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Tu, mano Matinėle.
Gegužės, Marijos ir gėlių 

mėnesyje, kul.aringasis pašau 
lis pagerbia tyliai, kuklias pil 
k oje gyvenimo d'd vyrės moti 
nas. Nė vie..a šventė, nė vie
nas minėjimas nėra taip nuo
širdus, jaudinantis, pripildan
tis širdis sunkiai išreiškiamo 
žodžiais pagar bos, dėkingumo 
ir meilės jausmo.

Dėkingi súnús ir dukterys 
sveikins Motinos Dienoje sa
vo motinėles. Laimingi bus 
t e. kurie Mo'inos Dienos ryt 
meti jautria is. iš sielos gelmių 
trykštančiais žodžiais, galės 
pasveikinti savo motinėles.

Deja ne visos lietuvės nio- 

Dieve, gražink Lietuvai laisvę, o jos vaikus išblaškytus pla
čiame pasauly, parvesk Tėvynėn.

tinos išgirs savo vaikų pasvei 
kinimo žodžius. Nepamatys 
savo vaikų meiliu akių žvilgs 
nių ir linksmos lupų šypse
nos Sibiran ištremtoji motina. 
Ją sveikins tik rūstus stepių 
vėjai ir nuo ryto ligi vakaro 
lydės vergės baudžiauninkės 
dalis.

Nesulauks mielo žodžio ir 
nė margos gromatėlės nuo sa 
vo mylimųjų Tėvynėj pasili
kusi motina ir laisvan pasau
lin palaiminusi išvykusius vai
kus. Neis prie vartų, nežiūrės 
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pro langą, nes žino kad dar 
j e negrįš Nebent tik tas su 
nūs miško brolis, už tėvų že 
irę nvrti pasiryžęs, sugrįš vi 
dunakti. slaptai ir tyliai j sa
vo gimtuosius namus, moti
nos pasveikinti ..

Didvyriams statomi pamin
klai. Didžiausio ir gražiausio 
paminklo yra verta motina. 
Bet ji nėra reikalinga šalto 
granito paminklo Jį sau pati 
pasistato ugdydama didvyrius, 
naują laimingesnį rytojų ku
riančią kartą.

Tikimės. kad kitų metų ge
gužės mėnuo ir Motinos Die
nos minėjimas bus džiaugsimu 

gesnis. Gal jau lietuvė moti
na iš vergijos bus grįžusi 
laisvon tėvynėn.

— Molotovas siūlo sušaukti 
penkų didžiųjų, Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos, Rusijos 
ir Kinijos konferenciją taikos 
sutarčiai svarstyti. Vakarai šį 
siūlymą atmetė nematydami 
reikalo minėtai konferencijai.

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Nepavykęs Maskvos 

manevras.
Maskvai labai nepatinka Pa 

ryžiaus sutartis, organizuoja
ma Europos Gynimo Bendruo 
menė su Europos kariuome
ne, j kurią yra įtraukta ir 500 
tūkstančių vokiečių kareivių 
a rmija.

Maskva norėdama sutrukdy 
ti Europos apsigynimo organi 
žavimą, pasiūlė laisvus rinki 
mus visoje Vok etijoje su są 
lyga, kad vakarai atsisakytų 
Paryžiaus sutarties ir Euro 
pos Gynimo Bendruomenės.

Sąjungininkai vieningai atsa 
kė, kad jokia kaina, nė už 
laisvus rinkimus Vokietijoje, 
nebus sustabdytas Europos 
a (įsigyt imo plauti vykdymas

Derybos Korėjoj gali nu
trūkti.

Praėjusį sekmadienį prade 
tos nusiginklavimo derybos 
Korėjoje pateko į mirties taš 
ką. Komunistai reikalauja, kad 
kad visi belaisviai prievarta 
būt gražinti. Gi sąjungininkai 
gina savo nusistatymą - neno 
rinčius grįžti leisti pasilikti 
pas sąjungininkus.

Sąjungininkai yra pagrasi
nę. jei komunistai bus užsis 
pyrę. nedarys nuolaidų, nu
trauks derybas.

Sąjungininkai jokiu būdu 
nesutiks su komunistų nusis
tatymu. Tai butų antros neati 
taisomos klaidos, kaip su VIa 
sovo armija, pakartojimas. Tai 
vie .i ir kiti gerai žino, kad 
nusileidimas šuio klausimu at 
neštų labai skaudžių pasek m i ų.

---- r-

Brazilijoje
— Daugėjant nusikaltimams 

prieš gyvybę bei saugumą, 
yra ruošiamas įstatymo proje 
ktas, kuris bus patiektas grei 
tu laiku parlamentui svarsty
ti, sulig kuriuo bus įvesta mir 
ties bausmė. Politiniams prie 
šams mirties bausmė nebus 
taikoma. Mirties bausmė, tarp 
kitų bus taikoma vadinamiems 
«tarradams» - moterų užpuoli 
kams ir žudytojams. Šios rū
šies nusikaltimai paskutiniu 
metu smarkiai padidėjo.

— Laukiama, kad gegužės 
pirmosios proga, respublikos 
prezidentas Getulio Vargas 
permainys savo artimuosius 
bendradarbius - ministerius.

— São Pantyje streikai jau 
baigėsi. Dar streikuojama So 
rocabos mieste.

— Praėjusią savaitę pasi
baigusioje Gilėje Pietų Ame
rikos lengvosios atletikos olim 
piadoje, Brazilija laimėjo pir 
mą vietą. Antrą - Čilė, trečia 
- Argentina.

— Buenos Aires miesto cen 
tre, prie karininku, klubo, spro 

go bomba. Aukų žmonėmis 
nebuvo. Materialiniai nuosto
liai ir nedideli. Sąryšyje su 
šiuo įvykiu, žymesni opozici
jos veikėjai buvo areštuoti. 
Kas padėjo bombą - ar opo
zicionieriai, ar patys peronis 
tai provokacijos dėlei, neaiš
ku Yra visaip tvirtinančių.

— Brazilija su malonumu 
priims svetimą ka dtalą - pa 
reiškė Rio de Janeiro guber 
natorius Amarai Peixoto, ku
ris dabar yra Amerikoje, vie 
name industrialų susirinkime. 
Brazilija, anot gubernatoriaus, 
daugiau pageidauja, kad pri
vatūs kapitalai įeitų kraštan, 
bet ne paskolos.

— Amazonės vanduo dar 
vis tebekyla Potvynis padarė 
daug nuostolių. Kaikuriose 
vietose užlietos ganyklos ir 
gyvuliai priversti dvėsti badu.

Nuo potvynio bėga nevien 
žmonės, bet ir visokį gyviai 
bei žvėreliai, kaip jacaré, gy 
vatėš ir kita Amazonės gy
vūnija.

Elektros energijos trūku 
mas trukdo Brazilijos progre 
są. Daug Europos industrialų 
norėtų savo fabrikus perkelti 
Brazilijon. Bet čia susiduria 
su vienu sunkumu - nėra pa 
kankama elektros energijos. 
Jos trūkumas bus pašalintas 
tik po dešimties metų.

— Parai bos estade, Brazili 
jos šiaurėje, laukiama gero 
derliaus. Lietus iškrito laiku. 
Pasėliai gražiai atrodo

— Lenkijos aviacijos virši 
ninkai, pradedant majorais 
yra rusai. Bijo, kad lenkai 
su lėktuvais neišskristų į kitą 
geležinės uždangos pusę.

— Iš naujų Stalino įpėdinių 
nieko gero pavergtiesiems 
kraštams. Net nepasitikima pa 
vergtų kraštų komunistais. 
Atsakom ingesnėms pareigoms 
atveža iš Rusijos kacapus. Ga 
lotinai paaiškėjo, kad einama 
senu Stalino pramintu taku.

— Indokinijoj, kuri yra 
prancūzų protektorate, eina 
lemiami mūšiai su komunis
tais del strateginių vietovių.

- Šiais metais São Paulo 
prefeitura pakėlė mokesčius 
už žemę bei namus. Kai kur 
pakelta net iki 200 procentų. 
Šitas pakėlimas yra padary
tas dar buvusio prefeito.

Nedaugiau 12 proc. pelno.

Pranešama, kad prezidentas 
Getulio Vargas pasiųs parla
mentui įstatymo projektą, »ų 
lig kuriuo investuoto Brazili 
joj kapitalo pelnas negali bū 
didesnis Kaip 12 procentų. 
Kas bus virš 12 procentų bus 
konfiskuota ir panaudota 
labdarybės reikalams.

Nežinia, ar šis įstatymo pro 
jektas lies tik užsienio kapi
talą ar ir vidaus.

Jei šis įstatymas bus praves 
tas, tai užsienio kapitalas at
baidys savo kapitalus Brazili 
joje investuoti.

Vyriausybė ir taip, įvairių 
mokesčių pavidale, savo dalį 
atsiima.

— Amerika duos 100 tūks
tančių dolerių premijos tam 
rusų lakūnui, kuris Korėjos 
fronte atlėks ir pasiduos su 
kovos lėktuvu.

BRAZILIJOJ GAMINS MAŠI
NAS

Brazilija siekia ekonominio iš 
silaisvinimo,iš priklausomybės 
nuo kitų kraštų.

Lig šiol daugumą mašinų, 
arba svarbiausias jų dalis 
įveždavo iš užsienio.

Dabar jau yra susitarta su 
viena didele vokiečių firmą, 
greitu laiku padedant vienai 
braziliškai firmai ir vyriaųsy 
bei, bus pastatytas didelis fa 
brikas, kuris gamins žemės 
ūkiui mašinas.

Po kelerių metų Brazilijos 
mašinų industrija patenkins 
vidaus rinką.

— Vokietija, Pietų Ameri
koj, ypač Brazilijoj, pradeda 
atgauti turėtas prieš karą pre 
kyboj pozicijas. Kasmet vis 
plečiama prekyba su Vokie
tija.

Tikrasis Leninas sudegintas.

«Deutsche Illustrierte» Nr.15 
1953 skelbia, kad tikrasis Le
ninas, laikytas Lenino mauzo 
liejuje Maskvoje, buvo sude
gintas, o jo pelenai su urna 
paskandinti Volgoje netoli 
Ulianovsko, kur Leninas-Ulia- 
novas yra 1870 m. gimęs. Sta 
lino įsakymu buvo padaryta 
dirbtinė Lenino figūra, kurią 
iš ypatingos medžiagos Kaza
nėje padarė skulptorių kolek 
tyvas. Ją dirbusius skulptorius 
parinko asmeniškai pats Beri 
ja. Skulptoriams pavyko su
kurti tokį Leniną, kuris tie
siog tobulai atitiko tikrąjį Le 
nino kūną. Tuo būdu iš visos 
Sov. Sąjungos į Raudonąją 
aikštę prie Lenino mauzolie
jaus vykstą bolševikai, kad 
galėtų patys savo akimis pa
matyti rusų komunizmo «šven 
tojo» kūną, iš -tikro mato ne 
Lenino palaikus, bet tik pa- 
praščiausią dirbtinę Leninu 
pavadintą figūrą.

— Balandžio 30 d pasira
šė Brazilija su Importo ir Eks 
porto banku 300 milijonų pas 
kolą. Brazilija Amerikai už 
prekes yra atsilikusi 410 mili 
jonų dolerių. Gauta paskola 
bus panaudota skoloms apmo 
keti. Sulig sutartimi Brazilija 
mokės pusketvirto metinio 
nuošimčio.

— Galutinai uždrausta iš už 
sienio privatiems asmenims 
importuoti automobilius.

įyi.Niilžvydo biblioteka
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Visiems Laisvojo Pasaulio Lietuviams
Mirus Stalinui, naujieji Krein 

liaus valdovai pradėjo plačiu 
mastu veiklą, rodydami lais
vam demokratiniam pasauliui 
tariamai taikingą Sovietų Są 
jungos posúkj į keitimą iš pa 
grindų visos savo politikos ir 
grįžimą į teise ir žmoniškumu 
pagrįstą santvarką.

Tai įprasta Lenino, Stalino 
ir dabar Malenkovo pasekta 
bolševikų apgaulės taktika, 
kartojama tuomet, kai jiems 
reikia atsikvėpti ir sustiprėti. 
Kas juos pažįsta ir prisimena 
NEPo ir kitus tolygius bolše
vikų klastingus žygius, žino, 
kad tai seni, tik pakartotinai 
ta ar kita forma vartojami 
laisvajam pasauliui pavergti 
spąstai.

Mes, lietuviai, bolševikus 
pažįstame labai gerai - ir jų 
teoriją, ir jų praktiką. Visa 
tai patyrėme išeidami visą 
bolševikų pavergtai tautai at 
neštą kančių ir priespaudos, 
kalinimo ir trėmimo, bado ir 
šalčio, baimės ir teroro, asine 
nų ir tautos naikinimo geno 
cido pragarą.

Dėl to linkusiam ta bolševi 
kų sukta taktika patikėti pa
sauliui visu objektyvumu ir 
atsakingumu skelbiame ir, išei 
darni iš savo išeivio šventos 
pareigos, nenustosime skelbę 
ir įtikinėję, kad visa tai yra 
tik bolševikų suktas manevras 
Vakarų demokratinei visuome 
nei suskaldyti ir sukliudyti 
laisvajam pasauliui taip apsi 
ginkluoti, jog tolimesnė Sovje 
tų agresija pasidarytų nebeį 
manoma. Antra, - kad jie ga 
lėtų užgrobtas valstybes ne
kliudomai laikyti savo ranko
se ir pagaliau tuo būdu gale 
tų lengviau pavergti pasilikti 
sį laisvėje pasaulį. Ir trečia, 
- kad ta Malenkovo taktika 
jie paleidžia tik naują miglų 
uždangą Sovietų imperializ
mui pridengti ir tikrovei nūs 
lėpti.

Gerai žinodami, kad Sovie 
tų Sąjunga, sulaužydama tarp 
tautines sutartis, nuo antrojo 
karo pradžios yra užgrobusi 
vienoje Europoje daugiau 
kaip 100 milijonų žmonių gy
venamas žemes ir nieko ne
daro jos pavergtų kraštų lais 
vei grąžinti, mes negalime ki 

taip vertinti ir visos dabarti
nės Sovietų taktikos, kaip lai 
kydami tai nauju dideliu ap
gaulės bandymu.

Sovietų gera valia butų ga 
Įima tik tada patikėti, jei jie 
pradėtų šalinti visus laisvųjų

Pre). Mykolas Krupavičius 
VLIKo pirmininkas

tautų pagrobimo padarinius, 
nustotų skriaudę pavergtas 
tautas ir pradėtų už padarytą 
sias skriaudas atsilyginti, pir 
mon galvon jei Sovietai grą 
žintų Lietuvai, Latvijai ir Es 
tijai bei kitoms pavergtoms 
valstybėms laisvę ir nepriklau 
somybę. Tačiau ta linkme jie 
ničnieko nėra padarę ir nė 
puse žodžio tuo reikalu nėra 
prasitarę

Laisvajame pasaulyje yra 
pastebimas palinkimas patikę 
ti naujaisiais Sovietų vyliais. 
Mums tai sudaro rimtą pavo
jų. Todėl, kad dėl naujos bol 
ševikų politikos nenukentėtų 
Lietuva ir jos reikalai, viso 
laisvojo pasaulio lietuviai k vie 
čiami su ypatingu budrumu 
stovėti musų laisvės sargyboje 
ir vėl drąsiai ir garsiai pra
bilti į šio klausimo sprendėjus.

Musų šios dienos šūkis - 
jokių derybų su Sovietais, jo 
kių jiems nuolaidų, kol Lietu 
voje ir kitose jų pavergtose 
valstybėse bus baigta sovietų 

karinė okupacija.
Šiam šių dienų musų pagrin 

diniam Šukiui įgyvendinti kiek 
vieno krašto lietuviai per sa 
vo bendruomenių vyriausius 
organus ar kitas turimas spe 
cialiai sukurtas Lietuvai lais 
vinti organizacijas kreipiasi į 
savo gyvenamojo krašto vyri 
ausybių galvas, vyriausybes, 
parlamentus, JTO raštu ar 
žodžiu per delegacijas su ši
ais reikalavimais:

a) Sovietų kariuomenė turi 
būti nedelsiant atitrauk
ta iš Lietuvos, o suvereni 
nė Lietuvos Respublikos 
valdžia grąžinta tautai.

b) Nedelsiant turi būti pa
siųsta į Lietuvą Jungti
nių Tautų kariuomenė 
tvarkai palaikyti, piliečių 
saugumui garantuoti ir jų 
gyvybei apsaugoti nuo So 
vielų ir jų agentų keršto 
veiksmų.

c) Speciali Jungtinių Tautų 
komisija turi prižiūrėti, 
kad rinkimai butų veda
mi laisvai demokratišku 
būdu ir kad tuo būdu iš 
rinkto Seimo sudarytoji 
Laikinoji Vyriausybė tuoj 
perimtų Lietuvos valdy
mą į savo rankas, ir

d) kad įžengus į Lietuvą 
Jungtiniu 'l'autų kariuo
menei, bii'.ų sudarytos 
sąlygos tuoj g į<ti Lietu 
von visiems ištremtiesi 
ems į Rusiją bei į laisvą 
ii pasauli pasitraukusi
ems lietuviams.

Gėlių Madona.

Šiose grumtynėse dėl lais
vės ir teisių mes neprivalome 
išleisti iš akių ir tokio svar
baus veiksnio, kaip viešoji 
visuomenės opinija. Jai duoti 
teisingą kryptį ir palenkti mú 
sų reikalų naudai turime pa
naudoti radiją ir spaudą mū
sų gyvenamu kraštų žmonių 
kalba bei savo asmenines pa 
žintis ir įtaką.

Šiuo metu mums svarbiau
sia, kad laisvasis pasaulis ne 
būtų bolševikų dar kartą ap
gautas ir suklaidintas. Ypač 
mums svarbu, kad visame pa 
šaulyje susidarytų vieninga 
nuotaika pateikiant Sovietams 

Venancijus Ališas

MOTINA
Ji — moteris. Ji — motina. Ji — kraujas, duona. 
Kas žiedą - baltą, gležną, — sukruvintą matys? 
Tamsoko veido begalinis žavesys 
Užmigęs ilsisi ant mėlynų aguonų.

Vos gižlią savo krūtį kūdikiui atskleidžia 
Saulėleidžiu ant slenksčio užeigos senos — 
Šešėlyje auksinis sparnas šypsenos 
Plasnodamas į drėgnas lūpas nusileidžia.

Bevarde meile! Uždangų tylioji aušra!
Žydįs tolydžio sode verksmo lietuje!
Sapne girdžiu žingsnius suaidint kuošvelniansiai...

Kelionių amžinų Dalyve, ar tave 
Tas vienas žodis pašaukė, tyloje tartas. 
O Motina?! (Toks žemiškasis tavo vardas).

griežtus reikalavimus pirma 
pašalinti sovietų smurto pasek 
mes, vadinasi ■ pasitraukti iš 
Lietuvos ir kitų jų pavergtų 
tautų žemių, ir tik paskum 
kalbėti apie taiką.

Šiame žygyje testiprina mus 
tepriduoda mums ryžto ir iš
tvermės kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir teisiij šie Baranaus 
ko žodžiai:

Kad tu, gude, nesulauktum, 
Nebus, kaip tu nori.
Bus kaip Dievas duos, 
Ne tavo užmačiai nedori.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas

Mirusiajai mano draugei Ka
zelei mamaiė rengė įkapes.

— Žinai, Irute, geriausiai 
tiktų Kazelei tavo baltoji su
knelė.

Ta puikioji, balta, raudonais 
aksominiais žirniais suknelė, 
buvo gražiausia ir labiausiai 
mano mėgiama iš visų. Gaila 
buvo Kazelės, bet gaila ir su 
knelės.

— Mamate, juk tai mano 
gražiausioji suknelė...

— Kaip tik dėl to, Irute. 
Argi norėtumei Kazelę apreng 
ti su savo bjauriausiu rūbeliu? 
Reikia ją gražiai papuošti tai

Šatrijos Ragana

M a m a t e
diuelei, džiaugsmingai iškil
mei, kada jos siela nuėjo pas 
gerąjį Dievulį.

Bet kad taip buvo sunku 
persiskirti su gražiausiuoju rū 
beliu. O mamatė kalbėjo to
liau:

— Pamąstyk, Irute, kas tau 
pačiai bus maloniau paskui. 
Jei neatiduosi suknelės, apsi 
vilksi ją kelis kartus, ir rei 
kės ją mesti prie skurlių. Jei 
atiduosi, ilgiau paliks tau at 
minimas, kad savo draugei ne 
pasigailėjai to, kas tau buvo 
gražiausia. Mieliausia žmogui 
atminus ne tas valandas, ku
riose jis linksminos ir puošė 
si, bet tas, kuriose apgailėjo 
pats save.

— Atiduosiu suknelę, mama 
te... Man jau nebegaila.

Stipriai stipriai pabučiavo 
mane mamatė. Kartu išėmėm 
suknelę iš spintos, pažvelgiau 
dar į ją paskutinį kartą ir 
įdaviau Anei, kad, nuneštų 
Kazelei.

Pavakariais nuėjome su ma 
mate paskutinį kartą atlanky 
ti Kazelę. Ant baltai užtiesto 
stalo gulėjo gražiai aprengta, 

su mano suknele, su rūtų vai 
nikų ant aukso galvelės, su 
paveikslėliu baltose, ka p po 
pierius, rankelėse.

Namo nėjome eidami iš Ka 
želės, net ėjom pasivaikščio 
ti. Aš vis baisėdamos glau
džiaus prie mamatės.

— Koks baisus yra miręs 
žmogus, mamate!

— Baisus, Irute. Tas pats 
ir nebe tas. Tie visi veido 
bruožai, - like svetimi, toli 
mi, nebe tie.. Žmogus šaltas 
ir bejausmis...

— Ar atmenate, vaikai, kaip 
vasarą auginote drugelius? — 
tarė mamatė, valandėlę paty 
įėjusi. — Kaip iš lėlučių ri
tos drugiai? Lėlutės likos tuš 
čios, o gražūs drugeliai lėkė 
kažkur tolybėm Lėlutė — tai 
žmogaus kūnas, o drugys 
siela. Išsiritus iš savo lėlutės, 
lekia sau pas Dievulį Žinot, 
kokie nevienodi yra drugiai. 
Taip pat ir žmonių sielos Vie 
nos gražios, spindinčios, kitos 
pilkos, šlykščios.

— Aš žinau. - tarė Niką, 
gerų žmonių sielos yra 

gražios, kaio tas drugys, atsi 
meni, narnate, kur buvo toks 
spalvotas, puikus, kaip vaivo 
rykštė, ir turėjo tokius auksi 
nius taškelius?

— O vienas buvo toks pil

kas, Ivg nešvarus. Tai nege
ros sielos, — tariau.

— Taip, va’keliai. Kiekvie
na graži mintis, kiekvienas 
geras darbas, kiekvienas susi 
valdymas, auksu ir vaivorykš 
te varsoja jūsų sielų sparne
lius.

— Mamate, tai Irutės sielos 
sparneliuose šiandien užaugo 
viena auksinė pi unksnei nes 
ji davė Kazelei savo gražiau

Halina

Danutes
los vardas buvo Danutė ir 

tebuvo jai tik dešimt metų. 
Ji augo šeimoje mylima ir 
aprūpinta. Jos šviesi galvutė 
skyrėsi iš tarpo broliukų ir 
sesučių, ir tik ji, mažoji Da
nutė turėjo mėlynas rimtas 
akis.

Svetimoje šalyje slinko mė 
nėšiai vienodai žaliai pasipuo 
šę. kaip per Kalėdas, taip ir 
sutikdami gegužės pirmąjį 
sekmadienį. Bet kiekvienas 
mėnuo turėjo Danutei savo 
reikšmę. Kalėdos buvo sma
giausios — tai būdavo gruo
dyje. Mama ruošdavo eglaitę 
ir Danutė, kaip ir jos sesutė 
ir broliukai turėdavo pa šaky 
ti naują lietuvišką eilėraštį, 
o po to pasiieškoti po eglaite 
paslėptų dovanų, kuriomis vai 

šią jį rūbelį? — paklausė Niką.
— Užaugo graži aukso plun 

ksnelė, nes Irutė nepasigailė 
jo to, kas jai buvo brangu, — 
atsakė mamatė.

O man buvo taip malonu 
malonu tų žodžių beklausant 
ir, rodės bučiau atidavus dar 
ir visus kitus daiktelius, kad 
tik kuo daugiausia tų auksi
nių plunksnelių užauginčiau 
savo sielos sparneliuose.

Didžiulytė - Mošinskienė

Dovana
kai taip džiaugdavosi.

Po Kalėdų sekdavo Nauji 
Metai Tada mama leisdavo 
pasėdėti vakare ilgai iki sus
kambėdavo pirmasis dūžis 12- 
tos valandos. Kaip smagu bū 
davo tada, kai mama pakilda 
vo n o stalo ir šypsodamasi 
sakydavo: «Sveikinu, vaiku
čiai. jus Naujų Metu sulaukti 
sius!» Ji išbučiuodavo visus 
ir savo šilta ranka prispaus
davo kiekvieną prie krūtines, 
kurioje Danutė išgirsdavo šir 
dies plakimą, tokį stiprų, tokį 
gyvą...

Vasaris sekė grasindamas 
atostogų pabaigą Artėjo mo
kslo metai Ir sukėsi Danutės 
galvutėje naujos viltys, nauji 
planai. Ji jau buvo išsiilgusi 
mokyklos suolo draugių.
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Kremlius meluoja.
Kremliaus diktatoriai jau 

atsakė į prez. Eisen howerio 
kalbą. Žinoma atsakė staliniš 
kai, taip kaip jiems patogu, 
kaip reikalauja imperialistinio 
komunizmo interesai.

Stalino Įpėdiniai aiškiai pa 
brėžė, kad jie tęsia Stalino po 
litiką. Ką darė tė\elis Stali
nas, tą daro ir darys jo įpė
diniai - Malenkovas, Beria li
ko m pa n i ja.

Per ilga visas Kremliaus 
nesąmones ir melagystes čia 
dėstyti. Čia tik priminsiu tas 
atsakymo vietas, kurios musų 
Tėvynės likimą liečia. Būtent, 
komunistiški despotai tvirti
na, kad Lietuva ir kitos pa
vergtos tautos «laisvu noru» 
prisijungė prie Rusijos ir pa 
sirinko dabartinę santvarką. 
Reiškia pats lietuvis nubalsa 
vo, kad jis nori, kad jo tėvy 
nę valdytų burliokai, kad iš 
jo butų atimta nuosavybė, 
kad šimtai tūkstančių lietuvių 
būt ištremta į Sibirą, kad vie 
ton Maironio. Kudirkos, Basa 
navičiaus, būt statomi pamin 
klai Leninui, Stalinui, Zdano 
vui ir kitiems Lietuvos žudi
kams. Kurgi rasi didesnį me
lą per akis, kaip šis Maskvos 
melas.

Šitaip niekš’ngai mejuoti te 
gali tik tas. kuris šuns akis 
turi. Ir šias melagystes visam 
pasauliui skelbia.

Musu pareiga prieš laisvąjį 
pasaulį šias melagystes. tero
rą ir smurtą, kurį vykdo oku 
puotoje Lietuvei" demaskuo
ti. Tylėjimas butų nusikalti
mas.

Iš šio pavyzdžio galime 
spręsti ką ir kaip kitais klau 
Simais Maskva pasisakė.

Kas yra ateitininkai?
Žodis «ateitininkai» yra daž 

nai skaitytojų randamas ir 
«Musų Lietuvoje» seniau išvy 
kasieji iš Lietuvos apie atei
tininkus bei «Ateitį» nedaug 
ką yra girdėję. Todėl pravai
tu gerbiamuosius skaitytojus 
supažindinti su ateitininkų vei 
kimu, kurių skyrius yra ir čia 
São Paulyje.

«Ateitis» - ateitininkai yra 
lietuvių kataliku mokslus ei
nančio jaunimo organizacija.

Organizacijos pobūdį jau 
nusako pats jos pavadinimas, 
kad ji yra: L. lietuvių, 2. ka
talikų ir 3. besimokančio jau 
nimo, tai yra to jaunimo, ku 
ris yra gimnazijose, koledžiuo 
se, universitete, organizacija.

Jos tikslas yra narius pa
ruošti susipratusiais, sąmonių 
gaiš, veikliais lietuviais ir ge 
rais katalikais.

šių tikslų vedina ateitinin 
kija prieš 43 metus išėjo į gy 
venimo kovą, 1910 metais, ka 
da Lietuva buvo rusų carų 
okupacijoje. Anuo metu, kaip 

Grįžo paukščiai iš šiltų kraštų...

ir dabar, okupantas norėda
mas sunakinti Lietuva ryžosi 
ją surusinti ir suprovoslavinti, 
persekiojant katalikų tikėjimą. 
Be to, anų laikų mokyklose 
ir universitetuose, Rusijoje, 
buvo paplitusi bedievybės, 
nihilizmo, bei materializmo 
dvasia. Ne vienas mažiau ap 
dairus, ar silpnesnės orienta
cijos moksleivis ar studentas 
paskendo lietuviams ir Lietu 
vai svetimų idėjų juroje. Grę 
sė pavojus, kad lietuviškoji 
inteligentija nueis visai sveti 
mais katališkai Lietuvai keli 
ais.

Svetimii idėjų nesuvilrotos 
moksleivijos ir studentijos da 
lis, tiek Rusijos tiek vakarų 
Europos universitetuose, susi 
tikdama atostogų metu, pasi
ryžo organizuotai išeiti į de 
fensyvą prieš Lietuvai ir tikę 
jimui gręsiančius pavojus. Ka 
daugi Lietuva buvo stengia
masi nutautinti ir nukatalikin 
ti, tai naujas mokslus einan
čio jaunimo sąjūdis kaip tik 
pasiryžo kovoti už Dievą ir 
Tėvynę, stengiantis privatų ir 
viešą gyvenimą atnaujinti Kris 
toje.

Ateitininkai jau buvo dide
lė pajėgu. Lietuvos ir lietuvių 
gyvenime pirmojo pasaulinio 
karo metu ir kovose už nepri 
klausomybę. Pirmoje karo 
mokyklos laidoje 90 nuošim
čių buvo ateitininkai Pirmoji 
aviacijos auka kovoje su bol 
ševikais buvo ateitininkas lei 
tenamas Kumpis.

Nepriklausomos Lietuvos gy 
venimo metais ateitininkai bu 
vo pati didžiausia, drausmin 
ginusia ir kuribingiausia moks 
leivijos bei studentijos ideo
loginė organizacija, išauginu

Petronėlė Orintaitė

MOTINA
Nieko.nėr skaidresnio šiam purvų pasauly — 
Nei laukų lelijos, nei rasa žieduos...
Tartum Dievo žaismo dangiškoji saulė 
Sopuliu ir meile - amžiais mus vaduos...

Siūlykit žemčiūgą, pilkit saujas aukso —
Niekuo neuupirksit motinos širdies!
Tai tarytum perlas krišpolo vaiskiausio, 
Ir sunkiausioj gėloj - jam tiktai meldies...

Daugel mylimųjų tave suvedžiojo — 
Kur tavo bičiuliai vargo valandoj? 
Ir cik ji viena, tik ji ištikimoji — 
Amžinai nevystąs versmėje želmuo!

Paskutiniu kąsniu su tavim dalinsis, 
Paskutinio rūbo tau ji negailės,
Už tave guldys ir galvą savo žilsvą, 
O trapi ir skaisti — pumpuras gėlės...

Kur tiktai tu eisi, kur tu nukeliausi, 
Niekur jau nerasi rankos taip mielos, 
Motina - brangesnė už brangiausią auksą, 
Tik negrįš iš kapo tau ji niekados...

si savo eilėse žymių rašytoji} 
mokslininkų, visuomeninkų, 
politikų, žurnalistų, menininkų 

Ateitininkija ir antrojo pa
saulinio karo metu savo pa
reigą atliko ir Tėvynei paau
kojo pačias geriausias savo 
jėgas Nemaža vadų neša su n 
kią tremtinio dalį Sibire, kaip 
prof. Dovydaitis, Bizauskas, 
Senauskas ir kt. O kitų žiau
riose, gyvenimo sąlygose, pla 
čiose Rusijos stepėse jėgos 
buvo palaužtos. Kovoję ir dir 
bę Lietuvai ir del Lietuvos 
mirę tremtinio mirtimi, kaip 
pavyzdžiui buvęs prezidentas 
Al. Stulginskis, Dr. Skrupske- 
lis, štaupas.

Ir šiandien ateitininkų idea 
lai nemažiau aktualūs ir rei
kšmingi Lietuvai kaip prieš 
43 metus. Katalikiškoji Lietu
va yra pavojuje. Svetimos 
idėjos ir aplinkuma lietuvio 
išeivio ar tremtinio šaldo lie 
tuvišką širdį. Lietuviškai mo
ksleivijai svetimuose kraštuo 
se yra labai didelis pavojus 
visiškai atkristi nuo lietuviško 
gyvenimo ir nuo Lietuvos rei
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Kovo mėnesį mama šventė 
gimtadienį, kurio laukdavo Da 
nutė, bet kažkodėl nelaukda 
vo mama. Kode ? — Danutė 
ir jos broliukai to dar nesu
prato.

Balandyje bu va Velykų šven 
tės Jos būdavo mielos, nes 
tie dažyti kiaušiniai ir tie pa 
sakų zuikiukai daug džiaugs 
mo atnešdavo.

Bet dauginusią rūpesčio k ė 
lė mažytės Danutės galvutėje 
gegužės mėnuo, kurio pirmą 
ji sekmadienį švenčiama Mo 
tinos Diena. O gegužės mėnuo 
artėjo,g nors šiame tropikų 
krašte jis buvo labai panašus 
į kitus mėnesius.

Iš štai vieną dieną mokyto 
ja klasėje priminė vaikams, 
kad jie neužmirštu atžymėti 
tos svarbios jiems dienos.

Mama buvo išėjusi tuo lai
ku, kai Danutė grįžo namo 
ir atpasakojo save broliukams 
ir sesutei mokytojos žodžius. 
Ji juos susišaukė j savo ma 
žylį kambarėlį ir tyliai, tyliai 
tarėsi vaikai, kokį džiaugsmą 
jie padarys savo mamai Ka 
jie nutarė, gal tegirdėjo įskri 
dęs vėjas ir pilka dulkelė nu 
tūpusi ant paveikslo rėmų. 
Tik visi matė, kaip Danu 
tė iškratė savo santaupų dė
žutę, sušukavo šviesias kasė 
les ir labai išdidi uždarė kie 
mo vartelius išeidama į gatvę.

Ji ėjo labai tvirtais žings
niais. nesidairydama į šalis, 
nes ji aiškiai žinojo, koji no 
rėjo. kur ji ėjo Ilga ir dulkė 
ta gatve, kuria skubėjo praei 
viai. kurioje mainėsi krautu
vių langai, skubėjo maža mer 
gylė prie gražiausios vitrinos. 
Jos mėlynų akiu spinduliai 
jau buvo pasiekę langą, ku
riame mirgėjo tiek daug gra 
žiu dalykų...

Danutė peržengė krautuvės 
slenkstį pasitikėdama savimi, 
suspaudusi saujelėje daug va 
rinių pinigėlių. Ji paprašė 
pardavėjo parodyti jai gražiau 
šią dėžutę su kvepalais, tą 
pačią, kurią ji jau prieš daug 
savaičių buvo lange išsirinku 
si ir širdelėje pasakiusi: «Tai 
bus mano mamai».
Pardavėjas abejingai padavė 
jai daiktelį, pasakė kainą. Sus 
kambo variniai ant stiklinio 
stalo Jų buvo tiek daug ir 
pardavėjas juos taip abejingai 
skaičiavo. . Ir kada pasirodė, 
kad ju užteko tai užburtai 
gražiai dėželei gauti. Danutės 
veidas nušvito, ji smarkiai 
suspaudė mažą pakietuką ran 
kūtėje, o širdelė taip smar
kiai plakė džiaugsmu grįžtant 
namo ilga pilka gatve...

Danutė sugrįžo namo stipriai 
užtrenkusi kiemo vartelius. 
Mamos dar nebuvo. Ji vėl su 
sišaukė broliukus ir sesutę 

ir drebančiom is rankutėmis 
atidirė ryšulėlį. Taip išdidi 
ji rodė, kokią gražią dovaną 
ji maža Danutė, atnešė ma
mai... Susiglaudė mažos vaikų 
galvutės, pasigerėjimu suspin 
dėjo akelės, bet Danutės ma 
ži piršteliai taip virpėjo iš 
džiaugsmo, kad dėžutė išsly 
do, krito ant akmens slenks 
čio ir subyrėjo} šimtus skevel 
drėlių Nulinko susiglaudusios 
galvutės, akys išgąsčiu išsi
plėtė, visi tylėjo.

Mažos šviesios mergytės mė 
lynas žvilgsnis aptemo, suvir
po lūpytės ir ašaros plonu 
siūleliu nutyso per pabalusius 
skruostus. Ji jautė, kad jos 
širdis taip susispaudė, kad 
net po krūtine ėmė skaudėti. 
Danutė pritūpusi rinko skevel 
dras mažais piršteliais, o jos 
galvutė svaigo iš liūdesio ir 
švelnaus kvapo, kuris paskli 
do kvepalams pasi liejos ant 
slenksčio.
Mama vakare sugrįžo. Vaikai 
širdelėse uždarę paslartj nie 
ko nepaminėjo. Tik Danutei 
taip sunku buvo žvelgii į sa
vo mamą, kuriai ji ruošė to 
kį džiaugsmą Ji taip mylėjo 
narnos šypsantį veidą ir jos 
meilius žodžius! O šį vakarą 
rūpestis dengė mamos kaktą. 
Ir dar labiau susispaudė Da
nutės širdelė. Sėdėdama ant 
slenksčio mąstė Danutė. «Ryt 

Motinos Diena ir aš nepra- 
džiuginsių savo mamos...» ir 
ir vėl ašaros žirniukais krito 
iš šviesių akyčių susimaišyda 
mos su švelniais kvepalų aro 
matais. —

Išaušo rytas. Prašneko pir 
raieji paukščiai. Saulės spin
dulys, auksine strėle prasimu 
šęs pro sustingusius rūkus, 
perbėgo akmens slenkščiu. 
Danutė atsiduso, ir jos sun
kios blakstienos nenorėjo atsi 
merkti. Ji visą naktį sapne 
rinko sudužusias šukeles, no 
rėdama iš jų sulipdyti mamai 
dovaną.

Bet štai ji girdi tikrumoje 
mamos žingsnius. Mama eina 
pro duris, sustoja. «Vaikai, 
žiūrėkite, koks grožis! — sau 
kia. Visi pašoko. Niekas ne
nori savo akimis tikėti. — Ak 
mens slenkstis visas padeng
tas puikiais melsvai balkšvais 
žiedeliais, kurie skleisdami ne 
paprastą aromatą, tarsi šy
psančios akutės, žvelgė į vi 
sus. «Iš kur tos gėlės, tokios 
nepaprastai kvapnios gėly
tės?» — klausia mama. «Tau, 
mamute, išdygo jos, nes šian 
diena visoj gamtoj sužydo gė 
lės tik tau —» sako vyriau
sias vaikų. O Danutė tvirtai 
prisiglaudusi prie mamos krū 
tinės nupasakojo jai apie su 
dužusią dovanėlę, ir vėl aša 
relės pasrūva jai iš akių. «Ne 

verk, mažyte. Argi tu nema
tai, kokį stebuklą padarė ta 
vo geros širdelės norai?» — 
guodžia ją mama. «Žiūrėk ta 
vo ašaros kiečiausią akmenį 
sujaudino ir jis pasipuošė šian 
dieną tomis gražiomis gėlelė 
mis, kurios mano širdyje nie 
kada nenuvys». Tuos žodžius 
tardama mama pamylavo kiek 
vieno vaiko galvą ir, apkabi 
nusi mažąjį ketvertuką, dar 
kartą pajuto nepaprastą vai
kų meilės galybę.

Motinos auka
«Dabar aš važiuosiu į Šve-- 

diją ir parsivešiu savo Mailą», 
pasakė moteris vardu Erkko. 
Jau daugelį metų ji gyveno 
visiškai vieniša ir todėl kalbė 
davo balsiai pati su savimi. 
Kai 1939 metais gruodžio mė 
nesį rusai užpuolė Kareliją, 
ji buvo pabėgusi. Jos vyras 
žuvo kare. Dabar Trkko gyve 
no prie vieno iš tūkstančio 
ežerų, mažytėje trobelėje, tu 
rėjo dvi ožkas ir stakles, ku 
rias ji buvo gavusi iš Raudo 
nojo Kryžiaus. Tuo ji ir ver
tėsi. Karo metų Raudonasis 
Kryžius buvo išgabenęs taipo 
gi vaikus į Švediją. Praėjo 
tryliką metu. Tada mažoji 
Maila buvo 3-jų metų amžiaus. 
Štai dabar mergaitei sukako
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kalų. Turint dėmesyje visas 
šias aplinkybes ir yra organi 
zuojamas mokslus einantis jau 
nimas, čia São Kaulyje j atei 
tininkų organizaciją. Ši orga 
nizacija yra gaivinančiu lie
tuviškas jėgas šaltiniu. Taip 
pat duoda progos lietuviškam 
jaunimui susidraugauti, tuo 
būdu išvengiant svetimus įta 
kos. Ateitininkams čia ir skir 
tas didelis uždavinys - saugo 
ti būsimąją inteligentiją nuo 
ištautėjimo ir ruošti visuome 
nei vadus.

Todėl pakartotinai kreipiuo 
si Į tėvus prašydamas leisti 
besimokantį jaunimą gimnazi 
jose ar kitose tolygiose mo
kyklose, dalyvauti ateitininkų 
organizacijoje.

Mokykla duoda diplomą, pro 
fesiją, bet organizacija išmo 
ko kaip reikia suktis visuomė 
nėję aplinkumoje, užpildo tas 
spragas, ko mokykla nepajė 
gia ar nesuspėja moksleiviui 
ar studentui duoti. Tikiuosi, 
kad šis atsišaukimas į lietu
vius tėvus neliks balsu šau
kiančiu tyruose, bet netolimo 
je ateityje ateitininkų eilėse 
turėsime lietuviškos mokslei 
vijos daugumą.

Pagaliau prisiminkime, kur 
yra šiandien bu\ę Lietuvos 
konsulato stipend)jatai? Ka
žin ar kuris nors dalyvauja 
lietuviškame veibime? O taip 
atsitiko, kad nebuvo organi
zuoti ir paruošti.

Run. P. Ragažinskas

Ir Kanados spauda šiltai atsi 
liepia apie lietuvio prof. A. 
Zubrio tyrinėjimų rezultatus 
ieškant sėkmingesnių vaistų 
kovoti su džiova.- Lietuvoje 
jis yra profesoriavęs Vytauto 
I). U n te, o dabar jau 3 metai 
dirba Toronto un to laborato
rijose. Jo darbas davė gražių 
vaisių su pelėmis. Yra daug 
vilčių, kad jo patentas įgalins 
sėkmingiau kovoti ir su žino 
nių džiova.

- Prancūzija. Liet. Šalpos 
Draugija, gavusi iš amerikie 
čių Laisvosios Europos Komi 
teto pašalpą, išsinuomojo V Lí 
Ko VT bustą Paryžiuje ir ple 
čia savo veiklą.

— Šiomis dienomis, kaip 
tenka patirti, Lietuvos Minis- 
teris Londone ryšium su vadi 
namą ja naujosios Sovietų vy 
riausybės «taikos politika» 
įteikė britų vyriausybei notą. 
Kaip jau žinoma, ji buvo pra 
dėta. Malenkovo pareiškimu, 
padarytu š. m. kovo 15 d . ku 
riame jis pasisakė, kad So 
vietų taikos politika esanti 
pagrįsta kitų kraštų teisių res
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Ona Sadauskaitė.

Tau žydes vyšnių sodai
Tau gyvenimas džiaugsmui juk duotas 
Man jisai toksai tolimas jau.
Nebuvau aš žiedais vainikuota
Ir vargiai ar bebusiu -- bijau...

MŪSŲ LIKTU V A 1953 :n ge> u'ės t d.

T

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Musü Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU LIETUVĄ»

Nori patogioj, gražioj vieloj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

— Italija. Vizų palengvinimai 
lietuviams. P.L.B. Romos apy 
linkės pirmininko kun. V. Min 
cevičiaus intervencijų dėka 
Italijos vidaus reikalų minis
terija išleido patvarkymą, ku 
riuo sugrįžimo viza į Italiją, 
galiojanti 3 mėnesius, čia gy 
venantiems lietuviams išduo
dama tuoj pat vietos apskri
ties policijos viršininko, ir 
jau nebereikia kreiptis į vi 
daus reikalų ministeriją, kaip 
buvo ligi tol. Tuo būdu panai 
kinama ilga procedūra, trun
kanti keletą savaičių. Vizos 
tiek įvažiuojant, tiek išvažiuo 
jant duodamos į lietuviškus 
pasus.

— Kanada. Lietuvis išrado 
naujus vaistus kovai su tbc.

jau šešiolika metų — «ir da
bar aš važiuoju į Švediją ir 
pasiimsiu savo Mailą».

Ji nusiėmė savo beržines 
klumpes, kurias avėdavo na
mie, užsidėjo aulinius batus 
ir padariusi 2000 kilometrų, 
pavėžėta tai sunkvežimiu, tai 
lengvu automobiliu, kurie ją 
mielai pasiimdavo, ji sustojo 
ties vartais turtingo ūkininko 
Gustavo Mortenseno ties Ūme 
-Elf Šveaijoje. Raštelį su tuo 
adresu ji išsaugojo visus tuos 
metus, kaip šventenybę. Nie
kada nebuvo ten parašiusi — 
nes apie ką ji galėtų parašy 
ti? Dabar ji buvo čia. ir ture 
jo pasiimti savo Mailą.

Tačiau įžengusi į kiemą — 
neteko žado. Koks tai buvo 
ūkis! Kokie tvartai, kokios 
trobos! Maila tikrai turėjo- bu 
ti laiminga likusi čia tarnai
te. Ne, ji negalėjo tuojau pa 
sisakyti, kuriuo tikslu čia atė 
jo. Reikėjo pirma priprasti 
prie naujos aplinkos.

Šeimininkė pamanė ją esant 
vieną tų suomių moterų, kini 
norėjo pamatyti savo vaiką. 
Šioje apylinkėje ju buvo daug. 
Ji parodė ateivei virtuvę su 
didele elektrine plyta, puikius 
tvartus, kur karvės buvo elek 
tra melžiamos.

Suomė viską gerai įsižiūrė 
jo. Ji taipogi atydžiai įsižiūrė 
jo visas samdines mergaites,

Bet tu toks man laimingas atrodai.
Tau šypsotis ir juoktis tiktai.
Tau žaliuos ir žydės vyšnių sodai.
Man likimas kvatosis piktai.

Daugel metų praėjo vilingų.
Tik nedaug bepraeis ateity.
Dar žiedais tau pavasariai sninga.
Man nedaug jau beteks pamatyt.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, k- d prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitą šalia 
esančių sklypų.

Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Kai rytų sidabriniai karoliai 
išdabina žiedų taureles, 
Skrenda saulė padangėmis šuoliais 
Sau sidabro mėnulį surast.

Kogi man beieškoti po žemę?
Man -- ne saulei juk draugo nebus. 
Kas bedaim lūšnelėje gema.
Kas gi guos tam auksinius rūbus?

tačiau jų tarpe nebuvo nei 
vienos, kuri galėtų būti Maila.

«Mes neturime vaikų», — 
tarė ūkimm-ė, «bet pas mus 
yra viena suomių mergaitė, 
kurią vadiname Marika, nes 
taip aš vadinuos». «Kur ji 
yra?» — «Mieste. Ji mokosj 
ūkio mokykloj. Šiais laitas 
ūkininkė turi taipogi daug ži 
nlų turėti. Marika grįš šeštą 
valandą».

Taip, ji grįžo šeštą valandą
dviračiu, 'lai buvo graži, lin
ksma jauna mergaitė. Ji mišo 
ko nuo dviračio ir įbėgo į 
namus. Po to pasirėdė drauge 
su šeimininke kieme. «' ur 
yra svetimoji moteris? - pa 
saukė. «Einame valgyti!»

Tačiau nei viena samdinių 
ateivės nematė. Ji nežinojo, 
kad jos motina buvo pasislė 
pusi už malkų stirtos ir nega 
Įėjo nukreipti žvilgsnio nuo 
taip gražiai apsirengusios męr 
gaitės, kuri buvo jos Maila. -■

Nepastebėta suomė grįžta 
tuo pat keliu 201 0 kilometrų 
atgal, apsiauna namuose vėl 
savo beržines klumpes ir sa 
ko sau balsiai: «Tą gerą, ką 
ji ten turi, čia aš jai negalė 
siu duoti». - Ji buvo papra
tusi su savimi balsiai kalbėti, 
nes ji gyveno vienui viena.

Iš vokiečių kalbos vertė 
Halina Didžiulytė-Mošinskienė

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

pektavimu bei tarptautiniu su 
tarčių gerbimu. Lietuvos ž no 
nės sveikintų tokius pareiški
mus, jeigu Sovietų vyriausy
bės žodžiai būtų paremti ir 
veiksmais. Lietuvos atžvilgiu 
tokiais veiksmais galėtu būti 
tik sulaužytų sutarčių ir Lie
tuvos suverenumo atstatymas 
bei jai padarytu skriaudų at> 
taisymas.

H KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO į

J. L. GalinsKas Ūda.
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1953 m. gegužės 1 d. MOŠŲ LIETUVA Pusi. 5

Jprinclys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys &, Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai !!!!ini 'm
nu nu
Iii' Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas J}!! 
'iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
'iii mas, kriminalinė ir darbo teisė. nu
l||| Darbininkams patarimai veltui.
tiii 'u'

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. I'1' nu. 1 '«I
w ir nuo 16.30 iki 19 vai. |»j
•III till

tį|i Rui Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 • 310 
iil'i (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) [{{Į 
mi sao Paulo ;;į;
nu j
'm ____ _ _ _ =
l!!Ė =2 == == =5 S= == e= == == == S= == == ■== == == == =.= == == == == = =

M E K AN IK OS DIRBTUVE T
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pagal mąstą.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys
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RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 |
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO |
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Industrial Comercio de Calçados

St L JAIA LR BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, tutbollstams, vaikams...

Rua Javaės, 719 .. Sãa Paulo

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už //Y ) \
18 kiro, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki oroga dabar įsigyti žemės J/
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių ’ \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua \ 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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'CAjfAjf
JÍÃC JOIRCIE

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai. 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510

'y\

Fone 35-3260 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OIAI

UMACf CAIKKIIEKI ™«.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 83’5 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO

i:::::::»::::
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LIETUVOS NACION, 
MARTYNO MAŽVYDO Bl

pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU 
GUOS NARIŲ VAJUS

Draugijos valdyba paskuti
niame savo posėdyje tarp ki 
tų darbų svarstė reikalą pra 
vesti naujų narių vajų, kad 
bent daugumą liet. kat. mote 
rų įtraukti į organizaciją. Šį 
vajų norima pravesti ir toli
mesniuose priemiesčiuose, 
kaip Vila Anastacio, Agua Ra 
za ir kitur. Kurioj nors apy
linkėje susiradus didesniam 
skaičiui narių būt galima įkur 
ti skyrius. Draugijos valdyba 
yra pasiryžus, narių vajaus 
reikalais, lankytis ir kitose lie 
tuvių gyvenamose apylinkėse.

— L.K. Bendruomenės cho 
ro maestras Al. Ambrozaitis 
praėjusį trečiadienį išlaikė 
konkursinius egzaminus į Sao 
Paulo estado simfoninį orkes 
trą. Al. Ambrozaitis yra ge
rai pasiruošęs, aukštos klasės 
muzikas. Specialybė-klarnetis 
tas. Prieš kurį laiką išlaikė 
egzaminus į São Paulo Quar 
to Centenário simfoninį orkes 
trą. Stipriam muzikui joki kon 
kursai nesudaro kliūčių.

— Praėjusią savaitę São 
Pauly lankėsi «M.L.» bičiulis 
Ed. Girčis. Ta proga apsimo 
kéjo «M.L » prenumeratą.Taip 
pat užprenumeravo «M.L. An 
tanui Šimkūnui, gyvenančiam 
Australijoje.

- - Praėjusį sekmadieni Ben 
druomenės choro susirinkime 
buvo priimti choro įstatai. 
Choras be dainos dar turės 
vaidintojų bei tautinių šokių 
sekcijas. Įstatuose yra nusaky 
tos choro rėmėjų teisės bei 
privilegijos. Susirinkimas tru 
ko apie pustrečios vai. Cho
ras ruošia naują dainų reper 
tuarą.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS.

BIRŽELIO 14 D. MINĖJIMAS.

Eilinis Pabaltijos Kraštų - 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
kolonijų atstovų, birželio 14 
d. minėjimui ruošti pasitari
mas, įvyko š. m. balandžio 
mėn. 23 d. Latvių Sąjungos 
patalpose. -

MINĖJIMAS.

Motinos Dienos minėjimas 
įvyks Rua Lituania, 67, Moóko 
je, š. m. gegužės mėn. 10 d. 
16 vai.

Taip pat Motinos Diena bus 
švenčiama gegužės 24 d. 14 
vai. D.L.K. Vytauto vardo mo 
kykloje, Viloje Bėloje.

Minėjimą ruošia mok. rašyt. 
K. Pažėraitė.

MOTINOS DIENOS MINÈJ1 
MAS VILA ZELINOJE

bus kitą sekmadienį gegužės 
mėn. 10 d..

1. Filhas de Maria ruošia 
minėjimą ryte. 7 vai. daly
vaus pamaldose, o po to mo
kykloj bus bendras užkandis 
su trumpa menine programa.

2. Moksleiviai ateitininkai 
irgi ruošia motinų pagerbima 
ryte. 8:30 dalyvaus pamaldo
se, po pamaldų bendri pusry 
čiai su menine programa.

3. Seselių mokyklų mokiniai 
ir Bendruomenės choras ruo 
šia minėjimą 10 d. gegužės 
14 vai. naujame mokyklos tea 
tre Vila Zelinoje, rua Cam
pos Novos, šalia gimnazijos.

— Šį sekmadienį, 3 d. ge
gužės, 15 vai. seselių pranciš 
kiečių mokyklų mokiniai ruo 
šia pagerbimą kun. klebonui 
P. Ragažinskui, jo gimtadie 
nio ir vardadienio proga, nau 
jose mokyklos teatro patalpo 
se, rua Campos Novos. São 
Paulo miesto vice-prefeitas, 
Porfirio da J’az taip pat 
žadėjo atvykti.

PRANEŠA IR KVIEČIA

Prietelius ir pažįstamus į 
metines egzekvijas - mišias 
už A.A. Izodoriaus Masionio 
vėlę, gegužės m. 4 d., ateinan 
tį pirmadienį, 8 vai. ryto Vi
la Zelinoje.

Tą pat dieną 8:36 vai. Vila 
Zelinoje bus tridešimtos die
nos egzekvijos už Jadvygos 
Radvilovičienės vėlę.

— Mokos moterų sudėtinės 
mišios iš 4 d. gegužės perke 
liamos į 5 d. gegužės 7 vai..

— Sumainyti žiedus ruošia 
si Antanas Algirdas Stasiuky 
nas su Lidija Vencevičiūte. 
Šlifibas bus 23 d gegužės.

— Vyrų Brolijos susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį, 
gegužės mėn. 3 d. 15 vai. Vi 
la Zelinoje. Nariams dalyva
vimas privalomas.

PAIEŠKOMI.

1. Adulis Juozas, kilęs iš 
Kalniečių km, Rokiškio apskr.,

2. Lakneris Rudolfas, kilęs 
iš Vilkaviškio apskr.,

3. Sakalauskas Kazys, gyv- 
São Paulo,

4. Vinevičius Jurgis, kilęs 
iš Kauno apskr,

5 Želvis Petras, gyv. São 
Paulo ir

6- Klizmantienė Aleksandra 
vičifttė Ona, kilusi iš Kauno 
apskr. —

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania. Rua 
Jaguaribe, 477. São Paulo, 
Brazil. —

ŠV. MONIKOS

Motinų globėjos šventė bus

19Ô3
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šį sekmadienį. 7 vai. mišių 
metu bendra Komunija. Taip 
pat motinų intencija bus atlai 
kyta 11 vai. suma. Motinos 
kviečiamos gausiai dalyvauti.

—- Šiais metais São Paulo 
ir kitų P. Amerikos kraštų 
lietuvius aplankys J. E. vys
kupas Brizgys, dabartiniu me 
tu gyvenantis Š. Amerikoje.

— Ateinančiais metais į 
São Paulo gubernatorius sta

tys savo kandidatūrą. Marey 
Junior, dabartinis S. Paulo 
prefeituros teisingumo sekre
torius.

— Panaikins Carteiras mod. 
19 ir 20, kurios čia gyvenan
tiems svetimšaliams atstoja 
ir vidaus pasą. Jų gavimas ii 
gai trunka ir neturi didesnės 
praktiškos naudos. Kuo jas 
pakeis kulkas nežinia.

--- ---- ----------------

VAKARAS
š. m. gegužės mėn. 16 d. V. Anastasijaus Dr. J. 

Basanavičiaus vardo lietuvių m-los patalpose, rua Ca- 
macam, 625, Mokyklos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą 
vakarą. Programoje:

«pavogtoji sužadėtinė»
Jono Skinkio 1 v. komedija. Vaidins, lietuviškai koloni
jai gerai žinomi, V. Anastasijaus scenos mėgėjai.

Šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto.

Gros puikus orkestras
Pradžia 20 vai. Pelnas skiriamas m los naudai.

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas MRB-lio 
narius arba vakaro metu prie įėjimo.

A ts i lankydami į šį vakarą paremsite tikrą lietuviš 
ką židinį.

MRB-lio Valdyba

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles

Remiantis Lietuvių Sąjun
gos Brazilijoje įstatų Str. 18, 
Sąjungos Valdyba šaukia š. 
m. gegužės mėn. 17 d. 15 vai , 
Rua Lituania, 67, Extraord. 
Visuotinį Sąjungos narių ir 
kandidatų susirinkimą. IJaly- 
vavimas visų būtinas.

Nesusirinkus numatytai va
landai reikiamo skaičiaus na 
rių, tą pačią dieną 15,30 vai., 
pagal įstatų str. 27, šaukiamas 
kitas visuotinis extraord na 
rių susirinkimas, kuris bus 
laikomas teisėtu prie bent ku 
rio susirinkusių narių skaiči
aus. -

Susirinkimo die na tvarkoje 
numatyta: 1) Susirinkimo aty 
darymas ir Prezidiumo rinki
mas, 2). Valdybos pranešimas.
3) . Garbės Pirmininko žodis ir
4) . Sumanymai. -

SĄJUNGOS VAKARAS.

Kaip jau ankščiau buvo 
skelbta, Lietuvių Sąjunga Bra 
zilijoje ruošia š. m. birželio 
mėn. 6 d., Rua Lituania, 67, 
vakarą su vaidinimu ir šoki
ais. Pastatyta bus: «Vestuvės 
per prievartą» - Moljerio ko
medija. Režisuoja Lionginas 
Gaigalas.

NAUJAS SĄJUNGOS PIRMA
SIS SEKRETORIUS.

Pasitraukus p. St. Vąucevi 
čiui iš Sąjungos Pirmojo Se
kretoriaus pareigų, jo parei
gas, kaipo pirmasis kandida
tas, perėmė p. Alfonsas Ku- 
blickas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėk^ciii, aluminių• indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.4..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

1SS1MOKĖJJMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos^

1) ‘‘Jūreivių Miršis” ir “Baltos Gėlės",
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti 
pas visus musų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Registrado no C.R.C. sob o n.® 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

às 19 horas.

Aberturas de tirrnas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais ■ 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Choro Valdyba.

Madeiras do Brasil

miinii|iiti!!tiiiiiimii<iiiniiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiiiiuiiiiiii!iit|iitiiiuiiiiiii||iiĮ|itiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii(|iiuiiiii>iiiii|ii  iiiiiiiiiiiíi(iiiiiiiiiiiiihiii =

PERES & PRANAS LTDA.
į Importação — Exportação
į Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
j Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
• Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoidina - R. Providencia. 71
Į Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu César Machado - Nanuque. Minas
i ______ ___________ :__ __ __.
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