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VIRBALIO GRĘŽINYJE IŠSI
VERŽĖ STIPRIOS GELMIŲ

DUJOS

(E) Geologijos ir gelmių ap 
saugos valdyba prie Ministe- 
rių tarybos jau ilgoką laiką 
įvairiose Lietuvos vietose at 
lieka gilius gręžimus, ieško
dama gelmių turtų Jau anks 
čiau vienur kitur buvo aptik 
ta naftos ir gelmių dujų pėd
sakai. Pastarosiomis dienomis 
Virbalio gręžinyje kiek sti
priau prasiveržė dujos. Da
bar tiriama, ar čia dujų ar 
naftos klodai. Dujų išsiverži 
mas ties Virbaliu esąs pats 
stipriausias iš visų iki šiol 
atliktų gręžinių. Šiuo metu, 
kai t-yrinėjimai dar eina, nie 
ko negalima pasakyti apie du 
jų ar naftos klodų struktūrą 
ir stiprumą (Jau prieš karą 
Lietuvos geologams buvo aiš 
ku, kad Lietuvos žemės gilu 
moję yra žemės turtų. Tik 
buvo klausimas, ar tų turtų 
eksploatacija apsimokėtų. Tas/ 
Klau'šimas tebėra neišspręstas 
ir šiandien, kai naujais, gi
liais gręžimais atrandami nau 
ji klodai. E*).

— «Foreign Affairs» (JAV), 
žymusis amerikiečių žurnalas 
užsienio politikes klausimams, 
paskutiniame numeryje įsidė 
jo buv JAV ambasadoriaus 
Maskvoje, George Kennan, 
straipsnį antrašte: «Taikinga 
koegsistencijia» Kennanas ai 
sako į kai kuriuos ankstes
nius Chruščiovo teigimus ir 
pabrėžia, kad didžiausias skir 
tumas tarp Rytų ir Vakarų 
g’ūdi ne ideologinėje plotmė 
je (lenktynėse tarp «kapitaliz 
mo» ir «socializmo»), bet lais 
vės ir nelaisvės akistatoje. 
Kita nesutarimų priežastis 
esanti ta, kad Sovietai karinė 
mis ir politinėmis priemonė
mis pasistumėję į Vakarus, 
suardę jėgų lygsvarą ir Rytų 
bei Vidurio Europoje primetę 
daugumai tautų svetimas vy
riausybes. \ akarų kraštų vals 
tibininkai mekad su ta o nesu 
tikę, ypač su priemonėmis, 
kuriomis Maskva skerbėsi į 
nerusiškas sritis.

«Jei tai atsitiko su tautomis, 
pavartojant prieš jas metodus, 
artimus karinei agresijai, ir 
jei iš mūsų reikalauja, kad 
mes su tuo sutiktume kaip su 
re.škiniu, kurio koegzistenci
jos labui jau nebegalima dis 
kutuoti - ar panašus dalykas 
taikaus sugyvenimo eigoje 
negalėtų atsitikti ir su dauge 
liu kitų tautų?»

Kennanas pastebi, kad Mas 
kva Vakarų valstybių nusista 
tymą atvaizduoja klaidingai, 
iškraipydama laisvojo pasau
lio tikrovę Baigdamas pabrė 
žia, jei Maskva mano, kad 
tik Vakarai privalo prisitaiky 
ti Maskvai ir nusileisti, tai 
vargu ar taikus gyvenimas 
tarp Rytų ir Vakarų galės 
sustiprėti.

Prezidentas Eisenhower, generolo uniformoje, 1951 m., 
Prancūzijoje, dalyvauja pamaldose už žuvusius antrame pa
sauliniame kare, išsikeliant Normandijoje.

Prezidentas Eisenhower Brazilijoje
Šiomis dienomis Pietų Ame 

riką lanko didžiausios pašau 
lyje demokratinės valstybės 
- Šiaurės Amerikos preziden 
tas Kad tai yra reikšmingas 
įvykis rodo ir tas faktas, kad 
Pietų Amerikos spauda ir ra
dijo beveik išimtinai yra pri
pildyti tik apie p-rez Eisenho 
werio kelionę, net su visomis 
smulkmenomis.

Tikrumoje ir yra svarbus 
įvykis. Jei laisvas ir demo
kratinis pasaulis tikrai ir nuo 
širdžiai nori atoispirti ir na 
galėti vergiją pasauliui nešan 
čiam komunizmui, turi būt 
vieningas. Kremlius daro vi
sa, kad šitą vienybę susprog 
dinti. Kartais bent dalinai, ši 
to tikslo pasiekia. Pavyksta 
tarp demokratinių valstybių 
sukelti nepasitikėjimo, intry- 
gų. Vienoki ar kitokį, politi 
niai ekonominiai nesklandu
mai lyginami būna diplomat! 
niais keliais. Bet paskutinio 
moto praktika rodo, kad drau 
giškumo pototokai sustiprinti, 
nepasitikėjimui pašalinti, la
bai daug padeda valstybės į- 
takingų vadų lankymaisi į į. 
vairius kraštus. Šituo tikslu 
Pietų Amerikon atvyko ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas.

Prez Eisenhowerio biogra 
finiai daviniai. Jis yra gimęs 
1890 m. spaliaus m. 14 d., 
Šiaurės Amerikoje, Teksas 
valstijoje, ūkininkų šeimoje. 
Jo protėviai Amerikon yra at 
vykę iš Badeno (Vokietijoje) 
1741 m.

Baigęs aukštesniąja moky 
k'ą. jis 1911 m stojo į karo 
akademiją West Point-e, kurią 
baigė 1915 m. jaunesniuoju lei 
tenantu. Pirmojo pasaulinio 
karo metu buvo tankų korpo 

inspektoriumi o 1922 24 m. 
Panamos kanalo zonoje. 1922 
m. pirmuoju iš 350 karininkų 
baigė nenera’inius štabo kur 
sus. 1u29 33 m dirbo genera
liniame štabe Wašingtone, 
191 5 40 m. gen MacArthur pa 
dėjėjas Filipinuose, 1941 m. 
pakeltas j brigados genero
lus 191142 m. ėjo įvairias 
aukštas pareigas gen JAV šta 
be. 1942 m. pakeltas į genero 
lūs ir paskirtas visų JAV ka 
rinių jėgų vyriausiuoju vadu. 
Sėkmingai įvykdė įsikėlimą 
Šiaurės Afrikoje 1942 m. lap 
kričio mėn. 1943 m paskirtas 
sąjungininkų kariuomenės va 
du Šiaurės Afrikoje. Jam va 
dovaujant atlikta invazija į 
Siciliją (1943 m) Po to pas 
kiriamas visų jungtinių sąjun 
gininkų armijos vadu. Čia 
bendradarbiaudamas su britų 
sąjungininkų kartinėmis jėgo
mis, įvykdė išsikėlimą Nor
mandijoje (1944 m. birželio 
mėn. 6 d.).

1945 m. pasirašė Vokietijos 
besąlyginės kapituliacijos do 
kumentus. o tuojau po to pas 
kirtas amerikiečių zonos Vo 
kietojoje kariniu gubernatorių 
mi, 1945 1948 JAV vyriausio 
štabo viršininku 1948 1952 m. 
Columbia universiteto pirmi
ninkas 1950 m pakviestas 
naujai suorganizuotos Šiau
rės Atlanto Pakto Organizaci 
jos (NATO) vądu. 1952 m res 
publikonų sąraše išrinktas pre 
zidentu 19E6 m antru kart 
perrenkamas Amerikos prezi 
dentu. Šiose pareigose yra ir 
dabar.

Italijos Vyriausybės Krizis
Italijos vyriausybės minis

ters pirmininkas Segni įteikė 
respublikos prezidentui atsis 
tatydinimą.

Artimiausia krizės priežas- 
t s yra mažos liberalų parti
jos atsakymas toliau remti 
v.\ r aus\ b ?s politiką.

Nors Italijoje krikščionių 
demokratų partija yra pati 
didžiausia, tačiau viena nesu 
daro absoliutmės daugumos. 
Ji yra reikalinga kaikurių 
mažesnių iš ka rės ir dešinės, 
partijų paramos. Be to, ir pa 
cioje partijoje nėra reikiamos 
vk nybės. Yra dvi srovės: vie 
ni Įlinksta dešinėn, kito kai

Fatimos paslaptis popiežiaus rankose
Lisabonos kardinolas Ma- 

nueíe Gonçalves Cerajeira, 
kalbėdamasis su spaudos ats 
tovais, išsireiškė, kad vadina 
ma«Fatomos paslaptis», yra po 
piežiaus rankose Ir bet koks 
tos paslapties atidengimas tu 
ri išeiti -iš Romos.

Dar kardinolas pareiškė, 
kad jis nieko nežino apie 
paslapties turinį. '

«Fatimos paslaptis», yra do 
kumentas, laiškas, parašytas 
vienuolės karmelitės Lucijoe 
kuri šiuo metu yra vienintelė 
gyva, iš trijų vaikučių. mačiu 
šių 1917 metais Dievos Moti
nos apsireiškimą Fatimoje. 
Fatima yra 160 kilometrų į 
šiaurę nuo Portugalijos sosti 
nės Lisabonos.

«Fatimos paslaptis» yra su

Vakarai siūlo Vokietijai laisvo balsavimu apsispręsti

Vakarų valstybės yra pasi- 
ryžusios pasiūlyti sovietams 
leisti visoje vokietijos terito 
rijoje, Vakarų ir Rytų, savo 
ateities likimą nuspręsti lai® 
vu balsavimu.

Šitas projektas bus pasiūly 
tas Kruščiovui valstybių vadų 
suvažiavime gegužės menesjy 
je, kuris įvyks Paryžiuje.

Šito projekto buvimą patvir 
tina Londono ir Vašingtono 
politikai.

Šiuo reikalu Vašingtone yra 
grupė žmonių, kurie dirba 
projektus Berlyno ir bendra 
Vokietijos problemoms iš
spręsti. Tarp kitų projektų, 
yra Amerikos užsienio reika 
lų ministério projektas, kuris 
siūlo abiejose Vokietijose pa 
daryti gyventojų atsiklausi- 
mą, kontroliuojant Jungtinių 
Tautų Organizacijos atsto
vams Vokiečiai būtų kviečia 
mi atsakyti tik į du klausi- 
mus:

1. Ar nori vienos suvieny
tos Vokietijos su taikos su
tartimi, ir 2. ar nori padalin

Dvidešimts penkerių metų, sidabrinio jubilėjaus 
vedybinio gyvenimo proga,

ONA IR KAZĮ PAUKŠČIUS

nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug laimės.
1 Ona ir Jonas» Paukščiai

rėn, socialistinių tendencijų.
Liberalų svarbiausia prie

žastis atsisakymo toliau ben 
dradarbiauti su dabartine vy 
riausybė yra tiesioginė pasek 
mė prezidento Gronchi kelio 
nės Maskvon. Liberalai šiai 
kelionei buvo priešingi ir iš 
to padarė praktiškas išvadas- 
ateisakė remti vyriausybę.

Kai dėl prezidento kelionės 
iVlaskvon, tai nevien liberalai, 
bet labai didelė dalis Italijos 
visuomenės buvo priešinga.

Italijos vyriausybė .yra kryž 
kelėje. Krikščionys demokra 
tai turės apsispręsti, kur pa
sukti: į kairę ar į dešinę.

rašyta minėtos vienuolės ir 
tas dokumentas įdėtas į laiš
ką, kuris turi būt 1960 m., 
reiškia šiais metais, atidary
tas:

Du pirmieji apreiškimai Die 
vo Motinos vaikučiams jau 
yra žinomi. Tai buvo prana- 
šys ės apie pabaigą pirmo pa 
saulinio karo ąpię būsimą an 
trą pasaulinį karą ii apie ko 
munizmo įsigalėjimą.

Apie trečią pranašystę 
skleidžiama visokių gandų. 
Kai kas spėja, kad ten yra 
pranaušaujama apie pasaulio 
pabaigos laiką.

Katalikų Bažnyčia tų gandų 
nepatvirtino. Kardinolas žur
nalistams pasakė nežinąs, ka 
da Fatimos paslaptis bus ati
dengta.

tos Vokietijos su atskiromis 
taikos sutartimis.

Šitas projektas Paryžiuje 
bus pasiūlytas Kruščiovui.

Kad Kruščiovas pasiūlymą 
atmes yra aišku kaip diena. 
Jis gerai žino, kad abiejų Vo 
kietijų gyventojai pasisakys 
už suvienytą Vokietiją ir kad 
laisvais balsavimais komunis 
tai pralaimės. Su šitokiais pa
siūlymais KremMus niekuomet 
nesutiks. Bet pamėginti gali
ma.

UŽ TAIKĄ LAISVĖJE
Viename paskutinių savo pa 

reiškimų. Amerikos prez. Eise 
nhower pareiškė kad nusibo
dę klausyti pareiškimųapie tai 
ką, taikingą sugyvenimą. Bet 
tai nėra viskas Norima taika 
turi būt paremta laisve. Taika 
laisvėje - štai yra didysis poli 
tinis idealas. Tariama taika ga 
Ii būt ir vergijoje. Tokia taika 
yra anapus geležinės uždan
gos, kur bet koks laisvas žmo
gaus pasireiškimas yra baud
žiamas kalėjimu ir ištrėmimu.
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2 pusi.

MASKVINIAI DUOMENYS APIE 
LIETUVOS GYVENTOJUS

1959 metų sausio 15 dieną 
Sovietų Sąjungoje buvo vyk
domas ketvirtasis visuotinis 
gyventojų surašymas.

Tų metų (1959) gegužės mė 
nesį tebuvo paskelbti prelimi 
nariniai duomenys, kuriais te 
nurodytas gyventojų skaičius.

Šių metų vasario pradžioje 
maskvinė Statistikos valdyba 
paskelbė praėjusiais metais 
įvykdyto gyventojų surašymo 
duomenis pagal pasiskirsty
mą tautybėmis, gyventojų už 
siėmimo bei išsilavinimo po
žiūriu.

Šia pačia proga pažymėti
na, kad praėjusiais metais bu 
vo nurodoma Lietuvoje esant 
2.713 000 gyventojų, gi šieme 
tintuose duomenyse nurodo
ma 2 711.000 Lietuvos gyven
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Skurdus Žemdirbiams Mokami Atlyginimai
Vilniaus radijas žemės ūkio 

darbuotojams skirtoje valau 
dėlėje vasario 5 dienos trans 
liacijose pateikė informacijų 
kolchozuose dirbantiesiems at 
lyginimo klausimais.

Ta proga buvo nurodytos 
šios koichozininkams atlygi
nimo formos:

a) atlyginimas už atliktus 
darbadienius, praktikuojamas 
didžiumoje kolchozų;

b) garantuotas atlyginimas, 
nustatytas būsimiems ūki 
niams metams, pradėtas prak 
tūtuoti kai kurių Lietuvos kol 
chozų praėjusiais metais^. >

c) atlyginimas už atliktą 
darbą ir atsižvelgiant į pro
dukciją

Garantuotas atlyginimas 
praėjusiais metais Lietuvoje 
buvęs taikomas apie 203 kol
chozų Atlyginimai buvę nus
tatyti vadovaujantis kolchozo 
pajėgumu. Garan uotas darba 
dienio atlyginimas buvęs 10 
rublių pinigais IT 2 kilogra
mų grūdais; kituose kolcho 
zuose mokėtas garantuotas 
atlyginimas po 7 rb ir 2 kg 
grūdų; taip pat pasitaikė kol
chozų, už darbadienį mokė
jusių garantuotą atlyginimą 
4 rublių ir 2 kg grūdų ribose.

Atlyginimą mokant už atlik 
tą darbą, įvairūs žemės ūkio 
darbai, žiūrint jų sunkumo, 
suskirstomi į kelias grupes ir 
už nustatytos normos darbo 
atlikimą mokamas numatytas 
atlyginimas. Esą tai esanti ge 
riausia apmokėjimo forma, ku 
ri tačiau tik kai kurių kolcho 
zų tepradėta praktikuoti.

Pranešėjas pagaliau nuro
dė, jog eilė kolchozų kolcho 
zines lėšas šiaip paskirsto:

a) Draudimo ir kitiems mo 
kesčiams 9 12% visų pajamų;

b) bendroms ūkio ir admi
nistracijos išlaidoms apie 1,5- 
2%:

c) išlaidos gamybiniams rei 
kalams 24-27%;

d) atskaitymai į visuomeni
nius fondus 36 43%;

e) darbo užmokestis kolcho 
zininkams 36 40%;

I pastaba: Kad kol- 
chozininkams už atliktą dar
bą kolchozai išmokėtų 36 
40% visų piniginių pajamų, 
tokių kolchozų vargu iš viso 
ar yra Lietuvoje. Priešingai, 
iš bolševikinės spaudas pra
nešimų apie vieno ar kito kol 
chozto mokamus kolchozinin- 
kams atlyginimus matyti, jog 
dažniausiai piniginių pajamų 
tesunaudojama 18% iki 22% 
ir tik retesniais atvejais kiek 
daugiau. Pagaliau jei iš tie
sų visi Lietuvos kolchozai 
gaunamas pinigines pajamas 
suverstų į vieną katilą ir tų 

tojų, šiaip pasiskirstančių tau 
tybėmis:

Lietuvių 2 151.003 arba 79,3%, 
rusų 231.030 arba 8 5%, 
lenkų 230.000 arba 8,5%, 
baltarusių 3 .000 arba 1.1%, 
žydų 25.000 arba 0,9%, 
ukrainiečių 18.000 arba 0,7%,

Be to, nurodoma, kad viso
je Sovietų Sąjungoje esą 
2 326.000 lietuvių. Taigi pagal 
tuos duomenis išeitų, jog Lie 
tuvoje esant 2.151.0'00 lietu
vių tautybės gyventojų, apie 
176 000 lietuvių gyveną kito
se Sovietų Sąjungos vietovė
se, kurtos tačiau nenurodo
mos. Tik vienoje Latvijoje 
teniirodyta esant 32 000 lietu 
vių tautybės gyventojų.

pajamų apie 36 40% išmokė
tų kolchozininkamš. ir tuo at 
veju atlyginimai būtų žemes
ni už žemdirbiams mokėtus 
atlyginimus Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį. Pa
vyzdžiui, šiemetinės Lietuvos 
kolchozų piniginės pajamos, 
vadovaujant sniečkiniu pra 
nešimu, turėtų siekti apie 2 
milijardus rublių. Taigi jei tų 
pajamų 40% būtų išmokama 
kolchozininkams ir visiems 
lygiomis, tuo a veju, skaitant, 
kad žemės ūkio gamyboje da 
lyvavo apie 500.090 žemdir
bių, jų kiekvienas už ištisų 
metų darbą kolchoze galėtų 
gauti, atskaičius mokesčius, 
maždaug po 1400 rublių, kas 
yra tolygu įperkamajai galiai 
maždaug 140 litų

II pastaba: 1957-11 21 
per Vilniaus radiją buvo pa 
teikta skirtingų teiginių apie 
kolchozuose dirbantiesiems 
mokamus atlyginimus. Tada 
buvo nurodyta, jog nemaža 
kolchozų piniginių pajamų tik 
apie dešimtadalį skiria apmo 
keti už darbą kolchozinin
kams. Ta proga buvo reko
menduojama, kad kolchoziniu 
kai būtų atlyginami sunaudo
jant bent 25% 5o% piniginių 
pajamų Tačiau neteko aptik
ti, kad kuris kolchozas Lietu 
voje būtų 50% piniginių pa
jamų skyręs apmokėti žem
dirbiams už darbą. Gi kad ir 
dešimtadalio kiti kolchozai pi 
niginių pajamų neišskiria kol 
chozininkams apmokėsi tatai 
matyti iš faktų, jog nemaža 
kolchozininkų už vadinamuo
sius darbadienius ir pastarai 
siais metais tegauna po vie
ną, du bei tris rublius (tris 
rublius gaunąs kolchozinin- 
kas turi dirbti apie septynias 
dešimt dienų, kad įstengtų įsi 
gyti prastesnės vertės apavą).

SUOMIAI PAGERBĖ 
«LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ»

«Helsingin Sanomat», di
džiausias Suomijos dienraš
tis. sausio 13 d. laidoje įsidė 
jo pla’ų rašinį apie «Lietuvių 
Enciklopedijas» Amerikoje lei 
dybą, pabrėžiant užsienio lie 
tuvių kulthrinį veiklumą spau 
dos ir literatūros srityje. Pa
žymimi leidėjo J Kapočiaus 
ir enciklopedijos redaktorių 
bei bendradarbių nuopelnai, 
sėkmingai vykdant tokį stam 
bų darbą.

MŪSŲ LIĘTU%A
Brazdžionis

PERDAUG
Perdaug, perdaug, dangau, man tavo saulės, 
Ir tavo tų skliautų ir tavo spindulių;
Ir kai agonijoj mirštąs pasaulis
Man šaukia «verk», aš verkti negaliu.

Perdaug perdaug, bedugnės, jūsų siaubo 
Keleivio žingsniuos ant visų kelių, 
Ir kai mirties sparnai šią žemę gaubia, 
Kai šaukia «juokis!» man, aš juoktis negaliu.

Perdaug ilgai šėtonas viešpatauja,
Perdaug trumpa ranka mirties,
Perdaug regiu aš ašarų ir kraujo, 
Perdaug tikiu aš dieną ateities.

DIDELIS LENKŲ SUSIDOMĖ
JIMAS LIETUVIŲ LIAUDIES 

MENU

«Tribuna Ludu>, «Zycie War 
szawy», «Express Wieczorny», 
«Glos Pracy», «Glos Nauczy- 
cielski», «Slowo Powszechne», 
«Przekroj» (visi etoa Varšu
voje), «Zycie Olsztynskie» ir 
kit-j Lenkijos laikraščiai gan 
šiai paminėjo lietuvių liaudies 
meno ir taikomosios dailės 
parodą, kuri sausio 9 d. buvo 
atidaryta Kultūros ir mokslo 
rūmuose Varšuvoje. Parodos 
direktorius esąs A. Reimeris. 
Parodoje rodomi 500 darbų. 
Parodą atidarė Lenkijos kul
tūros ir meno vicemiinisteris 
Zigmantas Garsteckis Lenkų 
laikraščiai pabrėžia didelius 
lietuvių gabumus liaudies me 
no ir taikomosios dailės sri
tyje ir deda kai kurių kūri
nių nuotraukas.

LIETUVIŠKAS KLUBAS 
VARŠUVOJE

«Zycie Warszawy» sausio 12 
d pranešė, kad Varšuvoje 
pradėjęs veikti Lietuvių kul 
tūros draugijos skyrius, kuris 
atidaręs klubą (ui. Lowickiej 
7/15, Mokotow-wejscie od ui 
Wiktorskiej 68). Klubas vei
kiąs kasdien 17-21 vai., išsky 
rus pirmadienius.

LIETUVOS DVASIŠKIŲ PA
NAUDOJIMAS SOVIETINEI 
«TAIKOS PROPAGANDAI»

«Katolicke Noviny» (Praga) 
įsidėjo Vilniaus arkivyskupi
jos valdytojo vysk. J Stepo
navičiaus. Kauno arkivysku
pijos kapitulos vikaro Dr 
Stankevičiaus, vyskupo P Ma 
ž.lio ir kapitulos vikaro kan. 
Meidaus pasirašytą atsišauki 
mą į Čekoslovakijos katali
kus. Atsišaukime raginami to 
krašto katalikai įsijungti ir 
bendrai kovoti «taikos fron
te» už chruščiovišką nusigin
klavimą ir branduolinių gin
klų panaikinimą.

PABALTUO PAVYZDYS PA
RODĖ MASKVOS METODUS

«Time and Tide» (Londone) 
polemizuoja su buv. britų am 
basadoriu Maskvoje, Sir Wil 
liam Hayter, kuris neseniai 
siūlė Rytuose rodyti daugiau 
nuolaidumo, ypač Oderio- 
Neissės linijos ir panašiais 
klausimais. Stalino režimo lai 
kais ištisų kraštų gyventojai 
buvę iškeldinami, buvo terito 
rijomis prekiaujama. Pabalti
jo kraštų pajung mo pavyz

dys aiškiai parodęs sovietų 
metodus ir šitą reikią atsi
minti. Žurnalas pasisako prieš 
«cinikus ir defailistus Vaka 
ruošė», kurie lengvomislinkę 
užleisti pozicijas Maskvai.

—• Prie Klaipėdos faneros 
fabriko pastatytas naujas sky 
rius plokštėms iš medžio cferož 
lių gaminti v isa. gamyba bū 
sianti automatizuota Cecho 
pirmosios eilės pajėgumas 
esąs 25.0 o kbm plokščių per 
metus. Pastačius antrąją ga
mybos eilę gamyba padvigu 
bėsianti.

NUOLAT SENKA BALTIJOS 
-JUROS VANDUO *

Baltijos jūros lygio tyrimai 
parodė, kad Baltijos vanduo 
pastarais keliais metais yra 
nusekęs apie pusę metro Tai 
patvirtino ir lenkų hidrologi 
niai institutai. Spėjama kad 
Baltijos jūros lygis nukrito 
dėl pakitusių sąlygų Šiaurės 
Atlante ir Šiaurės jūroje. Dėl 
Baltijos jūros lygio kritimo 
atsirado numatyti sunkumai 
it kai kurių Baltijos uostų pa 
krantėse. Teko pakeisti 
kai kuriuos pakrančių sta 
tybos planus ir įdėti daugiau 
darbo į pačias statybas. Ypač 
aliarmuojanti padėtis susida
rė kai kuriuose pietiniuose 
uostuose.

SKUNDŽIASI VALDINIŲ 
ĮMONIŲ LUPIKAVIMU

Vienas Suvalkijos kolcho
zas užpraėjusiais metais (1958) 
davęs remontuoti 2 traktorius 
Gižii Remonto stočiai Teko 
laukti 3 mėnesius laiko, daug 
kartų važinėti, kol, pagaliau 
tiedu traktoriai buvę sure
montuoti už 10.800 rublių. Ta
čiau remontuotais traktoriais 
pradėjus dirbti, tuojau pat pra 
dėjo reikštis gedimai. Pasiro 
do, kad Remonto stotis vieto 
j-e reikalingų dalių įdėj® se
nąsias Praėjusiais metais to 
Kolchozo mechanikai savo jė
gomis suremontavę 4 trakto
rius ir remontas teatsiėjęs 
4000 rublių. O svarbiausia, 
darbas atliktas daug geriau.

Šitaip atestuojamas valdi
nės įmonės pasitarnavimas 
vadinamajam visuomeniniam 
ūkiui •.

MINISTER S PASITRAUKĖ 
Į PENSIJĄ

«Tiesos» informacijomis, so 
cialinio aprūpinimo ministe- 
ris J. Stimburys pasitraukęs 
iš eitųjų pareigų ir išėjęs į 
pensiją. Skelbiant šitą infor-
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maciją, apie naujo pavergto 
sios Lietuvos socialinių i ei- 
kalų «ministério» paskyrimą 
nepranešta.

LIETUVOS CHEMIKAI LAN
KĖSI RYTŲ VOKIETIJOJE

Vilniaus radijo informaciio 
mis. pastaruoju metu Rytų Vo 
kietijoje lankėsi grupė Lietu
vos chemikų. Lietuvos Moks
lų akademijos, Chemijos ir 
cheminės technologijos insti
tuto ir Kauno Politechnikos 
chemikai (iš viso 24 asmenys) 
apsilankė Rytų Berlyne, ne
toli Leipcigo esančiose celių- • 
liozės ir dirbtinio pluošto ga
myklose ir Dresdeno aukšto
joje technikos mekykloje Lie 
tuviai chemikai susipažinę su 
Rytų Vokietijos chemijos mo 
kymo metodika, moksliniais 
darbais bei plastinių masių 
gamyba.

VILNIUJE STEIGS 38 HA 
KOLEKTYVINĮ SODA

Liaudies Ūkio Tarybos dar 
buotojams numatyta Vilniuje 
įsteigti sodą.

Kalbamam’3 sodui jau esą 
išskinti 38 hektarai žemės. 
Tai būsiąs Liaudies Ūkio Ta
rybos darbuotojų kolektyvi
nis sodas, kuriame pirmieji 
vaismedžiai būsią pradėti so 
dinti šių metų rudenį. Jau 300 
asmenų padavę pareiškimus, 
kuriuose būsimame kolekty
viniame sode išskirti sklype
lius.

AUGINS ARKLIUS
KLIŪTINIAM JOJIMUI.

Šį pavasarį Pagėgių rajo
ne esančiame žirgyne numa
tyta suruošti stovyklą žirgi
nio sporto instruktoriams. E*—■ 
są Lietuva būsianti visoje So
vietų Sąjungoje pirmoji šalis 
kuri pradės auginti specia 
liūs arklius kliūtiniam joji
mui Tokie arkliai būsią išve 
darni kryžiuojant vietinius su 
grynakraujais. Kliūtinio joji
mo arkliai būsią auginami Pa 
g«ėgių rajono žirgyne, kai ku 
riuose Tauragės rajono kol
chozuose ir, gal būt, Žagarės 
žirgyne.

Šių metų vasarą, bolševikų 
ruošiamo Lietuvos pavergi
me 20 čio minėjimo metu, Va 
Pakampiuose prie Vilniaus bū 
siančtos suruoštos žirginio 
sporto varžybos.

Pažymėtina, kad tradicinės 
bėgūnų lenktynės ant Sartų 
ežero ruošiamos ir bolševik- 
meeiu.

GĖLĖ, KURI PUOŠIASI
— KAIP —
MOTERIŠKĖ

Meksikoje auga gėlė su ne 
paprastom ypatybėm. Ji kei
čia savo spalvas keletą sykių 
į dieną. Anksti rytą jos lape 
liai yra balti, paskiau tampa 
rausva, raudona, violetinė, 
o nuo 6 vai. vakare ji pajuo 
duoja.

Meksikiečiai vadina tą gėlę 
«puošni moteriškė». Ji auga 
tik po tam tikros rūšies me
džiais ir kvepia tik 90 minu
čių į dieną, kai žiedai jos 
yra purpuriniai.
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Buv. Ministério Pirmininko Merkio Sūnus 
įjungtas i Sovietine Propaganda

Kotryna Grigaitytė

TCLYN
Sovietinėje tremtyje miru

sio buv. ministério pirminin
ko Antano Merkio sūnus Ge
diminas Merkys pastaruoju 
metu įjungtas į aktyvią so
vietinę propagandą ir parašė 
ilgą straipsnį «Gyvoji Lietu
va ir politiniai lavonai» («Tė
vynės Balso» 103 nr.).

Straipsnyje juodinami kai 
kurie užsienio lietuvių veikė 
jai. Šiame rašinyje yra mini
mi: Raštikis, Sidzikauskas, 
Dailidė. Matulionis. Jauna
jam Merkiui labai nepatinka 
«visokie eksdiptomatai, eks- 
vadai, eksministeriab, kurie 
sėdi užsienyje ir šmeižia so
vietinę Lietuvą.

Jaunasis Merkys sakosi 
«buržuaziniais laikais» buvęs 
dar vaikas, tad ne ką atsime 
nąs B>et savo sprendimuose 
apie prieškarinius Lietuvos 
veikėjus kalba taip drąsiai,

Vasario 16 Dienos Iškilmės Rio de Janeire
Lietuvos Nepriklausomybės 

atsieisimo 42 sukaktis buvo 
plačiai paminėta Brazilijos 
sostinėj: Vasario 13 d įvyko 
Pilietinis Aktas, kurio metu 
kalbas pasakė Lietuvos Ig. 
ministeris Dr. Meieris, iškel
damas gyvenamo momento 
svarbumą tautinei vienybei 
ir kovai del nepriklausomy. 
bės atgavimo, Petras Babic
kas — cituodamas didelės Lie 
tuvos draugės Rachel Portei 
la straipsnį apie lietuviškumo 
išlaikymą tremty, kan. Z Ig
natavičius, pateikdamas sti
prinančių minčių del mūsų 
kovos sėkmingumo, kun. J Ja 
nilionis -- pabrėždamas ma
žos Rio lietuvių kolonijos di 
dalius darbus ir vieningumą 
bei Nepriklausomybės Karų 
savanoris Ignas Dubauskas 
peržvelgdamas pirmųjų Nepr. 
Lietuvos metų kovas ir lai
mėjimus

Meninėj daly, p. A. Sauru- 
saitienės vadovaujamoj buvo 
gražiai atlikta — sekstetų ir 
duetų — keletas liaudies dai 
nų. gražiai padeklamuota (p. 
Kutkaitė-Silva, 5 metų mergy 
tė Žaidytė kr 68 metų p. U. 
Gaidienė) bei pašokta Kepu
rinė ir kiti liaudies šokiai, 
kuriuos pateikė, gražiais tau 
tiniais rūbais pasipuošęs viė 
tinis liet, jaunimas. Minėji
mas, kurį pravedė p Edmun 
das Dubauskas, praėjo paki
lia nuotaika Salė buvo pilna 
ne tik lietuvių, bet ir svetim 
taučių, Lietuvos draugų.

Sekmadienį, 11-14 d. Šv. 
Pranciškaus bažnyčioj įvyko 
iškilmingos pamaldos. Šv. Mi 
šias už žuvusius del Lietu
vos laisvės atnašavo kan. Z. 
Ignatavičius, asistuojant kun. 
J. Janilioniui. Pamaldose da 
lyvavo daug lietuvių su min. 
D-r. Meieriu su šeima.

Antradienį, I116 d. Lietu
vos Pasiuntinybėj įvyko prie 
mimas, kurį lietuvių kolonijai 
surengė ministeris Meieris. 
Be lietuvių į priėmimą apsi
lankė Dr. Peters Olins, Lat
vijos ministeris, Europa Liv
re gen sekretorius prof Ko
walevski, žurnalistų ir Lietu
vos draugų. Priėmimo salėj 
krito į akis didelės gėlių pin
tinės, kurias padovanojo Lie
tuvos atsiovui N. ir Pranas 
Zieziai bei trys lietuvių orga 
nizacijos: Dainava, L Moterų 
Katalikių s-ga ir Vyrų Ateiti
ninkų d-ja.

Tos pačios dienos vakare 

lyg būtų visa pats kartu per
gyvenęs. Girdi, Lietuva, kuri 
kadaise buvusi «atsilikusi» 
agrarinė šal'is, kuri buvusi 
«keitimo moneta imperialistų 
rankose», dabar esanti indus 
trialinė šalis su aukštai išvys 
tytu mokslu, technika ir kul
tūra.

Gera dalis straipsnio pas
kirta tiems pakitimams atvaiz 
duoti Į galą polemizuoja su 
užsienio lenkų leidiniu ’-‘Lvov 
i Vilno” ir 1 hitlerinių agreso 
rių laikraštuku” (‘ Memeldr 
Dampfboot”) Merkys jun. pas 
tebi: “Vieni maniakai norėtų 
atimti Vilnių, kiti Klaipėdą“ 
— o kai kurie užsienio lietu
vių veikėjai «linkę vėl viską 
jiems atiduoti». Iš straipsnio 
aiškėja, kad Merkys rašąs ir 
Maskvos «Novoje Vremja» 
žurnale.

Rio de Janeiro Prefeitūros 
Radio Roqette Pinto translia
vo Lietuvos šventei pagerbti 
programą kurioj buvo pabrėž 
ta. kad lietuviai gyveną savo 
tėvynėj nuo neolito laikotar
pio, kad išlaikė nuostabiai 
gražią kalbą ir aukštą mora
lę, kad lietuvių tauta dar prieš 
500 metų buvo sukūrusi vie
ną didžiausių imperijų Euro
poje, o dabar yra Maskvos 
okupuota. Programa buvo 
baigta Tautos Himnu.

Vasario 17 dieną Radio Ve
ra Ctuz ištisą pusvalandį bky 
rė Lietuvos šventei. Progra
mą atliko čia lietuvių jauni
mas, informuodamas apie lie
tuvių tautos ir valstybės evo 
liuciją ir dabartinę Lietuvos 
būklę. Šios programos metu 
8 minučių kalba portugališ
kai pasakė Lietuvos Ig. mi
nisteris Meieris. Buvo trans
liuota keli Jonušo marša*, sol. 
Citvaro dainos: Jau slavai su
kilo ir Prie kryžiaus skubėki 
bei Lietuvos Himnas, kurį 
įgiedojo Buenos Aires lietu
vių Šv. Cecilijos choras.

Rio de Janeiro spauda sky
rė atitinkamo dėmesio Lietu
vos šventei, skelbdama iškil
mių programą. «Correio da 
Manhã» išspausdino žinia, kad 
Brazilijos Prezidentas pasvei 
kino Lietuvos Ig. ministerį 
Dr. Meierį, ryšium su Lietu
vos Nepriklausomybės švente.

Telegramomis Lietuvos ats 
tovą sveikino: Brazilijos Už
sienio Reikalų ministeris Ho 
racio Lafer, draugiškų valsty 
bių, k. a. J. Amerikos Valsty 
bių, Vokietijos, Vatikano, Aus 
trijos, Turkijos, Australijos, 
Japonijos, Irano, Colombijos., 
Panamos,, Guatemalos, Bolivi 
jos, Belgijos, Libano ir kt am 
basadoriai bei aukšti Brazili
jos valdžios pareigūnai ir or 
ganizacijos, jų tarpe ir lais
vųjų lenkų organizacija.

Koks ramus Atlantas, 
Kiek danguj žvaigždžių, 
Ten paliko krantas------
Jį širdim šaukiu!

Vandenys bekraščiai------
Kur jie mane neš. 
Ar po vargo naščiais 
Nesuklupsiu aš ?

Pučia vėjai gaivūs 
Nuo naujų krantų, 
Inkarą mes laivas-----

Lietuva, kur Tu ? !

Dėvėjimas Gintariniu Karolių 
Atnešdaves Laime

Gintaras senesniais laikais 
buvo vartojamas ne vien pa
sipuošimui, bet ir kaip gydo
moji priemonė žmonėms 
ir gyvuliams. Štai Braunšvei 
go (Vokietijoje) hercego Kar 
lo įsakymu, i 745 metais, spa
lio 9 dieną, buvo griebtasi iš 
rūkyti parako ir gintaro dū
mais visus tvartus, kuriuose 
stovėjo užkrečiamomis ligo
mis sengą gyvuliai.

Dar netgi 1822 metais iš gili 
taro buvo gaminami įvairūs 
tepalai žaizdoms gydyti

Be to, dar gintarą vartojo 
nervų ligoms gydyti nuo prie 
puolio blauzdų ir klubų skaus 
mų, nuo vėmimo moterų li
gų, tinimų, nuo reumato džio 
vos. šilt nes. rachito paraly
žiaus ir kt. Sakoma, kad mar 
grafas Ibertas siuntęs ginta 
rą sergančiam M. Liuteriui, 
kaip vaistą gydantį nuo įvąi- 
rių ligų.

Prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, net l ietuvoje ir kitur, au 
klės turėjo nešioti gintaro ka 
rolius kad apsaugojus jas ir 
vaikus nuo ligų Vokietijoje 
buvo gintaro karoliai rišami 
vaikams, kad neskausmingai 
ir tvirtesni išaugtų dantys. 
Taigi, gintarą naudojo įvai
riems gydymams.

Šiuo metu gaminami ginta
riniai, nešlifuoti karoliai, va 
dinami medicininiais. Gamina 
mi iš neapdirbto gintaro. įvai 
rių formų — trikampiai, ke
turkampiai ir kt; Medicinos 
darbuotojai mano, kad ginta
ras. dėl savo radioaktyvumo, 
turi tam tikrų gydomųjų sa
vybių.

Lietuvių Tautosaka
IŠ MAŽO DALYKO DAUG 

VISKO YRA ATSITIKĘ
Nuo senų neatmenamų lai

kų, Papečių kaimo laukuose 
ant Jurakalnio guli didelis, 
labai į žmogų panašus, akmuo, 
vardu Laumė.

Pasakoja žmonės, kad senų 
senovėje prie Metelių ežero 
stovėjo sena sukrypusi trio- 
bukė ir joje gyveno burtinin 
kė laumė. Niekas nežinojo, 
nei kada ji gimus, nei koki 
jos tėvai, nei iš kur ji ten at 
sirado. Ji turėjo gal šimtą 
gal pusantro šimto metų, atpo 
dė sena, sena, bet vis nemi
rė, nors žmonės kiek kartų 
buvo aptarę, kad jos gyvos 
nebėra.

Gintaro lydimo produktai, 
pavyzdžiui, gintaro rūgštis ir 
jos druskos, taip pat naudoja 
mi medicinoje, kaip gydymo 
preparatai.

Gintaras ir jo dirbiniai įvai 
riais istoriniais laikotarpiais 
plačiai taikomi žmonių porei 
kiams tenkinti Formos atžvil 
giu gintaro dirbiniai skirsto
mi į papratos formos, tai ket 
virtainio, trikampio, j viduti
nio sudėtingumo — vienalytės 
sagės, medalionai rankogalių 
šektukai. sudėtingos formos 
— apyrankės, auskarai.

Plačiai yra paplitusios gin 
taro imitacijos iš stiklo ir ki 
tų medžiagų. Taip pagaminti 
dirbiniai nudažomi gintaro 
spalvomis ir nepatyrusiam pir 
kėjui sunku yra atskirti tikrą 
jį gintarą nuo netikrojo. Bet 
ši priemaiša, po kurio laiko 
nustoja savo spalvingumo ir 
vertės Gintariniai dirbiniai, 
atvirkščiai, juo daugiau nėšio 
jami, juo gražiau blizga, da
rosi žavingesni ir spalvin
gesni.

Gintarą galima, palyginti, 
lengvai atskirti nuo dirbtino 
gintaro. Trinamas į vilnonį 
audinį, gintaras skleidžia ma 
lonų kvapą, jo paviršius ima 
labiau blizgėti, kai dirbtinas 
trinant į audinį, neturi jokio 
kvapo ir jo paviršius darosi 
vis labiau limpas

Daugiausia gintaro rasdavo 
Baltijos jūros pakrantėse prie 
Lietuvos pajūrio, ir jis vadina 
mas Lietuvos auksu kūris 
dar anais senaisiais laika>is 
buvo vežamas į Graikiją, Tur 
kiją, Egiptą, Romos imperiją 
ir pan.

Ilgai niekas nebematė bur 
tininkės paežere vaikščiojant 
nei pirkutėj šviesos žibant 
Kartą moterys nuėjo pas ją

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

•'fCiijy
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

pasižiūrėti, bet jos neberado. 
Sugrįžusios į namus paleido 
dar daugiau gandų apie bur
tininkę, dar daugiau visokių 
baisybių pasakojo ir ėmė ieš 
koti, kur ji pasidėjo.

Nuo to Laiko atsirado Pape 
čių kaimo laukuose ant Jura 
kalnio nematytas akmuo.

Vieną tamsią rudens naktį 
pro Jurakalnį važiavo iš tur 
gaus vyras su moteria. Sus
tojo prieš kalną arkliai ir gir 
di jie taip graudžiai avį bliau 
nant. Eina arčiau, žiūro, kad 
avis surišta pakelėje guli. 
Jie pasiėmė tą avį ir įsidė
jo į vežimą.

Parvažiavę namo paliko avį 
su vežimu kluone, o patys 
nuėjo gulti. Bet nakčia sap
nuoja, kad kluonas dega. Jie 
šoko iš lovų ir bėgs gesinti. 
Bet nespėjo nei pro duris iš
sprukti, kaip užgeso ugnis 
Jie pamatė iš kluono išeinant 
tik moteriškę. Būtų ją jau vi
ję, bet kaip tik gaidžiai su
giedojo ji vietoje pranyko. 
Tuo tarpu arkliaganiai pama 
tė, kaip kažkokia juoda mo
teriškė atbėgo ant Jurakalnio 
ir pasivertė akmeniu.

Paskiau daugelis matė, kaip 
tas akmuo naktimis pasiver
čia baidykle ir eina pavėla
vusių keleivių gąsdinti. Ne 
vienas ir dabar išgąsdintas 
pasakoja, kad vaikšto pakrū
mėmis burtininkė, vejla pavė
lavusius žmones iki kryžiaus, 
stovinčio pasodėj, ir tik pir
miesiems gaidžiams užgiedo1- 
jus, vėl ji grįžta ant Jurakal
nio ir pasiverčia akmeniu.

10 ĮSAKYMŲ NORINT
IŠLIKTI JAUNIEMS

D r. Edvardas L. Bortz, iš 
Philadelphijos. priklausąs A- 
merikos Medikų sąjungos ko 
motetui, tiriančiam senėjimo 
procesą, paskelbė šias 10 tai 
syklių norintiems ilgiausiai iš 
likti jaunais:

1. Valgykite gerai balansuo 
tą maistą, turintį pakankamą 
kiekį proteinų, vitaminų ir 
skysčių; mažiau vartokite rie 
balų ir kalorijų.

2. Gaukite pakankamai poil 
šio minčiai ir kūnui.

3. Ugdykite humoro jaus
mą. Tai geriausia priemonė 
kovojant su įtempimu.

4. Naudokitės įdomia ir pri
taikyta rekreacijos veikla.

5. Stengkitės, kad regula- 
riai būtų iš kūno šalinamos 
suvartotos medžiagos.

6 Saugokitės nesaikingų e- 
mocinių įtempimų. Tai veda 
į asmens ne efektingumą

7. Stenkitės jausti pasiten
kinimą darbu, kurį tenka 
dirbti.

8. Dalyvaukite visuomeni
nėje veikloje.

9. Nuolat pieškite savo ži
nias, išmintį, patyrimą.

10. Palaikykite ištikimumą su 
savo draugais ir savo šeimos 
nariais.

3
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

<M. L.» skyrius jaunimui.
A

Redaguoja Redakcinė Komisija:
I

Julija Šimonytė, Aloyzas Kun iškis, 
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jure vi. i 

čiūtė ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Rašius siųsti — «Jaunystės Aidu)», I

Caixa Postal 4118

São Paulo.

Jaunimas Vaidina 
“Dr. Vinca iSndirka”

Galų gale atėjo ta Jaukia
moji diena Važiuojam į Dr. 
Vinco Kudirkos vaidinimą. 
Smarkus lietus išmėgina mū
sų atsparumą Nepasiduodam. 
Atvažiavę randame beveik vi 
sas vietas užimtas Mes vieni 
iš paskutiniųjų. Atrodo tik 
mūsų ir belaukta. Skambutis. 
Išeina Kun. Juozas ir trum
pais žodžiais maloniai nutei
kia žiūrovus.

Atsiskleidžia uždanga. — 
Lietuviška grįčia. Net lietuviš 
ka krosnis viduje, lygiai tokia 
pas kurią daugelis iš žiūrovų 
savo vaikystėje šildėsi šaltais 
žiemos vakarais klausydamie 
si senutės pasakų Bet dar 
nuostabiau, tai kad mūsų vai 
kai, kurie niekad Lietuvos nė 
ra matę, vaidina jos praeities 
gyvenimą, jos kovas ir viltis, 
jos siekius ir troškimus.

Malonu prisiminti tolimos 
tėviškės praeities laikus, nors 
jie ir liūdni' skaudūs, bet pil 
ni gaivios vilties, pilni švento 
pasiaukojimo, kilnaus karžy- 
giškum®.

Vaizdas po vaizdo, paveiks 
las po paveikslo mums gyvai 
atkuria mūsų tautos praeities 
tragediją, jos žūtbūtinę kovą, 
jos sudėtas ant tėvynės lais 
vės aukuro aukas, kurios pas 
katina ir mus gal net sunkės 
niais laikais tikėti ir viltis, 
dirbti ir aukotis, nes «Laisvė 
visur ir visuomet ateina švie 
si balta kaip angelas, o pėdos 
- kruvinos» (iš vaidinimo).

Žiūrovai tylūs, susikaupę 
Kitaip ir būti negali. Ir kaip 
gi galėtų būti kitaip tos praei 
tų laikų mūsų tautos tragėdi 
jos akyvaizdoje ? Visi giliai 
įsigyvename į veiksmo eigą: 
juokiamės iš sąmojaus ir ver 
feiame - liūdime skausmo su
krėsti.

Turime širdingai pas veiki n 
ti ir padėkoti visienrs artis
tams ir visiems, kurie mums 
pastatė tokį puikų veikalą. 
Artistai savo vaidyba. įsigyve 
n imu j savo roles vienas su 
kitu konkuravo.

IIaelionė ii
Kurityba randasi už 513 

klm į pietus nuo São Paulo. 
Pakeliui tenka pravažiuoti ke 
totą miestelių, t.y. Kotia. São 
Roque. Sorokaba ir Kapão 
Bonito. Tuos visus miestelius 
pravažiuojam prieš pasiekiant 
ūpę Ribeiro, kuri skiria São 
Paulo estadto nuo Paranos 
Vėliai lieka mums tik du ma 
ži miesteliai nutolę 78 klm. 
nuo Kuritybos, Paranos esta
do sostinės. Kelionė yra įdo 
mi Kelias vingiuotas ir kal
nuotas. Tik visai arti Kurity
bos prasideda lygesnės vie
tos, o pati Kurityba randasi 
lygumoje. Kuritybos mieste 
judėjimas yra labai didelis. 
Daugybė autobusų ir sunkve

Sunku teisingai būtų ir pa- 
sakyti kas geriau o kas pras 
čiau savo paskirtį atliko.

Kodėl šitas vaidinimas ne
žiūrint tokios rimtos temos 
buvo suvaidintas su tokiu pa 
sisekimu 2 Tam bus kelios 
priežastys.

To veikalo režisorius Kun. 
Juozas sugebėjo perduoti kiek 
vieno veikėjo charakterį mū 
sų jauniems artistams Antra, 
mūsų jaunimo tėvų, vaidinu
sio tą veikalą, sugebėjimas 
palaikyti savo vaikuose, lietu 
viską dvasią. Trečia, tai vai
dintojų dinamizmas, jų am
žius-jaunystės metai

Jaunystė pilna aukštų polė 
kių. idealų Ji moka aukotos 
kilniems tikslams, nebijo sa 
vęs išsižadėjimo, nebijo mir 
ties Šito vaidinimo siužetas 
kaip tok atatinka šitam jau 
nystės bruožui Jie savo užsi 
degimu pagavo šio vaidinimo 
idealizmą, kuris toks savas jų 
dvasios polėkiams ir pastatė 
jį mums įdėdami jon visą sa 
vo sielą.

Džiugu, kad ir senesnės 
kartos lietuviai neatsisako sto 
ti jaunimui į talką Savo paty 
rimu, išsilavinimu, na, ir savo 
vis tebealsuojama jaunyste - 
aukštų idealų išsaugota jie 
stiprina* jaunojo žmogaus žin 
gsnį dirbant ir kuriant, šie- 
kant ir kovojant už gražesnį, 
prasmingesnį rytojų sau ir 
saviesiems

Nuoširdžiai džiaugdamiesi 
tuo vaidinimu linkime mūsų 
jaunimui ir toliau nenultolti 
nuo savo tautos kamieno, nes 
mus gyvenime tiek vertins, 
kiek mes laikysimės savo tau 
tos ir niekad savo širdies 
vartų nepridaryti aukštiems 
gyvenimo idealams kurie mū 
sų dvasią palaiko jauna, kad 
ir bėgant metams, ir išlaiko 
mūsų asmenybę kilnią, švie 
šią.žavinčią ir kalančią kitus, 
po gyvenimo našta belinks
tančius.

P AUKŠTAITIS

ll\BJK!8iry«3A
žirnių suvažiuoja iš įvairių 
vietų. Kurityba yra pramonės 
ir prekybos miestas Iš jo iš
vežama kava, medis, geležis, 
popieris, akmeninė anglis, ce 
mentas ir įvairūs žemės ūkio 
produktai. Nors Kurityba sa
vo didumu bus tik kaip San
to Andre bet yra išsipuošiu- 
si aukštais namais ir didelė
mis, gražiomis aukštėmis

Kuritybos ekonominė padė
tis yra gera. Nematyti elge
tų ir apskritai, vargingai at
rodančių žmonių. Savo valiai 
paliktų vaikų, kurie žaistų 
gatvėse, taip pat nematyti

Mieste yra daug įvairių mo 
kyklų ir universitetas su dau 
geliu fakultetų: teisių, inžioe-

Vytautas Kastytis

Ziéviikéj
Kam kasi, duobkasy.
Mano žemei kapu; ? — 
Kiti vėjai papūs, 
Ir širdis atsigaus.

Pažiūrėk, dar likimo žvaigždė 
Nenugrimzdus į vargo marias, 
Jos margi žiburiai vakare 
Tebešviečia ant krašto dangaus.

----------------------- PAULIUS JURKUS -------------------

(tąsa)

Mūsų laukė arkliai: bėris 
■ir tas. Kuris turėjo kaktoje 
baltą ženklą «širdelę». Jie pa 
žino mane: suprunkštė, pakar 
pė ausim ir palingavo gaivom. 
Praeidama paglosčiau jų kak
tas. paskambinau apinasrių 
žvangučiais.

Išlėkėm namo! Kelias šil 
tų vėjų išdžiovintas, vingia 
vo per kalnelius, šoko per 
tiltelius ir žal ose lygumose 
išsitiesė kaip juosta Pašlaitė 
se — beržai! Lyg iškilmingo

rijos medicinos, odontologi
jos farmaceutikos ir kitų Vi 
sos mokslo įstaigos yra val
diškos.

Kuritybos miestas ir jo apy 
linkės yra apgyventos euro
piečių; lietuvių yra labai ma 
žai. Beveik visi gyventojai 
turi savo nuosavybes Žmo
nių uždarbis yra geras.

Pravažiavus Kurit'ybą 3.4 
klm. nuotoly randasi Campo 
Largo miestelis Ten gyvena 
dvi lietuv škos šeimos Vytas 
Lapienis ir jonas Stukas.

Vytas Lapienis nesenai at
vykęs iš São Paulo dirba pas 
Joną Striką mekaniku Jonas 
Stukas bus kokie penki me
tai kaip atvyko iš São Paulo 
—- Vila Celeste su savo šei 
ma ir apsigyveno Campo Lar 
go. Jo šeima susideda iš 4 as 
menų. Žmona Ona Miškiny
tė, sūnus Antanas 17 metų — 
lanko gimnaziją •ir duktė Ge
nė 11 metų lanko gimnazijos 
pirmąją klasę

Jonas Stukas su vienu ita
lu, kurį pažino Campo Largo 
nupirko apleistą fabriką. Įdė
jo daug darbo, bet savo triū
su ir sumanumu tą fabriką 
atstatė, pertvarkė ir šiandien 
stovi pirmųjų krašto industri 
jalų eilėsie Jis yra vienas iš 
stipriausių industrijalų bretu- 
vių visoje Brazilijoje Jo in 
dustrinis pastatas siekia dau
giau negu 1COO k v metrų, ku

je procesijoje, apsivilkę kam 
žom atėjo pasveikint manęs, 
nešdami dideles žalias pava 
sario vėliavas Ir jos. ilgais 
kutais nusvyrę, lenkėsi prieš 
mane! Prie jų glaudėsi eglai
tės. krūmokšniai, skambino 
lapeliais, kėlė metūges, lyg 
žvakeles, ir choru 'šaukė: — 
Pažiūrėk.- kaip mes išaugom, 
kaip mūsų galvelės dailiai 
sušukuotos, kokfe gražūs, tam 
šiai žali kaspinai parišti po 
mūsų kaklu. Toliau ant kai 
vu įsirėmė ąžuolai Kaip se 
ni iigaūsiai ūkininkai apsivil 

riame yra įtaisytos keturios 
didžiulės krosnys nesenai pa 
stato i>aują aliejumi kūrena
mą krosnį. Krosnis įkaitina 
iki 1.309 laipsnių Celsijaus. 
Turi įvairių kitų mašinų va
romų elektros jėga Jo fabri 
kas gamina įvairius elektros 
dalykus. Jo nuosavybėje yra 
60 hektarų (alqueires) žemės 
15 hektarų apsodinta eukalip 
tais ir viename hektare įt<ai- 
sy as prūdas Vandenį vaito
ja savo fabriko reikalams. Vi 
są fabrikui reikalingą medžią 
gą patys pasigamina Didės 
nes išlaidas sudaro išlaiky
mas >*0 darbininkų ir Įvairūs 
valdžios mokesčiai. Savo elek 
tros gaminiams patikrinti tu
ri įrengęs laboratorijos sky
rių su 75 000 Vatų jėgos trans 
formatoriumi. Prekes išvežio 
ja savo sunkvežimiu be to 
turi «Willy» rural ir automo
bilį «Opel».

Jonas Stukas, kad ir labai 
užsiėmęs paliko nuoširdus, 
vaišingas lietuvis; domisi lie
tuvišku gyvenimu ir lietuviš 
ka spauda; prašė lietuviškų 
laikraščių ir lietuviškų plokš 
telių.

Nors ir trumpą laiką teko 
man svečiuotis pas toli gyve 
nančius tautiečius, likau su
žavėtas jų sumanumu ir jų 
nuoširdumu bei jų vaišingu 
mu

B. Tūbelis

NIJOLĖ VINKŠNAITYTE,
Colégio São Jose baigė se- 

kretariato kursą. Mokyklą bai 
gė su dviem medaliais «Hon 
ra ao Mérito» ir už religijos 
žinojimą. Nijole gimusi dar 
Lietuvoje, Dotnuvos miestely 
je karo audrų metu. Nuo pir 
mųjų gimnazijos klasių yra 
veikli ateitininkė, .«autinių šo 
kių šokėja ir choristė aktyvi 
jaunimo programų dalyvė. 
Praėjusį sekmadienį labai 
įtiki lanči ii suvaidino «Kudir 
kos šeimininkę Agotą. Netru 
kus su moksleivių ekskursija 
važiuoja Amerikon ir ateiti
ninkų kongrese atstovaus São 
Paulo ateitininkus.

kę pilkais kailiniais, supos su 
tiktuvių procesijoje, o leng
vas vėjas šureno jų milžiniš 
kas galvas, jų šimtmetines 
minki? praskleidę. Tarp šakų 
spindėjo dangus — jo dide
lės ir gilios akys.

Važiavau linksma šitoje pro 
cesijoje, kopiau į kalnelius, 
pro senas sodybas, pavasa
rio išvėdintus miškelius.

Tėvelis pasakojo, kas atsi
tiko namuose. (Lygiai jis taip 
kalbėdavo, kai grįždavau iš 
pensionato). Nė mažiausiu žo 
deliu neprisiminė Žytomyriaus 
zAtrodė, kad niekada nebuvau 
iškeliavusi, nemačiau^Rusijos 
miestų, o tik pasivėlihusi grįž 
tu iš mokslo.

Kai pasiekėme kalną, iš kur 
matėsi mūsų sodyba priešais 
leidosi saulė. Plačiai išsklei
dusi rožinį apsiaustą, lyg ka 
ralienė. gaubdama miškelius 
ir laukus, glostė sodybas me 
džius, kaišė juos spinduliais.

— Namai! Namai! — sušu
kau ir įsitveriau į tėvo ran
ką. x

— O tu, Onute, norėjai iš 
ju pabėgti — Jis nutilo ir su 
žiūro į laukų tolumas

Nusileidom i pakalnę ir per 
važiavom tiltą Jis sudundėjo 
lyg sveikindamas mus. Kieme 
sulojo šunes. Tuoj subėgo vi 
si, atkėlė vartus

Namiškiai skriejo aplink, 
nešė mano daiktus ir kalbė
jo ir čiauškėjo Mama taip 
pat džiaugėsi Ji sakė: paskui 
ilgesniam laikui išsiskirsime 
ir susitikti bus sunkiau.

(B. D.)
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TAUTI Eul Al I

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.& 200,®0.

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

Vincaš /Povilaš 'Udbelià
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 ntrim R- Abauna, 36

L AU^yJ a r
ód andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, 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 oas:

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

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį; 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 19,30 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

«TĖVYNES G ARS A!»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15. |
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

PRANAS Sc CIA. LTDA.
Madeiras am gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 994 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A »

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

Nanque - Estado d© Minas Gerais

Moinho Velho 11 vai.,
Lapa H vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
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 AMBROZEVIÕ.US 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

fiv <m nu M iii, flh Mumini t»> ana» tin m ffl; annua, m. m niim iii m m n finu e1 ® m n m ima inmi-m

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 
í ' IRMÃOS BAUŽYS !
* Ragletrado n» Cl RI Cl «ob o n.» 551 3

® Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
= Telefone 63-6005 §

j Aberturas de firmas 
i Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
J Dismast na Junta Comereial 
g Escritas Fiscais 
T Escritas Comerciais

HORÁRIO das

----------------------------------------------
Contratos de locação §
Cartas de Fiança ©
Requerimentos |
Balanços |
Alvarás diversos “
Se furos de Fogo e
Seguros de acidentes g

i
8 às 19 horas. g

2
UIJIUD l]|l

EJCRITOKIO

^Našcimento

i Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Hro 1.484

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

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

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

HBOHnani ihhrmhhii
Skaitykite «Músu Lietuva»

aaii ša k km hmm h mhhh mhmm

VIENUT-- ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO T A

Lindoya vanduo yr< 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 Postai 3967 -- 8Ã O P A U,L O

™«reni -

j PREKYBOS NAMAI SPRINDYS B ČIA. || 
| Pęa. S. José dos Campos, 1 - V. Zelina - Telefonas 63-5915 1 
P Çelezieá išdirbiniai ir dažai viškaš elelctroš | 
« įrengimui narna reikmenš ir zaišlai, |
įi ivaitiaašioš dovanoš višomš progomš, |
» <§pecialaš škgriaš J^adijoš ir T)elevizi/oš: | 
| J^ardavimaš ir šazinigaš taišgmaš. |

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei dafbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

5
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SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI YRA SPAUDOS 
VAJAUS LAIKAS. Mielas skaitytojau apsimokėk savo 
prenumeratą ir paragink savo kaimyną užsisakyti «Musų Lie
tuvą». «Mūsų Lietuva» norėdama būti visiems prieinama, 
nežiūrint smarkiai pabrangusio pragyvenimo savo kainos 
nepakėlė. Prenumeratos mokestis, kaip ir pernai yra. tik 300 
cr. įmokėję 500 skaitosi prenumeratoriai rėmėjai, įmokėję 
1.000 skaitosi GARBĖS PRENUMERATORIAI.

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

— Lfetuviškos pamaldos 
São Gonçalo bažnyčioje dėl 
mažo lankytojų skaičiaus pa
naikinamos.

- VARDADIENIO PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKI N A M 
«M.L» skaitytojus, taikiniu- 
Įsus ir rėmėjus: Motiejų Ta- 
maliūną, Motiejų Kalinauską, 
Motiejų Sėjūną ir Motiejų 
Žvirblį •

— MOTERŲ DRAUGIJOS 
IR MALDOS APAŠTALAVIMO 
SUSIRINKIMAS šį sekmadie
nį 3 vai. p p. Šv. Juozapo mo 
ky kloję.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Nikodêmas Kirmėla rėmėjo 
prenumeratą 500 cr., Kviri- 
nas Ruzgas rėmėjo prenume 
ratą 500 cr., Konstancija Gra 
eis 2oo cr. už pirmą pusme
tį, Kestutis Sipavičius rėmė 
jo prenumeratą 500 cr., Pu
pienis Andrius 3 0 cr., Povi
lą vičienė Kašte 300 cr , Gors
kis Jonas 300 cr., Musnickie- 
nė Sofija 300 cr., Klemas Dra 
ganąs 300 cr., Antanas An
driuškevičius 300 cr . Vaclo
vas Kantautas 300 cr., Anta
nas Makuška 35o cr , Petras 
Vencevičius rėmėjo prenume 
ratą 5 o cr., Garbės ALGIS 
SALDYS 1 00 cr., Vincas Ka 
volis 300 cr , Juozas Alinaus 
kas 300 cr., Polonija Baltaduo 
nienė rėmėjo prenumeratą 
500 cr., Povilas Pavilonis rė
mėjo prenumeratą 500 cr., Pe 
tras Dimanas 3(?0 cr., Pranas 
Satkūnas noo cr. rėmėjo pre- 
num., Pranas Bladevičius 400 
cr.

P. Kavolis užsakė «M.L.» 
savo žentui Vijeikiui į U.S.A,

Už paramą laikraščiui nuo
širdžiai dėkojame.

SPORTUOJANČIO JAUNIMO 
DĖMESIUI.

Pabaigoje metų pertrauktos 
krepšinio treniruotės vėl bus 
pradėtos kovo mėnesyje. Lie 
tuviškas jaunimas, taip pat 
mokyklinio amžiaus, trėniruo 
tėse gali dalyvauti, bet iš anks 
to reikia užsiregistruoti pas 
prel. P. Ragažinską. klebeni 
joje.

Pageidautina, kad ir kituo

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. ®onj. 101 - Tel. 35 0002

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

ANTANO PAVILCMO
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

se priemiesčiuose susiorgeni 
zuotų krepšinio ir kitokio 
sporto mėgėjų būreliai. Iš jų 
būt galima suorganizuoti lie
tuvių sporto klubas ar orga
nizacija.

— LAPOS lietuviams šį sek 
madienį lietuviškų pamaldų 
nebus. Sekančios pamaldos 
bus kovo mėnesį įprastu laiku.

— Laiškai: P. Makūškai, 
Vladui Šuliui, A. Verai Tata- 
rūnienei, Jeronimui Bliujui, 
K. Navickienei. J. Bortkevič, 
P. Zagorskienei, Onai Jurge
levičienei. I Katkienei, Pran 
ciškud Tačilauskui. H. M ošins 
kienei, VI. Butrimavičiui, P. 
Šukiui, J. Bagdžiui, U. Augu- 
levičienei.

— P. Al Polišaitis, Lietuvos 
konsulas São Paulyje, dalyva 
vo kartu su kitais konsulari- 
nio korpuso nariais JAV pre
zidento Eisenhowerio sutiki 
me São Paulo aerodrome, va 
-sario m. 25 d .

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choristai Užgavėnių suba^va- 
karj ir sekmadienio vakarą 
linksminsis p. Šimonių namuo 
se. P. Šimonis yra choro ve
teranas ir nuolatinis valdy
bos narys, vienas pirmųjų 
choristų. P. Šimoniai dažnai 
savo pastogėje leidžia choris 
tam pasilinksminti.

— Jaunučių choro reikalu Ke 
leia met. seselė Marcelina bu 
vo suorganizavusi gausų ir 
meniškai aukštai pastačiusi 
jaunučių chorą, kuris buvo a- 
rodas choristų didžiajam cho 
rui. Jame dalyvavo įvairias 
pradžios mokyklas ir gimna
zijų pirmas 'klases lanką mo 
kiniai. Dabar vėl planuojama 
jaunučių choras organizuoti, 
kuriam vadovauti ir mokyti 
sutinka prof Irene Adomavi
čiūtė. Sekančiame «M.L » nu
meryje bus daugiau parašy
ta.

— Br. Liet Bendruomenės 
Valdybos posėdis šaukiamas 
kovo m. 2 d. Vila Zelinoje 
20,30 vai.

— Prezidentas Eisenhower 
Pietų Amerikoje aplankys ke
turias valstybes: Braziliją, Ar 
gentiną. Urugvajų ir Čili. Vi
sa Pietų Amerikos spaudą pa 
lankiai sutinka ir vertina A- 
merikos prezidento kelionę: 
Visi pabrėžia, kad ši prezi
dento kelionė dar daugiau su 
konsoliduos abidvi Amerikas 
ekonomiškai ir politiškai. Ne 
palankiai pasireiškė tik Ar
gentinos socialistai, kurie sa 
vo mitinguose pareiškė, ne 
pritaria Eisenhowerio kelio
nei. Nieko nuostabaus Sočia 
listai yra tikri komunistų pus 
broliai Jie kitaip elgtis nega 
Ii, nes iš Kremliaus papeiki
mą gautų.

Brazilijoje Amerikos prezi 
dentas visur entuziastingai 
buvo sutiktas, tieknaujoje ir 
tiek senoje sostinėse, tiek S. 
Paulyje. Nors lietus brito, ta 
čiau gatvės buvo pilnos žmo 
nių.

■— Keturi Vakarų Vokieti
jos deputatai lanko Braziliją 
ir Argentiną.

— Vilniuje vykusiame Lie 
tuvos komunistinio jaunino 
sąjungos vienuoliktajame su 
važiavime buvo nurodyta, kad 
1959 metais «respublikos jau 
nieji gyvulių augintojai nupe 
nėjo 1 3.000 bekonų, išaugino 
42,000 veršelių. 2 50 000 triušių 
ir 180 000 paukščių. Be to, 
«kaimo komjaunuoliai ir jau
nimas pastatė 76 klubus ir 96 
kultūros namus, gyvulininkys 
tės fermose įrengė 4CO rau
donųjų kampelių».

Tokius darbus jaunuoliai ir 
komjaunuoliai atlikę Liekavo 
je «Daugiau kaip 6 600 jau
nuolių ir merginu pradėjo 
dirbti svarbiose respublikos 
statybose». Tačiau kiek Lietu 
vos jaunuolių buvo išsiųsta 
įvairiems darbams j įvairias 
Sovietu Sąjungos vietoves 
minėtojo suvažiavimo kalbė
tojai praėjo tylomis.

7 EŽERUOSE IŠTROŠKO 
ŽUVYS

Dėl praėjusių metų sausrų 
visa eilė Lietuvos ežerų užša 
lo būdami gana seklūs. Se

TOKIŲ PROGŲ RETAI PASITAIKO...

Išnuomuojamas, veltui SITIO —NEDIDELIS KETU
RIŲ ALKIERIŲ ŪKIS, su elektros šviesa, su geru gyve 
namu namu, su prudu tinkamu antims auginta ir keli 
barakonai vištoms auginti. Vos 4 klm. nuo Franco da 
Rocha geležinkelio stoties.

Del sąlygų šiuo adresu:
K. Naruševičius. Rua Aracajū 174, apt. 73, Higienopolis.
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SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

-Ala'lio cle 3ranęa Catna'tg.o,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Zelinoje 
RUA MANAIAS, 2-D, Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

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.

« V E N U S »

kliuose ežeruose dėl stokos 
deguonies pradėjusios trokš
ti žuvys. Iš «Tiesos informa
cijų matyti, kad žuvys ištroš 
kusios šiuose ežeruose: Tra
kų rajono Onuškio irTaučio: 
nių. Vilniaus rajono Saločių, 
Zarasų rajono Beržore, Paže 
mėlio, Bužo ir Beržininkų.

Biržų ir Telšių rajonų eže
ruose žuvys išgelbėtos nuo 
dusimo laiku pradėjus kirsti 
eketes. Tuo tarpu kai kuriuo 
se Zarasų ir Molėtų ežeruo
se laukta tol, kol žvys pra
dėjusios trokšti, ir po to pra 
dėtos kirsti eketes tinklais ir 
žeberklais išgaudyti besibai
giančias žuvis.

TANKLAIVIS «KAUNAS»
URUGVAJUN NUGABENO 

SOVIETINE NAFTĄ
i ilniaus radijo informacijo 

mis jau ketveri metai tankiai 
vis «Kaunas» raižo jūras ir 
vandenynus Šis laivas buvęs 
Rytų Vokietijos. Egipto. Pran 
cūzijos, Olandijos, Kinijos ir 
kituose uostuose. Pastaruoju 
metu tanklaivis «Kaunas» (su 
tarybine vėliava) perplaukęs 
5 jūromis ir vandenynais, iš 
Odesos gabendamas naftą Uru 
gvajun. Kelionėje tanklaivis 
išbuvęs 55 dienas.

— Lietuvoje veikiančiu© 
sius technikumus pastarosio
mis dienomis baigė ir išlaikė 
egzaminus 1.180 jaunų vidurį 
nės kvalifikacijos specialistų 
pramonei transportui staty
bai ir žemės ūkiui. Vilniaus 
radijo pranešimai, «ministerių 
taryba patvirtinusi jaunųjų 
specialistų paskirstymo pla
ną». Tačiau nenurodoma, 
kiek tų specialistų pareikala 
vęs maskvinis okupantas ir 
kiek jų bus išsiųsta iš Lietu
vos. Toks išsiuntimas buvo 
vykdomas ir ankstesniais me 
tais. Buvo išsiunčiama ne tik 
vidurinį mokslą baigusių spe 
cialistų. bet ir aukštąjį moks 
lą baigusių.

LIETUVOS ĮMONIŲ PRIKLAU 
SOMUMAS SOVIETINĖMS
Visa eilė Lietuvoje bolše- 

vikmečiu išteigtų įmonių ti

krovė j e yra^^^^^^^__ 
karnų sovietmii^monn^Star 
pavyzdžiui, Kaune veikianti 
«Elektros» gamykla, gaminanti 
variklius, savo gamybą siun
čia trim sovietinėm įmonėm 
(elektros krosnių gamyklai, 
ventiliatorių ir staklių). Kal
bamų paskirčių sovietinės ga 
myklos, gavusios kauniškės 
«Elektros» pagamintus moto
rus, juos įmontuoja į savus 
gaminius k jie jau skirstomi 
arba vidaus rinkai, arba eks 
portuojami užsienin.

160.000 RADIJO TAŠKŲ...

Vilniaus radije informacijo 
mis šiuo metu Lietuvoje yra 
160.OCO radijo mazgų bei taš
kų (tai yra tiekoje vietų par 
davinėjamos radijo progra
mos, tvarkomos bolševikinių 
pareigūnų. Pavyzdžiui, jei ku 
rieje žinyboje ar gyvename 
name name įrengtas toks ra
dijo taškas bei mazgas, tai 
per jį išspinduliuojamos pro
gramos tegalima klausytis to 
kios, kokia paskirtų pareigu 
nų telkiamasi perduoti). Pas 
taruoju metu vykstant akcijai 
už elektros energijos taupy 
mą, daromi priekaištai, jog 
šitos valdinės radijo translia
cijos daugelyje žinybų per 
dieną perdavinėjamos po 18 
vai, kai tuo tarpu įstaigoje 
dirbą tų transliacijų tegalį 
klausytis tik 8 valandas. (Ta 
tai rodo, jog per radijo taš
kus perduodamos programos 
net ir darbo metu atlikinėja 
propagandinius uždavinius.

Turį nuosavus radijo prijm 
tavus vietos transliacijų gali 
klausytis savo nuožiūra.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Pultinavičius pajieš- 
ko savo sūnaus Jono Pultina- 
vičiaus, gyvenančio São Pau 
lyje. Jis pats arba apie ji ži
nantieji. prašomi pranešti šiuo 
adresu: Jundiai, Bairro Curu
pira, Antonio Miguel, C. Pau
lista.

«MŪSŲ LIETU \/A» GALIMA 
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

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

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonçalo 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 
que das Nações.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
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