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(Pasaulio spauda apie Bul
ganina ir

Dar prieš atvykstant Londo 
nan pasirodė gatvėse nedrau 
giškų plakatų. Anglijoj jie 

. nerado paruoštos dirvos pro 
pagandai.

Dienraštis “Daily Tele
graph” per tris dienas iš
dėstė viską, ką Kruščiovas 
yrą pasakęs apie Angliją.

Kruščiovo fizionomija, kaip 
pastebi šveicarų «N. Zuercher 
Zeitung», daugeliui stebėtojų 
priminė G. Orwalio gyvulių 
ūkio diktatorių. Bulganinas 
savo išore atrodė daugiau 
panašus Į kokio nors kurorto 
direktorių, apie kurį negalė 
tum galvoti, jog tai tas pats 
žmogus 1944 m. prie Varšu
vos sienų tol laukė, nepaju
dėdamas nė pirštu, kol Hitle 
rio daliniai pasmaugė lenkų 
Varšuvoje įvykdintą sukilimą 
Bulganinas tai žmogus, kuris 
įvykdė atį šalčiausią ir be- 
šird škiausią išdavimą karo 
istorijoje.

Po vizitų ir žymi vizito ša 
lininkų dalis pareiškė savo 
nusivylim? Britų darbo parti 
jos ir prof sičių sąjungų va 
dai aiškiai pasisakė dar prieš 
vizitus, ka i komunizmas ra 
biiiuriaiis a socializmo rie
šas. Org nizuotą opoziciją 
vizitų metu parodė ypač bri 
tų katalikai Dabar jau ir bri 
tų visuomenė yra Įsitikinusi, 
kad Kru-čevo ir Bulganino 
pakvietimu padaryta didelė 
klaida

Sovietai norėjo pademons
truoti savo tvirtumą atominia 
me apsiginklavime ir britus 
palenkti j «koegzistenciją». 
Jie atvyko Londonan su Šu
kiu: «Jei nenori būti mane 
broliu, tai aš tau sulaužysiu 
kaulus»... Blogo įspūdžio pa
darė, kad anglai, anot Kruš- 
čevo, užsiundė Hitlerį ant ru

Maskva nelaimėjo nieko
Dabar jau galima padaryti 

aiškus balansas Bulganino ir 
Kruščiovo vizito Londone. O 
jis yra sekantis:

Tiek pozicija tiek opozici 
ja (socialistai) dar kartą turė 
jo progos įsitikinti, kad rusai 
nesukalbami ir kad kalėjimo 
durys Sovietų Sąjungoje dar 
tvirtai uždarytos ir nuo impe 
rialistinės politikos neatsisa 
ko. Ne vienu klausimu nepa 
vyko susitarti į britų vyriau 
sybe.

Tuoj po rusų vizitos Londo 
nan nuvyko Vak. Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
von Brentano ir užsienio po 
litikos klausimais susitarė. 
Užsienio politikos klausimais 
susitarė ir Prancūzijos vyri 
ausybe.

Praėjusią savaitę buvo Na 
to (Šiaurės Atlanto Sąjungos) 
susirinkimas. Nutarta imtis 
konkrečių priemonių Europos 
saugumo ir vienybės stiprini 
mui Vakarų politikai sovietų

Kruščeva
su. Kai darbo partijos vadas 
pateikė 200 socialdemokratų 
veikėjų iš Rytų Europos są
rašą, prašydamas juos išleisti 
iš kalėjimo, Kruščevas atsakė 
neigiamai. Tas padarė labai 
blogo įspūdžio anglams.

Sovietai važinėjo Londono 
gatvėmis saugiais nuo kulkų 
automobiliais, kuriuos atsiga
beno iš Rusijos. Tuo metu, 
kai jie sėdo iš traukinio į au 
tomobilius, iš stoties buvo pa 
šalinti visi geležinkeliečiai.

Spaudos spėjimu, norėdami 
britai išvengti prieš Bulgani
na ir Kruščiovą atentato, rei 
kėjo suimti 2700 asmenų, ku
rie galėjo būti įtariami galį 
tokį atentatą suruošti

Tuo metu kai rusai Vindso 
ro pilyje su karaliene gėrė 
arbatą. Londono gatvėmis žy 
giavo Gidžiulės tremtinių gre 
tos suplaukusios iš įvairių An 
glijos vietų. Jie nustebino Lon 
dono gyventojus. Londonie- 
čiai negalėjo Įsivaizduoti kad 
tarp jų yra tiek daug pabėgę 
lių nuo komunistinės tirani 
jos Eitynėse kiekviena tauta 
dalyvavo su
sa”o vėliava ir transpareniu. 
Lietuviai, kurių buvo apie 500. 
ė'o su Šukiu «Laisvės Lietu 
vai». Tvarkai palaikyti buvo 
sutraukta 500 policinikų. Len 
kams vadovavo gen. Ànder 
sas ir Varšuvos sukilimo va 
das gen. Bor - Kairarowski. 
Delegatai įteikė Britų vyriau 
sybei prašymą su 7 romais 
parašų

Bulganinas ir Kruščevas su 
darė progą pavergtųjų tautu 
atstovams priminti laisvam 
pasauliui apie reikalą atitai 
syti didelę skriaudą centrai! 
nės ir Rytų Europos kraš
tams.

gražiems žodžiams nepasitiki. 
Tai tik manevras užmigdinti 
vakariečių budrumui Rusai 
lig šiol savo žodžių darbais 
nepatvirtino.

Galutinis balansas vizito 
Londonan, rusams reikia nu 
rašyti į nuostolius.

— Vasario 16 d. gimnaziją 
šiemet baigė 9 abiturientai, 
kurie visi studijuoja, būtent: 
A. Jonutis, G. Dubauskaitė, 
L. Jasaitė, T. Sakalauskaitė, 
V. Gustas, V. Timpa, M. Her
manas, V Damijonaitis, ir 
Vyt. cirieta, kuriam atestatas 
pripažintas be egzaminų, o 
jis pats jau yra išvykęs į Ka 
nadą. Šiuo metu gimnazijoje 
yra 153 mokiniai. Naujieji 
mokslo metai buvo pradėti 
tuoj po Velykų. Gimnazija 
dabar yra jau oficialiai vokie 
čių leista. Gimnazija rūpintis

Grand-Coulė užtvanką, prie Columbia upės, yra centra- 
linis Vakarų Amerikas industrijos ir agrikultūros išsivystymo 
punktas. Šita užtvanka pastatyta iš 10 milijonų 5ÜÜ tūkstan
čių kubinių metrų geižbetono. Užtvankos siena turi 18 žera- 
dorių nuolat gaminančių du milijonu kilovatų elektros ener
gijos. Šiuo vandeniu taip pat yra aplaistomas milijono akrų 
derlingos žemės plotus (US1S)

norima sudaryti platesnė ku 
ratorija.

— ARGENTINA. Įteikus pa 
taitiečių memorandumą Ar 
gentines respublikos preziden 
mi gen. Araraburo, prašant, 
kad Argentina grąžintų pripa 
žinimo teisę estų, laivių ir lie 
tuvių diplomatiniams bei kon 
sulariniams, svarbiausieji Bue 
nos Aires dienraščiai palan 
kiai komentavo šias Argenti 
noje gyvenančių pabaltiečių 
išeivių pastangas Apie tai 
palankiai atsiliepė «Buenos 
Aires Herr ld», «Noticias Gra 
ficas», «La Prensa», «La Na 
čion» ir kiti. Palankus prezi 
dento atsakymas atėjo pirmoj 
vietoj pasirašiausio «Estônia» 
pirmininko vardu į Pabaltie 
čių komiteto centrą.

- JUNGT. AMERIKOS 
VA LSTYBÉS. Norėdama pas 
katint) jaunimo užsiangažavi 
mą Lietuvos laisvės bylos gy 
nimui, Lietuvių Studentų San 
tara ėmėsi iniciatyvos surin 
kti bent 25.000 parašu lietu 
vių jaunimo peticijai ir ją 
birželio sukakties proga, mi 
nint prieš 15 m. įvykdytus iš 
vežimus, įteikti Vašingtone 
pačiam prezidentui Eisenho 
weriui. Tą iniciatyvą parėmė 
visos jaunimo organizacijos. 
Peticija norima dar nenaudo 
tu būdu vėl priminti lemiančia 
jame pasaulio politikos cen 
tre Lietuvos bylą, o kartu - 
ir lietuviškajam jaunimu: pri 
siminti jam tenkantį šiame 
kovos bare vaidmenį. Tuo rei 
kalu atsišaukimas, pasirašy 
tas visų lietuviškųjų jaunimo 
organizacijų vardu, buvo pas 
kelbtas lietuvių spaudoje ir 
nagrinėjamas per susrinki 
mus. Visuomenė jam gyvai 
pritaria.

- Urugvajus Urugvajaus 
valstybinėje futbolo koman
doj dalyvauja ir lietuvis V. 
Brazdžionis, ypač pasižymė
jęs per P. Amerikos pirmeny 
bes, kur Urugvajaus iškovojo 
meisterio vardą. Urugvajaus 
aukštosios klasės futbolo žai 
dėjai yra taip pat lietuviai 
Albertas Kulys ir Vladas 
Daukša, su savo komanda iš 
vyko žaisti į Europą.

— Kanadoje gyvenąs prof. 
Dr. Zubris, Lietuvos un-to 
mokslininkas, išrado naujus 
vaistus džiovai gydyti Šiuo 
metu jis dirba prie Toronto 
un-to tyrimo laboratorijose.

- Vilniaus radijo praneši
mu, «T. Lietuvos AT prizidiu 
mo įsakais» Vladas Augusti
naitis atleistas iš «Lietuvos 
žemės ūkio ministério» parei 
gu ir paskirtas «Lietuvos ta 
rybinių ūkių ministeriu» vie 
toj Petro Kunčino.

— Kruščiovas yra pareika 
laves, kad iš jaunimo eilių, 
o ypač komjaunuolių, būtų 
300 000- «savanoriais»
pasiųsti į «plėšinines žemes» 

į Sibirą. Ten jie tu 
rį pastoviai įsikurti ir sutap 
ti su vietos gyventojais, virs 
darni jų dalimi. Vokiečių spau 
doje rašoma, kad nemažas 
jaunimo skaičius (apie 100.000 
gausiąs «savanoriškai» vykti 
taip pat iš Pabaltijo kraštų. 
Toks perkėlimas ir savanorių 
kurdinamas iš tikro primenąs 
net ir vokiečiams masines de 
portacijas, tik dabar vykdo-,, 
mas visai kitokiais preteks
tais. Per šį penkmetį už Ura 
lo numatyta perkelti apie 3 
mil. soviet, piliečių.

— Anglai Kipro saloje pa

korė du graikus, nacionalis- 
Karaolį ir Demetriuo. Graikų 
visuomenė j tai reagavo. Kraš 
to sostinėje Atėnuose buvo 
surengtos didelės dėmonstra 
cijos prieš Anglijus ir Ameri 
kos konsulatus. Sudegino An 
glijos vėliava.

Demonstruojanti minia susi 
rėmė su policija, kuri buvo 
įpareigota atstatyti tvarką bei 
apsaugoti Anglijos ir Ameri 
kos atstovybes bei konsulatus

Demonsiracijų metu mirė 
septyni demonstrantai, apie 
200 sužeistų, jų tarpe 59 pc 
licin nkai.

Demonstrantai daužė akme 
nimis Amerikos ir .Anglijos 
konsulatus. Policija buvo pri 
versta atidaryti kukosvaidžių 
ugnį.

- Anglija, Amerika, Pran 
cūzija nesutaria dėl politikos 
Azijoje (žydų arabų ginčo) 
dėl Kinro salos ir dėl Pran 
cūzų Afrikos. Anglai užsispy 
rę jokiu būdu neišleisti iš sa 
vo ranku Kipro salos, o Ame 
rika yra šalininkė už laisvą 
gyventojų apsispredimą. Pran 
cūzai jokiu būdu nenori iš sa 
vo rankų išleisti Afrikos Ar 
gelijos.

BRAZILIJOJE

Adhemar de Bairos istei- 
sintas.

Vyriausias Federalinis Tri
bunolas gegužės mėn. 9 d. pa 
naikino S. Paulo estado tribū 
nolo sprendimą, sulig kūrino 
Adliemar de Barros Puvo nu 
teistas dviems melams kalėji 
mo. suspenduotos penkeriems 
metams pilietinės teisės, du 
tūkstančių kruzeirų pabauda. 
Ši byla jau galutinai baigta. 
Jos nieks ir niekada negalės 
atnaujinti.

Bet sako, kad dar dvi by 
los esančios. Viena už kokiu 
tai urną pasisavintą iš muzė 
jaus, o antra už nelegalų biz 
nį su vaistais. Bet atrodo kad 
ir šios bylos bus numarintos.

— Susekti kas sujungė bu 
vnsio ir esamo prefeito tele 
fonus su gravuojamais apara 
tais, sužinoti jų pasikalbėji 
mams, policijai išaiškinti lig 
šiol nepavyko.

—- Krašto apsaugos ministe 
ris yra pareiškęs nuomonę, 
kad balsuoti reikia leisti ir 
beraščiams. Dienraštis «O Es 
tado» apie tai rašydamas sa 
ko, kad krašto apsaugos mi 
nisteris gen. Teixeira Lott 
vykdo komunistų kongreso 
nutarimus, kuriuose tarp ki 
tų yra rezoliucija kad beraš 
čiams but suteikta balsavimo 
teisė.
Tuo atveju komunistai turi 
vilties teisėtu keliu paimti 
valdžią į savo rankas. Krašto 
apsaugos ministeris taip pat 
pasisakė ir už plačią amnes
tiją. kuri amnestuotų visus 
politinius nusikaltėlius nuo

(pabaiga 6 pusi.)
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VLIKo Vykdomoji Taryba 
praneša,

kad per jos {galiotą PLB Ita 
lijos krašto valdybos pirmi 
uiuką kun. V. Mincevičių 
1956 metų balandžio 11 d. 
gautas Italijos Užsienio Rei 
kalų Ministerijos su ministe 
rio Alberto Nonis parašu pra 
nešimas, jog Italijos vyriau 
sybė Lietuvos Respublikos 
užsienio pasus pripažįsta ly 
giai, kaip ir kitų kraštų už 
sienio pasus, kelionės ir as 
mens tapatybės įrodomaisiais 
dokumentais. Ateityje mūsų 
pasai bus vizuojami be pre 
ventyvaus atsiklausimo no 
rint įvažiuoti į Italija ir iš jos 
išvažiuoti.

Vykdomoji Taryba

REIKŠMINGAS ALTO IR VLI 
‘ KO SUSITARIMAS

Alto vykdomojo komiteto 
Vašingtone buvo pasimatyta 
su abiejų JAV kongreso rú 
mų atstovais, įtakingais orga 
nizacijų vadais ir kalbėtasi 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Su pasižymėjusiu senatorium 
P. Douglas kalbėtasi apie pa 
vergtųjų tautų išlaisvinimą, 
sovietinės priverčiamojo dar 
to stovyklas, siuntinių siunti 
mą į Lietuva ir kitais klausi 
mals. Su senatorium susitarta 
dėl įstatymo projekto, kurio 
pusė procento visos Ameri
kos užsienio paramos sumos 
butų skiriama laisvinimo ak 
cijai paremti. Šį projektą pa 
siūlė Čikagos lietuvių veikė 
jas inž, A. Rudis. Anot sena 
toriaus Douglas, priimant tą 
įstatymą, bus reikalinga viso 
Alto, visų už Lietuvos išlais 
vinimą kovojančių lietuvių ir 
nelietuvių talka, panaši, ko
kia buvo reikalinga prave 
dant pvz. Kersteno rezoliuci 
ją. Lietuvių spaudoj pažymi 
ma, kad P. H. Douglas rezo 
liucija - paramos užsieniui 
įstatymo pataisa - yra pats 
svarbiausias šio momento rei 
kalas. Alto vykd. komitetas, 
aplankęs visą eilę kongreso 
narių, taip pat išreiškė viltį, 
kad kongresas sutiks tęsti to 
liau Kersteno tyrinėjamuosius 
darbus.

Spauda ypač iškelia Alto 
užmegstus kontaktus su 15 
mil. Amerikos darbininkų uni 
ja Amerikan Federation of 
Labor. Alto vykdomojo komi 
teto nariai matėsi su šios uni 

jos užsienio reikalų vedėju 
Delaney, kuris Ženevoje bir 
želio mėnesį per tarptautinę 
darbininkų sąjungų konferen 
ciją atstovaus Amerikos dar 
bininkams Delaney paprašė, 
kad JAV lietuviai jam prista 
tvtų kuo daugiausia medžią 
gos apie lietuvių darbininkų 
padėtį Sovietų okupuotame 
krašte. Jis taip pat prižadėjo 
pasimatyti su senat. Douglas, 
vienu iš uoliausių Lietuvos by 
los gynėjų JAV-se senate, 
kuris yra taip pat senate su 
darytosios specialios komisi 
jos tirti vergų darbui pirmi 
ninkas.

Amerikos Darbo Federaci 
ja palaiko artimą kontaktą su 
Britų Trade Union kongresu 
ir kt. V. Europos profesiniais 
centrais. Delaney išreiškė 
viltą, kad su bendra parama 
pasiseks Ženevoj iškelti Pa
baltijo pavergimo faktą, ūžti 
krindamas, jog Amerikos Dar 
bo Federacija nuoširdžiai pri 
taria tai išhiisvinimo idėjai. 
Pavergtiesiems yra palankus 
ir Amerikos Darbo Federaci 
jos prezidentas George Mea 
ny, kuris taip pat padės ves 
ti kovą už Lietuvos gyvento 
jų teisę ir laisvę. Šis kontak 
tas Lietuvos bylai yra didžiai 
reikšmingas.

Po Vliko sesijos ?<ew Yor 
ke Alto ir Vliko bendradar
biavimas siistiorėjo. Vliko 
prezidiumas, bfidamas vieto 
je, turi genesnes galimybes 
aptarti veiklos planus. V Ta 
ryba Vokietijoje tain pat pa 
laiko tamprius ryšius su Alto 
vadovybe. Per Alto pasitari 
mus su Vliko prezidiumu Va 
singtone pranešima padarė 
Vliko pirmininkas J. Matu'io 
nis. kuris, būdamas Europoje, 
konkrečiai susipažino su V. 
Tarybos ir visu kitu Vliko Įs 
taigų darbu.^Apie Alto veiklą 
referavo L Šimutis. Per pa 
sitarimą apžvelgtos įvairios 
veiklos sritys, numatytas atei 
tvje veiklos nagyvėiimas, in 
formacijų anie Lietuva ploti 
mas etc. Buvo prieita bendra 
nuomonė, jog Altas savo veik 
lą ateity tęs ir plės JAV ri 
bose - stengsis Lietuvos bylos 
reikalu veikti JAV kongresą 
ir vyriausybę Tuo tarpu Vii 
kas savo veikla kreips dau 
giau į -Lingt Tautas, kur nu 
mato turėti savo nuolatinį ste 

bėtoją, ir kituose kraštuose 
gyvenančią išeiviją. Vlikas ir 
Altas paruoš suderintus me 
morandus, kuriuos Altas 
įteiks JAV Valstybės Depar 
taraentui, o Vlikas - toms vai 
stybėms, kurios dalyvauja 
Jungt. Tautose.

Be oficialių pasitarimų, bu 
vo eilė ir privačių pasikalbę 
jimų su Aito ir Vliko asme 
nirais, kurie gyvena Vašingto 
ne, kaip prof. V. Stanka, prof. 
K. Pakštu, prof. J. Pajauju, 
B. Paramsku, buv. atstovu Vo 
kietijoj K. Škirpa ir eile ki 
tų visuomeninkų. Tokiam sėk 
mfngam Alto ir Vliko susita 
rimui bei pačiam veiklos de 
rinimui skiriama didelė reikš 
mė. Po pasitarimų buvo pas 
kelbtas toks bendrai sutartas 
komunikatas:

1956 m. balandžio 12 15 d. 
d Vašingtone, D C susitiko 
pasitarti Alto Vykdomojo Ko 
miteto: L. Šimulis, Dr. P. Gri 
gaitis, M. Vaidyla, AltoSInfor 
macinio Centro vedėja M. K i 
žytė ir Vliko prezidiūmas: 
J. Matulionis, prof. J. Kamins 
kas ir H. Blazas. Alto Vykd. 
Komiteto v ce-pirmininkas A. 
Olis, tarnyb nių aplinkybių 
sulaikytas Čikagoje, į pasita 
rimą atvykti negalėjęs

Alto Vykdomasis komitetas 
ir Vliko Prezidiumas pusikei 
tė informacijomis apie abiejų 
veiksnių nuveiktus, vykdo 
mus ir planuojamus ateičiai 
konkrečius darbus Lietuvos 
laisvinimo ir kitose srityse. 
Buvo aptartos iš abipusės in 
formacijos kilusius problemos

Ar žinai... Mokslininkai mano, kad poliariniai ledynai jūrų lygį pakėlė, prieš daug túkstan 
čių metų, jurų vandenis apie 110 metrų. Užtat Atlanto vandenynas užliejo derlingą klonį, 
kurį šiandien vadina Viduržemio jura.

Viena vengrų slaugė pasprukus j Vakarus tvirtinio, kad didelis anapus geleži
nės uždangos vaikų mirtingumas yra dei deito, kad nėščios moterys dirba sunkius darbus'

Strausas yra didžiausias ir greičiausias paukštis bet neskraido.
(USIS)

Petronėlė Orintaitė

NOTRE DAME
Parklupsiu Notre Dame bažnyčioj
Ir amžių akmenis bučiuosiu —
Ar tu, o Motin milijonų —
Ar tu mane paguosi?

Ar tau priglausti mano maldą.
Kur viskas veltui atiduota?
Ir nieko -- nieko jau nelikus,
Numirti — būt paguoda...

Sakyk, o Notre Daine, o Motin.
Taip tyliai sopulinga —
Ar gali kas iškęsti kančią
Ir — būti dar laimingas?

a) Lietuvos laisvinimo akci
jos suaktyvinimas Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse per Al 
tą: bj tos pat akcijos suakty 
vinimas globaliniu mastu per 
VJjką, įtraukiant į bendras 
pastangas lietuvių išeiviją vi 
same pasaulyje: c) budai pa 
lengvinti žmonėms okupuoto 
je Lietuvoje ir lietuviams 
tremtiniams Sibire: d) kon 
frakcijos priemonės vadina 
mai Michailovo «Sniego ope 
racijai» ir kt.

Vliko Prezidiumas didžiai 
vertina Alto nuveiktus ir vyk 
domus darbus Lietuvai , lais 
vinti, e taip pat dėkoja už 
nuolatinę moralinę ir medžią 
ginę paramą Vlikui

Alto Vykdomasis Komitetas 
smulkiau negu bet kada supa 
žindintas su Vliko Ir jo VT 
atliktais, vykdomais ir atei 
čiai planuojamais darbais, po 
bendro pasitarimo dar labiau

(pabaiga 3 pusi.)

Halina Didžiulytė - Mošinskienė.

SUTEMOS.
(Tąsa)

— Vladai, paskubėk. Noriu 
greičiau pamatyti vaikus, ma 
mą, mūsų namelį, Margį... 
Juk Miliutė jau gerokai paau 
gusi! Ji tikrai manęs nebepa 
žins, Sakyk, brangusis, kaip 
ji atrodo? Ar jau pati bėgio 
ja? Ar sako «mama»? Sakyk! 
pasakok višką smulkiai ..

Vlado veidas staiga suak
menėjo. Gili raukšlė išvago 
jo augštą kaktą. Jis, lyg no
rėdamas padauginti benzino 
pasilenkė ir motoras piktai 
suuržgė Vladas atsikosėjo. 
Tyla.

— Vladai, kodėl tyli? Ko
dėl nesakai nieko? - žvelgda 
ma tiesiai į jo veido profilį 
klausė gyvai Veronika.

— Nežinau nei kuo prade 
ti. Tikėk, Verute, tiek įspū
džių iš karto, kad man viskas 
maišosi, o čia dar motoras 
streikuoja...

— Ne, mielas, motoras ge

rai veikia. Pradėk pasakoji
mą, o aš tau pradėsiu. Pra
dėk nuo Miliutės, paskui apie 
Danutę, tą musų vabalėlį juo 
domis akutėmis, o paskui apie 
Giedrę.. Ji, turbūt, kaip vy
riausia, padėdama močiutei 
labai visais rūpinosi, kai ma 
nęs ir tavęs nebuvo... O pas 
kui pakalbėsim apie mamą ir 
visa kita...

— Klausau tavęs. Tik tu ži 
naf - aš pasakotojas menkas. 
Kai atvažiuosime - pati pa 
matysi visus Jie visi taip ta 
vęs išsiilgę... Ir čia Vlado bal 
sas keistai sugirgždėjo, iš kru 
tinės išsiveržė sunkus stodu 
sys. Jis prisimerkėį paausiai 
nervingai virpėjo.

— M itau, kad esi"sujaúdin 
tas. Nebūsiu įkyri. Geriau ne 
pasakok, aš pati pasvajosiu. 
Juk dar momentas ir būsime 
vėl visi drauge, kaip anais 
laikais, pameni? švelniai kai 
bėjo Veronika Ji. vėl atšilo 
šė, užmerkė akis ir pasken 

do mintyse. Vėjas lengvai 
glostė jos‘Veidą ir kaklą, ke 
deno plaukus, žaidė šilko apy 
kakleliu.

Vladas neskubino. Jis kalti 
no motorą, stabdžius. Pagaliau 
užrūkė papirosą. Durnų kva 
pas dar labiau svaigino Vero 
niką ir taip jau svaigstančia 
nuo įšpūdžių, gryno oro ir 
supimo.

Pažvelgdamas retkarčiais 
į ją pilnomis baimės akimis, 
Vladas kovojo pats su savi
mi. Mintys sukėsi vienan ver 
petin, burnoje jautė džiovi 
nant dūmų kvapą, rankos len 
gvai virpėjo. Kalėjimo rašti 
nėję pasitikintas veidas buvo 
gilaus skausmo iškreiptas ir 
vis trukčiojo paausiai. Jis 
troško kad motoras pagestų, 
kad jie tarėtų sustoti ilges 
niam laikui kur nors, kur nors 
tik ne namuose. Bet motoras 
paklusniai urzgė ir ratai len 
gvai nešė jį, ir nuovargyje 
užmigusią žmoną vis arčiau 
gražaus, saulės spinduliuose 
paskendusio pušyno. Jau ma 
tesi platus taka«! įvažiavimui 
Virš medž u kilo lengvas dū 
mų debesėlis, tai reiškė kad 

namuose laukė jų Ona - VIa 
do sesuo ruošdama pietus.

Visai lėtai, labai atsargiai, 
automobiis privažiavo prie 
erdvios terasos ir sustojo. 
Motoras dar veikė. Vladas at 
gręžė į miegančia žmoną. 
Jos kadaise gražus veidas bu 
liūdnai ramus. Gelsvai baltuo 
se smilkiniuose ryškiai matė 
si mėlynos gyslelės. Akių duo 
bės buvo visai pajuodusios ir 
daug smulkių raukšlelių kam 
puošė. Šilko suknelė lengvai 
dengė sumenkusį stuomenį, 
o rankos bejėgiai nuleistos 
ant kelių tarsi išmaldos pra 
šančios. «Vargše, vargšė ma 
no kankinė!» šaukė Vlado šir 
dis. Jis valdėsi, kad nesus 
taugtų iš skausmo

Štai ir sesuo ateina. Ji sku 
ba Vladas atsipeikėja, išjun 
gia motorą. Veronika pakelia 
sunkias blakstienas. Ar jau?... 
Kur mes?... ji klaikiai apsi
dairo, aš nenoriu atgal į ka 
merą! šaukia virpančiai.

— Verute, ne į kamerą. 
Vaikutį mielas mes namie.

— Namie?... Giedrute! Mi 
liūte!... Danute!... Kur jus!?

Tur būt pasmerkimas mir 

tin neaisimuštų Vlado ir jo 
sesers širdyse taip, kaip šis 
pilnas džiaugsmo, pilnas gy
vybės šauksmas.

Veronika virpėdama veržė 
si iš vyro ir jo sesers rankų.

— Einame į namus. Jos, 
matyti pasislėpusios nori man 
staigmeną padaryti.., ne, ži 
note ka? Eikite judu pirma ir 
sakykite mamytė neatvažia
vo. Aš paskiau ateisiu, pasi 
rodysiu staiga. Veronika šyp 
sojosi sausomis lupomis, aky 
se žaidė še’miškas džiaugs
mas. Ji pastūmėjo Vladą ir 
seserį pirmyn.

Paklusniai abudu nuėjo, pa 
kėlė į terasą ir tyliai kalbė 
damiesi dingo pravirose du 
ryse.

Veronika pataisė išdraiky 
tus plaukus, papurtė sukny 
tę, kuri taip plačiai kabanti 
iš visų šonų rodėsi svetima. 
«Sublogau smarkiai, galvojo 
ko gero vaikai nebepažins 
Tur but ir veidas mano bai 
sus?» Ji dar nebuvo pasižiu 
rėjusi į veidrodį, nuo tos die 
nos, kai ją uždarė kalėjimo 
sienose. «Bet jie pajus mane.

.(B. D.)
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Žmogaus Pusiausvira
Inž. Mik. Ivanauskas

Norint tęsti normalų žmo
gaus gyvenimą, reikalinga 
tam tikrų sąlygų, kurių atsto 
jamoji yra pusiausvyros pa
dėtyje. Kai žmogaus orga
nizmas neatlieka jam skirtų 
uždavinių, jo siela tai tuojau 
sužino, nes tarp atskirų kū
no organų išyra pusiausvyra. 
Tą pat galima pasakyti ir a- 
pie sielą. Siela nustoja pasi 
ausvyros, kai ji netenka har 
monijos su kūnu, su išoriniu 
ją supančiu pasauliu »-ar su 
Dievu.

Pusiausvyros krizė r fiziolo 
ginį kūną veda į iširimą, o 
dvasinę sielą j pomirtini am 
žiną gyvenimą Tą daiktą va 
diname mirtimi.

Žmogaus fiziologinė kūno 
struktūra yra laikinis gamtos 
substancijų ir jos akcidensų 
tikslingas apsireiškimas, o 
žmogaus siela yra amžinoji 
būtybė - dieviškųjų troškimų 
buveinė.

Siela savo laisvąja valia 
apsprendžia savo pomirtinio 
gyvenimą likimą. Arba amži 
nosios laimės harmonija - ar 
ba tuštuma , kurios akciden- 
sas y ra kančia.

Dieviškajai harmonija s vy 
je palaikyti, reikalinga turėti 
individualinę pusiausvyrą ir 
gyventi tokioje visuomeninė 
je santvarkoje kur jos narių 
veiksmai veda prie pusiaus
vyros išlaikymo.

Ar žmegaus individua'ūs. 
veiksmai nėra priešingai pu 
siausvyros palaikymui, ir, ar 
visuomeninė santvarka atatin 
ka visų jos narių pusiauąvy- 
rų konsolidacijai, galima pa 
nraščiausiu būdu*, katalikių ii 
kybos katekizmo pagalba.

Pabandykite išmėginti šį bū 
dą.r Savo veiksmus patikrin 
Kite katekizmo «detektoriumi» 
— sąžinės sąskaita. Pradėki 
te nuo pirmojo Dievo įsaky
mo ir tęskite iki paskutinio. 
Pačiam sau pasidarys įdomu, 
kaip čia pat sąžinės «rodyk
lė» ims virpėti ir ims rodyti 
jūsų veiksmų stabilumą ar 
nukrypimą nuo dieviškųjų pu 
siausvyros dėsnių. Jei ta są 
žinės rodyklė būtų sujungta 
su medranizmu, kuris užraši 
nėtų grafiškai visus sielos 
virpesius, tai gautumėm bal
tame popieriuje išrašytą dia 
gramą, lyg ligonio kūno tem 
peraturos lape, ar cardiogra 
moj.

Kai musų veiksmai nėra

(pabaiga iš 2 pusi.)

įsitikinęs, kad Vilko veikla 
veikla turi būti stiprinama, 
pažada kad, vykdymas Alto 
1955 m. lapkričio mėn. šuva 
žiavimo New Yorke rezoliu 
ciją, vykdys nutartąją morali 
nę ir medžiaginę paramą 
Vilkui.

Alto Vykdomasis Komitetas 
ir Vliko Prezidiumas reiškia 
viešą padėką visuomenei už 
moralinę ir medžiaginę para 
mą Lietuvos laisvinimo akci 
jai, kartu kviesdami dar dau 
giau dėtis savo darbu ir au 
komis Lietuvai laisvinti.

Reiškiama padėka lietuvių 
spaudai, rėmusiai Alto ir VU 
ko pastangas, o taip pat spau 
da prašoma ir ateityje Alto 
ir Vliko darbus vertinti kon 
kretiškai ir informuoti visuo 
menę. į

Leonardas Šimutis 
ALT Vykd. Somite 

to pirmininkas 
f

J. Matulionis 
[ j - j , Vliko pirmininkas 

prasilenkę su katekizme nu
rodytomis tiesomis t. y. kai 
mes esame pusiausvyroje sa 
vyje, su savo artimais ir su 
Dievu, diagrama žymi tik šir 
dies plakimus: pasiryžimo, išt 
vermės, pasisekimo ar nepa 
sisekimo ir artimo meilės 
smūgius.

Tuo pačiu būdu ir papras 
tumu galima patikrinti;,1 visuo 
menės ir jos veiksmų sveį. 
katingumo stovį. Čia klausi
mas yra sudėtingesnis tik sa 
vo apimtimi, bet principai ir 
dėsniai pasilieka tie patys.

Visuomeninė santvarka bus 
tuo arčiau pasiausvyros, kuo 
josios įstatymai, potvarkiai, 
vyriausybės, pareigūnų ir jos 
nariu veiksmai bus suderinti 
su Dievo valia - Dievo aprei 
kštais.

O tie Dievo įsakymai yra. 
natūralus, paprasti, kuklūs, 
visiems suprantami ir jų pri 
valomas žmogui apsprendžia 
jo gyvenimo prasmingumą.

Taigi, kas Dievo įsakymų 
nesaisto ir nepripažįsta, tas 
ardo savo, savo artimo ir vi 

Colorado upės vandentiekis aprūpina Pietų Kalifornijos 
66 gyvenvietes. Kasdien suvartoja penkis bilijonus litrų van 
dens. Ateina iš už 900 kilometrų. 389 kilometrus vandentie 
kis eina per dykumas ir kalnus. Šiuo vandeniu naudojasi 
milijonai P. Kalifornijos gyventojų ir tūkstančiai 
kvadratinių kilometrų yra palaistomi derlingos žemės. (USIS)

«TĖVYNES GARSAI»
Lietuviškos muzikos radio programa kas sekma 

dienį iš radio stoties Nove de Julho, banga 540 klc„ iš 
ryto 8:30 vai.

Priimame skelbimus pigiausiomis kainomis, skel 
biame paieškojimus, siunčiame linkėjimus, pasveikini
mus ir mirties metiniu paminėjimus su atitinkamom tai 
progai pritaikintom plokštelėm. Išpildome lietuvišką mu 
ziką pagal užsakymus. Siųsdami betkurį užsakymą pra 
šome pridėti CrJ 300,00. Adresas caixa postai 403, 
São Paulo.

Pusvalandžio vedėjas
Aleks Boguslauskas.

Tel. 37-2265

Dali. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje 
atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus: 
portretai aliej. ir akuarel dažais iš natūros arba iš fo
to, komerc. ir industr. meno piešimiai skelbimams, kata 
logamus - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu 
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendų projektai industr. 
parodoms, adresai - sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms, dekoracijos ir salių taut, stiliuje išpuošimas. Apar 
to duodu tapybos, paišybos ir komercinio propigandos 
meno pamokas.

Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie 
jin. ir akvarel. tapybos paveikslų intexsiles meno pie
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis.

JCreiptis: Rua Marquez de Itü, 69 ( irmas namas 
iš kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 - 6 vai. 
vak. arba telef. visą dieną 37-9886.

sos žmonijos laimę. Vidurio 
tarp tiesos ir netiesos nebėra.

Gyvenimo liesų mus išmo
ko katalikų tikybos katekiz
mas. Pirmoji dalis - bendro 
ji yra privaloma visai žmoni 
jai, o antroji - katalikų Baž
nyčios nariams.

Katekizmas yra tai tiesos 
ir teisingumo normų kodek
sas. Katekizmas tai tobuliau 
sios visuomeninės santvarkos 
demokratinės konstitucijos 
branduolys.

Katekizmas tai krikščioniš 
kosios doktrinos santrauka, 
mažas savo dydžiu ir didelis 
savo apimtimi. Tai vadovas 
mokslo, kurį išmokė Jėzus 
Kristus, kaip išganyti savo 
sielą.

Jei šiandie žmonija pergy 
vena chaotinins brutalumo ir 
civilizacinės vergijos laikus, 
tai tik dėl savo kaltės, nes 
nepaisoma D!evo dėsnių, 
kurie yra. butini žmogaus pu 
siausvyrai išlaikyti.

Grįžimas prie pusiausvyros 
yra grįžimas prie Dievo, per 
jo amžinuosius dėsnius - įsa 
kymus,

Tapti kultūringu žmogumi 
reiškia pažinti, pasisavinti ir 
įvykdyti vįs^s tuos kūrėjo 
mums parduotus ir musų pro 
tui suprantamus teisingumo

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

MOČIUTES MALDA
Kuždasi kalne balti berželiai, 
Pakalnėj žibsi upelio juosta, 
Saulė užsnūdo, o vakarėlis 
Jau pabučiavo kalnelių skruostą.

Užšventė žemė, užšventė žmonės
Ir piemenėlio ragas nutilo, 
O debesėliai palši užkliuvo 
Už garbiniuotą viršinių šilo.

Pirkia sulinkus sodely klūpo, 
Šviesi žvaigždutė viršuj jos spindi. . 
Ąžuolas senas parėmęs dangų
Sako: — Mūs bočiai buvo galingi .. o
Pirkioj močiutė, rankas susėmus, 
Meldžias, sūnelį karan išrengus 
Skausmo ir meilės balti šešėliai 
Slankioja tyliai pro pirk os langus.

Dieve, palaimink mano sūnelį! 
Negrišk, sūneli, kol tėvu žemę 
Nors viena priešo mindžiotų koįr, 
Te tavo kardas mums laisvę lemia.

Sugrišk, sūnelį, kovą laimėjęs, 
Tada tik bočių vėlių pavėsy, 
Paleidęs žirgą į plačią pievą, 
Ramiai po žygių tų pasilsėsi.

Dieve, palaimink! — meldžias močiut1...
O jos sūnelis gina tėvynę...
Ąžuolas senas dangų parėmęs 
Amžių senųjų nutiesė pynė.

Meldžias močiutė ir už sūnelį, 
Ir už didvyrius žygius šventuosius...
Ji girdi kuždant savo maldoje 
Panerio augštus, šakotus uosius ..

24-111 10.

dėsnius.
Katalikiškoje bendruomenė 

je dvasinės kultūros įgyjimas 
vyksta per kasekizacija.

Katekizacija yra išeities 
taškas į gyvenimą. Katekiza 
cija, kaipo tokia, yra viena 
iš svarbiausia dvasinio ugdy 
mo auklėjimo ir perauklėji 
mo demokratinė mokykla.

Tokiam svarbiam Katekiza 
cijos reikalui, privaloma skir 
ti išmintingiausius asmenis, 
tobuliausius techniškai paruoš 
tus vadovėlius, racionaliausią 
mokymo sistemą.

Katekizacija apima ne tik 
vaikučius besiruošiančius prie 
pirmosios Šv. Komunijos, bet 
ir visus žmogaus laikotarpius. 
Vienus katekizacija išmoko 
pirmųjų gyvenimo žingsnių, 
kitus patobulianą o nukrypti 
sius grąžinaį gyvenimo kelią.

Tik visuotiną katekizaciją 
įgivendinus, galima tikėtis 
susilaukti savyje, savo šeimo 
je, tautose, valstybėse ir vi 
soje žmonijoje taip visų trokš 
tarno palaimintos ramybės.

Visuotiną katekizaciją gali 
ma sėkmingai pradėti tik dis 
ciplinuotu organizuotumu, ak 
tyviai dalyvaujant visose žmo 
gaus liečiančiuose klausimų 
sprendimuose ir vykdyme.

Katalikų Bažnyčia yra vi 
suotina, todėl jos veikimas 
apima ne tik individualius 
asmens religinius reikalus, 
bet ir visos žmonijos išgany 
mą ir tuo pačiu visos žmoni 
jos pusiouvyros palaikymo 
akciją. Mes esame savs že 
mės ir savo materialinių ir 
dvasinių gerybiū tvarkytojai.

Kas nori siekti prasmingo 
gyvenimo, tas visų pirma pri 
valo išmokti, suprasti išstudi 

juoti ir pamilti Katalikų tiky 
bos katekizmą. O tai padary 
ti niekad nėra vėlu, nes ka 
tekizraas yra mūsų kasdieni 
nio gyvenimo ABC.

Visais laikais lietuvių kai 
ba turėjome daugelį trumpai 
parašytų (jaunimui) katekiz 
minių knygelių. Tačiau pla 
.aus kateužmo visada štoko 
omė. Šiandie to pasakyti ne 

galime, 1953 metais Romoje 
atspausdinta knyga DIEVAS 
,R ŽMOGUS yra tas visų lauk 
tas platusis, išsamus, visiems 
(•uprantsamas ir prieinamas 
katekizmas.

REDAKCIJOS PASTABA.

Kitame «Mūsų Lietuvos» 
numeryje bus daugiau pain 
formuota apie knygą «Dievas 
ir Žmogus».
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pusi. 4

Motutei Susirgus.
Ligas Buvo biaurus navasa 

ris, purvinas, ilgai šlapias, 
nors saulė jau gerokai kaiti 
no. Pasitikėdami saule žmo 
nės metė žiemos drabužius 
ir pakliuvo į nagus pavasari 
nei drėgmei. Karštinės, rau 
pai ir kitokios ligos kaip įsi 
skverbė į Dienionių sodžių, 
tai niekaip jų nebegalima bu 
vo beiškrapštyti. »

Vieną rytą ir Taučienė ne 
besikėlė. Jos skruostai buvo 
raudoni, akys paraudusios, aš 
triąi kosėjo. Baisybė: kalbėti 
nustojo!

Ir nuo to ryto Taučių na 
muose viskas iširo Visi nuliu 
do. Taučius įeis, pasižiūrės, 
pasižiūrės nė tabokos į kiše 
nėlę nebesiekdamas, ir vėl 
eina, arklį kinko, vėl važiuo 
ja čia kunigo, čia gydytojo, 
čia į vaistinę. Namiškiai kaip 
apipenėti į laukus iš lengvo 
eina Aleksiukas dar be dar 
bo: jis vienas liudytojas kiek 
vieno ligonies sudejavimo.

Ligonis nieko nenorėjo, nie 
ko nevalgė, tik vaistus gėrė, 
jei kas jų pylė burnon.

Ir Aleksiukas nebežinojo, 
ar ką buvo bevalgęs, kame 
ir bemiegojęs. Stovėjo ir sto 
vėjo prie lovos įsižiūrėjęs į 
sunkiai alsuojantį ligonį. Kris 
pro langą toks šiltas; toks 
galvą sukąs saulės spindulys, 
nušvies saklyčią, ligonį ir jį 
sutvaksės širdis noru bėgti 
pašalėn, kur sniegai baigia 
tirpti, kur grioviais vanduo 
kriokte kriokia, kur vaikai 
malūnus statos. Išbėga į kie 
mą, bet veidelis neprasiblai 
vo, paklaiksta: o ką, jei mo 
tinytė be jo miršta? Ir visa 
pamiršęs bėga atgal į sakly 
čią žiūrėti, ar motutė tebesi 
suoja.

Ir buvo ta liga baisiai ilga. 
Pagerės, pagerės ligonis, ir 
vėl pablogėja, ir vėl be vii 
ties, ir vėl kova su mirtimi.

Namiškiai galų gale apsi 
prato. Sugrįžo jiems pirmykš 
lis ūpas, tik saugojos kad ii 
gonis neišgirstų. Aleksiukas 
liūdnas, jam nebemiela klau 
syti linksmumo. Jis į sekly 
čia, iš seklyčios į kiemą, iš 
kiemo vėl atgal j seklyčią... 
Krūtinę kaip akmuo prislėgė 
toksai sunkumas, jog rodės, 
ne jam, vaikui, pakelti.

Ligos persilaužimas. Be ke 
purės, neužsagstytu švarke 
liu nebesitverdamas sielvartu, 
išėjo kartą Aleksiukas į so 
džių. Atlankęs vieną sausgė 
la sergančią moteriškę Alek 
siukas grįžo namo. Nebėgo Į 
vidų tik stačiai j galą sakly 
eios.- užsiglaudė ties pat mo 
tinos lova: prilipo veidu prie 
sienos kryžium išskėstom ran 
kom ir ėmė šaukti:

— Dievuliau, Dievuliau, nea 
timk mamos, neatimk mamos, 
neatimk mamos!.. - Taip be 
galo.

Du tiktai žodžiu. Tik kas 
ištesės pasakyti gilybę ir vi 
są maldos turinį? .Jei malda 
kalnus pakiloja, tai tik tokia. 
Tuo tarpu debesėlis palengva 
užšliaužė už saulės, ir jis ua 
matė, kaip juodas šešėlis 
šliaužia per nekrutantį moti 
nos veidą. Veidas darosi juo 
das, kaip žemė.

— Mirštančio veidas žeme 
apsineša, — sakydavo pa 
ti ligonis sveika būdama.

Prišoko prie veido: tik be 
pažinti, jog kvėpuoja ir tas 
nats kvėpavimas užkrenta. 
Žiūri, o ant nosies ir viršuti 
nės lūpos keletas juodų du! 
kių...

— Jėzau Marijėle!... Veidą 
žeme neša, motutė miršta!... 
rankom nuo veido «žimes» 
dulkindamas.

Cypimas turėjo būti per 
negražus, nes ir jam pačiam 
nuo jo kailis pašiuro. Kad 
motina būtų paskutinę dvasią

MOŠŲ LIETUVA

Brangioms Mūsų Mamytėms Linki

me Ilgiausiu Metu ir Meldžiam 

Dievulio Palaimos

Bale Voveraitė.

MAMYTĖ

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKZ

Aš savo mamytę 
Myliu taip labai, 
Kad nė apsakyti 
Kad - - nebežinai . . .

Ji mane augina 
Lepina gana — 
Tai širdis auksinė 
Meilės kupina!

Jai gyventi duoki, 
Dieve, kuo’ ilgiau — 
Nes tokios mamytės 
Nesurast daugiau...

— Praėjusį sekmadienį bu 
vo palydėta į amžino poilsio 
vieta p Aleksandravičienė 
Žanetės ir Marilenės mamytė 
Velionei suteikti paskutinę 
pagarbą nuvyko lietuviškos 
mokyklos ir būrelis mergai
čių klasės draugų.

lotinos Dienos Minėjimas.

Pagerbk savo mamytę ir 
pakviesk ją dalyvauti Moti
nos Dienos Minėjime. Minė
jimą rengia lietuviškos mo
kyklos mokiniai ir mokslevi 
ai ateitininkai per Sekmines,

Brangias suolo drauges ŽANETE IR MARILENE 
ALEKSANDK A V1ÕIÚTES, jų tėvelį bei artimuosius liū
dinčius dėl brangios mamytės mirties nuoširdžiai užjau 
čiame ir kartu liūdime.

Lietuviškos Mokyklos
Mokiniai

de'l.s reiškė beg linę laimę, margumynai.

gegužio 20 dieną.
9 vai. šv. Mišios ir ben 

dra Komunija už motinas.
lã vai. Minėjimas V Ze 

linos gimnazijos salėje
Jaunieji talkininkaujant sa 

vo mokytojams ir vyresnie
siems ruošiasi atsidėję. Pro 
gramą sudarys tautiniai šoki 
ai, dainos, eilėraščiai, inceni 
žavimai, vaidinimas ir kiti 

išleidusi, tikrai gal ir pats 
būtų uebetesėjęs.

Bečypiant ir ligonės galva 
bekratant štai plačiai atsive 
ria išsigandusios jos akys, 
dirstelia nustebusios į try
piantį prie lovos Aleksiuką, 
ir motutė silpnų, bet jau aiš 
kiu ir nekantriu, balsu pirmą 
sykį po kelių savaičių pra
bilo:

— Ir ko gi tu čia taip žvie 
gi?

O Matydama persigandusį 
Aleksiuko ve dą ir supratusi 
priežastį pridūrė:

— Aš juk nemirštu . ir ne 
bemirsiu. sūneli..

Tai buvo pietų laikas. Šei 
myna buvo susirinkusi trobo 
je. Kaip kulipka čia įpuolęs 
Aleksiukas vėl ėmė ne maži 
a u bjauriu balsu šaukti, žvieg 
ti, giedoti, šokti aukštyn suk 
tis vietojo, gražiausiai kaip 
pasiutėlis.

— Motutė nebent!rs, nebe

Ar negaila Barborytės?
Bira vargšei ašarytės.
Kas ją nuskiaudė vargšele?
Ko suskaudo jai širdele?
O Petrukas ją ramina, 
Nuotaiką taisyt mėgina.

mirs, nebemirsll!
O sunkumai jam nuo širdi 

es kaip akmens krosnies pas 
kui kits kitą riedėjo, riedėjo 
širdžiai lengvėjo, lengvėjo.

Nėra žinios, kolei būtų dū 
kęs, kad namiegai nebeapsi- 
klausydami nebūtų jam paža 
dsję diržą. Tada tik žmoniš 
kai tepasakė motutę gyjant 
ir su visa šeimyna iškurnėjo 
į antrą galą jos lankyti.

-- Nebemirsiu, vaikeliai. . . 
Dėkui už gerą širdį, už už
jautimą! . . .

Išgirdo visi, ir visiems nuš 
vito veidas džiaugsmu.

Aleksiukas neišsiklykęs tro 
bojo griebė lazdą, iškėlė au 
kštyn kaip kryžių ir taip bal 
šiai kažin kokius ralalojus 
ėmė giedoti, jog ketvirtame 
penktame kieme išgirdo. Ne 
ilgai trukus Aleksiukas šalia 
savęs jau turėjo visus sau ly 
gins vaikus, taip pat iškelto 
mis lazdomis. Žaidė taip, 
kaip norėdamas atsigauti vi 
są pragaišintąjį pavasarį. 
Menkas, sulysę Aleksiuko vei

Vyriausia prieštpietinių pamokų klasė su savo mokyto 
ja p. A. Gudavičiene Jie visi kviečia jus dalyvauti Moti
nos Dienos Minėjime.

PAS MOČIUTE.
Kad aš paagau pas motinėlę — 

pas motinėlę visa valelė.
Kad aš parėjau lengvai dirbusi, 

lengvai dirbusi, rūtas sėjus;, 
motutė tarė pratarydama:

«Eik, dukrele, eik pailsėti!* 
Tad aš nuėjau į aukštą svirną, 
į aukštą svirną, į margą lovą:

Saulutė teka pro žalią beržą, , 
praded spindėti į stiklo langą, 
į stiklo langą. į margą lovą, 
į margą lovą, į mano veidą...

Motulė tarė pratarydama:
«Kelkis, dukrele, prauski burnelę».
Su žaliu vynu burnelę prausiau, 

su rankšluostėliu aš nusišluosčiau, 
ant balto kaklo perlai mirgėjo.
ant baltų rankų žiedai blizgėjo. ..... ■

(Žmonių daina).
- 1 1 T*-,
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Keikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Industria e Comercio de Calçados

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i "Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javais, 62$ - São Paulo

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32 9294

Kiekvieną sekmadieny prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galimu g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

MHNHMMOI
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO’

uilunnmHuiiiiiiiiiiHHiiiimiiimiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiHMilHimuiiiiiHHHKHHnHiiiiiiniiiHimiiaiHiMHiHiiiuHiKHmHiimmwtinHHiiniiinHMainmMtiiiKiiHnimMMiaiMimHumnduainMmuiiii..

F o t o - S t u d i j a “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
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Priimami oakvietimai Į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-557G - SÃO EAUI O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siul«

Imobiliaria Alto do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centraiinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
1 ■■ ■ v

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

SSWQ.

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO,

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais.
Mėgstantiems: Guaraná, Guzoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centraiinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103

Fone: 3 935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO
A j-A Helena Aleksandravičius

LIETUVIŠKAS MOTINOS DIE 
NOS MINĖJIMAS BUS PER 
SEKMINES GEGUŽIO 20 D.

9 vai. Šv. Mišios ir jauni 
mo bei vaikų bendra komuni 
ja už motinas

15 vai. V. Zelinos gimnazi 
jos salėje iškilmingas pusė 
dis. Kalbės mokytoja Devei 
kytė, meninę programą išpil 
dys lietuviškos mokyklos mo 
kiniai ir moksleiviai ateitinin 
kai. Visi kviečiami skaitliu 
gai dalyvauti motinos pager 
bime.

— Praėjusį sekmadienį Šv. 
Juozupo Vyrų Brolijos nariai 
savo susirinkime tarp kitų 
klausimų svarstė ir vakaro 
surengimą. \ a karas yra nu 
matytas suruošti 11 d rugp’ū 
čio Vila Zelinoje gimnazijos 
salėje.

Gegužės 9 d. L K. Benrduo 
menės choras ruošia koncer 
tą vakarą. Lietuviška visuo 
menė ruošiasi gausiai atšilau 
kyti tikėdamasi išgirsti įdo 
mią ir įvairią dainų programą.

— Praėjusį šeštadienį sumai 

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina. 752

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

S Registrado no C. R. C. «ob o n.o 551

Í Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
§ Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
iuĮ. Escritas Fiscais 
g Eseritas Comerciais 
f HORÁRIO das
utį —
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PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

\ ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

nė žiedus Vytautas Michailo 
vas su Jadvyga Mackevičiūte-

— Šį sekmadienį, 13 d. ge 
gūžės, Parque das Nacóes 
lietuviams pamaldas laikys 
kun. J. Kardauskas.

— Ateinantį sekmadienį, 
gegužės mėn. 20 d. Agna Ra 
za ir apylinkės lietuviams pa 
maldos bus 8,15 vai. kurias 
laikys kun. P. Ragažinskas.

— šį sekmadienį Vila Anas 
tacio lietuvių mokyklos patai 
pose bus motinos dienos mi 
nėjimas, kurio programą iš 
pildys lietuviu kalbos pamo 
kų lankytojai vadovaujant 
mok. St. Kubiliūnui.

— Praėjusį sekmadienį per 
kun J. Šeškevičių lietuvių 
radio kultūriniam pusv-lan 
džiui, kuris būna transliuoja 
mas Kiekvieną sekmadienį iš 
radio stoties Nove de Julho 
14 vai Vladas Kriaučiūnas 
gyvenantis Bom Retire, nau 
k'ojo Cr. 1200.00, Kazys Šlum 
ba Cr. 100,00. Monika Čer 
niauskienė Cr, 50,00.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

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

8 às 19 horas.

— Gegužės mėn. 5 d. mirė 
Elena Aleksandravičienė-Bu- 
trimiūtė, gimusi Alytuje, 30 
metų amžiaus Paliko nuliu 
dusi vyrą, dvi mažametes du 
kreies, motiną, seseris, bro 
liūs, gimines. Septintos (Je
nos mišios-egzekvijos bus 12 
d, gegužės 9 vai., V. Zelinoje,

Šie lietuviai ne tik klauso, 
bet ir r.emia lietuviška radio 
pusvalandį. Norintieji iš to 
liau prisiūsti paštu prašomi 
rašyti šiuo Finansų komisi 
jos iždininkui P. Šimoniui cai 
xa postai 4118, S, Paulo Taip 
pat galima pasiusti tuo pat 
adresu ir kun. P. Ragažinsko 
vardu.

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS Į BENDRUOMENĖS 
CHORO

VA r A IR A - IWIMÇEKTA,
Kuris įvyks birželio mėn. 9 d. V. Zelinos gimnazi

jos salėj. Pradžia 20 vai.
Pakvietimai gaunami pas choristus ir Vyto bare. 

Iš anksto užsisakykite staliukus.
Bendruomenės Choro Valdyba.

Priimame 
Knygrašybos dar
bus visuose miesto 

rajonuose.
Legai izuojam 

Dokumentus nau
jom firmom ir ben 

drevėm.
Paruošia m 

įvairaus pobūdžio 
kontraktus ir jų pi 

sikeitimus.
Atliekam

Visus fiskalizacijos 
ir komercijaus įsta 
timu reikalavimus.

SENSACIJA!!!
Birželio mėn. 30 d. nepraleisk progos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CAÍPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua 
Campos Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj “Show’’ 
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus,1 užsisakyti, galima 
“Mūsų Lietuvos” redakcijoj ir rua. Campoš Novos, 19.

Restoranas Jurubatubą
Savininkes VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

— Organizacijų atstovai bu 
vo pora kartų susirinkę svars 
tyli kaip minėti šiais metais 
pirmuosius (1941) birželio 
mėn. masinius trėmimus bei 
žudynes, lietuvių tautos geno 
cido pradžią, kuri ir lig šios 
dienos nėra pasibaigusi. Lai 
kraščiai praneša, kad Kruš- 
čevas reikalauja, Kad Pabalti 
ja jaunimas vyktų Rusijos ši 
aurėn «plėšinių įsisavinti». 
Minėjimas yra numatomas su 
ruošti kartu visų Pabaltijo 
tautų birželio m. 16^ d. Su 
latviais ir estais tartis yra 
įgalioti prof. A. Stonis ir inž. 
Z. Bačelis, salei surasti J. 
J muškis, propagandai - kun. 
P. Ragažinskas. Yra svarsto 
ma galimybė, dar prieš minė 
jimą. spaudos atsvovams su
ruošti priėmimą. Minėjimui 
salę stengiamasi surasti mies 
to centre, kad visiems norin 
tiems dalyvauti, būt patogu 
atvykti. Be pabaltiečių bus 
kviečiami ir kitų pavergtų 
tautų atstovai.

— Besiruošiančių grįžti Lie 
tuvon S. Pauly, gavę iš pati 
kimų šaltinių žinių apie ten 
esančią padėtį, sumažėjo. 
Grįžtančių tarpe yra linas 

I Escritório de Contabilidade Ideal
I Rua Taquari, 19 - s/4 - (Esq R- da/Moóca)

João Tatarunas
CONTADOR

Reg no C. R C. sob n.° 21.96

Tautiečiams kurie nori įsisteigti, preky
boj ar pramonėj, duosim visas reikalin

gas informacijas
S

Valbasys su šeima, Pilipavi
čius, (gyvenantis Canindė 
apylinkėje) ir kiti..

— Gerbiamus p. p. Igną ir 
Anelę Dubauskus sveikiname 
sulaukusius 25 metų vedybų 
sidabrini jubiliejų, kurį atš
ventė 10 d. gegužės mėn. 1956 
m. Ilgiausiu metų ir daug 
sveikatėlės.

Kazys, Verutė ir Vytautas 
Bacevičiai

— Šį sekmad’enį, gegužės 
13 d., V. Belos popiečių lan
kytojai demonstruos aiškina
mąjį Kristaus gyvenimo filmą. 
Programa bus paįvairinta dai 
nomis ir muzika skirta moti
nos dienai. Pradžia 15 vai.

— Gegužės mėn. 27 'dieną 
3 vai. p. p. Bom Retire Rua 
dos Italianos São Eduardo pa 
rapijos salėje (po bažnyčia) 
Moksleiviai ateitininkai suvai 
dins J. Genušio «Paparčio 
žiedą» išpintą tautiniais šo
kiais ir dainomis, prie progra 
mos prisiuės ir lietuviškos mo 
kyklos mokiniai. Visi Bom 
Retiro ir apylinkių lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Įėjimas 
nemokamas.

ATEITININ K A MS
— Ateinantį sekmadienį 

(gegužio 20 d J kuopos susi
rinkimas. Tą dieną visi pra 
šomi dalyvauti 9 vai. šv. Mi
šiose ir priimti šv. Komuniją 
už motinas.

Susirinkime visi galės atsi
imti savo mamytėms garbės 
pakvietimus į minėjimą.

Visi turintieji tautinius rū
bus į minėjimą prašomi atvyk 
ii su jais.

Kuopos Valdyba

DRAUGIJŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį (gegužio 13 
d.) 5 vai p. p. Šv. Juozapo 
mokykloje šaukiamas draugi 
jų valdybų ir komitetų susi
rinkimas. Bus svarstomi arty 
miausi parapijos ir kolonijos 
darbai.

kini J. Šeškevičius

(pabaiga iš 1 pusi.)

1945 metų. Tačiau parlamen
to ir senato atstovų daugu
mai šiems pasiūlymams ne
pritaria. Jie sako, jei dar ir 
dabar su raštingais piliečiais 
demokratinė tvarka yra pavo 
juje, tai ką bekalbėti kai bal 
suos analfabetai. Kas bus di 
dėsnis demagogas, tas rinki 
mus laimės.

— São Paulo gubernatorius 
išvyko dviems mėnesiams 
atostogų

— São Paulo miesto verea 
doriai nutarė neleisti pakelti 
autobusų ir bondžių kainų. 
Apie pakėlimą bus galima 
kalbėti, kai bus pagerintas su 
sisekimas.

REIKALINGAS Radio tech
nikas. Atlyginimas geras.

Kreiptis šiuo adresu: Av. 
Zelina, 796 - V. Zelina.
■ «■■■■•n tKtawBwaaaaMaiBtuuanaHB o «aia v
BBIUB M M H B » B K H MU H M B H M B KB B M M SI W MM B CS B B B M« MMBB

Jei esi biznierius 
NEPRALEISK PROGOS 

Parduodamas - sorveteria 
mercearia, prieinama kaina 

Praça Rui Barbosa, 116 
Santa Teresinha (Sant’Andrė) 
Nerizikuodamas - nelaimėsi

BBBBBBBaBKBBBBBBHBnRBBBaBHHrBBBMBunBfMBBBBBRBBBA 
B B BB B B B B (110 MSI *BBB BBB BB BBBBMBBBflIBB BSI"*R SU ■■ BII3K BMHUI

S I U VEJA S

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi,-.9, - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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