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PLAČIAME
Lietuvos Pasiuntinybė 

Vatikane
Yra įtraukta į diplomatinių 

atstovybių sąrašą. Bet jos še 
tas turi ne ministério, bet pa 
siuntinybės valdytojo titulą. 
Jis yra kviečiamas į visus di 
plomatų priėmimus Vatikane.

MacMilan grįžta 
tuščiomis rankomis

Vasario mėn. 21 d., kaip jau 
praeitame «Mūsų Lietuvos» nr. 
rašyta, Anglijos ministeris pir 
mininkas MacMilan išvyko 
Rusijon.

Maskvoje buvo gražiai su 
tiktas, vaišintas, nuvestas tea 
tran, net buvo sudaryta pro
ga pamedžioti. Per priėmi
mus susitiko su Nikita Kruš 
čiovu, Mikoyanu. Bet ne pa 
medžioti ir pasivaišinti Angli 
jos ministeris pirmininkas vy 
ko. Jo tikslas buvo privačiai 
su Kruščiovu aiškiau ir atvi 
riau pasikalbėti pačiais opiai 
siais tarptautinės politikos 
klausimais, o ypač dirvą pa
ruošti būsimai ketu?ių didžių 
jų užsienio reikalų įAinisterių 
konferencijai MacMilan tikė 
josi, kad bent dalinai pasise 
kus kelionei, artėjančių rin
kimų propagandos metu savo 
balsuotojams galės savo nuo 
pelnų parodyti ir užsienio po 
litikoj.

Bet Kremliaus raudonasis 
caras visą biznį sugadino. 
Kruščiovas šypsojosi ir lanks 
tėsi su vodkos stikliuku ran
koje priėmimų metu, bet vie 
šai prieš Rusijos liaudį ką 
kita kalbėjo. Jis pasakė, kad 
Rusija nepageidauja užsienio 
reikalų ministerių konferenci 
jos, rusų valdomą Berlyno da 
lį 27 d. gegužės visvien perlei 
šią koinunistinei Vokietijai 
tvarkyti. Be to dar stiprių iš 
sireiškimų pasakė Vakarų vals 
tybių atžvilgiu Anot jo komu 
nizmas yra ne tolimas Sapnas, 
bet mūsų rytojus. «Vakarų» 
liaudies kapitalizmas, kuris 
yra įgyvendintas Amerikoje, 
Anglijoje. Prancūzijoje yra 
tik pasaka Rusija be jokio 
abejojimo, su savo socialisti
ne tvarka stovi aukščiau už 
mirštantį kapitalizmą. Kapita 
lizmas liaudžiai nešąs skur 
dą, bedarbę, badą. Toliau gy 
rėsi savo ginklų pranašumu 
lyg ir grasindamas vakarams.

oitie ir kiti Kruščiovo pa
reiškimai, lyg šaltu vandeniu 
apipylė MacMilan Ką jis sa 
kys grįžęs šiomis dienomis 
Londonan anglams ir Šiaurės 
Atlanto Sąjungos nariams ? 
Nebent tik patvirtins, kad su 
Ííòmunistais neįmanoma susi- 
tarti.

Vakarų Sostinėms
K r u š č i o vo pasisakymas 

prieš užsienio reikalų ministe 
rių konferenciją sudarė blogą 
nuotaiką '

Amerikonai mano, kad šis 
Kruščiovo pasisakymas dar 
nereiškiąs jo galutinio nusis
tatymo. Bet Paryžiuje Londo 
ne, Bonnoje kitaip diploma-

PASAULY
tai galvoja Jie mano, kad ru 
sai užimtos linijos nepakeis. 
Į greitą Vokietijos suvienyji 
mą ir kitų Europos politinių 
klausimų išsprendimą, niekas 
nuoširdžiai netiki. Kol rusai 
matys, kad jie suvienytos Vo 
kietijos negalės savo įtakoje 
laikyti ir ten pastatyti komu
nistinę vyriausybę, tol jie ne 
sutiks su jos suvienijimu.

Persija išvien su Amerika
Jau kuris laikas Rusija da

ro didelį spaudimą į Persiją, 
kad ji sudarytų palankią su 
Rusija sutartį ir atsisakytų 
bet kokių sutarčių su Ameri 
ka, ypač kad neleistų savo 
teritorijoje amerikonams ka
riškų bazių statyti. Bet Persi 
ja nepabūgo rusų grasinimo. 
Ji pakartojo savo nusistaty
mą, kad su Amerika pasira 
šys karinę tarpusavio pagal 
bos sutartį.

Persijos vyriausybė atmetė 
kietus Rusijos kaltinimo žo 
džius, kad pasirašydamas su 
Amerika sutartį, Persija ga 
lutinai liktų Rusijos priešu.

Persijos valdovas kalbėda 
mas parlamente pasakė: Netu 
rime baimės Bet koks Persi 
jos užpuolimas reikštų pašau 
linį karą».

Taip pat ta proga parlamen 
te pasakė, kad persų tauta 
kritiškais momentais yra vie 
hinga, ir kad joks bauginimas 
jos neiškreips iš pasirinkto 
kelio tikslo siekti. Persai ne 
turi baimės dėl bauginimų, 
nes turi draugų, kurie jiems 
visuomet padės.

Rusai valdovą kaltino, kad 
jis išvežęs užsienin krašto 
pinigus Jis atsakęs, kad už 
sienin išvežti pinigai yra 
Kruščevo dispozicijoje, ku
riuos galės panaudoti savo 
ubagams sušelpti.

— Argentinoje vėl pakilo 
pragyvenimo kaina; ’

Argentinos gubernatoriai sa 
vo susirinkime nutarė ieškoti 
kontakto su peronistų siridika 
tais, nes mato kad jų įtaka 
darbo klasėje dar tebėra dide 
lė ir kad kraštui bus sveikiau, 
jeigu išvengs tarpusavio ko
vų, kurie pasireiškia strei
kais Prezidentas gubernato
rių nutarimui pritarė

— Amerikos užsienio reika 
lų ministeriui Foster Dulles, 
25 d. vasario suėjo 71 m am
žiaus. Nors teguli ligoninėje, 
bet kartu tebevadovauja Ame 
rikos užsienio politikai;

— Prez. Eisenhower jau at 
siliepė į Kruščiovo nusistaty 
mą, nešaukti užsienio reikalų 
ministerių konferencijos ir 
Berlyno valdymą, savo zonos 
perleisti Rytų Vokietijai

Amerikos prezidentas pa
kartojo. kad Vakarai Berlyno 
klausimu kietai laikysis ir jo 
kių nuolaidų nebedarys, nors 
dar palieka duris atviras už
sienio reikalų ministerių susi 
tikimui. Tačiau mano, šis mo
mentas tokiems pasitarimams 
nėra patogus.

Nesenai Š. Amerikoje buvo paleistas vandenin naujai 
pastatytas karo povandeninis laivas, varomas atomine ener
gija «Uss Skupjack». Jis yra cepelino formos. Jo ilgis 76 
metrai. Per valandą jis gali išvystyti 96 kilometrų greitį. Tai 
pats moderniškiausias submarinas savo greitumu atsparumu.

Povandeniniai laivai karo atveju suvaidintų svarbų 
vaidmenį. Pavyzdžiui Šiaurės Amerikos karo vadovybė ne 
tiek bijosi tolimo skridimo atominių granatų kiek povande 
niniy laivų, kurie Ameriką gali atakuoti su atominėmis gra 
nato'mis iš Atlanto ir Ramiojo vandenyno. Kartais pasklinda 
žinios, kad nežinomi submarinai pasirodę kur nors Atlante 
ar Ramiajame vandenyne Visi spėja, kad tie nežinomi sub
marinai yra rusų, kurie susipažįsta su vandenynais, kad ka 
ro atveju sėkmingiau galėtų Ameriką atakuoti Beabejo, Ame 
rika irgi tais pačiais ginklais Rusijai atsakytų.
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Trijų Valdybų Žodis
P LB Valdyba, JAV LB Cent 

ro Valdyba ir Kanados LB 
Krašto Valdyba, susirinkusios 
1559 m. sausio 24 d. bendro 
posėdžio Toronte, Kanadoje, 
ir apsvarsčiusi aktualiuosius 
Lietuvių Bendruomenės klau
simus ir reikalus sutarė:

1. Pabrėžti Lietuvių Bendruo 
menės uždaviniu ir siekimų 
prasmę ir reikšmę. Tai yra 
kova dėl Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės ir tautinės 
dvasios bei gyvybės išlaiky
mas

2. Šiems tikslams siekti rei
kia visų lietuvių jėgų, pastan 
gų bei pasiaukojimo. Lietuvhj 
Bendruomenė tvarkydamosi 
demokratiniais principais jun 
gia lietuvius tautinio solidaru 
mô pagrindu ir kviečia visus 
joje aktyviai reikštis

3. Nesikišdama į lietuvių po 
litinių srovių tarpusavius san
tykius, Lietuvių Bendruome
nė tačiau apgailestauja lais
vinimo ’ pastangų susiskaldy
mą, žalingai taip pat atsilie

— Jau beveik tikra, kad ru 
sai 27 d. Berlyno administra
vimą įteiks Rytų Vokietijai. 
Paryžiaus spauda komentuo
dama šitą faktą rašo, kad bet 
koks incidentas 27 d. gegu
žės gali uždegti pasaulinį gaiš 
ra Prez. Eisenhower sako 
kad sąjungininkai nesiims ini 
ciatyvos ginklą pavartoti. Jei 
kiltų ginkluotas susikirtimas, 

piantį Bendruomenės gyveni
mui bei darbui, pasisako už 
reikalą turėti vieną Lietuvių 
Tautos vardu kalbančią poli
tinę vadovybę ir sveikintų po 
litinių veiksnių konsolidavimą 
si šia linkme

4 Posėdyje buvo aptarti Kul 
tūros Tarybos sudarymo pa
grindai, Spaudos Dienos jve 
dimas Tėvynes Bibliotekos kū 
rimas lietuviškai nekalbančių 
lietuvių organizavimosi gali
mybės, PLB Valdybos leidinio 
bei biuletenio ir kiti reika
lai.

5. Pabrėždamas finansų rei 
kšmę gyvybiniams 1 B reika
lams atlikti, posėdis skatina 
visus LB dalinius ir organus 
kreipti reikiamą dėmesį į tau 
tinio solidarumo inašų telki
mą iš kaip galima didesnio 
lietuvių skaičiaus ir kitus pa
jamų šaltinius.

PLB Valdyba, 
Kanados LB Krašto Valdyba, 

JAV LB Centro Valdyba.

atsakomybė komunistams kris 
tų Ginkluotu susirėmimu Ei
senhower nebetiki, nes karo 
nenori ir vengia ne tik vaka
rų sąjungininkai bet ir Kruš 
čiovas, nes nežino kaip jis 
baigtųsi.

— Paragvajuje vyksta ju
dėjimas prieš prezidentą Stro 
esner, kuris faktinai yra dik-

VOKIEČIAI MOKSLININKAI 
IŠVYKS?

Nepaslaptis, kad raketų.kon 
struktavimo darbuose JAV dir
ba nemažai vokiečių moksli
ninkų, jų tarpe eilė tų. kurie 
karo metu Vokietijoje gamino 
raketas Londonui apšaudyti 
V-2 ir kt. Jų tarpe bene ge
riausias yra dr. Wernher Bra 
uu Iš tos vokiečių grupės vie 
nas — prof. dr. Hermann O- 
berth, kilęs iš Siebenbuergo, 
grįžo į Europą Spėjama, kad 
ryšy su tuo Vašingtone galvo 
jama visus raketų gamybos 
darbus iš Pentagono perimti 
ir pavesti privačioms fir
moms. Lig šiol kariškose la
boratorijose dirbę mokslinin
kai tuo labai nepatenkinti, nes 
privati kontrolė būsianti ne
pakeliama Brauno nuomone, 
toks pertvarkymas būtų nu
kreiptas specialiai prieš vo 
kiečius ir jis pats nesutiksiąs 
taip dirbti. Jis geriau perei
siąs dirbti į privačią pramo
nę arba grįšiąs į Europą, bet 
civilei kontrolei nepasiduo 
siąs, nes žinąs kad tokiame 
atvejy tokios mokslinės lais
vės kokia lig šiol naudojęsi, 
nebebūtų O jo svajonė esan
ti pagaminti Jupiterio rake
tą, kuri išspręstų visus dabar 
dar nenugalėtus sunkumus.

Vokiečiai dėl numatomų per 
tvarkymų yra susijaudinę ir 
juos laiko nukreiptus prieš sa 
ve. Betgi tai dar nėra visai 
aišku Galimas da;ykas, kad 
tai iššaukta nepasitenkinimo 
dėl tyrimų bei bandymų nepa 
sisekimų ir manoma, kad griež 
tesnėje privačioje kontrolėje 
galima bus greičiau užsimotų 
tikslų pasiekti.

į T. Ž.

tatorius.
— Kuboje dar tebešaudo. 

Gal būt tik žiaurių revoliuci
jų kraštuose buvo daugiau nu 
žudyta negu Kuboje. Pati vy
riausybė oficialiai pranešė, 
kad lig šiol sušaudyta 335 bu 
vusio prezidento bendradar
biai ir rėmėjai.

— Kubos vyriausybė atsi
sakė duoti leidimą mokyklo
se tikybą dėstyti. Privačiose 
mokyklose tikybos dėstymo 
nedraudžia.
PERO NI ŠTAI NENURIMSTA
Argentinos juscialistų pero 

nistų partija vėl pradėjo pro 
pagandą. Iš vyriausybės rei
kalauja, kad pildytų duotus 
rinkimų išvakarėse pažadus. 
Peronistams buvo duotas įsa
kymas balsuoti už Frondizi 
kandidatūrą. . a

Kovo ir balandžio mėnesiais 
Argentinoje bus savivaldybių 
rinkimai Juose jie ruošiasi da 
lyvauti, kad galėtų savo kandi 
datus pravesti.

Šiomis dienomis Buenos Ai
res vyksta peronistų 62 sindi
katų kongresas, kurioje pla
čiai nagrinėjama esamoji poli 
tinė ir ekonominė padėtis .

32 nepriklausomi sindikatai 
irgi buvo kviesti dalyvauti, bet 
jie atsisakė. Kunigų įtakoj yra 
19 sindikatų Juos peronistai 
kongresan nekvietė. h
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Lietuvos Rašytoju Suvažiavimas 
Parodė Ideologini Lūži

Nei trečdalis rašytojų nepriklauso komunistų partijai. Sun
ku rašytojus «perauklėti». - Partiečiai jaudinasi dėl 

«naeionalistinių» nuotaikų krašte ir dėl užsie
nio lietuvių veiklos įtakos.

(E) Okup. Lietuvos rašyto
jų III suvažiavimas, įvykęs 
Vilniuje antroje sausio mėn. 
pusėje tuoj po kompartijos 
XI-jo suvažiavimo, matyt, tu
rėjo tikslą Lietuvos rašytojus 
«ideologiniai» sustiprinti, juos 
ir jų veiklą labiau suderinti 
su partine linija. Visi kiti — 
literatūriniai — klausimai bu
vo tik antraeiliai.

Partija įsakė — rašytojas pri
valo atsiliepti: Klausau!

Lkp centro komitetas dar 
prieš rašytojų suvažiavimą pa 
rašė specialų raštą, kurio for 
ma — sveikinimas, o tikrasis 
turinys — instrukcijos, įsaky 
mai. Pažymėjęs kad laikotar 
pis po pereitojo suvažiavimo b 
uvęs «kupinas kovos prieš pra 
eities atgyvenas, prieš įvai
raus plauko revizionistus», lyg 
iškeltu basliu rašytojams aiš
kina, kaip reikšminga esą de
maskuoti «buržuazinės san
tvarkos išnaudotojišką esmę», 
Rašytojams įsakoma dar la
biau suaktyvinti ideologinę ko 
vą prieš buržuazinės praei
ties atgyvenas ir už komunis 
tinį turinį (Laiškas įdėtas “Li 
teratūros ir meno” š m. 4 me 
numeryje)

Į tą laišką, kaip ir pridera 
paklusniems partijos valios 
vykdytojams, atsakė nuolan
kiu laišku «Trečiasis Tarybų 
Lietuvos rašytojų suvažiavi
mas», tikriau sakant jo komu 
nistinė vadovybė. Pasižadėjo 
«kaip savo akies vyzdį» sau
goti literatūros idėjinį tyru
mą, jos «partinį kovingumą». 
Gėrėjosi turinti «tokį išmintin 
gą mokytoją kaip komunistų 
partiją” (anksčiau, kaip pa
mename, pats išmintingiausias 
mokytojas būdavo Stalinas). 
Toliau pasižadama: ‘ Mes su 
dar didesniu principingumu ir 
nepakantrumu kiekvienu atve 
ju duosime atkirtį betkokiems 
buržuazinės ideologijos pasi
reiškimams”. Pasisakyta ir 
prieš “gyvenimo juodinimą”, 
kitaip tariant prieš gyvenimo 
tamsiųjų pusių literatūrinį at 
vaizdavimą.

« ..Mes atsimename tą laiką 
kai ypač per lenkų revizionis 
tinę spaudų, radiją ar kitais 
būdais prasiskverbusios į Lie 
tuvą revizionistinės idėjos ir 

pas mus kai ką, nors ir labai 
nedaugelį, bus užkrėtę savo 
nuodais».

Tos įtakos dėka buvę šunie 
kinta tie kūriniai, kurie tei
giamai pavaizdavę «liaudies 
kovas ir pergales». Tai buvę 
pavadinta «lakavimu» Vencio 
va mano, kad šitų nesveikų 
revizionistinių nuotaikų įtako 
je laikina.,' žymiai sumažėjo 
visuomeninė tema mūsų poe 
zijoje, savo vietą užleisdama 
meilės ir gamtos lyrikai, aiš 
kiai poezijos kovingumo ne
naudai. Tokiomis nuotaikomis 
kurį laiką gyvenęs K. Saja.

“O argi kaikurių draugų ko 
va dėl neribotos laisvės vaiz 
duoti ypač tamsiąsias gyveni 
mo puses (tai galima įžiūrėti 
kad ir J. Dovydaičio straips
nyje “Susitikime su herojum” 
išspausdintam ‘Literatūroje ir 
mene’) nėra atsiliepimas j re 
vizionistų pageidavimą kad 
mūsų literatūra daugiau nie
ko ir nedarytų o tik vaizduo 
tų tai. kas juoda, tamsu ir 
biauru”.

Prikiša Venclova J. Lanku
čiui (straipsnyje “Pergalėje , 
apie partiškumą ir visuomeni 
nę literatūros paskirtį), jog 
jis užmiršęs, kad partiškumo 
principas pirmiausiai reika
laująs aktyviai kovoti prieš 
buržuazinę ideologiją. Vencio 
va prisikabina ir prie kitų:

«O argi ne revizionizmo at 
vejis yra antimarksistinis V. 
Kubiliaus straipsnis apie B. 
Sruogos dramaturgiją (‘Perga 
lės’ žurnale), kuriame visiš
kai atsisakyta marksistinės 
metodologijos, kaip ir ten pat 
atspausdinta R. Mackonioapy 
braiža apie Stutthofą, kurioje 
jis buržuazinių nacionalistų 
veiklą hitlerinės okupacijos 
metu bando reabilituoti ir pa
vaizduoti kaip patriotinę».

Prie revizionizmo reiškinių 
Venclova priskaito ir vienin
gosios srovės pasireiškimo at 
vėjus Grožinės literatūros lei 
dyklos (Vilniuje) darbe, «be 
kritikos atrenkant ir išlei
džiant, pvz., J. Paukštelio ar 
ba Br. Buivydaitės knygas, 
nekritiškai išleidžiant B.Sruo 
gos raštų VI jį tomą, ideali
zuojant tokių žymių rašytojų, 
tačiau buržuazinių veikėjų 
kaip Vaižgantas, politinę vei
klą ir pan. Prie šios rūšies

Gražina Tulauskaitė

Prie Svetimo Ežero
Linksmos žuvėdros pakyla ir lekia 
Tolyn didžiais būriais.
Kas mano širdžiai nurodo taką 
Kasnakt namo pareit.

Ežero bangos žoles Čia aptaško
Gyvuoju sidabru...
Ne, tai pražysta tik žodžiai laiško, 
Kurį širdy turiu.

Senas žvejys jau kelionėn ištiesia 
Nenuoramas bures...
Mudvi kada gi, širdie, galėsim
Negrįžtamai pareit?
1S54-VIII-15

reiškinių reikia priskirti ir 
kai kurių literatūros moksli
ninkų apolitiškus pasisaky
mus svarstant literatūros sro 
vių klausimus...»

Kalbėdamas apie revizioniz 
mo reiškinius dabartinėje Lie 
tuvos literatūroje, Venclova 
ir vėl grįžta prie «buržuazi
nių nacionalistų», kurie, gir
di, įvairiais būdais stengiasi 
suniekifiti tarybinės literatū
ros kūrinius, tuo pat metu 
kiek galint iškeliant buržua
zinius rašytojus ir jų knygas, 
stengiantis juos pavaizdi.oti 
kaip tikrojo lietuviškumo, tau 

Irlandia, proporcingai imant turi daugiausia ligoninių ir ligoniams lovų. Apskai
čiuojama, kad viena ligoninėje lova tenka 67 žmonėms.

Mokslininko gydytojo Jonas Salk surasti skiepai prieš vaikų paralyžių. Amerikoj 
šia liga sergančius sumažino ligi 80 procentų. Ši liga beveik išnaikinta kitose 56 šalyse.

Posakis «slenka, arba eina čerapoko, arba kaip lietuviai sako, vėžio žingsniu, yra 
moksliškai patvirtinta: čerapokas per valandą nuslenka tik 46 centimetrus.

tiškumo gynėjus, kaip aukš
čiausio meniškumo įkūnijimą, 
kalbėjo Venclova.

Siūlo rašytojus išsklaidyti po 
visą Lietuvą.

Priekaištaudamas Lietuvos 
rašytojams, kad jie per ma
žai domisi šių dienų temo
mis, neaprašo pramonę ir kol 
chozus Venclova paskelbėte 
kį pasiūlymą, kuriuo rašyto 
jai vargu bus patenkinti. Venc 
lovos įsitikinimu, dabar atė
jęs laikas mūsų rašytojams 
gyventi netik Vilniuje, bet kai

Fizinis Darbas Apsaugo 

Nuo Širdies Priepuoliu

Nauji įrodymai, jog tie, ku
rie atlieka fizinį darbą rečiau 
būna paliesti širdies atakų 
arba priepuolių, neseniai bu
vo paskelbti anglų Royal Col 
lege of Physicians, Londone 
Tų gydytojų raportas apima 
3.800 atliktų tyrimų su vyrais, 
kurie mirė kitokiom negu šir 
dies ligomis Pasirodė, jog 
sulaukusių 50 - 60 metų am
žiaus vyrų tarpe, sunkiau dir 
busieji turėjo sveikesnes šir
dis ir mažiau užblokuotas ar 
terijas negu tie, kurie atlik
davo lengvus darbus.

Taigi, nemanykime, jog 
vengdami fizinio darbo arba 
mankštinimosi mes tuom pat 
sykiu pagelbėsim savo šir
džiai normaliai veikti.

Sandara

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIĘ 
NESKAITO.

kam keleriems metams, o gal 
ir ilgesniam laiko, persikelti 
į periferiją. Siūlo vieniems 
rašytojams apsigyventi Klai 
pėdoje, kitiems Akmenėje, tre 
tiems Kauno HES.

Kaip Atrodo Lietuva ir jos Nuotaikos
(E) Neseniai iš Lietuvos į 

Vakarus atvykęs buv. Sibiro 
tremtinys «Eltos Informaci
joms» papasakojo apie savo 
pergyvenimus ir pastebėjimus. 
Be jau žinomų (iš anksčiau 
atvykusiųjų) dalykų, kiekvie 
nas naujas turi kai kurių skir 
tingų žinių. Visa tai padeda 
sudaryti tikresnį vaizdą ir a- 
pie okupuotąjį kraštą ir apie 
trėmimus į Sibirą

Lietuva vis dar išsiskiria iš So 
vietinių kraštų.

Atvykėlis t k. pasakoja, kad 
grįžusiam iš tremties į Lietu
vą lietuviui-tremtiniui susida
ro toks įspūdis, kad esi pate
kęs jau į užsienį. Pripratu
siam prie rusišku pastatų, ke 
lių, žmonių apsirengimo, mies 
tų ir kaimų čia tuoj krinta į 
akį skirtingos sąlygos Nors 
ir okupanto nuvarginta. Lietu 
va skiriasi nuo Rusijos tiek, 
kiek iš kitos pusės ji skiria
si nuo Vokietijos.

Pirmiausia matosi Lietuvo
je žymiai geresnis žmonių ap 
rėdąs, negu Rusijoje Lietu 
vos gyventojai nešioja visiš
kai kitų fasonų rūbus, nei ten. 
Moterys ypač Lietuvos mies
tuose pamėgdžioja kiek galint 
Vakarų madas pagal gauna
mus iš užsienio madų žurna
lus. ir plaukų šukuosena dau 
gelyje atvejų ima lygintis Va
karams. Drabužių spalvos Ru 
sijoje daugiausia tamsios: juo 
da, mėlyna. Lietuvoje įsigali 
vis daugiau ir šviesesnės mar 
gesnės spalvos. Ypač geriau 
apsirengę lietuviai Kaune Net 
tvirtinama, kad kauniečiai esą 
geriau apsirengę negu bet ku 
rio kito miesto gyventojai 
Sov. Sąjungoje Vis daugiau 
drabužių matytis pasiūtų iš 
amerikietiškų medžiagų. Vy
rų kelnės siuvamos taip pat 
pagal Vakaruose įsigalėjusią 
madą — siauresnės, negu 
anksčiau.

Komjaunimo ir partijos pa 
reigūnai kartais griežtai kri

tikuoja įsigalinčią ir Lietu 
voje «vakarietiškų ■ kelnių, «va 
karietiškos» šukuosenos ma
dą. Kalbama apie «stiliagas» 
ir stengiamasi jiems prikišti 
«keliaklūpčiavimą Vakarams».

Tačiau visa tai nesutrukdo, 
kad Kauno jaunimo, ypač stu 
dentų tarpe jaučiamas didelis 
susidomėj'mas Vakarais. Tai 
pasireiškia netik drabužių fa 
šone, šukuosenoje, vakarietiš 
kos muzikos ir šokių pamėgi 
mu, bet ir tam tikrais kalbi
niais išsireiškimais. Uoliai 
skaitoma ir užsienio literatū
ra, kiek ji randama bibliote
kose, be to, ir vienas kitas nu 
čiuptas užsieno žurnalas. JAV 
pasiuntinybės Maskvoje lei
džiamas žurna’as rusų kalba 
«Amerika» taip pat eina per 
rankų rankas.

Kaip šiuo metu su maistu?

Maisto problema šiuo metu 
Lietuvoje jau nebėra tokia ak 
tuali. kaip anksčiau. Kur nors 
nuošaliame miestelyje prekių 
būna maža, bet turguose gali 
ma gauti bemaž visko ir tai 

dažnai pigesnėmis kainomis, 
negu valdiškose krautuvėse. 
(Be reikalo Amerikos lietu
viai savo siuntiniuose kartais 
įdeda dar sviesto, taukų, cu
kraus ir panašių produktų — 
jų yra ir pačioje Lietuvoje. 
Tik drabužį įsigyti -- tai bu
vo ir lieka problema!). Mažės 
niuose miesteliuose, tiesa, ir 
dabar dar kartais tenka prie 
duonos išstovėti po valandą 
laiko, tačiau jau gauti gali
ma. Parduodami daiktai nevy 
niojami į popierių, kaip buvo 
nepriklausomoje Lietuvoje, ar 
ba kaip yra visur laisvajame 
pasaulyje Šiaip jau su mais 
tu Sovietų Sąjungoje vis dar 
blogi reikalai. Kvietinių mil
tų kai kur galima gauti tik 
didžiųjų švenčių metu. Tuo
met eilės susidaro jau iš nak 
ties Sovietiškoji liaudis mai
tinasi labai prastai. Ne visa
da pajėgia iš savo uždarbio 
ir saulėgrąžų aliejaus ar mar 
garino nusipirkti. Bulvė ir duo 
na jos pagrindinis maistas. 
Kaip minėta, Lietuvoje su 
maistu kiek geriau, ir būtent 
gera dalimi dėka kolchozinin 

kų privačių sklypelių ir jų 
laikomų gyvulių. Parduoda sa 
vo gaminius ne todėl kad ne 
galėtų patys suvartoti, bet to 
dėl, kad nori pasidaryti sau 
vieną kitą rublį, nes uždarbiai 
kolchozuose, kaip visiems ži 
noma, visai menki.

Išoriniai vaizdai.

Keliai Lietuvoje, palyginus 
su Rusija, labai geri. Tačiau 
kaimų vaizdas nykus. Namai 
nepaprastai apleisti, stogai 
prakiurę, apšepę. Išvežtų į Si 
birą ūkininkų sodybos dau
giausia sugriautos. Ir tik iš 
apleisto sodelio gali spėti, kad 
čia kada tai lietuvio gy venta. 
Griuvėsiuose dilgelės įsibujo 
jusios.

Miestuose matosi labai dide 
lis skirtumas tarp nacionali
zuotų ir privačių namų. Na
cionalizuotieji (valdiški) namai 
atrodo baisiai: visa apleista, 
sugadintas vandentiekis ir ki 
ti įrengimai, iš lauko ir vidu
je nubyrėjęs tinkas. Jei gre
ta nacionalizuoto namo stovi 
namelis, turįs privatų savinin
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I\as Yra Spiritizmas?
Dabar daug kalbama apie 

spiritizmą. Visiems beveik ten 
ka girdėti įvairiausių žingei
džių pasakojimų iš kitų ar jų 
radijo apie s iritistų seansus. 
Vieni spiritizmą labai giria. 
Net valdžia paskelbia vis nau 
jus spiritistų centrus viešo
sios naudos įstaigomis. Kiti 
spiritistus labai smerkia, kaip 
žmones suvedžiojančius kaip 
moderniuosius burtininkus ir 
išnaudotojus. Daugumas gi 
spiritizmu visai nesidomi, dė
damiesi kiekvienos religinės 
ir sąžinės laisvės šalininkais.

Kas gi iš tikrųjų yra spiri
tizmas? Ko siekia spiritistai? 
Kodėl tiek daug žmonių eina 
į spiritistų centrus. Tai klau
simai į kuriuos mūsų bendra
darbis P. Salantas duos jums 
atsakymą keletoje paskaitė
lių. Šiandien pasiaiškinkime 
apie tai.

Kas yra spiritizmas?

Spiritizmo pagrindas yra 
jau senovėje žinomos žmo
gaus pastangos susisiekti su 
ano pasaulio dvasiomis Spiri 
tizmas yra tam tikra sistema 
priemonių ir būdų, kurių dė
ka žmonės bando sūsirišti su 
mirusiųjų dvasiomis, kad su 
žinotų sau rūpimus dalykus. 
Su nuo kūno laisvomis 
žmonių dvasiomis galima esą 
susirišti arba per mediumus, 
tai yra žmones tarpininkus, ku 
rie turi joms ypatingą jautru 
mą būdami transe, tam tikra
me dvasiniame stovyje; arba 
per kai kuriuos daiktus, kaip 
medinį staliuką, kauliukus, ak 
menukus.

Įvairius anų dvasių per me 
dijimus pareikštus «apreiški
mus» praeito šimtmečio antro 
je pusėje į vieningą doktriną 
arba mokslą sujungė prof Le 
on Hipolito Denizart Rivail. 
Šis prancūzas vėliau save va 
dinosi ir knygas apie spiri
tizmą rašė Allan Kardec var
du. Mat, jis sakėsi esąs nau
jai įsikūnijusi keltų poeto Al 
lan Kardec dvasia Jam 1>56 
metų balandžio 30 dieną me 
dijumas viename seanse pa

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Pebro Šimonio, ar Kun. P. Ragažms- 

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

ką, tai jis išsiskiria kaip die 
na nuo nakties.

Sovietinės kariuomenės dau 
giau pastebima Vilniuje, Kau 
ne, Tauragėje, Mariampolėje 
(Kapsuke), Klaipėdoje, Pagė
giuose. Klaipėdos įgula pavie 
totą senose kareivinėse. Prie 
Klaipėdos įgulos priklauso ir 
stipri zenitinė artilerija, ku
rios būstinė pajūryje, maž
daug pusiaukelyje tarp Klai
pėdos ir Palangos. Tarp rusų 
karių ir lietuvių nėra jokio 
bendravimo. Rusai ir toliau 
tebelaikomi okupantais. Be to, 
yra ir sunkumų su kalba: Kai 
miečių dauguma visiškai ne- 
moka rusų kalbos

Pačioje Klaipėdoje, galbūt, 
daugiau kaip pusė gyventojų 
yra rusai. Tačiau Klaipėdos 
krašte rusų nėra daug, dau
giausia jie įsikūrę miesteliuo 
se ir sovehozuose.

Tokių, kurie numato emi
gruoti į Vokietiją, Klaipėdos 

davė dvasių pareikštą šitokį 
raštelį: «Viskas bus sugriau
ta.. Nebus daugiau religijų; 
reikia vienos, bet tikros, di 
dingos, gražios ir vertos Su 
tvėrėjo.. Pirmieji pamatai jau 
padėti. Rivail. tavo pasiunti 
nybė yra čia!» Taip Allan 
Kardec tapo moderniojo spi
ritizmo dar ir dabar visų pri
pažįstamu fundatoriumi.

Taigi spiritizmo doktrina ar 
ba mokslas yra šis Dievas, 
vesdamas žmoniją į jos aukš
čiausią paskyrimą, davė jai 
tris apreiškimus: du asmeniš
kus. individualius ir vieną ko
lektyvu, būtent vieną per M oi 
zę, antrą per Jėzų Kristų i ir 
trečią per dvasių pranešimus. 
Jėzaus įstatymas atšaukė įMoi 
zės įstatymą dvasių gi apreiš 
kimai atšaukia Jėzaus įstaty
mą tai yra Bažnyčios parėdy 
mus Mat ji jau nepajėgia 
žengti kartu su mokslo pažan 
ga ir tik pinigo nori, mielos 
yra Dievo sukurtos ir išsvies 
tos į erdvę, kur per vis pasi 
kartojančias reinkarnacijas, 
įsikūnijimus siekia tobulybės, 
būtinos Cievo paveldėjimui. 
Užtat nėra pragaro Viniotelis 
doros įsakymas yra meilė. Tuo 
tarpu dvasios bendrauja su 
žmonėmis, pamokydamos ir in 
formuodamos juos per medi- 
jumus

Tačiau daugumas eilinių spi 
ritistų mažai domisi tuo spi 
ritizmo mokslu. Nei iš karto 
ir nei visiems jis ir išdėsto
mas. Žmonėms labiausiai rūpi 
spiritizmo praktika.

Ji vykdoma per spiritisti- 
nius seansus arba posėdžius. 
Spiritistinių seansų metu esą 
galima dėka mediumo arba 
tarpininko susisiekti su savo 
mielais mirusiais, išgirsti jų 
balsą net juos pamatyti; ar 
ba iššaukti senai mirusių gar 
šiųjų žmonių dvasias; taip 
iš jų sužinoti rūpimus daly
kus. ateitį, kurio įvykio kalti 
ninkus arba gauti receptus 
nuo savo ligų .

Ubandos spiritizmo k ypties 
ir daugel kitų spiritistų eina 
ma daug toliau Pagal juos 
esą galima padaryti dvasių 

krašte esą dar apie 2 3.000.
Kuršių Neringa tebelaikoma 

draudžiama zona Net grupi
nės ekskursijos turi turėti lei 
dimą. Klaipėdos uostas nuo 
plačiausios visuomenės tebė
ra izoliuotas. Jis aptvertas 
aukšta lentų tvora. Viršuje iš 
temptos spygliuotos vielos. 
Nuolat saugomas.

Palangos kurorto pliažui y- 
ra išskirta tik apie .1,5 km ii 
gio ruožas Pajūryje vasarą 
leidžiama vaikščioti iki 23 vai. 
Po tos valandos visas pajū
rio smėlis yra išakėjamas. Pa 
jūrio pušyne į abi puses nuo 
Palangos yra stebėjimo bokš
tai. Labai madoje gintariniai 
gaminiai. Net nelietuvės gin
tarinius karolius nešioja — 
kaip gyduolę nuo įvairių li
gų... Palangos vasaruotojų tar 
pe lietuvių tautybės žmonių 
nedaug tebūna. Pats Palangos 
miestelis gerokai išsiplėtė, 
daug naujų namų ir gatvių.

MŪSŲ LIETUVA

Jovaras

Tylus, Tylus Vakarėlis
Tylus, tylus vakarėlis,
Taip ramu čia lauke:
Šviesūs rausvas debesėlis
Per padanges plaukia.

Jau nutilo paukštužėliai,
Upės nebanguoja,
Mūsų broliai bernužėliai
Dalgių nevaliuoja.

Mėlynakės seserėlės
Gėlių prisiskynė.
Iš liūdnųjų ašarėlių 
Vainikus nupynė.

Žvaigždės mirga, mėnuo šviečia
Pailsėti šaukia,
Jaunos mintys širdį kviečia, 
Pas mieliausią plaukia.

pagalba, kad vienas į kitą įsi 
mylėtų, kad vedusieji išsiskir 
tų, arba atsikratyti save ligų, 
juos perkeliant ant gyvulių 
ar kitų žmonių, arba atsiker
šyti savo priešininkams... Rei 
kia tik iššaukti blogąsias dva 
sias (exus) ir joms įsiteikti 
tam tikromis apeigomis, dova 
nomis ir aukomis (despa
chos). * . i

Kaip vyksta dvasių iššauki 
mai, pasirodymai ir kitokie 
spiritistiniai reiškiniai spiritis 
tų centruose ir ubandistų ter 
reiruose, pakalbėsime kitą 
kartą
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KA KIEKVIENAS TURI 
ŽINOTI APIE

MEDICINA

Kodėl gydytojas tikrina kolos 
kraujo spaudimą?

Darant generalinį sveikatos 
patikrinimą, gydytojas dar pa 
tikrina aukščiau ir žemiau ke 
lių kraujo spaudimą. Kodėl 
tai daro? Mat jis egzaminuo
ja, kokioje padėtyje yra tavo

Pastarosios yra meskfaltuotos. 
Naujai pastatyti namai mūri
niai. Sezono metu Palangoje 
viskas brangu Iš Palangos į 
Kretingą kas valandą kursuo 
ja autobusas.

Dėl okupanto sudaryto skur 
do kaime, kas tik pajėgia bei 
gali — veržiasi į miestus, ku
riuose paprastai yra kiek di
desnės galimybės. Todėl kol 
chozuose ir sovehozuose dide 
lė persvara moterų ir senių.

Žmonės grįžusius iš Pietų 
Amerikos į Lietuvą laiko vi
siškai «kvailiais». Bet kartu 
ir patenkinti kad «ir jie para 
gaus tarybinę laimę».Keletas 
grįžusių, kaip tekę girdėti, pa 
baigė savo gyvenimą saužu- 
dybe.

Kai dėl nuotaikų, tai lietu
viai nėra susitaikę su minti
mi. kad rusai Lietuvoje liks 
amžinai Daug nesibijo net ka 
ro ir yra įsitikinę, kad tokiu 
atveju viskas pasikeis. 

kojos venos ir arterijos. Ka
dangi tie kraujo indai nesiran 
da raumenų paviršiuje, bet 
giliau, kartais yra sunku nūs 
tatyti ar yra normali kraujo 
cirkuliacija ar kartais nėra 
kurių nenormalumų venoje.

Minėtas tyrinėjimas yra da 
romas taip: atitinkamas apara 
tas yra uždedamas antran 
kos aukščiau alkūnės ir pri 
pildomas oru T«i daroma no 
rjnt patirti, kokio didumo oro 
spaudimas yra reika ingas su 
kelti skausmui pacijente. Ben 
drai asmenys gali pakelti iki 
25o mm. spaudimą, nejausda
mi jokio skausmo.

Paskui uždedama aparatas
ant kojos, pradžioje virš ke
lio, o paskui žemiau kelio. 
Jeigu pacientas pradės skųs
tis, kad skauda, kada oro 
spaudimas yra žemiau 250 
mm. gydytojas daro visiškai 
tikrą išvadą, kad kraujas nor 
maliai necirkuliuoja venose, 
kurios randasi giliau.
Šiuos nurodymus duoda jau 

mūsų minėtas medikas Hers- 
chens.

Žiūrėk gerai, į kokį indą pili
vaisių sunką!

Kartą buvo suorganizuota 
linksma iškila (pique nique). 
Vaikai ištroškę gėrė drauge 
nusivežtą limonadą ir visi ap 
sinuodijo. Kas įvyko? Kodėl? 
Buvo blogai pagaminta? Visai 
ne. Ji sugedo, nes buvo supil 
ta į dažytą cinko indą. M-«t Ii 
monada būdama kiek rūkšti, 
sukėlė reakciją ir apnuodijo 
gėrimą.

Šeimininkės turi labai ge 
rai žiūrėti į kokius indus pila 
vaisių sunkas ir kitus gėri
mus.-Tam reikalui yra visada 
geriausiai naudoti stiklinius 
ar porcelinius indus Ir beto 
reikia žinoti, kad minėti skys 
čiai greitai genda jeigu nėra 
laikomi šaldytuvuose ar bent 
vėsiose vietose. Rašo dr. Hers 
chens.

1959 m. vasario 28 d.

Zemàiciu Karciamà Pries

110 Metu

Vienas Keltautojas Taip 
aprašė Savo Įspūdžius

Senoviškos karčiamos Že
maitijoje ir visoje Lietuvoje 
sudarė savotišką įdomumą ir 
jos turėjo ypatingo? reikš
mės. Vienas keliautojas L. Ka 
merton, vykdamas -848 me
tais iš Mintaujos j Kauną, bu 
vo sustojęs Vaiguvos karčia 
moję, kurią jis ir aprašė sa 
vo atsiminimuose.

Toji karčiama buvo mūrinė, 
su storom sienom, statyta 
prieš porą šimtų metų. Per 
plačius vartus įvažiuojama į 
kiemą, kuriame yra tvartas 
arkliams pastatyti.

Įėjus į karčiamos vidų, pir 
miausia metasi į akis dvi ei
lės stalų, o prie jų suolai. 
Gale erdvingos salės yra už
tvara, iš kurios per langelį 
parduodama degtinė, alus ir 
kitokie gėrimai. Pora kamba 
rių yra skirta nakvynei pake 
leiviams

Jei kas atvažiuoja su pora 
arklių, tiems yra skiriamas 
ypatingas dėmėsią Patsai sa 
vininkas išbėga pasitikti ir 
siūlo visokių patarnavimų Jei 
paprašai maisto, kokio pas jį 
tuo metu nėra, tai jis pasiųs 
ką nors į artimiausį kaimą 
arba dvarą surasti ir parneš 
ti. Tuom tarpu jis pagirdo ir 
pašeria arklius avižom bei 
šienu. Paskiau skubinasi prie 
krosnies ir pradeda gaminti 
maistą.

Kaačiamos šeimininkas vis 
ką žino, kas dedasi aplinkui. 
Jis papasakos kas kuom pyks 
tąsi, kas turtingas, kas prasis 
kolinęs; jis žino po kiek par 
siduoda linai, kviečiai, avi
žos ir kitokie žemės produk 
tai. Jis pašnabždės į ausį apie 
maskolių žandarų šunybes, 
apie uždėtas gyventojams kon 
tribucijas, apie ištrėmimus.

Karčiamą atlanko visokių 
tipų žmonės.- miestelio gyven 
tojai, kaimiečiai, dvaro pri
žiūrėtojai, valsčiaus pareigu 
nai. Čia jie patiria «vėliau
sias» žinias apie įvykius pa 
šaulyje, čia jie be teismo iš
riša ginčus, daro sutartis, na 
ta proga ir pasilinksmina.

Anksti rytmetyje, keliauto
jas atsisveikino su karčiamos 
šeimininku ir leidosi Kelmės 
link.

Sandara

Pinigu Padirbėjas Sunau

dojo Ta Amata Geriems

Tikslams

Pramintas «Italijos pinigų 
padirbėjų karalium», jau 76 
metų sulaukęs, Attilio Pollas- 
tri, nuobodžiaudamas kalėji
me, kur turi atlikti dvylikos 
metų bausmę, išrado naują 
būdą apsisaugoti nuo padirb 
tų banknotų Tą savo išradi 
mą, kurį laiko «tobulinusiuoju 
ir pigiausiuoju», jisai be jokio 
atlyginimo atidavė Italijos 
Valstybiniam bankui.

Pollastri buvo išgarsėjęs 
dolerių, svarų sterlingų ir vo 
kiškųjų markių tobulais padir 
binėjimais, kad kartais net 
žymūs ekspertai nesugebėjo 
jo padirbtų banknotų atskirti 
nuo tikrųjų.

3



1959 m vasario 28 d.pusi 4 MŪSŲ LIETUVA

«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L » skyrių^ jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūt?. Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Ra&tus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postal 4'118

São Paulo.

Šis Marijos Pečkauskaitės straipsnis paimtas 
iš knygos «Mergaitės Kelias», skirtas mergai
tėms, bet lygiai, o gal net ir daugiau jis tinka 
berniukams.

(Red.)
Tas vardas jums gerai žino 

mas iš Šventosios Istorijos, 
mano mielosios skaitytojos. 
Taip vadinosi vienas Nojaus 
sūnus, kuris pagarsėjo savo 
tėvo pajuokimu. Dėl to jis ta 
po amžino nemandagumo ir 
grubumo simboliu Jis nieką 
da nemiršta. Kartais glūdi jis 
pasislėpęs užkampyje, o kar
tais, piktu juoku išsišiepęs, 
sugniaužęs kumštis, ateina į 
mūsų tarpą.

Kas yra Chamas ?
Pirmiausia tas, kieno širdy - 

je nėra pagarbos jausmo. Juk 
ir ano pirmojo Chamo kaltės 
priežastis buvo pagarbos sto 
ka Jei būtų gerbęs savo tė
vą, jis niekuomet nebūtų jo 
pajuokęs, bet būtų pasielgęs 
kaip jo broliai. Kiekvienas, 
kas negerbia autoriteto, yra 
Chamas.

Dažnai girdi mokines ar mo 
kinius sakant: «Kaip mes ga
lime gerbti savo mokytojus, 
kad jie nėra to verti?»

Gal būti, f^al iš tikro mūsų 
tautoje nedaug gerų mokyto
jų? Gal iš tikro kiti nėra gerb 
tini. Bet kas iš to. Ir patriar 
chas Nojus nebuvo gerbtinas, 
kai pasigėręs nepadoriai gulė 
jo, o dėl to Chamas, nepager 
bęs jo tą valandą, buvo am
žiams paženklintas dėme Čia 
neturi reikšmės, ar tas ar anas 
žmogus yra vertas pagarbos. 
Mes turime jį. gerbti ne kaip 
šiokį ar tokį žmogų, bet kaip 
autoriteto nešiotoją, aukšto pa 
šaukimo tarną, kilnios idėjos 
atstovą. Žinoma, prie to gali 
prisidėti ir pats asmuo, jei to 
jis nusipelnęs, bet šito nuo
pelno nebuvimas neatleidžia 
mūsų nuo pareigos rodyti jam 
savo pagarbą. Kas kitaip da
ro, yra Chamas.

— Ką noriu, tą ir darau, ir 
kas man ką padarys! Aš vis
ką žinau ir viską galiu: Aš! 
aš! aš! O į kitus spjaunu.

Taip sako Chamas
— Kodėl taip menkai teiš

mokstate kalbų? — klausi mo 
kinį. — Kodėl mokytojai ne
užduoda rašomųjų darbų. Juk 
taip sunku pasisavinti sveti
mą kalbą.

-- Mes nesutinkam. Nuta
rėm, kad nebūtų jokių rašinių 
namie, — atsakė mokinys.

Chamas kritikuoja visus ir 
viską ir be jokios baimės 
sprendžia visus klausimus — 
kilnių kilniausius, painių pai 
niaukius. įvairių įvairiausius. 
Perskaitęs kokią menką bro 
šiūrėlę kokiu nors klausimu 
jis tariasi pažinęs jį iš esmės 
ir turis teisę tarti sprendžia
mąjį žodį Tai apie ką amžių 
genijų galvojo visą gyveni
mą, jis sukritikuoja per vie
ną minutę.

Chamas sakosi mylįs lygy
bę. «Koks jis čia ponas! Praė
jo jau tie laikai! Dabar kiek
vienas pats sau ponas'» Bet 
pačiam būti ponu ant kitų — 

ak, kaip jam miela! Ir jei jis 
gauna nors šiokios tokios vai 
džios, tai iš kailio nerias, kad 
visi tai matytų, ir kad jo val
domieji tai kuo skaudžiausiai 
pajustų. Aš jums parodysiu! 
Aš galiu jus į dulkes sutrinti!

Chamas neturi kilniadvasis 
kūmo, juo smarkiau kas yra 
parblokštas ant žemės ir sti
priai prispaustas, juo dides
nis malonumas yra Chamui į 
jį spausti. Jam tinka «pribaig 
ti». Jis nė vokte nesuvokia, 
ka* yra «tiesti priešui aukso 
tiltus».

Chamas yra begalinis stor 
žievis. Juo kas jam švelnes
nis, mandagesnis, juo jis tam 
įžūlesnis. Jį teveikia kumštis 
ir bizūnas, nes Chamas yra 
bailys.

Ar mūsų tarpe yra Chamų?

Manau, sutiksite su manim, 
kad ne tik yra, bet, kas bai 
šiaušia, auga, rasdamas sau 
geros dirvos. Jei mokiniai iš
varo iš klasės netinkamą sau 
mokytoją, neprisiima užduo
damų pamokų, net kartais rei 
kalauja vieną ar kitą moky
toją pašalinti — tai jau čia 
ne tik gera dirva bet tiesiog 
šiltnamis Chamui ugdyti.

Be to. yra dar viena ap'in- 
kybė, kuri dar labai tręšia tą 
dirvą. Dauguma mūsų moks
leivijos yra darbininkų vaikai. 
Toks vaikas įžengęs į antrą 
trečią gimnazijos klasę ar at- 
siritęs iki šeštos, jau tariasi 
baisiai mokytas. Kaipgi! Jei 
jo tėvai kaimiečiai, jie kar
tais nežino, kas per paukštis 
yra toji gramatika, o jei tė
vai nemoka logaritmuoti. nie
ko neišmano apie chemiją Ir 
jis tariasi turįs teisės neklau
syti ir negerbti «neišmanėlių» 
tėvų Visas tėvų vaidmuo be
lieka duoti jam lėšas, kad mo 
kytas vaikelis taptų dar mo
kytesnis Ne jis prieš tėvus, 
bet tėvai prieš jį lenkias iriš 

paskutiniosios pildo jo norus.
Tokios sąlygos yra vaikui 

pražūtis. Jo pagarbos jausmas 
yra pakirstas iš pat šaknų, ir 
tuojau pat jo vietoje ima dyg 
ti Chamas.

Taigi jei tėvai negerbiami, 
mokytojai negeibiami. tai kas 
gerbiamas? Pasilieka savas 
asmuo. Bet jei tik mūsų aš 
bus mums autoritetas, tai kur 
nueisime?

Gal ten, kur nuėjo mūsų ry 
tų kaimynai? Kad ta nelaimė 
mūsų neištiktų, reikia būtinai 
pradėti kovoti su Chamu li
tą karą turite paskelbti jūs, 
mergaitės' Kur kur, bet mo
ters sieloje neturi būti vietos 
Chamui Moteriškumas ir cha 
miškumas — tai du vienas ki 
tam priešingi dalykai, kaip 
šviesa in. tamsa, kaip dorybė 
ir nuodėmė. Moteriškumas — 
tai pagarba, švelnumas, tvar 
ka, meilė, aukojimasis, savęs 
atsižadėjimas. Chamiškumas 
—■ tai panieka, įžūlumas, chao 
sas, neapykanta, egoizmas.

Pirmas to karo žygis yra 
ugdyti pagarbą autoritetui, pra 

dedant tėvų autoritetu. Labai 
gerai suprantu, kad kartais 
lai sunku mūsų sąlygose Bet 
atsiminkite: juo sunkiau koks 
darbas padaromas, juo labiau 
jis stiprina valią ir lavina 
širdį.

NAUJA MOKSLEIVIŲ ATEITI
NINKŲ VALDYBA

Praėjusį sekmadienį 3 vai 
p.p įvyko metinis ateitininkų 
susirinkimas Apie katalikiš
kumo principą, sakramentinę 
praktiką, bei religinį apsišvie 
timą kalbėjo kun. J. Šeškevi
čius Valdybos pranešimus pa 
darė pirmininkas Vincas Bi- 
levičius ir iždininkė Julija Ši 
monytė. Pirmininko manymu 
senoji valdyba nepadarė vis
ko ką turėjo padaryti, nevisa 
galėjo padaryti net tai ką no 
rėjo Kasos kapitalas perduo
damas naujai valdybai nedi
delis. Senajai Valdybai atsis
tatydinus, buvo renkama nau
ja. Į naują valdybą slaptu bal 

savimu buvo išrinkta: An
tanas Tyla, Augustas Zalu- 
ba Irena Jurgelevičiūtė, 
Robertas Girskus, Nilas Da 
nielius, Juozas Vaikšnoras 
ir Eduardas Norkus.

Meninėje dalyje mergai
tės sudainavo žvejų dainą. 
Susirinkimui pirmininkavo 
A. Tyla, sekretoriavo Nijo 
lė Vinkšnaitytė.

JAUNIMO IŠVYKA
Kovo 8 dieną Mokslei

viai Ateitininkai rengia iš
vyką (pikninką) į Botani
kos sodą (Horto Florestal). 
Dalyvauti kviečia visą jau 
nimą. Tikslesnės išvykos 
sąlygos paskelbtos ramovė 
je. Užsirašyti pas Nilą Da 
nielių ar Vincą Bilevičių.

VALDYBOS POSĖDIS
Pirmadienio vakare (23 

sausio) išrinktoji Atei 
tininkų Valdyba susirinko 
pirmajam posėdžiui. Pir
miausia buvo pasiskirstyta 
pareigomis sekančiai pir
mininkas • Augustas Zalu- 
ba, I-sis vice pirm. Juozas 
Vaikšnora, II sis vice pirm, 
ir naujų narių magistras 
Antanas Tyla, sekretorė Ir. 
Jurgelevičiūtė, iždininkas 
Eduardas Norkus, narys sp 
cialiniams reikalams Eduar 
das Norkus ir narys pramo 
gų ir parengimų reikalams 
Nilas Danielius. Paskui bu 
vo persvarstytas ateities 
darbų planas. Sekantis Vai 
dybos posėdis bus šešta
dienį 4 vai. p. p. ramovėje.

— VELYKINĖ ATEITININ
KŲ KOMUNIJA bus Kan
čios sekmadienį (t.y. kovo 
mėn 15 d ) per 9 vai. šv. Mi 
šias. Šeštadienio vakare bus 
susitelkimo valanda, pamo
kslas ir išpažintis, po mišių 
bendri sudėtiniai pusryčiai, 
agapė. Po pietų jaunimo kry 
žiaus keliai ir «Graudūs 
Verksmai». Ateitininkai vi
są jaunimą kviečia daly
vauti.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
MUSŲ LIETUVA pusi 5

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.S 200,00.

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame adrangą, 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 698. nenha
Al. Bogaslauskas, R. Uranium, 240,- Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Ph um

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & ČIA. LTDA,

«TĖVYNES GARSAI»

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais^

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1 1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTEL MIS
. 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; BRAZU..

'f ‘•‘s* 'g Osa €ia. g
■ B

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

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

lá Pastaba: Taisome radijo aparatus, IB
H Darbas garantuotas. m
§ s

MII i m
«flkttiiimcbMm cniRiiit iiictn'tiv mmimi <t>m mm m m miii> in>ui; tnimutiiint-inim m m nh«i mut titinmnii =

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» ! 
£ - = 

! IRMAOS BAUŽYS J 
2? Regl«tr*do no C, RI Cf »ob o n.o 55« a.

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 5 
i Telefone 63-6OO5 gS3 .. , .. ...... ii n . —O . 
| Aberturas de firmas 
s Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
| Cantrat. na Junta Comerciai 
s Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
Į Escritas Comerciais
s HORÁRIO- d s s

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

8 ás 1.9 horas.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platio 
t o j ą galima si a utį 
nusipirkti naujaūsių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių be' 
laikraščių.

IWSIWSW
- LAPOS lietuviams prune 

šame.,-kad Lapos lietuviai ,gą 
11 atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clem,en, 
te Alvares .137, <

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

— Bendradarbiauk’ joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miėstokąr, 
interiofo. . UŲ

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

1KMÃCJ CAKKIEKI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jTlLIVyriLfXJE ut
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294 L

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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W. ZELINA, 515 CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

Kiekvienai Sąmoningai Jfyetuvii Skaito,
Kemia ir Prenumeruo/a «^Mtiiu ^ietuua}} Vienin

teli Jįįetuviika J^aikraiti Prazili/o/e.

— RECOLEKCIJOS PAR- 
QUE DAS NAÇÕES lietuviams 
bus kovo 6 ir 7 dienomis 20 
vai 15 min. pabaiga kovo 8 
dieną 10 vai. per pamaldas.

VILA ANASTAZIJOJE

Kovo 19.20 ir 21, pabaiga 
22 antrą pamaldomis.

Penktadienį (kovo 20) kon
ferencijos bus ne Bažnyčioje, 
bet lietuvių mokykloje.

Visi minėtų vilų ir apylin
kių lietuviai kviečiami reko 
lekcijų malonėmis pasinaudo 
ti Rekolekcijas ves Tėv. Pe
tras Daugintis Jėzuitas

• — Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Prezidiumas kvie 
Čia visuotiną tarybos susirin 
kimą š. m kovo mėn. 22 d , 
15 vai. šv. Juozapo parapijos 
mokykloje (V. Zelinoje), ben
druomenės valdvbos reika-. 
lams aptarti.

Nesusir»nkus paskirtą valan 
dą. po L/2 vai bus posėdis 
teisėtas ir be kvorumo.

Pirmininkas

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv Eduardo 

baž 10 vai.. Casa Verde, N. 
s. das Dores baž 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 10 vai.

São Gonęalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.. Lapa 6 

vai.
K et virtą:
Utinga 19 30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

<MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias,.21,
P.P Remenčius, Praça Car 

los Gomes, '83 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius. Av. S^João 
233 (prieš centralinį paštą)

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 23 Casa Verde.

Tėvą P. Daugintį prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. 
Mendes.
'K. Meškauską. Lapa, 

.Williams Speers; 700, 
'Mašinraščio kursuose, 
: P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822. V. Prudente,'

Vi Pupienį, Rua Oratorio 
125.7, Mooca.
, B. Tųbelį ir Kučinską, Moi 
hho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

João

Rua 
arba

— Guaianazes lietuviai, 
Liet. Bendr nariai paminėjo 
Vasario 16 tą susirinkę vieno

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu, 

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

Raštinė:
RiSėnador Feijó, 131 - 10.“ and eonj. 101 - Tel. 35-0062

tautiečio namuose.
i Dr. EI. Draugelis papasakojo 
i savo įspūdžius apie tos šven 
i tės minėjimą vasario 15 d.

S. Paulo miesto teatre. Pažy
mėjo reikšmingą senatorius 
kun Calazans prakalbą, pras 
mingas ir darniai išpildytas 
choro dainas ir be priekaišto 
atliktus solistų kūrinius (teno 
ras K. Ambrozevičius ir bari 
tonas V. Laurinaitis) Įspūdin 
gi buvo jaunųjų šokiai ir gy 
vas paveikslas Gaila, kad 
salėje buvo tuščių vietų (dau 
gumą jų teatro administracija 
sau buvo reservavusi. Red)

Toliau Dr. EI. Draugelis su 
pažindino susirinkusius su L. 
Fronto bičiulių programa apie 
pilinutinę demokratiją, kurią 
jie numato įgyvendinti išlais 
vintoje Lietuvoje (Ar netiks 
liau būtu dirbti I ietuvos išlais 
vinimui? Red.) Pranešimas bu 
vo sutiktas už dideliu susido 
mėjimu ir gyvai diskutuotas. 
Baigus minėjimą visi sugiedo 
jo Tautos himną ir atsigaivi
nę svariomis mintimis apie iš 
laivintos tėvynės atkūrimą, 
skirtėsi. Koresp.

Pratęsiamas «Musų Lietuvos* 
vajus

24 dieną Vasario klebonijo
je įvyko posėdis «Mūsų Lie
tuvos» reikalu Buvo persvars 
tyta įvairūs sunkumai susiri
šę su laikraščio leidimu Ka
dangi per vajaus laiką nebu
vo spėta aplankyti visų lietu
vių |ir dar nepaviko sukelti 
tokia suma pinigų, kuri užti
krintų laikraščio leidimą vi
siems metams, tai buvo nu
tarta platinimo vajų pratęsti 
dar vienam mėnesiui Kvie
čiame visus lietuvius šiuo lai
ku pasinaudoti užsiprenume
ruoti laikraštį, apsimokėti pre 
numeratą ir atsiteisti 
skolą.

likusią

šventės 
linkime 

Mūsų Lie

— Šv. Kazimiero 
proga sveikiname ir 
sėkmės gyvenime « 
tuvos» prieteliams ir skaity
tojams: Mons Mil auskui, kun. 
Tamašiūnui, Ambrozevičiui, 
Ausenkai Naruševičiui, Ba
cevičiui. Bratkauskui, Paukš
čiui ir kitiems.

— Agr. Al. Boguslauskas su 
šeima persikėlė iš V. Zelinos 
į Brooklyn Paulista, į nuosa
vus namus, R. Uranium, 240.

— Vasario m. 25 d. VilaZe 
linoje mirė Marija Šimkūnie- 
nė, kilusi iš Kudirkos Nau
miesčio Brazilijon atvyko 
prieš 30 metų su visa šeima 
Nuliūdime paliko dvi duktė 
ris: Oną Narbutienę ir Anelę 
Ivanauskienę, sūnus: Praną, 
Antaną, Albiną, žentus, mar
čią, anūkus velionė buvo su
sipratusi lietuvė katalikė, rė
mė spaudą, bažnyčios reika
lus, Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos, Maldos Apaštalavimo. Ji

Pirmas po Velykų švenčių

VAEAOAJ -l\ONCEOTAJ,
kurį ruošia Liet. Kat. Bendruomenės Choras, 

bus 11 d balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Pro 
gramoje naujos choro dainos, gros šaunus orkestras, 
skanus bufetas Pasiektti salę per Av Zelina yra patogu 
pėščiam ar važiuotams nes asfaltuota ir apšviesta

Todėl vi*i 11 d Balandžio reservuokime koncer 
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui \ ila Zelinoje 
koncerte.

buvo viena tų, kurios kuklio 
mis aukomis palaiko kultūri
nę ir religinę veiklą. Palaido 
ta S Caetano kapuose. Ir taip 
senosios imigracijos:pionierių 
eilės retėja. Septintos dienos 
mišios bus 4 d. kovo 7 vai. 
Vila Zelinoje.

SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad š. m. kovo 

m. (Março) 8 d., 4 vai. po pie 
tų D L. K. Vytauto Didžiojo rū 
mų patalpose (V. Belos liet. m. 
šaukia Kultūros D jcs met'nis 
narių SUSIRINKIMAS, bus 
renkama nauja valdyba, revi 
zijos komisija ir svarstomi ki 

\ti svarbūs reikalai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Ne 
surinkus reikalingam narių 
skaičiui tą pat dieną, po pu 
sės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas kuris bus skai
tomas teisėtu dalyvaujant bet 
kuriam narių skaičiui.

VALDYBA

— Vila Zelinoje. Av Zelina 
1167 n. atidarytas elegantiš
kas grožio institutas «Nakae- 
ma», kuriame daroma ilgalai 
kė šukuosena, odos valymas 
ir t.t. Susidomėjusios gali su 
sitarti ir telefonu 63-6009.
«M. L.» PRENUMERATORIAI 

IR RĖMĖJAI

Povilas Miškinis rėm pren. 
50' cr., kun K Tamašiūnas 
3j0 cr, Juozas Mačiulis 300 
ir auka 10 , Vladas Steponai 
tis 300 cr , Henrikas Nadols- 

Grožio Institutas

“NAKAEMA”
Av Zelina, 1167 • Fone 63-6009 - V. Zelina

C a garbiniuojami visam laikui (permanentes frias) 
plaukai, odos valymas, dažymas ir 11..

Visi darbai yra atliekami su geriausiai produktais.
Grožio Institutas «NAKAEMA» pats elegantiškiau

sias ir geriausiai įrengtas, Av. Zelina. 1167 - Telefone: 
63-6009, Vila Zelina S. Paulo, (arti São Miguel Arcanjo 
gimnazijos).

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVfflLONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel: (recados): 63-1987, São Paulo.

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

EJCOITOOIO CONTAOIE
NAJOIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.«.C. SP. Pro 1.484

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

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

Juridinis Depártamentas — Nejudomo tuno pardavimas 
Ay Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S: Paulo

kis rėm pren 5.0 cr., Anta 
nas Tyla 300 cr., Vincas Kli 
meika rėmėjo pren. tOO cr., 
Leonas Sišla rėm pren 500 
cr., beto laikrašti užsisakė

Genevičienė, laikraščio lei 
dimui aukok» J. Mazilauskas 
200 cr., K. Žambienė 200 cr., 
Zibolis 50 cr.

— Seniau buvome skelbę 
prenumeratą^ bet nepaskelbė 
me aukos Karolis Stuoka 500 
cr., Antanas Savukynas 500 
cr., B Ražiukas 350 cr, Juo
zas Grigas 500 cr. Antanas Ta 
mašauskas 500 cr. A. Krupę 
lis 300 cr., L. Žarnauskas 300 
cr., K. Valiulis 3f 0 cr.. J. Po 
likaitis 300 cr.. St. Jonaitis 
300 cr., V. Navickas 150 cr. 
(pirmą pusmetį). J Kazlaus
kas 300 cr ; P. Lašas 300 cr., 
M. Balčiulytė 300 cr

Už paramą laikraščiui nuo 
širdžiai dėkojame.

— «M.L.» Administracija de 
da visas pastangas, kad visus 
skaitytojus laikraštis pasiek
tų reguliariai, tačiau visuo
met gali pasitaikyti kokia 
nors klaida, juk klysti yra 
žmoniška, jei kas laikraščio 
negautų ar turėtų kitų nusis
kundimų, yra prašomas nieko 
nelaukiant pranešti adminis
tratoriui, glaudžiai bendradar 
biaujant bus galima išvengti 
ir mažiausių netikslumų.

Administracijos adresas: 
Kun. J. Šeškevičius, Caixa 
postai 4118, S. Paulo, telefo
nas 63-5975.

— Deputatas Janio Quadros 
jau ruošia kelią į preziden
tus. Praėjusią savaitę buvo 
priimtas respublikos prez den 
to Juscelino Kubitschek, ku
ris prižadėjo rinkimų metui 
būti neutralus Buvo susitikęs 
su eile ir kitų žymių politi
kų.

Udenistai vieni norėtų pa
laikyti Janio Quadros kandi- 
tūrą, kiti nori statyti savo par 
tijos žmogų — Baios guler- 
natoriu Juracy Magalhães. | 
prezidentus, be Janio Quadros 
ir Adhemar de Barros, dar 
daugiau kandidatų bus išsta
tytų. Siūloma visa eilė vardų.

— Brazilijos prezidentas ba 
landžio mėnesį vyks rgenti 
non, o apie birželio ar liepos 
mėn. yra pakviestas Japoni 
jon. Tuo metu Japonijoje sve 
čiuosis deputatas Janio Qua 
droš, kuris į ten išvyks kovo 
mėn. pradžioje prekiniu lai
vu.

— São Paulyje lankosi For 
do kompanijos savininkas Hen 
ri Ford. >ão Paulyje užtruks 
apie 10 dienų. Nors Ford mo 
torų fabriką stato Taubatė a 
pylinkėse. bet automobilių 
montavimas bus S Pauly. Ki 
taip daro General Motors do 
Brasil. Fabrikas yra užpirkęs 
72 alkierius žemės arti São 
José dos Campos, kur jau y 
ra pastatytas motorų, fabri
kas Ateityje taip numatoma 
iškelti iš São Caetano ir auto 
mobilių montavimas bei šaldy 
tuvų dirbimas. São Caetano 
miestui bus nuostolis nes iš 
fabriko į miesto iždą įplaukia 
virš šimto milijonų kruzeirų.

PARDUODAMAS BARAS IR 
BILIJARAS

Su 3 snooker stalais, dešrų 
pjaustimo mašina, kavai virti 
mašina, šaldytuvu ir Lt. Kli 
jentūra ir apyvarta didelė. 
Kreiptis vietoje: Praça São 
Jose dos Campos 4 (paskuti
nė Vila Zelinos autobusų Jlini: 
jos stotis). t;

PRAIA GRANDE
Netoli nuo Boqueirono

Parsiduoda namas 2 kam
barių, virt, terase, netoli nuo 
juros.

Teirautis: Tel 61-6477.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garas, 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko , 
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkfi- 

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

Laiškams - caixa postai 3714 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROXEVlêRJS, 
Rua Inha ga pi, 9 - V. Želiąs 
(prasideda iš Av. Zelina,

6
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