dienos!
Suknytė dalyvaudavo drau
ge su šeimininke iškilminguo
se pietuose prie puikiai pa
ruošto stalo, tarp daugybės
svečių. Paskui buvo bėgioja
ma gražiausiu parku is sukny
tė galėjo gėrėtis, kiek širdis
trokšto, puikiom gėlėm, ža
liom pievelėm ir auksinėm
fontano žuvelėm. Būdavo,
nuostabaus gražumo peteliš
kės nutūpdavo ant suknelės,
, jos ryškios spalvos sužavėtos.
.
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Skaitykite «Músu Lietuva»

Pirkimas pirkimui nelygus,

TAUTI EUIAI !

•

Skaitykite ir platinkite vienintėlį Pietų Amerikoje
' populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
, na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
’ eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
t o j ą g a 1 i m a gauti1
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

■ >- LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga
11 atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemec (i
te Alvares, 137.

Vila Celeste

GEROS ŽINIOS
■ .

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni- '
mo veidrodis?
:
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujiena#
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

★'Škiibiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gžtiniuš, 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. Ponha
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
- Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į. LIETUVĄ

PRANAS & ČIA. LTDA
•*-
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Madeiras em gerai

f-..

SĖDĖ: Rua Mexico, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
“Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Munieipio de
Nanque - Estado de Minas Gerait-“

«TĖVYNES GARSAI»
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LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

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

SEKMADIENIAIS
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14.00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

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

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

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n 0 93

Caixa Postai 3967

1

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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IRMAOS BAUŽYS
R«gl»tradn na Cl Rl Cl »ob o n.» 551
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

|

Telefone 63-6005

s

.
- ----- -Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Dís^&t. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HGBAiho das 8 às 19 horas.

SÃO

PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

g

s ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V.
ZELINA» f
,

|

LINDO Y A

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

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

ê

VANDENS

IKA4ÃOJ CAB2IRIEI2I ™

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
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GARSIOJO
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<j vv r loję ILAURC
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

[Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsįmokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

6

PARDUODAMA MALHARIA

4V. ZELINA, 515

— CAlXA POSTAL,’ 371 — SÃO PAULO

Įspūdingai paminėta Vasario
16-toji
Nepriklausomybės šventė
15 d vasario buvo pradėta pa
maldomis už pavergtą Lietuva,
kurias atlaikė kun P. Ragažinskas ir tai progai pasakė
pamokslą.
Oficialioji ir meninė progra
mos dalis, kaip ir praėjusiais
metais, buvo São Paulo mies
to teatre, kurį mielai lietu
viams miesto prefeitas Dr.
Adhemar de Barros, užleido.
Kadangi teatras talpina tik
apie 1600 žmonių, tiek yra
kėdžių, geros tvarkos palai
kymui, iš anksto buvo dalina
mi bilietai minėjiman įeiti.
Kurie iš anksto nebuvo įsigi
ję bilietų, buvo įspėti per lai
kraštį ir radijo nevykti
Minėjimas pradėtas Brazili
jos himnu. Po to sveikinimo
žodį lietuviams ir jų drau
gams tarė p. Al Polišaitis Lie
tuvos konsulas São Pauly.
Kondensuotą ir turiningą
kalbą apie Vasario 16-tą, taip
pat ir apie V. Kudirką paša
kė Liet. B. pirm-kas J. Anta
naitis.
Portugališkai kalbėti buvo
pakviestas senatorius kun B.
Calazans. Turininga ir vaizdi
kalba, daug kartų klausytojų
buvo pertrauka gausiais plo
jimais Tai buvo nuoširdus ir
stiprinantis žodis nenuleisti
rankų kovoje, už išsilaisvini
mą.
Oficialioji dalis'baigta Lie
tuvos himnu
Meninę programą pradėjo
solistai. Ambrozevičius sūdai
navo Karvelėlį ir Į kovą. V.
Laurinaitis
Ten Kur Nemu
nas banguoja ir dar dvi dai
nas.
Liet. Kat. Bendruomenės
Choras, vadovaujamas maes
tro F. Girdausko sudainavo:
Malda už Tėvynę, Parveski,
Viešpatie, (solo partiją atliko
V. Laurinaitis pianu - Ir. Ado
mavičiūtė), Anoj pusėje eže
ro ir Mesgrįšim ten, kurią
klausytojai palydėjo gausiais
plojimais prašydami kartoti.
Ateitininkų tautininių šokių
ansamblis, į kurį buvo įsijun
gęs būrys jaunimo iš įvairių
priemiesčių, pašoko Kalvelį
ir Sadutę.
Minėjimas baigtas įspūdin
gu gyvuoju paveikslu • laisva
ir pavergta Lietuva. Tai buvo
tikras visos programos apvai
nikavimas. Gyvąjį paveikslą
režisavo kun. J. Šeškevičius.
Tokį paveikslą galima pasta
tyti tik miesto teatre, kur
yra didžiulė scena, reikalin
gos dekoracijos, apšvietimas
Tik gaila, šonai scenos nebu
vo atidaryti ir šonuose sėdė
jūsieji matė tik dalį, arba vi
sai nematė gyvojo paveikslo.
Programos pranešinėtoju bu
vo Nardis Antanaitis.
Minėjiman buvo atvykę ke
lėta konsulų, tarp jų Latvijos.
Estijos, Š. Amerikos ir kiti

*

konsulai. Taip pat dalyvavo
pavergtų tautų atstovai: ukrai
niečių, lenkų, kazokų, ir kitų.
Minėjimą ruošė Liet. Ben
druomenė su kitomis São Pau
lo lietuvių organizacijomis,
globojant Lietuvos Konsului
São Pauly.
Lietuvos nepriklausomybės
šventę atžymėjo vietinė di
džioji spauda pranešdama apie
įvyksiantį minėjimą i- po mi
nėjimo
talpino nuotraukas
ir aprašymus.

— Vasario m. 13 d. mirė
Mykolas Miškinis, 62 m. am
žiaus. Nuliūdime paliko žmo
ną Anastaziją, švogerius.
Choristų Dėmesiui
Balandžio m. 11 d yra nu
matytas choro koncertas. Ka
dangi laiko nėra daug, todėl
visi choristai prašomi lankyti
repeticijas punktualiai savai
tės metu ir sekmadieniais.

— Motiejų Tamaliūną varda
dienio proga sveikiname ir
linkime pasisekimo.
— Amerikos lietuvių spau
doje rašoma kad birželio ar
liepos mėn atvyks Pietų Ame
kon. Šiaurės Amerikos Ameri
kos lietuvių krepšinio rinkti
nė. Ji lankytųsi tuose kraštuo
se. kur yra lietuvių. Žaistų
su vietos lietuvių krepšinio
komandomis ir su kraštų ko
mandomis Žinoma, šitas marš
rūtas priklausys ir nuo finan
sinių išteklių. S. Paulo lietu
viams reiktų apie tai pagal
voti Atskirų žaįdikų. dalyvau
jančių įvairiose komandose,
turime gerų Iš jų reiktų su
daryti rinktinė, kuri susitiktų
su Š Amerikos lietuvių krep
šininkais
— J E vyskupas V. Briz
gys šiuo metu lanko ^ustrali
jos lietuvius Birželio ar 1 e
pos mėnesiais yra numatęs
aplankyti Pietų Amerikos lie
tuvius.

— Šiais metais numatomas
kermošius yra liepos men

— Vyrų Brolija yra nutaru
si kovo m. 15 d. suorganizuo
ti išvažiavimą į Santos Norin
tieji vykti į Santos prašomi
užsirašyti ligi 1 d. kovo pas
pirmininką Juozą Baužį ar ki
tus Brolijos narius, nes reikia
žinoti vykstančių skaičius iš
anksto, kad būt galima užsa
kyti reikalingas autobusų skai
čius.
— Šį sekmadienį trečią vai.
po piet šaukiamas Maldos
Apaštalavimo ir Liet. Kat. Mo
terų Draugijos susirinkimas.

Su visomis mašinomis gerame stovyje:
3 Retilinea uma Motorizada
3 Overloque
1 Chpuladeira
1 Balança com 150 kgs.
Prateleiras, mesas.
Kaina atsitiktinė. Minėtos mašinos yra Vila Beloje,
Rua Ciclames. 448. Pamatyti parduodamas mašinas ga
lima kiekvieną valandą.

noje 17 30 vai. Šv. mišios sek
madienių vakarais 19 vai.
— Paieško: Adelė Markevi
čienė, gyvenanti Vokietijoje
paieško savo vyro Jono Mar
kevičiaus išvažiavusio į Bra
ziliją iš Vokietijos 1945 m. J.
Markevičius yra gimęs Lin
kuvoje 1907 m Eleonora Bu
kauskienė (Stasionaitė), gyv.
Kaune, paieško Antaninos Baklasienės, Michalinos Taraš
kevičienės ir Juozo Stasionio.
Visi gyvena S. Paulo mieste.
Žinantieji prašomi pranešti
Lietuvos Pasiuntinybei Kio de
Jan ei re: Av. E. Braga, 277, sa
la 609

\

— Anupras Klimas gyv. Š.
Amerikoje. Chicago mieste,
paieško sesers Klimaitės-Augutienės, gimusios Salako valš
čiuje, Užsienio kaime, ir jos
vyro Juozo Augučio, kilusio
iš Tauragnų valščiaus. Turin
tieji žinių apie ieškomus pra
šomi pranešti kun. P. Ragažinskui.

— Laiškai: V. Krumzlienei,
Ir. Skurkevičiūtei M. Vjtkūnienei. Ed Žalandauskūi, Aid,
Černiauskaitei. H. Nadolskiui,
VI Merkevičiui, J. Seliokui,
A. Mizarienei, R. Mockui. A.
Lazdauskui, H. Rinkevičiūtei.
M. Tamaliūnui. O. Masiulytei,
M Genevičienei, J Vepstui,
J Bliujui, S. Dorinui, J. Buzaitei, kun. A. Miliui.

— Vargonų reforma bus ga
lutinai baigta ateinančią sa
vaitę

— «Mūsų Lietuvos» platini
mo vajus dar tebetęsiamas.
Kaikuriose apylinkėse platin
tojai aplankė visų lietuvių na
mus ir visi užsisakė laikraš
tį. Reikia tikėtis šiais metais
neliks nė vienos lietuviškos
šeimos be laikraščio Tą, ką
prašo lietuviškas laikraštis,
nerasime kituose, kad ir di
džiausiuose laikraščiuose. Tik
iš lietuviško laikraščio suži
nome kaip lietuviai gyvena
Tėvynėje ir plačiam pasauly.
— Labai įvairūs kolchozininkų uždarbiai. Vienur jiems

mokama už dabardienį po po
rą rublių ir porą kg grūdų,
kitur piniginis atlyginimas šie
kia 12 rublių, nors darbar vi
sur maždaug vienodi.

— Griciaus «Kalakutai» ro
domi jau kinuose. Viename
Vilniaus teatre sausio 27 d.
įvyko naujo lietuviško kino
«Kalakutai» premjera. Kimo
komedija pastatyta pagal Aug.
Griciaus scenarijų
Filmas
vaizduojąs «buržuazinio gyve
nimo metus». Režiseriai: Miką
lauskas ir Bernotas - Esą bai
giami statyti dar du nauji me
niniai filmai: « Adomas nori
būti žmogumi» ir «Sveikas gy
venime». Ateityje numatoma
kiekvienais metais pagaminti
po 5 lietuviškus meninius fil
mus. T.k. būsiąs filmuojamas
Simonaitytės romanas «Pik
čiurnienė». Putino «Sukilėliai»,
Borutos ^Baltaragio malūnas»
ir kt.

—- Lietuvos turistai į Čekos
lovakiją išvyko sausio 27 d.,
o į Indiją kita grupė išvyko
vasario mėnesio pradžioje.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
•
!
Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35-0062

— Bedarbiams niekas pašai
pų nemoka. Taip yra Lietuvo
je, taip ir kitose Sovietų Są
jungos respublikose.
— Apie 80% vyrų, ištremtų
per pirmąją okupaciją, 1941
metais, yra žuvę, pasakoja
grįžę iš Sibiro. Žuvusių mo
terų ir vaikų nuošimtis sie
kiąs 50%. Žmonės išmirė dau
giausia dėl sunkių darbų, men
ko maisto, žiauraus klimato,
neįprastų gyvenimo sąlygų.
Karo metu tremties srityse
kaip kur buvo tikras badas.
Tekdavo maitintis dilgėmis,
ar supuvusiomis bulvėmis. So
vietinė valdžia tesirūpino vien
darbo normų atlikimu.

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

Reikalingi darbininkai.

— 2.000 žąsų numato laiky
ti šiais metais Alytaus raj.
Raudonikio kolchozas. Perei
tais metais realizuota 700 žą
sų ir gauta už jas 40.000 ru
blių. Sekančiais keliais me
tais žąsų skaičius palaipsniui
būsiąs didinamas iki 10 000.

Prie transporto reikalingi
du darbininkai. Atlyginimas
geras. Kreiptis į Balį Adoma
vičių, Rua Tamuanas, 8, Vila
Zelinoje.

— Vieną briedį išgelbėjo,
kitą nušovė Joniškėlio raj.
Užubalio durpyno darbininkai
neseniai išgelbėjo į durpyno
griovį įkritusį briedį Briedis
dėkingomis akimis apžvelgęs
žmones, lėtai nužingsniavęs
į mišką - Tituvėnų rajone
vienas brokonierius už brie
džio nušovimą nubaustas 6.000
rublių.

Netoli nuo Boqueirono

— Brangus auksas, doleris.
Atvykusių iš Lietuvos pasako
jimu, aukso kainos labai aukš
tos. Už caro laikų monetą
mokama virš 1.000 rublių. Už amerikonišką dolerį Lietu
voje dabar mokama (žinoma
neoficialiai) 55 65 rublius. Do
lerių žmonės kartais gauna
laiškuose iš saviškių.

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

ANTANO KAVILKNI©

Manufatura de «Botões Estrela»
Tfcua 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.

— Gavėnios metu Graudūs
Verksmai giedami Vila Zeli-

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia

— Kauniški!
naujųjų gatv!
Pavyzdžiui LaSWPBBR^^S!
Stalino prosp.) jų ir dabar ne
vadinama kitaip.

ETOKITOKIO OONTAEIL
NÀTOIA4ENTO)

PRAIA GRANDE

Parsiduoda namas 2 kam
barių, virt, terase, netoli nuo
juros.
Teirautis: Tel. 61-6477.

— Lietuvių šeimoj išsinuomuoja didelis kambarys su te
lefonu ir visais patogumais.
«Broklin Paulista», teirautis
tel. 61 6477.

— JEI NORI, KAD LAIKRAŠ
TIS IŠEITU REGULIARIAI,
NIEKO NELAUKDAMAS ATS|
LYGINK SKOLĄ UŽ ATSILIKO
SIUS METUS IR APSIMOKĖK
ŠIŲ METŲ PRENUMERATĄ.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va
sariniams rūbams (yra pavyt
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug ki-tų prekių.
Siuntinių pristatymas garas
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371»
São Paulo;

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

Atlieka firmų atidai ymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo tart© pardavimas
Av. Zetina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS

AMBROZEVIČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina,

