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Nato Parlamentaru Konferencija
Vienbalsiai Pasisakė Pries Tironija

Rytu Europoje
(E) Kaip jau pranešta, Va

šingtone įvyko NATO valsty
bių (jų yra 15) parlamentarų 
konferencija. Džiugu praneš
ti, kad joje vienbalsiai buvo 
priimta eilė rezoliucijų, ku
riose netik pabrėžiamas pa
siryžimas stiprinti sąjungines 
pajėgas, netik atmetamas bet 
koks siūlymas, kuris galėtų 
apriboti Vakarų Berlyno lais 
vę, bet aiškiai pasisakoma ir 
prieš bet kurios rūšies tironi 
ją Rytų Europoje. Tasai nuta 
rimas yra reikšmingas tuo, 
kad NATO (Šiaurės Atlanto 
gynybos organizacija) šiuo me 
tu yra vienintelė pajėga pa
saulyje, kuri sėkmingai gali 
atmušti kiekvieną pasikėsini
mą iš Rytų ir su kuria turi 
skaitytis visas sovietiniss-ko- 
munistinis pasaulis.

Bet ir pavergtųjų tautų ats 
tovai laisvajame pasaulyje ne 
sėdėjo rankas sudėję. Nemi
nint ankstesnių žygių, kaip tik 
NATO konferencijos metu, 
pvz., PET (Pavergtųjų Euro
pos Tautų) Seimas savo me- 
m uandumu Vašingtono konfe 
rencijos dalyvius įspėjo dėl 
plačiai Vakaruose skleidžia
mos iliuzijos apie Sovietu Są 
jungoje ir jos pavergtuosiuo
se kraštuose vykstančią libe- 
ralėjimo evoliuciją Memoran 
durnas pabrėžia kad tam ti
kras atlydi s sovietinėje siste
moje buvo pasirodęs dėl 
Kremliuje vykusios vidaus ko 
vos dėl valdžios Tą kovą 
Chruščidvui laimėjus, padėtis 
nusistoja ir pamažu grįžta į 
stalinines vėžes. Tatai žymu 
visose gyvenimo srityse.

Kolektivizacija intensyvina 
ma Per praėjusius 6 metus

Pasirašė Antartidos Sutarti
Kas yra Antartida? Antarti 

da, arba Antarktis (kaip rašo 
Liet. Enciklopedija, yra vadi
namas pietų ašigalio žemynas, 
kurio plotas siekia 14 milijo 
nų kvadratinių kilometrų, pu 
santro karto didesnis negu 
visa Brazilija. Tai yra aukš
tas, kurio geologinė striktūra 
panaši j Pietų Afrikos ir Indi 
jos plokštakalnes. Čia riogso 
atvirų vandenų apsiausti kai 
nai, k tus plotus dengia amži 
nas sniegas ir ledynai. Klima

Čia?as labai šaltas laikosi
pingvinai, albatrosai, jūros 
liūtai ruoniai, banginiai. Spė 
jama, kad žemėje yra daug 
mineralinitj turtų. Antartida 
buvo atrasta 18 šimtmetyje

Dėl antartidos visą laiką
ėjo ginčai, kam ji turi priklau dešimties metų 
syti. peržiūrėta

— Anglija atsisakė Kubai 
parduoti sprausmiaių lėktuvų. 
Spėjama, kad Fidel Castro 
prašy , kad rusai parduotų.

— Fidel Castro Kubos kata 
likų įvykusio kongreso metu 

sukolektyvintas plotas Alba
nijoj nuo 10,2% pakilo iki 
72,8%, Bulgarijoje nuo 51% 
pakilo iki 92% Čekoslovaki
joj nuo 44% iki 62%, Rumu
nijoj nuo 10.2% iki 60% Ven 
grijoj dėl 1956 m. sukilimo 
nuo 20.6% buvo nukritęs iki 
8 5%. bet šiuo metu vėl pa
kilusi iki 33,6%. Baltijos vals
tybėse jau . pasiekusi bemaž 
visą 100%. Net Lenkijoje ko
lektivizacija varoma pirmyn.

Per pastaruosius 12 metų 
Sgv. Sąjunga iš Centro ir Py 
tų Europos yra iščiulpusi gė
rybių apie už 25 milijardus 
dol. Ir Chruščiovas tuo at 
žvilgiu niekuo nesiskiria nuo 
Stalino.

Kultūrinis prievartavimas 
taip pat nė kiek neatlyžęs

Kadangi, tačiau, ūkinis, po
litinis ir kultūrinis sovietų ko 
lonijalizmas Centro ir Rytų 
Europoje yra iššaukęs nepa
laužiamą pavergtųjų pasiprie 
šinimą, tai Chruščiovui reikia 
laiko tam pasipriešinimui pa
laužti. Dėl to Sov. bąjuuga ir 
siūlo koegzistenciją Vakarams 
nes tatai žlugdymų pavergtųjų 
tautų atsparumą irjgalintųso 
vietinę sistemą atkakliau ir 
sistemingiau naudoti savas 
«pacífikacijos» priemones tuo 
se kraštuose, pabrėžiama me 
morandume.

Toji Vašingoono konferenci 
ja mums buvo naudinga tuo, 
kad joje ryšium su Berlyno 
ir Vokietijos klausimais disku 
sijose bei rezoliucijose iškilo 
ir įsakmiai buvo pabrėžtas 
tautų apsisprendimo klausi
mas, primenant ir Rytų Eu
ropą.

Pagaliau, tie ginčai buvo 
baigti tik šią savaitę, pasira
šant Vašingtone. 1 d gruodžio 
Antartidos sutartį. Šią sutarti 
pasirašė: Argentina, Australi 
ja, Belgija, Čilė, Prancūzija, 
Japonija, Naujoji Zelandija, 
Norvegija, Rusija. Pietų Afri
ka, Anglija ir Amerika. Sutar 
tis galios 30 mėtoj. Sulig su
tartom! Antartidoje negali bū 
ti bandomi atominiai ginklai, 
įrengiamos karo bazės, gin
klų sandėliai, panaudota bet 
kokiam strateginiam tikslui.

Prie šios sutarties gali pri 
sidėti ir k tos valstybės pri
klausančios Jun Hinių Tautų 
Organizacijai, bei tik jau try 
likai pasirašiusiu valstyb ų 
vienbalsiai sutinkant Po tri- 

sutartis bus 

priėjo išpažinties ir Šventos 
Komunijos Nežinia, a ši re
zginė praktika buvo iš Įsitiki 
nimo, ar tik propagandas rei 
kalui. paradodyto pašau iui, 
kad katalikas, bet ne omu- 
nistas.

—Ilgametį musų dvasios vadą =-'■ ■-■=

Ku.tr. deúana ‘P.iju-
pakėlimo į prelatus proga sveikiname ir meldžiame 
Aukščiausiojo palaimos kad suteikiu Jam jėgų dar ilgai 
darbuotis S. Paulo lietuvių tarpe DieVo ir Tėvynės labui.

___  Liet. Kat. Moterų Draugija ir 
Maldos Apaštalavimas

— Šią savaimę įvykusiame 
Vengrijos komunistų partijos 
suvažiavime, partijos vadai 
prašė, kad rusų armija dar 
ilgiau Vengrijoje pasiliktų, 
kad nesukiltų vadinami reak 
cionieriai patriotai Komunis 
tai jaučia ir žino, kad visa 
tauta prieš juos.

Kongrese dalyvavo ir Kruš 
čiovas. Savo kalboje teisino 
1956 ra., rusų kariuomenės 
įsikišima žudant net Vengri
jos sukilėlius • patriotus.

— Yra gandų, kad ateinan 
čių metų kovo birželio mene 
siais Amerikos prezidentas 
aplankys Pietų Ameriką

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas Konrad Ade 
nauer tartis su Prancūzijos 
vyriausybe Bendrame prane 
šaime sakoma, kad K. Ade
nauer sut nka kad viršūnių 
konferencija įvyktų ateinantį 
pavasarį. Vieta numatyta yra 
Šveicarija.

— Anglija atnaujina diplo
matinius santykius su arabų 
tautomis, kurie buvę nutrau 
k-ti kilusio konflikto de Sue 
zo kanalo, metu.

— Jungtinių Tautų Orfaniza 
cijoje svarstomas Prancūzijos 
kolonijos Arželšjos klausimas. 
Prancūzų delegacija, protes
tuodama, posėdžiuose nedaly 
vauja. Atrodo, kad klausimas 
bus atidėtas, nes Prancūzija, 
nors ir su tam tikromis sąly
gomis, sutinka Arželijai duoti 
progos laisvai apsispręsti.

— Itaęojoje ir Išanijoje siau 
tė audros ir padaryta daug 
nuostoMų Yra ir žmonių aukų.

— Brazilija ir Argentina sti 
prina kultūrinius ir ekonomi 
nius santykius. Tuo reikalu 
šiomis dienomis pasirašytos 
atatinkamos sutartys.

— Argentinoje pragyveni
mas yra pabrangęs, o uždar 
biai yra nekažin koki Gyven 
tojai yra priversti daugiau su 
sispausti negu Brazilijoje.

— prancūzijos prezidento 
generolo De Gaulle manymu, 
šiuo metu didžiausias Rusijos 
priešas nr 1. yra Kinija Del 
to Rusija norinti taikintis šu 
Vakarais.

— Prez. Eisenhower gruo
džio m 4 d pradeda numaty 
tą po pasaulį politinę kelionę. 
4-7 d. gruodžio lankysis Ro
moje ir Vatikane. Iš Italijos 
Turkijon ir į kitus Azijos kraš 
tus. Lankysis, ir Ispanijoje. 
Taip pat ir Afrikoje.

— Gen. De Gaulle sunkiai 
perneša, kad Prancūzijai tarp 
tautinėje politikoje tenka an 
traeilė vieta Jis to negali 
pakęsti Už tat daro viską, 
nesiskaitydamas su kitų tautų 
padėtimi, kad tik Prancūzija 
galėtų išeiti pirmon vieton.

BRAZILIJOJE
JANIO QUADROS GRĮŠ...

Janio Quadros, kuris praė
jusią savaitę atšaukė savo kan 
didatūrą į prezidentus, politi
nėms aplinkybėms keičiantis, 
atrodo, kad savo nusistatymą 
pakeis ir eis į rinkimus, ku
riuos neabejotinai laimės

Viena iš atsisakymo prie
žasčių buvo jį remiančių par 
tijų dideli reikalavimai būsi- 
mžtra prè~identuf-, kandidatų į 
vice prezidentus nesutarimas 
del propagandos priemonių. 
Tačiau pati svarbiausia atšau 
kimo kandidatūros priežastis 
liko paslaptyje.

São Paulo gubernatorius Car 
valho Pinto yra tarpininkas 
tarp Janio Quadros palaikau- 
čių partijų ir paties Janio. 
Pasitarimo eiga eina tą kryp 
timi, kad Janio Quadros at
šaukti savo nusprendimą yra 
adari visi keliai. Atrodo, kad 
jie laukia patogaus momento. 
O tas patogus momentas ga
li būt iri šį šeštadienį, kada 
iš Rio de Janeiro atvyks dau 
gybė sunkvežimiais, žipais, 
privačiais automobiliais, Ja 
nio gerbėjų, kurie vyks prie 
jc rezidencijos Vila Marija- 
noje.

— Kandidatas į preziden
tus Janio Quadros PTN parti 
jos suvažiavime pasakė kal
bą, kuri duoda labai liūdną 
Brazilijos ekonominio ir finan 
sinio gyvenimo vaizdą. Atro
do. kad beveik visose srityse 
priei a prie liepto galo ir vi
sas gyvenimas iš nauja reikia 
pradėti.

— Brazilijos vyriausybė kas 
mėnesis išleidžia pustrečio bi 
Ii jono naujų popierinių pini
gų. Čia yra viena iš priežas
čių numušančių kruzeiro ver
tę.

— Brazilijos vyriausybė pa 
leisdama apyvarton daugiau 
dolerių, tikėjosi numušti aukš 
tą dolerio kursą Bet nepavy 
ko. Doleris vėl pasiekė 199 
kruzeirus. Kilimo priežastis 
— su nuostoliais suvedama 
prekyba su užsieniu ir dide
lis dolerių pareikalavimas ap 
mokėti perkamoms iš užsie
nio prekėms.

— Generalinis streikas gruo 
džio m. 2 d. nepavyko. Indus

trija ir komercija dirbo nor
maliai. Streikas daugiau poli 
tiniais sumetimais buvo orga 
nizuojamas. ?

— Rytų ■ Vakarų viršūnių 
konferencija galėsiant įvykti 
balandžio mėn. pabaigoje Že 
nevoje - taip tarp savęs susi
tarę Vakarų valstybių prem
jerai.

— Atlanto gynybos (NATO) 
konferencijoje Vašingtone 
buv. JAV užsienio reik, minis 
teris Acheson kaltino Vakarų 
Europos valstybes, kad jos ne 
pakankamą] stengiasi stiprinti 
savo gynybos pajėgas. - Kon 
Serencijoje pabrėžta, kad pa
lyginamai trumpu laiku Sovie 
tų Sąjunga turėsianti pasista
čiusi tiek povandeninių laivų • 
su raketiniais įrengimais, kad 
tai sudarysią grėsmę net JAV- 
ių pakraščiams.

— Ir Rytai ir Vakarai esą 
įsisąmoninę, kad visuotinas 
karas būtų abiem pusėm pra 
gaištingas. Dėlto stengiamasi 
kaip nors susitarti, pareiškė 
JAV užsienio reikalų ministe 
ris Herter. nors ir esą visiems 
žinoma, kokie yra Maskvos 
galutiniai tikslai.

— Negrams geriau negu Pa 
balti jo tautoms Jungtinių Tau 
tų mandatinių kraštų taryba 
nutarė buv. vokiečių Togo 
kolonijai netrukus suteikti 
valstybinę nepriklausomybę.

AR PRANCŪZIJA NORI IŠ 
NATO IŠSIJUNGTI?

Kaip iš anksčiau žinoma, 
De Gaulle savo laiku siūlė pe 
rorganizuoti Šiaurės Atlanto 
gynybos organiaacijos(NATO) 
vadovybę ta prasme, kad jo
je žymesnį vaidmenį vaidintų 
Prancūzija. Kitos NATO vals 
tybės su tuo nesutiko. Atrodė, 
kad De Gaulle tuo klausimu 
aprimo. Bet štai, šiomis die
nomis, jis savo prakalboje 
jauniems kariūnams t.k. pa
reiškė, kad Prancūzijos gyny 
ba galinti būti organizuota ir 
užtikrinta tik pačių prancūzų 
ir kad prancūzai kariausią 
tik už Prancūziją, nors ir są 
jungoje su kitais. Europos po 
litikos stebėtojai tatai laiko 
De Gaullės noru Prancūziją 
išjungti iš NATO gynybos or 
ganizacijos. Žinomas vokiečių 
publicistes Dr. Klaus Mehnert 
lapkričio 14 d savo komenta 
re per Stuttgarto radiją kriti 
kavo tokią De Gaulles laiky 
seną bendros Europos gyny
bos atžvilgiu ir pratarė į jį: 
«Ar tikite, pone generole, kad 
galite būti Prancūzijos išgel 
bėtoju, jei pasidarote bendros 
Europos gynybos duobkasiu?»

Kita vertus, De Gaulle gruo 
džio mėnesį dalyvaus Vakarų 
viršūnių konferencijoje, susi 
tiks su JÂV prezidentu Eisen 
howeriu (ir pats vėliau vyks 
į Londoną ir Vašingtoną), o 
o kovo mėnesį pas jį lanky
sis Chruščiovas. Reikia many 
t i. kad tik po tų visų susitiki 
mų ir konferencijų galutinai 
išryškės Prancūzijos tolimes 
nė laikysena bendros Europos 
gynybos klausimu.
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Is Okupuotos Lietuvos
Dar stiprins «partinę kontro 

lę» įmonėse ir įstaigose

Lapkričio 10 d. Vilniuje įvy 
ko platus respublikinis pasi 
tarimas partinės kontrolės į- 
monėse ir įstaigose klausimu. 
Kaip žinoma, jau kuris laikas 
visur įkurdinamos «kontrolės 
komisijos», kurios nariai lan 
džioja po darbovietes ir ste 
bi «negeroves». Vilniuje susi - 
rinkusi partijos aktyvistų kon 
ferencija turėjo tikslą išsiaiš 
kinti, kaip tos komisijos prak 
tikoje veikia ir kaip darbo 
viečių kontrolę būtų galima 
dar sustiprinti. Iš pasitarimo 
paaiškėjo, kad darbininkai į 
tas komisijas žiūri su nepasi 
tikėjimu. Daug kur jos dar vi 
sai nesudarytos. Kai kur į 
kontrolės komisijas patekę pa 
tys įmonių pareigūnai. Kitais 
atvejais vėl pasirodę, kad su 
kontrolės komisijos «signa 
lais» aukštesnės instancijos, 
pavyzdžiui ministerijos, nela 
bai tesiskaito.

Estų archeologas tyrinėja 
Lietuvos praeitį

Į Lietuvą archeologiniams 
tyrinėjimams atvyko Estijos 
Mokslų akademijos narys Pa 
ver, kurio specialybė yra ar 
cheologiniuose paminkluose 
aptinkamos senų laikų gyvu 
lių ir paukščių liekanos. Jau 
1957 metais jis tyrinėjo Ne 
menčinės ir kitų apylinkių 
iškasenas (pvz., Punios pilia 
kalnio).

Kauniečiams trūksta vandens

Kauno miesto gyventojų 
skaičiui beveik dvigubai pa
didėjus, Eigulių vandentiekio 
stoties tiekiamo vandens ne 
beužtenka, ypač kai padidė
jo vandens pareikalavimas 
įmonėse. Esąs projektas tarp 
Neries ir gręžinių linijos iš 
kasti kanalą. Tąjį planą Vii 
niaus «Tiesoje» kritikuoja 
prof. dr. M Kaveckis, teigda 
mas, kad būtų pavojus tuo ka 
nalu apkrėsti vandentiekį pa 
togeninėmis bakterijomis. Ir 
filtracijos savybės pablogė 
siančios Prof. Kaveckis siūlo 
kur nors už miesto įrengti pa 
pildomą vandentiekio stotį, 
pvz. Pajesio kaimo rajone. 
Siūloma dar ir kita priemo 
nė — pakelti upės vandens 
horizontą 1 -2 metrais Apkrė 
timo bakterijomis nebūtų, nes 
vanduo filtruosis pro dugną 
ir upės šlaitus Akmenis už 
tvankai būsią galima imti iš 
Neries, kuo būtų pagerinta 
tos upės navigacija. >

Kauno hidroelektrinės antrąjį 
agregatą paleis gruodžio 

pabaigoje

Vilniaus radijas lapkričio 
13 d. pranešė, kad pirmasis 
Kauno HE agregatas (paleis 
tas lapkr. 5 d) davęs jau pus 
milijonįkilovatų elektros ener 
gijos. La^kr. 14 d. turbina su 
stabdyta patikrinimui ir po to 
suksis 3 mėnesius iki «plani
nio remonto». Antrasis agre
gatas pradėsiąs veikti gruo
džio mėnesio gale. Dar lap
kričio mėn. būsianti baigta 
supilti didžioji užtvanka. Be- 
tonuotojai toliau aukštiną jė
gainės slenkstį, kad pavasa
rio potvynio metu «Kauno jū 
ros» lygį būtų galima pakelti 
iki reikiamo aukščio - 19 5 m.

Tobulinasi kaimo chorvedžiai

Vienur kitur Lietuvoje, pvz., 
Mažeikiuose, prie septynme
tės mokyklos, pradėjo veikti 
1 metų chorvedžių pasitobuli
nimo kursai, kuriuos lanko 

kaimo kultūros namų meno 
vadovai, kitų rajono kultūri
nių įstaigų darbuotojai ir ats 
kiri saviveiklininkai Kursų 
klausytojai supažindinami su 
muzikes teorija, chorvedybos 
pagrindais, mokinami groti 
akordeonu, skambinti piani
nu ir pau.

Premijavo meninius atvirukus

Kultūros ministerija ir Vals 
tybinė politinės ir mokslinės 
literatūros leidykla buvo pas
kelbę konkursą meniniams at 
virukams pagaminti. Konkur
se dalyvavęs didelis skaičius 
dailininkų ir dailės mėgėjų sa 
viveiklininkų, kurie pristatę 
118 atvirukų projektų. Komi
sija, pirmininkaujant da 1. , . 
Kučui, pirmąją premiją pas
kyrė dailininkei H. Kairiūkš
tytei-Jacinienei. už atvirukų 
seriją, sukurtą lietuvių liau
dies ornamentiniais motyvais. 
Dvi antrosios premijos teko 
dailininkėms Birutei Žilytei 
ir Onai Černaitei Paskirta ir 
daugiau premijų.

Lietuvos architektai ruošia pro 
jektus Maskvos gyvenamie

siems rajonams

Lietuvos miestų ir kaimo 
statybos projek avimo institu 
to architektų grupė ruošia 
projektus Maskvos gyvenamų 
jų rajonų statyboms. Be Lie
tuvos, tame darbe dalyvauja 
dar 13 kitų sovietinių ir 8 ki 
tų kraštų architektų kolekty. 
vai. Maskvoje numatoma sta
tyti pavyzdinius gyvenamuo
sius rajonus.

Ima taupyti, medieną

Iki šiol elektros linijų atra 
moms buvo suvartojama daug 
medienos Dabar Vilniuje pra 
dėtos gaminti betoninės atra
mos, kuo norima sutaupyti 
20; 000 kbm medienos į me
tus Klaipėdos faneros fabri
kas jau kuris laikas gamina 
geros medienos pakaitalą — 
plokštes iš atliekų: drožlių, 
kaladėlių, nuopiūvų ir 11. Se
kančiais metais naujame to 
fabriko skyriuje būsią paga
minta 25 000 kbm stalių plokš 
čių Tą gamybą numatoma pa 
laipsniui padidinti iki 50 0 0 
kbm ir linų spaliai pradėta 
naudoti medienos pakaitalu, 
be to, ir kitiems įvairiems 
gaminiams. Ir spalių plokštės 
tinka baldų pramonei, be to 
ir statybai. Spalių per metus 
Lietuvoje atlieką dabar apie 
16 000 tonų.

— Lenkijos «Lietuvių visuo 
meninės kultūrinės draugijos» 
suvažiavimas, įvykęs Seinų 
mieste spalio pabaigoje, atsįun 
tė Lkp centro komitetui pade 
ką už gautą iš Lietuvos pa
ramą - tūkstančius knygų, 
instrumentų irkt, pranešė vii 
niaus radijas lapkričio 5 d.

— Žalgirio mūšio 550 metų 
sukaktį ruošiasi minėti spe
cialiais leidiniais Lietuvos 
Mokslų akademija ir Vilniaus 
universitetas. Jubiliejiniame 
leidinyje būsią nušviestos lie 
tuvių tautos kovos prieš kry
žiuočius iki 15-jo amžiaus.

— Vokiečių poeto Fr. Šile
rio 200 gimimo sukaktis bu
vo minėta ir Lietuvoje Nau
jai buvo išleisti jo veikalai 
«Klasta ir meilė», «Maria Stu 
art» ir kt. Centrinėje bibliote 
koje buvo Šilerio knygų pa
roda Sukaktį minėjo ir Vii 
niaus universiteto užsienio Ii 
teratūros katedros kolekty
vas.

Benys Rutkūnas

TOLIMAJAI
Už miškų, už slėnių, už šalių devynių 
aš ilgiuosi tavęs palaimi, mylima, 
liūdesingų dainų,f burtų žodžių švelnių,— 
vienuma man klaiki -- sušvytėk tolume!

Kas man miestai, kalnai, žemės grožis trapus? 
mano mintys toli, kur bijūnai žali: 
ar žvaigždė užsidegs ar vėjelis papūs — 
akys ieško tavęs debesėlių kely.

Šviesialangė seklyčia, darželis, linai, 
juostų raštai — sapnai kūdikystės šalies: 
tokia laimė gili, lyg dangus mėlyna — 
niekas saulės širdin tiek jaunon neįlies!

Karalienė sapnų! Nuometuota sesuo!
Tu — gyvybė mana, šventadienė malda; 
su tavim dargią naktį klaikiausią - šviesu, 
spinduliais burdama, tu kančias numaldai.

Užu saulę gražesnė, už žydrio dausas,
tu it vaiką mane per pasaulį vedi; 
tavo meilė — pabirus aušrinių šviesa - 
dega žiedu paparčio nugrimzdus širdy.

Prisibijoma, kad Kultūriniai Mainai 
Nebūtu Panaudoti Špionažui

(E) JAV Senato komisija vi 
daus saugumo reikalams, iš- 
na rinėjusi kulti rinių mainų 
su Sovietų Sąjunga klausimą, 
paruošė pranešimą tuo reika 
lu. R e,u cerio agentūros žinio
mis. pranešime pabrėžiama, 
kad Sovietų Sąjungos perša
mi kultūriniai mainai su Ame 
rika esą dalis pavojingos so
vietinės propagandos ofenzy
vos Kiekviena sovietinė kul
tūrinė misija esanti įjungta į 
sovietinio špionažo sistemą. 
Kiekvienai tokiai misijai pri
klausąs bent vienas sovietų 
špionažo atstovas. Maskvos 
interesas kultūriniams mai
nams didėjąs ypač šiuo mo
mentu, kada Kremlius esąs 
ypatingai suintere-uotas su- 
klaidinti amerikiečių visuome 
nę Senato komisija pasisakė 
už tai. kad visa amerik’ečių- 
fovietų kultūrinių mainų pro 
prami būtų iš naujo kruopš
čiai peržiūrėta.

Iš tų pačių šaltinių sužino 
ma. kad lapkr. 6 d. Maskvo
je prasidėjo nauji amerikie
čių sovietų pasitarimai kultū
riniams mainams mokslo ir pe 
dagogikos srityje vykdyti. Nu 
matyta sudaryti dviejų metų 
programa.

AFP agentūra praneša, kad 
Columbia universitetas New 
Yorke ir Maskvos universite 
tas susitarę vieniems metams 
pasikeisti penkiais profeso
riais. Tai esąs pirmas toks 
susitarimas tarp abiejų šalių 
universitetų profesorių pasi
keitimo reikalu, studentų pa
sikeitimas pradėtas jau anks
čiau .

Lietuviškoje padan
gėje, kultūrinių mainų klausi 
mu sovietinė Lietuvos spauda 
tebepuola tuos užsienio lietu- 
vius, kurie pasisako prieš to-
kius mainus Laisvojo pašau 
lio lietuvių visuomenėje klau 
simas ir toliau tebediskutuo
jamas

Brooklyn© «Vienybės» pra
nešimu, tautininkų pobūvyje 
Newarke V Rastenis savo pa 
skalioje paabejojęs, ar Lietu
vai buvę naudos iš to, kad 
tauta keliolika metų dainavo 
si «Mes be Vilniaus nefturim 

sim». Tai buvusi klaida. Pak
aušių užsispyrėlt.ų esą ir da
bar. Anot Rastenio, esanti 
klaida smerkti tuos lietuvius, 
kurie nori bendradarbiauti su 
kraštu. Prieš tokią nuomonę 
griežtai pasisakęs J Kiaunė 
ir ALTS New Yorko apygar
dos p kss St Gudas, Pažymė 
tina, kad prieš nepilnus me
tus 1958 m gruodžio 5 d. Lie 
tuvos Delegacija Pavergt. Eu 
ropos Tautų seime savo de
klaracijoje «Dėl sovietų per
šamų kultūrinių mainų su Lie 
tuva» fžk. «EltosInformacijų» 
1958 m 23 nr. priedą) pasisa 
kė prieš tokius mainus, o šią 
deklaraciją yra pasirašęs, be 
kitų ir V. Rastenis.

Ta ja pačia tema dar pami
nėtina kad «L D » praneši
mu A. Šalčius rūpinasi įsteig 
ti prie Savo vadovaujamo Ame 
rican-Baliic Club kurio yra 
vice p kas. knygų klubą, ku 
ris «platintų išeivijoje lietu
viškas knygas, mainais talki
ninkaujant rašytojams ir ki 
tiems keistis laisvajame pa
saulyje ir ck Lietuvoje lei
džiamomis knygomis».

— Revoliucija, kuri dauge 
lį tautų apvylė Spalio revo 
liucijos 42 sios sukaktuvės 
lapkričio 7 d , žinoma buvo 
minimos ir ok. Lietuvoje. Vii 
niuje tą dieną ivyko mitin
gas ir paradas Pažymėtina, 
kad Vilniaus radijas, praneš
damas apie tą parengimą, vy 
riausybės tribūnoje susirinku 
sius sovietinius ir partinius 
vadovus išvardijo tokia eile: 
Antanas Sniečkus, Motiejus 
Šumauskas, Justas Paleckis, 
Matulis, Šarkovas, Niunka, Ma 
niušis (ir kt.) Išeitų, kad Pa 
leckis (Aukšč. tarybos prezi-
diumo pirmininkas) būtų nus
tumtas jau į trečią rangą.. 
Įmonių ir įstaigų darbininkai 
ir tarnautojai spalio revoliuci 
jos sukakties dienomis ir Lie 
tuvoje buvo varinėjami į mi 
tingus, demonstracines eise
nas ir 11 Obalsiai. kurie bu
vo mitinguose skelbiami daž 
niausią nieko bendro su Lie
tuva neturėjo. Nors gyvento 

jai ir buvo priversti tuose pa 
rengimuose dalyvauti, jie, 
kaip ir kiekvienais me ais, da 
lyvavo be entuziazmo. nes so 
vietiniai «istorikai» ryšium su 
spalio revoliucija paskelbė 
įvairių prasimanymų apie ta
riamus revoliucinius komunis 
tų žygius Lietuvoje prieš 42 
metus, nors patys komunisti
niai šaltiniai anksčiau yra 
tvirtinę, kad tuomet lik atsiųs 
ti iš Rusijos agentai Lietuvo
je pasireiškę.

Spalio revoliucijos sukaktis 
davė progos tiems sovieti
niams «istorikams» tęsti Lie
tuvos politinės istorijos klas
tojimus.

— «La Traviata» vietinėmis 
pajėgomis. Vietinis kolekty
vas Klaipėdos teatre pastatė 
Verdi operą «La Traviatą». 
Svarbiausius vaidmenis atliko 
įvairių profesijų solistai: mo
kytoja, darbininkė, inžinierius, 
bibliotekininkė ir kt.

— «Anykščių šilelio» auto
riui atidengė garbės lentą. 
Klėtelėje, kurioje Antanas Ba 
ranauskas sukūrė savo gar
siąją poemą spalio pabaigo
je buvo iški'mingai atidengta 
memoralinė lenta tokiu įra
šu: «Šioje klėtelėje poetas An 
tanas Baranauskas 1958-59 me 
tais sukūrė himną Lietuvos 
gamtai, parašęs «Anykščių ši 
lėlį» į iškilmes buvo atvykę 
daug asmenų iš Vilniaus ir ki 
tur. jų tarpe min. pirmininko 
pavaduotojas K. Preikšas, kul 
tūros ministeris Banaitis, dau 
gelis rašytojų ir kt. Vakare 
Anykščiuose įvykęs literatū
ros vakaras koncertas. Ištrau
kas iš Anykščių šilelio skai 
čiusi artistė Mironaitė .

— Aprašysią žymiausius Lie 
tuvos žurnalistus Vincas Už
davinys «TėvynėsBalse» skel 
bia, kad būsiąs išspausdintas 
straipsnių ciklas apie «žymiau 
sius Tarybų Lietuvos žurna 
listus». Ciklas «T.B »84 me nu 
meryje pradėtas straipsniu a 
pie Joną Karosą, Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos dabartinį 
p ką T.k. minima, kad jis gi 
męs Vilniuje 1912 metais. Jo 
tėvai savo vaikus leidę mo- 
kytis į Vytauto D. vardo gint 
naziją. 1931 m. įstojęs į Vil
niaus universitetą, iš kurio 
1935 m. buvęs pašalintas. Į 
komunistų partiją įstojęs jau 
1930 metais ir 1932 m. reda 
gavęs pogrindinius laikraš 
čius Pirmosios sovietų oku 
pacijes metu redagavęs Vii 
niuje «Prawda Wilensl a» pas 
kiau «Vilniaus Balsą» Karo 
metu kovojęs prieš hitleriniu 
kus Nuo 1944 iki 1955 m. bu
vo Vilniaus «Tiesos» vyr. re 
daktoriaus pavaduotoju, o po 
to iki dabar redaguoja mene 
sinį žurnalą «Komunistas» 
Vilniaus universitete jis vado 
vauja Žurnalistikos katedrai. 
Be viso šito, ruošiąs veikalą 
«Lietuviškos spaudos istori 
ja». Pirmasis tomas (1760-1850) 
greit būsiąs baigtas.

— 1 000 Lietuvos dviračių į 
Ameriką. Šiaulių dviračių fa 
brikas išsiuntė į JAV-es — 
pagal užsakymą — 1.000 dvi 
račių. Ateityje esą laukiama 
dar didesnių užsakymų.

— Minės Klaipėdos «išvada
vimą”. Klaipėdos komunistai
jau dabar pradeda ruoštis 
Klaipėdos ‘išvadavimo” 15 
metų sukakčiai (t y nuo so
vietų kariuomenės įžygiavimo 
į Klaipėdą 1945 m. sausio 
mėn) ‘‘TarybinėsKlaipėdos" 
laikraščio redakcija paskelbė 
konkursą parašyti rašiniams 
apie tai, kaip “gerai” klaipė 
diečiams gyventi “išvaduo 
tiems”.
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Prie Kauno 70 ha 
pavyzdinis sodas

Žemės ūkio technikumo mo 
komajame ūkyje šiemet 200 
technikumo dėstytojų ir moks 
leivių apsiėmę apsodinti 50 
ha vaismedžiais ir vaiskrū
miais. Viso būsiąs užveistas 
70ha pavyzdinis sodas. Aplink 
sodą bus sudaryta greit au
gančių medžių apsauginė 
juosta.

Liaudies meisterių paroda

Kauno profesinės sąjungos 
kultūros rūmuose įvyko liau
dies meisterių darbų paroda. 
Daugiausia eksponatų patiekė 
medžio drožėjai Bet buvo ir 
daug kitų liaudies meno dir
binių.

Dar viena hidroelektrinė

Širvintų rajone Dzeržinskio 
vardo kolchozas ant Širvintos 
pasistatęs hidroelektrinę, kuri 
vadinasi « Motiejūnų HES ». 
Stotis, žinoma, mažo galingu
mo.

Gausiai lanko A. Baranausko 
klėtelę - muziejų

«Anykščių šilelio» autoriaus 
Antano Baranausko klėtelę- 
muziejų lanko labai daug 
žmonių ir iš arti ir iš toli. 
1957 metais buvę apie 10 000 
lankytojų, 1958 metais apie 
13 000, o šiemet apie 18 000 - 
Vien tik ekskursijų šiemet bū 
ta jau apie 660.

Komjaunuoliai perdaug giriasi

Lietuvos komjaunimo Kau 
no miesto sekretorius P. Ka 
balinskas Vilniaus “Tiesoje’* 
bara komjaunimo vietines or 
ganizacijas, kad jos dažnai 
per daug giriasi savo pasieki 
mais planų išpildymu ‘prieš 
laiką”. O suvedus paskiau 
bendrus rezultatus, pasirodo, 
kad toje pačioje įmonėje esą 
atsilikimų, plano nęišpildymų.

Vengės Rage sužiėdavo apie 
60.000 paukščių

Vengės Rage (prie Kuršių 
k pų) kasmet sustoja milijo
nai paukščių, skrisdami iš pie 
tų į šiaurę ir atgal. Ventės 
Rage yra didžiausia Pabaltijo 
paukščių žiedavimo stokis. Šį 
rudenį Ventės Rago paukščių 
žiedavimo stotis sužiedavus 
apie 60.000 paukščių.

Telšiuose įsikūrė naujas 
dainų ansamblis

Naujame Telšių ansamblyje 
dalyvauja apie 120 žmonių. Į 
reper uarą atrinkta daug liau 
dies dainų. Žemaičių ansam 
bliui vadovauja Petras Žile
vičius.

— Namai iš durpių pelenų. 
Nesant pakankamai statybi
nės medžiagos, Lietuvoje na 
mai daug kur statomi panau 
dojant įvairiausius pakaita
lus, “vietines” medžiagas: mo 
lį, spalius, pjuvenas ir pan. 
Kaip daug kur, ir Grigiškio 
popierio fabriko darbininkai 
gyvenamuosius namus sau sta 
tosi laisvu nuo darbo metu, 
žinoma, taip pat iš vietinių 
medžiagų. Vilniaus radijas 
spalio 31 d. pranešė, kad Gri 
giškio darbininkaisienoms ga 
minti panaudoju — durpių pe 
lenus vienas kvm gyvenamo 
jo namo kainuojąs tiktai 800 
rublių (Peraitais metais sta 
tybos kaina Lietuvoje buvo 
vidutiniškai 1.784 rbl.. kaip 
pranešė Vilniaus radijas lap 
kričio 2d).

LIETUVOS ATSARGOS KARIU 
ORGANIZACIJOS REIKALU

Rusu Okupuoto] Lietuvoj ir Plačiojoj 
“Tėvynėj” Pasidairius

Lietuvos atsargos karių or 
ganizacijos įsteigimas yra jau 
įvykęs faktas mūsų Kolonijo 
je todėl kad pirmame susi
rinkime jau šis klausimas bu 
vo išsprę-tas ir visų užgirtas 
tame susirinkime dalyvavusių: 
savanorių karių, partizanų, 
šaulių ir kitų bent kokiu bū
du prisidėjusių ar kovojusių 
už Tėvynės laisvę. Pirmame 
susirinkime priėjome išvados 
kad mes kaipo kariai jau at 
likome savo pareigą, kovoda 
mi su ginklu už Tėvynės lais 
vę ir Nepriklausomybę o da 
bar privalome iki mūsų am
žiaus galo pasidarbuoti ir kul 
tūriniame bei švietimo darbe. 
Mūsų prievolė yra žūt būt iš 
laikyti kiek galima ilgiau šio 
je kolonijoje lietuvybę Tai 
yra mūsų Šventoji pareiga. 
Joks lietuvis negali atsisa
kyti prisidėti prie šio kilnaus 
darbo, o ypatingai buvusieji 
kariai, kurie buvo mūsų Tė
vynės pažiba, jais didžiavosi 
visa Lietuva. Kur kariuome
nė pražygiuodavo būriais su 
sirinkdavo jauni ir seniai, mo 
terys ir mergaitės kareivius 
vainikais apkabinėdavo, gėlė 
mis apiberdavo žygiuojančius 
miesto gatvėmis Tai reiškia, 
kad visi teisėjo, jog kol ’arė
sime kariuomenę tol būsime 
laisvi Taip ir buvo Kada nu 
stojome kariuomenės, nusto
jome ir laisvės.

Mes, buvę kariai, galime 
ir be ginklo pasitarnauti ir 
toliau savo Tėvynei ir vėl bū 
ti visų mylimi, kaip ir buvo
me Dabar galime būti sava- 
noriais-kūrėjais kultūrinėje 
dirvoje, galime pasišvęsti ir 
toliau dirbti Tėvynės labui, 
padėti išlaikyti Kolonijoje ręs 
tąnčią lietuvybės kibirkštį 
Tad broliai kariai, ar mes ga 
lime pasyviai žiūrėti j tai. 
kaip gęsta paskutinė lietuvy 
bės ir Tėvynės meilės kibirkš 
tis? Nejaugi mes nesame gi
mę lietuviais? Nejaugi mes 
nesame to kraujo, tų motinų, 
kurios davė mūši} tautai kar 
žygius savanorius, paitizmus 
kurie savo gyvybę yra atida 
vę už 'tėvynę? Šiandien ne
reikalaujama gyvybės nerei 
kalaujama jokio begalinio pa 
sišventimo, bet tik retkar
čiais vieną kitą valandėlę 
liuoso laiko palaikyti- lietuvy 
bės idėją mumyse pičiuose 
ir būti pavyzdžiu kitiems mū 
sų broliams ruošiant įvairiau 
sius minėjimus, dalyvaujant 
mūsų tau os šventėse, ruo
šiant įvairiausias menines pro 
gramas, prisimenant mūsų 
laisvos Tėvynės periodą, ruo 
šiant įvairiausius pasilinksmi 
nimus, įvairiausias paskaitas

— Buv. Politinių tarptauti 
nė federacija Baltijos namuo 
se New Yorke lapkr. 6 d pa 
minėjo Nežinomojo kalinio 
dieną Buvo prisimintos nacių 
ir sovietų politinio teroro au
kos, bet kartu pareikštas ir 
gilus susirūpinimas, kad lais 
vasis pasaulis pastaruoju me 
tu yra apniktas abejingumo 
laisvės idealams Buv. kali 
niai savo rezoliucijoje ragi 
na JAV ir kitų dar laisvų ša 
lių visuomenę atsibusti iš to 
abejingumo ir visą savo mo 
ralinį svorį sudėti laisvės ko 
vos svarstyklių lėkštėm Taip 
pat nutarta kreiptis į Fed. 
Vokietijos kanclerį, kad buv. 
nacių kaliniams atlyginimas 
už nuostolius ir skriaudas bū 
tų teisingas ir nevilkinamas. 
Minėjimui vadovavo Lietuvių 
buv politinių kalinių sąjun 
gos vicepirmininkas V. Sidzi 
kauskas.

mokslinio turinio ir iš mūsų 
pačių prisiminimų, kurie pri 
valo būti surinkti ir įrašyti į 
mūsų kariuomenės istorijos 
lapus. Čia Kolonijoje jau mes 
turime vieną labai gražų tra 
dicinį minėjimą — 25 ji lap 
kričio, Lietuvos Kariuomenės 
įsikūrimo diena, kuri kiekvie 
nais metais minima. Šiemet 
girdėjote per abu radijas ir 
manau, kad ne vienam nurie 
dėjo gaili ašarą per saulės 
nudegintą ir išraukšlėjusį vei 
dą. kai prieš akis atsistojo at 
gimstančios Tėvynės epizo
dai, nes tai iš tikrųjų buvo 
gražiausias mūsų atgimstan
čios Tėvynės periodas Jeigu 
mūsų susidarys didelis atsar 
gos karių būrys, tai tokie mi 
nėjimai bus dažnesni, tuo pa
keisime lietuvybės dvasia 'š 
mūsų, nors ir amž aus palenk 
tų kriūtinių, kuriose dar te
beviešpatauja jaunystės dva
sia išsiverš kariška daina, 
primins mūsų sesėms ir bro 
liams savo kramto meilę ir 
nebeleis užgesti lietuvybės ki 
birkštėlei. Jūs buvusieji ka 
riai. esate tos žvakutės, ku
rios dar šviečia lietuvybe ir 
kol Jūs neužvesote tol nt pri 
klausomos Tėvynės dvasia 
bus gyva. Tad Svieskite nes 
kitaip Jūs tapsite gyvais la 
vorais.

MIELIEJI KARIAI, DAR KAR 
TĄ KVIEČIU JUS VISUS, VI 
SŲ LAIPSNIŲ KOKIŲ BEBŪ
TUMĖT. NEATS. ŽVEl GIANT 
Į LYGI SOCIALÉS IR INTE
LEKTUALŪS PADĖTIES SUSI 
RINKIME į NAUJA 8USIRIN 
KIMA, KURIS UYKS Š M- 
GRUODŽ’O MÉN. 20 DIENĄ 
3 vai. p p VILA BELOS MO 
KYKLOJE rua Sto. Amasio, 
57

Ypatingai kviečiu visus nau 
jai atvykusius, nes jie yra jau 
ni ir pilni energijos ir Tėvy 
nės meilės, nes neseniai iš 
ten atvykę Mes senieji kariai 
emigrantai Jūsų laukiame ir 
tikime, kad Jūs neatsisakysi 
te šiai kilniai idėjai įkūnyti. 
Ateinančiamesusirinkime bus 
renkami vadovaujami organai 
Reikalingi nauji žmonės šiai 
organizacijai vadęvauti, o mes 
gerokai amžiaus palenkti pa 
dėsime Jums kiek išgalėsime. 
Todėl dar kartą kviečiu vi
sus atsargos karius, kurie 
dar jaučia šavo širdyje nors 
ir menkutę kibirkštėlę Tėvy 
nės meilės, atvykti ir prisidė 
ti prie kultūrinio ir lietuvy 
bės išlaikymo darbo mūsų Ko 
lonijoje.

Kpt J ČIUVINSKAS

(Pradžia Nr 541)
Su «Tėve Mūsų» prašome 

duonos ir kita ko tik šiandien. 
Ten viskas rytoj Po tiek ir 
tiek metų net ir Ameriką pra 
lenksią. Pagirų puodas netau 
kuotas, prižadėsi - patiešysi, 
neišpildysi - nesugriešysi. Ir 
taip išbadėjusi ir nuoga liau
dis mulkinama ir apgaudinėja 
ma su pažadais - Ryt Visoj 
Rusijoj į visas dūdas pučiama 
ir garbinama nauji dievukai^- 
mokslininkai Girdi rusainetir 
senovėj turėję mokslininkų.pir 
mas buvęs uomonosovas. 3 as 
“mokslininkas' gyveno 18 
šimtmety ir pasižymėjo tuo. 
kad pirmas iš civilių žmonių 
išmoko šiaip taip rašyti ir 
skaityti. Prieš Lomonosovą:o 
meno temokėjo tik dvasinin
kai vienuoliai. Matyti, beslibi 
zuodamas kame pastebėjo žo 
dį “astrolabija“ ir savo kokia 
me pergamine tą žodį pakar 
tojo tai rusai giriasi, kad jis 
net astrolabiją išradęs. Atseit, 
kad Pedro Alvares Cabral 
prieš 200 su viršum metų at
pjovė į Braziliją be astrolabi 
jos (Astrolabija ar sekstantas 
- tai instrumentas kampams 
matuoti tarp dangaus kūnų ir 
horizonto) Tokią ar kitokią 
astrolabiją jau turėjo finikie
čiai prieš Kristaus gimimą. 
Tai tiek apie Lomonosovą. Ki 
tas labai garsus rusų “moks 
liniukas“ tai gydytojas Pavlo 
vas su savo sąlyginiu reflek 
su (refexo condicionado) Štai 
kokia pradžia. Girdi. Pavlovui 
garbė, kai jis pastebėjo, beiy 
rinėdamas šuniuką tokį reiški 

/nį Jei kurį laiką lakindamas 
šuniuką skambini skambutį, 
tai paskiau tik reikia paskam 
binti ir šuniukui ima bėgti 
seilės, lyg jis turėtų lakaJą 
po snukučiu. Toks refleksas 
Lietuvoj jau buvo žinomas 
pries 300 su su viršum metų 
ir Pavlovas yra menkas pla- 
giatorius. Smurgonių mieste 
buvo lokių akademija, kurioje 
juos mokydavo ‘šokti“, kai 
grodavo fleita. Toj akademi
joj apatiniame aukšte buvo 
didelė krosnis, o antrame au 
kšte storos skardos grindys. 
Kai profesoriai Įvesdavo lokį 
ant karštų grindų imdavo pūs 
ti fleita. Kad nenudegti padų, 
lokys turėdavo ' šokti' . Po 
kiek laiko lokys paprasdavo 
‘ šokti“ kad ir kieme pučiant 
fleitą. Ta akademija nebuvo 
kokia slapta įstaiga nei kitų 
kraštų žmonėms einama lan
kyti. Kas nors, matyt, Pavlo 
vui “išdavė“ tą sekretą, ir 
dabar jis taip pagarsėjo, jog 
visa»s pasaulis stebisi jo 'mo
kslu“. Vienas prancūzų prie 
žodis sako: - Bet koks kvai 
lys randa dar didesnių kvai
lių, kurie stebisi juo.

Kai dėl sputnikų, lunikų ir 
11, visi žino, kad tų daiktų 
meistrai yra vokiečiai, - šie 
dirba taip amerikiečiams, taip 
ir rusams. Vokiečiai jau per 
pirmąjį pasaulinį karą bom
bardavo Paryžių su savo mi- 
siliais, kurios kiti per klaidą 
vadino Storąja Berta ir laikė 
per milžinišką patranką. Tik 
antrojo didžiojo karo pabai
goj nugalėtojams teko vokie 
čių išradimas ir patys vokie
čiai meisteriai. Pagalios kokia 
nauda liaudžiai, žmonėms iš 
sputnikų - misilių - lygiai, kaip 
iš ožio, nei pieno, nei vilnos. 
Ne daugiau, kaip iš profesio 
nalinio futbolo Brazilijoj Tai 
tik dalis svaigalų, kuriais vai 
dovai hipnotizuoja, migdo ai 
kaną ir skarmalais aprengtą 
liaudį

Bendrai imant, rusų, tikriau 
šia slavų, tauta yra viena iš 
nelaimingiausių. Gal daugiau 
šiai dėl svaigalų mėgimo. Ru 

sų tautos istorijos pirmame 
lape yra toks posakis “pit ve 
selej - Rus bez etogo ne mo 
žet byt ‘ - gerti (girtauti) yra 
linksmybė - Rusija be to ne
gali gyvuoti Vos pradėjus 
jungtis į didesnius politinius 
junginius kunigaikštystes, 
juos užplūdo totoriai Tamer- 
lano vedami, paskiau su Dzen 
gis Khanu 3C0 metų rusų tau 
ta vilko totorių jungą.

Patys buvę smarkiai niokti, 
rusai pamėgo niokti ir kitas 
mažesnes tautas iš visų pusių. 
Nekalbėsiu apie Azijos tautas, 
tik į vakarus rarijo Ukrainą, 
Lenkiją, Lietuvą, ir baigė ry 
ti Suomiją. Nežiūrint to patys 
rusai ir kitos naniektos tau
tos vilko baisų baudž avos 
jungą ligi 1E63 metų. Šiek 
tiek ėmė atkus’i ir geresnius 
laikus matyti tik po 1905 me 
tų, karui su Japonija pasi
baigus.

Pirmojo pasaulinio karo pa 
baigoj, iš pradžių tik pats ru 
sų tautos branduolys įkrito į 
dar didesnę nelaimę baudžia 
vą, negu buvo ligi V63 metų 
- paėmė valdžią, vadinamą 
komunistu partiją su forma, 
vadinama proletariato diktatu 
ra. Nepatenkintų žmonių yra 
visur. Gudria politika ir žiau 
riausiomis priemonėmis ko
munizmas plito ir pasiekė vi 
siems žinomas ribas Ten nie 
kas neturi nieko: - žemdirbys 
žemės; kalvis praktuko ir prie 
kalo; siuvėjas žirklių, adatos 
ar siuvamosios mašinos; barz 
daskutys skustuvo ir 11., nes 
tat yra kapitalas arba įrankis 
duonai užsidirbti. Kapitalas 
priklauso valdžiai, o valdžia 
yra proletariato diktatūra. Be 
rods jei niekas nieko negali 
turėti, tai jau visi yra prole
tarai. tai kuriems galams ta 
diktatūra? Už žodžio «proleta 
riato diktatūra» slepiasi žiau 
riausia ir begėdiškiausia ka
rių ir profesionalų politikų 
šaika-klika, kuri turi viską. 
Visoj SSRS yra sakysim 200 
mėlijonų gyventojų, iš kurių 
20 milijonų aparatas, istorijoj 
negirdėtu būdu, niokia 180 
milijonų. Tokios rūšies bau
džiavos niekas nėra nei gir
dėjęs, nei regėjęs. Keturias
dešimt su viršum metų, kai 
tokia žmonijos dalis neša sun 
kiausią kryžių. Baudžiavos 
laikais galėjo pabėgti pas ki 
tą feodalą, už kokius nuopėl 
nūs galėjo gauti laisvę, pebėg 
ti į laisvus miestus - hanzas, 
nes tada nebuvo nei tokių šie 
nos apsaugos priemonių, nei 
gaudymo aparato. Šiandien 
koks žvirblis, rasit, gali ats
kristi iš Lietuvos. Išvažiuoti 
tik gali piktieji šunys, kurie 
dieną ir naktį drasko anks
čiau laisvo lietuvio kūną.

Kita proga daugiau pakalbę 
sime apie vidujinę būklę. Ko 
kius pyragus valgo diktato
riai ir kokius žmonės.
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São Paule.

Veni Jponsa Christi

A. 4. Motina Marija Aloyza

Antradienio rytą liūdnai ir 
ilgai gaudė Vila Zelinoje lie 
tuviškos bažnytėlės varpai. 
Iš lūpų į lūpas skrido liūdna 
žinia: lapkričio 30 tą Pitsbur 
ge mirė MOTINA MARIJA 
ALOYZA. Kas galėjo tikėti, 
kad tai atsitiks taip staiga. 
Dar visai nesenai ji pati rašė 
— nežiūrint šešiasdešimts me 
tų esu sveika dirbu, mokinu 
ir dar mokinuosi.

Vos keletą savaičių a a.

l\ai I3raresėjc9 CâbaEo
------------ J. Šakys ------------

Pirmosios bolševikų okupa
cijos metais Lietuvoje buvo 
pasakojamas toks anekdotas. 
Vienas «kulkozo» viršininkas 
mušė telegramą, dar tuomet 
tėvui, mokytojui ir saulei, ge 
neralisimui Stalinui pranešda 
mas. kad jų cholikoze gimė 
raudoni šuniukai Gavęs tele 
gramą komunizmo t‘ėvas la- 
bad džiaugėsi ir gyrėsi savo 
bendradarbiams: «Matai, ma
tai ar aš nesakiau, ir gamtos 
Įstatymus mes partijos linijai 
palenksime Ir svarbiam Įvy
kiui atžymėti Stalinas rengė
si kelionėn, norėjo pats vie 
toje savo akimis pamatyti nau 
ją laimėjimą. Bet iki surinko 
kelionės palydovus, iki pasi
rūpino reikiamomis sargybo
mis, praėjo kelios dienos. Kai 
didžiūnai pasiekė kolchozą, 
jo direktorius atrodė išsigan
dęs ir nerodė deramo, entu 
ziazmo aukštiems svečiams'

Tačiau šuniukus vistiek tu
rėjo parodyti. Šuniukai buvo 
balti ir margi Tokiu «melu» 
Stalinas jautėsi labai užgau 
tas. Tačiau kolchozo direkto 
rius teisinosi: «Tikrai, tikrai, 
Generalisime, jie buvo raudo 
ni, bet tik iki tol kolbuvoak 
Ii, kai praregėjo, pabalo Tai 
yra tik anekdotas, tačiau jo 
mintis išreiškia gilią tiesą».

Prieš pora su viršum metų, 
kai Maskvoje vyko komunis
tinio jaunimo kongresas, Į jį 
iš São Paulo rengėsi dviejų 
lietuviškų «pažangių» šeimų 
du «pažangūs» jaunuoliai. Jau 
puoliai turėjo progos ne tik 
pabūti kongrese, bet taip pat 
savo akimis pamatyti komu
nistinį rojų Turėjo laimės net 
tris savaites pabūti tėvų že
mėje, pasisvečiuoti pas gimi

Motina Aloyza viešėjo Brazi
lijoje tačiau kiek daug šir
džių krūptelėjo išgirdę liūdną 
žinią, kad jos jau nėra šioj 
žemėj, kiek akių sublizgo 
perlais.

Yra žmonių kurie visą gy
venimą gyvena ir dirba vie
noj vietoj, tačiau, kai išvyks 
ta, tai pagal lietuvišką patar 
lę, dingsta ne tik iš akių bet 
ir iš širdies. Kiti kur tik pa
sisuka, kur sustoja visur ran 
da draugų, gre t pririša žmo
nes ir jų širdis. Prie šių pas 
kutiniųjų priklausė ir motina 
Aloyza.

1955 metais atvyko j Eucha 
ristini Kongresą. Atvyko pa 
žiūrėti, kaip laikosi ir darbuo 
jasi jos prieš 20 metų atsius 
tos seserys Ir kur ją šituo 
trumpu laikotarpiu negalėjai 
užtikti. Ji dalyvavo ateitinin
kų susirinkimuos, popėčiuose, 
kalbėjo moterims, grožėjosi 
jaunimo pasirodymais juos gy 
rė ir jų entuziazmą kėlė, lan 
kė lietuvišką mokyklą, posė 
džiavo su jos mokytojais, lan 
kė šeimas, kalbėjosi su senu 

nes tėvų pažįstamus (Tuo tar 
pu kai iš Urugvajaus nuvy
kę taip pat «pažangūs» eks 
kursantai pas savuosius tega
vo pabūti nepilną parą ir tai 
ne vieni, o su «palydovu»). Su 
grįžę atstovai savo praneši 
muose buvo santūrūs gana 
objektyviai pasakojo apie Lie 
tuvoje esamą padėtį. Tik jau 
visiems trūkumams blogu 
mams ir nedatekliams davė iš 
bolševikiško katekizmo išmok 
tą interpretaciją (aiškinimą). 
1 aleckiui atvykus į São Paulo, 
savo «Gimtadienio» proga dar 
rengė jam pagerbimą, tačiau 
tiesa kokį įspūdį jaunuoliai 
parsivežė iš komunistų kan 
kinamos Tėvų žemės paaiš 
kėjo vėliau

Kai vieno iš tų jaunuolių 
tėvai — Vaikšnorai ėmė reng 
tis grįžti okupuoton Lietuvon 
Tėvas bandė sūnų priversti 
grįžti sūnus norėjo tėvą nuo 
neprotingo žygio atkalbėti. 
Tėvas jau buvo įsitikinęs, kad 
pasiseks palenkti sūnų, bet, 
Kai jis išs pardavė fabrikėlio 
mašinas, pardavė namus ir vi 
sa ką turėjo ir visą turtą me 
džiagų ir k'tų «rojuje» trūks 
tarnų daiktų pavidale susikro 
vė Į čemodanus, sūnus pabė
go iš namų, apsigyveno pen
sijon© ir atsisakė važiuoti. 
Dėl tokios ideologinio auklė
jimo nesėkmės susikrimtęs tė 
vas vistiek išvažiavo, kartu 
išsivežė žmoną ir mažametę 
verkiančią dukrą, kuri labiau 
tikėjo brolio pasakojimais ne 
gu tėvo pažadais, bet būda
ma mažametė ir neturėdama 
ką daryti vistiek išvažiavo. 
Albinas Vaikšnoras nors ne 
teko namų, tėvo, motinos ir 
sesutės, bet pasirinko laisvę 

kais ar senutėms, po pamal 
dų prie bažnyčios Jos para
mą juto visi lietuviški darbai. 
Jai išvykstant visi sakė su
grįžk, čia esi mums labai rei 
kalinga! - Ir būtų sugrįžus, 
bet ir ano krašto darbams jos 
energija buvo reikalinga. Iš
vykus ryšys su Šv. Povilo mi 
estu nenutrūko, jis buvo pa 
laikomas laiškais Gal joks ki 
tas asmuo tiek laiškų į Bra
ziliją nerašė. Ji rašė ir kuni 
gams, ir seselėms, ir moky
tojoms. in jaunimui Mokė ra 
gino, skatino ir barė, bet ne
piktai uolatos norėjo žino
ti. kas dirba lietuviškoje mo
kykloje. ką veikia ateitinin
kai. ar dainuoja choras, ar 
tas ir anas įsijungė Į lietuviš 
ką darbą, ar talkina, ar pa
deda. ar dar nepavargo ir 1.1 
O jos laiškų stilius gražus ir 
turtingas, ne vienam dirban
čiajam entuziazmą pake,ė.

Motina Aloyza gali būti gra 
žiu pavyzdžiu visam svetur 
gimusiam lietuv škam jauni
mui Ji gimė Šiaurės Aine-ri 
koje llinois valstijoje, West 
vilejė i"93 metais gruodžio h 
dieną Buvo viena iš tų pačių 
pirmųjų kurios kovojo i gą 
ir sunkią kovą, kad lietuvės 
seselės galėtų atsiskirti nuo 
lenkių ir niekeno netrukdo
mos galėtų pasišvęsti lietu
viams ir jų vaikams Kova 
buvo laimėta ir jos pasėkoje 
atsirado Lietuviškas Šv. Fran 
ciškaus Seserų vienuolynas. 
Sesuo Aloyza buvo išrinkta 
antrąja vienuolyno generole 
ir eilę kartu buvo toms parei 
goms parenkamą Mokina Aloy 
za pasiuntė savo seseris dar 
buotris į Lietuvą ir Į Braziliją 
Kai nėjo viršininkės pareigų 
mokytojavo vienuo yno moky 
klose. atstovavo vienuolyną 
įvairiuose lie uviu katalikų 
suvažiavimuose, daug rašė 
Amerikos lietuvių spaudoje, 
grįžusi iš Brazilijos plačiai 
aprašė ir São '’aulo lietuvių 
gyvenimą ypač gražūs jos 
aprašymai, kur ji aprašinėja 
senus paprastus nemokytus 
mūsų žmones kurie tačiau 
svetimam krašte išsaugojo iš 
tikimybę savo tikėjimui ir 
meilę Lietuvai ir su didele au 
ka kūrė tuos krikščioniškai 
lietuviškus židinius bažnyčias 
ir mokyklas. Savo pasakoji- 

ir pasiliko São Paulyje Toks 
įvykis mus leidžia padaryti 
kaikurias išvadas Pirma, 
kaip greitai dūžta komunisti
nės teorijos rojus kai žmo
gus turi progos pamatyti jį 
realybėje; antra, kaip balsiai 
gali būti propagandos apjau- 
kintas žmogus, kad net savo 
paties vaiku nebenori tikėti; 
trečia, koks didelis yra jau 
noj širdy tiesos pajautimas, 
kad net su tokia auka jis ryž 
tąsi ją pasakyti. O Albinas tą 
tiesą vistiek vieną kartą pa 
sakė pasakė ne žodžiu, ku
rio piktanaudojimą, jau ture 
jo progos pažinti, bet pasakė 
savo elgesiu, savo gyvenimu, 
o gyvenimo Rūdijimas yra 
veiksmingesnis už žodžio

Motin i, Aloyza stebi São Paulo Jaunimo Šventės programą

Seserim Pranciškietėm dėl
MOTINOS MARIJOS ALOYZOS

staigios mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą
Lietuviškos mokyklos 
Mokytojai ir Mokiniai

MOTINAI MARIJAI ALOYZAI MIRUS

Nuoširdžiai Užjaučiame Seseles
Pranciškietes ir kartu liūdime

Moksleiviai Ateitininkai

mus ji pavadino imituodama 
vyskupą Basanauską: «Rašau 
senųjų žodelius» Ji buvo Lie 
tuvaičių Seserų Instituto se
kretorė.

Motina Aloyza dasį visai ne
senai rašė seselei Teresėlei: 
Aš gi jau dešimtus metus dės 
tau ko egijos kursą novicija- 
to jaunimui, vedu vienuolyno 
knygyną dalyvauju organiza 
cijų veikime, na. ir bandau 
pora knygų išleisti jei suspė 
siu kol Dievas pašauks, nors 
esu dar sveika ir greita. Šią 
vasarą gausiu magistro laips
nį bibliotekystėje Tam turė
jau lankyti Universitetą 8 se
mestrus, beb buvo įdomu Lap 
kričio 7 dieną bus metai am
žiaus. Pasimelskit, kad pas
kutinieji 10 metų būtų vaisiu 
gi mano sielai, Bažnyčiai ir 
tai mielai mūsų tautelei

Tačiau apvaizdos planuose 
jau buvo kitaip parašyta M o 
tina Aloyza staiga susirgo. 
Sunkiai galvos operacijai ji 
atsigulė ant operacinio stalo 
ir tiek daug savyje sugebėju 
si talpinti širdis sustojo pla
kusi. Galybių Viešpats tarė: 
Vcni sponsa Christi... (Ateik 
Kristaus sužieduotine ir pa
sirūk tau skirtą garbės vaini
ką). Mus visiems skaudu iš
girsti, kad jos nebėra jau gy 
vųjų tarpe ir mūsų jaunimas 
sekančiais metais nuvykęs į 
ateitininkų kongresą negalės 
būti jos svečiais. Bet tokia bu 
vo Dangaus Tėvo valia. Mes 
tikimės, kad ji ir ten virš de 
besu padės mums mūsų žings 
niuose savo maldomis, kaip 
darė čia žemėje

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
/ RYTUS

Vakarinio vėjo raudai 
Užtrenkiau duris 
Karalaitė eana šiaudu 
Į rytų šalis.

Neša pienės balta pūką 
Saulei dovanų...
O lizdus pelėdos suka 
Tarpekliuos kalnų

Ar nueis tą kelią šankų? 
Šiaudas n’išlaikys...
Ir išsprūs iš baltų rankų 
Aukso obuolys..

Vėjas smilgos nesujudins... 
Nesulos šuva.
Karalaitė ant bedugnės 
Guli negyva.

Kas nuneš tą baltą pūką 
Saulei dovanų,
Kad lizdus pelėdos suka 
Tarpekliuos kalnų.

— Man malonu skaityti apie 
Brazilijos jaunimo veiklą, pa 
sižiurėti į jų fotografiją. Ne- 
bijote vargo, skausmo, rūpės 
čio, nuovargio, na, ir būna 
vaisiaus, kai kada daug kai- 
kada sausros be matomo der 
liaus Bet Dievas mato dau
giau kai mes, ir to ko mes 
niekad nesitikėtume. Žengk 
toliau savo siauruoju takeliu, 
mielas.

(Iš Aloyzos laiško)
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

MUSU LIETUVA

RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 
5° andar - sala

Vincai /Povilai Uitíselii
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

REZIDENCIJA:
133 S. PAULO R- 36
11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS

Dovanos Giminėms*

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

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 pasiaučiame naują.

Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Cama-go. 698. Ponha 
Al. Boguslaugkas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNĖS GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

Caixa Postai 3967

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jiuvyrtojE LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

FÍJHT6 005 JESUÍTASRua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

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

SÃO PAULO

RUA COSTA BARROS TEL. 63-3285 VILA ALPINA

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
\ Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI». Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. i aulo, BRAZIL.
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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokęjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM FCS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — • rpo 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

«MnHOnomBHin Hi ■
=

m sism-m ei et h m «nuimi m m ei hi m m-e e »>tr m>

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA
IRMÃOS BAUŽYS

R«g4«traêo no Ci R4 C. abb on® 55’

Pęa. S. José Campos, 8 S/ $ - V, Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-5OO5£ 
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cnrstrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratnfi > cação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balan •
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

h às 19 boras.
s

$
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Skaitykite «Músu Lietuva»

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Parque das Nações 10 vai
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., 'Lapa 16 

vai.
Paskutinį:
Vila Anastacib 8,30 vai.,

PRANAS & CIA. LTDA 
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52'0228 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÕIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENpr 'AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

I KM A© J C A K KI ER I Lm.
Lindoya vanduo yr? aaafti žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaine

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

© 
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AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

D E K O JA
Pareiškusiems žodžiu ir raštu užuojautos, mano sesutės

AGN1ESKOS L1TANSKIENÉS 
mirties proga, dėkoja

Marija Uckienė ir Šeima

LIETUVOS NACIONALI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

NAUJO PRELATO 
PAGERBIMAS

Lapkričio 26 įvykusiame or 
ganizacijų atstovų pasitarime 
buvo nutarta rengti vakarie
nę naujam Monsinjorui kun. 
kleb Pijui Ragažinskui pa
gerbti. Vakarienė įvyks gruo
džio 20 dieną 17 vai. gimna
zijos salėje. Norintieji daly
vauti prašomi užsirašyti iki 
13 gruodžio. Užsirašyti gali
ma pas kun J. Šeškevičių, 
Juozą Baužį, Moniką Kleizie- 
nę, M. Heleną Teixeirą ir Pe. 
trą Šimonį.

- LIETUVIŠKOS MOKY
KLOS KALĖDŲ EGLUTĖ bus 
sausio mėnesio 3 dieną 15 
vai. Vila Zelinos gimnazijos 
salėje. Programoje bus s u vai 
dinta dviejų veiksmų kalėdi
nis vaizdelis «PASKUTINIS 
SAPNAS ŽEMĖJE». Vaidinime 
bus daug Kalėdinių giesmių, 
dainų ir tautinių šokių. Pa
kvietimai jau spausdinami ir 
tuoj bus pradėti platinti Visi 
prašomi pakvietimus įsigyti 
ir tuo būdu paremti lietuviš
ką mokyklą.

ATSARGOS KARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 20 d. 
3 vai. p p yra šaukiamas at
sargos karių susirinkimas, ku 
riame bus išrinkti vadovauja
mi organai ir svarstomi kiti 
svarbūs reikalai.

Tad prašomi visi atsargos 
kariai šiame susirinkime da
lyvauti ir tuo prisidėti prie 
lietuviško kultūrinio darbo 
mūsų Kolonijoje.

Komisija.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julhb, 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 peštai 4118, São Paulo.

EJCKarOBSI© «1STAI311 
NAÀCIMENTC)

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. »P. Nro 1.484

Atlieka firmų atletaiy mus, perleidimus, komercines 
ir induštrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

PAJ IEŠKOMAS

VACLOVAS KRIAUČIŪNAS 
ir šeima iŠ Korsakų kaimo, 
Žaslių parapijos, Bazilijòn iš
vykęs 1929 ar 30 metais. Pa- 
jieško puseserė Jadvyga Žu
kauskaitė Rinke vičien ė. 1224, 
19 th. St. Santa MONICA, Ca
lif. U.S.A.

— VASARIO 16 proga São 
Paulyje tikimasi pastatyti K. 
Inčiūros ir A. Gustaičio šešių 
veiksmų pjesę «DAKTARAS 
VINCAS KUDIRKA’. Nežiūrint 
egzaminų įkarščio repeticijos 
jau vyksta

— Laiškai: An. Jakubaus 
kienei, V. Krumzlienei, J. Bort 
kevičienei. M. Remenčienei, 
V. Balčiūnui, Br. Aškinienei, 
A. Kairiui, St. Jurgelevičiui, 
Iz Seliokienel, A. Lazdaus- 
kui, R Dovydaičiui, J. Kli 
šiui, V. Rinkevičiui, U. Augu- 
levičienei, I. Kutkienei.

— Lapkričio m. 28 d. ligo
ninėje mirė Ona Žemulytė-Ba 
cevičienė. Nuliūdime paliko 
sūnų, marčią, anūkus, sese
ris.

— Gruodžio m. 9 d 7 vai. 
bus 3o-tos dienos mišios - eg
zekvijos už A A. Po vytą Dir
sę. Giminės ir pažįstami kvie 
čiami į mišias.

— Į seselių pranciškiečių 
pradžios mokyklą Vila Želi n o 
je, mokinių registracija jau 
pradėta. Kitos registracijos, 
nei per atostogas nei pradžio 
je mokslo metų nebus. Regis 
tracija vyksta į visus skyrius. 
Nedelskite,nes gali trūkti vietų

— Sukurti še'mos židinį ruo 
šiasi Vytautas J Bacevičius 
su Eugenija Lukoševičiūte

NORI SURUOŠTI PIETŲ AME 
R1KOS LIETUVIŲ SPORTO

ŠVENTĘ.

Argentinos lietuvių sporto 
klubas «Kovas» yra prisiun
tęs mums laišką, kuriame ra
šo: «Šiais meiais svarstant Ar 
gentinos lietuvių sporto klu
bas «Kovas» veiklą, kilo su
manymas sueiti į sportinį są
ryšį su Pietų Amerikos (Urug 
vajaus. Brazilijos. Venezuelos 
ir Kolumbijos) sportininkais 
bei prijaučiančiais Kadangi 
musų. Argentinos lietuvių, pa 
grindinė sporto Šaka yra krep 
šiniš, nutarta žiūrėti iš to taš 
ko Todėl bendrame savo po
sėdyje nutarėme kreiptis atsi 
klausiant, kokią nuomonę tu
rėtų anksčiau minėtų valsty
bių lietuviai, surengiant lietu 
vių krepšinio pirmenybes» ir 
t.t. Beabejo São Paulo lie<u- 
viai į sumanymą atkreips dė
mesio ir gal būt ateinančiais tatytos laiku programos pra 
metais turėsime ne tįk Pietų, dėti.

SKAUDA DaNTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

.Ai a t i o de dmr.ęa Cama'ig.o,

kuris nesetiai atidarė savo konsultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2D. Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais tfuo 8 vai. ryto ligo TO vai. vakaro?***
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Lietuviškas Grožio Salonas

'«VENUS»
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte p Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai; greitai ir sąžiningai patarnaus,

bet ir Šiaurės Amerikos spor 
tininkus savo tarpe.

DĖMESIO!

Šį sekmadienį, 13 vai 45 
min., per radiją KOME TA, 
1130 kilociklų, bus transliuo- 
jima A A. Motinėlės Aloyaos 
kalba, kurią ji pasakė prieš 
4 metus Vila Betoje, jos gar
bei paskirtame vaikų ir tėvų 
popietyje.

«Mūsų Popiečių* 
vedėjas.

— Lietuvių Katalikų Ben
druomenės choras pradės nau 
jų choristų vajų

— EI Vorošilaitė išrinkta 
ateinantiems matams Filhas 
de Maria, Vila Zelinos para
pijoj, pirmininke.

— «Gintaro» vakaras praė
jusį šeštadienį buvo sėkmin
gas. Tik del publikos nepunk 
tualumo nebuvo galima nus-

NERIMTAS sVWHWWF™

Brazilijos aviacijos kariniu 
kai ketvirtadienio naktį iš Ga 
leão aerodromo, be viršinin
kų leidimo išskrido į Aragan 
ęą, Goias estade aerodromą. 
Sunku suprasti ką šitas jų žy 
gis reiškia. Viena aišku, kad 
šitokiu būdu, jokios vyriausy
bės nenuvers. Arba paprastas 
avantiūrizmas arba keno nors 
sukombinuotas tvarkos ardy
mas, kad būtų galima kraštą 
išstumti iš demokratiškos tvar 
kos.

— Ateinantį antradienį, 
gruodžio bus šventa Panelės 
švenčiausios Nekalto Prasidė 
jimo šventė. Industrija ir Ko 
mercija nedirbs, Pamaldų 
tvarka Vila Zelinoj kaip sek 
madieniais.
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— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

«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 Remenčius, Praça Car 

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

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

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo? 
nho Velho.

St. Jurevičių, ir Stočkų Par 
jue das Nações.

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

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

RESTORANAS 
SU ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius 

Jauki broliu latviu aplinkuma 

Muzika europietiška ir moderniška 

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 * S. Paulo
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