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Kremlius tebetęsia dvieju bėgiu politika -
Baltijos juros, o kitokia Azijoje ir Afrikoje

Duokite paštūnams laisvo apsisprendimo teisę — tik lietu 
viams, estams ir latviams jos nereika,..

Pastarosiomis dienomis ypa 
tingai ryškiai išaiškėjo Sovie 
tų Sąjungos dvilypė tau'ybių 
politika Londono radijo BBC 
žiniomis. Sovietų Sąjungos vy 
riausybė įteikė protestą Pa
kistano (!ndijcs žemyne) vy
riausybei, kaltindama šiąją ne 
draugingais veiksmais prie 
Afganistano sienos. įtampa 
čia, kaip žinoma, išaugo iš 
«paštūnų» tautelės nerimavi
mo Pakistano pasienyje. Tos 
antelės dalis, kaip įsakmiai 

teigia Maskva, nori būtinai su 
«įjungti su Afganistanu, taigi 
išeiti iš Pakistano valstybės. 
Neramumų čia gbūta jau ne 
kartą. Juos išnaudoja Mask
va. Mes linkime geros sėk
mės paštūnams Bet Pabaltijo 
tautos Maskvos reikalavimus 
gali sutikti tik karčia šypse
na: Kodėl Chruščiovas reika
lauja laisvo apsisprendimo tei 
sės Azijos paštūnams, bet ne
pripažįsta jos I ietuvai, Latvi
jai, Estijai? Kiek ilgai truks 
toks dviveidiškumas?

Tarptautinėje opinijoje gir
dima vis daugiau balsų, pa
sisakančių už tai, kad lygiai 
su kolonijalinio režimo nyki 

KURŠIU MARIOSE YRA DAR DAUG GINTA 
RO BET SUNKU PRIE JO PRIEITI

Dabartinei Lietuvos gintaro apdirbimo pramonei nuolat t»ūks 
ta žaliavos. — Nauji gintaro klodų ieškojimai Kuršių mariote

Dabartinė Lietuvos gintaro 
apdirbimo pramonė žaliava 
apsirūpina iš dviejų šaltinių: 
Daugiausia gintaro žaliavos 
superkama iš privačių asme
nų. kurie gintaro gabalėlius 
t-u renka Baltijos pajūryje. An 
tras šaltinis, tai Rusijos res
publikų federacijos valdomi 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
gintaro ža iavų ištekliai. .Kaip

tų Lietuvai ateityje dide nius 
gintaro žaliavos kiekius Lie 
tuvos gintaro apdirbimo dirb 
tuvėms vką laiką trūksta ža
liavos Gintaro apdirbimo spe 
cialistai, «gintaro juvelirai» 
žaliavos trūkstant negali iš
vystyti savo gabumus. Siek 
darni taupyti žaliavą, pasta
ruoju metu pereina daugiau 
prie «inkrustavimo» dirbinių.

žinoma, gintaras ten kasamas 
prie Sambijos pajūrio Betru 
sai Lietuvai skiria kasmettik 
palyginamai labai mažus gin
taro žaliavos kiekius, kuo nu- 
•iskundė jau ir Lietuvos so
vietinė spauda Žinoma, ru
sams ir nėra didelio intereso 
perleisti kitai respublikai to
kią žaliavą iš kurios perdir
bimo gaunamas stambus pel
nas (mat, gintaro apdirbimas 
yra vienas pelningiausių vers 
lų). Skundai jau ne nuo šian
dien. Lietuvos atitinkamos įs
taigos darė ir daro žygių, 
kad Karaliaučiaus sritis teik-

3.000 HA PLOTAS, TINKA
MAS GINTARO EKSPLOA

TACIJAI?

Gintaro eksploatacija Kur
šių mariose nėra naujas da
lykas. 1862-1900 metais Kur
šių marių gintarą plačiu mas 
tu (pagal gautą iš Prūsijos 
koncesiją) eksploatavo firma 
Stantien & Becker. Toji ak
cinė bendrovė savo viduti
niais bageriais išgaudavo di 
delius gintaro žaliavos k«ie 
kius. Koncesijai pasibaigus, 
gintaro begeriavimas Kuršių 
mariose liovėsi. Bet tos pa-

mu Afrikoje ir Azijoje pradė
tų nykti ir sovietinis kolonia
lizmas tarp Baltijos ir Juodo
sios jūrų. Ypatingai ryškiai 
tuo klausimu pastarais laikais 
pas sakė tokie tarptautinio 
garso laikraščiai, kaip «Neue 
Zuercher Zeitung».

Dar yra ir kitas Kremliaus 
dvilypumas: Maskva ne papras 
tai entuziastingai sveikina 
kiekvieną Afrikos valstybę, 
gavusią nepriklausomybę Im 
sime be eilės vieną iš jų: To
go valstybės vadas Olympio 
šiomis dienomis pareiškė; kad 
jo valdomam kr j šte parlamen 
tą sudarysianti tik viena par
tija, kraštas būsiąs valdomas 
«prezidialinio režimo». Ir vis 
tik Chruščiovas su Togo vy
riausybe draugauja

Ar tal*nėra Kremliaus dvi
veidiškumas, kai su Azijos ir 
Afrikos aiškiomis diktatūro
mis Maskva draugiškiausiai 
sugyvena, o Europoje taiko 
kitus mastus? Patsai sovieti
nis režimas yra gryniausia dik 
tatūra ir jam nepriderėti} vai
dinti kitų tautų režimų ver
tintojo vaidmenį.

Sao Paulo Gubernatorius Lietuviams Dėkoja
Kaip jau žinoma, Liet. Kat.

Bendruomenė? cho as ir atei
tininkai dalyvavo São Paulo 
gubernatoriui, 18 d. kovo su
ruoštame pagerbime su pro
grama. Gubernatorius per Lie 
tuvos Konsulą p. Al Polišai- 
tį atsiuntė šitokį padėkos 
laišką:
São Faulo,25 de Março de 1961

Senhor Cônsu’,
Trazendo bem vivos nalem 

brança os magn Lcos momen
tos de homenagem que me 
tributou a coletividade de S. 
Paulo, ao ensejo do segundo 
aniversário do Governo, de
seje expressar a Vossa Ex
celência os melhores agrade
cimentos pela relevante par-

Plačiame Pasaulyje
Rusų lakūnas Yurin Gaga

rin buvo pirmas, kuris dirbti 
nu satelitu iškilo į erdves aps 
krido žemę, gyvas grįžo at 
gal Tai dicielis mokslo laimė 
jimas erdvei užkariauti

Bet Yurin Gagarin, kaip ra 
šo užsienio spauda nebuvo pir 
mas išskridęs į erdves. Buvo 
daugiau mėginusių iškilti į er 

čios firmos duomenimis, gin- 
rui tinkamas plotas sudarąs 
apie 3 U09 ha Žinoma, ne vi
sur to ploto gintaringumas ly 
gus Be to, sunku prie tikrų
jų klodų prieiti.

Po paskutinio karo Kuršių 
marių gintaro eksploatavimo 
klausimas ilgą laiką buvo pa 
liktas nuošalyje. Tik 1959 me
tais «Geologinių paieškų žval 
gybos ekspedicija» vykdė 
žvalgybinius darbus Kuršių 
mar ose platesniu mąstu, ieš 
kodama gintaro telkinių, ku
rie būtų verti eksplotavimo. 
Buvo padaryta 25 gręžiniai 
11 29 metrų gylio, bet gintaro 
aptikta tik 5 gręžiniuose. Ba- 
geriavimo būdu šiek tiek gin
taro aptikta Agilos įlankoje 
Juodkrantės link.

Lietuvos sovietinė spauda 
pripažįsta kad ikšioliniai gin
taro ieškojimai Kuršių matio 
se nebuvo ypatingai sėkmin
gi. Ir įrankiai (grąžtai) buvę 
nepakankami, ir specialistai 
dar neturėjo reikiamo patyri
mo Ateityje numatoma ieško 
jimus uintensyvinti. O kol 
jie duos apčiuopiamų vaisių, 
būsią pasistengta iš Karaliau 
čiaus srities ir iš privačių su 
rinkėjų išgauti didesnius ža
liavos kiekius.

E.

ticipaçSc da colônia lituana 
naquelas festividades.

Asseguro a Vossa Excelên
cia que essa solidariedade 
muito m? desvaneceu.

Peço lhe que seja o inter- 
prete de minha gratidão ato 
dos os lituanos que aderiram 
as homenagens.

Reitero a Vossa Excelência 
os protestos da maior estima 
e distinta consideração.
ass : Carlos Alberto A. de Car 

valho Pin 0
Governador do Estado

A Sua Excelência o Senhor 
Aleksandras Polišaitis

M D Consul da Lituania 
Capital 

dvės. Bet nepavyko. 
Žuvo Kiek tuose nepa
vykusiuose bandymuose žuvo 
sunku pasakyti, nes sovietai 
šios paslapties neišduos. Bet 
kad bandymas n.eiifctjį^0|įį| 
ko yra tikra. Apie tai rašo 
Londono spauda

Amerikonai praėjusią savai 
tę buvo pranešę, kad savo sa 
telitą su lakūnu siųs į erdves 
šį arba kitą mėnesį. Bandy
mai. pasiruošimai jau senai 
daromi. Žinoma, amerikonai, 
neturėdami tikrumo, kad žy
gis pavyks nenori žaisti su la 
kūno gyvybe. Gi Rusijoje ki 
taip yra. Ten žmogus tiek 
vertinamas, kiek mažas maši 
nos ratelis.

EICHMANAS TEISIAMAS

Balandžio m. 11 d. Izraelio 
sostinėje pradėtas didžiojo 
priešo Ei' hmano teismas, ku 
ris Hitlerio valdymo metais 
vadovavo žydų naikinimo ak 
cijai Tvirtinama, kad jis yra 
kaltas už keturių milijonų žy 
dų nužudymą. Nėra abejonės, 
kad Ei. hmanas bus nubaustas 
mirties bausme.

Įdomu, kad bent trečdalis 
žydų yra priešingi jo teisimui.
Girdi, teismas vėl atnaujins 
žmonių atmintyje visus jau 
dalinai pami štus žiaurumus, 
vėl tam tikruose sluoksniuose 
sukels neapykantos ir keršto 
jausmus Yra laukiama kaiku 
riuose kraštuose reakcijos 
prieš žydus Daug geriau bū
tų buvę, jei Eichmanas, jo pa 
grobimo vietoje būtų gavęs 
kulką.

Teismo rūmai yra saugoja 
mi sustiprintos sargybos Vi 
dun įleidžiami tik po didelių 
formalumų, patikrinimo ar ne 
turi ginklų. Pats kaltinamasis 
teismo salėje yra uždarytas

iš specialaus stiklo padaryto 
je būdoje. Bijoma, kad nebū 
tų keno nors nušautas

Kaip jau yra žinoma, Eich 
manui iš Vokietijos buvo pa 
vykę Argentinon pasprukti. 
Ten jis gyvenosvetima pavar 
de. Tačiau žydai jį susekė, 
pagrobė ir lėktuvu nuvežė į 
Izraelį, kur jis yra dabar tei 
Siamas.

Spėjama, kad teismas dar 
užtruks, nes bus n i alauja 
ma pristatytinaujųliūdininku.

Kabinamąjį gina vok-ietisad 
vokatas Ignatio Servatius.

— Brazilijon buvo atvykęs 
Amerikos iždo sekretorius (mi 
nisteris) Douglas Dillon. Sosti 
nėję buvo priimtas preziden
to Janio Quadro?, su kuriuo 
tarėsi Brazilijai reikalingos pa 
skolos, skoloms mokėti, reika 
lu. Spauda praneša, kad pa- 
si arimai buvo sėkmingi. Ame 
rika Brazilijai pažadėjo pas 
kolinti dolerių Kiek? Kol kas 
neaišku. Brazilija Amerikos 
prašė vieno bilijono. Bet ar 
tiek gaus, oi kas neaišku. 
Yra tikra, Kad-gaus nemažiau 
kaip 600 milijonų Nors kaiku 
rie Brazilijos politikai neturi 
geros akiesį,ant Amerikos, bet 
kai reikia pinigų gauti, vyks 
ta ne Maskvon, bet Vaš ngto- 
nan.

— Politiniai stebėtojai tvir
tina, kad paskutiniu metu su 
šlubavo Maskvos-Kubos san
tykiai. Maskva Kubą bėdon 
įstūmė ir pal’ko Paskutinėse 
kalbose Fidel Castro žmonėms 
sakė, kad reikės diržus susi
veržti, reiškia, kad bus mais
to trūkumas, kad truks ir ki 
tų įvairių prekių. Kuba visą 
laiką gyvena baimės ir neti
krumo ženkle, kiekvieną va
landą laukdama Fidel Castro 
priešų išlipimo Kubos terito- 
rijon

Šią s ivaitę Fidel Castro ats 
tovas buvo atvykęs kalbėtis 
su Brazilijos prezidentu Jan o 
Quadros, kad jis (prez. Janio 
Quadros) apgins Kubą nuo 
užpuolimo.

Kaikurie Centralinės ir Pie 
tų Amerikos diplomatai sti
priai kritikuoja prez. Janio 
Quadros politiką Kub s atžvil 
giu Tačiau niekas nebetiki, 
kad tarp šių dviejų būtų ko
kia slapta sutartis. Invazijos 
atveju visvien Brazilija nesiųs 
savo kariuomenės komunisti
nės Kubos ginti.'

— Brazilijos prez. Janio 
Quadros ir Argentinos - Fron 
dizi, susitiks ant Brazilijos- 
Argentinos rubežiaus - Uru- 
guaiana ir Los Libres Passos 
21 d. balandžio mėn.

1



2 pusi. MŪSŲ LIETUVA 'Q61 m. balandžio 15 d.

Velykų Varpams Nuskambėjus
Prabėgo gražiosios Velykų 

Šventės su džiaugsmingu Ale
liuja, margučiais ir velykiniais 
sveikinimais. Nuskambėjo Ve 
lykų varpai ir jų aidas nuty. 
lo ore

Tačiau Velykų džiaugsmas 
neturėtų išnykti. Velykų nt« 
taika teaid i mūsų dva
sioje. Bažnyčia dar ligi 
pat Sekminių gyvena Velykų 
nuotaikomis. Visu Velykiniu 
laikotarpiu skamba linksmas 
Aleliuja ir prieš tikinčiųjų 
dvasios akis statomas Prisikė 
lusiojo vaizdas ir darbai.

Ir mes patys palaikyki
me sąmoningai tą 
Velykų nuotaiką sa
vyje: Velykose išsprogęs 
džiaugsmas telapoja, iš dėkin 
gurno dieviškam gerumui ki
lusi meilė tejsi liepsnoja ir 
džiaugsminga vilties nuotaika 
testiprėja.

— O kaip?
Gi šitaip. Pirmiausia vis grįž 

tant prie to išsprogusio Vely
kų džiaugsmo priežasties — 
prisikėlusio Kristaus, dieviš
kosios Saulės Mintyse, mal
dose ir giesmėse grožintis Jo 
gražybe, garbe ir laime. Ji ir 
mūsų laukia! stebintis Jo gy
venimu irdarbais per 40 die
nų po prisikėlimo; savo gy
venimą vedant panašiai į Jo 
— mūsų vyriausio Brolio, M o 
kytoįo ir Vado; taip pat Jo pa 
galbos ir šviesu įrašant.

Dažni’-mūsų A .apos teniu- 
niuoja «Linksma diena mums 
prašvito» ir kviečia;

«Dangaus Karaliene, links- 
[minkis! Aleliuja.

Nes Kuri tu nupelnei nešio
ji, Aleliuja.

Prisikėlė, kaip Jis sakė.
(Aleliuja 

Melski už mus Dievą. Ale
liuja.»

Po geros velykinės išpažin 
ties, jei kas ją gerai atliko — 
o kas jos neatliko, tas nega
lėjo patirti nė didelės tikrojo 
Velykų džiaugsko — džiaugs
minga viltis švietė būti Dievo 
vaiku, vėl Jo globojamu ir my 
limu Ji skatino drauge su Kris 

tumi darbuotis, kovoti kentė
ti ir paskui drauge su Juo 
džiaugtis kūnų prisikėlime.

Reikia stiprinti tą džiaugs
mingą viltį, šalinant veiksnius 
galinčius ją sugriauti. Todėl 
nuodėmei griežtas — Ne! iš
vengiant jų progų, laikantis 
visur saiko, ryžtingai kovo
jant su savo vyriausia yda ir 
neužmirštant Gavėnioje susti- 
prėjusios atgailos dvasios įk
vėptų nusigalėjimų vykdymo.

Juk modernūs žmogaus dva 
šios žinovai — psichologai 
tvirtina, kad žmonės dar ilgą 
laiką jaučiasi nepatenkinti bei 
nelaimingi, nors ta jų nepasi 
tenkinimo priežastis pašalin
ta Taip ir senųjų blogų jpro 
čių atsisakius dar ilgai reiks 
kovoti jų pasėkoms pašalinti.

Užtat, anot šv. Povilo, atsi
sakius senojo raugo, reikia 
būti naujas įmaišymas. Todėl 
taip svarbu VISA UŽRAUGTI, 
PERSUNKTI DĖKINGOS MEI
LĖS NUOTAIKĄ. Prisikė ęs 
Kristus lankė savo Meti na ra 
mino apaštalus, guodė nusidė 
jėlį Petrą ir Magdaleną bei 
visur ramybės džiaugsmą ne
šė Taip ir mes turime dėti 
visas pastangas gyventi tai
koje su visais ir visur meile 
skleisti Tai galima. Žmonės 
nėra paprastai blogos valios, 
nei velniai. Tik yra išerzinti, 
įsipykę ydų supančioti, silp
nybių pilni, kaip ir mes pa 
tys Būkime patys geri, mei
lūs ir linksmi — užkrėsime ir 
kitus tuo, padarysime laimin
gesnius ir patys laimingesni 
tapsime.

Dabar Velykiniu metu lai
kas atverti savo širdį kiek
vienam kilniam, tyram dva
sios ir kūno džiaugsmui. Lai-' 
kas naudotis visomis žemės 
gėrybėmis ir su šv. Pranciš
kų kalbti.

«Pagarbintas būki, Viešpatie
Mūsų motina žeme, 
kuri mus maitinair globia, 
tiek teikia kvapiųjų gėlių!» 
Tos gėrybės juk Dievo do

vanos mums, Jo meilės išraiš 
ka žmonėms. Laikas dabar

Halina Didžiulytė Mošiuskieaė.

Gerosios Rankos
Kai po ilgos gyvenimo kelionės, 
Nusivilti visais draugais tenka, 
Lieku viena, nebėra abejonių, — 
Širdį užmigdo sunkus likimo transas.

Nebejaučiau nei liūdesio nei skausmo.
Veidai atrodo - vienos kaukės.
Šve irus žodis nebeteikia džiaugsmo.
Apie akis dingo juoko raukšlės.

Bet esti užburta valanda,
Kuri užmigdo gyvenimą trankų, 
Ir suplasnoja naktine plaštake 
Ilgesys švelnių gerų rankų.

Tos rankos tiesia i. kaip du žiedai 
Prieblandoje ieškau ys saulės spindulių.
Tada nebeklausiu keno ilgi pirštai 
Įsivėlė tarpe mano garbanų...

Tik menu dažnai geras šiltas rankas, 
Menu, n s joms pakeisti nesutvertos kitos. 
Tada prabundu iš sunkaus likimo transo, — 
Tada, pasiilg mo ašara m- no veidu ritasi.

AMERIKOS PAVYTI IR
PRALENKTI NEĮMANOMA

Sovietinėje propagandoje 
pastarais keliais metais daug 

grožėtis visom gamtos ir dai
lės grožybėm, tais dieviškojo 
grožio atspindžiais.

Taigi, nuskambėjus Velykų 
varpams, dėkime pastangų, 
kad Velykų nuotaika vis ai
dėtų mūsų dvasioje Ji nenu- 
tilstamai aidėjo didžiojo Kris 
taus sekėjo, šv Povilo dva
sioje Nors kalėjime pančiuo
se surakintas, jis pajėgė ra
šyti Pily piečiams:

— Džiaukitės Viešpatyje! 
Vėl sakau - džiaukitės. Jūsų 
kuklumas tebūnie žinomas vi 
siems žmonėms Viešpats yra 
arti Nebūkite nieku bailiai 
susirūpinę, bet visuose daly
kuose jūsų prašymai tebūnie 
žinomi Dievui malda..

P. D. 

buvo kalbama apie naftines 
dujas. Tačiau sovietinis ūki
nis biurokratizmas tik pama
žu suskanta racionaliau iš
naudoti šiuos žemės turtus. 
1*56 metais Sovietų Sąjunga 
dujų pasigamino tik 13,7 mili 
jardų cbm, tai yra tik 4% to, 
ką Jungt. Amerikos Valstybės 
gamina 1960 metais buvo nu
matyta gauti dujų apie 47 mi 
lijardus cbm, 1965 metais nu
matoma pagaminti 150 milijar 
dų cbm. Nuo amerikiečių ga
mybos sovietinė gamyba bus 
ir tuomet labai toli atsilikusi.

Sovietinių dujų žinovų tei
gimu, bemaž 9/10 visų dujų., 
bus sunaudojama pramonėje, 
ne privačiams butams (kaip 
džiaugėsi iš anksto Vilniaus 
ir Kauno propagandininkai). 
Dujofikacija vyktų sklandžiau, 
jei sovietinė pramonė laiku 
pagamintų pakankamą kiekį 
vamzdžių. Ir iki Lietuvos sos
tinės atvestas dujotiekis ne
gali būti taip greit įrengtas, 
dėl tų pačių trūkumų, kaip ga 

įima išskaityti iš sovietinės 
spaudos Kaip žinoma, dujo
tiekio viena šaka ties Vil
nium atsišakos į Šiaulius Ry
gą, o kitą į Vakarus. 1165 me 
tais numatoma visoje Sovietą 
Sąjungoje turėti apie 50.00* 
km dujotiekio linijų (Palygini 
mui: Viena tik Amerika turi 
325.000 km tokių linijų). Va 
karų pasaulyje padedama kas 
met apie 40 000 km naujų du
jotiekio vamzdžių. Siekiant 
greičiau plėsti dujotiekio tin
klą, reiktų daugiau gaminti 
vamzdžių Eet, lyg tyčia, so
vietinės gamyk os patiekia 
vis mažiau vamzdžių, pvz., 
1961 metais numatyta t k 80% 
to, kas buvo pagaminta 1959 
metais. Tam tikrų specialių 
vamzdžių gamyba yra atsili
kusi net per pusę.

Vaizdo papildymui dar ga
lima pažymėti kad Vilniaus 
miesto dujofikacija susitruk- 
do dėl trūkumo specialių įren 
girnų. Dujotiekis jau atvestas 
iki Vilniaus, o vistiek nega
lima jo prijungti.

KAS VALDO VILNIAUS
MIESTĄ?

Po neseniai įvykusių «rin 
kimų» į vietines tarybas da
bar yra sudaryti ir vykdomi e 
ji komitetai. Jau buvo anks
čiau pranešta Kauno vykdo
mojo komiteto sudėtis. Įdomi 
yra ir Vilniaus miesto naujo
jo vykdomojo komiteto sudė
tis Kai kurie pareigūnai liko 
tie patys, kai kurie naujai pa
skirti. Vykd Komiteto pirmi
ninkas yra Jonas Vildžiūnas, 
jo pavaduotojai: Jonas Smil
gevičius, Kęstutis Burkaus- 
kas, Aleksandras Kiričenko 
ir Jonas Gadliauskas. Komi
teto atsakinguoju sekretorium 
išrinktas Viktoras Rinkevi
čius. Įdomi ir skyrių vedėjų 
sudėtis: Miesto plano komisi
jos p-kas Michailas Naumo
vas, finansų skyriaus vedėjas 
Pranas Idzelis, statybos ir ar 
chitektūros reikalų Vladislo
vas Mikučionis, sveikatos ap
saugos Kazimieras Kavaliaus 
kas, liaudies Švietimo Anta
nas Kazlauskas, kultūros Ge
diminas Samuolis, socialinio

(Nukelta į 3 pusi.)

Jonas Kaseliūnas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

Gruodžio 27 d.
«LIETUVIS» KRISTOBALE

Brėkšta aušra. Keliuos Pas 
kabomis praustuos ir einu de 
nin, kur jau randu keletą 
smalsuolių, be tebisčių aplin 
ką. Mūsų laivas jau plūduria 
vo Kristobalo uosto ribose, 
apsuptas krantinėmis bei mies 
to reginiu, bet i krantą kaž
kodėl neplaukiame. Kiek to
lėliau matyti keli baltai nuda 
žyti laivai, o pro juos link 
mūsų besiartinantis motorini 
vis. Motorlaivis sustoja prie 
mūsų laivo ir vieuas portfe- 
liuotas vyriškis virvinėmis ko 
pečiomis užlipa mūsų laivan 
Po minutės japonas liepia 

man pasiimti dokumentus ir 
prisistatyti atvykėliui, kurį 
jau radau kapitono raštinėje. 
Sis užkalbina mane angliš
kai Pasipurtau, jog nesupran 
tu. Pradeda vokiškai. Patai 
kė. K.ausia kur važiuoju, 
kiek dienų norėsiu pasilikti 
Panamoje. O aš jam aiškinu, 
jog nenorėčiau čia pasilikti 
nė vienos dienos, bet sekan
čiu laivu norėčiau išplaukti 
Kolumbijcn. Jis patarė man 
aiškintis išlipus krante. Už
spaudė mano pase atitinka 
mą antspaudą, pasirašė ir tuo 
pačiu motorlaiviu nuplaukė 
atgal

Tik dabar mūsų laivas pra 
dėjo artintis į krantą, kol pri 
stojome prie vienos kran inės 

su didžiuliu pilkos spalvos 
mūr niu pastatu. Krante jau 
laukė keliolika pusjuodžių d^r 
bininkų, kurie mikliai gaudė 
jiems metamas storas virves 
ir greit pritvirtino jas prie 
stu’p.ukų krante. Tas pats ja
ponas įspėja mane, kad pasi 
ruoščiau su lagaminais, o bu
vusieji bendrakeleiviai man 
spaudė ranką, linkėdami lai
mingo vėjo ir brukdami savo 
adresus, kad jiems parašy
čiau. Lyg ir gaila buvo su 
jais skirtis.

Pagaliau laip ūkais nusilei- 
džiau į krantą. Keli bendra 
keleiviai man padeda nešti 
daiktus. Matau, kaip prie ma
nęs artinasi net du portfeliu© 
ti vyrai. Abu kalbasi angliš
kai, bet tik vienas iš jų kiek 
susigraibo vokiškai, todėl sū 
juo geriou išsiaiškinome ispa 
niškai, kuris man i aaiškino. 

jog anglas nežinąs kas tuose 
mano dviejuose lagaminuose, 
kur tiek daug vokų vežama. 
Sakau, jog tai mano asmeni
nė kartotekėlė, medžiaga en
ciklopedinio pobūdžio knygai. 
Ir daviau jam parklaidyti Lie
tuviškosios Eneiklopedijos to 
mą Jis jį pasklaidė ir žvilg
terėjo į v!są krūvą tų knygų. 
Atverčiau jam ir tą puslapį, 
kur angliškai parašyta «Li
thuanian Enciklopedia», bet 
jam vistiek neaišku. Klausia 
manęs tautybės. Pasakau. Bet 
jam pasidarė dar neaišku, nes 
Lietuva okupuota komunistų. 
Jau matau, kad jis nori ma
ne įtarti komunistų šnipu 
esant. Liepia man palaukti, 
kol jis atvėsius lietuvį vertė- 
ją. Matau, kaip jis nueina, o 
ispanas man patvirtina jog 
anglai tikrai biją sovietų šni
pų Bet aš su ilgesiu laukiau 
jo sugrįžtant su lietuviu. Juk 

tikrai būtų gera čia staiga iš 
vysti savo tautietį, ir dar te 
kioje atsakingoje tarnyboje. 
Pagaliau mano anglas grižta 
vienas, liepia uždaryti laga
minus ir užklijuoja ant jų pra 
leidimui taikytas etiketes Tik 
už gero pusvalandžio mini
masis «lietuvis» atvyko gra
žiu kadilaku. Prašnekinu jį 
lietuviškai, pasiruošęs jį ap 
kabinti iš džiaugsmo, bet,ne
pažįstamasis tik rankomis skės 
telėjo ir girdžiu, kaip ispaniš 
kai besikalbant su ispanu, juo 
kia-si, jog anglas jį palaikęs 
lietuviu ir paprašęs pasitikti 
savo tautietį bei patikrinti jo 
mantą. Tačiau nepažįstamojo 
būta vokietuko. Jis tarnavo 
muitinėje. Be abejo susikalbė 
jome, pasijuokėme. Savo bliz
gančioje mašinoje jis parūpi
no vietą man ir mano apdul
kėjusiems lagaminams ir pris 
tatė mane kur reikia O va-
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aprūpinimo Albertas Dom
brovskis. kapitalinės statybos 
Leonas Vitkevičius, gyvena
mojo ir negyvenamojo ploto 
apskaitos ir paskirstymo Ele
na Konovaleva, Bendrojo Bo
risas Gordonas, civilinės me 
trikacijos Valerija Samukie- 
nė, vietinio ūkio valdybos v r 
šininkas Valentinas lljinas.du 
jofikavimo valdybos viršinin
kas Samuelis Šinderis, preky 
binių organizacijų Vladas Paš 
kevičius, miesto mili ijos Sta
nislovas Stankus. E.

CHRUŠČIOVUI NEPATIKO
LIETUVOS PILIŲ RESTAU

RAVIMAS SNIEČKUS
JAM PRITARIA

Kaip žinoma, Lietuvoje bu- 
i vo planuota ir pradėta vykdy 

ti pilių ir kitų istorinių pasta 
tų restau1 avimo projektai. So 
vietinė propaganda tuo gyrė
si ir pas save namie ir užsie 
nio lietuviams. Bet štai Chruš 
čiovas neseniai vienoje kal
boje burbtelėjo, kad tai esąs 
bereikalingas lėšų švaistymas 
— ir Sniečkus Lkp cen rJko 
miteto plenume jau pritaria 
Chruščiovui: «Draugas N. 
Chruščiovas savo kalboje ple 
nume teisingai kritikavo mus 
dėl feodalų rūmų ir pilių ats
tatymo, nors daugelis iš jų ne 
turi rimtos vertės, tuo tarpu 
kai gyvybiniams respublikos 
darbo žmonių poreikiams lė
šų skiriama nepakankamai». 
— Čia dar kartą pasirodo, 
kaip nesavistovūs yra Lietu
vos sovietiniai valdovai: net 
apgriuvusį mūrą nevalia res 
tauruotĮ, jei Maskva pareiškia 
priešingą nuomonę.

7.0Q0 LIETUVOS JAUNUOLIŲ
NUSIŲS I KOLCHOZUS

Lietuvos komunistų vadovų 
pareiškimu, šiemet 4.01)0 jau 
nūolių bus nusiųsti į gyvuli? 
ninkystės fermas, o 1.000 jau 
nų merginų ir jaunuolių pa
renkami vadovaujantiems už 
daviniams žemės ūkyje. Iš vi 
so bus išsiųsta į žemės ūkį 
7.000 — Praeities patyrimas 
parodė, kad kolchozininkai at 
siųstų komjaunuolių nelabai 
mėgsta. Kai kur buvo atsisa 
r-yta juos įdarbinti.

MEKSIKOS VYSKUPAI

Meksikos vyskupai pakvie
tė Kun. R. Lombardi praves
ti jiems rekolekcijų. Kun. 
Lombardi pakvietimą priėmė 
ir pravedė net tris kursus re
kolekcijų: vyskupams, vie nuo 
lyjų provincijolams ir įvairiiį 
kongregacijų vyresniosioms. 
Kun. R. Lombardi yra Italijos 
jėzuitas, kuriam Pijus XII pa
vedė vadovauti «goresniojo 
pasaulio» sąjūdžiui Tas sąjū
dis kovoja už įgimtas žmo
gaus teises, paniekintas ka
pitalizmo ir komunizmo ir 
skleidžia teisingumo ir krikš
čioniškos meilės dvasią Kun. 
R Lombardi kalbų, pasakytų 
vienoje sporto aikštėje, susi 
rinko paklausyti apie 10.000 
Meksikos katalikų.

AMAZONĖS MISIJONIERIAI

Pasisekus užmegzti ryšius 
su motil >ni genties indėnais 
orlaivių pagalba dabar tuo 
šiamos naujos ekspedicijos į 
neįžengiamas Amazonės upės 
girias Pirmieji du misijonie- 
riai, nusileidę parašiutais da 
bar sugrįžo iš misijų ir ieško 
paramos platesniam nu sijų dar 
bui. Iki šiol motiloni indėnų 
misijoms pasisiūlė Šv. Onos 
seselės ir pora gydytojų, ku
rie bus nuleisti helikopterių 
pagalba. Motiloni genties in 
dėnus aplankė jau ir vienas 
misijų vyskupas, kuris galėjo 
pakrikštyti tik vieną mirštan 
tį indėnų kūdikį.

BETLIEJAUS SEMINARIJA

Neseniai Betliejaus mieste 
atidaryta tarptautinė kunigų 
seminarija, kur oje mokosi 
melkitų apeigų klierikai Iki 
šiol įvairių kraštų vyskupai 
atsiuntė jau 25 klierikus Di
džioji kunigų seminarija pa
ruošusi jau 255 kunigus ir 25 
vyskupus, po antro pasaulinio 
karo buvo perkelta iš eruza 
lės į Libaną. Abi seminarijos 
ruošia rytų apeigų kunigus, 
pripažįstančius popie ž i a u s 
valdžią.

MŪSŲ LIETUVA____________________
A Sonė Tomarienė

Paliktoji Motina
O motinėle, baltgalvėle, 
Darželyje suklupusi prieš kryžių! 
Lelijos, rūtos dilgynėm apžėlė: 
Ravėtoja išėjo — nesugrįžo.

Nors vyturėlis, kildamas į dangų, 
Kasryt «Kur vyrai? Arkit, vyrai'» šaukia, 
Bet nei laukai, nei motina po langu 
Sūnaus artojo grįžtant nesulaukia.

Lyg žilas panamės rūpintojėlis, 
Kasdien parimusi ant kiemo vartų... 
O naktinis karčios vilties šešėlis: 
«Kad nors sapne jie žodelį tartų!

«Kad nors sapne pareitų pasiguostų, 
Jei nemiela šalelė nesvetinga..» 
Vėl suledija ašara ant skruostų, 
\ ėl peilis tūkstantasis širdin sminga .

Apie Persekiojimus ir Mada Jais Domėtis
Dienraštis «O ’>tado de S. 

Paulo» praeitą trečiadienį at 
spausdino s riipsnį «Persekio 
jimai ir mada jais stebėtis». 
Norime kai kurias to vertin
go straipsnio mintis čia per 
duoti.

Autorius — Sr. Gustavo Cor 
ção — rašo, kad beskaityda
mas Katalikų Bažnyčios per
sekiojimų istorija Rusijoje. 
Lietuvoje Vengrijoje ir kitiu, 
gavo įspūdį -- visų ų perse 
kiojimų būdai ir uždaviniai 
monotoniškai vienodi: šmeiži 
mų akcija, brutališkai komb - 
nuota su griežtu uždraudimu 
bet kokio apsigynimo iškėli- 
nas tariamųjų bylų, panašių 
kaip kardinolui Mindszenty ar 
Stepinao. — užsieniuose va
roma propagan a ^pie kulto 
arba religinių ap igų laisvę, 
suvalstybinimas visų mokyklų 
ir persekiojimas mokymo bei 
kalbėtojų priešingų oficia iai 
ideologijai

Kulto laisvė!.., tartum būtų 
galima katalikiškai gyventi 
be mokinimo be pažinto tik ė 
jimo mokslo, be interesavimo 
si viešaisiais reikalais, ypa
tingai be apaštalavimo. Duo 

dama truputis kulto laisvės, 
nes dar laisvas likusis pašau 
lis tai įpareigoja;be to. ji tar 
nauja persekiotojams vis ro
dyti tikinčiuosius, kaip ko 
k i u s kvailius prie
tarų sekėjus ir kažko 
kiu burtų darytojus.

Sustojus skaityti man atėjo 
į galvą kitokia mintis —- su 
kokiu lengvumu; pasibaisėti 
nu lengvumu žmonės sakosi 
esą katalikai iš vienos pusės, 
o iš kitos pusės, kaip tie pa
tys žmonės su nemažiau p a 
sibaisėtinu lengvu
mu nustoja domėtis 
religiniais persekio
jimais! Dar daugiau — pri 
pranta net svarstyti, traktuo
ti su palankumu tų persekio
jimų autorius. Su palankumu, 
reiktų teisingiau sakyti, su 
nuostaba! Mat. tartum ore ky 
bo įsitikinimas — kad viskas, 
kas vyksta už geležinės už
dangos, išreiškia, atstovauja 
tai, kas geriausia moderniuo 
siuose laikuose; užtat, nuose
kliai, reiškia pažangą!

Todėl — anot jų — nepri
tinka. nėra gerai kalbėti apie 
tikėjimo persekiojimus ar ap- 
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gailėti budelišką pro 
c e s ą , atitraukianti nuo Die 
vo ištisas žmonių kartas.

Priešingai, dabar priklauso 
prie mados turėti palinkimą 
prie kairiųjų grupių ypatin
gai nenustojant sakytis esant 
geru kataliku. Viskas eina pa 
gal madą.

Kur yra moteris, kuri drįs
tų dabar pasirodyti su ilgu 
kvalduotu sijonu, kai šiandien 
madoje suknelės iki ke!ių?! 
Kaip moterys dėl mados ap
karpo savo sijonus, taip visi 
apkarpo savo drąsą .. Ir pa
saulis prisipildo vis labiau iš- 
sipletančios kapituliacijos en 
tuziastišk » pasidavimo Ta ka 
pituliacija įsipilietina ir iššau 
kia nuostabos ir džiaugsmo 
viltie...x

Liūdna ir skaudu?! Skaudu 
taip pat, kad ir tarp lietuvių 
katalikų atsiranda tokių žmo
nių. Jie patys guboja ir ir 
net svetimtaučiams pasakoja, 
kad Lietuvoje esanti visiška 
tikėjimo laisvė Esąs suvaldy
tas tik kunigų kišimasis į po
litiką. Rodo jiems ir savo ar
timųjų laidotuvių fotografijas 
su kunigu Lietuvoje. Noris pa 
klausti iš naujo: ar ta kulto 
laisvė — laikyti pamaldas, pa 
laidoti mirusius ir krikštyti 
nekalbančius — tai jau tikėji 
mo laisve? Ar yra galima Lie 
tuvoje spausdinti katalikiškas 
knygas? Ar yra Lietuvoje 
bent vienas katalikiškas lai
kraštis, bent viena katalikiš
ka draugija. Net pamokslai 
kunigų yra policijos censur’’. 
jami. Net vaikus paruošti pir
mosios Komunijos yra kuni
gams draudžiama. Okaipįvai 
riausiais būdais persekiojamas 
jaunimas ir valdininkai, drįs 
tą eiti bažnyčion! Kaip pro
paguojama ir prievarta bru 
karna bedievybė! Ar tai yra 
tikėjimo laisvė?

Nežinau, ar toks kai kurių 
lietuvių elgesys gali būti išaiš 
kinamas vien anos mados se 
kimu. Juk žino apie tikrąją 
padėtį Lietuvoje tiek skaudžių 
dalykų, kuriais negalima pro 
tingam žmogui abejoti. Gal 
jau jie yra pasidavę į užsie
niuose sovietų varomai pro
pagandai. Pirma, p seikėda
mi spausdintu žodžiu, ją prie

(pabaiga 4 pusi.)

žiuojant pro muitinės vaitus 
uniformuotas sargybinis dar 
ir pagarbą mums atidavė Aš 
norėjau pareikšti nuostabą 
«Ui kaip čia dabar?» bet vo
kietukas sako: «Manęs jie nie 
kada nesulaiko ir vežamų 
daiktų netikrina.» Jis man iš 
aiškino, jog sekantis laivas 
B^rankilon plauksiąs tik sau 
šio 16 d., tad lieka man skris 
ti lėktuvu, kuris dar šiandie 
išskrenda iš Panamos sosti
nės apie 14 vai.

Jis pristabdo mašiną prie 
savo įstaigos durų.Liepia man 
eiti drauge su juo raštinėn 
Ten parašo ir įteikia man šio 
turinio'raštelį: «Plase make 
reservations for a flight to 
Cartagena as soon as possi
ble This man does not speak 
any English or Spanish but .

Portug He will understand 
slow spooken Spanish».

Jis nuveža mane traukinių 
stotin ir padeda sužinoti ka
da traukinys išeis Panamos 
sostinėn Panama. Nuoširdžiai 
su manim atsisveikindamas, 
pridėjo: «Wanhoffen, Agent 
von Osaka Linie, Cristóbal». 
Nustebęs žiūriu į atsitolinantį 
vokietuką ir galvoju, ka i Osa 
ka bendrovė dar ligšiol ma
nim rūpinasi. Prisiminiau uos 
te likusį Afrika Maru laivą 
ir jo keleivius Vieną iš jų 
net mačiau mieste kuomet 
gerasis vokietukas mane ga
beno.

PANAMA

Nespėjau atsikvėpti, kai du 
negrai jau stovėjo prie manęs 
ir angliškai murmėdami rodė 

į mano daiktus Urnai jie grie 
bia mano lagaminus ir krauna 
juos vežimėlio veždami baga 
žinėn Staiga prisiminiau, jog 
vokietukas įspėjo mane su vi 
sais daiktais lipti vagonan, 
nes traukinys pasiruošęs išei 
ti. o bilietais čia apsirūpina 
ma per kontrolierių Greitai 
moju tiem juodukam, kad daik 
tus grąžintų atgal Nenorom 
pakluso. Ir labai gerai, nes 
vos spėjom sukelti aiktusani 
vagono pakopos Traukinys 
pajudėjo. Paskubom įbrukau 
nešėjams po 25 et. Tik vėliau 
sužinojau, jog jiem permokė 
jau Laukiu ateinant konduk 
toriaus Traukinio vagonai pa 
našūs j Sanpaulio tramvajus, 
kuriuos poškindamas traukia 
garvežiukas Keleivių vos ke 
lėtas, daugumoje moterys. Jos 

kalbasi angliškai. Visą laiką 
stebiu gamtą Aplink veik 
vien tik balos, o dešinėje, 
karts nuo karto, pro krūmus 
pasirodo garsusis Panamos ka 
nalas, kuriuo plaukia ir vie 
nas kitas laivas. Geroką ga
lą nutolus, kairėje ėmė rody 
tis gražūs gyvenamieji pasta 
tai, o už jų as’altuoti keliai, 
kuriais judėjo amerikietiškais 
kariuomenės ženklais lengvo 
sios ir sunkiosios mašinos. Ne 
trukus išvydau ir puikiai įreng 
tas amerikiečių armijos karei 
vines, pasižyminčias nepa
prasta švara. Prisiminiau ka 
daise laikraščiuose aprašytas 
demonstracijas prieš ameri
kiečių įsistiprinimą šioje ka
nalo zonoje Mat, panamie
čiai buvo norėję atsikratyti 
amerikonais, nuspręsdami ka

nalo kontrolę perimti savo 
žinion, bet jiems tai nepavy
ko. Net kariniai daliniai nebu 
vo pajudinti Parėkavo negin 
ginkluotų demonstrantų mi
nia, ir tuo baigėsi.

Dar pravažiuojądidžiulį Am. 
Armijos aerodromą, pilną vi
sokiausio tipo lėktuvų. Kon
duktorius mane įspėja pasi
ruošti išlipimui. Dėl mano la
gaminų, kurie užėmė beveik 
pusę vagono kiek prisibijo
jau to konduktoriaus. Bet jis 
iš manęs tepaėmė tik už vie 
ną važiavimo bilietą — 1 dol. 
15 centų. Vos iš traukinio iš 
lipus, du juodukai pasitvėrė 
mano lagaminus ir sukrovė 
taksiu. Skubiai vykstu Pana
mom, Nacional viešbutin, kurį 
man buvo Kristobale reko
mendavęs vokietukas. (B. D.)
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KAZIO Šimonio «Girių gies 
mėse» užtinkame šitokį vaiz 
delį: «Susirinkę plataus pas
viečio milžinai galiūnai ilgai 
galvojo tarės, kalbėjo — ir 
nutarė pastatyti aiigštame kai 
ne didelius Sau rūmus. Iš di 
džių kalnų kieto juodė grani
to ir balto, kaip1 sniegas, mar
muro tašė didelius lutus, ly
gino ir krovė į storas būsimų 
rūmų sienas. Pastatė galiūnai 
rūmus su devyniomis eilėmis, 
po devynias lieknas lyginto 
marmuro kolonas ir augštą’, 
siekiantį dangaus debesis, 
bokštą su kuoru... O rūmų vi 
dų išpuošė brangiais akmeni
mis ir auksu išmargino. Pa
čiame gi rūmų viduryje pas
tatė didelį, krikštolinj kvepian 
čio saldaus vyno indą pasal
dinti garbės ir džiaugsmo die 
nai... Bet šit atėjo iš tyrų slė 
nio maža skruzdėlytė, įsilau
žė į rūmus, ir, įkopusi į bokš
to viršūnę, išperėjo šeimą, o 
ta šeima kitas šeimas, ir pas 
klido po visą plačių rūmų vi
dų iki kiemo sienų ir užteršė 
skruzdės visus rūmų kampus 
ir saldų džiaugsmo vyną... 
Milžinai galiūnai nerado bū 
do išvaryti visoms skruzdė
lėms iš savo pilies rūmų sie
nų, susirinkę tarėsi ir su
pykę nutarė sugriauti didžius 
rūmus Sujudino milž nai dė- 
vynia-. eiles, po devynias liek 
nas kolonas, ir susiūbavę rū
mai griuvo, trupėdami į dul 
kės ir mažus šupulius... Taip 
galiūnai sugriovę rūmus, iš 
siskirstė apmaude po platų 
pasaulį be valios, be džiau 
gsmo ir be vilties.. O skruz 
dėlės iš rūmų dulkių ir šipu
lėlių susikrovė sau tinikūmus 
rūmus ir ramiai tebeviešpa 
tauja!».

Didž ajame žmonijos skruz 
dėlyne mes esame mažutės 
skruzdėlytės. Mažutės, nema
tomos!

Maža skruzdėlytė pasižymi

(pabaiga iŠ 3 pusi.)

mė, visiškai jos neperkošda 
mi per sveiko proto kritikos 
rėtį. Paskui tartum apako, 
kaip ir visi įvairių sektų ir 
partijų fanatikai. Dar nesus 
pėjusių pilnai apakti d«lis grį- 

5žo. Grįžkite ir kiti — kol dar 
pilnai neapako protas ir šir
dis!

Uolas sugriauja ne kūjo 
smūgiai, bet nuolatinis bangų 
šokis apie jas

ne grožiu, ne didumu, ne sti 
prumu, betnepailstančiu darbš 
tumu.

O kad mes pajėgtume gy
venimo trovėje būti anos ma 
žoš skruzdėlytės kurios nepa 
būgo marmuro sienų bet jas 
perkopė ir pačiame milžinų 
rūmų, griuvėsių viduryje pa
sistatė sau tinkamas buvei
nes ir čia apsigyveno!

(B. D.)

JAUNIMO NAMŲ STATYBOS 
VAJUS BUS PRADĖTAS BIR

ŽELIO MĖNESĮ

Praėjusį sekmadienį Šv. Juo 
zapo mokykloje įvyko trečia 
sis pasitarimas Jaunimo Na
mų statybos reikalais Daly
vavo L.K B Choro. Ateitinin
kų, Kongregadų ir Filhas de 
Maria atstovai. Nutarta birže
lio mėnesį organizuoti kermo 
šių fondo naudai ir tuo pačiu 
pradėti vajų statybos lėšoms 
teikti. Jaunimo namai bussta 
tomi, kaip antras šv. Juozapo 
mokyklos aukštas. Statyba 
bus pradėta gruodžio mėne
sio pradžioje pasinaudojant 
mokyklos atostogoms ir bus 
stengiamasi iki vasario mėne 
šio bet tiek užbaigti kad pir 
mam aukšte galėtų prasidėti 
pamokos. Jaunimo namuose 
visos jaunimo organizacijos 
turės po atskirą salę savo ra 
movei ir bus viena didesnė 
salė bendram naudojimui, taip 
nat bus įrengta virtuvė pa
rengimų reikalams. Jaunimas 
tikisi, kad lietuviška visuome 
nė šį drąsų žygį gausiai pa
rems ir v’sų pasididžiavimui 
ir didesniam lietuviškų darbų 
klestėjimui, jaunimo namaiti 
krai išaugs..

— STUDENTŲ ATEITINJN 
KŲ SUSIRINKIMAS įvyks šį 
sekmadienį 3 vai p.p. Moinho 
Velho pas Tūbelius, Rua Abau 
na. Ib8

Pranešimą skaitys Antanas 
Tyla, apie saulės energijos 
naudojimą Visi studentai kvie 
čiami dalyvauti.

— Tėvas Jonas GIEDRYS 
S.J šiemet žada aplankyti S. 
Paulo su Urugvajaus lietuviš
ko jaunimo ekskursija

— Tėv JONAS BRUŽIKAS 
S J dėl širdies pervargimo

Ilgai, ilgai sena močiutė 
Kasdieną rymoja po langu. — 
Į platų vieškelį vis žiūri, — 
Gal pamatys juo savo brangų 
Klajūną grįžtantį sūnelį, 
Kurį tik ji mylėti gali

Kasdieną ji už sūnų meldžias, — 
Vis prašo gerąjį Dievulį, — 
Kad Jis jos klystantį sūnelį 
Grąžintų senajai motulei — 
Ji jam nuties vėl gražų kelią, — 
Dabar, vai skausmas širdį gelia!..

Ir verkdama ilgai ji žiūri, 
Kur tiesias vieškelis dulkėtas, 
Bet juo sūnus vis nesugrįžta — 
Sūnus vienužis, numylėtas .. 
Ir dar karštesnę už jį maldą 
Vis siunčia Tam. Kurs viską valdo.

Kai medumi kvepėjo sodai, 
Žydėjo baltosios alyvos, - 
Nors ii labai žemai nupuolęs, — 
Sūnelis grįžo jos dar gyvas. 
Po kojų motinai jis krito, 
Ir gailios ašaros jam ritos...

- Atleisk, motut, man palaidūnui, 
Atleisk tą didžią didžią skriaudą .. 
Penkis metus tave aš keikiau, — 
Šeštais krūtinę vai suskaudo!..
Pagydyk ją tu man, n otute, — 
Aš vėl geresnis noriu būti...

- Nurimk, sūneli, tau atleidau, — 
Motutė tarė žvelgdama:
- Ačiū Dievuliui, kad grįžai tu, 
Esu aš laiminga ir linksma...
Ir ji sūnelį apkabino, 
Ir meilei saiko nebežino...

atsigulė keletai (Menų į lovą. 
Rūpestingoje gydytojo priežiū 
roje sveiksta ir tikisi gegužės 
mėnesį atvykti į São Paulo.

VALDYBA POSĖDŽIAVO

Kovo aštuntą dieną įvyko 
ateitininkų valdybos posėdis. 
Buvo aptarta susirinkimo pro 
grama, numatyta jaunimo šven 
tės data, kaip ir kitais me
tais, pirmasis sekmad enis po 
atostogų, t y rugpjūčio mėn. 
6 diena. 21 ar 23 balandžio 
bus organizuojamas išvažia
vimas į Rio Grande Beto vai 
dyba nutarė suorganizuoti pas 
tovę tauti ių šokių grupę ku 
ri nuolatos, kaip choras dary 
tų repeticijas ir turtintų savo 
repertuarą, ne tik pasirody
mų progomis. Norintieji gru
pėje dalyvauti užsirašo pas 
Nijolę Viokšnaitytę, mokyto

jais nutarta kviesti Vincas Bi 
levičius ir Julija Jurgelevi
čiūtė.

— Į jaunimo namų statybos 
komisiją ateitininkai delega
vo savo abudu vice-pirminin 
kus Ireną Šimonytę ir Osval
dą Švitrą ir kasininką Paulių 
Verbicką.

— Jaunučių Vadovė Agrono 
mė Magdalena Vinkšnaitienė 
prieš Velykas išvyko į Poros 
de Gaidas sveikatos pataisy
mui. Linkime greitai sustiprė 
ti ir laukiame sugrįžtant.

— Lietuviškos mokyklos dai 
navimo mokytoja IRENA ADO 
MAV1ČIŪTĖ rengia mažuosius 
programai, "kurią matysime 
per Motinos Dieną.

— Mokytojos HALINA MO- 

ŠINSKIENĖ ir ANTANINA GU 
DAVIČIENĖ šiemet pradėjo 
septintuosius mokslo matus 
mokykloje. Be jų mokykloje 
šiemet dirba eesuo M. BER
NARDA ir muz IRENA ADO
MAVIČIŪTĖ.

— Atvelykio sekmadienį At- 
kų choras pradėjo repeticijas 
Motinos Dienos Minėjimo pro 
gramai. Beto pakartojo senas 
velykines giesmes ir pasimo 
kino naujų, Šia proga thoro 
vadovei mokt ELVYRAI KIL- 
ČIAUSKAITEI buvo įteikta 
krepšelis margučių. 

»
- MOTINOS DIENOS MI

NĖJIMĄ rengia ateitininkai ir 
lietuviškos mokyklos mokiniai 
pagal lietuvišką tradiciją, pir 
mą Gegužės mėnesio sekma
dienį 9 vai. bus šv Mišios ir 
bendra tėvų ir vaikų Komu
nija. O po pietų salėje, Moti
nų pagerbimas, vaišės ir pro 
grama.

ATEITININKŲSUSIRINKlMAS

Šaukiamas šį semadienį po 
9 vai. Šv, Mišių, Irena Šimo
nytė skaitys referatą, kaip su 
gyvinti kuopos veikimą pa 
naudojant Kristoforų darbo 
metodą. Beto bus padaryti svar 
būs valdybos pranešimai ir iš 
pildyta meninė programa.. Vi
si nariai kviečiami į susirin
kimą atvykti Po susirinkimo 
įvyks choro repeticija.

JAUNUČIAI

Ateitininkai p Vinkšnaitie- 
nės pasiūlymu padalyti į du 
būrelius. (Mergaičių ir ber
niukų). Mergaitėms ir toliau 
vadovaus ponia Vinkšnaitienėt 
o berniukų būrelį globoii su
tiko mokytoja Irena Jurgele
vičiūtė. Iš centro valdybos 
yra gautas praktiškas jaunu
čių prog amos vadovas.

— Šiais metais į lietuvišką 
mokyklą negrįžo dirbti Moky 
tojos JADVYGA VALEIKIENĖ 
ir MARIJA KINDURIENÉ. Vi 
są eilę metų (p Valeikienė 6, 
p, Kindurienė 5) be jokio ma 
terialinio, o dažnai ir be mo
ralinio atlyginimo, tik iš mei 
lės lietuviškam reikalui, su di 
deliu pasišventimu dikbo lie
tuviškoje mokykloje, mokino 
jaunąją kartą tėvų kalbos, va 
dovavo jų pasirodymams ir t. 
t. Lietuviškos mokyklos vado 
vybė, tėvai ir mokiniai moky 
tojoms taria nuoširdų didelį 
lietuvišką ačiū ir tikisi, kad 
pailsėjusios kitais metais vėl 
grįš į mokyklą.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, 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).

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste elektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektros 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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavima.
* 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 Pamargo, 698, Penha 
Ai. BoguslaužKas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — Sãc Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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
no 14,00 iki 18,00 vol.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0226 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < IT A > — Serra dos Aimorés —. Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

■••ro r a j a”
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 oa Graça, 381 — casa 6 — Bom Retino ------

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
užsisakyti

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J, Šeškevičius V. Zeb 
įjos 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 P. Dauginti S J prie S 

Gonęalo bažnyčios, Pr João 
Mendes,

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
J51

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV lOlUS * 
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.

fJCKITCEI© COWTAB9IL

~Na A cimento

Irmãos Nascimento
REC. C.R.C. SP. tiro 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 turto p&rdavimas 
A v Zelina. 881 — Vila Zelina —• Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

s S S s

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMÃO J CAKKIiEIRli t™,
Lindoya vanduo yrr aenai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i 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 - S Ã O PAULO
siaaa-*»*-

5



KV ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

ISLEISTUVES K. PAŽĖRAITE!
Šio mėnesio gale pas savo vyrą į Kolumbiją išvyksta 

rašytoja ir «M. L » bendradarbė Karolė Pažėraitė Kaseliūnie 
nė. Jos draugai balandžio 22 d 'šeštadienį) 6 vai. Šv. Juozą 
po mokykloje rengia atsisveikinimą literatūros popietę ir va
karienę. Norintieji išleistuvėse dalyvauti praneša p. H. Mo- 
šinskienei, arba kun. J. Šeškevičiui (telef 63 5975).

— K. MOTERŲ ir MALDOS 
APAŠTALAVIMO susirinkimas 
jvyks šį sekmadienį 4 vai. p: 
p. Šv Juozapo mokykloje.

V. ZELINOS NAMŲ SWININ- 
KŲ ŽINIAI

Šį sekmadienį (16 IV) lovai 
ryto gimnazijos salėje šaukia 
mas susirinkimas gatvių as
faltavimo reikalu Bus renka 
ma komisija, kuri rūpinsis iš
gauti iš kompanijų geresnes 
išsimokėjimo sąlygas.

Iniciatoriai kviečia atvykti 
visus savininkus.

RED.: «MÚSU LIETUVA» 
SÃO PAULO
D. G.

Šiuo turiu garbę prašyti, 
kad tūpusį Gerb. Tamstų š. 
m kovo mėn. 25 d. laikraš 
čio laidoje straipsnį: «Lietu 
viai Šauniai Pasirodė» dar rei 
kia papildyti jį šiais žodžiais: 
<prie įteiktos š.m kovo mėn. 
18 d. São Paulo Gubernato
riaus Ponia’ lietuviškos lėlės, 
apart p Konsulienės E Polišai 
tienės savo darbu dar daugpri 
aidėjo, pagaminant tautinius 
drabužėlius, ir p. Anelė Dut 
kienė. Be to, p, Veronika Skur 
kevičienė padovanojo lėlei 

A gražią lietuvišką juostą, o p.
K. Ausenka padovanojo did e 
lę lėlę papuošimui. Tad, kaip 
vieniems, taip ir kitiems tariu 
savo nuoširdžią ačiū».

Dėkodamas iš anksto, lieku 
su gilia pagarba,

A. Polišaitis 
Lietuvos Konsulas

— Už A.A. Elzbietą ČERAU 
KIENĘ Metinės šv. Mišios eg 
zekvijos bus laikomos Vila 
Zelinos dažnyčioje, balandžio 
15 dieną 7 vai. 30 min Pra
neša ir visus pasimelsti už 
velionės sielą kviečia

Duktė * na Sinkevičienė.

«MUSŲ LIETUVOS»
PRENUMERATORIAI

Garbės prenumerata: AL
FONSAS PUPELIS 1 000 cr. ir 
auka 1 000 cr., MEČYS PA

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai

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

ANTANC PÁVILCNIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 116, caixa pos 
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pa si ’inkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

LECKIS 1.000 cr. ir auka 200 
cr, POVILAS PIPIRAS 1.000 
cr

Rėmėjo: Uršulė Augulevi- 
čietiė 700 cr., Vincas Mazur- 
kevičius 700 cr., Vladas Ste
ponaitis 700 cr., Vincas Oren- 
tas 700 cr., Povilas Adomėnas 
700 cr. M. Stankūnienė 700 
cr, J. ^Staniukynas 700 cr., 
J. Masys 700 cr.,

Prenumerata: A, Juozevi- 
čius 500 cr., J. Vasiliauskas 
500 cr., M. Makarevičienė 5C0 
cr., J Galvonas 4C0 cr. (už 
pernai), J. Vilčinskas 500 cr., 
P. Lukoševičius 50u cr., Švi
tra 500 cr., J Kaupas 500 cr., 
J. Golskis 500 cr , Valaitis 
500 cr, E. Draugelis 500 cr., 
O. Chabona 250 cr , St Ale- 
liūnienė 500 cr , A. Misevi
čius 5Q0 cr., Juozas Paukštis 
500 cr.

Prenumeratas perdavė Tėv. 
Daugintis S.J. J. Baužys, V. 
Pupienis ir J Matelionis. Ir 
rėmėjams ir platintojams nuo 
širdūs ačiū.

— Balandžio mėn. 9 d. Vila 
Zelinojo buvo sus<rinkusi Lie 
tuvių Bendruomenės taryba. 
Nutarė Mistiprinti apvlinkių 
veikimą. Posėdi» neatvyko ir 
nepasiteisino 6 tarybos nariai.

— Balandžio m 11 d. Liet. 
Kat Bendruomenės choro vai 
dyba savo posėdyje svarstė 
tolimesnio veikimo planus 
Tarp kitko nutarta suruošti iš 
važiavimą pajūrin, įlltanhaem 
ar Suarão balandžio mėn 29 
— gegužės m. 1 d. Daugiau 
informacijų sekančiame «M.
L.» nr.

— Pusmečio mišios egzek
vijos už BRUNĄ STASIUL O- 
NIENĘ bus šį šeštadienį, 7 
vai Vila Zelinoje.

- INŽ ALGIRDAS MOŠINS 
KIS, ateinančios savaitės pra 
džioje išvyksta firmos reika
lais. Europon. Daugiausia lai 
ko praleis Belgijoje Taip pat 
aplankys ir kitus uropos 
centrus. Grįžtant užsuks Šiau 
rėš Amerikon, kur turi gimi

nių ir nemaža draugų. Lai
mingos kelionės.

— Balandžio m. 9 d., neto
li Parque Dom'Pedro, automo 
bilio buvo užgauta ir vietoj 
užmušta Bruna Petraitytė, gy 
venusi Vila Zelinoje, Rio das 
Pedras gatvėje.

— La škai: A Lazdauskui,
M. Butrimavičienei, Pr Ža- 
gorskienei, A. Zabielai F. Sla 
vickaitei, O. Mizarienei, M. 
Sejūnienei, M Šiaulienei, Eug. 
Bacevičienei, I. Gritėnaitei.

LIETUVIO ŽODIS LIETU
VIAMS

Aš PRANAS ČEPUKAITJS 
(Francisco Dantas), teatro, ki 
no ir televizijos artistas, kvie 
čiu visus lietuvius, šeštadie
niais 2l vai, Canal 9, Tele
visão Exselsior. pasižiūrėti 
programos «Tel’e Teatro Bras 
temp» kui i )jeir aš dalyvauju.

Prašau man parašyti savo 
įspūdžius apie mano dalyva
vimą programoje.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems tautiečiams.

Francisco Dantas 
P. Č.

—- Praėjusiais metais São 
Paulyje daugiausia žmonių mi 
rė vėžio liga 3789 Mirė dau 
giau vyrų, 2059 negu moterų. 
Po to eina mirtys nuo sklero 
zės ir širdies ligų Viso São 
Paulyje (município) praėju
siais metais mirė 31 340 Vyrų 
mirė daugiau trimis tūkstan
čiais.

— Federalinė Brazilijos vy 
riausybė i aujos sostinės dar 
bams toliau tęsti paskyrė 500 
milijonų kruzeirų.

— įstatymas prieš vadina
mus trustus, kompanijas, ku
rios kontroliuoja pròduktus 
krašte, respublikos preziden
to yra paduotas federaliniam 
parlamentui patvirtinti. Tačiau 
greit jis nebus patvirtintas, 
nes parlamento dauguma ne
gali priimti dabartinėje redak 
cijoje. Vieni siūlo jį visą at 
mesti, ir naują projektą pa
ruošti Kiti gi siūlo įnešti pa 
taisas. pakeitimus Bet tų pa 
keitimų bus labai daug. Jau 
dabar speciali opozicijos ko 
misija yra paruošusi 203 pa 
taisą.

— Brazilijos prezidentas įsa 
kė kariuomenei saugoti rūbe 

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki kvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

žius. kontrabandai kelią už
kirsti.

— Brazilija pajūrio turi 7400 
kilometrų.

— Italijos prezidentas Gron 
chi 20 balandžio grįždamas iš 
Pietų Amerikos, sustos 5 va 
landoms Rio de Janeiro.

— Argentina dar nepabai 
gė liesųjų metų pergyventi. 
Prezidentas Frondizi pranešė 
kad vyriausybė vykdins tau 
pumo politiką ir kàd atlygini 
mai nebus keliami. z

— Atleido «negabius» minis 
terįus. Latvijos žemės ūkio 
negerovių atpirkimo ožiu ta 
po žemės ūkio ministeris Ni 
konovas. kuris atleistas iš pa 
reigu kaip «netinkamas» Jo 
vieton pa kirtas J. Vanags

— Malonės prašymus atme 
tus — sušaudė. Du estai buv. 
policijos pareigūnai, kurie bu 
vo kaltinami masiniais žudy 
mais vokiečių okupacijos me 
tu ir Taline nuteisti mirti, bu 
vo padavę malonės prašymus 
kurie tačiau buvo atmesti. 
Abu estai sušaudyti. Trečia 
sis mirčiai nuteistas, kaip ži 
noma, gyvena Anglijoje ir ori 
tai atsisakė jį išduoti sovieti 
nėms įstaigoms.

— Masėmis bėga į Vakarus. 
Velykų savaitę apie 6.800 Vo 
kietijos sovietinės zonos ir 
Berlyno sovietinio sektoriaus 
gyventojų atbėgo į Vak. Ber 
lyną ir Vak. Vokietiją. Atbė 
gusiųjų skaičiaus padidėjimas 
aiškinamas tuo, kad daugelis 
pasinaudojo Velykų švenčių 
lengvatomis peržengti zonos 
ir sektoriaus liniją Per kovo 
mėnesį į Vakarus atbėgo apie 
13.000 asmenų.

— Maskvos didžiojo teatro 
baleto dirigentas Algis Žiūrai 
tis, kaip jau buvo pranešta, 
kartu su tuo baletu apvažinė 
jo eilę užsienio kraštų. Žiū 
raitis yra vienas jauniausių 
lietuvių dirigentų. v.

Balete, kaip ži 
noma, dalyvauja ir garsioji 
šokėja Ulanova. Dvejus metus 
— nuo 1958 metų — A Žiūrai 
tis dirigovo visasąjunginiam 
radijo ir televizijoj , simfoni 
niam orkestrui, o nuo praėju 
šių metų rudens dirba Didžia 
jame teatre. Jau dirigavęs ei 
lei klasiškų operų ir baletų.

MARTYNO MAŽVYDO Bl

KĘSTUČIO P
TARTIS SU ANGLAIS PASI

RAŠYTA 1342 M.

Pasirodo, jog žemaičiai jau 
pirmoje dalyje 14 to šimtme
čio turėjo prekybinius ryšius 
su Anglija. Kai toji prekyba 
labiau išsiplėtojo, tai 1342 me 
tais iš Anglijos atvyko į Tra
kus anglų delegacija, kuri pa 
sirašė su Kęstučiu ir preky
bos sutartį.

Anglijos karalius Edvardas 
UI tuo laiku buvo įsivėlęs į 
taip vadinamą šimtmetinį ka
rą su Prancūzija, todėl jam 
buvo reikalinga ne vien pre
kių, bet ir karių. Kęstutis pa 
žadėjo jog anglų pirkliams 
bus leista laisvai keliauti po 
visą Žemaitiją, įrengti sandė
lius, parduoti ir supirkinėti 
prekes.

Tuom pat sykiu Kęstutis su 
tiko pagelbėti jauniems že
maičiams pasiekti Angliją ir 
ten lavintis karinių muštrų 
dalyvauti turnamentuose, mo
kintis amatų, prekiauti ir už
darbiauti.

Kiek žemaičių pakliuvo į 
Angliją, o iš ten į kautynes 
Prancūzijoje, užrašų nepasili
ko. bet prekyba tarp tų kraš 
tų vystėsi gana sėkmingai. An 
glai atgabendavo į Lietuvą 
pramonės gaminių, ginklų. į- 
vairių papuošalų, indų, audi
nių ir pan., o išsiveždavo Ii 
nų, vaško, grūdų, kailių, ka
napių, midaus ir kitokių da» 
lykų.

— Lietuvos kilmės vokie 
čių visuotinis sąskrydis įvyks 
Bochume balandžio 29 ir 30 
d.d. ir gegužės 1 dieną. Kai 
bės Lietuvos vokiečių lands 
manšafto pirmininkas prof, 
dr. J. Strauch, vokiečių trem 
tinių bendros organizacijos 
pirmininkas H. Krueger, Fed. 
Vokietijos vyriausybės atsto 
vas valst. sekretorius Fr. The 
dieck ir kt.

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Proi 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4936 — Vila Zelina.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni:
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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