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— Anglijos krašto apsau
gas minisieris Duncan Šaudys 
parlamente išdėstė krašto sau 
gumo politiką, kuri remiasi 
ÈiaÍB faktais: 1 Turint dėme 
syje, kad Anglijos iždas nega 
L daugiau apsiginki'Vimui ir 
ginklų Įsigijimui pinigu skir 
Ir. sumažina kariuomenę, bet 
likusią geriau apginkluos ir 
ją sudarys iš karių profesio 
palų. 2. Anglija negali upsi 
ginti nuo masinio atominio 
bombardavimo, karo atveju. 
Todėl jos vienintėlis apsigy 

nimo būdas yra turėti galin 
gą karinę pajėgą, kuri tuo 
pat momentaliai galėtų atsa 
kyti priešui, subombarduo 
jant jo teritoriją 3. Anglija 
viena negali tęsti atominės e 
nergijos tyrinėjimo; reikalin 
gas Š Amerikos bendradar 
įdavimas, kuri Angliją ir ap 
ginkluotų atominiais ginklais.

— Aštuoniolika Vakarų Vo 
kietijos atominės energijos 
specialistų pasisakė prieš vo 
kiečių armijos ginklavimą a

Per Kryžių i Prisikėlimą
Vienas rašytojas yra pasa

kęs, kad idėjos yra lyg žvė
rys, jos minta aukomis. Ir kuo 
kilnesnė idėja, tuo didesnės 
aukos ji reikalauja.

Kristaus misija buvo pati 
kilniausia-žmonijos atpirkimas 
jos pakėlimas iš nuopuolimo 
priartinimas prie Dievo, buvo 
apmokėta pačia didžiausia 
kaina-moraline ir fizine kan 
čia, mirtimi ant kryžiaus, ku 
ri anuo metu buvo skaitoma 
pati negarbingiausia.

Vėliau krikščionybės moks 
lo išplėstimas, laike ir erdvė 
je, buvn ir yra dabar laisto
mas tikinčiųjų krauju, auko
mis. Juk pats gyvenimas yra 
kova Be pasiaukojimo, be 
kovos nieko negalima pasiek 
ti, laimėti. Nuo gyve
nimo kryžių, sunkumų niekur 
nepabėgsime ir nepasislėpsi
me. Jie eina kartu su pačiu 
žmogumi. Kaio tikinčiajam 
reikia, elgtis gyvenimo sunku 
muose, nelaimėse, gražiausią 

avyzdį paliko pats Dieviška 
sis Mokytojas Po paskutinės 
vakarinės Kristus nuėjo Į A- 
lyvų sodą melstis J>s žinojo 
kad artėjo kančios valandos. 
Kaipo Dievas pramatė, ką tu 
rėš iškentėti. Bet nuo artėjan 
Čios kančios jis nebėgo, nors 
dar būt buvę pakankamai lai 
ko pasislėpti. Jis savo maldo 
je prašė Dangiškojo Tėvo a- 
titolinti kančios taurę, bet iš 
kitos pusės, pasakė, kad ne 
mano, bet tavo valia tegul 
būna. Nėra kito gražesnio 
pavyzdžio, kaip šitas paties 
Kristaus pavyzdys.

Šių dienų pasaulis pirmenybę 
duoda brutaliai jėgai. Gyveni 
mo pavyzdžiai rodo, kad tiži 
nė jėga suklumpa prieš ideji 
nį frontą. Prieš Kristų buvo 
pavartota brutali jėga ir žmo 
nių gudrybės. Jis buvo prie 
Kryžiaus prikaltas Bet kai 
jis kėlėsi iš mirties, saugoju
sieji karstą kareiviai 
pabėgo, žydų tautos vadai 

teminiais ginklais. Ministeris 
pirmininkas sako, kad Vokie 
tijai būtina apsiginkluoti ato 
rainiais ginklais. Šiuo reika 
lu dabar Vokietijoje eina karš 
ti ginčai. Kadangi rinkimai 
netoli, tai opozicija nori pa
naudoti šią progą savo nau 
dai Už tat ir rėkia, kad nerei 
kia atominių ginklų. Bet jei 
gų atsistotų valdžion, tai ki
taip kalbėtų.

— Brazilijos vyriausybės fi 
nansų ministeris Alkimin pa 
kartotinai pareiškė, kad lira 
zilijos finansinė padėtis yra 
gera Spauda iš šitokio minis 
terio pareiškimo stebisi, nes 
kokia čia gerovė, kad pragy 
venimo ir reikmenų kainos 
kasdien Kyla, industrija per 

neteisingi teisėjai išsigando 
ir nebežinojo kas daryti, nes 
jautėsi esą priblokšti to, kurį 
taip dar nesenai kankino ir 
iš kurio tyčiojosi.

Ta pati istorija pasikartojo 
pirmaisiais krikščionybės am 
žiais, Krikščionybės neįsten
gė sulaikyti nei kariuomenė, 
nei tikinčiųjų persekiojimai. 
Ji kaip galinga, nauja upės 
srovė sugriovė visas pagony
bės užtvaras

Mūsų dienų didieji politikai 
ir žmonijos likimo vairinin
kai klysta manydami, kad ko 
munizmą nugalėti galima iš
metant bombas ant Kremliaus 
ar kituose strateginiuose pun 
ktuose. Reikia atsiminti, kad 
komunizmas nėra vien poliii 
nė valdymo forma, kaip pavyz 
džiui monaachija, demokrati
ja ar kitos, komunizmas yra 
ideologija, yra religija. O ide 
jas galima nugalėti tiktai ki
tomis, priešingomis idėjomis. 
Niekad nebuvo taip svarbus ir 
reikalingas didesnis ir giles
nis idėjinis susipratimas, kaip 
mūsų laikais. Bet kokiam 
indeferentizmui. abejingumui 
negali būt vietos. Šiandien 
pasaulyje yra tik dvi vėlia
vos: krikščionybės ir bedie
vybės.

Trečiojo fronto nėra ir ne
gali būti. Ypatingai daug dė
mesio reikia kreipti į jaunąją 
kartą, kad ji neliktų be aiš
kios orientacijos, kūrią vė
liau pripuolami gyvenimo vė 
jai nežinia kur gali nunešti, 
bet kad išaugtų aiškiai ideolo 
giniai apsisprendę žmonės-są- 
moningi, paslankūs į gyveni
mo kovą, norintys ir sugebą 
organizuotai dirbti, lietuviai 
katalikai

Ne paslaptis, kad vienintėlė 
tvirtovė, uola, ir nei anapus 
geležinės uždangos, kartu ir 
užuovėja nuo komunizmo au 
drų yra krikščionybė. Krikš
čionybė nevieną kovą yra lai 
mėjusi, laimės ir prieš ko
munizmą, nors ir nebe 
aukų.

gyvena krizį del pinigų tru 
kūmo, fabrikai masiniai atlei 
džia darbininkus, bedarbė di 
deja. O finansų ministeriui at 
rodo, kad viskas eina gerai.

— Prancūzija ekonominės 
ir politinės krizės išvakarė 
se Šią krizę išprovokuoja ge 
ležinkeliečių streikas, kurie 
grasina 18 d. balandžio įeiti 
streikan, jei nebus pakeltas 
atlyginimas. Molet vyriauky 
bė yra socialistinė. Rodos, tu 
retų su; rasti darbininkų rei 
kalus ir patenkinami išspręs 
ti. Bet vargu pavyks. Jei pa 
kels atlyginimą, bus apsun 
kintas ir išeis iš lygsvaros 
biudžetas. Parlamento ,ntsto 
vai tai lengvai pro pirštus ne 
praleis. Algų pakėlimu bus 

nuvertinamas pinigas. Taigi 
Prancūzijos vyriausybė stovi 
prieš didelę problemą, paten 
kinti darbininkų reikalavimus 
ir nuvertinti pinigą. Tat sun 
kus uždavinys. Del šio reika 
lo gali net pati vyriausybė 
griūti.

— Vakarų Vokietijos minis 
teris pirmininkas Konrad A- 
denauer šiomis dienomis pa
siųstame Bulganinui rašterašo 
kad įtempimas tarp Rusijos 
ir Vokietijos baigsis, kai bus 
sujungta Vokietija ir kai bus 
paleisti laisvėn tūkstančiai 
vokiečių.

— Dolerio kaina kyla. Per
kant šią savaitę reikėjo mo
kėti Cr$ 6S.50

— Šiomis dienomis Brazili
jos pietuose temperatūra kri 
to 6 laipsnių.

- Rusija Rumunijoje padi
dino savo kariuomenės skai 
čjų. Rumunijon siunčia dau
giau kariuomenės, nes gręsia 
pavojus iš «kapitalistų», ap
ginkluojamų atominiais giri 
klais kraštų. Kaip matyti Ru 
sija paėmė į savo rankas vi 
sų stalininių kraštų tvarky 
mą. Viltys daugiau laisvės gari 
ti, kaip rodėsi praėjusių me 
tų pabaigoje, yra dingusios.

Franco mato naujus laikos

Ispanijos vyriausybės pasi
keitimas susilaukia dėmesio 
ne tik Ispanijoje, bet ir užsie 
niuose. Ne tik dėl to, kad per 
20 Franco valdymo metų atei 
na tik ketvirtas ministerių ka 
binetas. Dėmesį patraukė pir 
minusia tai, kad šalies ūkį 
tvarkyti Franco atidavė Ispa
nijoje gerbiamam tos srities 
specialistui Pedro Gual Viliai 
bi. Krašto ūkis turi daug sūri 
kūmų. Anot Franco, reikia 
jam gauti 800 mil. del. Akys 
kreipiamos į Ameriką. Bet 
Maskva jau yra davus supras 
ti. kad atskubėtų su pinigais, 
jei tik Ispanija sutiktų laiky
tis «neutralumo».

Dar labiau dėmesį patrau
kė, kad naujoje vyriausybėje 
dingo aštrieji falangistų ir 
monarchistų kovotojai; jų vie 
toj surasti nuosaikesni žmo 
nės, kad dingtų kova dėl įta 
kos. O iš 18 ministerių pasi 
rodė net 4 yra paimti iš vadi 
namo Opus Dei sąjūdžio. Tai 
sąjūdis, kurį pradėjo 
1928 kunigas Josė Maria Es 
criva, dabar gyvenąs Romoje. 
Atsiremdamas daugiau į 
moralinį paties Vati
kano autoritetą, są
jūdis siekia grąžinti į viešąjį 
gyvenimą, į vyriausybės įstai 
gas, į biznį, į tarpusavio san 
tykius, krikščioniškąją mora 
lę. Įtraukdamas to sąjūdžio 
keturis žmones į vyriausybę, 
Franco pasakė: «Jis atneš Iš
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Iš tūkstančio kryžių pasaulio Golgotoj 
lik vienas vienužis išganymu žiba;
ir saulė, ir žvaigždės, ir žydintis džiaugsmas 
tik vieno medinio kryželio kūryba.

iŠ Em ŪK? *. rfy ®

Augustaitytė Vaičiūnienė

Dar vakar jį nešė pečiai nukankinti, 
ir pajuoktas linko, kaip palmė prieš rytą, 
o šiandien jau žemė, grandis susitraukius, 
jam garbę paklojo ligšiol nematytą.

Žiedų ankstybųjų vainikų vainikai; 
altoriuose žvakės, ir bokštai pragydo, 
kad jau surūdijo delne kalavijas, 
ir meilė sujudino širdis po skydu.

Ir Jo tasai užneštas kryžius j augštį, 
j melsvąją, klaikiąja kalno viršūnę, 
paskelbė, kad tiesą mes amžių nešiojam 
keliuose pasaulio, trūnijančiam kūne.

Kremlius nervuojasi
Visos valstybės įeinančios 

į Šiaurės Atlanto Sąjungą, Eu 
ropoję ar kituose kontinen
tuos, yra apginkluojamos ato 
miniais ginklais. Daugely kraš 
tų NATO (Šiaurės Atlanto Są 
jungos) karo vadovybė yra 
paruošusi, ar dar numato pa
ruošti moderniškiems gin
klams reikalingas bazes. Krem 
liaus komisarai jaučia, kad 
tokios bazės gali būt paruoš 
tos kaimyninėse valstybėse. 
Rusai gerai žino, jeigu ruo
šiamasi karui, tai tik prieš 
komunistinę Rusiją. Karo at 

veju iš visų kaimyninių vals 
tybių, priklausančių Šiaurės 
Atlanto Sąjungai bazių gink
lai visokių fogečių pavidalu, 
būt nukreipta tik prieš Ru
siją Šiandien Rusija praktiš
kai iš vist, pusių yra apsup 
ta kariškomis bazėmis. Alas 
ka, Turkija. Islandija. Ispani
ja šių dienų aviacijai tai tik 
geras šuolis ligi Maskvos, Ti 
fliso, Baku. Vladivostoko Pa
dėtis dar pavojingesnė, jei ka 
riškos vakariečių bazės būt 
pastatytos Norvegijoje, Dani 
joje.

Kremlius nutarė reaguoti. 
Tas reagavimas pasireiškė 
gąsdinimu. Štax Bulganinas pa 
rašė grasinančius įspėjimus 
Norvegijai. Danijai, Turkijai, 
Marokui ir kitiems kraštams. 
Ir grasina ne juokais. Žada 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
ne tik ruošiamas kariškas ba 
zes. bet ir sugriauti didelę 
krašto dalį, sugriaunant pasta 
tus. išžudant gyventojus.

Õia yra tęsinys jau senai 
vykdomo šaltojo, arba nervų 
karo Maskva mano, kad šis 
gąsdinimas gali .pr versti prie 
susilpninimo Šiaurės Atlanto 
Sąjungos. Juk kas gi gali no
rėti būti sunaikintu galingų 
atominių bombų? Béabéjo ru
sai laukia. įspėtų kraštų gy
ventojų reakcijos prieš gin
klavimosi politiką

Norvegija į Rusijos grasini
mą atsakė. Atsakymo tekstas 
rašant, šią žinią, dar nėra ži 
nomas. Tačiau iš aplinkybių 
sorendžiaut, norvegai patys 
sau pasiliks teisę, kaip jiems 
atrodys patogiau apsispręsti.

Vertas yra dėmesio Šiaurės 
Atlanto Sąjungos vyriausio, 
karo vado generolo Norstad 
pasisakymas Anot jo, kur sta 
tyti kariškas bazes, ką ir ko 
kiais ginklais apginkluoti, čia 
ne rusų reikalas. Visos vals 
tybės įeinančios j Šiaurės At 
lanto Sąjungą, bus taip ir to 
kiais ginklais apginkluotos, 
kad momentui atėjus, jos ga

lėtų savo uždavinį atlik 
ti.

Nepersenai Amerikos 
karo laivynui, septintai 
eskvadrai. esančiai Ra 
miajame vandenyne bu 
vo paskirtas naujas va
das admirolas Wallace 
Beakley. Jo paskyrimo 
proga, svetimšalių korės 
pondentų klubas, suruo
šė pietus, kurių metu ad 
mirolas W. Beakley kai 
bėjo. Tarp kito jis paša 
kė, kad jei Amerika ir 
jos sąjungininkai nūs 
pręstų navartoti atomini 
us ginklus, juos galės pa 
naudoti ir laivynas, Prie 
šingu atveju, laivynas y- 
ra paruoštas kovoti ir be 
atominių ginklų.

Septinta eskvadra di 
džiūruoja ir apie Formo 
zą. Prisimintina dar, kad 
į Vakarų Vokietiją gin
klų transportai jau yra 
atplaukę arba yra pake 
liui.

Šitas atominis ginklą 
vimasis privedė prie šal 

tojo karo įtempimo. Daug lai 
ko demokratiniai kraštai išeik 
vojo deryboms, per kurias 
rusai sąmoningai vengė priei 
ti prie kokio nors susitarimo 
Pagaliau vieną kartą ant vi 
sados įsitikino, kad su Krem
liaus komunistu salima kalbė 
tis tik turint už nugaros jėgą'. 
Kitokio argumento komunis 
tai nepripažįsta. Ir vakaru 
valstybės ginkluojasi. Krem 
liaus meškai tai nepatinka. 
Pradeda grasinti. Tai nerviš du ir visokios rūšies skurdu.

. ! '

A. Tyruolis

SV. JURGIUI
Sukaupęs jėgą milžino imtynėm 
Prieš aštrų geismą slibino ugningo, 
Jis jaučia, kaip žvėries ugnis apninka 
Jį, kaip karštoj maldoj mergaitė mini.

Gal būt, kad jojo jėgos paskutinės 
Toj nelygiojoje kovoj jau dingo, 
Bet prikaupta jėgų ietis jo sminga 
Širdin pabaisos, kaip strėlė ugninė.

Sutems diena, panirs į naktį juodą, 
Gal būt, kol jis pribaigs ten šitą žvėrį, 
Ir jai ir jiems pranešęs džiugią žinią,

Kol naktį iš tamsos jau išvaduota, 
Jis pergalės skaisčia šviesa nužėręs 
Trenksmingai giųš vėl — vytis pirmutinis.

1957 m. balandžio 19 d.

kūmo ženklas Kartu ir bai 
mes ir silpnujno. Sunkiai pra 
matomų Įvykių ratas yra už 
suktas ir paleistas. Dideli įvy 
kiaf milžino šuoliais artėja.

— Rusijoje panaikinamos 
industrijos ir statybos minis
terijos. Vieton ministerijų or
ganizuojamos regijoninės eko 
minės tarybos. Iš vienos pu
sės atrodo, kad vykdoma de
centralizacija, bet faktinai vi 
sa regijoninių tarybos prie
žiūra liekia vietos partijoms. 
Šios naujos tvarkos autoriumi 
ir karštu šalininku yra laiko 
mas generalinis komunistų 
partijos sekretorius Kruščio- 
vas Šituo ke’iu, per komu
nistų partijos kontrolę, siekia 
ne tik daugiau įtakos įgyti, 
bet pasidaryti tikruoju komu 
nistinės Rusijos diktatoriumi, 
kokiu buvo Stalinas.

Prieskomunistinis 
Kongresas'

Peru sostinėje, Limos mies 
te, balandžio mėn. -11-13 d. 
buvo susirinkę lotynų Ame 
rikos, dalyvaujant dvidešim
ties kraštų atstovams, prieš- 
komunistinis .kongresas.

Žymus Peru rašytojas svei 
kindamas suvažiavimą pareiš 
kė. kad komunizmo gręsmė 
yra visam kontinentui. Jį su
laikyti, reikia kovoti ne tik 
su komunistinių agentų infil
tracija, bet ir su jam palan
kiomis sąlygomis, kaip su bã

Nelė Mazalaitė Krūminienė 

Kadugiu
Penkiese sėda prie vaka

rienės stalo šitą verbų šešta
dienį, kaip kasdien, tačiau a- 
trodo, kad kambaryje yra 
tiktai trys, tiktai vaikai. Jų 
motina yra labai liūdna šį va 
karą, jos ranka .t ra tokia sun 
ki. jog ji vos atkelia duonos 
riekę. Jos abi tyli, bet trys 
kalba garsiai ir linksmai — 
jų žodžiai striksi kaip paukš
čiai, nepastovūs ir greiti: 
čia jie kalbėjo apie katytę, 
ir tuojau apie angelus - vis
kas jiems yra sava ir papras 
ta.Dabar jau mini Velykųkiškį 
jie dažo.savo svajonėmis ki
aušinius. ir staiga mažiau-, 
sias, kuris turi penkerius me
tus, sako:

— O kadugys badosi, aš ne 
sinešiu jo ryt į bažnyčią.

— Nešies, - taria vyres
nis brolis, — nešies. Kaip gi 
tu eisi be verbos?

— Nerei ia verbos — pyks 
ta mažasis, -- verba yra e- 
žys. — Tu pats esi ežys, - ne 
pasiduoda brolis. - Verba yra

Saka
šventa. - Staiga jis susimąsto 
ir sako į visus: - Kodėl ji y- 
ra šventa?

Dabar reikia atsakyti jiems, 
galvoja motina, tačiau tyli, 
nes jos širdis yra toli, ji yra 
nuėjusi atgal per vienuolika 
metų, kuomet uar nebuvo ši
tų trijų, ir gal dėlto jie pasi
daro jai svetimi, beveik neži
nomi Ji grįžta į savo jaunys
tę, ir vėl susitinka pirmą kar
tą vyrą, kuris savo akimis pa 
siėmė jos sielą Verbų sek
madienis tai buvo - galvoja 
ji, ir kaip pro tirštą miglą 
girdi savo mergaitės balsą. 
Jos devyneri metai kalba ši
taip išdiuž ai ir pamokomai į 
jaunesniuosius brolius:

— Todėl, kad Dievulis jo
jo asiliuku į Jeruzalę

— Ne, asiliukas yra Kaune, 
sode. - šaukia mažiausias ir 
tuojau Klausia, - Kodėl Die
vulis jojo asiliuku? Baltas žir
gelis yra, gražesnis, kodėl ne 
žirgelis?

— Rusai pavogė žirgelį, - 

sako antrasis, - bolševikai iš
vedė. Palauk, kai rytoj eisim 
į bažnyčią - -

Mažasis kažko ima verkti, 
ir visi trys šaukia drauge.

Dabar turiu nuraminti juos, 
galvoja, tačiau nesijudina, nes 
jos šird s yra kurčia: ji girdi 
tiktai vieną balsą, balsą vy
ro, kuris prakalbėjo į ją pir
mą kartą verbų sekmadienį. 
Bet jai pasidaro lengviau kai 
į jos vaikų riksmą įkrenta 
sunkūs anytos žodžiai:

— Niekur neisim rytoj, ma
no pelytės jūs. niekur: nie
kur: kunigą ruskiai išvežė, ir 
bažnyčios durys užkaltos. — 
niekas neapšlakstys švęstu 
van deni u. ne pasmilkys kodylu

Ji kalba niauriai, ir jos hol 
sas atrodo juodas, tačiau jis 
ima šviestis, kai ji kalba to
liau:

- Bet Kristus prajos ry
toj. kaip Jis seniai įžengė į 
šventą miestą. Ant asiliuko 
Jis joja, nes Jis palaimina 
kiekviena gyvulį, nors ir men 
kiausią. Dievulis jos rytoj per 
visą pasaulį, ir visi paklos po 
Jo kojomis palmes ir kadu 
gius, ašaras ir kruvinus dra
bužius. ir vaikučiai patiessa- 
vo rankas, ir Dievas įdės į 

jas ramybę.
— O man tėvelį. - sako ma 

žąsis, ir paskui jį pakartoja 
abu kiti:

— Ir man!
— Ir man!
Dabar motina sudejuoja nuo 

vaikų žodžių ir senelės atsi
dūsimo: ji jau yra perėjusi 
per visas džiaugsmo ir pabu
čiavimų dienas, ji ėjo su vy
ru, kuris pirmą verbų sekma 
dienį buvo padovanojęs jai Ka 
dugių ir gluosnio puokštę, ir 
kas metai šitą dieną pakarto
ja savo dovaną. Jie keliavo 
drauge per visokias dienas, ir 
taip pasirodė pasaulyje šitie 
trys, kaip pavasario gluosnių 
šakelės.

Šitą minutę ji grįžta savo 
mintimis, grįžta visa pas juos, 
kurie ilgisi to, kurio čia trūks 
ta: sūnaus, vyro ir fcėvo.

Ji pati lyg vaikas klausosi 
senelės pasakojimų, iš kur 
atsirado gluosnio kačiukai ir 
iš kur ten yra tiek daug me 
daus. Ji tikrai tiki, jog taip 
ir buvo, kad angelas nešė naš 
čiais medų į dangų ir gluos
nyje truputį užsnūdo, ir vėjas 
tuo metu išvertė abu liepinius 
kibirus - ir ant šakų nuvar
vėjo tiek medaus, kad bitės 

nesurinks jo nei per šimtą 
metų Jai pasirodė, kad jau
čia kvepiant korius - toks ma 
tonus yra tas pasakojimas, ir 
toks t:kras, kad mažieji net 
apsilaižė. Paskui buvo papa
sakota apie pašventintą ka
dugį. kuris turi galios apgin
ti nuo perkūno ir nuo velnių.

Šitaip senosios šeimininkės 
pasakojimai pripildė namus 
gyvybės ir drąsos, kuri ėmu
si gesti, tarsi apleista ugnis. 
Ir kai motina pakėlė ant se
nelės kelių užmigusį mažiau 
siąjį ir nešė jį paguldyti, pa 
juto, kad jis yra tarsi gyveni 
mas - sunkus ir brangus, To 
kie pat yra ir abu kiti, kurie 
dar pajėgė patys nueiti į lo 
vas, užsimiegoję ir tingūs.

Tačiau kai visi suminga, 
motina vėl pasijunta viena, 
šalia tuščios vietos, kurios 
niekas negalėjo už ildyti. Ji 
atsistojo prie lango ir matė 
mėnesieną kieme ir daiktus 
pakertėjusius ir kitokius nuo 
šitos balsvos šviesos.

Ji vėl gyveno buvusias pil 
načių naktis, leido vasaras ir 
žiemas šalia savo vyro, šalia 
mylimojo, klausėsi žodžių ir 
laikė jo rankas, ir bučiavo jį.

Jos mintys nuolat užlūžta
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Mokslininkai tvirtina atomi
niu dulkiu pavojai labai maži

Priešingai, negu daug kas 
ligi šiol manė, susprogdintų 
atominių bombų dulkių radio 
aktyvumas nėra žmonių gyvy 
bei pavojingas.

Šita tvirtinimą pareikė Dr. 
Willard F. Libby, Šiaurės A- 
trierikos atominės energijos 
komisijos narys ir vienas did

Svetimšaliu mokyklos 
Brazilijoje

Nepamenu kada, bet po vie 
no, kito meto po karo, kada 
Brazilija užmezgė diplomati
nius santykius su Vakarų Vo 
kietija, Vokietijos ambazada 
Rio Ųde Janeire. švietimo 
įstaigose darė žygiųj atidaryti 
vokiečių gimnaziją. Švietimo 
ministerija atsakė, kad Brazi 

žiausių nuklearinės energijos lijos įstatymais svėmtišalių 
specialistų. gimnazijos nėra pramatytos

Vokiečiai steigti gimnazijai 
leidimo negavo.

Šiomis dienomis spaudoje 
pasirodė žinių, kad S. Paulo 
Italijos konsulatas yra išsiun
tinėjęs asketą savo tautieči
ams su eile klausimų, tarp.

Kotryna Grigaltytė

Prisikėlimo Valanda
Ateini Tu pavasario rytą 
Garuojančiom dirvom, o Dieve, 
Daubose žibuoklių prikritę, 
Geltonų purienų papieviuos

Tau lenkias giedodamas šilas 
Ir akmenys gieda suklupę. 
Ir teka biržei.ų kodylas 
Lyg žalsvos vingiuojančios Opės

Savo pranešime New Ham 
pshire universitete pareiškė, 
kad bandymas atominių gin- 
glų, tokioje proporcijoje kaip 
per paskutinius penkerius me 
tus, nusudarys jokių pavojų 
žmogaus organizmui.

Susirūpinimo priežastis nė- kitų klausia, ar atsirastų no 
rinčių lankyti italų gimnaziją 
kolegiją, ir pradžios
mokyklą Atsiradus pakanka 
mam mokinių skaičiui, minė 
tos mokyklos nuo ateinančia 
metų pradėtų darbą.

Kiek italų vaikų atsirastų į 
itališkas mokyklas, nebuvo 
skelbta Taip pat niekur nete 
ko skaityti, ar italų diploma
tinės ar kultūrinės įstaigos 
turi leidimą iš atatinkamų 
Brazilijos įstaigų mokykloms 
steigti.

Brazilų spauda šitokią talų 
i n i c i a ty v ą s u t i n k à n e p á l á n k i a i 
Štai pavyzdžiui Folha da Man
hã 16 d. balandžio (Nr 10 114 
6 pusi.) Italijos konsulato ini 
ciatyvą vadina nesąmone. 
Laikraščio manymu, svetimša 
lių mokyklos sukliudytu sveti 
šalių tėvų vaikams natūraliai 
įsijungti į Brazilijos gyveni
mą. Tokių mokyklų steigimas 
prieštarauja federalinės kons 
titucfjos 168 paragrafui ir es

ra pasekmės dabartinio kie
kio atominio bandymo, bet 
kelia susirūpinimo didelės kie 
kybės susprogdintų radioak 
tyvumas, karo atveju. Karo 
metu susprogdintų bombų bus 
labai didelis radioaktyvumas. 
Bet tik tam tikrose zonose. To 
liau nuo tų zonų esantiems, 
pavojaus nebus.

— Amerikos mokslininkai, 
šalčiausią temperatūrą pietų 
poliuje šiais metais užregis
travo 67 laipsnio šalčio.

Šiaurėje žemiausia tempera 
tūra, 63 lai usnių buvo užre 
gistruota 1957 m. Yukono pa- 
siausaly, Kanados teritorijoje

Šalčio rekordą dar turi ru
sai, 1933 metais Sibire buvo 
užregistruota 68 laipsniai šal
čio.

— Į S Prulo kas mėnuo at 
vyksta apie 2500 nortistų. Jie 
atvyksta autobusai».

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIEN1NTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

10:45 - Lietuvi.ška Muzika Plokštelėmis, 
10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

, Nuo 10:15 iki 
ir nuo

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira

šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti j Difusora (Sumaré) 

Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į 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.

tuštumą, kuri prarijo jį, į tas 
dienas užlūžta, kai ji su vai 
kais viešėjo čia, mažo mies

ta dar miega.
— Tegu sau miega - gal 

voja ji. Tada pasiima me:;tu
lėlio priemiesčio ūkyje, pas vę ir eina į tvartą.
jo motiną, ir miestą užgriuvo 
neramumas, o vėliau bolševi 
kai. Iš jo nebuvo nei žinios, 
nei jo paties - ji negalėjo iš
klausinėti iš jokio pažįstamo, 
kas jį ištiko.

Nepaliaujamai tarėsi j: su 
motina, ar jis pavėlavo pasi
traukti, ar bėgo toliau, ar žu
vo pakelyje. Tą patį norėjo 
žinoti ir tie. kurie geidė jam 
blogo ir ieškojo jo šičia. Ir 
niekas, nei artimi nei priešai, 
nežinojo nieko. Yra tik viena 
ir tikra: jo nėra

Mėnuo iškyla aukštai, kiek 
tik įmanydamas, ir tada ji pa 
junta nuovargį ir pasitraukia 
nuo lango. Po ilgo laiko jį 
užmiega, ir sapnai tokie pat 
tamsūs ir tušti, kaip ir atbu
dimas.

Ji atsibunda anksti - anv-

Kai ji pradaro duris į kie
mą, jį pamato kažką ant sau
lės nušviesto slenksčio:

Ten guli kadugys ir šešios 
gluosnio šakelės.

Ji stovi ir žiūri, ir bijo pa
sijudinti- jai atrodo, kad ji su 
lūš pati, ar šita dovana iš
nyks, kaip šešėliai, saulei pa
sisukus Bet pagaliau ji išdrįs 
ta, ir laiko jas saujoje, ir 
grįžta į vidų.

— Mama, - šaukia ji prie 
anytos lovos. Mama, jis y- 
ra gyvas! Jis yra čia, tėvynė 
je, ar ne? Jis slapstosi ir lau 
kia valandos, laukia prisikė
limo. J s gyvas!

Senoji motina ištiesia pirš
tus į kadugio šaką ir pabu
čiuoja ją ir jos veidas yra 
šviesus ir jaunas.

Ateini Tu pavasario rytą 
Žadėdams gyvenimą didį. 
Į daubas tiek žibuoklių prikrito 
Ir naktys žibuoklėmiž žydi.

tado konstitucijos • 125 para 
grafui. Imigrantai Brazilijon 
atvyksta ne kolonial zmo po 
Ltikos kurti, bet įsijungti į 
krašto gyvenimą Laikraščio 
manymu tokių mokyklų orga 
nizavimas ir nenaudingas ir 
nereikalingas.

Nėuž’ieo turės paaiškėt», 
k a i p i ta 1 a i susi t v a r k y s s u š v i e 
limo įstaigomis: gaus ar ne 
gaus leidimo Tačiau princi 
pūdai klausimą sprendžiant, 
laisvė mokyklas, organižaci 
jas steigti priklauso prie žmo 
gaus prigimtųjų teisių. Jei y 
ra smerkiama prievarta del 
religinio apsisprendimo, tai 
tuo pačių turėtų būti 'duota 
pilna laisvė ir tautiniam apsis 
grendimui. Tėvams turėtų bū
ti palikta pilna laisvė pasi
rinkti vieną ar kitą mokyklą, 
žinoma išeinant programos 
minimumą krašto vyriausy
bės nustatytą. Si laisvė yra 
viena iš demokratinių laisvių

Tikroji demokrr.tij t negali 
aps riboti vien tik politine 
laisve, bet demokratijos rėi 
kia socialinių klausinių ir kul 
tūrinių reikalų sprendime. Y 
ra kraštų, kur šios laisvės vi
su šimtu j rocentų įgyvendin
tos, pavyzdžiui Šveicarija, O 
landija Kanada. Kiti kraštai, 
pavyzdžiui Prancūzija, kuri 
skaitoma laisvės pijoniere, 
kai po karo Pracūzijos įstai
gose rodos, bene vysk. V. Pa 
dolskis buvo nuvykęs pasitei
rauti apie lietuvių mokyklos, 
ar gimnazijos įsteigimą, ga
vo nepalankų atsakymą.

Brazilijoje ligi 1938 m sve 
timšaliams steigti mokyklas 
buvo pilna, laisvė. Tačiau ir 
svetimšaliai buvusią kultūri
nę laisvę galėjo panaudoti 
«Juk kaip vyriausybė galėjo 
pakęsti tokias mokyklas. kur 
buvo mokoma, kad Brazilijos 
prezidentas yra Hitleris o pa

Lietuvos vaizdelis.

S

i. 
::

!!

— Argentinoje padėtis vis 
nesusitvarko. Ir vargu įeis 
gyvenimas į vėžes ligi naujo 
parlamento išrinkimo. Krašte 
vyksta gana daug areštų. Pas 
kutinių keturių dienų laiko 
tarpyje už politiką apie 1000 
buvo areštuotų. Tai vienoj 
tai kitoj vietoj sprogdinamos 
bombos Vyriausybė praneša, 
kad susekė ruošto perversmo 
planus, kuris turėjo būt įvyk 
dintas šiomis dienomis. Per 
versme turėjo dalyvauti ko 
munistai, peronistai ir iš ka 
riuomenės atleisti kariškiai. 
Sukilimas turėjo prasidėti dar 
bo sustabdymu Buenos Aires, 
Rosario, Cordoba ir kituose 
miestuose. Streikan buvo pra 

__ matyta išvesti 150 tūkstančių 
geležinkeliečių, 60 tūkstančių 
skerdyklų darbininkų, 25 tūks 
tančiai tekstilės. Streikas tu 
tėjo išsiplėsti po visą kraštą.

Ryšy su streiku vyriausybė 
uždarė 54 komunistų būstines 
ir 360 komunistų buvo a rėš 
tuoti. Prezidentas per radijo 
stotis įspėjo visuomenę, kad 
bet koks pasikėsinimas kelti 
neramumus bus griežtai su 
draustis.

ti Brazilija Vokietijos koloni
ja Išėjusieji iš vokiškų ar ja 
poniškų mokyklų mokiniai ne 
galėjo krašto kalba susikal
bėti. Šitokį faktai privedė 
prie reakcijos. Po to buvo 
paskelbti dekretai svetimša
liu mokykloms ir organizaci
joms., Nėra paslaptis. Brazili
jos interesas yra kuo grei
čiausiai syetimšalivs* subrazi- 
linti. Tokios politikos laikosi 
kiekvienas kraštas, bet tik 
tikslo, siekia kitokiomis prie
monėmis,

Pirmas šiais metais “Musu Lietuvos”

SPAUDOS VAKARAS

::

bus balandžio mėn. 27 d Vila Zelinoje gimnazijos salėje.
Programoje bus įdomus vaidinimas «Kultūrinė misija», kupletai, ir kitos įvaire- :: 

nybės. Bus ir skaniai paruoštas bufetas, 0
Pakvietimus jau iš ankšto galima įsigyti «Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, pas Vita H 

bare, Juozą Matelionį, Motiejų Tamaliūną, klebonijoje. Su pakvietimais galima už- :■ 
sisakyti ir staliukus. i:

Tai bus pirmas vakaras po Velykų, j kurį iš visu S Paulo priemiesčių laukiama H 
daug žmonių. Sį vakarą remia visi, kuriems yra brangi lietuviška spauda. . Ę;
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Albina Kašiubienė

— Velykos be margučių - 
tai ne Velykos, - tarė senis 
kiškis Ilgaausis savo žmonai 
Pilkutei. - Imkimės darbo!

Ilgai nelaukdamas, jis išlin 
do iš savo namelių, kuriuos 
turėjo pasistatęs po didele, 
vėjo išversta egle, ir nukelia 
vo tiesiai pas vištą Kuoduotę'

— Labas, gerbiamoji Kuo 
duote! - pasveikino senis kiš 
kis.

— Labas gerbiamas Ilgaau 
si, - atsakė višta, baigusi les 
ti paskutinį grūdelį. - Ką pa 
sakysi?

— Artėja Velykos, o mes 
neturim kiaušinių; Be kiauši 
nių, kaip žinai, negalima mar 
gučių padaryti. Ar neparduo 
tum kokių trijų tuzinų?

- Tiek daug!
— Ką čia daug, - kalbėjo 

senis kiškis. - Man pačiam 
su žmona po margutį - tai 
jau du. Penki kiškiukai - ma 
no sūnūs - tai jau bus septy 
ni. O juk turime daugybę ge 
rų kaimynų, berniukų ir mer 
gaičių, kuriems reikės išmar 
ginti nors po vieną.

Višta pagalvojo, pagalvojo, 
pasikasė pasparnę, paskui 
pasakė'

— Ką dabar su tavim derė 
sies, juk esi geras kiškis, mie 
las kaimynas. Duosiu porą tu 
zinų. Tik žiūrėk, kad nešda 
mas nesudaužytum.

— Argi man pirmas kartas 
nešti kiaušinius per girią? Pa 
žiūrėk, kaip minkštai paklo 
jau kraitelę, sakė kiškis. Jo 
kiu būdu nesuduš.

Gavęs pilną kraitelę kiauši 
nių, kiškis nadėkojo vištai ir 
patraukė tiesiai per palaukes 
namo. ' <

Namuose jau rado žmoną 
ir vaikus besitriūsianeius ap 
link stalą. Prisinešu medžio 
žievelių, tošių, kevalų ir su 
džiūvusių lapų, jie viską su 
pylė į didelius puodus ir virė 
dažus. O kokių jie ten dažų 
neprivirė! Ir žalių, ir geltonų 
ir rudų, ir mėlynų, ir raudo 
nų, visokių visokiausių spalvų.

— O dabar sėskim už sta 
lo, imkim teptukus ir prade 
kim dažyti, - tarė kiškienė, j 
prijuostę nušluostydama ran 
kas.

Netrukus visa šeima sėdo 
prie darbo. Jie dirbo kantriai 

ir labai rūpestingai. Ir prida 
rė tokių gražių margučių, kad 
ir geriaūsi dailininkai būtų 
pavidėję, jeigu jie būtų maię.

Paskui kiškiukai gražiai ju 
os sustatė į eilę, surašė į ber 
žo žievę, kurį; margutį kam 
duoti ir ėmė laukti Velykų.

Kai atėjo Velykos, jie atsi 
kėlė visi labu anksti Dar 
saulė nebuvo patekėjus. Susi 
dėjo margučius į pintinėles 
ir pasileido tiesiai į kaimą, 
kur gyveno linksmi berniukai 
ir mergaitės Kadangi jie per 
ištisus metus buvo geri kiš 
kių draugai, tai mūsų Ilgaau 
sis su šeima nutarė pasvei 
kinti juos su Velykėms ir kiek 
vienam padovanoti po margutį

Kol saulė patekėjo, jau vi 
si namai buvo aplankyti ir vi 
si berniukai ir visos mergai 
tės pasveikinti. Kiškiai augrį 
žo namo ir patys sėdosi už 
stalo, norėdami išmėginti, ku 
rio margutis stipresnis.

Vaikai labai nustebo, kai 
eidami į bažnyčią, rado prie 
durų padėtus margučius Jie 
visaip spėliojo Kai kurie ma 
nė. kad tai jų tėvelių dovana, 
kiti sakė, kad jų seneliai iš 
margino, kai kurie spėjo, kad 
tai broliukų ir sesučių darbas, 
bet niekam nė į galvą neatė 
jo, kad tai kaimyno kiškio do 
vana. Berniukai ir mergaitės 
vertė margučius, skaitė para 
šą «Sveiki, sulaukę šventų 
Velykų» ir negalėjo atsidžiaug 
ti jų grožių. O mūsų kiškiai 
kraipė ūsus ir patenkinti šyp
sojosi.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

^AlIDAIF’
galima užsisakyti už 160 cruz, pas

1) Kun. Ant. Apsenką, (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

VE l_
Kritus nrisikėlė, 
girdim linksmą žinią. 
Kiekvienoj lūšnelėj 
spinduliai auksiniai.

Gieda Aleliuja 
choras prie vargonų. 
Ant altoriaus akys 
nuostabiai molonios.

Stebi jos ir guodžia 
prašančius padėti. 
Sąla tyros širdys, 
tirpsta širdys kietos.

Paslaptingi Tėvo Patarimai
Kitą kartą gyveno ūkinin

kas, taip jau pertekęs visko 
ir gudrus, kad niekas iš kai
mynų negalėjo su juo susily
ginti. Pasenęs ir susirgęs, jis 
pasišaukė savo vienturtį sū
nų ir tarė:

Sūnau, mano gyvenimo 
diena jau temsta, todėl turiu 
sudiev tau pasakyti Gyven
damas mano vietoje, vykdyk 
šiuos tris patarimus: valgyk 
duoną su medumi, nedevėk 
senų batų, niekam labo ryto 
nesakyk;

Patarimai labai vaikinui pa 
tiko, todėl, vos tik spėjęs mi 
rūsį tėvą prideramai palaido
ti. šokosi jų vykdyti Pirmiau 
šiai atsinešė puodynę me
daus, kurio pririjo Su duona 
lig akių pažaliavimo Paskiau 
nuėjo pas kurpių ir nusipir
ko batus. Jau buvo geras pus 
dienis, kai išėjo lauko arti. 
Kaimynai seniai triūsė savo 
dirvose, o jis tik žengia pro 
juos, naujais batais girgždė
damas, medum atsirūgdamas. 
nosį užrietęs, niekam nė mur 
mur. nė labo ryto. Keletą va 
gų išvarius, suskaudo pilvas 
nuo persivalgymo, reikėjo 
grįžti namo Taip diena iš die 
nos, vis duona su medum, vis 
nauji batai, vis vėlai į lauką 
ir anksti namo. Kiečiai ir us
nys žaliavo dirvose, o kairoy 
nai gūžčiojo pečiais ir stebė
jos iš vaikino šnekėdami:

— Pamanykite sau, toks vy 
ras, tokio rimto tėvo sūnus, 
o jau kvailas, kaip tas girgž 
dantis bato aulas.

Vaikinas palengva visai nu 
sigyveno. Tėvo palikimas iš- 
nyko, gyvuliai išgaišo Jis dar 
mėgino pasiskolinti pinigų, 
bet niekas jam nebepatikėjo 
nė cento. Suėjimuose drau
gai šaipėsi iš jo, draugės gė 
dijos kalbėt ir šokti, seni kai 
mynai kikendami smaigstė pa 
niekos žvilgsniais, Jis ėmė 
pykti, niršti ant visų, net ant 
mirusio tėvo, kuris tokius 
prastus patarimus davė. Tie
siog ėmė gėdytis pats savęs, 
nenorėdamas nė pasirodyti iš 
aplūžusių namų.

Karta jis grįžo iš lauko pa
vargęs ir išbadėjęs, kaip ir 
tas paskutinis jo arklys, ku
ris vos bepasivilko. Troboje

Stasys Laucius

y r o j
Džiaugiasi krikščionys, 
nors Velykos liesos. 
Per pasaulį eina 
Jis, rankas ištiesęs

Pro sargybų postus, 
pro vielas ir grotas 
Per pasaulį eina 
Jis, rankas ištiesęs

Tad pamatų dangų 
didelis ir mažas 
o ant stalo tartum 
po margutį gražų.

buvo tuščia ir nyku, tik ap
nešiotų batų riogsojo’ pilnas 
pasienis. Jis dar kažkur su
griebė sausos duonos gabalą 
ir sukritęs ant stalo ėmė go
džiai valgyti. Nuostabu, kad 
ta pluta buvo tokia skani 
kaip su medum, kurio jau se 
niai nebebuvo. Duona su me
dum! Vaikino galvoje blykte- 
lėjo mintis apie tėvo patari
mus, alkanam duona skani, 
kaip su medum.

Paskiau jis pažvelgė į ba
tų krūvą ir susimąstė. O, 
koks jis paikas! Paėmęs au
tą apvalė batus, jie žvilgėjo 
kaip nauji. Tai reiškė tėvo žo 
džius: «Nedėvėk senu batų».

Rytą jis pašoko dar prieš 
saulėtekį, pasikinkė arklį ir 
išėjo arti. Kaimynai dar mie 
gojo, o pakilę ir išėję į lau
ką, rado vaikiną jau daug su 
arusį, todėl stebėjos ir sakė 
labą rytą Jam vėl šmėkštelė 
jo tėvo šešėlis: «Niekam labo 
ryto nesakyk!» Reiškia, kel 
kis prie darbo anksčiau už 
kitus, o tada ne tu juos, bet 
jie tave sveikins.

Vaikinas džiaugėsi supra 
tęs vėlionies tėvo mintis, ėmė 
stengtis jas .įvykdyti, tuojau 
pradėjo atkusti jo ūkis. Javai 
kilo kaip ragaišis ant mielių, 
žirgai žvengė arklidėse, o 
skleistaragės karvės, atsiręž 
damos nešė iš ganyklų pil
nus ešmenis pieno.

Kaimynai stebėjosi jo ryž
tingumu. ėmė gerbti jį, pakuž 
dom šnekėdamiesi:

— Tik pamanykite sau, jo 
tėvas buvo šaunus, tai ir sū
nus neištižęs. Malonu žiūrėti.

Vaikinas tikrai kaimynų ne 
beapvylė, su visais gražiai 
atsiteisęs, tapo laukiamas su
ėjimuose ir jaunimo vakarė
liuose. Vyrai noriai tarėsi su 
juo. merginos vėl mielai drau 
gavo ir šoko, net pasididžiuo 
damos. Viena, tokia daili, iš
tekėjo už jo. buvo vestuvės, 
labai linksmos. Ir aš ten bu
vau, medų nuo duonos laižiau 
ir gyriau tėvo patarimus 
drauge su visais.

Iš senų žmonių girdėjęs, 
atpasakojo

V. JONIKAS

- Vila Zelinos Lietuviškos 
Mokyklos mokiniai Didįjį 
Penktadienį budės organizuo 
tai prie Kristaus karst).

— Lietuviškam Motinos die 
nos minėjime dalyvaus moky 
klos choras, sustiprintas «Mil 
žinų kvartetas, mergaičių 
(pradžios mokyklos) kintetas 
šiemet pradėjusfeji lankyti 
mokyklą tai yra patys mažie 
ji atskirai padainuos pora 
dainelių, gimnazjos lietuviška 
klasė suvaidins savo mokyto 
jos H. Mošinkienės parašytą 
vaizdelį «Motinos Dienos Vi
zija». belo programoje bus 
incenizavimai ir plastiniai šo 
kiai Antrą programos dalį 
užpildys moksleiviai ateitinin 
kai ir akordijonistų orkestras.

— Vila Anastfzijos moky
kloje šiais metais pamokos 
vyksta tris kartus antradie
niais ir ketviruxneniais nuo S 
iki 10 yap vakaro ir sekma
dienį nuo 10 iki 12 vai. preš 
piet Suaugusiems ir mokslei 
viams, kurie lanko gimnazi
jas vakarais.

— Tautų Parko mokyklos 
darbas dėl patalpų užsitęsė, 
bet tuoj po Velykų jau tikima 
si pradėti.

MARGUČIŲ POPIETIS

Velykų Pirmą Dieną 4 vai. 
p.p Gimnazijos Salėje įvyks- 
jau beveik tradiciniu patam
pąs margučių popietis. Kvie 
čiami dalyvauti tėvai ir vai
kai. Kiekvienas mažasis atvy 
kdamas privalo atsinešti .bent 
du margučiu, vieną labai gra 
žų ir antrą labai stiprų. Gra
žiausi ir stipriausi margučiai 
bus premijuojami.

IR ĮTIK, KAD NORI!

Šykštuolis tėvas sako savo 
vaikui:

— Nevaikščiok bė reikalo 
po kambarį, batai dyla.

Vaikutis atsisėdo ant kėdės 
ir sėdi. Tėvas vėl:

—• Nesėdėk be reikalo ant 
kėdės, kelnes pratrinsi!
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Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

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

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 7,52

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

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

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

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 626 - Tei. 51*4011 - São Panic
.. '. *

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
Enderêço Telegráfico: « C A BI UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

te

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..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ff.miiiinn in<mii>iiiiiti niutr(iiiinmi iimir hi m hihii hi iii malti hi iii.hi hi hi hi hi hi iii m m hi hi hi hi hi m.« hi

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
! IRMÃOS BAUŽYS
5 Regiitrado no C. R. C. »ob o n o 55’

í Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
ê Telefone 63-6005
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
f Cor.trat. na Junta Comercial
4 Dis^at. na Junta Comercial
* Escritas Fiscais

Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
.= <imi> inwiww ii'wwwiin w wtwm* w» wimiiiiHHWHowniHiiMwiiiHMniiiHiHuiwjutiiiiiiiiuiiMí

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
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.

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 įvairiu geležiniu daiktu, indu bei darbo įrankiu

VIENINTELI Al ATSTOV Al GARSI 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 Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51 4019 e 51 2223

LTDA

II*

Caixa Postai 3967, — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u vy įkloję LAtJK'C
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medž aga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsit Linkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina..
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA VILA

ZELINOJE

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
nios.

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

ATEITININKAMS

• Ateitininkams budėjimo va 
landos prie Kristaus karsto 
yra paskirtos Didįjį Penkta 
dienį nuo 7 vai iki 12 iš ry 
to. Kiekvienas pasirenka sau 
patogią valandą. 11 vai. pra 
šonai susirinkti visi.

Visi choristai ir tautinių šo 
kių šokėjai prašomi stropiai 
lankytis repeticijose, nes pa 
sirodymas jau nebetoli.

AUKOS KLEBONIJOS 
ĮRENGIMUI

J. Grigas 200. Galinckienė 
200. Subičiai 2 000, K. S. 100, 
K. Šliumba 200. (ketvirtą kar
ią) Baranauskienė 1 900, E. 
Medienė 500. Pagoniai 500. 
Kavoliai 1 000, Jermalavičiai 
1.000, A. Briedis 200, Stanke- 
nienė 200, A S. 500 Tatąrū- 
nų šeima 500, U. Čvirkienė 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena 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. NfO 1.484

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

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

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

Dėmesio, tautiečiams
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje šiuo metų gegužės mėne

sio. 5 dieną rengia 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. Kaselidną;
Mokoje. Lietuvių Namuose, Rua Lituania, 67;
Bom Retire, Liet. Mokykloje;
Moinho Velho, Farmacia Rheuo,

LSB Valdyba

pasinaudokite proga
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai neveik 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.

100. Simas Balvočius 400. Už 
aukas nuoširdus ačiū Š ą sa
vaitę užbaigtos dėti koklinės 
plytelės (Azulejo) ir virtuvės 
grindys. Artimi ošiu laiku bus 
stengiamasi išmokėti skolos 
ir po to baigiami įrengimo 
darbai. Skolų statybos fon
das turi Cr.$ 103.000,00.

Tikimasi, kad Velykų pro
ga iš toliau į v. Zelina atvy
kę lietuviai įteiks savo auką 
įrengimo darbams

KLEBONUI P. RAGAŽINS- 
KUI 50 METŲ

Praėjusį sekmadienį įvyko 
draugijų atstovų pasitarimas. 
Dalyvavo visų lietuviškų pa
rapijos ribose veikiančių drau 
gijų pirminmkai. Buvo nutar
ta klebono 50 metų sukakties 
proga reogM iškilmingą Va
karienę. -Jubiliato Gimtadie
nis yra gegužės 4 dieną. Va
karienė bus rengiama gegu 
žės 5 (-ekmadienio vakare)

Rengėjai nutarė, kad į va
karienę nebu« platinami spe 
čia lūs' pakvietimai. Visi no
rintieji dalyvauti prisideda pa 
gailintais produktais. Pobū
viui rengti šeimininkėms iŠ. 
rinkta ponios: Vjnkšnaitienė, 
Katkienė, Teresevičienė, Bile 
vičienė. Te xei'-a ir Kleizie- 
nė. Dėl prisidėjimo gal ina iš 
anksto pasitarti su šeminin 
kėmis arba savo dalį atsiusti 
tiesiog į salės virtuvę prieš 
14 va', pobūvio dieną

Kun. J. Šeškevičius

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
• > . * t *

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

VYRŲ BROLIJOS

PHWINIKAJ 13 JALTOJ
Bus gegužės mėnesio 19 d.

Piknikan užsirašyti gali pas Brolijos 
vaidybą ir klebonijoj.

Paskutinė užsirašymo diena 12 gegužės.

.n .. n—............. ——...

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

— Bom Retiro ir apylin
kės lietuvių bendra velykinė 
Komunija bus gegužės 5 die 
ną lietuviškų pamaldų metu 
S Eduardo Bažnyčioje 10 vai. 
Po pamaldų salėje po N. S. 
Auxiliadora Bažnyčia bus ben 
dri pusryčiai «Agape».

PAREMKIME SPAUDĄ

«Mūsų Lietuva» ateinantį 
šeštadienį, balandžio mėn. 27 
d. ruošia v; karą. Gautas pel
nas bus panaudotas laikraš
čio leidimui. Leisti laikrašti 
svetimame krašte yra neleng 
va Viena, del riboto skaity
tojų skaičiaus, kurie senes- 

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS

ir perkame naudotas Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

Rua Dr Cincinato Pamponei, 204 — 2 o andar sala 7

nejai kartai išmirštant, mažė
ja. o antra, vietinės didelės 
kompanijos neturi intereso, 
svetimšalių spaudos, savo 
skelbimais paremti. Tiesa, jau 
turim savų biznierių. Bet iš 
skiriant kokį pusę tuzino, ki
ti visiškai sau galvos nekvar
šina su lietuviškos spaudos 
reikalais.

Nemaža yra lietuvių kurie 
lietuviško laikraščio neskai
to Ne tik lietuviško, bet jo 
kios spaudos nepaima į savo 
rankas. Kaikurie sako, kad 
lietuviška spauda neįdomi. Iš 
vienos pusės su šituo tvirtini 
mu galima sutikti, iš kitos ne

Lietuviškas laikraštis nega 
Ii būti įdomus ir įvairus del 
jo mažo puslapių skaičiaus, 
del stokos moderniškų rinki 
mo, ir spausdinimo mašinų, 
del klišių brangumo ir tt... 
Bet iš kitos pusės lietuviško 
ji spauda duoda tokių žinių, 
pavyzdžiui iš Lre’tivos. iš lie 
tuvių gyvenimo kituose kraš 
tuose, kuriu kitose laikraš 
čiose netalpna. Tuščia kri 
tika negal ma pagernti Rei 
kia konkrečios paramos

MAn>b*CTUVOS NAC>ONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

q
Paprastai 

apmokamas 
nistracijas N 
apmokame si ___________ 
lines spausdinimo 
Redakcijos ir administracijos 
darbas yra atliekamas veltui. 
Bendradarbiai negauna nė 
vieno cento už straipsnius. Jei 
dar lietuviška spauda laikosi 
tai tik dėlto, kad turime idea 
listų, kurie ir darbą, ir laiką 
ir dar savo lėšų prideda.

Todėl tikimės, kad lietuvis 
koj visuomenė ši «Mūsų Lie
tuvos parengimą parems sa
vo atsilankymu.

LAIŠKAI:

J. Sliesoraičiui, Ant. Kai
riui. Adai Abraitienei, A. Gu 
danavičiutei, P Zabielai, M. 
JonavičiOtei, D Azaravičiutei 
J Vaikšnorui, Si. Ambrozevi- 
čiūtei, Br. Jermalavič útei. J. 
Antana>čiui, M. Matelonytei, 
W. Bogar, Ant Zabiela, Eug 
Danauskui, Al Žibu!, L. Mi- 
truliui. N. Antanaičiui, Nelso
nui Ambrozevičiui, H Guzi- 
kauskui, J Skurkevičiui, Ant. 
Lazdauskui, Bučionui, Pr. 
Kesiliui.

— «Musų Lietuva» ir radijo 
dažnai gauna iš Lietuvos ir 
iš kitų kraštu laiškų prašan
čių surasti gimines. Kiti greit 
atsiliepia Bet pasitaiko, kad 
kitus pavyksta surasti po me 
tų ar dviejų. Ir ne kur Ama
zonėje, ar Mato Grosso laiš
kuose gyvenančius, bet čia 
pat S Pauly, Mokoje, ar Braz 
apylinkėse Sunku yra suras
ti tuos, kurie neskaito lietu
viškų laikraščiu neklauso lie 
tuviškų radijo programų ir į 
liti kokius lietuviškus minėji 
ni.is, vakarus nesilanko Sun 
ku yra suprasti ir išaiškinti 
visišką nesidomėjimą Lietuva 
ir lietuviais.

(pabaiga iš 1 pusi)

FRANCO MATO NAUJUS 
LAIKUS

panijai naujus laikus». Tie 
«nauji laikai» turi reikšti pi 
šalinimą dviejų grupių (falas 
gistų ir monarch stų) kovos 
dėl įtakos valdžioje; pašalini 
mą korupc jos, kuri yra įsi 
galėjusi valdžios įstaigose; su 
stiprinimą valdžioje kompe 
tentmgu specialistų; sustipri 
nimą teisingumo valdžios įs 
toigoše -

Ispanijoje ir užsieniuose tas 
pakitimas sekamas su palan 
kiu dėmesiu.

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 
vičiutės. Ieškotoja yra našiai 
té, 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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