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PLAČIAJAME PASAULYJE
AŠTRĖJA GINČAS TARP
KINIJOS IR SOV. RUSIJOS

Vėl įvyko praeitą savaitę 
naujas kruvinas susikirtimas 
tarp Kinijos ir Sov. Rusijos 
sargybų prie Ussari upės sa
los. Ir Kin’ja vis labiau sti
prina propagandą savo gy
ventojų tarpe prieš Sov. Ru
siją ir jos «caristinius vadus». 
Gi prieš Kinijos ambasadą 
Maskvoj vis stiprėja maskvie 
čių demonstracijos. Pasiunti
nybės tarnautojai negali nie
kur pasirodyti.

Šią savaitę įvykstančiame 
komunistų partijų vadų pasi
tarime — besiruošiant tarp
tautiniam komunistų kongre
sui Maskvoje — Budapešto 
mieste, Vengrijoje, atrodo, 
kad ten nuvykusieji 6 aukš
tieji Sov. Rusijos Komparti
jos vadai bandys pastatyti Ki 
nijos ir Sovietų santykius pir 
moję nagrinėtinų klausimų 
vietoje. Jie norės laimėti ki
tų kraštų kompartijų pritari
mą ir Komunistinę Kiniją izo
liuoti, išskirti visai iš Komu
nistų Internacionalo.
tigąjuMii 
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TRIS ŠiMTMEČItS

B SITESjĄS GINČAS

Prasidėjo 17-me šimtme 
tyje, kai Rusija pradėjo stum 
tis į Rytus ir ieškoti išėjimo 
į Ramųjį Vandenyną. 1689 m, 
buvo pasirašyta sutartis, pa
gal kuria Maskva gavo iš 
Kinijos apie 250.000 kvadrati
nių kilometrų teritorijos. Nuo 
to laiko ir eina Kinijos gin
čas su Rusija.

Vėliau Rusija karais ir tai
kos sutartimis dar gavo iš Ki 
nijos žemių apie 1 milijoną 
kvadratinių kilometrų su Ar- 
muro upės kairiuoju šonu, 
kur įkurtas Vladivostoko uos
tas.

Kinijoje, tų pačių rusų ko
munistų pagalba įsigalėjus ko 
munistinei valdžiai, Pekinas 
pirma tylėjo. Bet prasi Įėjus 
ideologiniams nesutarimams» 
atsinaujino ginčai ir dėl že
mių. 1964 mėliais vykęs sovie 
tų —kinų pasitarimas spręsti 
jiems, buvo nutrauktas. To
liau ginčai vis dažnėjo. Kuo 
jie baigsis, ar įvyks kai as — 
dar pamatyiime.
U—mTU 
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JAV KONGRESAS IR 

LIETUVA

Lietuvos Nepriklausomybės 
51 metinių minėjimo proga 
padarė įvairius pareiškimus, 

pranešimus net 45 atstovai ir 
7 senatoriai kongreso posė
džiuose. Per tokį pranešimą 
atstovas E. J. Derwinski pa
reiškė, kad Žem. Rūmams pa 
teikiąs patvirtinti rezoliuciją 
reikalaujančią, kad JAV-bių 
delegacija prie Jungtinių Tau 
tų rūpintųsi įkelti Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių klau
simą į JT dienotvarkę. Taip 
pat, kad JT pareikalautų iš 
Sovietų atitraukti savo ka
riuomenę iš Pabaltijo valsty
bių bei pravestų laisvus rin
kimus. Turint prieš akis Sov. 
Rusijos elgesį su Čekoslova
kija, reikka sau prisipažinti, 
kad koegzistencija, sambūvis 
su tarptautiniu komunizmu 
yra tuščia viltis.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ
ATSTOVAI IR LIETUVA

Lietuvos Diplomatinė Tar
nyba ir Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas turėjo 
bei palaiko santykius su 61 
valstybės diplomatais, vyriau
sybių nariais ar vyriausybių 
gaivomis. Taigi, tai daugiau 
negu pusė visų Jungtinių Tau 
tų narių skaičiaus.

Žinoma, tai dar nėra garan 
tija, kad visų tų tautų delega 
tams būtų pavesta balsuoti 
Lietuvai palankia prasme, jei 
Lietuvos byla būtų iškelta 
Jungtinių Tautų posėdžiuose, 
uet tai jau duoda gerą pa
grindą iškelti ją dabar — pa
reiškė ur. J. K. Valiūnas, Vil
ko pirmininkas ELTOS atsto
vui.
w—II 
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SATELITAI — MODER
NIEJI ŽVALGAI

Nuo 1955 m. JAV-bių U-2 ti 
po lėktuvai pradėjo žvalgyti 
karinio tipo į engimus Sovie
tų teritorijoje. Padarytosios 
sovietinių kosmodromų, aero 
dromų, bandomųjų bazių ir 
raketinių instalacijų nuotrau
kos davė išsamų sovietinio 
karinio pasiruošimo vaizdą.

Tačiau I960 m. sbvietinis 
r a k e t i n i s sviedinys nu
mušė viena tokį lėktuvą. Ta
da juos 1961 m. pakeitė kos
minis satelitas kuris skrieja 
200 mylių (3 0 km ) aukštyje. 
Skrieja jis 17 myiių greičiu 
per sekundę ir jo nepažei. 
džia sovietiniai raketiniai svie 
diniai. Jų padarytos fotokame
rų nuotraukos nėra blogesnės 
už nuotraukas, padarytas U-2 
lėktuvų iš 15 mylių aukščio.

Tie kosminiai žvalgai — sa 
telitai turi nepaprastai jau
trius detektorinius įrengimus 
su infraraudonais spinduliais. 
Jie įgalina pamatyti žemėje 
dalykus ir tamsiausią naktį, 

per lietų ir rūką. Nuo tokio 
modernaus žvalgo akies nie
kas negali pasislėpti

Apie kariuomenės telkinius 
pakitimus aerodromuose ir ra 
ketines baterijas satelitas tuč 
tuojau signalizuoja JAV kon
trolinėms stotims. Iš satelitų 
gautos informacijos, papildy
tos žiniomis iš kitų šaltinių, 
duoda aiškų priešo karinės 
parengties vaizdą

FOTOGRAFUOTOJAI IR
BESIKLAUSĄ

Satelitai—žvalgai yra dvie
jų rūšių.- satelitai fotografuo- 
tojai ir satelitai, kurie elek
troniškai klausosi. Besiklau
sąs satelitas «Ferzet», operuo 
damas erdvėje, sugaudo radi
jo ir radiolokatorių signalus, 
stočių, esančių žemėje ir erd
vėje, ir tučtuojau perduoda 
savo kontrolinėms stotims.

«Ferzet» signalai nustatė, 
kad kosmodrome vyksta pa 
ruošiamieji darbai paleisti į 
erdvę raketai «Sojuz* I, ir 
kad kosmonautas Komarovas 
skrisdamas kalbėsis su žemė
je esančiomis-; Stotimis «xu- 
bin kodeksu. Visas «Sojuz» 
skridimas iki pat jo tragiško 
galo buvo amerikonų žvalgo
mųjų satelitų sekamas.

Tie patys satelitai—žvalgai 
pranešė apie statomus atomi
nių ginklų fabrikus Kinijoje. 
Pranešinėja ir apie kiekvie
nos jos atominės bombos spro 
girną. Jie pranešinėja apie 
antiraketinių įrengimų staty
bą prie Maskvos ir Leningra
do ir pirmojo lėktuvnešio sta
tybą Nikoiajevske.

Branduolinės f zikos moksli 
ninkas Kalt Leipas pareiškė, 
kad «orbitinės žvalgybos» tech 
nika taip tooulėja, jog grei
tai bus galim aatpažinti Mask 
vos gatvėmis kursuojančių au 
tomobilių markes.

SOVIETINIAI ŽVALGAI

Nuo 1962 m. pradėjo rody
tis spaudoje apie Sovietų są
jungos į erdvę paleistuosius 
«Kosmos" tipo satelitus. To
kių sovietai esą paleidę 243. 
- ieni iš jų tiria gamtinius ir 
atmosferinius erdvių reiški
nius, kiti atlieka karinę žval
gybą. Tokia raketa, paleista 
į polarinę orbitą, praskrenda 
visą Amerikos žemyną. To
kių esą apie 100. «Kosmos» 
satelitas 125 mylių aukštyje 
apžvalgo, apskrieja žemę kas 
90 minučių. Raketa —žvalgas 
būna erdvėse iki 10 dienų. 
Žemės trauka įtraukia paga
liau raketą į oro sluogsnį- 
Tada atsidaro parašiutas, ir 
satelitas nusileidžia numaty
toje vietoje Kazachstane:

Kodėl nei JAV, nei Sov. 
Rusija nekelia protestų už 
erdvės pažeidimą virš savo 
teritorijos?!

Matyt, abi šalys abipusinę 
oro žvalgybą laiko sau nau-
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dingomis, nes jis padeda tarp 
abiejų galiūnų išlaikyti jėgų 
pusiausvyrą geriau, negu for
maliai pasirašytos sutartys. 
Tačiau bent orbitinės žvalgy
bos srityje JAV yra toli pra
lenkusios Sov, Rusiją. Tų sa
telitų - žvalgų amerikonai tu
ri du kartu daugiau, negu ru
sai. Šie taip pat neturi pa
kankamo skaičiaus detektori
nių bazių bei lėktuvnešių, ku 
rie galėtų aptarnauti bazes, 
bet kurioje pasaulio vietoje.

(Eur. L.)

♦♦♦
TITO KEIČIA DARBININKŲ 
POZICIJĄ IR NEUTRALIZMĄ

Prieš pora savaičių įvykęs 
Jugoslavijos Komunistų Ly
gos IX kongresas turės nema 
žos reikšmės Jugoslavijos ir 
komunizmo istorijai. Nors ta
me kongrese dėl Sov. Rusi
jos baimės tedalyvavo sve
čiais tik Italijos ir Rumunijos 
Komunistų Partijos atstovai, 
tačiau jis buvo su simpatija 
sekamas ir kitų kraštų komu
nistų ir net socialistų.

Mat, maršalas Tito, Jugos
lavijos diktatorius ir komunis 
tų vadas per jį iš naujo griež 
tai pasipriešino Sovietų vadų 
skelbiamai praktikuojamai po 
litinei, ūkinei ir karinei hege 
monijai, viršenybei.

Be to, Tito kongrese skel
bė.- darbininkų klasė sudaro 
pagrindinę socialinę bazę so
cializmo kūrime. Todėl darbi
ninkija turi turėti autonomiją 
nuo valstybinio ir partinio 
aparato biurokratijos. Darbi
ninkai per savo komisijas ir 
atstovybes turi apspręsti eko 
neminę kryptį, gamybos pro
gramas ir atlyginimų lygį.

Jugoslavų kelias j socializ
mą skiriasi nuo sovietinio, ku 
ris remiasi Valstybės kapita
lizmu, valstybiniu rėžimu vi
sur ir biurokratų šuaudojimu 
darbininkų klasės, vie.oje ka 
pitalisio ten darbininko prie
šu tampa biurokratas.

Tuo tarpu darbininkų savi- 
valdybos pramonėje rezulta
tai dar ginčytini, neaiškūs. 
Gal tai ir todėl, kad dabar 
Jugoslavijos gamyba pereina 
iš ekstensyvios į intensyvią, 
kokybinę formą. Darbininki
jai daugiau balso norėjo duo
ti ir Čekoslovakijos komunis 
tai liberalai ir užgniaužtojo 
Vengrijos sukilimo vadai.

Be to, Tito yra pasiryžęs 
pereiti iš «aktyvaus neutraliz 
mo», kuris buvo palankus So
vietų blokui, į griežtą neutra
lumą tarp Sovietų ir Vakarų 
blokų.

KINAI IŠVYKSTA IŠ 
ŠIAURĖS VIETNAMO.

Iš Londono diplomatinių 
sluogsnių paeinančiom žiniom 
Komunistinė Kinija atšaukė 
iš Šiaurės Vietnamo apie 40- 
50.000 savo karių—techniką 
specialistų. Kinija norėjo tuo 
parodyti savo priešingumą Ha 
noi rodomai susitaikymo Po
litikai Paryžiaus derybose.

Be abejo, taip pat priešin
gumą Hanoi komunistų vadų 
palaikomiems geriems santy
kiams su Sovietu Rusijos kom 
partija. Gi su Sovietų Rusija 
dabar Pekinas labai bloguose 
santykiuose. Pekinas net už
draudęs Sov. Rusijai gaoenti 
Vietnamo kariams ir partiza
nams ginklus per Kinijos te
ritoriją.

13 raželi į a.
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DIDELI NUOSTOLIAI NUO 
POTVYNIŲ

Buvo labai stiprūs lietus ir 
liūtys Brazilijos Šiaurės Ry
tų kraštuose Labiausia nuo 
lietaus nukentėjo ALAGOAS 
valstija.

Ten lietus išgriovė daug 
kelių, paplovė namus, juoR 
suardė, p-idarė kitokių dide
lių nuostolių. Potvyniuose žu 
vo ir daug žmonių. Iki šiol 
nuo potvynių žuvusių 129 pa 
laidoti União dos Palmares, 
105 — São José da Lage ir 2 
Muriel — viso 236. įspėjama, 
kad žuvusiųjų bus iki 400 ar 
net daugiau. Mat, yra dingu
sių be žinių apie C00 ir be 
pastogės likusių 40,000.

Daugumai nuo lietaus nu- 
kentėjusiou.8 trūksta maisto, 
rūbų, pastogės r gėlo van
dens, nor- aplinkui tik vance 
nys. Žmones geibėja helikop
teriais kariuomenė, Gresia iš 
plisti tifo epidemija. Tvdėl 
federalinė valdžia vien į Be 
io Horizonte pasiuntė 50.000 
dozių skiepijimui. Pasiuntė 
nemažai ir maisto produktų- 

Taip pat buvo nemaži pot
vyniai ir Bahia valstijoje, 
ypač Salvador, São Feliz ir 
Cachoeira vietovėse.

SENASIS IR NAUJASIS S. 
PAULO PREFEKTAS. Praeitą 
pirmadienį S. Paulo prefektą 
brigão. Faria Limą vizitavo 
naujasis prefektas Paulo Sa
lim Maluf. Jis buvo prez. Gos 
ta e Šilva pasirinktas ir pas- 

(pabaiga 4 pusi.)
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LĖŠOS TAUTO*; REIKALAMS

DARBININKAS PAAUKOJO 
1 000 DOLERIŲ. Tai papras
tas Šv. Kryžiaus Ligonines Či 
kagoje darbininkas PRANAS 
KELMAS. Jis buvo ilgokai sir 
gęs, turėjęs keletą operacijų. 
Tačiau pradėjęs dirbti pasiry 
žo sutaupyti visą tūkstantį 
dolerių. Ir 1969 m. sausio 1 
d jis atėjo j Lietuvių Fondo 
būstinę ir įteikė tą tūkstanti
nę. Paklaustas apie aukos di
dumą, jis atsakė: «Žmogus 
minta ne vien duona».

28.000 DOLERIŲ PARAMĄ 
LIETUVIŠKIEM REIKALAM 
paskyrė paskutiniame savo po 
sėdyje Lietuvių Fondo Tary
ba. Pirma buvo galvojusi pas 
kirti tik 25 000. Bet padidėjus 
aukoms, indėliams, taip pat ir 
paramos prašymams, taryba 
apsisprendė pakelti pašalpą 
iki š os sumos. Praeitais me
tais buvo naujų įnašų virš 
100 000 dolerių. Fondas jau 
turi virš pusės milijono dole
rių. Jubiliejiniais metais fon
do narių skaičius padidėjo 210.

2 300 DOL’RIŲ JUNGTI
NIAM F'NaNSŲ KOMITETUI 
surinko Hamiltono, nt., Tau
tos Fondo skyrius. Tą didelę 
aukų sumą buvo surinkta pa
lyginti nedidelėje lietuvių ko
lonijoje. Ji buvo surinkta sky 
riui rengiant vakarus, ren
kant aukas iš pavienių asme
nų ir priimant įnašus iš įvai
rių draugijų. Atsisakę kalėdi 
nių sveikinimo atvirukų, at
siuntė iš viso 100 dolerių.
1IW4MUMII1 
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DETROITO LIETUVIŲ 
PAVYZDYS

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras nesenai atšven
tė savo gyvavimo 25 metų su 
kaktį. Jis atliko ir atlieka De 
troito lietuvių kolonijoje dide 
lj darbą.- ruošia bendrus Va
sario 16 minėjimus rinko au
kas Lietuvos laisvinimo rei
kalams, rengė protestus, ra
šė petici as rinko parašus, 
daug dirbo lietuvybės išlaiky 
me ir lietuvių kultūros repre 
zentačijoje ir gana sėkmin
gai H-jo Pasaulinio Karo me. 
tu platino JAV bonus ginybos 
reikalams. Jų išplatino tiek, 
kad JAV karo departamen
tas, tai įvertindamas, pavadi
no du sanitarinius lėktuvus 
«Americain Lithuanians- De
troit*. Daug Aukų surinko ir

MOSI Hill 'A

Lietuvos laisvinimo reika
lams: Amerikos Lietuvių Ta
rybai tokių aukų yra pasiun
tusi 57.000 dolerių.

Įsisteigiu o metais DLOC 
priklausė 30 organizacijų ir 
sambūrių. Centras turėjo pra
džioje nemaža sunkumų. Bet 
atsilaikė, sustiprėjo. Centrą 
remia visos organizacijos ir 
tautiečiai. Dabar Centrui va
dovauja senosios kartos vei
kėja Elzbieta Paurazienė.

Sis Detroito Lietuvių Orga
nizacijos centras ir jo veiki
mas yra pavyzdys kitoms lie
tuvių kolonijoms ir mūsų. Ar 
negalėtų ir São Paulo 
lietuvių draugijos ir sam 
būriai vieningai dirbti? Da
bar, pasibaigus Mokos Dr. V. 
Kudirkos bylai, galėtų tie 
pastatai tapti tokiu materiali
niu centru. Juose galėtų vyk
ti atskirų draugijų ir sambū
rių ar bendri parengimai, pa
sitarimai, pasiruošimai, vado
vaujant tai Brazilijos Lietu
vių Sąjungai, tai Lietuvių 
Bendruomenei, tai chorams, 
ar Tėvams Jėzuitams, ar Prel. 
P. Ragažinskui pagal reikalą 
ir parengimo pobūdį?! Ar to 
nelaukia dabar iš Brazilijos 
Lietuvių Sąjungos vadovų vi
są São Pauio lietuvių koloni
ja, ar to nereikalauja jauni
mo ir lietuvybės reikalai?! 
Greit paaiškės: ar viršų gaus 
sveikas protas ir patriotiz
mas, ar aistros ir menki rei
kaliukai.
iiMMuutaan 
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KANTATA «KOVOTOJAI» — 
MENININKŲ DOVANA

Bostono lietuviai Jubilieji
nių Metų pabaigoje suorga
nizavo didelį jubiliejinį k on 
certą. Jame buvo gausu 
dalyvių. Pirmoje koncerto da

lyje dainavo solistai tenoras 
Leonas Baltrus, sopranas Da
na Stankaitytė ir bosas Ar
noldas Voketaitis lietuvių kom 
pozitorių ir pasaulinių muzi
kų kūrinius. Antroje dalyje 
šie solistai drauge su profe
sionalu choru, ir orkestru iš
pildė jau spėjusią pagarsėti 
Juliaus Gaideliu patriotinę 
kantatą «Kovotojai*. Klausy
tojams kauta os muzika ir iš
pildyta <s tiek solistų, tiek cho 
ro ir orkestro paliko neuž
mirštamo įspūdžio. Ši kanta
ta yra tikra lietuvių meninin
kų dovana Lietuvai jubilieji
niais metais. Ją užsakė meno 
mėgėjas J. Pakalka, žodžius 
parašė poetas - dainininkas 
St. Santvaras, gi labai lietu
viškais motyvais muziką su
kūrė muzikas kompozitorius 
Julius Gaidelis.
IIE——ĮĮ
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LIETUVIŲ LITERATŪRA

SVETUR 1945-67 M.

Kita dovana lietuvių visuo
menei Jubiliejiniais metais tai 
d dėlė 697 puslapių gražiai iš 
leista knyga Tai studijinė 
laisvosios lietuvių literatūros 
šio pokario apžvalga. Apie 
mūsų literatūros įvairius žan
rus rašo koupete ingi auto
riai. Iš žymesnių poetų iške
liami Jurgis Baltrušaitis, Faus 
tas Kirša, Aistis, B. Brazdžio
nis, atskirai pabrėžiama Ra
dauskas ir Ant Gustaitis, bai
giama Alg. Mackum. Iš roma
nų visoje girioje paskirų me
džio ir krūmų pažymimi «ąžuo 
lai», kaip romanas «KTyžiai», 
«Namas geroje gatvėje», «Ke
lionė», «Miškais ateina ruduo» 
«Balta drobulė», ‘Šikšnospar
nių sostas», «Ikaro sonata», 
«Pakeliui į Atėnus». Paskui 
aprašomos novelės, mūsų dra

1969 m kovo 21 j 

maturgų veikalai ir 23 Kriti 
kos darbai. Be to, paduoda
ma ir mūsų grožinė* literatū
ros bibliografija: 42 raštų rin 
kiniai ir almanachai, I77<įpoe- 
zijos knygos, 29 dramos, 129 
romanai ir apysakos, 89 no
velių ir apybraižų knygos, 21 
humoro knyga ir 10) knyga 
jaunimui skirta. Viso — 588 
knygos. Tai dideli! lietuvių 
išeivių įnašas j grožinę litera 
turą, didelė literatu —meniniu 
kų dovana Tėvynei tokiose 
sunkiose sąlygose.
Il«—II 
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LITERATŲ KNYGOS

ANGLŲ KALBA

Nesenai Manyland Books iš 
leido anglų kalba Algirdo 
Landsbergio dramą «Penki 
stulpai turgaus aikštėje». Ji 
vaizduoja p.rtizaaų kovas, jų 
dvasios stovį, jų pakorimą ant 
stulpų turgaus aikštėje, išleis 
ta angliškai ir vienas Aloyzo 
Barono romanas.
n—n 
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Anglas profesorius kalba lie 
tuviškai. Tai Kai fornijoje gy
venąs Berkeley un-to profeso 
rius Raphael • ealey. Jis — tai 
antrasis Eretas, kurį Apvaiz 
da sunkiose dienose padova
nojo lietuvių tautai Jis, susi
domėjęs lietuvių kalba, jos is 
torija, kultūra, puikiausiai iš
moko lietuvių kalbą ir vedė 
lietuvaitę poetę Danguolę Sa- 
dūnaitę. Jis pilnai įsijungė į 
lietuvių kultūros kūrybą ir 
jos pristatymą anglosaksų pa
sauliui. Yra parašęs daug 
straipsnių, išvertęs į anglų 
kalbą kelias lietuvių autorių 
knygas ir šiuo metu ruošia 
Lietuvių enciklopediją (6 to
mus) anglų kalba.

Kontra - Žvalgyba Lietuvoje
JONO BUDRIO ATSIMINIMAI

(tęsinys)

«ECHO» REDAKTORIUS
BUCHOVAS

Kaune,' be dienraščio «Lie
tuva» (oficiozo) dar ėjo krikš
čionių demokratų dienraštis 
«Laisvė» ir liaudininkų «Lie
tuvos». Tautinių mažumų ėjo 
rimtai vedamas «idišė Štime», 
lenkų — gana menkas «Dzien 
Koyvienski» ir rusų kalba 
«Echo*.

Lietuvių spauda gvildeno 
atsistatančios valstybės pro
blemas... Visi bendrai, atsto
vaudami visuomenės nuomo
nei, reiškė savo nepasitenki
nimą žydų mažuma, kuri pa
laikė rusicizmą, siuntė vai
kus į rusų gimnaziją, nešimo 
kė valstybinės kalbos, viešai, 
lyg demonstratyviai vartoda
vo rusų kalbą.

Žydai su lietuviais iš seno 
gerai sugyveno. Buvo gi žy- 
dų, įstojusių ^savanoriais į 
kariuomenę ir dalyvavusių 
mūšiuose. Buvo tėvų, kurie 
dar caro laikais siuntė savo 
vaikus į lietuvių, o ne rusų 
gimnaziją Mariampolėje (ro

dos 1919 metais).
Iš kitos pusės dar daug bu 

vo tokių, kurių pasąmonėje 
ruseno mintis, jog maža ir 
neturtinga Lietuva negalės at 
silaikyti prieš didžiulę Rusi
ją. Tuo iš dalies tenka aiškiu 
ti neproporcingai didelį ko 
munistuojančių procentą kaip 
tik tarp žydų. 1921 metų va
sarą suskaičiau Lietuvoj apie 
1500 kompartijos narių. Iš jų 
tikrų lietuvių buvo gal dešim 
ta dalis.

bežiūrint visų Sovietų Są 
.jungos pastangų, partija nuo
lat silpnėjo ir savaime nyko. 
Literatūra, kuri buvo gamina
ma Sovietuose, daugiausia pa 
tekdavo per «sandarbininkus* 
(taip tada buvo vadinami mū
sų informatoriai) i kontražval 
gybos sandėlius. Mano takti. 
ka apskritai buvo vengti su
ėmimų; žinoti kiek galima 
daugiau, reikalui esant pagąs 
dintr (tam yra būdai), bet šiaip 
palikti veikti laikui. O laikas 
veikė mūsų naudai. Daug 
sveikiau ir naudingiau įnešti 
į partiją nepasitikėjimą vie
nas kitu, nusivylimą. Tai da

rėme sėkmingai per savo 
«sandarbininkus» partijos vi
duje.

Didelė pagalba buvo mums 
vienas kitas komunistas, pa
bėgęs iš Sovietijos, visiškai 
apsivylęs ir pagijęs. Tokių 
buvo nemaža. Sugalvojau jų 
pasakojimus apie patyrimus 
«rojuje» panaudoti spaudai.

Turėjome spaudos sekciją, 
kuri iš tikrųjų daugiau reiš
kėsi kaip vertėjų sekcija. 
Tik du žydų tautybės tarnau
tojai duodavo santraukas ar 
įdom snių straipsnių iš žydų 
spaudos ištisus vertimus. San
traukos būdavo duodamos tik 
iš Viln aus-Varšuvos ir Kara 
liaučiaus —Berlyno spaudos.

Tos sekcijos vadovas buvo 
Ksaveras Urbonavičius, ga
bus kalboms. Jam ir pave
džiau surasti žurnaūstus, ku
riems būtą galima patikėti 
medžiagą mano numatytiems 
tikslams. Deja, netaip lengva 
buvo surasti mokantį tinka
mai paruošti spaudai, turintį 
žurnalistinę «gyslelę».

Reikėjo patikrinti rusiškąjį 
«Echo». To dienraščio redak
torius-leidėjas buvo Arkadij 
Buchovas, rašęs garsiajame 
Petrapilio «Sinij Žurnal». Bu- 
chovo vardas buvo plačiai ž* 

nomas visoje Rusijoje. Jis 
pagarsėjo savo fe jetonais ir 
humoristinėmis novelėmis. Pa
sitraukdamas iš Rusijos su 
žmona ir maža dukrele, jis 
atsidūrė Kaune, kur ir įkūrė 
«Echo» ne kokiais ideologi
niais sumetimais, o tik kaip 
pragyvenimo šaltinį. Savo lai
kraštyje jis vengdavo įsivelti 
į betkokokią politinę polemi
ką ar ginčus. Vienintelį ir tai 
kai kada aštrų puolimą leis
davo sau prieš prof. Volde’ 
marą, kaip tai darė ir lietu
viškieji laikraščiai, A. Bucho
vas jautė, kad A Voldemaro 
puolimas jam nepakenks ir 
dar, ko gero, laimės valdžios 
palankumą.

Man buvo įdomu susipažin
ti su A, Buchovu keliais su
metimais, bet norėjau, kad to 
ji pažintis įvyktų «atsitikti
nai». Ta proga pasitaikė, su 
keliais karininkais užėjus į 
Versalio restoraną pavakarie
niauti. Ten buvo ir Buchovas 
su «Echo» redakcijos nariais. 
Mano bičiuliai supažindino su 
jais ir su Buchovu. Pasikalbė 
jome. Aš priminiau jam, kad 
kai kurios jo novelės man la 
bai patiko. Pasakiau kad ir 
pats šį tą rašiau rusų spaudo, 
je. Jis prašė užnešti jam į re 
dakciją parodyti...

Po kelių dienų užėjau į re
dakciją, daviau keletą žinu
čių, palikau savo spausdintus 
kitus rašinius. Buchovas man 
pasakė, ką jis galės man mo
kėti. Nuo bet kokio honoraro 
atsisakiau. Savo tarnyboje no 
rėjau būti visiškai laisvas nuo 
bet kokių įsipareigojimų. A. 
Buchovas, nors jam savo mo 
tyvų ir nesakiau, tai suprato 
ir prie to klausimo daugiau 
negrįžo. Laiks nuo laiko, prá 
eidamas pro šalį, užeidavau 
į redakciją: man įdomu buvo 
pažinti bendra darb us arba 
šiaip lankytojus.

Lankydavosi dažnai keletas 
lietuvių. Visų tikslai buvo a»iš 
kūs, be jokio įtarimo. Tik vie 
nas žydų tautybės vyrukas 
krito man į akį savo skirtin
gu elgesiu. Jis bendruose pa 
sikalbėjimuose nedalyvavo — 
negaišo laiko. Praeidamas ty
lomis linktelėdavo kitiems 
galvą ir eidavo tiesiai į Bu- 
chovo kabinetą. Ten palikda
vo savo straipšnį ir greit pra 
nykdavo.
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Galima Parama
Kas nors kiek pažįsta žydus, tas negali gana atsiste

bėti jų didele vienybe. Ne tiek vienybe jų pažiūrų, kiek vie
nybe jų bendradarbiavimo bei viens kito paramos, kur tik 
to reikalauja žydų tautos interesai. Juk jie ir savo Izraelio 
valstybės reikalams yra apsidėję dideliais metiniais mokes
čiais ir dar perka įvairius pašalpos — bonus. O kai kilo ka
ras su arabais, tai per keletą dienų vien Naujorko žydija 
sudėjo keletą dešimčių milijonų. Žydai žydams nesigaili pa
ramos.

Žydai labai padeda ir savo aukštuosius mokslus einan
čiam jaunimui. Pasiteiraukite savo vaikų ir jie pasakys, kiek 
daug žydų studentų yra universitetuose. Jie labiausiai veržia
si 1 gydytojų, advokatų ir moderniosios fizikos profesijas, 
nes tos yra pelningiausios ir įtakingiausios.

O mes?
Š. Amerikoje, Kanadoje ir lietuviai turi savo fondus, 

kurie padeda neišgalintiems aukštuosius mokslus eiti gabiems 
lietuviams studentams. Brazilijoje iki šiol to neturėjome. Bet 
ar ne laikas ir mums susiprasti ir viens kitam padėti? Jau 
nebe tie laikai, kad Brazilijos lietuvis vos skrandą ant nu
garos turėjo ir tik tik pramaitino savo šeimynėlę. Didžioji 
dauguma jau turi savo namus, ne retas ir po keletą namų, 
ir apartamentėlį pajūryje. Mokslai pas mus brangiai kainuo
ja. Aukštesnius mokslus savo vaikus išleisti daug kas neįs
tengia, ypač jei yra keletas mokyklinio amžiaus vaikų. Čia 
ir peršasi mintis; kodėl lietuviai negalėtų elgtis kaip geri 
žydai? Kodėl Brazilijos lietuviai negalėtų susidaryti savo fon 
do, savo jaunimui padėti išeiti aukštuosius mokslus? «Kai 
du stos visaaos daugiau padarys», anot mūsų dainos.

Ne kartą nugirstame sakant: «Ką man duoda lietuvišku
mas? Kokia nauda priklausyti Bendruomenei?» Bet jeigu 
Bendruomenė, parapijos galėtų pasakyti nors tiek: «Mes pa
dedam gyvu pinigu savo gabiesiems ir veikliesn ems nariams 
iškilti aukštuosiuose moksluose», tada užčiauptume burnas.

Kaip tai padaryti? Iki kas pasiūlys geresnį projektą, 
siūlau nors tokį; Ar prie Brazilijos Krašto Bendruomenės, ar 
prie šv. Kazimiero parapijos sudarykim Šalpos Fondą aukš
tiesiems mokslams eiti: pakviesti garbingus patikimus žmo
nes Fondui vadovauti ir jį valdyti. Išdirbti Fondo įstatus, 
kad būtų visiems aišku, iš kur ir kaip surenkami pinigai, ir 
kokiu būdu jie bus valdomi ir kam jie bus paskirti pasinau
doti. Įstatus būtinai įregistruoti valdžios įstaigose. Renkant 
aukas {šduo>ti aukojusiems pakvitavmus, o laika nuo laiko 
paskelbti viešai spaudoje, kiek turima pajamų ir kiek išduo 
ta studentams pašalpos. Tokia vieša Fondo ataskaita įgys di 
dėsnį žmonių pasitikėjimą.

Studentams pašalpą duoti ne kaip dovaną, o kaip pas
kolą, kurią, be procentų grąžintų baigę mokslus ir pradėję 
dirbti savo profesijos darbą. Tuo atveju vėliau Fondas vėl 
pasipildytų ir mažiau bereiktų rinkti iš žmonių.

Kam reiktų duoti tokią pašalpą? Tiktai gabiems, uo
liems mokiniams, kurie duoda pagrįstų vilčių, kad tavo mo
kslu ko nors vertingo pasieks. Ir antra; visų pirma duoti 
tiems studentams ir studentėms, kurie dalyvauja lietuviška
me kolonijos gyvenime: priklauso organizacijoms, chorams, 
yra matomi mūsų minėjimuose, parengimuose, vaidinimuose 
ir t.t. Žodžiu, kurie yra nuoširdūs ir atviri lietuviai lietuvaitės.

Reiktu tuojau pat
Viena lietuvaitė yra dabar priimama studijuoti medici

ną Portugalijoje. Valdžia tenai apmokės visas mokslo išlai
das, bet už butą ir pragyvenimą tari turėti savo pinigų. Kiek 
reiktų? 280 n. kruzeirų mėnesiui Jei turėtume Fondą, jau

Kalbėtojas atkreipė dėme
sį, jog «mūsų kolonijoje lietu 
vybės reikalai yra gana liūd
ni. Kasmet senesniųjų gero
kas būrys iškeliauja į Amži
nybę ir jų kėdės, ant kurių 
jie sėdėjo čia prieš kelis me
tus, jau stovi tuščios».

«Mišrias šeimas sukūręs jau 
nimas taip pat išsiskiria iš 
mūsų ir tampa beveik miręs 
Lietuvai. Dar pasitaiko išim
čių, bet jos labai retos. Bet 
ir lietuvių šeimų vaikai iŠ 
mažens lieka lyg ir šalia lie
tuviškos kolonijos, kai tėvai 
nemokina jų lietuviško žo
džio, savosios kalbos. Dar lie 
ka vilties kibirkštėlė bent kiek 
juos prijungti prie lietuviško 
kamieno per lietuviškas mo
kyklas. Bet tai yra labai sun
ku, jeigu į lietuviškas moky
klas atėjų vaikai nemoka nei 
«labas», nei «ačiū» pasakyti. 
O jei tėvai iš pat mažens mo 
kiną vaikus savo tėvų kal
bos, ir su jais kalbasi lie u- 
viškai, tai ir mokyklose pa
siekiama gana gražių vaisių.

LENKIU GALVĄ TIEMS TÉ 
VAMS, su kurių vaikais gali
ma susikalbėti lietuviškai! 
Užaugę, jie lieka dėkingi tė
vams, kad tėvų kalba pratur 
tino jų kultūrą. Ir priešingai- 
jaučiasi dvasiniai nuskriausti 
tie jaunuoliai, kurių tėvai «pa 
gailėjo» lietuvių kalbos. <Gra 
žu svetimomis kalbomis kal
bėti, bet didelė gėda savo
sios nemokėti.

Šitie metai paskelbti LIETU 
VlSKOS ŠEIMOS IR ŠVIETI
MO METAIS, Todėl lietuviš
kos šeimos ir kalbos išlaiky
mo klausimas mums yra sta
čiai DEGANTIS. Visi jaučia
me ir pripažįstame, kad bai
giame nuskęsti f-vetimybių jū 
roję. O skęstame SAVO NO
RU! Skęstame — kad neturim 
kieto lietuviško nugarkauūo!.. 
Laimė, dar ne visi skęsta: 
dar turim visą eilę gražių pa
vyzdžių, šeimų, kurios ant 
lietuviško aukuro yra sudėju- 
sios dide es darbo, pasiauko
jimo, kantrybės ir pinigo au
kas. Jie yra tie kuklūs, bet 
budrūs tėvynės sargybiniai, 
kuriems priklauso mūsų pa
dėka ir pagarba!

BET, DEJA, GAL APIE 80

būtų galima padėti. O ji tikrai yra verta, užsitarnavusi savo 
iki š oi įdėtu darbu mūsų kol nijoje. Kaip būtų lengva tai 
padaryti, jei atsirastų 28 žmones, kurie galėtų per mėnesį 
paaukoti tam tikslui tik 10 kruzeirų! Suradus 56 aukotojus» 
pakaktų išmesti po penkinę.

Ka< tokio darbo imsis? Tiktai geraširdžiai savan o. 
r i a i . Prievarta nieko nelaimėsi. O kadangi pašalpos eitų 
jaunimui, tai derėtų, kad ir pats jaunimas rūpintųsi aukų 
tam reikalui parinkti. Visi rengiantieji kokius nors parengi
mus su pelnu, galėtų tam tikrą nuošimtį skirti studijų 
Fondui.

Lietuviai, padėkim savo jaunimui iškilti, kad jis galėtų 
savo tautiečiais pasididžiuoti!

Suinteresuotieji tokį Fondą organizuoti malonėkite 
ar telefonu (92-2263) ar asmeniškai susisiekti su «Mūsų 
Lietuvos» Redakcija.

NUOŠIMČIŲ MŪSŲ TAUTIE
ČIŲ JAU TAPO VISAI PASY
VI^ - APKRITĘ VIETINĖ
MIS DULKĖMIS.

Šitą pasyvumą, 
paskutiniais laikais, labai pa
didino S. Paulo lietuvių susi
skaldymas, nesutarimai, nesu
radimas bendros kalbos net 
ir esminiais lietuviško darbo 
reikalais. Štai ir šią Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę bū
relis lietuvių nutarė paminė 
ti atskirai prie uždarų durų, 
kur ne visiems galima įeiti. 
Vadinasi, LIETUVIS ATSTU
MIA LIETUVI nūn lietuviško 
reikalo. Liūdnas yra šitas 
klausimas ir aštrus, ir kiek
vienas jautresnis lietuvis tai 
giliai pergyvena... Mūsų tar
pusavio nesantaika ir apmi
ręs kultūrinis gyvenimas yra 
NAUDINGAS TIK LIETUVOS 
PRIEŠAMS. Bet; atrodo, kad 
mūsų tarpe yra tokių, kurie 
to nori ir siekia... Jie never
ti lietuvio vardo savo metri
kuose!

BŪTINA SĄLYGA

Prelegento žodžiais tariant: 
«Kultūriniam darbui bendra
darbiavimas yra būtina sąly
ga. Gi mūsų kultūrinis veiki
mas dirvonuoja... Darbo daug, 
o darbininkų maža. Daugelis 
lietuviško darbo dirbti neno
ri, bet iš dirbančiųjų mėgsta 
pasijuokti.

Kita grupė mūsų tarpe ret
karčiais šį tą padaro, bet... 
jie’tepripažįsta tiktai tą savo 
nuveiktą darbą, o visų kitų, 
net dar nepradėtą, jau ima 
niekinti ir visa^ kritikuoti — 
dar negimusį nori palaidoti. 
Tokius mes v.adinamefGARBÊ 
TROŠKOM1S. Šitie žmones, 
ypač jei jie yra didesni auto
ritetai, labai slopina, tiesiog 
užmuša, kitų iniciatyvą ir pas 
tangas.

S. PAULO BENDRUOMENĖS 
KLAUSIMAS.

Jis, atrodo, dart daugelio 
tautiečių tebėra per mažai 
suprastas. Nesenai atgaivinta 
mūsų Bendruomenė žengia 
dar tik pirmuosius, bet drą
sius žingsnius. Šio Vasario 16 
proga kviečiu visus čia susi
rinkusius, kaip kas gali, rem-

1969 m kovo 21 d

ti Bendruomenę. Vieni labiau 
darbu, kiti daugiau pinigų, o 
visi kartu — dalyvaudami jos 
rengiamose šventėse, minėji
muose ir Tarybos rinkimuo
se Kuo didesnė bus moralinė 
ir materialinė parama, tuo 
drąsiau ir plačiau Bendruo
menė galės išvystyti lietuviš
ką veiklą mūsų tarpe, mūsų 
rinkti atstovai galės drąsiau 
kalbėti Lietuvos laisvinimo 
reikalu atatinkamose įstaigo
se, redakcijose ir kitur.

Reikia ne tik kalbėti, bet 
drauge visiems dirbti ir veik
ti, nes dovanai laisvės niekas 
nedavė ir neduos! Ir mes, 
Brazilijos lietuviai, turime 
duoti savo įnašą. Svarbiausia; 
būkime tikrais lietuviais sa
vo šeimose, kitų tarpe ginki
me Lietuvos bylą ir nenusto
kime vilties, kad vieną die
ną VĖL IŠAUŠ LAISVĖS RY
TAS MŪSŲ TĖVYNEI LIE
TUVAI!» 
n——n

MINTYS GAVĖNIAI
Pagunda

G. PALAU, s. j.

Nors šis rašinėlis skir
tas mergaitėms ir moterims, 
bet jis tinka ir vyrams ži
noti.
1. Jei nebūtum tokia neap

dairi ir tokia drąsi, tai nebū
tum tokia silpna ir jautri pa
gundai.

2. Tramdyk savo smalsumą, 
lenkis geidulingumo spąstų, 
šalinkis pavojingų progų, ir 
tada tau neteks kovoti su tie
kų blogų minčių ir geidulių.

3. Jei mėgsti kišti rankas j 
ugnį, kaip gali norėti jas iš
traukti, bent pirštų nenude- 
gusi?

4. Ir jei užsispyrusi gyveni 
dūmuose, kaip gali nepajuo
duoti?

5. Nori vieką matyti, mėgsti 
viską girdėti; nesusiturėda- 
ma, be atodairos griebies vi
sų knygų. Tad kodėl stebies, 
jei su tavo vaizduote, kuri 
yra tokia gyva, ir su tavo šir 
dimi kuri yra tokia jautri» 
tau tenka mokėti už pražū
tingas savo neapdairumo ir 
neišmintingumo pasėkas?

6. Jautimas ir vaizdavima- 
sis eina iš vieno; taip pat ir 
santaika su meile.

7. Dirbk ką nors visados, 
dažnai mąstyk, kaip galėtum 
visame įtikti Viešpačiui. Jei 
vaizduotė ar. jausmingumas ta 
ve jaudina, pagalvok apie Die 
vo bausmių baismą; jei širdis, 
— stenkis sukelti karštos mei 
1 s aktą Jėzui.

8. Neik į pagundą ir jai ne
pasiduos!.

9 Jei nori pabėgti nuo sun 
kių pagundų, venk ir leng
vųjų.

10. Nesivilk, moteriške, pa
tenkinta pagunda niekad ne
pasotins pikto geidulio! Jei 
priešinsies iš pradžių, kada 
paprastai ji yra silpnesnė, ji 
galų gale viršaus nepaims.
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R. Lituania, 67.

VERBOSE
Verbų šventinimas ir pro

cesija prasidės 17 vai.
D1DJJI ketvirtadieni

■ tik vienerios Mišios vaka
re 20 valandą.

DIDI Ji PENKTADIENI
pamaldos prasidės lygiai 15 

valandą. Bus galima priimti 
šv. Komuniją Susilaikyti ne
valgius veną valandą prieš 
Komuniją.

DID JI ŠEŠTADIENI
šiemet pamaldos prasidės 

19 valandą, Ine 23, kaip ki
tais metais būdavo). Patyri
mas parodė, kad žmonėms la 
bai nepatogu grįžti namo po 
pamaldų Velykų rytą apie 1 
valandą. Šiemet pamaldos pa
sibaigs apie 21 vai. ir bus 
lengva namo parvažiuoti.

VELYKŲ Dl NĄ
šv. Mišios kaip sekmadie

niais.
Visas dienas per valan

dą prieš pamaldas galima 
atlikti velykinę išpažintį.

ŠVENTO JUOZAPO VYRŲ BROLIJA SVEIKINA
♦

Vardadienio proga Brolijos pirmininką Juozą MATELIO- 
NI ir Vice pirmininką Juozą BAUŽĮ, brolius Juozą S KURKĖ 
VlClŲ, Juozą ALEKNAVIČIŲ, Juozą KRUMZLI ir kitus Juo
zus. Lin’kim geros sveikatos ir

JO EM. KARDINOLAS AG- 
NELO ROSSI kviečia ir lietu 
vių dalyvauti Velykų rytą 
tautų broliškumo parade. Pra 
Soma dalyvauti tautiniuose rū 
buose ir neštis lietuvišką vė 
liavą. Smulkesnę tvarką nu
rodysime kitame «Mūsų Lie
tuvos! numeryje. Dalyvauti 
prašome ir jaunimą, ir seni
mą. Juo daugiau, juo geriau.

DR. ANTONIO S I A U LYS
C. R. M. 10.647 

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia 

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo 
Clinica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas 

Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS 1576
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada
DR: JONAS N1CIFORCIUKAS

Cirurgião Dentista 
p/ Universidade de São Paulo 

RAIOS X
Oonsultorio Rua Cap< Pacheco Chaves, 1206, < 

Vila Prudente, Tel. 63-5852

T. J. BRUŽTKAS, S. J. išvy 
ko į Rio de Janeiro «Mūsų 
Lietuvos» reikalais. Grįš 29 
kovo, ar 1 balandžio.
n—in 
ÍÍB——H

DAUG ŽMONIŲ suėjo pa
sižiūrėti filmų apie Lietuvą 
tiek Zelinoje, tiek Mokoje, 
tiek Viloje Anastacio. Mokos 
salė buvo tiek pripildyta, kad 
pritrūko kėdžių. Buvo matyt 
žmonių niekuomet nepasiro- 
dančių kituose mūsų paren
gimuose. didelis ačiū p. Jur
giui Gilvidžiui atkeliavusiam 
ilgą kelią mums tą malonu
mą suteikti! Patį filmą geriau 
tiktų vadinti LIETUVIAI PA
SAULYJE, gera dalis jo teko 
Argentinos, Urugvajaus ir JAV 
lietuviams, 
u mean u ■■■■■ ii

PIRMON PAMCKON praė
jusį šeštadienį Mokoje susi
rinko 14 pradžios mokyklos 
ir 9 gimnazijų mokiniai Dar 
yra vietos ir daugiau. Šie • 
metai juk yra lietuviško švie
time metai. Tėveliai, siųskit 
savo jaunimą į šeštadienio 
mokyklėlę! 
II——II lisMaii

KIEKVIENĄ SEKMADIENI 
10 valandą Tėvų Jėzuitų vie- 

daug laimingų metų,
Nariai ir Valdyba

nuolyno koplyčioje (rua Jua- 
tindiba, 20) renkasi gimnazi
jų jaunimas, berniukai ir mer 
gaitės savo lietuviškoms mi 
šioms. Po mišių yra "malonus 
pobūvis su žaidimais, daino
mis ir pašnękėšiais. Kviečia
mi ir silpnai temokantieji lie
tuviškai. Tiems susibūrimams 
vadovauja T. J. Kidykas, S.J. 
!!■—n

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS
Verbų sekmadienį, kovo mėn. 30 d., 16 vai., Vila Zeli- 

nos parapijos bažnyčioj ruošiamas su įdomia 
vargonų, choro ir solistų programa

religinės muzikos KONCERTAS,
Lietuviškoji visuomenė kviečiama dalyvauti koncerte. 
Programa, kuri truks apie pora valandų, yra kruopščiai 
ruošiama. Pakvietimus galima įsigyti Vila Zelinos kle
bonijoj, pas parapijos tarybos narius, ir sekmadieniais 

prie bažnyčios.
Po koncerto Jaunimo Namuose bus koktelis. Gautos pa
jamos už koncertą ir koktelį bus panaudotos vargonų 

reformos išlaidoms apmokėti.
Parapijos Taryba

Vila Anastecio Dr. J. BASANAVIČIAUS MOKYKLOS 
GLOBĖJŲ BŪRELIS šiemet švenčia savo gyvavimo 20 
metų sukaktį.

Ta proga š. m. balandžio 12 d. to paties vardo mo
kyklos patalpose, rua Camacan, 625, skanų.

CHURRASCO
I

ir kviečia visus tautiečius atsilankyti j šią sukaktuvinę 
šventę, Uur tikrai maloniai pasivaišinsite ir pasišoksite- 
Pakvietimus iš anksto prašo įsigyti pas Būrelio valdy
bos narius, nes jie prie įėjimo nebus pardavinėjami- 
Pradžia 20 valandą.

BŪRELIO VALDYBA

«AUŠROS® choras prašo
mas susirinkti Velykų dieną 
17 vai. mišioms pagražinti 
savo gražiomis lietuviškomis 
giesmėmis. Po mišių šeimyni
nis pabendravimas, margučių 
ritinėjimas ir t.t,
lig——III
iii——ii

Plė. JULĖ ŠIMONYTĖ po 
atostogų pas tėvelius išskri
do Amerikon kovo 21 d.

"MŪŠŲ LIETUVĄ» galima 
nusipirkti prie Centrinio paš
to didžiųjų durų, kairėje pu
sėje esame laikraščių kioske. 
!!■■"« ÜM»

Valiukevičių šeima gavo iš 
Lietuvos laišką, kuriame pra
neša, kad Kaune mirė "jų dė
dę. Velionies giminaičiai Apo 
locija ir Jonas Baltaduoniai 

ADVOKATÉ IRENA GRITĖNaS—SPINĄ 

praneša tautiečiams, kad daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, ntjudomo turto administravimą, 

RENTOS MOKESČIO 
apskaičiavimą, fizinių ir juridinių asmenų deklaracijos 

’surašymą ir t. t.
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 

Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Dr. Victor PedroSaulytis
Cirurgião dentista pela Universidade S. Paulo 

C. R. O. S. P. Nr. 727
Clinica de adultos e crianças Fluor — RX —

Alta rotação.
Endodontia e ortodontia movei (ortopedia), 

Taisomi kanalai ir kreivi dantys.
Rua França Carvalho, 121, Moóca, 

Arti Dr. Vinco Kudirkos mokyklos rūmų.

užprašė šv. Mišias, kurios at
laikytos kovo 6 d.

—
Dainavimo ir lietuvių kal

bos pamokos Vila Zelinoj bū
na šeštadieniais 15,30 vai., 
Jaunimo Namuose.

Verbų šventinimas Verbų 
sekmadienį Vila Zelinoj bus 
prieš sumą, 11 va). Velykų 
rytmetį, kaip ir kitais melais 
iškilminga Prisikėlimo proce- 
cesija bus 6 vai. ryto.

DIPLOMUOTAS ADMINIS
TRATORIUS

Kovo 6 dieną baigė moks
lus S. Paulo Katalikų Univer 
sitete Petras Alfonsas MA- 

‘ KUOKAS, Jis gavo firmų Jad-

ATSKIRO NUMERIC

KAINA 0,30

(pabaiga iš 1 pusi.) 

kirtas iš 6 kandidatų, prista
tytų S. Paulo gubernatoriaus 
Abreu Sodre. Pokalbis tarp 
prefektų užtruko 2 valandas 
laiko.

Dabartinis prefektas Faria 
Lima žurnalistų laikomas pa
čiu žymiuoju S. Paulo prefek 
tu, o kai kurių, net ir visos 
Brazilijos.

Naujasis prefektas Paulo 
Salim Maluf, kuris pradės vai 
dyti 8 balandžio, iki šiol bu 
vo Federalinių Taupomųjų Ka 
sų pirmininkas Sanpaulyje, 
pasižymėjęs puikiu jų admi
nistravimu,

te 
II——II 
'ii—i'u

Liet. Kat Šv. Juozapo Vyrų 
Brolijos

VEIKLOS KALENDORIUS.

Balandžio 20 d. Šv. Juozą 
po šventė: apeigos su proce 
sija.

Gegužės 4 d Brolijos 27 me 
tų veiklos jubiliejus.

Birželio 22 d. šventkelionė 
į Aparecida do Norte pasi
melsti už Tėvynę Lietuvą ir 
žuvusius brolius,

Rugpiūčio 9 d. Tradicinis 
Spaudos Balius — «Mūsų Lie 
tuvos» bičiulių sueiga.

Spalių 19 d. piknikas į Ju- 
rubatuba.

Lapkričio 16 d. Piknikas į 
Praia Grande, Santos.

f

BHEXaMnBSKKraEmBHnBOBE*

ministratoriaus diplomą, Pe
tras Makuckas yra susipra
tęs lietuvis, buvęs ateitinin
kas ir sportininkas. Sveikina
me naują diplomuotą adminis 
tratoriųl
n— 
a—— ii

TAI TVARKA!

«Jau kelinta savaitė Verkių 
gatvės daugiaaukščių namų 
gyventojai neturi butuose van 
dens. Nei šilto, nei šalto,» — 
rašė Tiesa Vilniuje, kovo 2 d. 
Daug kartų kreipėsi į namų 
valdybą, gavo nemaža paža
dų, tik vandens kaip nėra, 
taip nėra. Pagaliau pasirodė 
meistrai, visai atjungė tuos 
namus nuo vandentiekio lini
jos, prižadėjo greitu laiku pri 
jungti naują liniją. Prabėgę 
savaitė. Vėl atėjo meistrai. 
Prijungė. Gyventojai puolė 
prie čiaupų. Bet... vanduo ne 
tekėjo. Ir dabar pasirodo tik 
apie vidurnaktį»:

Galima įsivaizduoti padėtį 
daugiaukščiame name be van 
dens... TIESA stengiasi dėtis 
nuolaidi. Esą, «Gali būti antri 
kimų vandentiekyje. Gali bū
ti kitų nesklandumų, Galima 
pagaliau kokią savaitę pagy
venti ir be vandens. Bet ne 
ne visą žiemą...»

(ELTA)
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