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Brazilijos-Rusijos Santykiai
Pranešimu iš prezidentūros 

Brazilija atnaujins diplomati
nius santykius su Rusija ir 
Bulgarija. Santykių atnaujini
mas bus padarytas per abie
jų kraštų ambazadas Vašing
tone. Iniciatyva priklauso Ru 
sijai ir Bulgarijai. Jos turi 
kreiptis į Brazilijos ambaza 
dorių Vašingtone.

Brazilija Jungtinių Tautų Or 
ganizacijoje balsuos už Kini

Pinigu spausdinimo masina dirba
Kaip ir ką bedarytų ir nau 

joji vyriausybė neišvengia ne 
paleidus apyvarton naujų po
pierinių pinigų. Tai turi dary 
ti, kadangi vyriausybė išlaidų 
daug daugiau turi negu paja
mų. O kad tas išlaidas pa
dengti, reikia iš kur nors pi

Afrikoje, Konge padėtis labai paini.
P Kongo reikalai sunkiai spren tatyti mano pavartoti Jungti- 
džiami Po Lumumbos nužudy nių Tautų Organizacijas ka
ino prasidėjo tarpusavio ~žtf-■’^rluo’ffienę“ Planuoja Kongo’ vy
dynės. Net misijonieriai, ku
nigai žudomi Kongą į savo 
rankas nori paimti komunis
tai. Jie į Lumumbos vietą at
siuntė gerai Maskvoje ištrei- 
nuotą komunistėlį Gizenką ir 
nori, kad jis būtų pripažintas 
vyriausybės galva Komunis
tinė Kinija jau net pripažino 
jo vyriausybę. Tą pat padarė 
kaikurie kiti komunistiniai 
kraštai. Tik Rusija, nors re
mia Gizenką, bet jo kaipo vy 
riausybės galvos, nepripaži
no, nenorėdama su Amerika 
sueiti konfliktan.Į

Jungtinių Tautų Organizaci 
ja yra pasiryžusi Kongo rei- 
1U8 sutvarkyti. Tvarkai atsta-

Kuboje
Kontrarevoliucinis judėji

mas prieš Fidel Castro ple
čiasi. Kas karta vis apima pla 
tesnius gyventojų sluoksnius. 
Paskutiniu metu kontrarevo- 
liucija ypač stipriai reiškiasi 
siuaentijos tarpe.

Fidel Castro dar vis tebešau 
do politinius priešus. Nesenai 
sušaudė tris sindikatų vadus.

VON BĘENTANO

Vakarų Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris lankėsi Ame 
rikoje ir matėsi su prez. Ken 
nedy. Pagrindinė pasikalbėji
mo tema buvo Vakarų Vokie 
tijos prisidėjimas savo kapita 
lu atsilikusiems kraštams pa 
remti. Vokietija šiais metais 
numato skirti vieną bilijoną at 
silikusiems kraštams paremti. 

jos priėmimo į Jungtines Tau 
tas, svarstymų. Z r už priėmi 
mą, ar prieš balsuos, tai jau 
bus kitas reikalas. Tik nori, 
kad šitas klausimas būtų die 
notvarkėn įrašytas.

Kai del santykių su Kinija 
ir del Pabaltijo diplomatinių 
atstovybių likimo, oficialiame 
prezidentūros pranešime nie
ko nesako.

nigų paimti. Yra du keliai: 
skolinti ar patiems fabrikuo
ti. Popieriniams pinigams dau 
gėjant, ju vertė mažėja. Pa
sirinko antrąjį blogumą — 
daugiau popierinių pinigų 
spausdinti.

riausybę suorganizuoti fede 
raliniais pagrindais, kurion 
įeitų visų svarbesnių tautinių 
ar politinių grupių atstovai. 
Bet prieš Jungtinių Tautų Or
ganizacijos imervenciją kyla 
dalis kongiečių, Arabijos Nas 
ser ir kiti.

Komuni tai nesnaudžia. Kon 
ge jie jau suorganizavo ko
munistų partiją. Kova už Airi 
ką sunku yra pramatyti kaip 
baigsis, bet laisvasis pasaulis 
jokiu būdu negali leisti, kad 
ten komunistai paimtų vyriau 
sybę į savo rankas. Afrika 
šiuo metu yra tarptautinės po 
litikos dėmesio centras.

Vyriausybė nuolat siunčia sa
vo kariuomenę tai vienon tai 
kiton vieton sukilėlių malšinti.

Fidel Castro yra dar žiau 
resnis diktatorius už Fulgen 
cio Batista. Nors jau senokai 
turi valdžią savo rankose, ta 
čiau apie demokratiškus rin
kimus nė žodžio neužsimena, 
nes žino, kad nelaimės.

t BOLIVIJOJE

Vyriausybė susekė sąmoks 
lą vyriausybei nuversti. Kraš 
te paskelbtas apgulos stovis. 
Sąmokslą organizavo komu
nistai. Prie jų prisidėjo fašis 
tai. Krašto ekonominė padė
tis yra sunki.

— Brazilijoje gamintos ma 
šinos, automobiliai eksportuo

Nors iš Rio de Janeiro jau yra iškelta dalinai bent, 
krašto sostinė, tačiau miestas yra jei, ne politinė, tai gam
tos grožio sostinė Jei Brasilia yra vadinama Novacap nau- 
jaja sostine, tai Rio ae Janeiro - belacap, grožio sostine

Rio de Janeiro vaizdas iš lėktuvo. Centre maiyti kalno 
viršūnėje garsioji Kristaus statulą, uristų labiausia mėgsta
ma vieta, nes iš čia galima stebėti grožio sostinės plačią 
sjas .apylinkes. .........' ■> - • t / T fa
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jami jau Europon Pirmas pa 
davimas siekia'-tris milijonus 
dolerių. Pirmieji Brazilijoje 
gaminti automobiliai, sunk ve 
žirniai pirmiausia buvo Ispa
nijon pasiųsti.

BELGIJOJE PALEIDO
PARLAMENTĄ

Belgijos karalius paleido par 
lamentą. Nauji rinkimai bus 
26 d. kovo.

Belgijos studentai sostinės 
gatvėse suruošė dideles de
monstracijas prieš komunis
tus. Rusijos ir jiems palaukit] 
valstybių konsulatus apmėtė 
akmenimis. Demonstra c i j ų 
priežastis rusų laikysena, Bei 
gijos apkaltinimas Konge.

Copacabana - laikoma gražiausia Bio de Janeiro mies
to dalimi Nauji gražūs, moderniški pastatai, už kurių maty
ti kalnai, o prieš juos puikus pajūris, visada pilnas besi 
maudančių

Lietuvos nacionalinė 
M..Mažvvdo bibliotekai

KAIP VYRIAUSYBĖ MANO 
LIKVIDUOTI UŽSIENIO 

SKOLAS
Atatinkamos įstaigos svars 

to galimybę užsienio paversti 
vidaus piskola. Anot finansų 
specialistų, būtų išleisti spe
cialūs vidaus paskolos lakš 
tai, kuriuos gyventojai pirk
tų. O gautais už paskolos lakš 
tus apmokėtų užsieniui sko 
las, Kol kas dar tik projek
tas.

PO PINIGŲ REFORMOS 
LIETUVOJE.

Kaip žinome nuo Naujų Me 
tų Lietuvoje buvo įvesta pini 
gų reforma ta prasme, kad 
dešimts kartų buvo sumažin
tos kainos ir uždarbiai.

Esmėje pasil ko tas pats. 

Šita reforma'liečia tik vidaus 
gyvenimą. Tačiau ši reforma 
vyriausybei duoda ginklą Į 
rankas kontroliuoti piliečių 
santaupas Visi turi eiti ban 
kan senus pinigus keisti į nau 
jus. O išsikeisti kiekvienas 
galėjo tik tam tikrą sumą Ką 
turi virš, jei nespėjo ką nors 
nusipirkti, lieka be vertės. 
Tai yra žmonių apiplėšima-'.

Dabar Lietuvoje kainos, jei 
palygintume rublį litui, būtų 
tokios kaip prieš karą, Tik 
uždarbis yra menkesnis. Jei 
Lietuvoje minimaliais uždar
bis buvo fi25 litai, tai šiandien 
yra tik 27 rubliai. Taigi šian 
dieninės lietuvio darbininko 
pajamos yra keturis kartus 
maždaug mažesnės. Tuo pa
čiu perkamoji galia mažesnė 
ir kaipo išvada, gyvenimas 
skurdesnis.

Prekėms kainas nustato ko 
misarai Norėdami daugiau 
žmones apiplėšti, nustatytos 
kaim s yra kelis kartus di 
desnės, negu kad normaliai 
turėtų būti Komunistų komi 
sarams viena tik svarbu, kuo 
daugiau iš žmonių pinigų iš
lupti.

— D Britanijos vyriausybė 
nuo 1951 m. balandžio mėn. 
liusistačiusi padidinti pensi
jas.

— R. Berlyne šiais metais 
turėjo būti pastatyta»92 000 na 
mų, o iki spalio mėn. pastaiy 
ta tik 26.0.00,

— Dr. A. Trimakas, VLIKO 
pirmininkas, š. m. vasario 2 
d. lankėsi Valstybės Departa 
mente, Vašingtone, kur J. Ka 
jeckas, Lietuvos atstovas JAV 
jį pristatė naujiesiems Valsty 
bės Departamento pareigu 
nams, kurie susiduria su Lie 
tuvos reikalais. Per daugiau 
kaip valandą užtrukusį pasi 
kalbėjimą buvo paliesti įvai 
rūs su Lietuvos laisvės byla 
susiję klausimai, o taip pat 
naujosios administracijos už 
sienio politikos pagrindinės 
gairės ir tarptautinių įvykių 
raida. Vašingtono nusistaty 
mas Lietuvos laisvės bylos rei 
kalu pasilieka nepakeistas. 
Lietuvos okupacijanepripažįs 
tama ir lietuvių tautos laisvės 
kovai teigiamai vertinama. Lie 
tuvai linkima greičiau sulauk 
ti laisvės rytojų.

— VLI Ko sveikinimai inau gu 
racijos proga. Naujo JAV pre 
z dento inauguracijos proga, 
VLlKo pirmininkas pasiuntė 
sveikinimo telegramas nauja 
jam JAV prezidentui, vicepre 
zidentui ir valstybės sekreto 
riui. Iš visų gauti padėkos laiš 
kai, kuriais reiškiama viltis, 
kad Lietuva susilauks laisvės, 
kurios ji taip nori ir kurios šie 
kia Sveikinimus pasiuntė ir vi 
sa eilė kitų lietuviškų institu 
cijų, kurios taip pat gavo prie 
lankius atsakymus.
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Ar Atsimokėti Tuo Pačiu?
— Kaip Jums rodosi, keno 

galėtų būti sekantys žodžiai: 
«Jei koks egoistas žmogus no 
ri Jumis išnaudoti — tai iš
brauk jį iš savo sąrašo, bet 
nemokėk jam tuo pačiu pini
gu! Norėdamas jam atsimokė 
ti tuo pačiu, padarysite patys 
sau daugiau žalos, negu tas 
asmuo galėtų Jums padaryti».

— Gal kokio idealisto, mėgs 
tančio tik dangaus žvaigždes 
skaióiuoti?

— Ne — šitie žodžiai pasi
rodė Milwaukee Policijos De 
partamento išleistame biule
tenyje.

Noras už įskaudinimą atsi
mokėti tuo pačiu, mat, gali 
pakenkti įvairiats būdais. Ži
nomasis žurnalas «Life» rašo:

«Būdinga žymė žmonių su 
aukštu kraujo spaudimu yra 
pykimas, resentimentas. Jei 
pykimas yra chroniškas, tai 
jo pasėka yra chroniškas aukš 
tas kraujo spaudimas ir šir
dies ligos».

Kai pykstame, nekenčiame 
savo neprietelių, jiems duoda 
me galios ant mūsų pačių, 
ant mūsų miego, norų ir krau 
jo apytakos, mūsų sveikatos 
ir laimės. Mūsų priešininkai 
šokinėtų iš džiaugsmo, jei ži 
notų, kiek mums susirūpini
mų įvaro, kiek mus kankina 
ir ant mūsų užsėda. Mūsų ne 
apykanta jiems nekenkia, ta 
čiau mūsų dienas ir naktis pa 
verčia į pragarišką viesulą.

Todėl kai Jėzus kalbėjo: 
«Mylėkite savo neprietelius*, 
mokė ne tik doros. Skelbė 
taip patmediciną20-tajam am 
žiui! Kai mokė: «Atleiskite 70 
kartų po septynius», mokė 
taip pat mane ir Jus, kaip ne 
kentėti nuo aukšto kraujo 
spaudimo, širdies sutrikimo, 
pilvelio vočių ir daugelio ki
tų ligų.

Štai kiek laiko atgal, viena 
mano draugė gavo stiprų šir 
dies smūgį. Gydytojas jai pri 
rašė gulėti lovoje ir su nie
ku nesipykti, nors ir kažin 
kas įvyktų Gydytojas žino —

jei kas turi silpną širdį, pyk 
čio antplūdis gali 
užmušti žmogų. Ma
nau, Jūs patys žinote tokių 
pavyzdžių.

Jėzus, mokydamas mus my 
lėti savo neprietelius, tuo pa 
čiu mus mokė, kaip turėti 
geresnę išvaizdą? 
Pažįstu moterų — kaip kad 
ir oūs pažįstate — kurių vei
das susiraukšlėjo dėl neapy 
kantas ir išsikreipė dėl pyki 
mosi. Visos grožio sa'.ionų ir 
kosmetikos priemonės nepa
gerins išvaizdos nė pusei to, 
kaip tai padarytų atleidimas, 
švelnumas ir meilė.

Tai yra taip pat gera 
biznio taisyklė. Į ne 
patenkinto, susierzinusio kli
ento užgauliojančius žodžius, 
atlaidus, paaiškh.ąs atsaky
mas, pripažinimas prekės de 
tekti} ar netinkamo patarna
vimo išblaško jo pyktį ir at 
gauna pasitikėjimą.

NESUTIKUS NEĮPYKINA

Visai suprantama, jog nesą 
me tokie šventi, kad pajėgtu 
me mylėti savo neprietelius. 
Tačiau bent dėl mūsų pačių 
sveikatos ir laimės jiems at 
leiskime ir juos užmirškime.

Taip darė generolas Eise 
nhower. Paklausęs jo sūnaus 
John ar jo tėvas nešiojasi 
pyktį ant ko, atsakė:

— Ne, mano tėvas nepra
randa nė vienos minutės gal
vodamas, apie jį užgavusius 
asmenis.

Senas priežodis tvirtina: 
«Kurs negali pykti — yra 
kvailys; tačiau tik išminčius 
neįsipyksta». Tai buvo norma 
buvusio New Yorko miesto 
burmistro William J. Gaynor 
Skaudžiai jį apkaltinus sensa 
cingai spaudai, vienas pakri 
kelis šauna į jį ir kuone už
muša. Ligoninės lovoje kovo
damas su mi timi, jis pasakė; 
«Kiekvieną naktį aš visiems 
viską atleidžiu».

Kartą progai pasitaikius pa 
klausiau Bernardą Baruchą,

Halina Didžiulytė Mošinskienė.

' LAUKIMAS.
Traukiniai ateina ir nueina,
Išmetę žmonių ssują į peroną,
Tik tavęs jų tarpe nėra...
Ir aš vis laukiu dienų skubėjime,
Valandų pulsavime,
Viliuosi kad štai atbėgs laimė basa.

Vakarai spindintys žvaigždynais rymo, 
Mėnesienos persisunkusios kvapniu tvaiku, 
Tik tavęs vis nėra ir nėra...
Ir nemigos naktys šaiposi piktu juoku, 
Klaidžioja ilgesio spinduliu
Tarpe kalnų siluetų juodų raizginių.

Nublunka laikas. Nublunka marios.
Abejingai moja medžio liauna šaka.
Tavęs nėra..
Gal niekada ir nebus vandens šnerėjime.
Nei prabėgančiame vėjyje,
Ir tavo vardą nusineš užmirš mo banga.

Suarão, 1961-11-3.

žmogų buvusį labai aukštai 
vertinamu patarėju net šešių 
Amerikos prezidentų, ar jis 
jausdavęsis neramus, išerzin 
tas dėl savo priešų puolimo? 
Jo atsakymas buvo:

— Niekas negali manęs išer 
zinti ar nužeminti aš to nie 
kam neleidžiu. Taip pat ma
nęs ir tavęs niekas negali nu 
žeminti ar įskaudinti, nebent 
jei mes patys s u tuo 
sutiksime.

KAIP TAI PADAĖVTI?

Saugus, tikras būdas atleis 
ti neprieteliams ir juos už
miršti yra pasinėrimas kuria
me dalyke daug svarbesnia 
me už mus pačius Tada įžei
dimai ir panieka mus nebe
kankins. nes užmiršime visa 
kas nėra tas mūsų diiysis 
siekis.

Kai baltieji 191b m norėjo 
nulinčiuoti, tai yra, be teis
mo patys nužudyti negrą mo 
kytoją ir pamokslininką Lau
rence Jones, kam jis kurstąs 

stoti negrus už vokiečius, tai 
leido jam pasakyti savo lai
dotuvių kalbą. Pastatytas ant 
medžių krūvos, kurį ji turėjo 
sudeginti, su virve ant kaklo, 
kuria turėjo būti pirma pakar 
tas, Jonės pradėjo kalbėti. 
Kalbėjo jiems apie savo gy
venimo didžiąją misiją — išau 
kieti analfabetus neturtingus 
negriukus gerais žmonėmis 
ir specialistais bei savo tam 
įsteigtąją auklėjimo įstaigą. 
Jis tartum pamiršo esąs tik 
porą žingsnių nuo mirties. Bal 
tieji nustebę klausėsi. Po kiek 
laiko vienas karo veteranas 
sušuko: <Šis žmogus dirba ge 
rą darbą Mes esame apsiri
kę. Mes turėtume jam padėti, 
vietoj ji nulinčiuoti». Ir nusi
ėmęs skrybėlę, apėjo visus 
surinkdamas jam 52 dolerius.

Ir visi iš mūsų turi — ar 
bent gali turėti — tokių dide 
lių, aukštų siekių, kaip naujų 
kelių savo profesijoje suradi- 
mas. šeimos gerovė, vaikų iš
mokslinimas, Tėvynės, Dievo

ir sielų reikalai. i

Turėtume visada atsiminti 
didelę išmintį, išreikštą liau
dies patarlėje: «Ką pasėsi, tą 
ir piausi». Yra tikra, kad anks 
čiau ar vėliau turėsime užmo 
keti už blogą, ką esame pa
darę. Todėl reikia su nieku 
nesipykti, nieko nekaltinti, 
neįžeisti ir neapkęsti.

Jei Jūs ar aš būtume pa
veldėję tas fizines, jausmines 
ar protines savybes, kaip mū 
sų neprieteliai, jei mūsų gy
venimas būtų vystęsis tokio
se sąlygose, kaip jų — tikriau 
šiai elgtumės, kaip ir jie!

Todėl vietoje neapkęsti sa
vo priešininkų, užjauskime 
juos ir dėkokime Dievui, kad 
mums davė būti kitokiems. 
Užuot krovę kerštą ir prakei 
kimus ant jų galvos, parody
kime jiems mūsų simpatiją, 
įvertinimą ir pagalbą, mūsų 
atleidimą ir maldas.

Mūsų šeimoje mano tėvas, 
Missouri ūkininkas, dažnai 
skaitydavo mums iš Biblijos 
šiuos Jėzaus žodžius: «Mylėki 
te savo neprietelius, laiminki 
te tuos, kurie jums piktžo
džiauja, gera darykite tiems, 
kurie jūsų nekenčia ir mels
kitės už tuos, kurie jus per
sekioja».

Mano tėvas dėjo pastangų 
gyventi pagal šiuos Kristaus 
žodžius Ir tai jam suteikė to 
kią vidujinę ramybę, kurios 
istorijos bėgyje veltui ieško
jo aukšti vadai ir karaliai.

Dale Carnegie

Lenku Istorikas Taip 
Apibudina Vytautą 

Atsižymėjo Kaipo Karo Vsdas, 
Politikas ir Valstybės 

Tvarkytojas

Ryšiumi su 550 m. sukak
timi nuo įvykusio Žalgirio mū 
šio, verta patiekti kai kurias 
istorikų mintis apie DLK. Vy* 
tautą, kuris tame mūšyje va
dovavo sąjungininkų kariuo
menei.

Vienas lenkų istorikas An
toni Golubiev savo rašinyje

(pabaiga 3 pusi.)

Jonas Kaseliūnas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
Sanpaulis, 1960 m gruodžio mėn. 11 d.

Žmogui be tėvynės sunku 
būti sėsliam Įvairių priežas
čių skatinamas, pasiryžau pa 
likti Sanpaulį Nemaniau, kad 
bus taip sunku skirtis su ar
timaisiais ir bičiuliais, kurių 
per aštuonerius metus susida' 
rė nemažas būrelis. Kai to 
gražaus būrelio < alis susirin
ko Vytauto Didžiojo rūmuose 
Vila Beloje mane išlei-ti, tai 
vienu momentu susvyravau: 
Kokiem galam išvykstu iš ra 
zilijos, kur tiek daug nuošir 
džių tautiečių? Ar rasiu tokių 
širdingų bičiulių kitur? Bet 
vėl grįžau prie savo nusista
tymo, prie savo tikslo Pasiė
miau savo mantą ir, artimų
jų dviem mašinom lydimas, 
palikau gražų Sanpauliaus 
miestą, plačiai lietuvių apgy

ventą
Į Santos uostą mane lydė

jo: mano žmonelė Karolė, 
svainis Edvardas Pažėra su 
sūnum ir dukrele ir manoben 
dramintis Justinas Žvingila su 
sūnum ir jo draugu Iš anks- 
ts džiaugiuos, kad Justiną ne 
užilgo pamatysiu Kolumbijo 
je

Nors mano laivas išplaukia 
ryt bet noriu praleisti vieną 
dieną Šautose, savo sesers 
Fridos ir jos vyro Kęstučio 
Sipavičiaus šeimoje, pasi
džiaugti jų vaikais, nes Die
vas žino, kada teks su jais 
vėl pasimatyti.

Santos, gruodžio mėn i2 d.
«AFRIKA MARÚ»

Šiuo vardu vadinamas ja 

ponų laivas, pagal Woehrle 
agentūros žinias, turėjo iš 
plaukti sekmadienį, t y. vakar, 
po pietų. Bet, kai šeštadienį 
dokumentai buvo galutinai pa 
ruošti, sužinojau, jog laivas 
išp'auks’ąs pirmadienį, būtent 
šiandien 13 valandą. Tačiau 
prieplaukos bagažinės skelbi 
mų lentoje perskaitau, jog «Af 
rika Maru» išplauks tik 17 
vai.

Greit priduodu savo 8 laga 
minus bagažinėn ir skubu pa 
sidalinti paskutinėmis minti
mis su Tėvu Petru Daugin 
čiu. ką iik atvykusiu atsisvei 
kinti iš Sanpaulio, Edvardu 
ir savo žmonele Karole, ku 
rios persikėlimas Kolumbijon 
taip pat numatytas už kelių 
mėnesių.

Skubame apžiūrėti patį lai 
vą, priskaitomas prie mažes
niųjų japonų linijos laivų, nes 
tik 8354 tonų talpos. Artinuos 
prie jo, stebiu ir galvoju, ko 

dėl nors tokio «laivelio» nega 
lėtų turėti lietuviai, kuriame 
susikalbėtų tik lietuviškai. Ja 
me kalbų žinovai bei vertė
jai turėtų dar ir lietuviškai 
mokėti, lygiai, kaip dabar ja
poniškai. Tada lietuvis kelei
vis staiga pasijustų tarsi ma
žytėje Lietuvoje, kurioje jis 
padėtų ne tik susikalbėti su 
laivo įgula, bet tuo pačiu tu
rėtų progos svetimtaučiams 
parodyti savo įgimtąjį nuošir 
dūmą, vaišingumą, madagumą 
ir visokį patarnavimą, kurį 
laisvoje Lietuvoje patirdavo 
kiekvien'-'S svetimtautis tams
tas Tai būtų lyg plaukiojan
tis atstovybės pastatas vande 
nyne, kuris kiekvienam kelei 
viui primintų jog lietuviška 
dvasia tebegyva, ką paskelb
tų savoje spaudoje. Bet da
bar aš esu verčiamas aprašy 
ti japonus, bet ne savo tau
tiečius. kurie šiandie yra la
biausiai reikalingi betkokio 
aprašymo negu betkas kitas.

Tokiomis tat mintimis einu 
prie langelio. Parodau doku
mentus, kuriuos besišypsąs 
japoniukas priima, man palik 
damas tik lietuviškąjį užsie- ./ 
nio pasą ir kažką sako. Tik 
Tėvui Dauginčiui tarpininkau 
jant, kuris pasirodo ir angliš 
kai bemokąs, paaiškėja, jog 
šį pasą galįs pasilaikyti iki 
20 valandos ir galįs dar išei
ti į miestą. Taigi, liko gero
kai laiko atsisveikinimui ir 
pasižmonėjimui. Ta proga ar 
timiausiame restoranėlyje dar 
išgėrėme gaivinančių vande
nų, kuriais mus pavaišino po 
nia Majienė su sūnum, taipgi 
savo^erdvia lengvąja mašina 
atvykę mane išlydėti.

Temstant atsisveikiname, 
kas visgi tokiais atvejais nė
ra jau taip lengva. Be ašarė
lės neapsiėjau ir aš.

Grįžtu laivan vienas, liūd
nas, neramus. Tik rodos prieš 
valandėlę skambėjo čia ma-
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apie Jogailą ir Vytautą paly 
gina tuos du pusbroliu ir ran 
da. jog Vytautas savo gabu
mais visa galva stovėjęs aukš 
čiau Jogailos

Kai 1387 metais Jogaila ap
sikrikštijo ir vedė Jadvygą, 
tai jis tuom pat sykiu «apves 
dino» ir Lietuvą su Lenkiją. 
Atvykę iš Krokuvos ir Gniez- 
no misionieriai tapo tikrai
siais Lietuvos administrato
riais Tas, žinoma, nepatiko 
pirmoje eilėje žemaičiams, o 
paskiau ir kitų sričių žmo
nėms.

Priešakyje opozicijos stojo 
Vytautas tapęs vėl au lietu
vių tautos didvyriu Jis buvo 
apdovanotas nepaprastais ga
bumais ir turėjo plačių ambi 
cijų. Puikus karo vadas, ge
nialus diplomatas, aprėpęspla 
eius horizontus, tvirtos va’ios 
karšto temperamento, jis tapo 
savo laikais vienu žymiausiu 
valstybės vyru Europoje.

Jo siekimas buvo atkurti 
nepriklausomą Lietuvą ir pa- 
liuosuoti ją nuo bent kokių 

Ar nedidinga Lietuvos praeitis? Vytautas Didysis prie Juodųjų marių.

ryšių su Lenkija. Bet tam 
tikslui reikėjo prašalinti pa 
vf jų iš kryžiuočių pusės Tas 
buvo atlikta liepos 15 dieną, 
1410 metais

Sekantis žingsnis buvo apsi 
vainikuoti karalium, ir tą jis 
bandė a likti 1429 metais Luc 
ke. Lenkai tačiau užkirto ke 
lią tam planui. Vytautas būda 
mas 77 metų amžiaus, nebe
spėjo pakartoti toužsimojimo. 
Sekančiais metais jis mirė.

Vytautas nepaliko tiesiogi
nių Įpėdinių, nes du jo sūne
lius nužudė kryžiuočiai. Po 
jo mirties Lietu v je prasidė
jo varžytinės del valdžios ir 
tas davė progos 'enkams Įsi
maišyti ir vėl primest tam 
kraštui Jogailos globą

Senieji Lietuviai Yra 
Turėję Nuosava Ženklu

Rašyba

Ar lietuviai senovėje ture 
jo nuosavą rašybą? Tai klau
simas del kurio laužė sau gal 
vas daugelis istorikų Kaiku-

MŪSŲ LIETUVA

Kotryna Grigaity tė

Pavasario Vėjas
Paūžauki, o vėjau,
Baltos obels šakose
Kol žiedlapiai nebyra ant takų.
Kuriais ateina laikas
Paūžauki dar, vėjau:
Atversiu langus tau
Iš keturių šalių • -
Tegul užuolaidos plasnos
Kaip nuometai,
O kraitvežiai tegul užmigs prie vartų.
Gi iš pavasarių parado eisenos
Aš pasirinkau tą,
Kurs nuo dangaus žvaigždes
Į plaukus man sužertų

rie jų. ypač rusai ir lenkai, 
bandė a sakyti į tą klausiu ą 
neigiamai. Pasak jų «valsty
binė» kalba Didžioje Lietu
vos Kunigaikštijoje buvusi sla 
viška ir ta kalba buvę rašo
mi visi oficiaiiški dokumentai.

Tai, žinoma, nėra tiesa Per 
tūkstanti ir daugiau met", lie 
tuvių giminės mažai ką ben 
dro turėjo su i lavais ir pas

tarųjų kalba nebuvo jiems nei 
suprantamnei reikalinga. 
Vėliausi! atkasinėjimai senų
jų prūsų žemėje parodo, jog 
tos giminės tmėjo ir nuosavą 
alfabetą. Tą patį galima paša 
kyti ir apie žemaičius bei 
aukštaičius.

Toji rašyba savitais žen 
klais naudota iki Kęstučio ir 
Vytauto laikų. Tik priėmus 
krikščionybę tie ženklai bu
vo panaikinti kaipo «pagony
bės» liekana ir «velnio raš
tas».

Lietuvai išsiplėtus į rytus ir 
pietus, buvo reikalinga nau
doti ir slavišką kalbą bei ra
šybą. Bet ji jokiu būdu nebu
vo nei «valstybinė», nei ofi- 
ciališka Anais laikais Didžio 
jo Lietuvos Kunigaikščio rū
muose buvo raštininkai, ku
rie pagamindavo laiškus lo
tynų, vokiečių, rusų, lenkų ir 
kitokiom kalbom.

Gediminas, Algirdas. Kęstu 
tis, Vytautas mokėjo kalbėti 
vokiškai Jie turėjo išlavintų 
«ambasadorių», kuriuos pa
siųsdavo į kitus Europos kraš 
tus: Prancūziją, Angliją, Da
niją, Italijos lespublikas Ven 
griją, Vokietijos imperiją, Len 
kiją ir rytinių fe lavų kraštus 
atlikti tam tikras misijas. Tie 
ambasadoriai būdavo vertė
jais kai į Lietuvą atvykdavo 
pasiuntėjai iš kitų šalių
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Birštonas Yra Garsus Raid®

Minersiiniu Vandeuu 
Kurortas

Birštonas — garsi Lietuvos 
mineralinių vandenų gydykla, 
lydai kaip ir to paties pava
dinimo miestelis, randasi Ne
muno dešini?, jame krante, prie 
didžiosios šios upės kilpos. 
Iš vakarų ir pietų vietovę 
supa aukštas ir status kalnas.

Birštonas — jau nuo senų 
laikų žinoma vietovė, kurioje 
kadaise buvo didelė pillis ir 
kunigaikščių medžioklių so
dyba. Yra žinių, jog 1473 me
tais nuo paplitusios Lietuvoje 
maro ligos į Birštoną su visa 
šeima buvo pasitraukęs Ka
zimieras Jogailaitis.

Ties Birštonu Nemuno kran
te yra labai daug šaltinių, bet 
tik ke'i jų pasižymi minera
linio vandens savybėmis. Iš 
pastarųjų paminėtini: Vytauto 
(anksčiau vadintas Viktorijos 
vardu), Birutės (sen au — Li
dijos) bei Druskupio slėnyje 
esančios labai senos versmės.

Mineraliniais Birštono van
denimis pradėta gy< ytis tik 
nuo 1845 metų Bet tik 1856 m. 
buvo įsteigta oficiali gydykla 
kuria laikui bėgant valdė keli 
privatūs savininkai.

Birštoną 1924 metais savo 
žin.on perėmė Lietuvos Res
publika ir pavedė kurortą 
tvarkyti Liet Rau onajam 
Kryžiui, kurio sumanymais 
1927 metais įtaisytos purvo 
vonios.

Pats kurortas greit augo ir 
tobulėjo: buvo pravesti van- 
dentekis ir kanalizacija, įre
ngta moderni elektros stotis. 
Senos sanatorijos tapo pert
varkytos ir patobulintos buvo 
pastatytos Kelios naujos — 
mūrinės.

Dr. Balio Matulionio direk-

(pabaiga 4 pusi.)

Taigi, tikrinimai, jog seno
joj Lietuvoje valstybinė kalba 
buvusi slaviška, nėra pama
tuoti.

Sandara

rn n-timujų balsai, o dabar 
prieš mane svetimi veidai, sve 
tima aplinka. Girdžiu skam
bant telefoną. Kažką kvietė 
iš keleivių, bet ne mane.

Stebiu keleivius, bet visa 
laiką laikaus ant laivo denio, 
iš kur dar galėjau stebėti di
džiulių kranų judesius ir pra 
kaituotus darbininkus pre 
medvilnės pakrovimo darbų, 
kure buvo baigti tik apie 22 
valandą. Ir tik tada, po 15 mi 
nučių, pasijutome beplaukią 
nuo krantinės. Du vilkikai 
(specialūs motorlaiviai) mūsų 
laivą tempė nuo kranto, jį pa 
ruošdami išplaukimui.

Apie 23 vai mūsų laivą pa 
sivijo raudonai dažytas ucsto 
direkcijos motorlaivis pasiim 
t; savo paskutiniojo pareigū
no, užsilikusio mūsų laive. 
Sis pareigūnas mikliai nulipo 
apšviestomis virvinėmis kupė 
ėiumis ir užšokęs ant bangų 
b.aškomos valties, pamojęs 

mums «sudie», dingo tamso
je. Tegirdėjau tik silpstančius 
atsitolinančio motorlaivio gar 
sus, o net-ukus pamačiau ir 
vieną po kito iš akių nyks- 
tančius Santų miesto žiburė
lius. Dar ilgai juos stebėjau 
galvodamas, kokie liūdni bu
vo sesers ir žmonos veidai, 
atsisveikinant. Dar viena se
selė su šeima buvo atsisvei
kinta Rijuje Prisiminiau ir Vi 
la Belos mokyklos patalpose 
dalyvavusius tautiečius Ta
rytum pamačiau juos ranko
se belaikančius pakeltus ži 
bintus ir bemojančius man 
paskui nį «Sudie».

Tik dabar leidžiuos kajutėn 
ir stebiu savo bendrakelei
vius. Jų akys taipgi stebi ma
ne. Klausinėjame vienas kito 
apie tautybes, iš kur ir į kur 
danginamės, ką valgysime, 
kur mi-gosime kaip susikal
bėsime su japonais ir 1.1. Iš 
karto pradėjome nuo portuga 

Įų kalbos bet greit perėjome 
prie rusų, ispanų ir kitų kal
bų, nes laive nebuvo nei vie
no brazilo. Gerai portugališ
kai temokėjo tik keli japonų 
studentukai, grįžtą Japonijon 
ar vykstą tolimesnėms studi
joms į Los Angeles Š. Ame
rikoje Radau šių valstybių ke 
leivius: 30 japonų, 14 rusų. 10 
argentiniečių, 2 ^vokiečius, 1 
italą, 1 australą. Viso su ma
nimi 59 keleiviai.

Japonai, daugumoje, vyko 
atgal savo tėvynėn Japonijon. 
Tai Brazilijos, Argentinos ir 
kitų P. Amerikos kraštų bu 
vusieji emigrantai, dirbę že
mės ūdyje. Didelė jų dalis, 
atrodo, skubėjo namo numir
ti, nes jų kūneliai vos besilai 
kė ant kojų.

O rusai argentiniečiai irki 
ti savo keliones buvo nukry
pę išsvajoton dolerio žemėn 
— Amerikon Jie vyko į Los 
Angeles ir į San Prancišką. 

Ypač parūpo man rusai Pasi 
rodo, jog jie buvo pabėgėlai 
iš Kinijos, kurią jie paliko ta 
da, kai tą kraštą užėmė ko
munistai. Jie šiuo metu buvo 
visi iš Brazilijos, kurioje te
gyveno vos po porą metų. 
Kadangi rusų kvota didelė ir 
beveik neišnaudota, tai jie 
Amerikon vyko be eilės. To
dėl jie portugališkai vos te
suprato.

Vienas rusas, pavardė Ni
kolai Jankevič, pasisakė esąs 
lietuvių kilmės, kurio sene
liai ir kai kurie giminės esą 
likę Lietuvoje, Gailiūniškių 
kaime, Panevėžio apskrityje. 
Jo tėvas vardu Jonas, o tė
vo brolis Kazimieras Pastara 
sis turįs vaikų Lietuvoje, su 
kuriais jis norėtų susitikti, jei 
dar gyvi. Staiga aš prisimi
niau, kad Panevėžyje 1931 m 
man teko gyventi viename na 
me su tokiu Jankevičium, ku 
rio dukrelę mokiau aritmeti

kos Anas Jankevičius buvo 
labai panašus į šį. Nuspren
dėme jog jie abu pusbroliai. 
Tik šis dabar vyko Šiaurės 
Amerikon, o anas (mano tu
rimomis žiniomis) yra atsidū
ręs Australijoje, kur mano iš 
dykusioji mokiniukė yra su
kūrusi jau grynai lietuvišką 
šeimą. Jis prašė, kad aš apie 
tai parašyčiau kokiam lietu
viškam laikraščiui Australijo
je ir paskelbčiau šį jo adre
są: NiKolai Jankevitch, 2135 
Cal fornia Str., San Francis
co, USA. Po to, jis uoliai mo
kinosi lietuviškai iki pat Pa
namos.

Gruodžio men 13 d.
«RYGON»

Jau iš vaKaro atsiguliuau 
sų keistasavijauta, nes svyruo 
jąs laivas ėmė veikti organiz
mą. Gulint buvo gerai, nes sten 
giaus įsivaizduoti vėjo supamą 
supavynę, nors buvo puskietis 
čiužinys su kietesnių pogalviu.

(B- D.),
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São Paulo.

Ateitininku Ideologija ir Principai
LAIMUTIS DOVYDAITIS

(Referatas skaitytas ideologiniuose at-kų kursuose)

(tąsa)

Po to sekė racionalizmas pra 
sidėjęs 17 amžiuje. Raciona
lizmas yra filosofinė teorija 
bei srovė panorėjusi visa išaiš 
kinti protu. Racionalizmo įta
koje atsiradęs liberalizmas 
skelbė laisvę. Skelbiama įsiti 
kinimų laisvė, be krikščioniš 
kos moralės drausmės, atve 
dė liberali?mą iki atsi palaida 
vimo nuo religinių varžtų

19 amžiuje pasireiškė nau
ja filosofinė kryptis vadina
ma pragmatizmu, kurs labiau 
šiai prigijo Amerikoje. Tai 
yra teorija, kuri tiesos krite
rijum laiko pirktinę vertę. 
Pragmatistinė filosofija yra 
materialistinės krypties, nes 
svarbiausi jos principai yra 
nauda, pelnas, malonumai ir 
patogumai. Viena iš pavojin
giausių šių dienų ideologijų 
yra komunizmas. Komuniz
mas, marksizmas yra ateisti
nė, materialistinė ideologija 
ant kurios pagrindų statomas 
visas valstybės gyvenimas. 
Jam įgyvendinti ir išlaikyti 
naudojamos priemonės: gin
kluota jėga, teroras, melas, 
diktatūrinis smurtas ir kit. 
Mus apsaugoti nuo klaidingų

(pabaiga iš 3 pusi.)

toriavimo metu (1933 194C) m. 
Birštono Kurortas ypatingai 
išavgo ir išsiplėtė. Paminėti
na. kad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius į Birštono kurorto 
tobulinimą bei modernizaciją 
buvo investavęs per milioną 
litų. 1941 m bolševikai. Lie
tuvą okupavę, daug turto iš
gabeno į Druskininkus.

Birštone veikė Vytauto 
šaltinio paviljonas kuro ge 
riamu vandeniu ir voniomis 
buvo gydomi virškinamojo 

akto chroniški susirgimai, 
sąnarių ligos medžiagų apy
kaitos sukrikimai, maž krau- 
jystė, funkciniai širdies, k au 
jo indų ir nervų sistemos 
sukrikimai, chroniškas ietį 
mutizmas bei kiti sunegala 
vimai.

Birutės šalt'nin neriamas 
vanduo plačiai pa* davinėtas 
vis Je Lietuvoje.

Nuo 1933 m B rštone buvo 
įvesta gvdymo medicinė kon 
trolė Tam tikslui įrengta po
liklinika su laboratorija bei 
elektro - hidroterapijos sky 
riumi

idėjų gali krikščionybė, skel
biama katalikų bažnyčios nuo 

-Kristaus laikų. Todėl kiekvie 
no kataliko yra pirmas ir svar 
blausias uždavinys gerai pa
žinti dogminį Katalikų Baž
nyčios mokslą, sąmoningai jį 
pasisavinti ir sus daryti tvir
tą, katal kišką pasaulėžiūrą. 
Susidarymui aiškios pasaulė
žiūros neužtenka pažinimo pa 
grindinių religijos tiesų, ku
rių mus makė mūsų relig n- 
gos motinos, ar kiti asmens. 
Pilnai katalikiškai pasaulėžiū 
rai susidaryti reikia p naudo 
ti visas prieinamas priemo
nes, nesigailint nei darbo nei 
laiko. Ateitininkų ideologija 
atsiremia krikščioniškąja pa
saulėžiūra.

Idealas, kurį pastatė sau 
ateitininkai yra ne 1 ik aukš 
tas, bet ir realus. Realus ia 
prasme, kad pritaikomas gy 
venimui. Pritaikomas ne iš 
karto ir ne visas, bet dalimis 
ir tam tikrame laipsnyje. Dėl 
to idealas yra nuolat siekti
nas, ir pats jo siekimas veda 
žmogų pirmyn į ateitį, į to
bulesnį gyvenimą. Gyvenimas 
be idealo sus t ngtų ir pasi
mestų. Idealas be gyvenimo 
netektų savo prasmės. At kų 
idealizmas tu o atgręžtas į 
tikrovę su įsipareigojimu ją 
atnaujinti, t. y atnaujinti gy
venimą idealo šviesoje. Khkš 
čionybės idealas j ra suderin
ti medžiagą ir dvasią, gyve
nimą ir mintį.

(B. D)

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Ugninė Gėlė
Ar ateis šiandieną jis?
Ar atneš laimės ugninę gėlę? - 
Pro šalį skrenda pietys, 
Linguoja balta ramunėlė.

Išbėgu į rasotą lauką 
Girdžiu, žvanga dalgelis. 
Iš tolo pamoju lanka, ten - 
Šviesiaplaukis mano bernelis.

/
Prieklėtis įkaitintas saulės, 
Čia lauksiu jo sutemoje. - 
Nuskint s ramunės žiedelis
Suvirpa mano rankoje.

Ir matau jo mėlyną žvilgsnį, 
Matau lūpose ugninę gėlę, 
Svaiginantį laimės šypsnį.. - 
Atiduodu jam ramunėlę.

Jus Esate Ateitininku Ateitis ir Lietuvos Viltis
Vasario 16 tosios vakare a- 

teitininkai, jų tėveliai ir bū
relis lietuvių rinkosi į Šv. 
Juozapo Bažnyčią pamaldoms 
už Lietuvą I o pamaldų gra
žiai išpuoštoje šv Juozapo 
mokyklos klasėje vyko iškil
mingas moksleivių ateitininkų 
susirinkimas, kurs buvo pra
dėtas Lietuvos iranu. 22 jau
nučiai ir 8 moksleiviai davė 
pasižadėjimą, ryžosi sekti 
Kristų, tarnauti Dievui ir Tė
vynei ir atlikti organizacines 
pareigas, bučiavo vėli ,vą ir 
pasipuošė ženklialiais Paža
dą priėmė kuopos Dvasios Va 
das kun. J Šeškevičius. Moks 
leiviams ženkliukus prisegė 
at-kų choro vadovė moki. El
vyra Kilčiauskaitė ir p Alek
sandras Vinkãnaitis, jaunu
čiams jų globėja p. Magdale
na Vinkšnaitienė ir Laimutis 
Dovydaitis. At kų valdybos 
va u naujuosius narius svei
kino vice-pirmininkas Vincas 
Bilcvičius, linkėdamas likti vi 
s į. gyveni ■. ą ištikimais paža
dams, kuriuos šiandien pada
rė vyresniųjų vardu kalbėjo 
p. Vinkšnaitis, baigdamas sa
vo sveikinimą jis kreipėsi į 

naujai pasižadėjusius šiais žo 
džiais: Jūs esate ateitininkų 
ateitis ir Lietuvos viltis Nau
jai įsirikiavusiųjų į ateitinin- 
kiškas eiles vardu kalbėjo 
Asta Vinkšnaitytė. Susirinki
me dalyvavo daug tėvelių ir 
svečių. Meninėje dalyje vy
resnieji skaitė Kazio Bradū- 
no poemą ^Maras» Frogr-«nrą 
gražiai pravedė stud A. Ty
la Sugiedo.u-, ateitininkų him 
ną ir sukaloėjus maldą šis 
gražios nu taikos susirinki
mas buvo baigtas Po to se
kė kuklios vaisęs. Pasivaiši
nę ir pasidalinę įspūdžiais da 
lyviai skirstėsi namučių. Atei
tininkų kuopa pastiprinta nau 
jomis jėgomis tęs toliau savo 
gražius darbus.

NE PR i KLAU SOMYBÉS
MINĖJIME

Meninę dalį išpildė L. K. 
Bendruomenės Choras sugie
dodamas Himnu- ir išpildy 
damas; «Lietuviais esame gi
mę» ir «Miškų gėlė» Šimkaus 
ir ‘Vargingos tėvynės» Stan 
kūno.

Moksleiviai ateitininkai pa
rengti Elviros Kilčiauskaitės 
antrą kartą pastatė «Rūtelių 
darželį», Osvaldas Grigulis su 
organizavo smuikų akompa- 
niamentą. Tautinius šokius pa 
rengė Danutė Jurevičiūtė, Ni
jolė Vinkšnaitytė, Julija Jur
gelevičiūtė, Romas Dovydai
tis ir Vincas Bilevičius. tai
kų dainas pareigė mokytoja 
Marija Kindurienė.

Solo dainavo: Antanina Sė- 
jūnaitė, Laimutis Dovydaitis, 
Albina.- Seliokas, Beržas Gu
davičius, Nijolė Vinkšnaitytė 
Lociją J o d e 1 y t ė 
ir Julija Jurgelevičiūtė, mer
gaičių kvartetą sudarė: I. Ši
monytė, Aldutė Narbutaitė, I. 
Jurgelevičiūtė ir N. Vinkšnai 
tytė Mažųjų grupėje solo Mar 
celina Šataitė, Sandra Kįndu 
ryte, duetu Šataitė ir Žanetė 
Pociūtė. Režisavo Dėdė Juo
zas. Programa gražiai pasise 
kė, ką liudija ne tik gausūs 
plojimai, bet ir gražūs daly 
vavusiųjų atsiliepimai

IŠVYKO ATOSTOGŲ

Antradienį būrelis mokslei
vių vadovaujant A. Tylai iš
vyko atostogų į Suarão. Kar
tu su moksleiviais išvyko Tė 
vas P. Daugintis S.J. ir cho
ro vadovė E. Kilčiauskaitė. 
Ketvirtadienį stovyklautojus 
a pi nkė Dėdė Juozas su ke
liais moksleiviais. Šeštadienį 
išvyko visas būrys mokslei
vių ir svečių kartu su stovy
klautojais praleisti savaitgalį

NAMINIŲ GYVULIŲ PIRMTA-
KÚNAI BUVĘ MILŽINAI

Archeologas Dr. L. S. Lea
key muziejaus direktorius Bri 
tų Rytinėje Afrikoje, užtiko 
kaulus jau išnykusių gyvūnų 
kurie slankioju žemės paviršiu 
je tais laikais, kai Europos ir 
Amerikoskontinentai buvo dar 
po ledu, tai nuo mi'iono iki 25 
tūkstančių metų prieš mūsų 
laikus.

Jis surado kaulus avies, ku 
rios dydis galėjo prilygti dar
biniam arkliui. Tcs avies ra 
gai siekė 3 ir pusės m. Kiau
lės buvusios tokio dydžio, 
kaip Indijos drambliai

Kodėl tie gyvūnai laipsniš
kai sumažėję? Dr. Leakey 
numone, nebėra tokios maistin 
gos žolės, kokia seniaubuvusi.

Sandara
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34 0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
RUA GENERAL įFLORES, 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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, ocą 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 pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MUSŲ LIETUVA 5 pusi

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324

rnANAo ÕC UI A. LIUA
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ícruA”
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 aa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos 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 eentralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį s J 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 Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

«Mūsų Lietuvos» atstovai 
Rio de Jane re yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gauiienė, Rua General Pedra 
.151.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIC1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

imMÃOJ CAIRIRimi m,
Lindoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

««ia *•■■ <■■■ >■■■ rrrmrb»rrrrl,rrrorrr4’i»»««rrrrrr* ——■■■*■■■■■■■■ ĮĮĮgįggĮ*?*??■"*

fctJCRITCKI© CONTAESL

Aaòcímento

Irmãos Nascimento
RE<. C.R.e. SP. Hr» 1.444

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto p&rdavinvs 
Av. Zel na, 881 —- Vila Zelina — Tel. 63-714n - S. Pau o

Skaitykite «Músu Lietuva»

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių ::

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 V1LA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO’

AV. ZELINA, 515 — CaIXAPOSTAL. 4118 — SÃO PAULO

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Suruoštas 19 d. vasario, Ar 
thur Azevedo teatre, Mokoje, 
praėjo sėkmingai. Jį pradėjo 
Liet. Bend, prezidiumo pirmi 
ninkas H. Valavičius, kuris 
pakvietė tarti sveikinimo žo 
dį p. Al. Polišaitį, Lietuvos 
konsulą São Pauly.

Pagrindinę minėjimo kalbą, 
kruopščiai paruoštą, pasakė
H. Mošinskienė.

Del religijos persekiojimo 
Lietuvoje, kun. V. Kavolis, 
kvietė visus protestuoti 
prieš anapus geležinės uždan 
gos vykdomus žiaurumus, re
ligijos persekiojimą Liet. Kat 
Bendruomenės choras, diri 
^uojamas maestro F. Girdaus 
ko, pianu palydint muzikos 
mokytojai I. Adomavičiūtei, su 
dainavo Brazilijos ir Lietuvos 
himnus ir: Lietuviais esame 
gimę, Vėjo dukra ir Vargin
gos tėvynės.

Ateitininkai gausiai susirin 
kušiai publikai pakartojo F. 
Strolios, tautinių šokių ir dai 
nų pynę «Rūtų darželis». Iš 
svečių minėjime dalyvavo S. 
Paulo estado gubernatoriaus 
atstovas, nacionalistinės Kini 
jos konsulas ir kiti.

— Kas nori pamatyti, kaip 
gyvena Amerikos lietuvis, tai 
šį sekmadienį, pusiau septin 
tos valandos vakare atvykite 
Vi a Zelinon, mokyklon, kur 
bus rodoma spalvuota filma 
iš Amerikos lietuvių ūkininkų 
gyvenimo. Filmą atvežė ir ją 
aiškins šiuo metu bedlanką 
São Pauly iš Amerikos lietu
viai William J. Jurgėla su žmo 
na Jie jau yra lankęsi Argen 
tinoje ir Urugvajuje. Įėjimas 
nemokamas.

BR. L!ET. BENDRIJOM E 
NÊS TARYBOS narių susirin 
kimas šaukiamas 26 d. vasa 
rio mėn. 15 vai. Vila Zelino 
je.

— JUOZAS JAKUTIS, baigė 
Instituto Mackenzie komerci
jos mokytojų kursą. Diplomų 
įteikimas bus šį šeštadienį, 
25 d. vasario, 20 vai. Instituto 
Mackenzie auditorijoje, Rua 
Itambė 135 Kas ryžtasi-tas 
atsiekia Sveikiname mokyto
ją J. Jakutį ryžtingu darbu 
pasiekusį savo tikslą.

— MOTIEJŲ TAMALIÚNA, 
vieną «M. L.» kūrėją, varda-

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

ANTANU TAV1LUNIO

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos

tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste e ektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektro lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusiems su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

PETRAS BARANAUSKAS
baigęs Escola Técnica de 
Contabilidade, praėjusią sa
vaitę gavo kontadoriaus di
plomą. Linkime sėkmės pas
muktoje profesijoje;

Baranauskų šeima yra 
susipratusių lietuviu. Brolis 
Jonas ir sesutė, nors tropikų 
krašte gimę ir augę, tačiau 
švariai lietuviškai kalba.

dienio proga sveikiname ir 
linkime sėkmės,

— Onai Miliauskienei, už 
tūkstantį kruzeirų lietuviškai 
radijo programai nuoširdžiai 
dėkoja lietuviškos radijo pro
gramos vadovybė Lietuviškos 
programos perdavimas, trum
pomis bangomis. 31 metro, 
nuola tobulėja. Taip mums 
praneša programos klausyto
jai. Vien programos išklausy
ti neužtenka, ją reikia ir pi
nigu paremti.

«MUSŲ LIETUVOS» 
PRENUMERATORIAI

Garbės prenumeratą: STA
SYS REMENČIUS 1.000 cr., 
MAGDALENA DORINIENÉ
1.000 cr., ONA JUZÉNIENÉ 
1 000 C r., NIKODEMAS KIR- 
MÉLA 1 000 cr. Rėmėjo pre
numerata P. Mikuckis 700 cr., 
Augustas Gogelis 710 cr., A. 
Strolia 700 cr , Stasys Trūbas 
700 cr., Kirinas Ruzgą 700 
cr, Žanetė Petnytė 500 cr.t 
A. Zamvda 300 cr.

— Laiškai: D. Dovydaičiui, 
Valeikams, I. Skurkevičiūtei 
A. Vinkšnaičiui, J. /odeliui, 
K. Bacevičiui, M. Jonavičiū- 
tei.

São Paulo, 1961 m. vasario 21 d.
jonas Sirvydas ir
STASYS VANCEVIČIUS
Caixa postai 1764
SÃO PAULO

Lietuvių S-gos Brazilijoj Valdybai
(į rankas)
GERBIAMIEJI,
Nesulaukę jokio atsakymo į mūsų ankstyvesnius 

raštus iki šios datos dėl mūsų kaip S-gos narių, neteisėto ir 
nelegalaus pašalinimo, .kurio mes visiškai nepripažįstame, kol 
tuo reikalu aiškiai nepasisakys visuotinas S gos narių susi
rinkimas, dar kartą (ir paskūtinį) kreipiamės į Tamstas, rei
kalaudami galimai greičiau sušaukti VISUOTINĄ NARIŲ SU
SIRINKIMĄ, ne tik mūsų, kaip narių, reikalo išsprendimui, 
bet ir apsvarstymui tokių svarbių neatidėliotinų klausimų, 
kaip Vytauto Didžiojo rūmų sklypo dokumentų sutvarkymas 
(Vila Beloje) Dr. V Kudirkos rūmų naudojimo legalizavimas 
valdžios įstaigose (Mokoje) ir pasisakymas dėl tų rūmų visiš 
ko apleidimo bei kitų reikalų.

Jei valdyba iki š m. kovo mėn. 26 d tokio susirin 
kimo nesušauks mes patys legaliu būdu jį sušauksime, iš 
anksto paskelbdami vietą ir laiką spaudoje ir per radio.

Be to. pranešame, kad dėl neleistino savivaliavimo, 
musų neteisėto pašalinimo iš S gos narių bei apšmeižimo per 
paskutinį metinį S-gos susirinkimą, neįsileidžiant mūsų visą 
reikalą išaiškinti, esame priversti valdybos pirmininką J. 
Čiuvinską traukti vietos teismo atsakomybėn.

(pas.) Jonas Sirvydas
(pas.) Stasys Vancevičius

Taip Buvo Saugojami 
Maisto Produktai

Senais Laikais
Visokių Gudrių Priemonių 
Vartojo ir Mūsų Protėviai

Seniau, kuomet nebuvo nei 
šaldytuvų nei «refrigeratorių», 
žmonės sugebėdavo apsaugo 
ti maisto produktus nuo suge 
dimo ir vasaros metu.

Atrodo, pats pirmutinis mais 
to konservavimo būdas buvo 
maisto perteklių saulėje džio
vinimas. Pa ys pirmieji šį me 
todą pradėjo var oti kiniečiai, 
o juos pasekė graikai romė
nai ir finikiečiai. Kitas būdas 
buvo maisto sūdymas, nes, 
kaip žinoma, druska džiovina 
audiniuose vandenį ir tuo bū 
du yra žumos bakterijos, ku
rios sukelia maisto gedimą.

Kiniečiai ir japonai ilgai
niui surado nauja maisto kon 
servavimo metodą: priesko
nių pagalba Šį būdą iš Azi
jos patys pirmieji pasisavino 
italai o iš Italijos jis paplito 
po višą Europą,

Maistui nuo sugedimo ap
saugoti labiausiai tinka du bū 
dai: karštis ir šaltis Karštis 
naikina bakterijas o šaltis ei 
džia maistui ilgą laiką išlikti 
šviežiam ir nesugedusiam.

Napoleono I-jo laikais Ni
cholas Appert Prancūzijos vy 
riausybės paskatintas, pats 
pirmas p siūlė revoliucinį 
maisto išsaugojimo būdą: mais 

tas pirmiausiai turi būti ver
damas ar kepamas ir po to 
talpinamas induose, iš kurių 
pašalinamas oras. Šis meto
das žymiai patobulintas, šian
dien yra plačiai naudojamas 
maisto gamybos pramonėje 
ir paplito visame pasaulyje.

Bakteriologas Louis Pas
teur, irgi prancūzas, surado 
pieno pasteurizacijos būdus, 
kas jau apsaugojo milijonus 
gyvybių nuo ligų, kur as su
kelia piene esančios bakte
rijos.

Maisto sušaldymas pasida
rė paplitusi apsaugos priemo 
nė po to, kai 1755 metais Wil 
liam Cullen pa?s pirmas pa
gamino dirbtiną ledą ir ypač 
kai 1950 metais Dr. Ferdinand 
Carrė išrado amoniako pagal 
ba dirbtina ledą gaminančią 
mašiną. Šis metodas išsivys
tė į šaldytuvus, kurių dėka 
maistas gali būti išlaikomas 
nesugedęs ilgą laiką ir yra 
pergabenamas iš vienos pa
saulio dalies į kitą.

Mūsų tolimi protėviai iš 
pradžių mito 1 tik medžioklės 
bei žvejybos maistu. Žemės 
ūkio ir maisto virimo kepimo 
evoliucija leido žmogui var
toti jau ir augalinį maistą. Ta 
čiau šimtus tūkstančių metų 
mūsų planetos gyventojai te 
buvo tik mėsaėdžiai, dėl ko 
gali būti aiškinamas ir trum
pas palyginus, anų žmonių gy 
venimiškas amžius, nes vie
nodas maistas sukeldavo daug 
įvairiausių ligų ir savaime pa

greitindavo
Modernioje maisto nuo su

gedimo apsaugojimo techni
koje, maistą konservuojant, 
pražūsta daug naudingų vita
minų bei mineralų. Tai suda
ro labai svarbią problemą, ku 
rią mokslininkai vis sėkmin
giau išriša, nors klausimas 
dar tebėra opusj

— Vilniaus «Tiesos» š. m. 
33 numeryje ištisas puslapis 
paskirtas antibažnytinei pro
pagandai («Tamsybininkai lai
mina karo kurstytojus ) Lie
čiami ir Lietuvos ir kitų kraš
tų įvykiai. Tarpę kitų puolami 
emigracijoje gyveną vysk. 
Brizgys ir prel. Balkūnas.

— Kolumbijos universitetas 
(USA) ruošiasi išleisti diser
taciją tema «United States 
Policy toward the Baltic Sta
tes», kuri, tiesa, apims JAV 
santykius su Pabaltijo vals
tybėmis tik 1917 1922 metų 
laikotarpyje. Disertacijos au
torius: Wm. M. David, ben
dradarbiaujant prof. Wm. T. 
R. Fox.

— Tame pačiame Kolumbi
jos universitete Leonas Sa
baliūnas rašo disertacija tema 
«Lithuania, 1939-40 A society 
in Crisis». Jau anksčiau Sa
baliūnas yra parašęs studiją 
«Soviet Baltic Relations 1926 
-1939» (98 pusi.)

— Berno (Šve'carijos sosti 
nės) universitetas neseniai su 
teikė kalbotyros daktaratą 
Jan P. Locher, apgynusiam 
disertaciją iš graikų filologi 
jos. Jaunas šveicarų moksli 
ninkas, kurio tėvas mokyto 
jauja Berne, o motina yra če / 
kų kilmės, dar būdamas gim 
nazijoje susidomėjo lietuvių. 
kalba ir ją yra gana tobulai 
išmokęs.

J.P. Locher šiomis dienomis 
išvyko į Amerikos Jungtines 
Valstybes, kur Filadelfijos u- 
niversitete pas prof. Senną ir 
prof. Salį gilins žinias baltų 
filologijoje. Šveicarijos nacio 
nalinis fondas jam paskyrė sti 
pendiją specialiai baltų kalbų 
studijoms. Pirmas žinias apie 
baltų kalbas, o taip pat reikia 
mą literatūrą jam suteikė dr. 
A. Gerutis, Berne. J P. Lo her 
jau paskirtas graikų ir lotynų 
kalbų mokytoju Berno gimna 
zijoje Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse jis išbus viene
rius metus.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: . 
Parque das Nações 1» vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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