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Užsienio Reikalu Ministeriu
Konferencija Vašingtone

Kovo mėn 31 ir balandžio 
mėn 1 d. Vašingtone buvo su
sirinkę Amerikos, Anglijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos už
sienio reikalų ministeriai.

Šio susirinkimo tikslas bu 
vo paruošimas bendro plano 
būsimai konferencijai su~ So 
vietų Rusijos atstovais, kuri 
prasidės gegužės m. U d. 
Šveicarijoje. Genevos mieste.

Minėtų valstybių užsienio 
reikalų ministeriu priimti nu 
tarimai yra atiduoti svarstyti 
Šiaurės Atlanto Sąjungos (NA 
TO) susirinkimui, kuris prasi 
dėjo Vašingtone 2 d. balan
džio m. Šis susirinkimas taip 
pat paminės Šiaurės Atlanto 
Sąjungos 10 metų sukaktį. 
Atlanto sąjungai priklauso 15 
valstybių.

Atlanto sąjungos atstovai 
persvarstys Amerikos, Angli
jos Prancūzijos užsienio rei 
kalų ministeriu susitarimus ar 
nutarimus

Bendrais klausimais, kas lie 
čia Vokietijos, Berlyno ir Ęu 
^ppĮs',poHtį^..yra prieitą su
sitarimo. Tačiau konkrečiuose rencijõje su Rusija.

TIBETE SUKILĖLIAI DAR 
TEBEKOVOJA

Komunistinės Kinijos žinių 
agentūros buvo pranešusius, 
kad sukilimas Tibete galuti
nai likviduotas. Tačiau po po
ros dienų kiti pranešimai sa
kė kad kova tarp sukilėlių 
ir komunistinės Kinijos ka
riuomenės dar tebevyksta. 
Ypač yra sunku su sukilėliais 
kovoti įsistiprinusiais kalnuo
se, iš kur jie partizaniniu bū
du puola komunistus

Sukilėliams padeda ir na
cionalistinė Kinija Užsienio 
žinių agentūros praneša kad 
nacionalistinė Kinija sukilė
liams lėktuvais siunčia maiš
tą ir ginklus išmeta.

Formozoje, nacionalistinės 
Kinijos sostinėje organizuoja
mi savanoriai eiti padėti tibe 
tiečiams kovoti už išsilaisvi
nimą.

Šiandien Tibete vyksta tas 
pat, kas 1956 m. spaliaus mėn. 
Vengrijoje, kur rusų tankai 
sutrempė vengrų tautos Jais 
vę. Tibete tą pat darb kinai. 
Nuo pat Tibeto okupacijos 
1951 m. tibetiečiai aktyviai 
priešinasi okupantams Ir šiuo 
metu pasipriešinimas yra pla
taus masto, apėmęs visą kraš 
tą

Spėjama, kad pasipriešini
mas persimes į pačios Kini
jos teritoriją, kur gyventojų 
nuotaikos komunistinėi tvar
kai yra labai nepalankios.

Kaip į tibetiečių kovą už 
laisvę reaguoja laisvasis pa
saulis? Dar mažiau negu į Ven 
grijos įvykius Jungtinių Tau 
tų Organizacija yra kurčia 
tibetiečių kovomsir kančioms 
sudedamoms už krašto Hais- 
vinimą Tik tie supranta ir už 
jaučia, kurie yra ar buvo pa
našioje padėtyje

Kiekvienas lašas kraujo jsi-

klausimuose, teisingiau takti 
koje, yra skirtumų.

Vokietija ir Amerika yra 
griežtos, be nuolaidų, politikos 
šalininkai santykiuose su Ru 
sija, tuo tarpu Anglija yra lin 
kusi į visokį «lankstumą», 
nuolaidas, rusams. Ši Anglijos 
politika yra suprantama sau
gumo sumetimais. Juk karo 
atveju Anglija būtų pirmasis 
Rusijos taikinys ir daugiausia 
nukentėtų. Todėl savisaugos 
instinkto vedama, visokiais bū 
dais stengiasi rasti su Rusija 
sugyvenimo būdą.

Kitas klausimas, kuris ski
ria sąjungininkus, tai yra Vo 
kietijos apginklavimas atomi 
niais ginklais. Anglija ir Ka 
nada yra šalininkės, kad Vo
kietijai neduoti atominių gin 
klų Gi Amerika yra linkusi 
apginkluoti vidutinio tolumo 
atominiais ginklais Tuomet 
Vokietija pati karo atveju ga 
lėtų stipriau pasipriešinti ko
munistiniam frontui. Šiaurės 
Atlanto susirinkimas galutinai 
nustatys kaip laikytis konfe 

gėręs į žemę, kiekvienas sa
vanoris kritęs garbės kovų 
fronte už gimtosios žemės 
laisvę, priartina išsilaisvini
mo valandą.

Izraelis ir Sirija paskelbė 
mobilizaciją.

Pasaulis buvo nustebintas 
Izraelio 1 d. balandžio, o po 
to tuč tuojau Sirijos paskelb
ta karių mobilizacija

Del ko ši mobilizaciją vyk
doma, nepranešė. Izraelio ir 
arabų tautų santykiai niekad 
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Balandžio mėn. Liet. Kat. Bendruomenės chorui sueina 22 veikimo metai. Šiai sukakčiai atžymėti choras ruošią 11 
d. balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje lietuviškos dainos koncertą Įdomus supuolimas, dabartinis choro Įmaestras F. 
Girdauskas buvę pirmas chorvedis. Tik po kurio laiko choro vadovavimą perėmė muz. J. Stankūnas.

nebuvo draugiški. Bet kad ka 
ras šiuo metu ten kiltų, taip 
pat netikėtina. Galimas daik
tas, kad tai yra dirbtinas alar 
mas.

GAMTOS NELAIMĖS
AFRIKOJE

Madakasgaro salą, prancū
zų koloniją nusiaubė negirdė 
to stiprumo lietus, sukėlė bai 
mę saloje. Lietus sugriovė ke 
liūs, geležinkelius, žuvo apie 
3000 gyventojų, apie 100 tūks 
tančių liko be pastogės. Salai 
gręsia įvairių ligų epidemi
jos maras.

— Kuboje laukiama pervers 
mo, kurį ruošia buvusio dik
tatoriaus Juan Fulgencio Bap 
tista šalininkai.

— Italijos ministeriu kabi
netas nutarė paleisti visus po 
litinius kalinius, nuteistus per 
paskutinius 15 metų.

Meksikos vyriausybė išva
rė iš krašto du rusų diploma 
tus už tai kad jie kišosi į ge 
ležinkeliečių streikų organi
zavimą.

- Amerika pasiuntė Vokie 
tijon savo armijai fogetes 
«Redstone», kad sustiprinti 
septintosiom armijos apsigin
klavimą. Šitos fogetės siekia 
ligi 600 kilometrų.

— Kavos augintojų skaičius 
pasaulyje didėja Iš Amerikos 
pranešama, kad ten manoma 
sodinti kava Taip pat iš Suomi 
jos pranešama, kad planuoja 
ma plačiu mastu užvesti ka
vos ūkis. Suomiai sako, kad 
kad jie yra suradę kavos rū
šį, kuri nebijo šalčių. Padidė
jus kavos augintojų skaičiui, 
beabejo Brazilijos, Afrikos ir 
kitų kraštų kavos ūkis nu
kentėtų, nes sumažėtų ps šau

line rinka. Kavos augintojai 
bus priversti griebtis kitų 
ūkio šakų.

— Ateinančiais metais Ro- 
moję bus pasauliniai olimpi
niai žaidimai, kuriuose daly
vaus 55 kraštai, jų tarpe ir 
Sovietų Rusija įsirašė.

— Arabų Suvienytos Respu 
blikos nusistatymas Amerikos 
atžvilgiu paskutiniu metu pasi 
keitė. Tai matyti iš Egipto 
spaudos ir radijo palankaus 
nusistatymo.

Spauda ir radijo paduoda 
žinias apie Berlyno ir Vokie 
tijos politiką, gana teisingai 
praneša. Niekur nevartoja 
įprasto «imperialistų» pavadi 
nimo.

Pirmiau Egipto spauda pa
juokdavo ir Amerikos pastan 
gas paleisti erdvėn satelitus. 
Šito pasikeitimo priežastys 
yra dvi. Pirma amerikonai pa 
keitė savo politiką Egiptoatž 
vilgiu. Tas pakeitimas įvyko 
tyliai, pripažindami Egipto 
neutralumo politiką.

iš kitos pusės pats Nasser, 
Egipto prezidentas. įsitikino 
kad komunizmas graso pašau 
lio laisvei ir pačioms arabų 
tautoms. *«-
Egiptas ir bendrai arabų tau 

tos turi žiūrėti ne tik politi
kos, bet ir ūkio reikalų. Už 
tat jie stengiasi išlaikyti neu 
tralumą taip komunistų ir 
Vakarų.

— Kaip žinoma, Rusijoje 
svetimų valstybių diplomatai 
netufi teisės važinėti po Ru
sijos teritoriją. Iš Maskvos be 
leidimo tegali išvykti tik į 
Leningradą Rusišką įstatymą 
Amerika pritaikė rusų diplo
matams Vašingtone. Jiems 
yra uždrausta ekskursuoti po 
Ameriką, išskiriant New Yor- 
ko miestą Bet ir į jį vyks
ta h reikia prašyti leidimo.

— Rusija ir Rytų Vokietijos 
vyriausybė įsakė, kad vaka
riečių lėktuvai skrendu Berly 
nan negali aukščiau skristi 
kaip trijų kilometrų aukštu-
nioje Jei šio nuostato nebesi 
laikoma, rusai imsis priemo
nių susiekimui trukdyti.

BRAZILIJOJE
— Generolas Lott, krašto 

apsaugos ministeris, 29 d. ko 
vo, Amerikos kam lėktuvu, 
išskrido Amerikon Jis yra 
pakviestas vyriausybės ir bus 
jos oficialus svečias.

Vašingtono aerodrome Bra 
zilijos krašto apsaugos minis 
teris buvo sutiktas Amerikos 
krašto apsaugos sekretoriaus 
ir kitų ankštų pareigūnų.

Gen. Lott korespondentams 
pareiškė, kad jis nėra kandi
datu į prezidentus ir kad Bra 
žili ja gins Amerikos kontinen 
tą su kitais kraštais kartu.

— Iš Salvador uosto balan
džio m. 1 d. lenkų prekybi- 
nian laivan «Mickiewicz» pa
krovė 29 tūkstančius 500 mai 
šų Baios kakavo mainais su 
rusų nafta.

— Sausio mėn Amerika iš 
Brazilijos nupirko kavos už 
80 milijonų dolerių. Praėju
siais metais sausio mėnesį bu 
vo parduota už 116 milijonų 
dolerių.

— Brazilijoje jau vienas 
produktas atpigintas, būtent 
gazolino kaina sumažinta 50 
centavų. Kitų produktų kai
nos ne tik nesumažėjo, bet 
dar pakilo.

—- Rio de Janeire policija 
suėmė kokaino kontrabandiniu 
ką, pas kuri rado 1 kl. ir 60 gra 
mų kokaino, kuris įvertintas 3 
mil. krz Paskutiniu metu ko
kaino kontrabanda eina per 
Paragvajų.
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MAŽOSIOS LIETUVOS PROBLEMA
Dr. JUSTINAS PIKŪNAS - Detroito Universitetas

Prof dr. K. Pakštas, Lietu
vos nepriklausomybės meto 
Mažosios Lietuvos susikūri
mo idėjos autorius, vėl atgai 
vino savo pastangas šios ori
ginalios idėjos įgyvendinimui. 
IŠ tikro, pasaulinės politikos 
arenoje Lietuvos klausimas 
dabar kitaip stovėtų, jeigu ta 
jo idėja būtų suradusi konkre 
čią tuometinės Vyriausybės 
paramą.

Dabartinė kėlimosi į Hondu 
rą mintis yra neįprasta, ta
čiau realizmo jai netrūksta. 
Kas gi dabar galėtų geresnę 
išeitį tolimesnei lietuvybės 
ateičiai surasti? Prof. Pakštas 
yra įgalintas kalbėti patyrimo 
perspektyvoje, nes jis yra 
pasaulinio masto politinės 
geografijos žinovas, kuris sa 
vo orientaciją šiuo klausimu 
yra papildęs Britų Hondūro 
kelionės metu. Dabartiniai So 
vietų Sąjungos karo grąsini 
mai tik paryškina galimą pa 
vojų JAV miestuose susispie
tusiai lietuvybei.

Baiminimasis, kad tai yra 
neįvykdoma utopija, kad to 
jokia tauta neatsiekė, ar kad 
tai susilpnintų JAV lietuvy
bės jėgas neturi daug pagrin 
do. Pirmiausiai, tai gali suju 
dinti ištisą lietuvybės dirvą 
ir priduoti jos nešėjams nau
jos vilties. Antra, lietuviai tu 
ri nemaža saviškų bruožų: 
daug gerų ir kaikurių nepa 
geidaujamu Savo būdingųjų 
bruožų reiškimosi dėka mūsų 
tauta yra daugiau praeityje 
nukentėjusi negu jos kaimy
nai. Priešmindauginis. povy- 
tautinis nepriklausomybės me 
to ir tremties susiskaldymai 
silpnino tautos atsparumą jos 
egzistencinėse kovose Spau 
dos uždraudimas ir masinis 
Sibiran trėmimas yra pavyz
džiai ypatingų metodų panau 
dojimo prieš lietuvių tautos 
gyvastį josios žemėje. Tai 
verčia ir mus griebtis naujų 
kovos būdų lietuvybės išlaiky 
mui svetur ir savo valstybės 
suverenumui atstatyti. Lietu
viams. daugiau negu kitiems, 
tinka didelės idėjos ir neįpras 
tos priemonės.

Šiuo metu tiek JAV, tiek ki 
tur, lietuvių tautos savybių ir 
jos praeities bei kultūros 
bruožų išlaikymas yra opus 
ir pamažu krypsta į problema 
tinį stovį. Tuo rimtai abejoti 
negalima. Pakštas ir daugelis 
kitų tai įžvelgia. Galimą emi 

gracijos tragediją lietuviškųjų 
mokyklų išlaikyme apibūdina 
J. Kralikauskas savo straips
niu Pūliuojanti gangrena (ž. 
Draugas 1958 XII. 13). Su 
šiandienine lietuvių mokyklos 
padėtimi, lietuvybės išlaiky
mas Amerikos didmiesčiuose 
ateityje vegetuos ir merdės, 
o ne klestės. Socialogų ir kul 
tūrininkij nuomone JAV buvo 
ir tebera «the melting pot of 
nationalities and cultures.» 
Lietuvių tautinės sąmonės ats 
parumas nepralenkia kitų tau 
tų. Trečios ir tolimesnių kar 
tų lietuvybės darbuotojų kaip 
ir nėra.

Dr Z. Prūsas savo straips
nyje Honduran kėlimosi klau 
simu (ž. Draugas. 1958 XI.2G) 
pasisako pilnai už šią idėją 
ir iškelia įdomias priežastis 
jos prasmingumui įrodyti Tu 
rint omenyje kad Prūsas yra 
gyvai ir kūrybingai dalyva
vęs lietuvių studentijos ir vi 
suomenės darbe tautiniu ir 
tarptautiniu mastu, o po studi 
jų Lietuvoje, Vokietijoje ir 
JAV dirba tyrinėtojo - moksli 
ninko darbą, jo pasisakymas 
yra vertas didelio dėmesio.

Laikas priartėjo šią idėją 
svarstyti didiesiems lietuvių 
sambūriams, kaip P.L. bendruo 
menei ir Vlikui. Sudarymas 
specialaus Mažajai Lietuvai 
kurti komiteto ir praktiškas 
persikėlimo plano vystymas 
bei su tuo susijusių problemų 
sprendimas turėtų tapti arti
mųjų mėnesių gyvais uždavi 
niais Juk reikia suorganizuo 
ti kelis tūkstančius šiai misi 
jai apsisprendusių lietuvių — 
o tai yra didžiulis darbas. 
Graikų filosofo Platono idea
laus miesto gyventojų skai
čius (apie 7.00 ) atrodo būtų 
pakankama {iFadžia Mažajai 
Lietuva užgimti Idėja yra ge 
ra. tačiau jos pasisekimas pri 
klausys didėle dalimi nuo tų, 
kurie pasiriš ją vykdyti.

K<3 rado Pietų Poliuje?
Tarptautinių Geofizinių me 

tų proga buvo pasiųsta net 16 
ekspedicijų iš 8 valstybių tir 
ti pietų ašigalio srities. Buvo 
nustatyta, kad ten esama kai 
nynų. turtingų auksu ir angli 
mis; taip gi susekta, kad pa
saulyje yra apie 4<i% daugiau 
ledo negu buvo iki šiol aps
kaičiuojama Ekspedicijose,

MŪSŲ LIETUVA

Kotryna Grigaitytė

Ateina Jos
Ateina jos, atskubina, 
Visu būriu ateina 
Auksinės dienos rudenio 
Ir gūdžios vėjų dainos.

Ateina jos smuikuodamos
Ir basos per rugienas, 
Dar vasarą sapnuodamos, 
Rugsėjo šiltos dienos.

Keliaukite keliaukite
Sapnuose ir be ryžto, 
Šalna prie girios laukia jus — 
Prižers į plaukus rubinų, 
Gintaro, ametistų.

kurios iš viso padarė 14.000 
mylių iki šiol neištirtuose plo 
tuose, nežuvo nei viena gyvy 
bė Australų ekspedicija savo 
srityje rado kalnų, po ledu 
iškilusių iki 9 5u0 pėdų Tik 
dviejose vietose rasta žemiau 
jūros paviršiaus

Britų ekspedicijos daviniai 
rodo, kap Antarktika yra vie 
nas ištisas kontinentas, pa
dengta* lodu Apie 1C4 mylios 
nuo pietų poliaus rasti 7 00 > 
pėdų augščia kalnynai bet 
jų viršūnės dar buvo paden
gtos 2 it00 pėdų storio ledu. 
Ekspedicija priešais leido 
traktorius, kurie tyrė, ar nėra 
plyšių lede Mašinos buvo lei 
džiamos surištos su viena ki 
ta. Buvo atsitikimų, kad maši 
na su žmonėmis, nuslydus! į 
plyšį, kabojo keletą valandų, 
kol buvo ištraukta. Dalyvavo 
Prancūzijos, Japonijos, Naujo 
sios Zelandijos. Norvegijos 
ekspedicijos. Sovietų ekspedi 
cija žiemodama sulaukė 114 
laipsnių šalčio Fahrenheit© 
Amerikiečių ekspedicija nuke 
liavo 1,45 mylių, išbūdama 
kelionėje 113 dienų. Seismo 
loginiais tyrimais jie vienoje 

vietoie surado ledo dangą 
1.000 pėdų storio, plaukiančią 
ant vandens, kurio gilumas
I. 000 pėdų Amerikiečiai sura 
do po ledu kalnų, siekiančių
II. 000 pėdų augštį.

SUKRĖTIMAS LENKIJOS
ŽEMĖS ŪKYJE

Pati komunistinė Lenkijos 
spauda pradėjo rašyti, kad 
žemės ūkyje pasireiškęs dide 
lis sutrikimas ypač po perei 
to rudens partijos suvažiavi 
mo. Jo nutarimuose buvo tarp 
kitko paskelbta, kad būsią 
stengiamasi vėl kurti savano 
riškus kolūkius

Kaip žinoma Gomulkai pas 
kelbus, kad norintieji gali iš 
kolūkių išeiti ir savarankiškai 
ūkininkauti, apie 90% ūkinin 
kų tą patį pavasarį išsidalino 
kolūkių gyvulius, išpardavė 
mašinas ir pradėjo vėl lais
vai ūkininkauti Paskelbus mi 
nėtąjį partijos nutarimą, ūki
ninkai pabūgo, kad vėl teks 
grįžti į senąją padėtį ir savo 
ūkių gerinimu rūpintis liovėsi. 
Viskas sustoję Net trobų ūki
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ČIA IR TEN

Amerikoj yra 4.600 060 trak 
torių, S. Sąjungojejtik 1 milio 
nas Sov. Sąjungoje dirbančiu 
jų priskaitoma 110 mil., o JAV 
— 68 milionai. Iš 110 mil, So
vietų Sąjungoj 52 milionai dir 
ba žemės ūky, apdirbdami 480 
milionų akrų žemės, iš kurių 
derliaus betgi žmoniškai pra
misti neužtenka. Tuo tarpu 
JAV žemės ūky dirba 5.300.000 
darbininkų, kurie iš 319 mil. 
akrų dirbamos žemės paga
mina tiek maisto produktų, 
kad jų nebeturi kur dėti.

Sovietų Sąjungos teritorija 
yra tris sykius didesnė už J 
A V. Tačiau JAV geležinkelių 
turi 220.000 mylių, o Sovietu 
Sąj. tik 75.000 mylių. Plentų 
JAV turi 2 300u00 mylių, o So 
vietų Sąj. tik 131.GO0 mylių 
JAV plentais laksto 56 milio
nai lengvųjų mašinų, gi So
vietų sąjungoj keliais tevaži 
nėja 700 000 lengvųjų automo 
bilių ir 2.800.000 sunkvežimių. 
JAV privačių telefonų yra 64 
milionai, o Sovietų Sąjungoj 
vos 2 milionai.

Sovietų Sąjunga nepergyve 
na nei jokių krizių bei depre 
sijų, nes ji visą laiką gyvena 
krizėje.

ninkai nebetaisą, o buvusių 
kolūkių trobesiai, dabar nau
dojami kooperatyvų, esą vi
siškai apleisti ir po poros 
metų virsią griuvėsiais. Že 
mės kainos kritę, pav. Varšu 
vos vaivadijoje nuo 15-20 0Ò0 
zlotų už hektarą iki 7 8.000 zl. 
ir išviso jos nenorį pirkti, nes 
biją, kad neteks ūkininkauti

Laikraščiai staiga pradėjo 
šituos būgštavimus blaškyti, 
teigdami, kad jei kalbama 
apie savanorišką naujų kolū 
kių kūrimą, tai tik tokių, ku 
rie esą galėtų virsti žemės 
ūkio kultūros židiniais. Kolū 
kiai, kurie skurstų, esą nė r ei 
kalingi. Laikraščiai taip pat 
primena, kad kaikuriose sri
tyse savarankiškais ūkininkais 
virtusių ūkininkų net 60% dar 
nesą gavę žemės nuosavybės 
dokumentų. Tas faktas didinąs 
netikrumą ir mažinąs ūkininkų 
entuziazmą didesniems užsi
mojimams.

Išeitų, kad bent tuo tarpu 
Lenkijoje vėl visus grūsti į 
kolūkius nesiruošiama, bent 
norima sukurti pavyzdinių ū- 
kių. Reikia gi turėti ką nors 
parodyti,kas įrodytų «socialia 
tinio ūkio» pranašumą.

PASLAPTINGOS IR DIDŽIOS JĖGOS 
GLUDI MUMYSE

D ras Antanas Milius

Begalo nuostabi yra visata 
ir mus supanti gamta. Jos jė
gų, didybės ir grožio negali 
ma aprėpti paprasta akimi. 
Astronomai, gamtininkai, fizi
kai ir chemikai su moder
niaisiais mokslo prietaisais ati 
dengia kai kurias didingas 
jos paslaptis. Atidengimas ato 
mų keičia beveik iš pagrindų 
fizikos ir astronomijos moks
lus!

Apie nuostabias .gamtos jė
gas mokslininkai yra prirašę 
didelius tomus veikalų. Sujais 
susipažinti kiekvienam labai 
ir labai pravartu. Šiame straips 
nyje norėčiau jus supažindin
ti tik su vieno jos kūrinio — 
žmogaus paslaptingomis ga
liomis. Žmoguje glūdi ypač 
didžios dvasinės galios, kurių 
pagalba apvaldo milžiniškas 
gamtos jėgas. Žinoma, tas ga 
lias pažadinti galima tik per 
ilgas ir ištvermingas praty- 

kia sugebėti įjungti į darbą.
bas; paskui tas galias dar rei vo pakvieta į sceną. Per ke

liasdešimt sekundžių ji buvo

Nenoriu, kad kraujas bėgtų ..

Man pačiam teko dalyvauti 
viename apie 500 žmonių įvai 
raus amžiaus ir lyties susirin 
kime, kuriame vienas apie 40 
metų amžiaus pranciškonas 
kunigas įvykdė nuostabių da
lykų. Jis pasikvietė iš publi
kos man pažįstamus tris jau
nuolius. Juos užhipnotizavo 
per keliasdešimt sekundžių. 
Po to jie vykdė visa tai, ką 
jis jiems įsakė: jie galėjo imi 
tuoti. pamėgdžioti įvairių gy
vių judesius ir garsus

Vienam jis liepė ištiesti ran 
ką; pakėlęs, patempęs aukš
tyn odą. perdūrė ją špilka. Ka 
da iš publikos aš paklausiau, 
kodėl kraujas nebėgąs, jis at
sikirto:

Aš nenoriu, kad kraujas 
bėgtu!

Viena pažįstama moteris pu 
blikoje skundėsi nuolatiniu 
galvos skaudėjimu. Jinai bu 

hipnotiškai užmigdyta! Lies
damas jos galvą rankomis, su 
skaičiavęs ligi aštuonių, ku
nigas įtaigiai jai pasakė:

— Tau daugiau galvos ne
skaudės!

Po to ji pabudo jau be gal
vos skaudėjimo. — Kodėl mo 
teris pasveiko, kodėl kraujas 
nebėga iš perdurtos odos?

Aiškina fakiras

Pradžioje yra naudinga įsi 
dėmėti kai kurie garsiausio 
Egipto fakiro Tara Bey aiški 
nimai. Juos galima rasti Paul 
Brunton parašytoje knygoje 
«A Search in Secret Egypt» 
arba ispaniškame jos vertime 
«E1 Egipto Sekreto*.

Fakiras Tara taip aiškina:
— Reikia visų pirma pripa

žinti buvimą mumyse tų di
delių galių, kurių visi turime, 
bet tik nedaugelis sugeba pa 
sinaudoti tomis psichininėmis 
galiomis.

Jo paties įvykdytus nepa
prastus reiškinius kai kurie 
žiūrovai bandė išaiškinti iliu
zija, tai yra, pojūčių apgaele 
ar antgamtiškai.

— Abejais atvejais aiškini

mas yra klaidingas — paste
bėjo fakiras.

Tokie gudragalviai nesuge 
ba įžiūrėti, kad viskas vyks
ta pagal gamtos įstatymus Be 
abejo, tas nuostabus psichinis 
pasaulis yra valdomas pagal 
savus įstatymus. Kada jis per 
siduria veidą ar smakrą špil
ka, ir kraujas nebėga, daug 
kas įtaria jį vartojant tam ti 
kras anestezines kraujo bėgi
mą ir skausmą nutildančias 
priemones, kaip operacijos 
metu. Tačiau jis jokių vaistų 
nevartoja.

Kodėl tad kraujas nebėga 
ir nelieka randų žaizdų vie 
tose? Juk nekartą perdūrimai 
bei sužeidimai būna gilūs ir 
dideli? Šiuo klausimu fakiras 
Tara davė tokį pareiškimą

Jis savo valios jėga pada
rąs didelį spaudimą į tam ti
krus centrinius kūno nervus 
Tada jie patenka į katalepti 
nį stovį arba tam tikro nejud 
rūmo, mieguistumo būseną. 
To galima atsiekti tik per il
gas gir nuolatines pratybas. 
Ir su pirštais suspaudus kai 
kuriuos centralinius nervus, 
kad kraujas netekėtų į sma- 
genis, pasiekiama anestezijos. 

Nervams nebepajėgiant veikt 
nebejaučiama ir skausmo. (To 
kie ir panašūs bandymai yra 
surišti su pavojais. Be reikia 
mo žinojimo ir pasiruošimo 
pavojinga jų imtis).

Savos rūšies anestezija pa
siekiama ir minties koncen 
tracija, sutelkimu. Bet toksai 
kraujo nukreipimas nuo sme
genų dažnai iššaukia apalpi 
mą ir sąmonės netekimą. Pa 
našus dalykas įvyksta stipriai 
išsigandus ir giliai susijaudi
nus Užtat tokias demonstra
cijas gali vykdyti tik patyrę 
fakirai. Tara Bey pažymėjo, 
kaip jo tėvas, dar jam esant 
vos keturių mėnesių amžiaus 
pratino jį įryti liežuvį. Ir to 
pasiekė. Ir dabar jam įryti 
liežuvį nesudaro jokio sun
kumo. /

Gi po perdurimų nelieka 
randų ir nebūna žaizdų užkrė 
timo dėl to, kad jis savo va
lia pagreitinąs kraujo cirku
liaciją Pagreitinta kraujo a- 
pytaka ir tuo pačiu pakelta 
jo temperatūra sunaikina ba
cilas ir keletos minučių lai
kotarpy užgydo žaizdas La
bai sunkiais atsitikimais jų 
gydymas pareikalaująs vie
nos ar kitos valandos,.
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ATEINA ROBOTŲ GADYNĖ

XX amžius būsiąs žmonijos 
istorijoje įrašytas, kaip didin
go progreso arba baisių neti
kėtumų laikotarpis Visas pas 
kutinysis šimtmetis esąs pil
nas nauju; mokslinių išradi
mų^ kurių išvadoje žmonija 
galį prieiti iki katastrofos ir 
savęs susinaikinimo, arba į- 
žengti į «Aukso amžių», kurią 
me išnyks mūsų protėvį Ado
mą šlėgęs prakeikimas —... 
•ir savo prakaite pelnysi duo 
iią». «Aukso amžiuje» nei tiži 
hės, nei protinės jėgos žmo
gui nereikės naudoti, nes vi
są sunkų ir komplikuotą dar
bą atliks mašinos-robotai. Jau 
ir šiandien, vadin: elektroni
niai smegenys neįtikėtinu tiks 
lumu ir greitumu atlieka į vai 
rius apskaičiavimus, o «me
chaniniai raumenys» padaro 
taip greit ir tiek daug, jog ga 
Įima drąsiai tvirtinti, kad tuos 
išradimus protingai naudojant 
žmonių rasei nebeilgai teks 
laukti, iki ji galės nardyti tur 
te ir poilsyje.

Tačiau ta pati automatizaci 
ja naudojama neprotingai ar
ba be plano gali žmonijai at
nešti daug socialinio ir eko
nominio vargo.
.. Kaip pavyzdys galėtų būti 
čia USA, kuri pirmoji pasku
tinių dviejų metų bėgyje 10 
nuošimčių visos savo pramo
nės pavertė automatinėm įmo 
nėm, kurių aptarnavimui te 
paliko 11% buvusio persona
lo. Dėl tos priežasties daug 
vyrų ir moterų nustojo darbo.

Planingai įvedama automa
tizacija turi duoti žmonijai pa 
sitenkinimo ir laimės, bet ne 
darbo stoką ir vargą Juk 
žmogus, ne kas kitas, sugal
vojo tas mašinas, kurios ga
li'sukurti pasauliui perteklių, 
žmogui jas tevaldant tik die
ną, O ne savaitę .. Dabar jau 
pribrendo laikas unijoms, darb 
daViams ir vyriausybėms, už
planuoti darbo proceso kiti
mą, kad nekiltų visuotinis 
chaosas.

Jau ir šiandieną robotai, kai 
jie tėra dar tik kūdikio am
žiuje, darė tikrą perversmą 
pramonės srityje Štai keli pa 
vyzdžiai: 90% visų elektrinių 
lempučių, sunaudojamų Ame- 
fikoje; pagaminamos tik 14 os 
mašinų! Vienas naftos refine- 
rijos fabrikas, 18 mil dolerių 
vertės, yra kontroliuojamas ir 
aptarnaujamas tik 12 vyrų-, 
Anglijos naftos pramonėje yra'

MŪSŲ LIETUVA

Užsienin mes vykstame tik su tankais... Buvome Vengrijoje, 
dabar tvarkome Tibetą...

viena mašina, kuri išvalo 5 5 
mil. galionų naftos per dieną. 
— Ją aptarnauja 4 žmonės 
Detroite, USA viename fabri 
ke yra mašina gaminanti au
tomobiliams motorus ir šiame 
procese atliekanti 5 0 įvairių 
kombinuotų veiksmų. Kitame 
fabrike yra elektronais varo
ma dažymo mašina. Ji «vaikš 
tinėja» pati viena po visus 
skyrius žmogaus rankos ne 
padedama apžiūrinėja maši
nas, kurias reikia naujai pa
dažyti. ir nudažo kur reikia 
be žmogaus pageltos Fordo 
fabrikas, kurį aptarnavo 2.500 
darbininkų prieš dešimtį me
tų. šiandieną apsieina tik su 
250 darbininkų Pitsburge yra 
statoma elektros jėgainė, ku
ri tieks šviesą visam miestui 
ir bus aptarnaujama 6 vyrų 
Vienas malūnas Anglijoje, ku 
ris sumaldavo 150 tonų per 8 
vai. šiandieną aptarnaujamas 
3 vyrų išmala 4.000 tonų per 
tą patį laiką.

«Elektroniniai smegenys» 
daro stebuklus įstaigų darbe. 
New Yorke viena mašina ap
skaičiuoja algas, valstybinius 
mokesčius ir pensijas 2ÒO.OOO 
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tarnautojų; automatinis skai
tytuvas Anglijos valst. mokes 
čių centr . įstaigoj padaro per 
3 valandas tiek kiek pirmiau 
reikėdavo 3 savaičių. Papras 
čiausia elektroninė skaičiavi
mo mašina gali apskaičiuoti 
per vieną dieną tokius kie
kius, kuriuos raštininkas tu
rėtų skaičiuoti 9 metus

Anglai mano kad I < metų 
laikotarpyje 8C %, raštinės dar 
bų, dabar atliekamų stenogra 
fų ir raštininkų, atliks robo
tai

Šios skaičiavimo mašinos 
ypatingai palengvina moksli- 
ninku ir išradėjų darbą, nes 
jos greit ir tiksliai atlieka vi
sus komplikuotus matemati 
kos uždavinius

Išvadoje galima tik pritarti 
vienam vokiečių žurnalistui, 
kuris pasakė, kad jau nė už' 
kalnų ta diena kai kiekvie 
nam fa b ri ke. nėž iūr int ar... jis 
gamins biskvitus ar aūtbmobf 
liūs, robotai pradės ir baigs 
darbo dieną jie aptarnaus vii 
sas mašina-, išrūšiuos gerus 
gaminius ir atmes tuos, kurie 
su defektais supakuos ir pa
tieks vartotojams...

1! 19 m balandžio 4 d.

Gražina Tulauskaitė

Mėlynas Balandis
Atskrido mėlynas balandis
Nuo vandenyno išdidaus,
Audros taip baisiai išsigandęs,
Kad prie širdies imu jį glaust.

Taip neramiai jo pulsas plaka...
O gal ne jo? — Mana širdis
Pro debesį sau ieško tako,
Kur baigiasi naktis.

Ir- akys žybčioja neramios, .
Kaip švento Jono vabalėliai:
Toli audringos liko marios,
Bet čiū — tiktai kaitra ir smėlis.

KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINO
TI APIE MEDICINĄ

Kaip išsirinkti ir pritaikinti 
klausos aparatą

Amerikietis gydytojas A. L, 
Holcomb, dirbąs Los Angeles 
vaikų ligoninėje, parašė įdo 
mų straipsnį apie sunkumus, 
kuriuos patiria nusilpnėjusios 
klausos žmonės, nusipirkę va 
dinamus klausos aparatus

Asmens, kurie daug metų 
jau nebegirdi plonųjų (aukš
tųjų gaidų), o tik žemuosius, 
staiga, užsidėję klausos apa
ratą. pradeda jas girdėti. Bet 
taip pakeičia kalbos garsus, 
kad jam labai sunku supras
ti kalbančius. Jam taip pasi 
daro nemalonu, kad nori mes 
ti šalin klausos aparatą. To
dėl jo artimieji turi padrąsin
ti ištverti. Sunkumai praeis ir 
vėliau pradės girdėti ir gerai 
suprasti žodžius

Toliau jis turi žinoti, kad 
vienas dalykas yra gerai su 
tokiu aparatu girdėti ir su
prasti žodžius gydytojo kon 
sultorijume ir kitas dalykas 
išėjus į gatvę ir patekus į ti
krą garsų ir triukšmo kaka- 
foniją,

Toliau, kurčias pirkdamas 
klausos aparatą, turi tai da
ryti pasitaręs su specialistu1,

Ateinanti robotų gadynė jau 
nėra fantazija taigi ir utopi 
ja labai greit gali virsti gy
venimo realybei

«Nepr. Lietuva» 

o ne pats prisitaikinti gydy
tojas specialištas su tam ti
kru elektros aparatu padarys 
vadinamą «girdėjimo lauko» 
audiogramą Patikrins kurios 
klausos dalys gerai neveikia.

Nenumesk savo piršto galo .

Atrodo keistas patarimas, 
ar ne? Bet jį duoda gydyto
jas Beverly Douglas, Šiaurės 
Amerikos plastinės chirurgi
jos draugijos narys.

Mat pasitaiko, kad suaugęs 
ašmuo ar vaikas, per nelai
mę netenka piršto galo. Tuo- 
jaus turi jį įvynioti į švarią 
drobę ir nunešti į artimiau
sią ligoninę. Gydytojai jau su 
geba jį labai gerai vėl pr.tai
kinti ir susiūti Tokiu būdu 
jau tūkstančiai žmonių išsau
gojo savo pirštus. Aiškus daik 
tas kad kuo greičiau tokiai 
nelaimei ištikus nueinama pas 
gydytoją, tuo su greitesniu pa 
sisekimu yra prisiuvamas pirš 
tė galas.

Ar tavo žaizdos oyja pamažu?

Pasitaiko, kad susižeidus, 
vienų žaizdos gyja kaip mat. 
Kitų žmonių užgyjimas labai 
užtrunka Gydytojas H Hers- 
chenshon duoda tokius pata
rimus:

Jeigu susižeidus tavo žaiz
dos gyja pamažu, žinok, kad 
yra priemoriių gyjimą pagret 
tinti, Tiesa, gyjimas yra labai 
komplikuotas prdcėsas, bet’

(pabaiga 4 pusi:)

Gyvo pásilaidojimas

Betgi grįžkime prie katalep 
tinio stovio. Katalepsija be su 
styrimo kūno sąnarių, ypatin
gai pasireiškia kvėpavimo ir 
kraujo1 apytakos suspendavi
mu; Visiems yra žinoma< jog 
normaliuose atvejuose jų su
stabdymas neišvengiamai reiš 
kią mirtį. O tačiau Egipte ir 
Indijoje nuo senų amžių faki 
rai pasilaidoja gyvi į žemę. 
Fakiras gali leisti save palai
doti ir po keletos dienų visai 
sveikas iš grabo atsikelti. Kar 
tais jie taip^ pasilaidoja net 
visai eilei metų,

Tara Bey pasakoja apie to 
kį nuostabų pąsįlaidojimo įvy 
kį. 1889 metais pasilaidojo gy 
vas fakiras Tautoje, Taros 
gimtinėje; Fakiras nusprendė 
pabusti tik 1925 metų gegu
žės 17 dieną! Ir iš tikro, nus
tatytą dieną buvo atkastas gy 
vas! Visi fakiro organai buvo 
sveiki tik jis negalėjo kalbė 
ti. Tačiau po šešių mėnesių 
lis pasimirė Greita minis aiš 
kinama tuo,?kad jo kūnas per 
daugelį, katalepsijos metų bu
vo perdaug išsieikvojęs Ilgi 
pasilaidojimo metai stipriai 
stipriai sutrumpina fakirų gy
venimą. Ir atvirkščiai — vie 

nos ar trijų dienų išbuvimas 
kape gydančiai ir stiprinan
čiai veikia organizmą Kas tai 
panašu į ilgesnio poilsio ir 
pasninko laiką kuris turį pa 
laimingos įtakos sveikatai

— Kaip žmogus ga i išbūti 
žemėje gyvas nekyėpuodą- 
mas? — Į tai pateikiami to
kie paaiškinimai Afrikos per 
lų žvejai galį išbūti po van
deniu nekvėpuodami 8-9 mi
nutes. Tai rekordinis laikas 
normaliems žmonėms Zvilgte 
rėkime į gyvulių karali ją. Var 
lė, pasižyminti savo greitu 
kvėpavimų, gali išbūti vande 
nyje nekvėpuodama apie 4 va 
landas.

Kaip tai vyksta? Atydžiai 
patyrinėję, pastebėsime, kad 
jinai įgauna standrų kūną; va 
dinasi tikrumoje pereina į ka 
taleptinę būseną Tortuga — 
šarvuota varlė gyvena ant že
mės; tačiau keletą valandų 
gali paviešnagėti ir vandeny 
je. Bet kada yra priversta ne 
tikėtai smukti į vandenį, ir 
prieš savo norą ilgiau ten iš 
būtį, padvesia. Mat ji neturė 
jo laiko tai naujai būsenai pa 
sirūošti. Krokodilai gali gy 
ventį vandenyje ir ant žemes. 
Jie išbūna ilgus mėnesius be 
kvėpavimo su sumažintu gy

vybės pasireiškimu Yra kėlę 
ta rūšių šikšnosparnių ir kitp 
kių gyvulių', kurie praleidžia 
žiemą nekvėduodami it n eisi
ma itin darni. Kaip tos būtybės’ 
gą i gyventi be deguonio, ku 
ris vis daūjai pristatomas- tik 
kvėpuojant!? ,, . ,

Tų nesuprantamų faktų rak 
tas. yra ąpų gyvūhųj pateki' 
mas į specialią katalepsijos 
padėtį Jei, gyviui tai galį' pa 
darytį'; kodėl panašūs daly 
kas negali įvykti; su žmonė 
mis? Juk žmonės turi gy vuli 
nį kūną? Tai žino fakirai 
leisdami save gyvus palaido
ti Jie patys tyčiomis. iššau
kia tokią katalęptihę būseną. 
Jie patys nūšištafo ir pabudi 
mo laiką Pabusti nustatytą 
valandą gali ir šiaip nemaža 
žmonių Tai rodo, jog žmo
gaus pasąmonę nemiega, jog 
žmogaus nuostabių dvasinių 
galių veikimas tęsiasi Vienok 
pabudęs ar atkastas fakiras 
nieko neatsimena apie savo 
pergyvenimus, kaip ir somna 
bulistas nieko nežino apie 
kartais savo nuostabius įvyk
dytus triukus Fakiro katalep 
tinis miegas pasirodo panašus 
į vegetatyvinę būklę tų gyvių, 
kurie žiemą giliai užmiega.

Tačiau tie pcsilaidojimaisu 

rišti Su dideliais gyvybei pa
vojais',; nežiūrint didžiausių 
atsargumo priemonių Taip Ta 
ra Bey pasakoja jauno faki
ro Said liūdną likimą i ai d tu 
rėjo gražias ateities perspek
tyvas. Būdamas tik 18 metų, 
jis ruošėsi pasilaidojimū pro
fesijai Iš autokatalepsijos bu 
vo įsigijęs pakankamai žinių. 
Ir vieną dieną jis nusprendė 
pasilaidoti nemažiau 6 me
tams. Sprendimą įvykdė atsi
guldamas į specialų kapą Dá 
lyko kontrolei ir. reikalui e 
sant. pagalbos suteikimui pa
maldūs muzulmonai vieną kar 
tą metuose. Ramdau šventė
je, melsdamiesi atidarydavo 
kapą ir patikrindavo kūno gy 
vybę Per pirmuosius dvejus 
metus kūnas buvo gerai išsi
laikęs. Trečią gi kartą atida
rius kapą- visų išgąsčiui pa
tirta, kad į kapą buvo įsiver
žę kirminai, kurie pradėjo 
naikinti kūną. Mat, esama ma 
žyčių, bet labai stiprių gyva
čiukių, kurios pradurusios gra 
bą. įsiveržūsios į vidų ir pá- 
dàriusios žaizdelių Said kūne. 
Padarytos žaizdos leido įeiti 
į Said kūną deguoniui. Pagal 
Tara tvirtinimą, kataleptinės 
padėties sėkmingumas yra ta 
me, kad kūnas neturi gauti 

deguonies., Be deguonies ne 
gali gyventi nei bacilos ir kir 
minai, kurie sunaikina kūnus. 
Užtat senovės egiptiečiai^ ne 
tik balzamuodavo savo mirū- 
siiijų karalių, kunigų ir didi
kų kūmis bet dar juos užda
rydavo į stipraus granito s ar 
kofagus. kad į juos negalėtų 
prasiveržti jokie kirminai, o 
per juos ir šviežus oras su 
deguonim

Taigi tie ir kitokie nuosta
būs fakirų ir jiems panašių 
žmonių atliekami dalykai ti
krumoje remiasi fiziniais ir 
psichiniais įstatymais; Tik; rei 
kia gerai pažinti tuos įstaty
mus it sugebėti jais pasinau
doti. Mūsų pasąmonėje glūdi 
didžios dar neištirtos ir nepa 
naudotos jėgos. Dėl to ir se
novės filosofai ragindavo: Pa 
žink pats save! Vakarai dau
giausia domėjosi gamtos jė
gomis ir pasiekė nepaprastų 
technikos laimėjimų. Rytuo
se daugiau reikšmės teikia
ma dvasinėms jėgoms. Be ga 
lo nuostabių dalykų gali įvyk 
dyti tač au kiekvienas žmo
gus savo dvasinėmis galio
mis.

(B. D.)
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LAIŠKAS
(Pasaka)

(pabaiga)

Ir nors nežinojo jauna mo
teris, kodėl staiga joje tas at 
budo, ji tačiau labai noriai 
pasitiko tuos atminimus. O ka 
da suaugęs žmogus galvoja 
apie savo vaikystę, tai visa
da suminkštėja jo pavargusi 
gyventi širdis ir dažnai kinta 
žiaurūs sprendimai...

Aldona atidėjo plunksną ir 
pasinėrė mintimis į praeitį. 
Baltasis gi lapelis vis šnabž
dėjo jai apie vaikiškos šird ęs 
atlaidumą, apie beširdį laiką 
ir apie greitai bėgantį gyve
nimą Pagaliau, buvusioji ma 
žutė Aldona nušluostė ašaras 
užbraukė pirma parašyta ir pa 
rašė sekančius žodžius:

— Atvažiuok, aš tau atlei
džiu.

Grožvyda Serapinaitė

Kaip Gandras Nubaudė Katyte
(Iš tėvelio pasakojimų)

Žemaičių žemės gražioje 
vietoje, prie pat sodybos tven 
kinio, augo didžiulis, jau ko
kį šimtu metų sugyvenęs ber
žas. Tvenkinys, arba prūdas, 
buvo pilnas priakęs dumblo 
ir dar apsitraukęs žalia krė- 
nele. Tame berže gandrai jau 
nuo kažin kada turėjo savo 
lizdą ir kiekvieną pavasarį, 
vis tuo pačiu laiku, sugrįžda
vo čionai iš Šiltųjų kraštų.

(pabaiga iš 3 pusi)

KĄ KIEKVIENAS TURI ŽI
NOTI APIE MEDICINĄ 

štai kai kurios pastabos:
1. Naudok nemažai vitami

nų C Vitaminų C trūkumas 
vėlina odos dalelių augimą» 
Vitaminas C duos odos dale
lėms gyvybę ir naujos sti
prios celiulės greit susifor
muos. Kaip yra žinoma, vita 
mino C turi daug apelsinai, 
citrinos «grapeifrits» ir pami 
dorai

2 Celiulės yra reika'ingos 
proteino Valgant mėsą, žu
vis paukščius, kiaušinius, pie 
ną ir iš jų kilusius produk
tus gaunama reikalingas kie 
kis proteino. Proteinas netik 
kad duoda substancijas rei
kalingas gyjimo procesui bet 
taip pat tarnauja kaip padidi 
nąs vitamino C veikimą

3. Pagaliau pasitark su gy
dytoju. Kas vartoja vaistą 
«cortizaną» artričiui (reuma
tizmui) gydyti, težino, kad šis 
vaistas gali gerokai prailgin
ti žaizdų gyjimą Reiškia, ga 
Ii prisieiti kuriam laikui nu 
traukti «çortizan» vartojimą, 
jeigu žaizdos ilgai negyja.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Ir vėl dvi mylinčios žmo
nių širdys susijungė draugėn 
ir išnykę pyktis iš jų gyve
nimo.

Toksai buvo paskutinis raus 
vosios suknelės susitikimas 
su savo šeimininke. Ar galė
jo dasiprotėti suaugusioji Al
dona, kad tas lapelis popie- 
rio pažadino joje gerus jaus
mus? Ar pagalvojo jinai, kad 
čia paslėpti rausvosios suk
nelės likučiai?

Žinoma, ne!
Bet kada laiškas sušlamė

jo prieš guldamas į voką, se
noji spinta staiga linksmai 
trekštelėjo.

Iš kur gali žinoti gal ji su
sigalvojo ką nors ir tokiu bū 
du atsisveikinti su rausvąja 
suknelę!

Jonas Mackevičius-Nord.

Jiems patiko tasai beržas ir 
ypač priburbėjęs tvenkinys, 
kuriame tiek daug varlių.

Lietuvos žmonės gandi us vi 
suomet pagarboje laikė Jie 
tikėjo, kad tų namų nė gais
ras neištinka, prie kurių gan
dras apsigyvena Todėl lai 
mingas jautėsi ir šio ūkio, ir 
šio beržo savininkas

Ilgą laiką šiai gandrų po
rai viskas klojosi gerai. Tik 
vieną pavasarį nežinia ką su 
galvojo raina ir jau pagyve
nusi namų katė: ji kiekvieną 
saulėtą dieną pradėjo lipti j 
berže esantį gandralizdį po
kaičio miegoti Lizdo šeimi
ninkams toks rainu kės elge
sys didžiai nepatiko. Jie su
grįždami iš laukų ir pievų ir 
rasdami laikinai užimtą butą, 
visaip kaip baidydavo katytę 
laukan: šnypšdami ir sparrais 
plasnodami. Bet ši nesiliovė 
lipusi Gandrai gi iš kailio nė 
rėsi; nes atėjo metas kiauši
niams dėti ir vaikams perėti. 
Ir ką jie bedarys?

Na, vieną kartą paknopsto
mis parpuolė į lizdą jau regi 
mai įtūžęs patinas (o jį leng
vai atskirsi iš žymiai stores 
nio ir greitesnio snapu kale*- 
limo) Radęs lizde bemiegan 
čią katę — kai čiups ją už 
sprando ir, iš visos galios 
sparnais plasnodamas, kaipra 
dės ją augštyn į orą ne-i. 
Iškilęs į pačias augštybes — 
kai paleis ją žemyn kristi Bū 
tų, turbūt užsimušusi, jei ne 
ką tik suartas ir minkštai a- 
kėčiomis išpurentas daržas į 
kurį nukrito. O katė matot, 
vikrus gyvulėlis: ji niekad ki
taip žemės nepasieks, kaip 
tik stačia ant kojų Bet vis- 
tiek rainukei nelengvas bu-

Jurgis Baltrušaitis

NEMUNAS
Ar saulutė, ar šešėlis, 
Teka vingiais Nemunėlis — 
Ritas vilnys, teka srovės. 
Nuo gilios žilos senovės, 
Blizga, žirba, spindi, teka, 
Amžių kilnią sėkmę seka...

Nemunėlis ar čiurlena,
Ar vilnis putototas gena, 
Supas saulę prisisegęs 
Ir su saule šoka, regis.
Karklais, gluosniais apsikaišęs, 
Tarsi ruošia džiaugsmo vaišes...

Ir kai temsta, ar kai niaukias, 
Ošia, rūsčiai susiraukęs 
Švyti vėl ir skaidriai žirba 
Ir nelengva darbą dirba, 
Velka naštą rąstų medžių 
Pro Alytų, pro Seredžių...

Jis vis klojh savo juostą, 
Žemės gardų kvapą uo to, 
Žarsto smiltį, kasa molį.
Besiverždamas į tolį, 
Laisto šventą diegą žiedą. — 
Laisvės jauną giesmę gieda...

Amžių Tėvo numylėtas, 
Nemunėlis slenka, ritas — 
Blizga vilnys sukas srovės 
Nuo tamsios, sunkios senovės, 
Ir tik ošia putos jųjų 
Jau ant amžių amžinųjų.

Kodėl aš Nenoriu Nutausti
Jura |Gailiušytė.

Yra daug tautų pasaulyje. 
Kiekviena jų turi kitą kalbą, 
savo papročius, savo istoriją.

vo šitas Šokimas be parašiu
to. Ji kokią savaitę ar dau
giau pusgyvė prakaipiniavo, 
bet išgijo. 'Jačiau į gandra 
lizdį daugiau nebelipo.

Kiekviena tauta turi žemėje 
vietą, kurioje gyvena gal jau 
ištisus tūkstančius metų. Čia 
tėvų tėvai ir protėviai ilgus 
amžius dirbo, kūrė gyvenimą, 
prakaitu laistė žemę. Toji vie 
ta ir yra tėvynė.

Mūsų tėvynė yra Lietuva. 
Ji prisiglaudusi prie Baltijos 
jūros, Nemuno upės baseine. 

Čia mūsų protėviai nuo se ų 
laikų gyveno ir narsiai savo 
kraštą nuo priešų gynė.

Visi padorūs žmonės myli 
savo tėvynę, brangina savo 
kalbą, bendrauja su savo tau 
tos žmonėmis. Savi tautiečiai 
yra artimesni negu kitų tau
tų žmonės. Tačiau nelaimė — 
pasitaiko žmonių, kurie ati
trūksta nuo savo tautos, ki 
taip sakant, nutausta. Kas nu 
tausta, tas pirmiausia atsisako 
savo kalbos, kurią išmoko iš 
savo tėvelių. Nutausti — reiš 
kia paminti po kojomis visa 
tai, kuo žmogus buvo iki šiol: 
savo kalbą, savo papročius, 
savo istoriją. Nutautimas — 
tai lyg atsižadėjimas savo 
praeities, savo tėvų, protėvių 
ir viso savo tautos kūrybinio 
darbo paniekiniifias.

Tokiu būdu nutautimas yra 
nusikaltimas. Tai nusikalti
mas prieš mūsų tėvus, sene 
liūs brolius ir visą tautą. Ti
krai gražu ir gerą pažinti ki 
tas tautas, mokytis iš jų k ui 
tūros ir laimėjimų, bet yra 
nusikaltimas užmiršti savo is 
toriją. paniekinti gražius lie
tuviškus papročius, išsižadėti 
gimtosios kalbos.

Kiekviena tauta savo nu
tautusius žmones smerkia, jų 
nelaiko garbingais, juos laiko 
silpnais žmonėmis.

Aš noriu būti susipratusi 
lietuvė, noriu būti tikra savo 
tėvų žemės dukra ir daryti 
visa, ko reikalaujama iš ge
ros lietuvaitės. Lietuvių kalba 
man yra gražesnė už visas 
kitas kalbas, nes tai yra mū 
no gimtoji kalba. Lietuviškos 
dainos, mūsų šokiai ir žaidi
mai yra gražūs ir savaimingi: 
tokių niekas kitas neturi pa
saulyje, ir jų atsižadėti aš 
niekada nenoriu. Visa tai yra 
mano tėvų ir protėvių snkur 
ta - daug daug metų dar 
prieš mano atėjimą į šį pa
saulį .

Todėl aš esu lietuvaitė ir 
noriu tokia pasilikti, vis tiek 
kur tektų gyventi.

Lietuviais išlikti mums pa
deda lietuviška knyga, lietu 
viška mokykla, savos organi 
zacijos. Čia mus skatina lietu 
viškai skaityti, dalyvauti lie
tuviškuose parengimuose, ra 
šyti temas, liečiančias įvairius 
lietuviškus klausimus. Lietu
vaite išlikti man padeda tėve 
liai, mokytojai, lietuviškų or
ganizacijų veikėjai. Aš augte 
įaugu į lietuvybę, pagilinu sa 
vo lietuvišką sąmoningumą, 
ir tvirtai pasiryžtu išlikti ti
kra Lietuvos dukra.

Šį rašinėlį baigiu savo dvi 
posmiu eilėraščiu:

Tėvyne mano Lietuva, 
Mažytė palikau tave, 
Ir savo tėviškės pastogę 
Prisimenu tik kaip sapne ..

Bet aš sugrįšiu, nepamiršiu 
Tuos klonius, slėnius, 

[upelius,
Takelį, kur išmokau žengti 
Pirmuosius savo žingsne-,-

[liūs - 
Eglutė
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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

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

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened de Camąrgo. 698. Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & ČIA. LTDA

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.
-«0« sow m<h «■«••KN* »n«» «tfiAia «nr»*

<sa«« mmnvwcibw moms at>aw »»*»

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos plati® 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių be’ 
laikraščių.

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

■MMHMK
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» butų lietuviškoje gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joji 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto aj 
interior©.

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIOICOMETA — 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 GA.RSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

• HHUORI MIK E B. H ®

Cm gpnndgs & Čia.
Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 

H nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. || 

|| PRAÇA SĄO JOSÉ DOS CAMFOS, 1 - V. ZELINA įg 
į SÃO PAULO - Telefone 63 5915 g

Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus, ü

Darbas garantuotas.

iim MHOMMIIHHKHH W
filiam» diliu tu m m.in> ntmnm «ikiiihuiim «t m mm «tt> hmmiįis?

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
J IRMÃOS BAUŽYS | 
S Registrado no Cj Cl eob o n.* 551 S

« Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo |
« Telefone 63-6OO5 Į
á ------------------------------------ -
| Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
I Contraí. na Junta Comercial
I Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscal* 
į Escritas Comerciais

Contratos de locação |
Cartas de Fiança ė
Requerimentos |
Balanços »
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes ?

| HORÁRIO das 8 às 19 horas. I

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais“

■ C

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

Į JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMÃCr CARKIfKlI ™.
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 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Loštai 3967 — S Ã O PAULO

Dideli pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jFiUvyri_©ji< LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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— Lietuviai sportininkai, 
krepšinio rinktinė, iš Š. Ame 
rikos lankysis P. Amerikoje 
birželio-liepos mėnesiais Agr. 
Al. Boguslauskas, lankęsis 
Amerikoje, su jais buvo susi 
tikęs.

— Organizuojasi lietuviai 
sportininkai. Ateinančios sa
vaitės pradžioje Vila Zelinoje 
bus pirmas susirinkimas.

— Laikraštis «Mūsų Lietu
va» yra žinoma ir Sibire. Jos 
adresu yra gautas vienas pa
ieškojimas. Būtent Kreivėnas 
Juozas, gyvenantis Sibire ieš 
ko savo brolio Prano Kreivė 
no, gyvenančio Brazilijoje. 
Kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

—- Balandžio m. 8 d. atvyks 
ta i S. Paulo Petras Baronas 
tarnybos reikalais, gyvenan
tis Kanadoje ir dirbantis lėk 
tuvų kompanijoje Canadian 
Pacific Air Lins Co. Į São 
Paulo atvyksta jau kelintą 
kartą. Tarnybiniais reikalais 
lankėsi Afrikeje ir kituos P. 
Amerikos kraštuose.

— Ši šeštadienį N. S. Con
solação parapijos bažnyčioje 
sukurs šeimos židinį Elena 
Noruševičiūtė, Kazimiero ir 
Bronės Naruševičių duktė, su 
Antanu Dudzevičiumi, Liudo 
ir Rosarios Dudzdevičių sūnų 
mi. Vaišės bus S u i s s o 
klube.

— Per Velykų šventes su
sižiedavo Vytautas Bacevi
čius su Gene Lukoševičiūte.

— Helena Kirilauskaitė su
mainys žiedus šį šeštadienį 
su João Vicentini, 17,30 vai. 
Vila Zelinoje.

— Povilas Ambrozevičius 
praneša, kad metinės egzek 
vijos-mišios už žmonos Mari 
jos sielą bus 11 d. balandžio
7,30 vai., Vila Zelinoje. Gimi 
nes ir pažįstamus kviečia at 
vykti į pamaldas.

PRANEŠIMAS

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos nariams pra
nešama kad š m. balandžio 
mėn. 12 dieną, 3 vai. po pie
tų, V. Zelinoje, Šv. Juozapo 
mokykloje įvyks Tarybos su
sirinkimas. Dienotvarkėje bus 
svarstomas Valdybos praneši
mas apie jos vidaus susitvar
kymą. Prašome dalyvauti ir 
kandidatus.

B. L. B. Tarybos. 
Prezidiumas.

KVIETIMAS RIO DE JANEI
RO LIETUVIAMS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
ov. Genovaitės Bažnyčioje 
bus laikoma Lietuvių Katali
kių Moterų Draugijos užpra
šytos šv. Mišios už visus lie
tuvius. Moterys kviečia visus 
lietuvius į pamaldas atvykti. 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

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

Tuo pačiu kviečia lankytis 
lietuviškose pamaldose kiek
vieną pirmą mėnesio sekma
dienį. Lietuviškos pamaldos 
duona ne tik progos išgirsti 
lietuviškai Dievo žodį, bet ir 
susitikti pažįstamus, pasidalin 
ti lietuviškais vargais ir 
džiaugsmais.

Pamaldos būna 9 vai. 30 
min.

Susisiekimui tinka visos 
priemonės, kurios eina į São 
Cristovão priemiestį.

Uršulė Gaulienė.

Rašykime ir skaitykime 
lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos 
būua šeštadieniais nuo 18 iki
19,30 vai Dom Bosco bažny
čios mokykloje (Rua Tres 
Rios) Bom Retire ir antradie
niais — ketvirtadieniais nuo
19,30 iki 20,30 vai. Praça Car 
los Gomes, 180, Liberdade, 
miesto centre.

Stasys Remenčiuš

LIETUV ŠKŲ 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 Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai..

«MŪSŲ 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. Remenčiuš, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 28, Casa Verde,

Tėvą P. Daugintį prie S. 
Gonçalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, uiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Pirmas po Velykų švenčių

VAKAPAf - ll\ONCEI2TAJ,
kurį ruošia Liet Kat. Bendruomenės Choras, 

bus 11 d balandžio Vila Zelinoje, g*mnazijos 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 visi 11 d Balandžio reservuokime koncer 
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui Vila Zelinoje 
koncerte.

— Laiškai: J. Buzaitei, M. 
Vitkūnienei. W. Vosyliams. J. 
Satkūnaitei, Ant. Lazdauskui. 
Al Grabauskui, V Pundzevi 
čiui, A. Pumputienei, EI Ge- 
lanauskienei, S. Pakalniui, I. 
Kutkienei. K. Sadzevičiui, Pe 
trui Šukiui. J. Skorupskiui, A. 
Augienei, B. Ajauskui, P Iva 
nauskui, V. Sprindžiui. H. G a 
zikauskui. Al. Valavičiūtei, 
EI Rinkevičiūtei, M Vinkšnai 
tienei, K1 Šiaučiuliui, Birutei 
Bacevičienei. J. Seliokui, J. 
Balčiūnui, V. Tatarūnui, A. 
Talalas, J Bliujui, J. Antanai 
čiui.

—- Aldona Masytė - Tarvy
dienė su dukrelė 2 d. balan 
džio atskrido iš Toronto. Ka 
nados į São Paulo aplankyti 
savųjų. Brazilijoje viešnia iŠ 
Kanados užtruks apie mėnesį 
laiko

-- Balandžio m. 2 d. São 
Luiz ligoninėje mirė, ilgokai 
sirgęs Antanas Kindurys, 66 
m. amžiaus, kilęs iš Linkme
nų apylinkės.

— Velykų šventės, kaip vi
sais metais, Vila Zelinoje bu 
vo gražios Didįjį Penktadie
nį ir Šeštadienį bažnyčia išti 
są naktį buvo adata Žmonės 
meldėsi ir giedojo. Ypač daug 
žmonių iš įvairių S. Paulo 
priemiesčių prisirinko į tradi 
cinę prisikėlimo procesiją. 
Procesijos metn skambėjo cho 
ro giedama Linksmą dieną. 
Mišių metu Liet. Kat Bendruo 
menės choras giedojo šv. 
Pranciškaus de Witt mišias. 
Procesijoje dalyvavo organi
zacijos bei brolijos su vėlia 
vomis, mokyklos vaikučiai su 
gėlėmis, procesijos metus 
tvarkos žiūrėjo Vyrų Brolijos 
valdybos nariai. Altorius gra 
žiais išpuošė gyvomis gėlėmis 
seselės pranciškietės.

— Liet Kat Bendruomenės 
choro koncertas ateinantį šęš 
tadienį, balandžio mėn. 11 d. 
Kadangi yra pirmas po Vely 
kų, tai laukiama lietuviškos 
visuomenės gausiai atsilan
kant Pakvietimus ir staliukus 
reikia iš anksto įsigyti. Narius 
rėmėjus sunku visus aplanky 
ti, todėl prašomi pakvietimais 
apsirūpinti iš anksto pas vai 

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

AIMTAIMC JPAVILCNIC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1087, São Paulo.

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

ETC LITE) IR i C .CONTÁBIL 
NA/CBMENTO

Irmãos Nascimento
RE®. C.R.C. SP. Nra 1.484

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

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

Juridinis Departamentas —- Nejudomo tune pardavimas
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 66-2767 - S. Paulo

dybos narius. O iš toliau at
vykusieji rėmėjai pakvietimus 
gulės ir prie Įėjimo gauti.

— Birželio mėn. yra numa
tytas «Mūsų Lietuvos» vaka
ras.

— Radijo lietuvišką žodį ir 
ir dainą plačiai pasldeidžia. 
Bet reikia neužmiršti, kad lie 
tuviškas radijo bangomis žo
dis bus girdimas tol. kol jis 
bus remiamas klausytojų. Pa
ramą radijui siųsti šiuo adre
su: P. Šimonis arba kun. P. 
Ragažinskas, caixa postai 
4118, São Paulo.

-— Balandžio mėn. 26 d. Vy 
rų Brolija ir Liet. Kat. Ben
druomenės choras yra numa
tę išvažiavimą į pajūrį. Jau 
laikas užsirašyti. Tiksli kai
na bus pranešta sekančiame 
«M.L » numeryje.

Laikraštis bus įdomus, kai 
visi į jį rašys...

«Mūsų Lietuvos» skaitytojai 
visur gyvena: miestuose, mies 
teliuose. interiore. Laikraščio 
skaitytojams yra įdomu žinoti 
kaip kur yra įsikūrę mūsų 
tautiečiai. Redakcija prašo, 
kad patys skaitytojai parašy 
tų apie savo ir kitų lietuvių, 
gyvenančių toje apylinkėje, 
gyvenimą Tuomet ne tik lai 
kraštis bus įdomesnis, bet ir 
turėsime bent apytikrį lietu
viu gyvenimo vaizdą. Nesvar 
bu. taisyklingai netaisyklingai 
laiškas bus parašytas, redak 
ei ja kalbą pataisys, svarbu 
faktus, įvykius, asmenis užra 
šyti

Tikimės, kad šis atsišauki
mas neliks balsu tyruose Šau 
kiančiu,- bet laikraštis susi
lauks gražios talkos iš savo 
skaitytojų.

Laikraščiui žinias bei laiš 
kus siųsti šiuo adresu: «Mūsų 
Lietuva». Caixa Postai 4118, 
São Paulo O užsienyje gyve 
nantieji prašomi pridėti žodį 
Brasil.

— Santos -Jundiai geležin 
kelio linijos darbininkai ir 
tarnautojai grasina streikuoti 
jei nebus pakeltas 30 procen

I

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIE

tų atlyginimas g 
re Leopoldinosj^^^— 
tarnautojai ruosras^RreiKuJ^^ 
ti.

— Federaliniame parlamen 
te vienas deputatas ruošia įs
tatymo projektą, kad Brazili
jos vyriausybės perkėlimas 
naujon sostinėn būt atidėtas 
dešimčiai metų. Esą šiam pro 
jektui pritartą daug deputatų.

— São Paulo miesto prefei 
tūra paskelbė konkurenciją 
požeminio mieste traukinio, 
metrô pravedimui.

— Santo Andrė Rhodia fa
briko darbininkai streikuoja 
nuo 13 d. kovo. Su fabriku 
del atlyginimo nepavyksta su
sitarti. Dalinai streikas yra 
išnaudojamas kaikurių politi
kų.

— São Paulo mieste, Barra 
Funda gatvėje policija suse
kė falsifikuotų vaistų dirbtu
vę Ten buvo gaminami neva 
įvairūs vitaminai ir kiti par
davimui į vaistines vaistai.

— Šiais metais įvežamas iš 
užsienio popieris du kart 
brangesnis negu pereitais me 
tais, nes Banco do Brasil bran 
giau ima už dolerį,

— Komunistinės Kinijos pas 
kelbtomfs žiniomis tibetiečiui 
budistų tikėjimo dvasinis va
das Dalai Lama nuo komunis 
tų persekiojimo yra pabėgęs.

— Volta Redonda fabrikas 
1958 m pagamino 621tūkstan 
tį 741 toneladų geležies bei 
plieno.

— Brazilijos federaliniame 
parlamente ruošiamas įstaty
mo projektas, sulig kurio’nau 
jos sostinės Brasilijos gyven
tojai neturės teisės balsuoti.

- Meilė — užkrečiama li
ga. Vokiečių, Bonnoje savait
rašty «Neue Illustrierte» bak 
tereologas P Mohr atrado ar 
ti įsimylėjusios porelės iki 
šiol nežinomą mikrobą. Savo 
teorijai patvirtinti meilės.bak 
terijas mokslininkas padėjo 
ant vyro ir moters lūpų, jau 
pagyvenusių, kurie lig šiol bu 
vo abejingi bet kokiai meilei, 
tuoj juodu apkabino vienas 
kitą Žinių agentūra pastebi, 
kad tas laikraštis yra 1 d. ba 
landžio.

— PAIEŠKOMAS —
Juozo Marčiulionio, arba jo 

posūnių Pūrų Kazio, Vačiaus, 
Orlando ir Reginos Plančkaus 
kienė, Stasė Drulienės ieško 
Antanas Kačinskas, travessa 
São Jorge, 26 - Ribeirão Preto.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieke.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkė- 

naitiené - rua Barão do Pi 
raf, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 37lį 
São Paulėj

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 598)
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