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BRAZILIJOJE
Krizės ženklai

Nemaža fabrikų masiniai 
atleidžia darbininkus, nes iš
dirbinių atsargos yra didelės, 
o rinkoje pareikalavimas la
bai mažas. Vartotojai negali 
įpirkti del kainų pakilimo, o 
industrialai negauna pinigų 
už įteiktas prekes. Pasekmė
je neturi pinigų apmokėti dar 
bininkams .algų ir žaliavos 
pirkti. Bankai paskolą labai 
sunkiai duoda. Gi vyriausy
bė savo žinioje turintį kapi
talą įdeda į darbus, kurie nuo 
šimčius ir naudą tik tolimoje 
ateityje duos. Jei ilgesni lai
ką šitokia padėtis truktų, pa
sekmės butų liūdnos.

■— Balandžio m. 7 d. Varig 
lėktuvas skridęs iš Livramen 
to į Porto Alegre, Rio Gran 
de do Sul estade, arti Bagė 
miesto, ore užsidegė. Visi ke 
leiviai skaičiuje 40 žuvo.

Kita lėktuvo nelaimė įvyko
10 d. balandžio, S. Paulo es
tade, arti Ubatuba miesto, An 
chieta saloje. Iš Rio skridęs 
Real-Aerovias lėktuvas su 30 
keleivių, jų tarpe ir lėktuvo 
tarnautojai, apie 18,30 vai. ti 
ės Anchieta sala ieškojo vie 
tos nusileisti. Bet pirma ne
gu nusileido, ore užsidegė ir 
visi keleiviai žuvo.

— S. Paulo gubernatorius 
Janio Quadros balandžio m.
11 d. išvyko į Rio de Janei
ro svarbiam pasitarimui su 
Respublikos prezidentu.

Prez. Juscelino Kubits- 
chek spaudai pareiškė, kad 
sekančiais metais persikels 
į naują sostinę Brasilia ir iš 
ten tvarkys kraštą. Preziden
tūra gal persikels, bet kad 
įvairios ministerijos galėtų 
persikelti, sunku tikėti, neš 
reikalingi pastatai dar nepra
dėti statyti.

— Gegužės ra. 3 d busimo 
jė sostinėje bus didelės iškil
mės. Bus šventinami būsimų 
vyriausybės pastatų kertiniai 
akmenys. Iškilmingas mišias 
tą dieną laikys S. Paulo kar 
dinolas Dom Carlos Vascon- 
cellos Motta.

— Brazilijos kariški sluoks 
niai spaudžia vyriausybę ir 
ją palaikančius parlamenta
rus, kad panaikinti Carlos La 
cerda parlamentaro mandatą, 
kad jį bât galima traukti teis 
man už slaptos telegramos, iš 
užsienio reikalų ministerijos, 
paskelbimą. Parlamente šiuo 
reikalų karštai ginčyjamasi. 
Užsienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad su Carlos La
cerda telegramos paskelbimu 
ministerija turi naują slaptą 
kodeksą išdirbti ir išsiuntinė
ti savo įstaigoms. O taiatsei- 
eisią 15 milijonų kruzeirų.

— Nepaisant, kad automo
bilių įvežimas Brazilijon yra 
apsunkintas, Rio de Janeiro 
uoste šimtai naujų automobi 
lių stovi.

Brazilijos parlamentas priė
mė nutarimą, sulig kuriuo sei 
mo atstovai turi teisę pirkti 
automobilį užsienyje oficia
lia dolerio kaina.

Federaliniame parlamente 
diskutuojamas klausimas a- 
pie parlamento atstovų man
datų pratęsimo, kad jų rinki 
mas supultų kartu su prezi
dento rinkimais. Yra balsų už 
ir prieš.

— São Paulo miesto pre- 
feitūros finansinė padėtis y- 
ra bloga. Jei tikėti spaudos 
pranešimais, skola siekianti 
apie keturis bilijonus kruzei
rų.

— Kaip spauda pranėša. 
šiais metais Didžiąją Savai
tę, São Paulo rinkoje bus 
trūkumas žuvies.

— Naujas S. Paulo prefei
tas yra pasiryžęs sudaryti są
lygas, kad patys augintojai.iš 
provincijos tiesioginiai savo 
produktus galėtų parduoti var 
totojams Tuo būdu produk
tus atpigintų.

Paskutiniu metu iš Lietu- 
Vos keletai asmenų yra pavy 
kę išvažiuoti užsienin: Ameri 
kon ir Kanadon. Išvažiavusie 
ji turi giminių užsienyje, ku 
riė juos iškvietė. Visi iš Lie 
tuvos išvykusieji yra jau se- 
nesnio amžiaus žmonės. Išvyk 
ti užsienin yra reikalingas 
Maskvos leidimas.

Argentinoje padėtis įtempta

Argentinoje vis dar nepa 
vyksta gyvenimą į reikiamas 
vėžes įstatyti, Buenos Aires 
miesto prefeitūros darbinin
kai sustreikavo. Vyriausybė 
griebėsi griežtų priemonių 
juos gražinti darban, grasiu 
dama karo teismais ir atlei
dimu iš darbo. Nepaisant šitų 
griežtų priemonių, darban grį 
žo tik arti 
darbininkų 
Streiką.

Sąr šyje 
streiku, atsistatydino darbo 
minist^ris Tristan Guevara.

Darbininkų tarpe vedama a 

2 procentų visų 
Kiti tebetęsia

su darbininkų

Pirmas šiais metais “Mūsų Lietuvos”

SPAUDOS VAKARAS
bus balandžio mėn. 27 d. Vilą Zelinoje gimnazijos salėje.

Programoje bus įdomus vaidinimas «Kultūrinė misija», kupletai, ir kitos įvaire
nybės. Bus ir skaniai paruoštas bufetas.

Pakvietimus jau iš anksto galima įsigyti «Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, pas Vitą 
bare, Juozą Matelionį, Motiejų Tamaliūną, klebonijoje. Su pakvietimais galima už
sisakyti ir staliukus.

Tai bus pirmas vakaras po Velykų, į kurį iš visų S. Paulo priemiesčių laukiama 
daug žmonių. Šį vakarą remia visi, kuriems yra brangi lietuviška spauda.

gitacija, anot vyriausybės pra 
rešimo, sumažinti darbo pro 
d ūkei ją ir griauti viešą tvar
ką.

Vyriausybė pasižada atsi 
žvelgti į teisėtus darbininkų 
ir darbdavių reikalavimus, bet 
jokiu būdu nepakęs streiku, 
ar kitų veiksmų kenki <nčų 
krašto gerovei.

— Iš Jujy kalėjimo pabėgo 
Bolivjjon du svarbūs peronis 
tų agentai: Saulhecker ir Er 
nešto Mena.

Kaip Rusijos vyriausybė is- 
Jnaudoja darbininkus

Generalinis komunistų par
tijos sekretorius Kruščiov 
darbininkų mitinguose įkalbi
nėja darbininkus, kad atsisa
kytų vyriausybei suteiktos 
p tskolos kuri buvo atskaitoma 
iš darbininkų jų sutikimo Vy 
riausybė ir part’ja žadėjo, kad 
po kurio laiko ši paskola bus 
gražinta Gi dabar vieton gra 
žinimo kalba apie dovanoji
mą valstybei Suteiktos pasko 
los Žinoma, ji bus «dovano
ta, neatsiras kuris drįs pakel-

Ii is Lietuvos kai kas is- «i .*!««F™»»}?»'»
■ , gręstu jei jau ne sulikvidavt
važiuoja mas tai ilgų matų kalėjimas.

Tai tau ir darbininkų valdžia 
Vieton, kad sugrąžinti tai. ką 
prievartą iš darbininkų iŠplė 
šė, dabar, tik gražiu būdu 
pasako, kad tai nebus grą
žinta.

— Amerikos ir Egipto vyriau 
šybėsiderasi Sueso kanalo šta 
luto, kuris nustatys laivų plati 
klojimo tvarkąir su tuo suriš
tus klausimus Sueso kanalu.

— Prancūzijoje lankosi An 
glijos karalienė Elzbieta. 
Prancūzai labai šiltai ją suti 
ko. Šiuo metu Anglija ir Pran 
cūžija yra bendro likimo 
draugai. Ypač šiuos du kai
mynus surišo įvykiai Sueze.

- Amerika ir Anglija svare 
to galimybes išplėsti prekybą 
su komunistine Kinija. Preky 
biniais santykiais su Kinija 
ypač sinteresuoti yra japonai. 
Kinija buvo jų natūralus ir 
didžiausias pirkėjas.

— Maskva yra labai susiru 
pinusi Vakarų Vokietijoje or

X METAI

Neperseniai Amerikos viceprezidentas Richard Nixon 
lankėsi Afrikoje ir dalyvavo tautos Shaana nepr.klausomy- 
bės paskelbime Čia matome viceprezidentą R. Nixon besi
kalbanti su Shana valstybės ministeriu pirmininku Kwame 
Nkrumah. (US1S)

atomi
ganizuojama kariuomene, ku 
ri yra apginkluojama 
hiais ginklais.

— Šiomis dienomis 
susprogdino kur nors 
atominę bombą.

rusai
Sibire

— Visoje eilėje fabrikų, 
šiaurinės Italijos industrijai 
centruose, šiomis dienomis 
buvo rinkimai . į darbininkų 
sindikatus. Pažymėtina šiuose 
rinkimuose didelį komunistų 
ir socialistų pralaimėjimą. 
Krikščionių demokratų gru
pės surinko 50 procentų visų 
balsų.

Maskva visiems grasina

Neperseniai Bulganinas įs
pėjo Norvegiją ir Daniją tų 
kraštų nušlavimu nuo žemės 
paviršiaus, jei jie sutiktų leis 
ti įrengti fogetems ir kitiems 
panašiems ginklams bazes. 
Tokį pat grasinimą pasiuntė 
Turkijai, Libijai, Tunisijai Ma

— Amerikos sociologas, rokui, Graikijai, Persijai. Ru 
Yale universiteto profesorius 
studijuodamas alkolizma pa
reiškė, kad moterys greičiau 
sutinka nutukti, negu pagerti 
Nelaimingos, nusivylusios mo 
terys ieško išsiblaškymo, už
miršimo rūpesčių ne alkolini 
uose gėrimuose, bet šokolade 
ir kituose skanumynuose.

— Lenkija šio metu turi 28 mi 
lijonus gyventojų. Moterų yra 
vienu milijonu daugiau negu 
vyrų. 12 milijonų 590 tūkstan 
čių gyvena miestuose.

— Europos politiniuose siu

:::s:: 

n

oksniuose Kalbama apie per
mainas Rusijos vyriausybėje. 
Bulganinas užimtų Vorošilovo 
vietą, vyriausio sovietų prezi 
diumo pirmininko, o Vorošilo 
vas išeitų atsargom Jis turi 
76 metus amžiaus.

sija negalinti pakęsti bazių 
kaimynėse valstybėse. Ji ne
sėdėsianti rankas sudėjusi.

Ginklavimosi lenktynes

Jei kiltų karas, tai jis būtų 
visiškai skirtingas nuo praė 
jusio. Beveik visi praėjusio 
karo ginklai pakeisti naujais 
moderniškais, atominiais. A via 
cijoje ir laivyne padaryta la 
bai didelė pažanga. Bombar 
davimo lėktuvai neužilgo ne 
bus reikalingi žmogaus. Jie 
radijo bangų pagelba iš ata 
tinkamų stočių bus valdomi 
Atominė energija įgalina po 
vandeninius laivus išplaukti 
toli nuo savo bazių, nes karo 
klausimas atkrinta. Saugių vie 
tų niekur nebus. Fogetemis y 
ra pasiekiami ir didžiausi nuo 
toliai. Būsimo karo metu ly 
giai toks pat pavojus bus Lon 
donui ir New Yorkui.

Priešo povandeniniai laivai 
visai iš netikėtos vietos gali 
atakuoti atominėmis bombo
mis Už tat Amerikos armijo
je yra įsteigta speciali ka
riuomenės dalis, kurios užda- 
vinis yra sekti ir kovoti su 
priešo povandeniniais laivais. 
Būsimą karą tas laimės, ke- 
no' ginklai bus moderniškes- 
ni. Užtat ir eina ginklavimosi 
lenktynės. Šių lenktynių prie
kyje stovi Amerika ir Rusija. 
Apsiginklavimas reikalauja 
milžiniškų pinigų.
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Kaip atsirado Vasario 16-sios 
aktas?

(Elta) Kaip žinoma, Lietu
vos Taryba 1918 metų vasa
rio 16-ją vienu balsu nutarė 
kreiptis į Rusijos, Vokietijos 
ir kitų valstybių vyriausybes 
su Lietuvos Nepriklausomy
bės deklaravimu, drauge pra
šydama pripažinti Nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Tą 
nutarimą pasirašė dr. J. Ba
sanavičius, S. Banaitis, M. 
Biržiška, K. Bizauskas, Pr. Do 
vydaitis, S. Kairys, P. Klimas 
D. Malinauskas, VI. Mironas, 
S. Narutavičius, A. Petrulis, 
K. Šaulys, Dr. J. Šaulys, J. 
Šernas, A. Smetona. J. Smil
gevičius, J. Staugaitis A. Stul
ginskis, J. Vailokaitis ir J. Vi
leišis. Iš pasirašiusiųjų gyvi 
tebėra tik M. Biržiška (JAV- 
se), P. Klimas (pav. Lietuvoje) 
S. Kairys (Jav-se), A. Stul- 
ginskas (Sibire) ir Mgr. K. 
Šaulys (Šveicarijoje)

Vasario 16-sios akto origi
nalą pas save laikė dr. J. Ba 
sanavičius, bet po jo mirties 
tarp jo palikimo nerasta Lie
tuvos Tarybos vasario 15 die
nos posėdžio, kuriame buvo 
sutarta, kokį aktą paskelbti, 
protokolą turėjo prof. Vacį. 
Biržiška, kuris teigęs, kad jį 
i aslėpęs saugioje vietoje Vil
niuje. Taigi, ir šio svarbaus 
dokumento likimas konkre
čiai nėra žinomas.

Vienas iš vyresniosios kar
tos veteranų, prof. -I. Kamine 
kas, prieš vasario 16-sios šie
metinę Šventę viešai paskel
bė žiupsnį savo atsiminimų,, 
kuriais pavaizduoja to meto 
nuotaikas, kovą su okupan
tais, kaip jie norėjo Lietuvą 
sujungti «amžinais ryšiais su 
Vokietija», kaip buvo ruošia 
masi Lietuvai primesti Ura
cho kunigaikšt:s, numatytas 
pavadinti «Mindaugo II-jo var 
du» etc. Pareiškime, be kita 
ko, sakoma, gale pravedant 
lygiagretę tarp to meto pas 
tangų Lietuvos nepriklauso
mybei paskelbti ir dabarties 
uždavinių savojo krašto lais 
vei atstatyti:

1918 metų vasario mėn. 16 
dieną apie 11 ą valandą Lietu 
vos Tarybos nariai susirinko 
Lietuvių Komiteto patalpose 
Vilniuje, Didžioji g vė 30 Bu

daromas lemiamas žingsnis, 
gal svarbiausias iš visų Ta 
rybos iki šiol darytųjų. Pakili 
rimtis. Tik vasario mėn. pir 
moję pusėje, kai Tarybos dau 
guma pagaliau sutiko priimti 
keturių pasiūlytąjį Nepriklau 
somybės Akto tekstą, kuria 
me apie «amžinąjį su Vokie 
iija ryšį jau nieko nebebuvo 
minima, išėjusieji Tarybon 
grįžo, ir Akto tekstas vasario 
mėn. 15 dieną visais balsais 
buvo priimtas

Dabar tas Nepriklaussmy 
bės Akto tekstas, gražiai di 
deliam lape surašytas, gulėjo 
ant stalo. Laikinai ėjęs Tary 
bos pirmininko pareigas dr. 
Jonas Basanavičius (Antanas 
Smetona, akto tekstą prie 
mns, iš pirmininkų buvo pa 
sitraukęs) dar kartą jį pers 
kaitė, visiems sustojus ir susi 
kaupus klausant, ir pirmas jį 
pasirašė. Po jo pasirašė ir vi 
si kiti devyniolika, laikyda 
miesi pavardėms alfabeto ei 
lės. Numatydamas istorinę ak 
to reikšmę lietuvių tautai, k. 
Dogelis, Lietuvių Komiteto 
patalpų šeimininkas, tuojau su 
rinko pasirašytųjų vartotas 
pluksnas, kad vėliau perduo
tų jas busimajam istoriniam 
tautos muziejui.

Nepriklausomybės Akto pa 
sirašymas ir jo paskelbimas 
buvo ryžtingas šuolis j neži 
romą ateitį, nekompromisinis 
tautos valios pareiškimas. Da 
barties tikrovė sakė, kad kaip 
tik dabar turės prasidėti jtem 
pta kova su okupantu. Buvo 
aišku, kad Obostas da.rys Ber 
lyne viską, kad Nepriklauso 
mybės Aktas tepasiliktų po 
pieriaus gabalu Karo vado 
vybė nustatinėjo tuomet Vo 
kieti’os politiką, ir kaizerio 
generolų mintis buvo aiški; 
karą laimėjus, prijungti prie 
Vokietijos visą Pabaltijį Ta 
ryba ryžosi. Aktą pasirašiusi, 
darė antrą «revoliucinį» žings 
nį - aplenkdama vokiečių 
cenzūrą, paskelbė aktą «Lie 
tuvos Aide» Buvo iš anksto 
žinoma, kad laikraštis bus 
konfiskuotas, dėl to pasirūpiu 
ta jis laiku iš spaustuvės pa 
šalinti ir vėliau savais ke
liais išplatinti visam krašte. 
Jau rytojaus dieną Akto teks 
tas buvo paskelbtas ir kai ku 
riuose Berlyno laikraščiuose. 
Išėjome plačion viešumon, nes 
trumpu laiku Tarybos nutari 
mas pasidarė žinomas Ameri 
koje ir Rusijoje buvusiems 
lietuviams.

Nepriklausomybės Akto pa 
sirašymą sekę artimiausi mė 
nėšiai virto imtynėmis su O 
bostu dėl krašto reikalų Oku 
pantas darė viską, kad Tary

(pabaiga 3 pnsl.)

Vincas Jonikas

Zygis I Dovydo Miestą
«Kilk, Jeruzale, iškilmėms ruoškis, 
Jau valdovo žadėto sulaukei!' 
Sinagogos, vėdinkites troškios!» 
Visą rytmetį šaukia, tik šaukia, 
Sau iš džiaugsmo ravėdami peisus 
Kilmingieji, pirkliai ir neteisūs.

Gana v£irgo, nelaisvės ir gėdos, 
Vieną kartą pavalgysim sočiai! 
Bus gyvenimas — deimanto žiedas, 
Sinagogos bus — vyno ąsočiai... 
Visą šalį, nuo jūros lig kalno, 
Tas valdovas iškels kaip ant delno».

Plėšo apsiaustus brangius ir kloja, 
Grubų kelią jau nukreikė palmėm. 
Kažkas rėkia: «Atjoja! Atjoja!» 
Balsą užpilta ožragių psalmės. 
Vėl nutyla. Tik žvalgos ir žiūri 
Į artėjantį trylikos būrį.

Be šarvų ir ant asilo raitas...
Kaip sau norit, — valdovas neaiškus!
Šitą kart apsirikome, skaitos...
Pranašų dar patikrinki» laiškus!
Barzdos kuždasi, virpa ir kraipos 
Aplink senąjį kunigą Kaifą.

”«7ííi’’7lV -"'i.

vo visi dvidešimt. Dar tik va
kar posėdžiavusi Jono Vilei
šio erdviam bute, Taryba pa 
galiau visais balsais sutarė 
Nepriklausomybės Akto teks 
tą, ir d’bar reikėjo pasirašy 
ti. Visus vienijo jausmas, kad

.....d
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KLEBONIJOS PAŠVENTINIMO KŪMAI. Iš kairės į dešinę Konsl. Polišaitis, K. Ambrozevičius, Jakubaitienė, Stasilionienė- 
Ambrozevičienė, Naruševičienė, RemenČiai, Polišaitienė, Abraitienė, Jakutis, Šermukšnis, Tūbelis Paškevičius, Šermukšnie- 
nė, Jodelienė, Šišlienė, Jakutienė, Paškevičienė, Zapereckas, Pupelis. Šukevičius, Naruševičius, Tūbelienė, Lukoševičius, 
Matelionis,. Zapereckienė, Raeder, Teixeiros, Rimkus, Staselionis, Baužys, Juodelis, Kleb Ragažinskas, Baužienė, Pupelie- 
nė, Latvėnas, Zagorskis, Paviloniai, kun. Šeškevičius, Abraitis, Šišla, Navickas, Tani ir Zagorskienė. Viršuje pobūvio šeimi
ninkės Lašinskienė ir Maželienė.

LIETUVA FEDERACJNEJE EUROPOJE
Jonas Grinius

(tąsa)

Joms šitoj bendruomenėj 
būtų du nepatogumai. Viena, 
jų kultūrinis svoris būtų ma
žesnis, palyginti su tuo svo
riu, kokį jos turėtų arba Ry
tų Europos, arba Vidurio Eu
ropos federacijose; prisijung
damos prie Vakarų Europos 
federacijos, Estija, Latvija ir 
Lietuva būtų toliausiai į šiau 
rėš rytus išsikišę kraštai, ku 
rių gynimas (agresijos atve
ju iš rytų) sudarytų sunkeny
bių. ‘Pastarasis nepatogumas 
sumažėtų, jei į Vakarų Euro
pos tautų federacinę bendrno 
menę būtų įėjusios ar įeitų 
Skandinavijos tautos. Tada 
saugumo jausmas mumyse 
sustiprėtų, nors kultūrinis svo 
ris ir nepadidėtų. Tačiau juk 
mes drauge su latviais ir es
tais nepriklausomybės metais 
esame pajutę, kad nesame pa 
syvios tautos Suėję į gerus 
santykius su kitomis mažomis 
tautomis, gerai sociališkai su

sitvarkę savo viduje ir išvys
tę kultūrinį veiklumą, toj Va
karų Europos federacijoj ga
lėtume užimti tinkamą vietą.

Vis tiek, kiek federacijų su 
sikurtų laisvoje Europoje, — 
dvi ar trys — joms dar ilgo
ką laiką grės pavojus sugriū 
ti, nes didžiosios tautos nega 
lės užmiršti seno įpročio do
minuoti ir tarptautinius klau
simus spręsti nedemokratiš
kai ir mažųjų nenaudai. 'Cam 
laikotarpiui, kol europinėse 
federacijose tautos susigy
vens, kol išmirs didžiųjų tau
tų nacionalistai ir autokratai, 
kol jų jaunose kartose įsiga
lės tikrai demokratinė dva
sia, ypač toj federacijoj, ku
rioj. bus Rusija, Europai į pa 
galbą turėtų ateiti JAV, kaip 
vienintelė didelė pasauly vals 
tybė. kuri yra demokratiškai 
susiformavus ir demokratini
us principus nuoširdžiai bran 
gina. Be JAV efektyvaus pri
sidėjimo federacinė santvar
ka Europoj greit gali virsti 

kelių didžiųjų hegemonija ar 
ba sugriūti. Todėl JAV, gal 
kaip JT įgaliotinis, turėtų at
likti bent keliasdešimčiai me 
tų demokratinio «taikos žan
daro» vaidmenį, kad didžio
sios tautos federacijų nesu
griautų — nesuskaldytų į prie 
šiškas koalicijas. Konkrečiau 
kalbant, JAV turėtų bent 50- 
čiai metų palikti savo įgulas 
kaiknriose Europos vietose 
tarp Rytų ip Vakarų Europos 
Nors šitokia demokratinio 
«taikos žandaro» pareiga JAV 
būtų nemaloni, jos vis tiek tu 
retų imtis, nes tai geriau ne
gu karas.

šitam taikos uždaviniui at
likti gali būti dvi teritorijos 
Europoj, kur, taikai atėjus, 
bus labai mišrūs gyventojai. 
Tokia teritorija bus pirmiau
sia patys Rytiuiai Prūsai, da
bar vadinamoji Karaliaučiaus 
sritis. Nors dalis ten prievar
ta atvežtų rūsų, gudų ir tkito 
kių SSSR piliečių grįš į savo 
gimtuosius kraštus, tačiau da
lis, ypač tie, kurie ten bus u- 
žaugę, liks, nes tai bus jų tė
viškė. Vyti juos iš ten jėga, 
aišku, būtų nedemokratiška. 

Tačiau į Karaliaučiaus sritį 
grįš dalis vokiečių ir dalis 
lietuvių, nes bus neįmanoma 
jiems uždrausti grįžti į jų bu 
vusias tėviškes, iš kurių jie 
buvo priversti pasitraukti. Ka 
dangi ir dabar ten yra ir vo
kiečių, ir lietuvių, ir net lat
viu, todėl ir sakome, kad, tai 
kai atėjus, Karaliaučiaus sri
ty bus rusų, gudu, vokiečių, 
lietuvių ir kitų. Ta bus mišri 
gyventojų sritis. Kol jie susi 
gyvens, tas kraštas negalės 
tapti valstybe, kuri galėtų jei 
ti j Vidurio ar Vakarų Euro
pos federacijas Tam perei
namajam laikotarpiai ten ir 
turėtų būti tarptautinė valdžia 
JT priežiūroje su JAV kari
nėmis įgulomis. Kita panaši į 
Karaliaučiaus sritį bus pieti 
nėj Europoj netoli Balkanų 
Tai Besarabija, kur gyvento 
jai taip pat bus labai mišrūs. 
Taigi, Karaliaučiaus srity ir 
Besarabijoj ir turėtų stovėti 
demokratiniai taikos sargai, 
kurie pačiu savo buvimu gra 
sintų toms didžiosioms tau 
toms, kurios turėtų pagundos 
europines federacijas suardy 
ti savo nacionalistiniams šie 

kimams patenkinti.
Šitą demokratinių taikos 

sargų Europyje mintį mes He 
tuviai drauge su latviais bei 
estais jau dabar turėtume pro 
paguoti, ypač sueidami su 
JAV atsakingais vyrais, nes 
mūsų gyvybiniai interesai rei 
kalauja, kad lietuvių tauta tu 
retų ramų ir saugų gyvenimą 
bent vieną šimtą metų. Rei 
kia tik atsiminti, kad per sa 
vo ilgą istoriją Lietuva tik 
du kartu yra turėjusi taiką 
50 metų — Karaliaus Kazimie 
ro laikais ir tautinio atgimi 
mo laikais (nuo 1864 — 1914). 
Kadangi ir federacijos nėra 
amžinos, kadangi ir tarp fede 
racijų galimi karai, todėl mes 
turime dėti visas pastangas, 
kad mūsų kraštas patektų į 
tokią tautų bendruomenę ir į 
tokias aplinkybes, kuriose lie 
tuvių tauta galėtų atgyti ir 
pasidžiaugti bent šimto metų 
taika, kurios ji dar nėra ture 
jusi savo ilgoje istorijoje.
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Vliko Vykd. Tarybos Pareiškimas
39-tąją Nepriklausomybės 

sukaktį minėdama, Vyriausio 
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
teto Vykdomoji Taryba krei 
piasi į lietuvių visuomenę šia 
deklaracija:

L
1940 m. birželio mėn. 15 d. 

Sovietų Sąjunga, sulaužyda 
ma taikos, nepuolimo ir savi 
tarpio sutartis, raudonajai ar 
mijai pavartojant agresiją, o 
kupavo Lietuvą ir smurto ke 
liu prieš mūsų tautos valią į 
jungė Lietuvą į Sov. Sąjungą.

Vos įkėlęs koją į mūsų že 
mę žiaurusis okupantas ėmė 
si be pasigailėjimo griauti mū 
sų religinį, kultūrinį, visuo 
meninį ir ūkinį gyvenimą iš 
pat šaknų, grūsti į kalėjimus, 
žudyti ir tremti geriausius mū 
sų tautos narius.

Visa tai vyko Sovietams 
jau iš seno klastingai rengiau 
tis pulti Lietuvą ir mūsų kai 
mynus pabaltiečius tikslu juos 
pavergti. Pragaištinga Ribben 
tropo-Molotovo 1939 m. rug 
piūčio mėn. 23 d. sutartis at 
vėrė Sovietams vartus prade 
ti vykdyti jų grobuonišką po 
litiką.

Įvykdžiusi žiaurų karo nu
sikaltimą, Sovietų Sąjunga iš
plėšė iš mūsų , tautės bran
giausią turtą — mūsų laisvę 
ir nepriklausomybę.

II.
Nuo pirmosios okupacijos 

dienos lietuvių tauta stojo į 
žūtbūtinę kova fcsu žiauruoju 
okupantu. 1941 m. birželio mėn 
22 d. visa lietuvių tauta suki 
lo prieš Sovietų vergiją ir, 
daug gyvybių paaukojusi, ats 
tatė Lietuvos valstybės nepri 
klausomybę. Laikinoji Lietu
vos Vyriausybė buvo naciz
mo nušalinta. Pradėjo siautė
ti naujoji okupacija, kėsinda
mas! mus iš naujo pavergti. 
Patekusi į kryžminę dviejų 
diktatūrų ugnį, tauta stojo gin 
tis ir jungtis.

III.
1943 metais visų politinių 

partijų ir organizacijų susita 
rimu buvo sudarytas Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, kuris 
1944 m. vasario mėn. 16 d. pas 
kelbė savo deklaraciją, iškil
mingai įsipareigodamas prieš 
l etuvių tautą nenuilstamai ko 
votį už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą.

Šiuos savo įsipareigojimus 
VLIKas tęsia toliau likdamas 
ištikimas savo duotajam žo
džiui atkovoti Lietuvai lais-

KAIP ATSIRADO VASARIO 
16 S1OS AKTAS?

(pabaiga iš 2 pusi) 

ba negalėtų bent kuo pasi 
reikšti namie.

Nepriklausomybės Aktą pa 
atrašiusiųjų belieka gyvųjų 
tarpe tik keli. Vasario 16 die 
na virto tautos švente, tai bu 
vo lietuvių tautos atkurto va 
Istybinio gyvenimo pradinis 
taškas. Nepriklausomybės Ak 
tas tik dėl to įgavo tokią re 
ikšmę, kad pati tauta dideliu 
ryžtu ir aukomis įdėjo gyvą 
turinį į Nepriklausomybės Ak 
to žodžius. Esame Akto pali 
kuonys, ir jei turėtume pasi 
mokyti iš mūsų praeities, tai 
svarbiausia pamoka yra ta: 
tik siekdami laisvės, mokėda 
mi aukotis jos patikrinimui ir 
nepalaužiamai tikėdami perga 
le. galime ją sau patikrinti 
Tarp tuometinės Lietuvos pa 
dėties ir dabar gyvenamos y 
ra daug panašumo. Panašus 
turi būti ir mūsų ryžtas lais 
vei atgauti. O nebegausingi 
Akto «signatarai», neperdė 
darni savo nuopelnų, gali bū 
ti morališkai tuo patenkinti, 
kad teisingai suprato padėtį 
ir vyriškai atliko tautos jiems 
patikėtas pareigas. 

vę ir nepriklausomybę. Tryli
ka metų kai VLIKas eina Lie 
tuvos laisvės sargybą ir ve
da kovą už mūsų švenčiau
sias teises, šaukia lietuvių 
tautą nepalūžti savo pasiry
žimuose, skelbia visam pašau 
liui, kaip mūsų tėvynė žiau
riausiu būdu Maskvos impe
rializmo na'kinama ir kryži
uojama, deda visas pastan
gas, kad greičiau baigtųsi 
šios tamsiausios lietuvių isto
rijoje dienos.

IV
Esame gyvi liudininkai, kad 

laisvasis pasaulis ima supras 
ti, kas yra sovietinis komu
nizmas, ir imasi priemonių iš 
Maskvos gresiančiam paver
gimui atremti.

Už geležinės uždangos vis 
ryškiau veržiasi tautinis susi
pratimas, laisvės ir žmoniš
ko gyvenimo troškimas. So
vietų valdovai visuotinio dir
bančiųjų nusivylimo akivaiz
doje blaškosi ir, gelbėdami 
režimą, bando iš naujo grįž
ti prie žiauriojo Stalino laikų 
diktatūros, nors prieš metus 
jie patys Staliną paskelbė di 
džiausiu nusikaltėliu, o jo var 
totus metodus viešai iškeikė.

Visi reiškiniai ir Sovietuose 
ir Lietuvoje rodo, kad komu 
nizmas tik brutale jėga pajė
gia išsilaikyti.

Auga grėsmė, kad didžiau
sia tamsa apgaubs ir Lietu
vos dangų, o sovietinis renk 
cinis siautėjimas mūsų tėvy 
nėję dar padidės.

V.
Akivaizdoje tų kančių, ku 

rias turi iškęsti mūsų tauta, 
ir tų sunkumų, kurie musų 
laukia Lietuvos išlaisvinimo 
kelyje, mes kreipiamės į visą 
Lietuvos patriotinę visuome 
nę, kviesddami visus apsijung 
ti kovoje už Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymą 1944 
m. Vasario mėn 16 d. VLIKo 
išleistos deklaracijos pagrin 
dais.

Mes sveikintume, jeigu vi 
sos politinės partijos ir kovos 
organizacijos sėstųsi prie ben 
dro stalo taip, kaip buvo ap 
sijungusios 1918 m. Nepriklau

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São PauiO PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»

Speciali “Cafė Seleto" programa visiems! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!

Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 
Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto" voku j Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai" Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef 37-2265.

Anapus geležines uždangos
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Ar žinai kad... Vengru revoliuciją išprovokavo slaptoji policja rusų tankų kontroliuojan a 
Kai vengrai padavė prašymą vyriausybei, rusų tankai atidarė ugnį Sužeistų ir i žinosiu box o 
apie 600.

Virš tūkstančio kalbų šiandien pasauly yra vartojama, neskaitant įvairių tar
mių Tik Afrikoje yra keli tūkstančiai tarmių.

Grybai auga ratais. Tai- iša'škinti lengva, nes aplink gi j bus išnaudojus 
žemės trąšą, hitais rytais pradeda augti ten, kur dar žemė neišnaudota (US1S)

somybės Aktą pasirašant ir 
1944 m. Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui dėklą 
raciją skelbiant.

Laisvėje gyvendami kiek 
vienas jauskime atsakingumą 
už Lietuvos nepriklauėomy 
bės atstatymą, jauskime, kad 
kiekvienas turi pareigu mūsų 
Tėvynei.

Visi iš visų takų ir kele 
lių sueikime į didelį vieške 
lį, kuris veda į Lietuvos ne 
priklausomybę. Mes visi žino 
me, kad vienybė tautos sti 
prybė. Tad įgyvendinkime ją!

Buvusio komunisto žodis

Buvęs Anglijos komunistų 
dienraščio redaktorius Dou
glas Hyde, prieš kiek laiko 
priėmęs katalikų tikėjimą, ne 
seniai lankėsi įvairiuose Eu
ropos kraštuose

Vertindamas Vengrijos pri- 
eškomunistinę revoliuciją, Hy 
de pareiškė, kad sovietinė 
agresija Vengrijoje tarptauti
niam komunizmui sudavė le
miamą smūgį, kurį ypač pajų 
tu Prancūzijos ir Italijos ko
munistai. Anglijoje tik 59 
procentai komunistų atnauji-

Vincas Jonikas

Judo Pabučiavimas
Ko bučiuodamas mane mylintį nuduodi, 
Ar nuo sąžinės juodos jau nuplovei suodį?

Pasakyk, kas tave nusigręžti mokė,
Kai viliojo pakelėj vynuogės nunokę?

Kas pasotino minių kasdieninį alkį, 
Kai ne duonos, o tiesos laukė susitelkę?

Kas nuo saulės ir šalnų dangstė tavo nuogį
Ir dalijos audroje surasta pastoge?

Kas išplėšė iš mirties tavo jauną brolį
Ir iš purvo seserį kėlė, kai nupuolė?
Kas iš erškėčių smailių nešė į avidę
Avinėlį ant pečių, kai toli nuklydo?

Kas nė žingsnio nuo tavęs tyruose nelikos, 
Kad kartotus amžinai žemėje Velykos?

Ko bučiuodamas mane budeliams išduodi, 
Ar panūdai pranašų įvykdyt žodį?

Spiritizmas .
Rašyti šį straipsnį apie spi 

ritizmą davė progos: 1) šimto 
metų sukaktis nuo spiritizmo 
įkūrimo, 2) Spiritizmo sektos 
didelis pasisekimas Brazilijoj, 
3) Yra ir lietuvių, kurie eina 
ieškoti «patarimo», ar «gydy
tis» pas spiritistus.

1.
Šių metų balandžio mėn. 18 

d. spiritistai švenčia pirmą 
savo gyvavimo šimtmetį.

Spiritistų veikimo pradžia 
skaitoma 1848 m. kovo 31, ka 
da Amerikoje, Hydesville mi 

no nario bilietus .1957 m. Da
nijoje komunistų skaičius su
mažėjo 25 procentais.

Žymusis rašytojas tačiau įs
pėjo nepasiduoti pigiam opti
mizmui. Prisipažindami prie 
pralaimėjimo, komunistai nori 
susilpninti prieškumunistinj 
pasipriešinimą ir sudaryti įs
pūdį, kad komunistinis pavo
jus esąs praėjęs. Tuo pačiu 
metu jie užmaskuotai stengia 
si išlyginti patirtus nuostolius 
ir atgauti prarastas pozicijas. 

este, tūlo John D. Fox namuo 
se, buvo pravestas «stebúklin 
gas» susirinkimas. Nuo šios 
datos spiritizmas pradėjo 
plisti tiek pačioj Amerikoje, 
tiek ir kituose kraštuose.

Spiritizmas yra ne kas ki 
ta, kaip tik senos magijos, ku 
ri jau buvo žinoma senoveje 
atgaivinimas, duodant jam ki 
tą vardą. Spiritizmo įkūrėju 
skaitomas Allan Kardec (ti 
kras jo vardas. Leão Hipolito 
Rivail), kuris suformulavo spi 
ritizmo mokslą ir išleido kny 
goję vardu Spiritistų Knyga. 
Si knyga yra nelyginant koks 
spiritistų katekizmas. Ši kny 
ga buvo išleista 1857 m. ba 
landžio 18 d. Ir šią dieną spi 
rftistai laiko savo veikimo 
pradžia.

Visokios herezijos, atska 
los plečiasi ten, kur žmonių 
bendras apšvietimas, ypač re 
Ilginis, yra silpnas. Toks kraš 
tas yra Brazilija. Analfabėtų, 
beraščių čia priskaitoma apie 
60 nuošimčių. Religinis susi 
pratimas dėl'labai didelės ku 
nigų stokos yra menkas. Daug 
kas yra katalikas tik dėlto, 
kadangi jo tėvai buvo katali 
kai. Katalikas tik vardu, bet 
ne gyvenimu.

Žinoma, žmonių negalima 
kaltinti, nes jie neturėjo pro 
gos giliau savo tikėjimą pa 
žinti. Šitokia dirva yra labai 
palanki visokioms sektoms 
plisti. Todėl ir spiritizmas Bra 
zilijoje turi daugiau pasiseki 
mo, negu kuriame kitame 
krašte. Pavyzdžiui Lietuvoje 
mes nieko negirdėjome apie 
spiritizmą.

(B. D.)
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SIMANAS DAUKANTAS
Gimė 1793.X.28, Žemaitijoje 

kalvių kaime, baigęs Domin- 
konų keturklasę pėsčias iš
keliavo į Vilnių. Vilniuje bai 
gė gimnaziją ir teisių fakul
tetą. Dirbdamas Įvairiuose ar 
chyvuose prisirinko istorinės 
medžiagos dalį jos panaudo
jo «Būdui» ir savo rašytai 
Lietuvos istorijai. Nėra tai tik 
ras istorinis veikalas Daukan 
tas vaizdavo praeitį ne realis 
tiniu, bet idealistiniu žvilgs
niu Seto rinko tautosaką ir 
rašė praktiško turino knyge 
les. Išsitarnavęs pensiją iš 
Rusijos gryžo į Lietuvą, pen 
kis metus talkinkavo Vysku 
pui Motiejui Valančiui liaudį 
es švietimo darbuose. Mirė 
Papilėje 1864 m. Čia klebono 
globoje gyveno paskutinius 
savo amžiaus metus.

Duodame ištrauką iš žymi 
ausio Daukanto veikalo 
“BŪDAS”.

SENOVĖS LIETUVIŲ 
VAIŠINGUMAS

Gyvenant tokiose traškan
čiose giriose ir vienkiemiuo
se, rodos, reikėjo lietuviams 
kaip kalnėnams, taip ir žemai 
čiams, didžiais, didžiai nuož
miems žmonėms būti, bet, at 
kaliai, svetimų linkon didžiai 
buvo jaukūs, malonūs ir did
žią žmonystą savo namuose 
vedą ir vaišes perdaug did
žiai saugoja. Nes nėr žmo
gaus pasaulyje, kurs būtų bu 
vęs Žemaičiuose, o nebūtų 
tenai išsigėręs ir nenumylėtas 
palikęs, už jei jis susikalbėti 
su jais galėjo Pirmasis jų dar 
bas buvo nuvesti svečią, kaip 
sakiau, į pirtį, paskui išpėrus 
gerai jį išvaišinti ir šiltoje 
troboje išgulinti ir, taip išmy 
Įėjus, dar jį palydėti, kad 
jam nieko pikto kelyje nenu
tiktų. Pirmoji garbė buvo se
novėje pas lietuvius kfekvie 
ną svetimą keleivį ar pakly 
dusį taip numylėti savo na
muose, jog jis namie nebūtų 
buvęs taip išleistas, kaip te 
nai Pervis tame daikte mote 
riškosios skotojos pasielgti, 
kurios visą žmonystą vedė, 
nuo ko. kaip sakiau, žmono 
mis vadinos. Vaišino svečius 
džiovinta, kepta mėsa, sūriais 
varškėmis, kiaušiais, sviestu, 
pienu, medumi, tarp gėrymų 
šimlergių midumi, alumi, nu
čežėjusiu kumelės pienu, nes 
degtinės dar nežinojo. Tuos 
gėrymus davė svečiams iš ra 
gų gerti; nuo to sakoma tebė 
ra ragauti, raginti, beje: liep 
ti iš rago gerti. Vyriškieji 
tankiau gėrė iš kaušų Vaiši
nos iš tokių indų ne vien ilki 
ninkai, bet ir patys kunigai
kščiai savo puotose; kaipogi 
Vytautas. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis, keldindamos į 
Lietuvos karalius 1428 metais 
garsioje Lucko gėrynėje, ku 
rioje daug karalių pasitiko 
sukviestų, tarp kitų dovanų 
padovanojo teutonų ciesoriui 
Žigmantui auksintą savo bo
čiaus Gedimino tauragę. to 
tauro, kurį jis buvo pas VR. 
nių. ant tauro kalno, nušovęs 
Pagėrus svečiui, vaišindami 

davė užsikąsti kvietinių ar 
pūrinių kėpiu., karalyje ar ant 
anglių keptų, kuriuos šiandien 
norint kitaip keptus, pyragais 
tebevadina. Vaišindami sve
čią ragina gerti ir pyrago 
kąsti ir ragindami nesako: 
prašau bei: prašome, beje: 
mes prašome, idant tuo paro 
dytų svečiui, jog visi, kas vi 
en yra kieme, taip jį myli. 
Pagaliau regėdama žmona 
svečią pakeliantį gerti ir ne
galėdama jo viena numylėti, 
suvadino visą šeimyną ir kiek 
vienam liepė pakarčiui sve
čią užgerti, kurs taip pat tu
rėjo atliepti kiekvienam, . ir 
tuo kartu žmona tesiliovė sve 
čią raginti, kad jis užstalėje 
apsalęs užsnūdo.

Duodame antrą ištrauką iš 
Duonelaičio “Metų”

VAKM1STRO KEIKSMAS

Taip besipasakojant, štai 
vakmistras pasirodė

Ir besispardydamas taip bai 
šiai keikti pagavo.

Kad svietą visas su visais 
daiktais padrebėjo

«Kad perkūną, kad velnias»
• ai, žmogau, pasimislyk!

Kam dūksti taino, kam kei
ki taip išsižiojęs?

Ar tave patį jau šėtous pa 
dūkino visą?

Nenrieteliau! kam plėšais
taip? Kas tau pasidarė? —

Bet jis dar hbiaus ir taip 
durnuoti pradėjo,

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI”
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Musų Lietuva" Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betirptai — Inž. M. Ivanauską.

Mes dar grįšim į gimtąjį sodžių:

Kad visokį paukščiai pc 
dangum nusigando.

Syveida kytra, nulenkus 
uodegą, bėgo,

O sturliuKs, ausis iškėlęs 
irgi drebėdams,

Į arčiausius krūmus vos nu 
sikakino slėptis.

Bet ir rupūžės iv varlės 
taip nusigando.

Kad jos umaru su vaikais į 
vandenį šoko.

Žiurkės po kraiku su pe
lėms ir pelėdoms.

Dėl tokių baisybių jau apal 
pti pradėjo;

O daug žvirblių pusgyviu 
nuo stogo nupuolė.

Taip, ar girdit, taip tas ne
prietelius prasikeikė.

«Ak!» tarė Seimas, «jau 
per daug yr sviete bedievių, 

Ant kurių liežuvio vis vel
niai šok nėja.

Tills apjekėlis. sulaukęs ryt 
mėtį mielą.

Poterių jau nemokėdams ar 
skaityt nenorėdama,

Su perkūnais ir velniais iš 
patalo kopia.

, O paskui jis. taip savo na
mą visą pakraikęs,

Su visais velniais šeimyną 
ragina dirbti.

Bet ir valgant jis paskui, 
taipjau savo stalą.

Su tokioms žegnonėms pe
kliškoms įžegnojęs,

Duoną nutveria riekt, po 
tam ir viralą srebia.

Taip jis su velniais išauš
tant imasi darbus:

Taip ir. temstant jau, kir
myt į p italą žergia

Kad pilvcts koks ponpa
laikis taipo prasikeikia,

Tai jau ne dyvai, nes vel
niui jis pasidavęs,

Norėdami padėti besimokinan 
uem< lietuviškai, spauzdina- 
me mokytojo S. Bakšio pa

rengtą pamoką

(tąsą)

SKIRTINGUMAI:

Lietuvių rašyboje kiekvie
ną garsą atstovauja viena rai 
dė. Garsai btina ilgi ir trum 
pi (rasti, ratas, nešti, neša).

e - žodžiuose nešti, gele
žis tariama trumpai, taip kaip 
žodžiuose (começo, negar), žo 
džiuose žeme, svetimas, sū
nelis, garsą «e» nutęstame 
dar kituose žodžiuose (mes. 
Petras, geras) jį taipsuminkš 
tiname, kad skamba panašiai 
kaip «ea» arba «ia».

C - ts - visada tariame kaip 
žodžiuose «censura, civil» Ir 
niekad nepavista į «k» nei «s».

G - visada tariame kaip žo
džiuose: governo, grulhar, ga
nância, segundo. Niekad ne
pavirsta j «ž» (ge... gi..).

H - gh: Himnas, hidra, hu
manizmas. Ištariame kietai, 
lyg «gh».

Ch - kh: chaosas, chemija, 
mechanika. Kai kurie lietu
viai «ch» iškeičia į «k», o «h» 
į «g» Jie taria: kaosas, kemi 
ja, mekanika, gimnas, gidra, 
gu raanizmas

J - i: Jonas, Jugoslavija 
(lonas, lugoslavia)

l - atstovâuja garsa «i>. 
Pav: vežimas, ir, bitė, inka
ras. Bet prieš a. o, u ir Ü, ka 
da nepriklauso kitam - prieš 
siovinčiam — skiemeniui, rai 
dę «1» rašome suminkštinimui 
prieš stovinčio priebalsio: siu

Poterių gėris ir, dangaus 
paminėdamas, juokias

ir, kaip nulupts, pusgyvis 
vargu rėplinėdams,

Kiaulėms ant garbės vis ki 
auliškai niekinėja

Bet kad būrpalaikis koksai 
vos pasukas ėsdams

Ir. kaip nulupts, pugyvis 
vargu rėplinėdams,

Su velniais kasdien savo 
darbą nutveria kožną,

Tai baisybė, kad jau ir plau 
kai pasišiaušia;

O tiktai, kaip žinom, taip 
kasdien pasidaro».

ŽINIOS

— Lietuviškos motinos die 
nos minėjimas šiemet bus an 
trą gegužio sekmadienį V. Ze 
linos Gimnazijos salėje 3 vai. 
P- P-

Įžanginį žodį pasakys Sese 
rų Pranciškiečių Viršininkė 
Sės. M. Urbana.

Meninėje dalyje dalyvaus 
ateitininkų choras, tautinių šo 
kių šokėjai ir S. Paulo lietu 
viukų akordeonistų orkestras, 
kitą programos dalį atliks lie 
tuviškos mokyklos mokiniai.

Visi kviečiami pagerbti sa 
vo mamytes ir iš anksto šią 
dieną rezervuoti minėjimui.

PRISIKĖLIMO PAMALDOS

Daugybė vyresniųjų S. Pau 
lyje ir apylinkėse gyvenan 
čių lietuvių Velykų rytą susi 
renka Zelinon į lietuviškas 
Prisikėlimo pamaldas. Jauni 
mas kviečiamas taip pat pa 
laikyti šią gražią vyresniųjų 
tradiciją. Prisikėlimo pamal
dų pradžia bus 6 vai. ryto.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ REPETI
CIJA

Įvyks šeštadienį 4 vai, vi
si «malimo» ir «lenciâgélio» 
šokėjai prašomi susirinkti.

Ateitininkų choro repetici
jos vyksta sekmadieniais po 
9 vai. pamaldų, visi choristai 
prašomi stropiai lankyti repe 
ticijas, nes choras nradėjo 
rengtis Motinos Dienos minė
jimui.

— Gegužės 1 dieną ateiti
ninkai rengia savo išvyką au
tobusu.

— Lankytojų skaičius Bona 
Retiro Lietuviškoje mokyklo
je vis dar auga. Kiekvieną 
šeštadienį ateina keletas nau
jų jaunuolių.

LINKSMIAU
Šaltą ir debesuotą dieną vie 

na Vila Zelinos jauna gyven 
toja rengėsi į ligoninę Jopera 
cijai, atsisveikinusi visus drau 
gus priėjo prie savo berniu 
ko ir tarė:

Ačiū Dievui, galėsiu pra 
leisti kelias dienas nematyda 
ma tavęs.

— Per vieną valdybos po 
sėdį vienas iš valdybos narių 
besidomėdamas svarstomu 
klausimu užmigo Baigiantis 
posėdžiui pirmininkas uaklau 
sė, ką tik išbudusį posėdžiau 
toją, ką tu sakai šiuo klausi 
mu. Esu taikaus būdo ir sutin 
ku su sprendimu, kurį jus pa 
darėte, ątsikirto miegalius.

las, liėdnas, arkliai (palygink 
su arkliai — arados).

K - pavaduoja «qu» ir «c» 
(priešbalsius a, o, u ir prie
balsius): kava, korys, kumelė 
knisti, kristi.

Raidės x, qu, w naudoja
mos tik svetimuose, dar nesu 
lietuvintuose žodžiuose.

(B. D.)
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Dantų Kl i n i k a Pirkimas pirkimui nelygus. MIELI LIETUVIAI!

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

i-ndų ir kitų reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A Vila Celeste

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos piatin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš- 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Industria e Comercio de Calcados
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Glemen 
te Alvares, 137.

SPECIALYBĖ j’BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms,Lfutbolistams, vaikams...

Rua Javaés, 626 - Teį 51*4011 - São Panic

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CA BIUN A»

Rio de Janeiro ......
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés— Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

.iinnnwnwniimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiBiiflimuiiiiniiiHiuiiiuiniHinuiniinNHsw

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C
■ ■■■■■■aianaBaaasncii

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

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.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
' ' ISSIMOKEJIMUI.

t..

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

^iniiimniHiitniiiiiffitiiii tiiniiitnuniiiiiKi iiniii iii.itiiiii.muii niiin m m im uiHiiiiiidiijiitiiMii iihiiniibiii mmun mni mm; m

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C, R. C. sob o n c 551

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų /

LAUK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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ATITAISYMAS

Praeitame numeryje išvar
dinant kūmų aukas praleista 
JUOZAS MATELIONIS 1.000, 
ir p.p. PAŠKEVIČIAI 500,00. 
Už neapsižiūrėjimą atsiprašo
me.

— «TĖVYNĖS GARSAI» ra
dio kolektyvas ruošiasi pami
nėti savo darbo metines, įvy
kstančias š. m. balandžio mė
nesio 21 dieną. Be specialios 
programos, per radio valan
dėle yra numatyta suruošti iš 
kilmingą vakariene viename 
iš geriausių S. Paulo viešbu
čių. Į vakarienę bus kviečia
mi visi «TĖVYNĖS GARSAI» 
rėmėjai, atstovai, talkininkai, 
spaudos atstovai ir visi kolo
nijos nariai, kuriems rupi ši
os valandėlės išlaikymas ir 
plėtimas. Vakarienė įvyks š. 
m. gegužės mėnesio 18 dieną, 
jos metu bus paskelbta «TĖ
VYNĖS GARSAI» valandėlės 
veikimo metinė apyskaita.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA VILA 

ZELINOJE

Didijį Ketvirtadienį šv mi
šios 7,15 vai vakaro. Mišių 
metu bus dalinama šv. Komu 
nija.

Didįjį Penktadienį pamaldų 
pradžia 16 vai. Kryžiaus ke
liai; 7,30 portugališkai, 8 vai. 
lietuviškai

Didįjį Šeštadienį apeigų 
pradžia 21 vai (9 vai vakaro). 
Bus šventinama ugnis, van
duo, o po to laikomos šv. mi

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Escritório Contábil “Nascimento’’
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nr° 1.484

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

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

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos, Brazilijos, Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC., kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6-8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kuriuo metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Dėmesio, tautiečiams
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje šiuo metų gegužės mene 

šio 5 dieną rengią linksmą grandiozinę

GEGUZYNE - PIKNIKĄ

Kuri įvyks Parque Municipal de São Bernado do Campo. 
Programa bus labai linksma, turtinga ir įvairi. Ge

ra muzika, šokiai kiti įvairumai.
UŽSIRAŠOMĄ;

Vila Anastazijoje, Lietuvių Namuose, pas P. Kubiliūną;
Vila Zelir.oje, pas P. Kaseliūną;
Mokoje, Lietuvių Namuose, Rua Lituania, 67;
Bom Retire, Liet. Mokykloje;
Moinho Velho, Farmacia Rheno.

LSB Valdyba

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuwto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai beveik visi nauji 
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi
ginta kaina, pradedant nuo 300 kruzeirų.

Kreiptis bet kuriuo laiku, Rua Marques de Itú, 69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A. Kairys.

šios.
Velykų rytmetį; Prisikėli

mo procesija prasidės 6 vai. 
ryto. Velykų pamaldų metu 
giedos Liet. Kat. Bendruome
nės choras vadovaujamas ma 
estro F. Girdausko.

— Didžiojo trečiadienio va
kare pradedant 6 vai. 30 m. 
Vila Zelinos bažnyčioje išpa
žinčių klausys kun. J. Kar 
dauskas. Norintieji atlikti ve
lykinę išpažintį pas svečią 
prašomi šia proga pasinau
doti.

— Parque das Nações lie
tuvių bendra Velykinė Komu 
nija bus 1 Velykų dieną. Iš 
pažinčių kun. Šeškevičius 
klausys Didįjį Šeštadienį nu© 
6 iki 7 vai. vakaro ir Velykų 
dieną prieš pamaldas. Po pa 
maldų bus bendri pusryčiai 
«Agapé» Dėl prisidėjimo prie 
pusryčių pasitarti su p Bura 
giene.

— Praėjusį sekmadienį 7 d. 
balandžio, Vila Fachini mirė 
M’kalina Mackevičienė 
(Vasylytė). Velionė bu
vo gimusi 1888 metais Kučiū 
nų kaime. Nuliūdime Paliko 
dukterį Moniką, žentą Joną 
Deveiki, sūnus Klemensą, An 
taną ir Petrą, seserį Emiliją, 
marčias ir anūkus

Septintos d enos Šv. M’šios 
už A. A. Mikalinos vėlę bus 
atlaikytos šį šeštadienį. 13 d- 
balandžio 8 vai 45 min. Vila 
Zelinos bažnyčioje. Artimieji 
prašo visus velionės draugus 

ir pažystamus atvykti už jos 
sielą pasimelsti.

— Vitonių šeima praneša, 
kad už a a. Joną Vitonį, me
tinės mišios egzekvijos bus 
16 d balandžio, antradienį, 7 
vai. Vila Zelinoje

— 10 dieną balandžio Vila 
Lučijoje mirė Bertasius Šilkū 
nas, 55 metų kilęs iš Žiežma
rių. į Braziliją atvyko 27 me
tais. Nuliūdime paliko žmoną 
Emiliją, vaikus Albertą ir 
Filomeną (J.A.V.) ir kitus gi
mines bei artimuosius.

DRAUGIJŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį 3 vai p. p. 
kun J. Šeškevičius prašo su
sirinkti visų draugijų valdy
bų ir komitetų atstovus pasi
tarimui.

— Banlandžlo m. 4 d mirė 
Ema Kairienė, gyvenusi Jar 
dim Independência.

VYRŲ BROLIJOS

PirMiiMrAr i
Bus gegužės mėnesio 19 d

Piknikan užsirašyti gali pas Brolijos 
valdybą ir klebonijoj.

Paskutinė užsirašymo diena 12 gegužės.

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS.

ir perkame naudotas Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

Rua Dr Cincinato Pamponet, 204 — 2.° andar sala 7

Amerikos karo lėktuvai, perskridę Š. Ameriką nuo Friendship 
aerodromo (Vašingtono estade, prie Pacifico) ligi Baltmore, 
Maryland, per 3 vai 48 minutės. Per valandą skrenda virš 
1000 kilometrų. (USIS)

— Sumainyti žiedus ruošia 
si: Ona Zagorskaitė su João 
Primos.

LAIŠKAI:
.. . -J

J Bagdžiui, A Lazdauskuh 
M. Kindurienei, B. Aiškinie- 
nei, J. Seliokui, H. Guzikaus 
kui, EI. Vorosilai, A. Mizarie 
nei, Eug. Lukoševičiūtei, M. 
Vinkšnaitienei, Pr. Kfseliui, 
Juliui Ivoškai, Onai Rutkaus 
kaitei, Z Masiulienei, A. Šia 
pelytei, J. Pundzevičiui.

—-Juozas Balsevičius gyve 
nantis S. Carlos mieste lankė 
si S. Pauly ir ta proga užsi 
prėnumeravo «Mūsų Lietuva».

— «Mūsų Lietuvos» skaity
tojai, pakeitę gyvenamą vietą 
kad laikraštis ir toliau galė
tų tvarkingai lankyti prašomo 
tuoj pranešti naują adresą.

— Lig šiol iš Lietuvos tepa 
vyko keliolikai žmonių išvyk 
ti, turintiems užsieny artimus 
gimines. Pavyzdžiui vyras at 
siėmė žmoną, vaikai tėvus. 
Lengviau išleidžiami jau pa 
gyvenusio amžiaus.

— Žinios apie prof Prano 
Dovydaičio mirtį Sibire pa 
tvirtintos. Jis mirė Krasno 
jarsko krašte. Rešioty apylin 
kėje. Taip pat patvirtintos ži 
nios, kad jis buvo tremtyje, 
vieno lenkų vyskupo, įšven 
tintas kunigu, kad galėtu 
tremtiniams teikti dvasinį pà 
tarnavimą.

PAIEŠKOJIMAS

Giminės iš Kulautuvos pa 
ieško Elzbietos. Antosės ir 
Zosės Jonaityčių (Bernardo 
Jonaičio dukterų) ir jų moti 
nos. -

Prašau atsiliepti laišku ar 
asmeniškai šiuo adresu: Joki 
mas Intupas, São Paulo — 
Vila Zelina, Rua Jundiape- 
ba, 39.

— Regina Juknevičiūtė, gy 
venanti Kaune, Mažoji darbi 
ninku gatvė nr. 10 b, paieško 
savo pusseserių Marijos, Jad 
vygos ir Veronikos Maksima 
vičiūtės. Ieškotoja yra našiai 
tė, daugiau giminių neturinti.

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

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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