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Nepastovi Maskvos politika
Paskutiniu metu, stebint 

Maskvos užsienio politiką, pa 
sireiškė didelis nepastovu
mas. Iš vienos pusės marša
las Bulganinas, ministeris pir 
mininkas, beveik visų vyriau 
sybių, nesančių sovietų Rusi
jos įtakoje, išsiuntinėjo grasi
nančius laiškus, kad neleistų 
savo krašte statyti atominiais 
ginklais bazių, kuriomis galé 
tų pasinaudoti karo atveju Ši
aurės Atlanto Sąjungos gin
kluotos pajėgos. O grasini
mas nebetkoks. Maskva esan 
ti pasiryžusi, kraštus statan
čius karo bazes, ypač o< kai 
myninėse valstybėse, sunai
kinti ne tik bazes, bet ir pa
tį kraštą Šituo savo manev
ru Kremlius tikėjosi kažku
rias valstybes ištraukti iš Ši
aurės Atlanto Sąjungos. Bet 
nepasisekė. Nė vienas įspė
tas kraštas nepabūgo. Po ši. 
tos grasinančios ir be kon
krečių pasekmių politikos, 
Maskva staiga pakeitė kalbos 
tbną. Pradėjo kalbėti Kruš 
čevo ir kitų lupomis kad Ru 
sija nori taikoje gyventi su 
visais; kad netoli ta diena, ka 
da taika bus tikrai įgyvendin 
ta, tada nebus reikalingas nei 
Atlanto, nei Varšuvos paktas 
(komunistinio fronto). Su ge
ra valia bus galima susitarti 
nusiginklavimo reika’u.

Londone vykstančiojo misi 
ginklavimo konferencijoje. 
Kremliaus atstovas Zorin, lai 
kosi gana padoriai Įžūlaus ir 
įkyrėjusio «niet» nevartoja

Rusai spiriasi, kad būtų su 
šaukta keturių didžiųjų kon
ferencija Rytų, neutralios zo 
nos ir nusiginklavimo klausi 
maras spręsti.

Rusų politikoje Šiuo metu 
du centriniai punktai: Rytai 
ir Europoje nusiginklavimas.

Šių metų sausio mėnesio 
«Eisenhowerio doktrinos» pa 
sėkmėje, Kremliaus įtaka Ry 
tuose sumažėjo ir netolimoje 
ateityje dar daugiau sumažės. 
O Maskva tai mato. Ji žūt 
būt, bet kokia kaina, nori daly 
vauti Artimųjų ir Vidurinių 
Rytų politikoje. Jeigu tokia 
keturių didžiųjų konferencija 
būt sušaukta, ir joje būtų 
svarstomi Egipto, Sueso ir ki 
tų Rytų kraštų politika, Rusi 
sija būt labai patenkinta, nes 
jos dalyvavimas tos zonos 
valstybių reikalų sprendime 
būtų užtikrintas. Maskva la 
bai bijo, kad Rytų kraštų po 
litika neatsidurtų tik vakarie 
čių rankose. Už tat ji padarė 
tokį staigų, nuo grasinimų 
prie taikos politikos vingį.

Kai del politikos Europoje, 
Rusija matydama, kad Norve 
gija ir Danija nepabūgo gra 
sini'nų, taip pat žnodama, kad 
netolimoje < ateityje Vakarų 
Vokietija bus didelė, moder 
uiškais ginklais apginkluota 
karo pajėga, irgi pakeitė po 
litikoš kuršĄ. Iš kitos pusės 
norėtą išvengti apsupimo, siū 
lo grįžti prie «Edeno plano», 
sulig kurio tam tikra zona,
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Is Rio i S. Paulo per 30 
mmuciu
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tarp Vakarų ir Rusijos Jautų 
palikta neutrali ir nuginkluo 
ta. Tuo būdu rusai norėtų iš 
vengti Skandinavijos tautų ir 
Vakarų Vokietijos apginkla
vimo.

Kai dėl keturių didžiųjų 
konferencijos, tai Vakarų po 
litikai sutinka ją sušaukti, bet 
tik su sąlyga, jei dienotvar 
kėn bus įtraukta Vokietijos 
suvienijimo, nusiginklavimo ir 
satelitinių kraštų klausimas. 
Ypač paskutinis punktas Mas 
kvai labai nemalonus ir nepa 
geidautinas Tarptautinė poli 
tika suaktyvėjo. Lauksime to 
Ūmesnės eigos ir staigmenų.

Antradienį į São Paulo ats 
krido prancūzų preky Dinis 
šprausroinis (a jacto) lėktu
vas "Caravelle”. Tai vienas 
moderniškiausių lėktuvų ku
rio greitis per valandą yra 
750 kilometrų. Bet reikalui 
esant greitį gali išvystyti ligi 
1200 kilometrų.

Lėktuve telpa 80 keleivių. 
Svoris - 43 tonelados. Skren
da normaliai 6 kilometrų au
kštumoje: Skrendant motorų 
trukšmo visai nesigirdi. Skreri 
da labtli lygiai atrodo, kad 
Stovi; žemėje. Taip pat leng 
vaė pakilimas ir nusileidimas 
Nusileidžia per pusę minutės.

Savo debiutinę kelionę, iš 
Rio de Janeiro į S Paulo ahli 
ko per pusvalandį. Tiesiogi
niu oro keliu yra 370 kilome 
trų. Pakilęs iš aerodromo, 
išvysto greitį ir kyla ligi 6 
kilometrų aukštumos. Tarp 
Rio į São Paulo šitokio grei
čio lėktuvams nėra laiko il
gesnį laiką skristi aukštumo
je. Artėjant prie aerodromo 
jau iš toli turi leistis žemyn.

Sãc Paulo apylinkėse pora 
kart antradienį po piet pas
kraidė su žurnalistais ir val
džios žmonėmis.

Reikia tikėtis, kad neužilgo 
dabartiniai lėktuvai bus pa-

Pirmas šiais metais “Musu Lietuvos”
::
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SPAUDOS VAKARAS
bus balandžio mėn. 27 d. Vjia Zehnoje gimnazijos salėje.

Programoje bus įdomus vaidinimas «Kultūrinė misija», kupletai, ir kitos įvaire
nybė?. 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.

r

Lietuvoje išeinančios komunistinės spaudos informacijomis, 
Vilniuje, Aušros v artuose, liKiauesieuis leidžiama rinktis ir 
melstis prie stebuklingo Dievo Molinos paveikslo. Tačiau 
priešreliginė propaganda valdžios remiama, varoma toliau. 
Aušros Vartai tikinčiųjų yra labai gausiai lankomi

keisti grėitaiš, moderniškais 
sprausminiais lėktuvais Tuo 
inėt į RiO de Janeiro bus ga
lima greičiau nuskristi, negu 
São Pauly automobiliu nuva
žiuoti į kurį nors tolimesnį 
priemiestį.

Neramumai Jordanijoje

Jau keliolika dienų kai Jor 
danijos gyvenimas yra su
krėstas tarpusavio kovų. Kai 
riosios partijos reikalauja, 
kad karalius Hussein atsista
tydintų su visa vyriausybe. 
Kaip aiškėja, kad agitacijos 
buvo inspiruotos tarptautinio 
komunizmo. Kremlius turi di 
delio intereso nuversti dabar 
tinę Jordanijos vyriausybę, 

nes ji yra Amerikos šalinin
ke. Tačiau vyriausybė išsilai 
kys.nes ją palaiko kariuomenė 
ir daugumas krašto gyventojų.

Amerikos vyriausybė trum
pai, bet aiškiai pareiškė, kad 
Jordanijos karalius yra svar
bus veiksnys krašto nepri
klausomybei ir pasaulio tai
kai. Šis pareiškimas buvo 
taikintas Rusijai, Egiptui, ir 
Sirijai. Įspėtas ir Izraelis nuo 
nedraugiškų prieš Jordaniją 
veiksmų. Atrodo, kad Ameri

' ka yra labai susirūpinusi ir 
suinteresuota dabartinės Jor 
danijos vyriausybės išlaiky 
mu.

— Balandžio m. 5 7 dieno 
mis New Yorke įvyko Vyriau
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šio Lietuvos Išlaisvinimo 
susirinkimas.

— Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo sesija prasidė 
jo Strasburge, Prancūzijoje 
25 d. balandžio. Lietuvių 
delegaciją sudaro V. Sidzi
kauskas, Dr P. Karvelis, 
gen štabo pulkininkas J. 
Lanskoronskis, inž. J. Vil
činskas ir V. Banaitis.

"Rinkimai" Lietuvoje i 
vietines tarybas

Kovo m. 6 ir 7 d Lietu
voje buvo «rinkimai» į vie 
tines tarybas Kažkuriose 
apygardose balsuotojų skai 
čius buvo mažas Kandida 
tai reikalaujamos balsų dau 
gumos nesurinko Turėjo 
antru kartu skelbti rinki
mus. Lietuvos so
vietinių įstaigų duomenimis 
deputatai išrinkti į 83 raju 
nų tarybas, 89 miestų tary 
bas 4 miestų rajonų tary 
bas. 1209 apylinkių tarybas. 
Bendras rinkėjų skaičius: 
Rinkimuose j vietines tary 
bas, anot «Tiesos» dalyva 
vę 1 704 692 balsuotojai.

Vokiečių radijo, Stut 
garto miesto komentatorius 
pažymi, kad didelės dalies 
rinkimų boikotavimas sovie 
tams labai nemalonus

Vis,labiau Kremlius turės 
suprasti, kad Stalinas pada 
rė lemtingą klaidą, įjungda 
mas Pabaltijo respublikas į 
Sovietų Sąjungą.

— Jau anksčiau grupė JAV 
atstovų rūmų narių kreipės į 
Ąmerikos prezidentą ragindą 
ma daryti žygių Jungtinėsė 
Tautose, kad dieuotvarkėn 
būtų pastatyta Lietuvos, Lat 
vijos, Estijos ir kitų paverg 
tų kraštų dabartinės padėties 
ištyrimas. Tąją iniciatyvą bu 
vo pasirašę 19 atstovų, bū 
tent šie.- Charles A. Boyle, 
John D Dingell, Eugene Mc 
Carty, Peter W. Rodino, Ste 
wart L. Udall. Thomas Lud 
low Ashley, Hugh. J Ądoni 
zio, James Roosevelt, Char 
les Ą Vanik, B F. Sisk, Frank 
M. Frank, M. Coffin, Harlan 
Hagen, Henry S. Reuss, Frank 
Thomson jr., George M. Rho 
des, Edith Green. Barratt O’ 
Hara, George S. McGovern ir 
Torber H. McDonald.

— Jordanijoje padėčiai rim 
tėjant, atsistatydino ministe 
ris pirmin’nkas, įvesta karo 
stovis, Ąmerikos karo laivai, 
stovėjusieji prie Italijos kran 
tu, gavo įsakymą plaukti ar 
čiau Azijos krantų. Jordanija 
je gali viskas ramiai sus> 
tvarkyti, bet taip pat gali ir 
užsidegti karo gaisras. Daug 
pareis nuo Maskvos laikyse 
DOS.

— Egiptas žada Izraelio 
laivams leisti plaukioti Sue 
so kanalu, kai bus išspręstas 
egiptiečių pabėgėlių likimas.
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Ir Afrikos negrai Meldžiasi 
už Lietuva

Pernai spalio 12 14 d. Bos 
tone įvykęs jubiliejinis Ame
rikos Katalikų Federacijos 
kongresas pasižymėjo ne tik 
dalyvių gausumu bei plačia 
darbų programa, bei taipgi 
svarbioms rezoliucijomis dėl 
Federacijos ateities veiklos, 
dėl lietuvybės išlaikymo Ame 
rikoj ir Lietuvos laisvinimo. 
Vienoj iš tų rezoliucijų buvo 
nutarta kreiptis Amerikos lie 
tuvių katalikų vardu į viso 
pasaulio valstybių galvas ir 
katalikų vyskupus pavergto
sios Lietuvos reikalu.

Civilinių vyriausybių pra
šoma:

1) Nepripažinti Pabaltijo 
valstybių - Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupavimo, kurį į- 
vykdė 1940 m. komunistinė 
Rusija ir paskelbti, Kad ta o- 
kunacija neteisėta.

2) Imtis visų galimų prie
monių iškelti Jungtinėse Tau
tose pevergtų tautų - Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Lenki
jos, Vengrijos, Čekoslovaki
jos, Rumunijos, Bulgarijos ir 
R. Vokietijos klausimą, pra
šant priversti Rusiją atitrauk 
ti savo kariuomenę iš tų kraš 
tų ir leisti v esos gyventojams 
Jungtinėms Tautoms prižiū
rint, išrinkt savo vyriausybę.

3) Pareikalauti, kad Rusija 
sustabdytų dvasiškijos ir ti
kinčiųjų persekiojimą ir duo
tų žmonėms tikėjimo laisvę 
pavergtuose kraštuose.

4) Pareikalauti, kad Rusija 
paleistų iš koncentracijos sto 
vykių šimtus tūkstančių nekal 
tų asmenų ir sustabdytų toli
mesnius deportavimus jau
nuomenės ir suaugusių į Si
biro vergų stovyklas.

5) Pareikalauti, kad Rusija 
paliautų vykdžiusi negirdėtą 
istorijoj didžiausį nusikalti
mą: šeimų ardymą, ats yri 
mą nuo vyro žmonos, vaikų 
nuo tėvų ir jaunimo auklėji 
mo, priešingai tėvų valiai ir 
tautos tradicijoms.

Gi rezoliucijoj katalikų vys 
kupams, be aukščiau minėtų 
punktų, dar prašoma:

J) Įvesti savo vyskupijoj 
gegužės 13 šventę, kaipo MAL 
DOS ir ATGAILOS DIENĄ už 
nusidėjėlių atsivertimą, pa
vergtų tautų laisvę ir pasau
lio taiką. Gegužės 13, 1917 
metais, Fatimoj įvyko pirmas 
Marijos pasirodymas.

2) Paaukoti savo šalį, vys
kupiją ir parapijas Nekalė, 
Marijos Širdžiai

3) Supažindinti tikinčiuosi 
as, ypač jaunimą, su komu
nizmo baisenybėmis ir komu
nistų pavergtų tautų kančio
mis.

4) Supažindinti žmones su 
Marijos prašymais, pasakytais 
Fatimoj ir kviesti juos vyk
dyti kasdieniniame gyvenime.

Šios rezoliucijos su trumpu 
dabartinių Lietuvos kančių ap 
rašymu, laiškų forma pernai 
lapkričio gruodžio mėn. buvo 
išsiuntinėtos visiems pasau
lio kardinolams ir vyskupams 
visų valstybių galvoms (išsky 
rus Rusiją ir pavergtus kraš 
tus), ministeriams pirminin
kams, užsienio reikalų minis
teriams, Amerikos Senato ir 
Atstovų Rūmų nariams ir vi
siems Amerikos gubernato 
riams. Viso laiškų išsiųsta 26 
91 - vyskupams 1400, civili
ams 1294.

Šiais metais jau gautas di
delis skaičius iš įvairių įstai
gų bei asmenų atsakymų. At 
sakymų tarpe yra ne tik ma
žosios Luksemburgo kuni
gaikštijos. nugalėtosios V. Vo 
kietijos kanclerio, galingo
sios Amerikos State Departa 
mento laiškai, bet atsiliepė ir 
tolimiausi kraštai: Australija, 

Sudanas, Filipinai. Pastarųjų 
užsieniu reikalų mioisteris per 
savo ambasadorių prie Jung 
tinių Tautų rašo: «Žinokite 
Tamstos, kad Filipinai visa 
dos buvo ir pasiliks Jungtine 
se Tautose pirmieji fronto ko 
votojai už žmoniškumo teises 
ir laisvę visoms tautoms».

Amerikos Užsienių Reikalų 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSV LWD1S 

GIRDIMA S VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pamo 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 “Café 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 
dovanu!,

Prisiunię 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvaukite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

Drama anapus geležinės uždangos. Staliną «nuvertimu» 
(viršuj) buvo pašalintos spygliuotos vielos nuo Vengrijos iu- 
bežių. Matyti sargybos bokštas, kur budi sargas prie rubežiaus.

Vengrai (vidury) masiniai bėga į laisvąjį pasaulį.
Rusams ginklu atstačius komunistinę tvarką, vėl Ven

grijos rubežiai aptveriami spygluctomis vielomis. (US1 S)

Ministerija (State Departa- 
ment) dėkodama už prisiųstą 
rezoliucija, —» kurią labai ver 
tina, — praneša, kad Ameri
kos poltika buv^ ir toliau 
bus: taikingomis priemonėmis 
siekti, kad Rusijos dominavi 
mas užimtuose Rytų Europos 
kraštuose kuo greičiau pasi
baigtų ir kad pavergtos tau 
tos atgautų savo tautinę ne
priklausomybę. Tai pasiekti 
Amerika bandys naudoti visas 
galimas priemones

Ypač daug atsakymų gauta 
iš Amerikos senatorių, Atsto-

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

NEUŽMIRŠK
I

Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiržk atsigrįžt atgalios, 
Kur ūko laukai, rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmiršk! orie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Pakelėj ramunėlės baltos,
Ir takelio, kur uo tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Neužmiršk saulėlydžių aukso maldos, —

Kaip į Baltiją saulei įbridus.
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs 
ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

Tuoj iškils pirmos kibirkštys laužo, 
Siluetai didvyrių išplauks miglose. 
Jų kapai dar šilti — neataušo, 
Amžina, kaip Šventoji Ugnis, jų dvasia.

Ir prabils jie Galingu Perkūnu:
Ar keleivis esi svetimoje šaly! 
Ar tėvų testamentai betūno 
Giliai įrašytas širdy?!

Ar ant Vėzerio, Elbės ir Reino 
Skamba Nemuno seno daina!?
Pažiūrėk, kokiais skardžiais Tėvynė pareina, 
Kokio skausmo giesmė Jos pilna

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Darželyje rūtos, ramunėlės prie tako baltos. 
Tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Ji sugrįš ir dabar atgaLos.

vų Rūmų narių ir gubernato
rių Kai kurie Kongreso atstu 
vai (Ui J. Lano ir k) gavę 
tą rezoliuciją, tuoj kreipėsi j 
Sfeate Departamentą priminda 
mi rezoliucijose nurodytus 
faktus ir prašydami informa
cijų. kiti (1h. J. Philbin, J. W. 

. McCormics) pritardami visa 
širdimi k ei amiems klausima 
ms, «pasižada Kongrese dary
ti visa, kad kuo greičiau baig 
tį si tas gėdingas smurtas, ku
rį vykdo Rusija ir jos sateli 
tai prieš ramius, nekaltus pa
vergtus gyventojus»: «pastarie 
ji Vengrijos įvykiai (Sen. Ed 
J. Thye) mums priminė ir Pa 
baltijos valstybių tragediją». 
«Labai gerai padarėte, kad 
savo organizacijos vardu mums 
tuo reikalu parašėte *(Ren. J 
Sparkman).

- VYSKUPAI VISA ŠIRDI
MI PRITARIA. Betgi didžiau
sio susidomėjimo ir prielan
kumo tai rezoliucijai parodė 
katalikų vyskupai, ką parodo 
didelis skaičius gautų iš jų 
laiškų Gražius laiškus para 
šė Lille (Prancūzija) ir Ko 
lumbijos kardinolai, daugelis 
Amerikos, Kanados, Meksikos 
Ekvadoro, Panamos, Portuga 
lijos, Ispanijos vyskupai, Siri 
jos graikų molkitų katalikų 
metropolitas ir k. Tolimojo 
Pakistano vyskupas Hetinga, 
gyvendamas arti komunizmo 
baisenybių, kaip pats jis ra
šo visa širdimi pritaria lietu
vių siekimams ir pasižada vi
sur savo paramą. Leeds vys
kupas tikisi, kad visi Angli
jos vyskupai kartu su visais 
laisvojo pasaulio katalikais 
dės visas pastangas, kad pa
gelbėtu persekiojamiems bro
liams Sovietų užimtuose kraš
tuose. «Būkite tikri, jis rašo, 
kad jūsų laiške iškelti klau
simai bus svarstomi artimiau
sioje Anglijos vyskupų kon
ferencijoje ir aš jus užtikri
nu, kad jūsų laiškas bus vi
sų Anglijos vyskupų sutiktas 
prielankiausiu dėmesiu».

Nairobi arkivyskupas (Rytų 
Afrikoj) pažada: «Padaryti vi
sus galimus žygius, kad būtų 
supažindinti visi arkivyskupi

jos kunigai ir tikintieji su re
zoliucijoj nurodytais punk
tais. Gegužės 13. kaip jūs pra 
šote. Nairobi arkivyskupijoj 
bus Maldos ir Atgailos dieną, 
jūsų laiške nurodyta intenci
ja». Panamos arkivyskupas ra 
šo: «Jus būkite tikri mano vi- 
sokiariopa pagalba Lietuvai. 
Aš duosiu parėdymą visoms 
parapijoms atlaikyti specia
lias pamaldas gegužės 13. Ma 
no vyskupija ir parapijos jau 
senai paaukotos N. M. Šir
džiai. Kaipo priemone supa
žindinti žmones, o ypač jau
nimą, su komunizmo blogybė 
mis. Katalikų Akcija tam tiks 
lui nusistatė pravesti vajų ir 
tikiuos, kad į tą darbą įsi
jungs ir mokyklos».

Madagaskaro vyskupas P. 
J Girouard savo ranka duo
da tokį atsakymą; «Ačiū už 
tokį jaudinantį laišką. Aš už
tikrinu jus, kad padarysiu vi
sa, ką galiu, kaipo vyskupas, 
padėti lietuviams ir kitoms 
po žiauriu Rusijos jungu e- 
sančioms tautoms, kad jos at
gautų savo laisvę ir nepri
klausomybę Aš darysiu visa, 
ką galiu, kad įvykdyčiau vi 
sus jūsų laiške nurodytus 
punktus».

Pietų Indijos Tuticorin vys 
kūpąs rašo: «Aš tikrai papra 
šysiu savo vyskupijos visus 
dvasiškius ir tikinčiuosius, 
kad kartu su jumis gegužės 
13 pasimelstų į Fatimos Mari 
ją už pasaulio taiką ir Lietu
vos išlaisvinimą iš sunkių ko 
monizmo pančių».

Tačiau didžiausio prie’an- 
kumo susirūpinimo bei užuo
jautos Lietuvių reikalams pa 
rodė Rubagos (Uganda, R. A- 
frika) arkivyskupas J. Caba-, 
no, gavęs Federacijos kon
greso rezoliuciją, jis išleido 
savo vyskupijos tikintiesiems 
ganytojinį laišką iš 9 pusią 
pių, kur ištisai atspausdino re 
zoliucijoj pažymėtus punktus, 
duoda žinių apie Lietuvą ir 
jos dabartines kančias ir apie 
bolševikų žiaurumus užimtuo 
se kraštuose. Gegužės 13 (nu 
kėlė į sekmadienį, gegužės 12 
paskyrė MALDOS IR ATGAI

(pabaiga 3 pusi.)
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Ponchielli ir jo Opera 
“Lietuviai”.

Amilkaras Ponchielli gimė 
1834 metais vargoninko šei
moje,įkori tada gyveno Kre- 
monos priemiesty, Šiaurės Ita 
lijoj. Einant jam keturiolik
tus savo amžiaus metus, tė
vas jį išsiuntė studijuoti muzi 
kos į Milano konservatoriją, 
kur mokytojais buvo Felice 
Frasi ir Lauro Rosi. Čia jis 
išbuvo apie šešeris metus ir 
gerai pasiruošė muziko pro
fesijai. Konservatoriją Pon
chielli baigė 1854 m. ir, ture 
damas vos dvidešimtį metų, 
sugrįžo į savo gimtąją Kremo 
ną, kur tuojau gavo vargonin 
ko vietą šv. Hario bažnyčioje.

Vargoninkaudamas jis tuo
jau ėmėsi kūrybos ir netru
kus sukomponavo pirmąją sa 
vo opera «Sužadėtinius», ku
ri 1856 metais buvo pastatyia 
viename Kremonos teatre. 
Nors operos tekstas buvo pa 
rašytas pagal to paties vardo 
garsųjį Manzonio romaną, bet 
kompozitoriui nepavyko. Žiū
rovai opera nesusižavė jo

Su nekokiu pasisekimu praė 
jo ir antroji jo opera stàtyt < 
1961 m. vardu «Savo„íeté». Vė 
liau jis ją gerokai 
pataisė, davė jai nauja vardą 
(«Lina») ir pastatė Milano te 
atre, kur j: susilaukė entitzi 
astingo žiūf-ovų priėmimo. Š o 
pasisekin.o nudžiugintas, Pon 
chielli ėmė kurti daugiau o- 
peru

Gavęs 1862 m Piacenzos 
miestely Nationale Guardia 
orkestro vedėjo vieta, Pon- 
ch elli sukūrė operą «Rodri 
gas gotų karalius», kuri vfeti 
niame teatre praėjo su dide
liu pasisekimu. Negalėdamas 
užmiršti pirmojo nepasiseki
mo, jis dabar perkūrė operą 
«Sužadėtinius» ir pastatė Mi 
lane 1863 m , susilaukdamas 
tiek žiūrovų, tiek kritikų ge
ro įvertinimo.

Po dviejų metų Piacenzoje 
Ponchielli vėl sugrįžo į Kre- 
moną, kur buvo paskirtas or
kestro dirigentu Dešimtį me 
tų dirho tyliai ir atsidavęs 
kūrybai. .

1873 metais pasirodė su 7
veiksmų baletu «Dvynukai», 
kuris neturėjo reikiamo pasi 
sekimo. Bet užtat jo nauja o- 
pera “I Lituani” — Lietuviai 
išvydusi sceną 1874 metais 
kovo 7 dieną Milano Scaloje. 
kompozitoriaus vardą didžiai 
išgarsino. Žiūrovai sužavėti 
plojo, kritikai gyrė. Deja, «Po 
1 ietuvą» tada, pasak Mairo
nio, buvo dar gili «žiema» ir 
apie tokius dalykus kaip ope 
ra vargu ar kas svajojo. Pats 
Maironis tada vos 14 metų 
gimnazistas tebuvo, nors pir
minį operos tekstą tikriausia 
ir skaitė ir žavėjos.

Po dviejų metų, 1876, ten 
ten pat buvo pastatyta Pon
chielli nauja opera «La Gio- 
conda», kuri praėjo su dar 
didesniu pasisekimu negu 
«Lietuviai» Kompozitoriaus 
vardas suskambėjo visoje Ita 
lijoje. 1880 m jam buvo pati 
keta muzikos katedra Milano 
konservatorijoje, kur jis išbu 
vo iki savo mirties 1886 m. 
Tuo pat metu jis vadovavo

(nabaiga iš 2 pusi) 
Ir Afrikos Negrai Meldžiasi 

Už Lietuvą .
LOS diena už Lietuvą ir pa 
šaulio taiką.

Dar iki šiol iš visų pašau 
lio kraštų tebeplaukia laiškai 
atsiliepimai į Federacijos kon 
greso išsiuntinėtą rezoliuciją. 
Vienų laiškai ilgesni, kitų 
trumpi, tačiau visų su paža 
dais paremti mūsų laiškuose 
iškeltus klausimus.

Santa Maria Maggiore bažny 
čios kapelai’, kuriai parašė 
daug religinės muzikos kuri 
nių, kaip Miserere, Cantata 
sacra, Lamentationes ir kt.

Iš Ponchielli operų dar pa
žymėtinos «Sūnus palaidūnas» 
ir «Mariana Delormė», abi 
statytos Scaloje. iš viso jis 
sukomponavo 12 operų, tači
au tik viena «La Gioėonda» 
jam atnešė pasaulinį garsą. Ji 
buvo dar šiandieną statoma 
didžiuosiuose Europos teatru o 
se. Taip pat yra vertindami 
jo «Laidotuvių maršas» (Man 
zoniui mirus) ir «Himnas Ga
ribaldžiui».

Iš jo buvusių mokinių nevie 
nas irgi pasidarė garsus kom 
pozitorius, būtent: M E. Bossi 
G Tebaldini, G Puccini, P. 
Mascagni ir kt. Nors Ponch e 

'll: laikais gyveno tokie gar
sūs kompozitoriai kaip Verdi 
(181901), Wagner (1813 - 
1883), bet jis sugebėjo išsiko 
voli sau žymią vietą italų mu
ziko* istorijoje Visas origina 
luinas slypi genialiame kon
trapunktų vartojime. Jo ope- 
’OS nėra lyriškos, kaip Verdi, 
bet pasižymi elegantiškumu.

Komo- z-toriui pagerbti K re 
monoje pastatytas paminklas 
jo statula.

Opera «Lietuviai» antrą kar 
tą sceną išvydo 1875. taip pat 
Milano Scaloje, lygiai po me 
tų nuo pirmo jos pastatymo. 
Šiuo kartu ji susilaukė dar 
didesnio pasisekimo, nes kom 
pozitorius buvo ją gerokai 
pataisęs ir pavadinės nauju 
1 a du būtent «Aldona» Pake 
istu vardu j buvo 1884m. pasta 
ytá St Peterburge (dabarti
niame Leningrade), 1889 m. 
vėl Milane, o 1903 m. Buenos 
Aires, Argentinoje t

Operai libretto parašė An
tonio Ghislansoni, pasirėmęs 
Adomo Mickevičiaus veikalu 
«Konradas Valenrodas». Šis 
libretistas anais laikais buvo 
labai vertinamas italų kom
pozitorių, ypač Verdi, kuriam 
jis parašė tarp kitų, ir «Ai
dos» tektą.

Pražydusiame vyšnių sode.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

«MdiDAir*
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Pento 
vienuolynas.

2) “Mūšų Lietuva” Kleb. Kuo, P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

«Lietuvių» arba «Aldonos» 
operos tekstas ir gaidos suda 
ro arti 500 didelio formato 
puslapių. Ją išspaudino operų 
leidėjas Ricordi. Opera «Lie
tuviai» suskirstyta į prologą 
ir tris veiksmus. Svarbiausio 
ji jos veikėjai yra šie: Arno! 
das, lietuvis kunigaikštis, Al
dona, Arnoldo sesue, Valteris 
Aldonos vyras, Albanas, se
nas vaidila, Konradas Valen
rodas, Vytautas-lietuvis atsi 
metei.s Taip pat čia dalyvau 
ja šauklys, vokiečių ir lietu
vių kariai, dainiai, vienuoliai, 
Marienburgo arkivyskupas ir 
kt.

Opera «Lietuviai», arba Al 
dona, kažkodėl iki šiol nera
do susidomėjimo lietuvių 
teatralų tarpe Gal būt apie 
ją žinojo mūsų operos žmo
nės. bet visuomenei ji buvo 
paslaptingesnė negu kokia 
legenda: Tik Los Angeles 
mieste gyvenantiems lietu via 
ms yra tekę girdėti viena ki 
ta šios operos ariją, dainuoja 
mą koncertuose dainininkės 
Florence Korsakaitės.

“Lietuvių Dienos’’.

Viso Pasaulio Lietuviams
Ramybė ir Viltis’Sv. Marijos Nekalčiausioje 

Širdyje
Gegužės 13

Gražu yra būti liudininkais 
to nemažėjančio lietuvių už 
sidegimo medžiaginiai gelbė 
ti bolševizmo vergijoje ken 
čiančius ir skurstančius sa 
vuosius. Kiek daug yra tokių, 
kurie jų vargą palengvinti a 
tiduoda viską, ką gali, ir no 
retų dar vis daugiau aukotis. 
Kai pamąstai, kad tie meilės 
gestai gal visada yra sujung 
ti su malda, tai gaunasi vaiz 
das, kurs šviesia žvaigžde 
spindi virš viso pakljdusiujų 
žiaurumo ir piktybės. Tos kil 
n’os širdys savo jausmais pa 
siekia ir toliausiai esančius 
nelaimingus mūsų brangiuo 
sius, nors trumpai pradžiugi 
na jų širdis ir taip mus sūri 
ša vienus su kitais meilės 
jausmu.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Prie Vandenyno
Saulėlydis, raudonai vakarus nudažęs, 
I vandenyną susmeigė įkaitintus kardus... 
PakŲi.ęs kryptelia anų dienų miražas, 
Ir paskutinis išsiveržia atdūsys saldus.

Pakrantėms pūpso mažos trobelytės, 
Žėruodamos žuvų žvynų langais.. 
Nakvynės čia sustojo riteris, Baltasis Vytis’, 
Po sudraskytais mėlynais šilkais.

Ir klausos vandenyno pasakų legendų
Ir ilgą juostą traukia iš gelmių, 
Kur turtai užburti nuskendo 
Ir puotos su jų rūbais iškilmių...

O kopose sustoję medžiai tarias, 
Lyg laivo laukdami keleiviai iš rytų.. 
Šakoms jų teka kraujas žalias, 
O spygliais -- srovės ašarų šaltų.

dienos priga

Tačiau visa tai yra tik silp 
nų žmonių silpni darbai, silp 
na paguoda. Yra kitos jėgos, 
kurios kai paliečia kenčiau 
čias širdis, jas pripildo džiau 
gsmu, viltimi, drąsa, kurios 
padeda žmogų: ir kančiose 
neprarasti savo kilnumo, nu 
mirti su šypsena veide; ku 
rios kai pal ečia. net pikčiau 
siu žmonių širdis, jas ūmai 
pakeičia; iš budelio padaro ne 
laimingų žmonių draugą, iš 
teisingųjų persekiotojo - ko 
vo’oją prieš neteisybę.

Mūsų širdžių jausmai ir troš 
kimai tampa galingesni ir pa 
tvaresni, kai juos sujungiame 
su ana visagale jėga. Kiekvie 
nas mes mokame tai padary 
ti maldoje bendraudami su 
Dievu ir Šv. Marija, Tačiau 
pats Išganytojas yra pasakęs.
kad «Jeigu iš jūsų du susitars 
žemėje kurio nors dalyko 
melsti, bus jiems padaryta ma 
no Tėvo, kurs yra danguje» 
(Mat. 18, 19) Užtat nors kai 
kada visi lietuviai susijungki 
me visame pasaulyje kartu 
maldauti to paties iš Dangiš 
k o jo Tėvo: už savuosius, už 
visą tautą, už paklydusią žmo 
nijos dalį. Nors kaikada mū 
sų visų kartu malda, geri dar 
bai ir atgaila tebūna ypatin 
gesni, negu kasdien. Pačios 
Šv. Marijos pageidavimu ka 
talikiška visuomenė tokia die 
na yra pasiskyrusi gegužio 13 
ją. Ta diena mums lietuviams 
yra. minėtina ir dėl įvykių ba 
vų mūsų tautai Tų didelių 
reikalų akyvaizdoje, kurie 
šiandien yra mūsų tautos ir 
daugelio kitų, šią gegužio 13 
ją kiekvienais metais atžymė 
kime vis karštesne malda, ko 
kiu nors ypatingu artimo mei 
lės darbu, kokiu nors atgai 
los veiksmu. Aukokime tą die 
ną už visus kenčiančius netei 
sybės ir žiaurumo pilname pa 
šaulyje, už visus kaltuosius 
artimui ir Dievo teisingumui. 
Pasaulis yra reikalingas dau 
giau meilės ir jautresnio bei 
realesnio ryšio su dangum. 
Tą dieną v si taip praleisk! 
me, kad padarytume žmoniją 
meilesne Jėzaus ir Marijos 
širdims, kad jų malonė pa 
siektų visų žmonių širdis. Per 
maldą ir atgailą patys dau 
giau pasisemkime meilės iš 
dieviškų šaltinių ir ją skleis 
kime žemėje. Tebūna ir šių 

metų gegužio 13 ji naujas 
žingsnis priartinti Dievo ka 
ralystę žemėje.
-(•Vyskupas Vincentas Brizgys 
Kauno Arkivyskupo pag.elbi 

įlinkas

Naujas //literatūros lan
ku" numeris

Šomis dienomis' išėjo iš 
spaudos naujas (septintas) «Li 
teratūros Lankų» numeris. Ja 
me originalios ir verstinės po 
ezijos bei prozos duoda šie 
autoriai: Kazys Bradunas, Via 
das Šlaitas, Algimantas Alac
hus. Rubėn Dario (J. Kėkšto 
vert) Hans Carossa (H. Na- 
gio vert) Juan Ramon Jime
nez (J. šekšti vert. ). Jonas 
Mekas, Jurgis Janavičius ir 
Kęstutis , Keblys. Straipsnių 
duoda: Juozas Girnius (Du 
žvilgiai į žmogiškosios bū 
ties paradoksą). Kostas Os
trauskas (Kūrybiniai sunkur 
mai ir perspektyvos rašant 
svetima kalba ir Ignazio Silo- 
ne (Inteligencijos didybė). Kri 
tikos skyriuje recenzuojamos 
knygos: Kazio Bradūno, Hen
riko Radausko, Jono Meko, 
Jurgio Jankaus, Birutės Pu 
kelevičiūtės ir Liūnės Sute
mos.

Numeris iliustruotas Ados 
Korsakaitės. Henriko Saikaus 
ko, Henry Moore. Graham Su 
therland ir Amadeo Gabino 
darbais

«Literatūros Lankų» redak
cinis kolektyvas: Kazys Bra- 
dūnas, Juozas Girnius. Juozas 
Kėkštas, Henrikas Nagys ir 
Alfonsas Nyka Nilifinas Span 
dos darbai atliekami «Laiko» 
spaustuvėje, Mendoza 2280, 
Avellaneda

POPIETINĖS ŠV. MIŠIOS

Žiniomis iš Vatikano tvirti 
narna, kad pagal 1957 m. ko
vo mėn. «MOTU PROPRIO» 
šv. Tėvas suteikiąs teisę Vys 
kupams leisti kasdieną laiky 
ti popietines šv. Mišias Pa
gal šv. Sosto nutarimą iš 19 
53 m. sausio mėn. 6 d. popie 
tinės mišios galima buvo lai
kyti šventajam Tėvui leidus 
ir tiktai bažnytinių švenčiu 
proga bei kiekvieną pirmąjį 
mėnesio penktadienį 2

Pagal dabartinį «Motu pro- 
prio» ir eukarištinis pasnin
kavimas sumažinamas iki 3 
valandų, - valy o atžvilgiu. 
— ir vienos valandos bealko-

(pabaiga 6 pusi)

3



pusk 4 M O SU LIKTU V A 1957 m. balandžio 27 d.

«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Z'bas 
Raštussfūsti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

Partizanu Atsisveikinimas su motina Paulius Stelingis

(Iš Daumanto knygos «Partizanai už geležinės uždangos»)

Čia persirengėm iš anksto 
paruoštais drabužiais, susiver 
žėm diržais, prisitvirtindami 
prie jų granatas bei šovini
nes ir, suspaudę rankose pile 
ninius ginklus, pasiruošėm at
sisveikinti su namiškiais.

Motinos skruostais riedėjo 
ašaros Priėję prie jos. abu 
priklaupėm, laukdami palai
minimo. Ištiesusi grubias ran
kas, bet švelnias kaip moti
nos, priglaudė prie savęs 
mudviejų palenktas galvas ir 
tyliai laimino mudviejų pasi
rinktą kelią, kurį mums nu
rodė gili tėvynės meilė, prie
šinimasis prieš elementariau
sių žmogaus teisių sunaikini
mą, prieš žmogaus protu ne

ŽINIOS

KAS GERBIA SAVO MOTINA 
DALYVAUJA MOTINOS DIE 

NOS MINĖJIME

Lietuvišką Motinos Dienos 
minėjimą rengia moksleiviai 
ateitininkai ir lietuviška mo 
kykla antrą sekmadienį gegu 
žio V, Zelinoje.

9 vai pamaldos už gyvas1 ‘
ir mirusias motinas (jaunimas Šeškevičius, 
prašomas šia intencija priim 
ti Komuniją) 3 vai. p.p. gim 
nazijos salėje minėjimas su 
šaunia menine programa. 
Kviečiami dalyvauti visi. Įė 
jimas nemokamas.

— Parque das Nações ge 
gūžės 19 (trečią sekmadienį) 
rengia didelį jaunimo vakarą. 
Meninėje programoje pasta 
tys linksmą Vaičiūno komedi 
ją «Ponia Viršininkė». Parkie 
čiai kviečia visų vilų jauni 
mą atvykti.

— Ateitininkų iškila bus 
pirmą dieną gegužio netoli 
nuo Santo Angeio, privačiam 
ūkyje «Milton». Ūkis turi mau 
dymosi baseinus. Autobusas
išvyks 7 vai. 30 min. iš ryto. 
Kelionės kaina 60 kruzeirų. 
Užsirašyti pas valdybos na 
rius.

— Tautinių šokių repetici 
ja bus šeštadienį 5 vai p.p. 
Choro šeštadienio vakare 7 
vai. ir sekmadienį po 9 vai. 
pamaldų. Šį mėnesį kuopos 
susirinkimo nebus.

Akordeonistų orkestro re 
peticija bus trečiadienį 8 vai 
vakaro mokykloje prie bažny 
čios. Prašomi atvykti taip pat 
ir norintieji naujai į orkestrą 
įstoti. ’

— Moinho Velho šį sekma 
dienį 6 vai. no pietų šventų 
mišių metuĮŠv. Vincento Pau 
liečiu bažnyčioje moterystės 
sakramentą priims Juozas Kli 
mačiauskas ir Kazimiera De 
veikytė. Mokytoja Deveikytė 
visą laiką buvo uoli moksle!

C MOTINA'

įsidėjau juos (motinos žo

(Iš mergaitės dienoraščio)

turi 
mą,

O motina! Palikus saugoti šventosios žemės saujos, 
Mažyčio žiburio gimtajam židiny 
Tu amžinai gyva manam lašely kraujo, 
Tu amžinai gyva mažutėlėje širdy.

O motina! Skausmingų sūkurių verpetuos 
Atvėrus laimėn sklidinas duris.
Tavam raukšlėtame veide pati tėvynė šneka, 
Tavam pilkam veidi — sustingusi širdis...

gyveni 
kun. J.

O MOTINA, dėl mano laimės tu į ugnį puolanti plaštakė, 
Ir dieną ir tamsioj nakty manoj širdy gyva! 
Tau sidabriniam rytmety, kaip židinti alyvų kekė, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

O motina! O motina! Ant didžio vargo tako 
Tu židinio brangiausiojo negęstanti liepsna. 
Tau sidabriniam rytmety, kaip žydinti alyvų keke, 
Ir vakaro tyloj manoji tremtinio malda.

Ir
džius) į savo širdį, ir kaip pa 
likimą brangesnį už auksą, 
nešuosi jį išėjusi gyventi vie 
na.

(tąsa)

DVIBALSIAI

aprėpiamą dvidešimtojo am
žiaus vergija...

— Viešpats Dievas tesau
go judviejų žingsnius, — bu
vo vieninteliai ir paskutiniai 
mamos žodžiai.

Širdyje pašydami Aukš
čiausiojo palaimos. įspaudėm 
pirmuosius partizaniškus žin
gsnius į gimtąją žemę, dėl 
kurios prisiekėm visa paau
koti - visas žemiškos laimės 
viltis ir net gyvybes. Šis ke
lias jau tūkstančius buvo su
viliojęs šventon kovon. Šian
dien ir mudu su Stepu jau ri 
kiavemės nakties brolių gre
tose, kurios, siekdamos tėvų 
žemei laisvės, nesigailėjo sa 
vo gyvybės.

vių ateitininku narė. Ateiti 
ninkai rengiasi iškilmėse da 
lyvauti ir pagiedoti jungtuvių 
metu. Abu jaunieji lankė Se 
no Malūno vargo mokyklą- 
Šios mokyklos lankytojai bus 
vestuvių palydovais pabrolį 
ais ir pamergėmis. Bažnyčios 
vardu naują jaunųjų 
mo žingsnį palaimins

Norėdami padėti be 
«{mokinantiems lie
tuviškai, spausdina
me mokvtoįo S Rak 
šio parengtą pamo

ką.

Ai - tariame kaip
braziliškąjį «ai»: mais: amai
nar. Paraguai.

Ui - kaip žodyje «muito».
Ei - kaip žodžiuose «mei

ga, videira».
«U» ir «o» susilieja į vieną 

garsą. Kartais girdime lyg 
«uoa». Pav: duona, suolas, 
juokas.

le- tariame po suminkštin
to priebalsio: siena, Lietuva, 
suliešėti.

ŽODYNAS - VOCABULARIO:

Tariame • pronunciamos 
rašome - escrevemos 
raidynas - alfabeto 
rašyba - ortografia 
būdingas - característico 
ženklas - sinal 
pavyzdžiui - por exemplo 
nosinis - nasal
patekdami - prolongando 
atstovauja - representa

«Kas sako prakalbą, visada 
žiūrėti, kad išsemtų to
ne klausytojus».

Winston Churchill:

LINKSMIAU
. Žurnalo «Ateities» kreivų 

šypsenų skyriaus redaktoriai 
paskelbė tokį konkursą. Mo 
keti išsakyti tam tikrą išmin 
tį «žodžiais prasidedančiais 
ta pačia raide Čia duodame 
keletą tokių išminčių»;

Mina mįslę mergina. 
Mintį mislina mama

nepavirsta - não transforma 
skiemuo - silaba 
pavaduoja - substitui 
priebalsis, ė - consoante 
balsis, ė - vogal 
garsas - som 
raidė - letra 
atitinka - corresponde 
minkštai - brandamente
kietai - duro 
suminkština ■ abranda
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Mama menasi mažystę.
Mergužėlė moterystę.

Prisivogus pamidorų, pro 
patvorio plyšius pralįst pavo 
jinga pirma pusę prakišus, 
pastaroji praston pozicijon pa 
tenka.

Žvaigždžių žiūrėjęs, žvilga 
niais žvilgėjęs, žodžiais žavė 
jęs, žiedą žadėjęs, žūsi žmo 
gau.

PIRMAS DARBAS

«Pasakyk, sūnau, ką pirmi 
ausia darytum, jei, sakysim, 
gautum iš manęs šimtą dole 
riq?»

«Pirmiausia, tėte, aš juos 
suskaityčiau»

NAUDINGA MUZIKA

«Na, kiek pažangos padarė 

tavo duktė, mokydamasi sk&m 
binti»?

«0, aš labai ja patenkintas, 
aš jau abiejų kaimynų namus 
nupirkau už pusę kainos».

< . ■

GERI KAIMYNAI

Šermaitienę ėmė nervinti 
už sienos kaimynų triukšmas. 
Ji liepė vyrui šluotgaliu pa
belsti į sieną. Tas beldė pasi 
kartodamas. Nieko negelbėjo 
Rytą Šarmaitis sutiko prie 
durų kaimyną ir, suvaldyda
mas pyktį mandagiai klausia: 
«Ar tamsta, kaimyne, girdė
jai. kaip mes vakar beldė
mės»? Tas kaimynas jį man
dagiai nuramino* «O taip, gir 
dėjau, bet tai mum nieko ne
kenkė, mes iki penkių daina
vom*.
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Dantų Kl in i k a_ Pirkimas pirkimui nelygus. MIELI LIETUVIAI!

Dr„ JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Keikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu 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 apsišto 
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 Javaės, 626 - Tei. 51-4011 - São Pack

lt»—Mt»

RUAl BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND. — SALA 22 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegrąfico: «C A B1UN A» 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
to ją g a 1 i m a g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C

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 daiktu, dovanoms. įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJ1MUI.

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

Rua Dino Bueno'. 79.5 a 835 
Telefones: 5! 4019 e 51 2223

Caixa Postal 3967 S Ã 0 PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Riiiiiinaiinnaiiiitii»nu m Him' num m num m imu m m mm m m tirui* UMiiiiii.tiiiiii innii m m ni'iti muu m m tu iti iiMii

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C. R, C. tob o n.o 55i

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

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Fra nsf eren c i as d e f i r m a s 
Cor.trat. na Junta Comercial 

. Diskai. na. -1 tinta. Comercial
Escritas Fiscais
Eš-eritas 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

jfiDvyrLCJE ILAJUIRO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybė ir kaina.
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IÁMkAÍ W
LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

— Sj šeštadienį, balandžio 
m 27 d «Mūsų Lietuvos» va 
karas. Artistai kruopščiai ruo 
šiasi. Scenoje pamatysime J. 
Bagdžių, M. Janavičiūtę, V. 
Tatarūną, sesutes Šimonytės, 
J. Baranauskų, Barščevičių, 
Aid. Nadolskytę, M. Vinkšnai 
tį su kupletais ir kitus

Garbės ar kitokių pa kvieti 
mų niekam specialiai nesiun 
tėme. «Mūsų Lietuva» visus 
kviečia vakaran, aplankyti as 
meniškai namuose ir įteikti 
pakvietimus yra neįmanoma, 
nes visi vakaro rengėjai ir 
artistai dienos metu yra u- 
žimti kitais darbais. Visi, ku 
rie nori gražioj nuotaikoj šeš 
tadienio vakarą praleisti, pa 
remti laikraštį, į vakarą atsi 
lankys.

Iki pasimatymo šeštadienio 
vakare, «Mūsų Lietuvos» pa 
rengime.

— Šiais metais Velykų ryt 
mėtį Vila Zelinon suvažiavo 
labai daug lietuvių iš įvairių 
S. Paulo priemiesčiu Tiek 
žmonių niekad nesusirenka į 
jokius parengimus ar minėji 
mus.

6 va! prasidėjo įspūdinga 
Prisikėlimo procesija. Vila 
Zelina pirmą Velykų diena 
atrodo tikra Lietuva Procesi 
jos metu giedama «Linksma 
diena». Visos draugijos irbro 
lijos dalyvauja su vėliavomis 
Bažnyčia žmonių nesutalni 
na. Didelė dalis mišių metu 
pasilieka šventoriuje.

Tiek procesijoje, tiek mi
šių metu puikiai giedojo Liet. 
Kat. Bendruomenės choras, 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julbo, kiekviena sekmadieni 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: baixa postal 4118 São Paulo.

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

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

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiogas, me 
gztinius, vilną, oda batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti'- žuvus grąžiname pinigus 

arba pamiučiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R, F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Dėmesio, tautiečiams
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje šiuo metų gegužės mene 

šio 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. Kaseliūną;
Mokoje. Lietuvių Namuose, Rua Lituania, 67;
Bom Retire, Liet. Mokykloje;
Moinho Velho, Farmacia Rheno;
Parque das Nações pas P. Buraga. 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.

vadovaujamas maestro F. Gir 
dausko, Seselei M Marceii 
nai vargonais akompanuo
jant Bažnyčios altorius, gra
bą gražiai išpuošė gyvomis 
gėlėmis seselės pranciškie- 
tes. Vyrų Brolijos nariai gau 
šiai dalyvavo procesijoje su 
žibintuvais. Jau yra nusisto
vėjęs paprotys, kad pirmą 
dieną Velykų būtinai reikia 
vykti V. Želinon.

— Gegužės m 5 d. Liet. 
S-ga Brazilijoje ruošia pikni 
ką į S. Bernardo do Carnpo 
sodą, parką prie užtvankos, 
tuojaus už Vald. Jasiulionio 
restorano, Jurubatuba Esant 
gražiam orui, tikimasi kad 
daug žmonių suvažiuos.

— Gegužės mėn. 19 d Vy
rų Brolija ruošia pikniaką į 
Santos Jose Menino. Norin 
tieji važiuoti prašomi užsira
šyti ligi 12 d gegužės.

— Industrialas Stasys Me
ilūnas su šeima, šio mėnesio 
pradžioje grįžo, po ilgesnio 
pabuvimo. iš Šiaurės Ameri 
kos Amerikos klimatas, tvar 
ka. labai patiko. Industrija ir 
komercija yra geriau susior 
ganizavusįos. sako St. Mėliu 
nas. negu Brazilijoje Ten y- 
ra didelė konkurencija. Pra 
džiai reikia didelio kapitalo. 
Gaminiu ka ros yra žemos. 
Jas numušti, net ir prie dide 
lės korikui ei'C: ids yra neįma 
n<>ma Pelno, procentas yra 
mažas Bet jis didelis susida 
ro del didelės gamybos Kon 
kurencija nuolat, verčia gami

«Mūsų Lietuvos» Redakcinės Kolegijos nariui Jonui An- 
- tanaičiui ir šeimai, liūdintiems del

A.fA. JUOZO ANTANAIČIO, brolio, švogerio ir dėdės 
mirties Lietuvoje. Nuoširdžiai užjaučia

«Mūsų Lietuvos» Redakcinė Kolegija ir Leidėjai.

nius tobulinti. Geresnės pre 
kės yra lengviau parduoti. 
Darbininko jėga išnaudojama 
ligi maksimumo. Ten darbi 
ninkas bent keturis kartus 
daugiau dirba negu Brazilijo 
je Produkciją, savo rankose 
turi didelės industrijos. Ma 
žiesiems sunku išlaikyti kon 
kurencija.

P. Melūnų šeima savo ke
lione ir keletos mėnesių [bu
vimu Amerikoje - yra paten
kinti. nes turėjo progos pa
matyti gyvenimą krašto, ku
ris šiandien turi didžiausią 
industriją, turi lemiamos rei
kšmės tarptautinėje politiko 
je ir kur medžiag nis gerbti 
vis yra didesnis, negu betku 
riame kitame krašte. Susiti 
ko ir daug lietuvių, vpač Čika 
goję. Industrialas St Meilū
nas turi planų ir savo indus

VYRU BROLIJOS 

r> i r n ii r a j i f an to j
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 Cinci.nato Pamponet, 2Ü4 — 2° andar sala 7

trijoje įvesti patobulinimų, 
nes ir Brazilijoje po 20 ar 30 
metų bus panaši konkurencija 
kaip Amerikoje Kas snaus. 
nežengs pirmyn, bus sulikvi 
duotas.

- Balandžio m. 24 d. Vila 
Zelinoje buvo šliūbas Alek 
sandro Jančiauskio su Bene 
dikta Kazlauskaite.

Šį sekmadienį, 18 vai. Moi 
nho Velho parapijos bažny
čioje, šv mišių metu sumai 
nys žiedus mokytoja Kazimi 
ra Deveikytė su Juozu Kli 
mašausku. Mišias laikys ir 
jaunuosius palaimins kun. J. 
Šeškevičius.

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Kaip visaia, taip ir šiais me

pamaldos šoBF".. ■... ■
rais bus 7.30 I
a i s 6 30 vai. Ê r
tuojau po

- Vyrų, Brolijos rūpesčiu 
bažnyčia pasipuošė nauju apš 
vietimu - viršutinės lempos 
ant senų ir stacijų 
apšvietimas.

— Paieškomi: Vincentas A 
kucevičius ir Stasys Linkevi 
čius.

Iš Lietuvos, Šiaulių miesto, 
Elzb eta Leviškienė paieško 
savo sūnaus Alekso Leviskos 
kuriam «Mūsų Lietuvos» re 
dakcijoje yra laiškas nuo mo 
tinos.

— Bom Retiro ir apylinkės 
lietuvių velykinė Komunija 
bus S. Eduardo bažnyčioje 
pirmą sekmadienį gegužio 10 
vai. Po Pamaldų bus bendri 
pusryčiai salėje prie N. S. 
Auxiliadora bažnyčios. Noriu 
Beje pusryčiuose dalyvauti 
prasideda prie jų. Galima iš 
anksto pasitarti su valdybos 
nariais arba tiesiog savo dalį 
pasiusti į salę

— Kun. Klebono 50 metų 
sukakties proga rerg ama va 
varienė bus gegužės 5 (sek
madienį) 7 vai vakare. Norin 
tieji vakaronėje dalyvauti pri 
sideda pagamintais produk
tais pasiųsdami juos salėn ne 
vėliau 3 vai p. p. į salės vir 
tuvę Norintieji prisidėti prie 
bendros sukaktuvių dovanos 
prašom pasitarti su kun. J. 
Šeškevičius.

— Šį sekmadienį pamaldos 
V. Anastazijos lietuviams.

AUKOS KLEBONIJAI
U Cvirkiekė 100,00 S. Bal- 

vočius 400.00, J. Antanaitis . 
1.090,00 (antrą kartą). Šim- 
Kuaienė M. 500,00, A. Nanar- 
tonis 500.00 (antrą syki Jaku
tis ir Lapienis Ltda. 10.000.00.

Už aukas visiems nuošir
dus ačiū.

LAIŠKAI:
Mot. Tamaliūnui, J. Rinkevi 

čitii, O Rutkauskaite, M. Moc 
kienei, A. Lazdauskui. I Kut 
kienei, Azaravičiūtėms, Pum 
putienei. Gudanavičiūtei, J.Kli 
šiui, -L Buzaitei.G. Paršelytei, 
J Skorupskiui, B. A'škinienei, 
Simonytėms, J. Skurkevičiui, 
A Slapelytei. Al. Grabauskui, 
A. Savukynui,.H Bortkevič, V 
Navickui, H. Guzikauskui, A. 
Abraitlenei.

(pabaiga iš 3 pusi) 
POPIETINĖS ŠV. MIŠIOS

Foliniams gėrimams, prieš ry 
tinių, vakarinių ar vidurnak 
čio Mišių Komuniją. Naujasis 
«Motu proprio» patvirtina 
taip pat, kad vandens gėri 
inas nenutraukia pasninkavi 
mo. Ligonys prieš pat Komu 
niją galės priimti bet kokios 
rūšies vaistus ir gerti bealko 
holinins gėrimus.

Šventasis Tėvas ragina ta 
čiau tikinčiuosius ir kunigus, 
kad normaliose aplinkybėse 
laikytų garbingus ir senus eu 
karistinio pasninko papročius, 
jei tik sveikata leidžia. 
~ 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.

PARDUODAMAS namas įne 
šant 30 tūkšt. — Rua Tibagi, 
309 - (Final do ônibus Vila 
Barcelona) S Caetano do Sul.

SI U V É J AS 
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)
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