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Svarbesni įvykiai tarptautinėje 
politikoje

Kremlius karo bijo. Bet iš 
kitos pusės savo gruoboniš- 
kuose nasruose ir toliau no
ri laikyti pavergtas tautas Ši 
aurės Amerikos diplomatai y- 
ra iškilmingai pareiškę, kad 
jų tarptautinės politikos vie 
nas svarbiųjų uždavinių yra 
pavergtųjų tautų, išlaisvini
mas Rusai tai žino. Šiandien 
visiems yra aišku, kad rau
donoji diktatūra gera valia 
neduos laisvės nei Pabaltijo 
kraštams raudonojon imperi
jon įjungtiems, nei satelit’- 
niams kraštams. Raudonojo 
imperializmo tikslas yra su
virškinti pavergtus kraštus ir 
Rusijos rubežius toliau j Va
karus nukelti.

Bet paskutiniu metu Nato 
(bjaurės Atlanto Sąjunga), Pu 
sijos teritorija pradeda ap
supti karo bazėmis atomi-i
ams ginklams Kremliaus ko 
misarai pamatė, kad čia jau 
labai rimtas reikalas PradėV 
jo savo kaimynus gąsdinti, 
jei jie le si- atominių ginklų 
bazes, tai jie binią sunaikinti.

Paskutinėmis dienomis Krę 
ralius įspėjimą atsiuntė Vakà 
rų Vokietijai Vokietija yra la 
bai svarbus strateginis punkr. 
tas. Rusija labai gerai žino, 
ką reiškia kariauti su Vokie
tija atominiais ginklais ap- 
g nkLiota ,Todėl Maskva da
ro visa, kad tik Vokietija lik-

Is Lietuvos rašo:
“Atskytė... išėjom tik apsivilkę

iKiek kruvinų ašarų išspau
dė, kiek nekaltų žmonių j 
katorgos darbus Sibire išvarė 
kriminalinis nusikaltėlis Sta
linas ir jo sėbrai, galima pil
nai suprasti iš Tėvynės Lietu 
vos gaunamų žinių

Štai ką jos sako: «...Sveiki 
nam mes tamstas ir prašom 
gerąjį Dievulį dėl tamstų ge
ros sveikatos pasisekimo.. 
Klausi ar mes trobas parda
vėm. Tai nepardavėm. O taip 
buvo... atskyrė mano vyrą 
pirma nuo mūsų. O po kiek 
laiko mane nuo vaikučių ir 
išėjom visi tik apsivilkę, ką 
katras vilkėjom... turėjom vis 
ką palikti. Keletą metelių 
nežino om ar katras gyvas ar 
miręs. Vaikai nežinojo nei tė 
vo, nei motinos. Aš irgi nei 
vyro nei vaikų... Vyras nei 
manęs, nei motinos. Aš irgi 
nei vaikų. Ir visi taip gyve
nom keletą metų. O vaikai 
turėjo po 10 ar 6 metelius... 
Reikėjo gyventi be tėvų ir be 
namų. Tada tai teko daug 
pergyventi... ir mano tėveli
ams. Musu maži vaikai gyve 
no kaip likimas leido... Tik 
po kalėtos metu leido laiš
kais susirašynėti O paskiau 
vėl leido sueiti.. Grįžę vaikų 
jau nepažinom. Namų jau ne 
bebuvo. Ir kas namuose buvo 
nieko neberadom. Bet kai 
kampą gavę susėdom visi 
prie vieno stalo, jautėmis vi

tų.neutrali ir neapginkluota. 
Kitas tikslas Vokietijos puoli
mo yra, kad suniekinti Vo
kietijos gyventojų akyse da 
bartinę vyriausybę ir kad per 
ateinančius rinkimus, palai
kančios vyriausybę partijos 
pralaimėtų Rusai tikisi, kad 
socialdemokratams laimėjus, 
pasikeis vidaus ir užsienio po 
litika.

Vakarų Vokietijos vyriau
sybė rimtai ir aiškiai Mask
vai atsakė. Vokietija lig šiol 
dar neturi atominių ginklų. 
Jei bus priimtas bendras nu
siginklavimo planas ir tarp
tautinė kontrolė kontroliuos 
kariuomenę ir ginklavimąsi, 
Vokietijai nereiks atominiu 
ginklų. Bet jei nebus prieita 
prie susitarimo del nusig nk- 
lavimo. Vokietija saugumo su 
metimais, bus apginkluota. 
Priešingu atveju jos saugu
mas atsidurtų į nuolatinį ir 
didėlį pavojų.

Vokietijos vyriausybė sutin
ką tiesioginiai su Rusija derė 
tiš-del jos suvienijimo. Bet 
dėl rusų statomu sąlygų ne
sutinka Vokietija nenrižada 
išeiti iš Šiaurės Atlanto Są
jungos. O rusai iš savo pu
sės-nesutinka, kad Vokietiją 
suvienijant kontrol uotų tarp
tautinė komisija Čia ir yra 
tas.užburtas ratas, iš kurio 
įvykiai toliau nejuda.

si laba i laiminei ir linksmi. 
Ir verkėm iš džiaugsmo ir 
juokėmės ir nežinojom nė ką 
daryti. Nesvarbu kad likom 
kaip stovim. . Svarbu kad su 
jom visi. Rašai, kad gal galė 
te mus laiškais apsunkinti.. 
Tik rašykit... mums nesvarbu: 
kur gyvensim ten namai, kur 
numirsim ten kapai...»

Po šiais paprastais Lietu
vos kaimiečio žodžiais kokia 
skaudi slepiasi išgyventa tra 
gėdija!

Kiek šeimų laimių sugriovė 
Lietuvoje įgyvendinamas so
cializmas

Tėvynės mylėtojas.

SKAITYK IR PLATINK 
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Kun. Kleboną Piju Ragazinska

nuoširdžiai sveikiname su 5(1 metų amžiaus sukaktim.

Broliai Kazys ir Algirdas Baužiai su šeimom
<  i. '*

Sveikiname Kun. Piju Ragazinska 
su 50 metų amžiaus sukaktuvėnis, linkėdami dar

Kun. Pijus Ragažinskas, S. Paulo Lietuviškos Parapijos 
klebonas, «Musų Lietuvos» Redaktorius, L. K. Šv.-Juozapo 
Bendruomenės Pirmininkas, Choro Garbės pirmininkas, dau
gelio organizacijų narys ir veikėjas, daug kartų atstovavęs 
Lietuvą Žurnalistų, bei kituose tarptautiniuose suvažiavimuo
se, š/m. gegužės 4 d. švenčia 50 metų amžiaus sukaktį.

♦» »» ■»» ♦»■ ♦» »» t* <<» ■*

— Vak. Vokietijos-sostinė
je, Bouncje šiomis dienomis 
posėdžiauja sudarančių Siau
rės Atlanto Sąjungą valstybių 
atstovai Iš Amerikos atvyko 
užsienio reikalų ministeris 
Foster Dulles.

— Londone jau senai posė 
džiauja nusiginklavimo ko 
misija. Projektu yra daug ir 
j vairių. Vienas iš jų yra pa
žymėtinas, kad p ‘likti tam ti 
kras nuginkluotas saugumo 
juostas, tarp Rusijos ir Vaka
rų pasaulio Ta nuginkluota 
juosta eitų ir per Pabaltijį ir 
Centralinę Europą, Rytų Vo
kietiją. Tačiau konferencijo
je nė žodžio neužsimena a 
pie išlaisvinimą pavergtųjų 
kraštu Pradedama reikšti bai 
mės, kad nebūtu pakartota 
Jaltos istorija. Šios derybos 
pavergtiesiems yra labai pa

vojingos Tarptautinė politika 
pergyvena didel o ola4 k \ mo
si momentą.

Gegužės phmoji

Brazilijoje praėjo su senai 
nusistovėjusia tvarka. Dides
niuose miestuose buvo su
ruoštos darbininkų bei moks
lus einančio jaunime eisenos, 
sporto programos ir kita.

Komunistinių vėliavij nie 
kur nesimatė Tik kaikuriose 
vietose buvo išrašytas Brazi
lijos komunistų Luiz Carlos 
Prestes vardas. Brazilijos ko 
munistų partija pergyvena 
krizį. Jos Įtaka viešame gy 
venime susilpnėjo. Tai aiški 
ai parodė S. Paulo miesto 
prefeito rinkimai. Komunistų 
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Gerbiamą KUN. PIJU RAGAZINSKA 
švenčianti 50 metų amžiaus sukaktuves, nuoširdžiai p 

■: sveikimam ir linkim dar ilgai su mumis dirbti per ;• 
«Mūsų Lietuvą» Lietuvai!

«Mūsų Lietuvos» Kolektyvas

Sveikiname Kun. Kleboną 1 iju Ragazinska 
Sulaukusį pusės šimto metu ir linkim daug laimės 
bei sulaukti šimto metų!

Juozas ir Anelė Baužiai

palaikomas kandidatas pra 
laimėjo.

- Rusijoje ir komunistų o 
kukuotuose kraštuose pirmo 
ji gegužės buvo minima la 
bai trukšmingai su kariucme 
nės paradais Rytų Berlyne, 
bolševikų kontroliuojame, 
trukšmingai paradavo komu 
nistų kariuomenė, o vakari 
niame Berlyno darbininkų sin 
dikatai suruošė eisenas.

— Jordanijoje politinė pa 
dėtis nusistovėjo. Karalius y 
ra padėt es šeimininkas. Mask 
vos ir Egipto šalininkai - kai 
riosios partijos pralaimėjo.

— Amerikos karo vadovy 
bė pranešė, kad jos kariuo 
menės perkėlimas iš kitų ba 
zių ir Amerikos Jordanijon, 
yra tik keletos valandų klau 
Simas Prie Jordanijos politi 
nės padėt es apraminimo 
daug prisidėjo ir Amerikos 
karo laivyno atvykimas prie 
Azijos krantų.

— Brazilijos šiaurėje varo 
ma labai didelė kontrabanda, 
ypač su prancūzu, anglų Gvi 
nėjomis Kontrabasdistamsfne 
reikia svetimos valūtos, -jie 
užsienines prekes gauną, už 
Brazilijos gumą ir kitus ga 
rainius, bei metalus. Brazili 
jos vyriausybė yra bejėgė, 
del kelių ir susisiekimo prie 
monių stokos, kovoti su kon 
trabanda. %

■ . >

— (E) Lietuviais kapitona-s 
s nepasitiki. Vilnaus radijas 

dažnai giria Klaipėdos žvejus 
kurie Šiaurės Atlante žvejoja 
silkes. Tačiau įdomu, kad lai 
vų kapitonų vardai dažniau 
šia rusiški, bent jau ne lietu
viški: Nekovas, Dudinas, Žiną 
korskis, Koleckiukas ir pan. 
Juk jei tikra, kad Klaipėdos 
jūreivystės mokykla per 10 
metų esanti iš’eidusi apie 700 
jūreivių (vien tik šių metų 
laidoje esą apie 130), tai ir 
kapitonais jau būtų buvę ga
lima paruošti daugiau lietu
vių. Bet matyti, čia veikia 
dar ir kita priežastis: Seve
rai lietuviu tautybės kapito
nais ne labai pasitiki, ypač 
kai laivai leidžiami tolėliau 
nuo Klaipėdos.

-*------- •*--------- ■-

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Pavergtoje Tėvynėje
Jaudinasi dėl užsienio lietuviu laisvinimo veiklos.

Pastaruoju metu Lietuvos 
bolševikai dažnai piktai užsi 
kabina užsienyje esančius lie 
tuvius ir jų organizacijas bei 
spaudą. Štai Vilniaus radijas 
26 dienos transliacijoje kalba 
apie tai, kad «nemaža įniršio 
išlieja ant Lietuvos liaudies 
lietuviški pirkliai, dvarinin
kai, prelatai ir buvę korikai 
hitlerininkai, dabar besibastą 
po pasaulį už tarybinės sie

Kampanija pries jaunimo «suburzuazéjima».

(E) Okupuotoje Lietuvoje ir 
kitose sovietinėse respubliko 
sę dabar duotas singnalas 
pradėti plačią kampaniją pri
eš jaunimo ir ypač studentų 
«suburžuazėjimą». Šita «ideo 
loginė ofenzyva» pradėta ry
šium su visasąjunginio kom
jaunimo centro komiteto po 
sėdžiais, kuriouse iškilo labai 
nepage'dajuami Kremliui fak 
tai Sovietinių kraštų jauni
mas mintąs «gandais» ir «iš
mistais», jaunime esą pastebi 
□a «nihilistinė» ir «nesveika»

Smulkina stambiuosius kolchozus.

(E) Žemės ūkio specialistų 
pasitarime Vilniuje ž.ū. min. 
pavaduotojas J KriaučiOnctS 
pasakė, kad «vykdant kolūkių 
stambinimo politiką buvo pa 
daryta ir klaidų. Taisant šias 
klaidas, pernai respublikoje 
buvo sumulkinta 117 kolūkių. . 
Tačiau kolūkių nusistambini- 
mo darbas dar nebaigtas.» Iš 
pranešimų tame pasitarime

Is Punsko lietuviu gyvenimo.

(E) vilniaus radijas kovo 4 
d transliavo laišką, gautą'iš 
Punsko miesto lietuviškos mo 
kyklos mokytojų ir mokslei 
vų Puts as, kaip ž noraa. yra 
dabartinės Lenkijos ribose, 
bet Punsko apygardoje visais 
laikais gyveno ir dabar tebe 
gyvena daug lietuvių Laiške 
tarp kitko rašoma:

« . Musų mokykla dar jau
na. Ji čia Punske įsisteigė 
1952/53 mokslo metais. Iš 
pradžių buvo tik žemesnės 
klasės. Mes turėjome labai 
maža lietuviškai mokančių 
mokytojų. Lenkijos švietimo 
įstaigos mums visa kuo pa
dėjo. Gauname šiuo metu 
įvairius laikraščius, draugai 
iš Lietuvos mums atsiunčia 
knygų Labai vertingų knygų' 
gavome iš Prienų vidurinės 
mokyklos mokiniu. Laiškus 
mums parašė Kapčiamiesčio 
Leinaliug-o mokiniai ir mo
kytojai. J ems taip pat padė
kojame Mes dar turime daug 
sunkumų. Mūsų miestelyje an 
kšta. Tačiau ateinantį pavasa 
rį mums žada statyti naują 
mokyklą. Mokykloje mes tu
rime daug darbo. Patxs dažė 
me langus, tvarkėme kiemus. 

. Mūsų mokvkloje yra visokių 
nūrėlių. Šiais metais veikliau 
šiai pasirodė šokėjai ir dai- 
niakai. Su lietuviškomis dai 
nomis ir šok'as dalyvavome 
tarpmokyklinėse varžybose. 
Apskrity] užėmėme pirmą vie 
tą. Mūsų jaunieji artistai su 
vaidino Čiurlionienės «Dvyli
ką broliu juodvarniais laks
čiusių». Vaidinome ne tik mo 
k y kloję, bet ir įvairiose apy
linkėse. Mūsų geografai pava 
sari aplankė šaltinius, kur 
prasideda musų visų mylima 
Šešupė. Jie padarė iškylą i 
Seinų anylinkės gražiausius 
ežerus. Istorikai ir etnografai 
ketina suregistruoti ir aplan 
kyti istorinės vietoves, pilia 
kalnius, rnks nykstančius Ii 
audies meto paminklus. Mo

nos » Jei jau kalbėti apie «įnir 
ši». Ui jį išlieja pati Lietuvos 
liaudis ant Lietuvos ir Mas 
kvos bolševikų, kurie teroro 
priemonėmis ’aiko tą liaudį su 
kaustę. LietuvosbolševTų jau 
dinimasis dėl Vliko veiklos 
tik rodo, kad toji veikla eina 
tikruoju keliu O tos veiklos 
tikslas, kad bolševikai iš Lie
tuvos išsikraustytų (E) 

laikysena ir panašiai. Toji 
«perauklėjimo» ofe izyva bú 
sianti nukreipta ypatingai į 
aukštesniųjų ir aukštųjų mo
kyklų jaunuolius. Dėl jų bol
ševikų vodovybė labiausiai 
ir jaudinasi, nes tok'e «bar 
žuazinių palinkimų» jaunuo 
liai, išėję j gyvenimą, galėtų 
tas nepageidaujamas pažiūras 
platinti ir tarp kitu. Iš viso 
numatyta sustiprinti marksis- 
tin u leninistinių «moksl » 
skleidimą tiek mietuose, tie < 
provincijoje.

matyti, kad pertvarkomi ir 
brigadų darbo rajonai. Ir 
pačioje sovietų spaudoje yra 
buvę kritikos, kad kolchozų ir 
sovchozų brigadų veikimo 
plotas perdaug platus ir kad 
kouhozininkai sugaišta per
daug laiko, kol nueina į dar
bovietę arba iš vienų ūkinių 
pastatų iki kitų.

kyklos gamtininkai apsės dar 
žą, padės miestelyje įrengti 
parką. Kalbininkai ir litera
tai gegužės mėnesį ruošia 
varžybas Mes siunčiame nuo 
širdžius sveikinimus Lietuvos 
mokyklų mokiniams ir pra
šome palaikyti su mumis ry
šius »

Ginčas tarp Švedu ir So
vietu dėl pabaltieciu

(Elta) Jau ne kartą švedai 
turėjo reikalo su sovietiniais 
šnipais. Kelios stambios bylos 
prieš juos jau išspręstos, dar 
kelios laukia sa«o eilės. Au
kšti sovietų ambasados Stock 
holme pareigūnai buvo švedų 
išprašyti iš Švedijos. Iš viso, 
santykiai tarp švedų ir sovie 
tų pastaraisiais metais kiek 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 iki 10:45 ■ Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 

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

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

Prisiuntę 2 tuščiu/‘Cafė Seleto” voku j Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postal 403, S&o Paulo - Telef. 37-2265.

įsitempė
Maskva dabar stengiasi ap

sukti ietį į priešiningą pusę. 
Ima kaltinti švedus, kad šie 
netik patys varą špionažą pri 
eš Sovietų Sąjungą, bet ir 
buk leidžią pabaltieč’ų laisvi 
nimo veiksniams Švedijoje 
ruoštis agentus, kurie vėliau 
siunčiami į Pabaltijo kraštus 
ir ten išvyso slaptą aniiso- 
viet’nę veiklą

Sovietai kovo 7 dieną įtei
kė notą Švedų užsienio rei
kalų ministerijai, protestuoda 
mi prieš tar amą Švedijoje 
organizuojamą antisovietinj 
špionažą. Notoje teigiama, ^o 
vietai esą ištyrę, kad švedų 
slaptoji tarnyba, bendradar
biaudama, pavydžiu, su Estų 
laisvinimo veiksniais Svedijo 
je, verbavo agentus, kurie 
buvę apmokinti švedu karinio 
kų. Pas agentus, patekusius j 
sovietų rankas buvę rasta ra 
dijo siuntimo prietaisai, ši
fras, ginklai, suklastoti tovie 
tiniai dokumentai, žymesnės 
pinigų sumos, laikrodėliai ir 
k t.

«Pravda» ir « zvestijos» tun 
pačiu laiku papildomai puolė 
švedus ir pabalneč ų laisvini 
mo veiksnius, kaltinant juos 
š ionažo organizavimu Sve 
dijoje esą sudaryta «speciali 
jurininkų komanda», kurios 
uždavinys agentus slaptai iš
laipinti Baltijos pakrantėje, 
Vykdant vieną tokį iškeldini 
mą prie Estijos pakraščio bu 
vęs nušautas sovietų leitenan 
tas Kozlow. Tačiau smulkenų 
apie tą įvyki nesuteikiama. 
Tik pabrėžiama, kad sovietų 
leitenantą nušovė švedų agen 
tai Tų Maskvos laikraščių 
tvirtinimu bemaž visi agentai 
karo metu esą tarnavę vokie 
č ų kariuomenėje, o po karo 
užsienyje buvę apmokyti špi 
onažu.

Nauja sovietinio spionaz > 
byla Švedijoje

Švedų teismas Stockholme 
nubaudė armėnų tautybės in 
žinierių Bed ros Zartariam 10 
meti) sunk, darbų kalėjimo. , 
Atlikus bausmę, jis bus iš 
tremtas iš Švedijos. Zartary- 
an dirbo viename inžinierijos 
biure, kuris ruošdavo kons
trukcijos planus karinėms 
tvirtovėms. Nuteistasis kai ku 
riuos tų planų perdavė Sovi i 
tams Nuo 1953 56 metu lis su 
siifkęs su sovietiniais ryšinin
kais oent 20 kartų Kyšinin
kais buvę t k. ir sovietų am 
basados Stockholme antrasis 
sekretorius Lisovski. kitas - 
antras sekretorius Belousov, 
beto, sovietų prekybos at«to 
vybės valdininkas Mirosjnikov

Balys Gaidžiunas

Mielai Motinai
Rašau, motule, tau laišką šitą, 
Rašau, kaip einas namus palikus. 
Krauju ir laime daug prirašyta — 
Palangėj rožės augo ir vyto.

Šiandien, kai grįžta namo paukšteliai, 
Mintim sugrįžtu, kur jaunos dienos, 
Kur mus lydėjo laukų kelelis. 
Kur pradalgėliuos kvepėjo šienas.

Didžiuliuos miestuos, andai, buvojus, 
Laivais keliavus per mariu plotus, 
Jaučiu, motule, tu nežinojai, 
Kad tavo meilė namo viliotų.

Namo, kur mėtas sesuo suskynus 
Vainiką pina prie Dievo koių. 
Iš kur atėję menkiausios žinios 
Beržų šakelėm sugrįžt pimoja.

Matau, motule, tavąjį veidą, 
Matau, kaip žiba ras i ant s<ruostų. 
Už viską viską tu mums atleidi, 
Pirma ateini varguos paguosti.

Norėč, kad dienos tneštu laimę, 
Kad vėl žaliuotų padžiovę uosiai 
Motule miela gimtajam kaime, 
Ar greit arimuos linksmai dainuosim?

10 įsakymu Vengru Laisvės 
Kovotojams

(Eita) Vengrų laisvės ko
votojai tęsia savo antikomu
nistinį pasipriešinimą ųogr-in 
dyje. Budapešte paskleistoje 
proklamacijoje skelbiami šie 
10 įsakymų laisvės kovoto
jams:
1) Lik ištikimas revoliucijos 

dvasiai, išlaikyk idealus, ti

kuris jau pasireiškęs ir susek 
to radaro šnipo Ericsson by
loje. Visi trys ryšininkai iš 
Švedijos jau yra išvykę.

Vaclovas Servinas su savo gyvenimo drauge, 
Rio de Janeiro sukūrė šeimos židinį.

kėk pergale ir laisve.
2) Nemeluok nei žodžiu, nei 

darbu ir stiprink svyruojan 
čiuosius

3) Neišduok savo tautiečių 
neapgalvotom kalbom arba 
skundais,

4) Padėk skriaudžiamiesiems, 
prireikus net sutelktiniais 
veiksmais

5) Nepadėk valdžiai skriausti 
žmonių.

6) Kovok prieš visus mėgini
mus palaužti mūsų dvasią. 
Nesidomėk komunistų mo
kslais, klastojamais menu 
ir literatūra.

(pabaiga 3 pusi)
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Pasaulio Lietuviu Archyvas
MINI DEŠIMTMETĮ

1944 m. baisiajai komuniz
mo bangai ritantis per Lietu
vos žemę, kelios dešimtys 
tūkstančių lietuvių pasitrau
kė j Vokietiją ir slinko vaka 
rų sąjungininkų kryptimi. Ir 
vos tik sąjungininkai priver
tė Vokietija kapituliuoti ir pa 
bėgėlius sukoncentravo į sto
vyklas, tuoj užvirė kultūrinis 
gyvenimas: prisisteigė vaikų 
darželių, pradžios mokyklų, 
progimnazijų, gimnazijų, net 
universitetų, o, be to, įvairi
ausių kursų ir meno ansam
blių. Visam šiam darbui la
bai darniai talkininkavo kny
gų ir laikraščių leidyklos.

Kiekvienam buvo aišku, 
kad stovyklinis gyvenimas y- 
ra tik laikinis. Atėjus momen
tui, tas entuziastiškai sukur
tas kultūrinis gyvenimas su
irs, kaip kortų nameliai. Kilo 
mintis griebtis priemonių iš 
saugoti šios gražios ir kūry 
bingos veiklos pėdsakus. Tuo 
tikslu 1946 m. lapkričio 19 d. 
pradėta rinkti istorinė me 
džiaga ir siųsti į Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyną 
(Chicago, U. S. A ) saugoji
mui Pradžioje (Vokietijoje) 
darbas buvo pradėtas pusiau 
privačiu būdu. Vėliau tam 
darbui buvo suorganizuota Is 
torinės Medžiagos Rinkimo 
Komisija, kurią po vienerių 
metų veiklos emigracija su- 
likvidavo.

Kai minėtame vienuolyne 
istorinės medžiagos prisirin- 
<o didesni kiekiai, reikėjo ją 
sutvarkyti. Kadangi visame 
pasaulyje jau nuo seniau daug 
lietuvių gyvena, tad reikėjo 
rinkli veiklos pėdsakus iš vi
sų lietuvių Taigi, viso šio 
darbo organizavimui VLIKo 
Vykdomoji Taryba (1951 II 1) 
pakvietė iniciatorių, šį darbą 
pradėjusį dirbti ir buvusį is
torinės Medžiagos Rinkimo 
Komisijos pirmininką Vincen 
tą Liulevičių direktoriumi Įs
taiga buvo pavadinta Pasau
lio Lietuvių Archyvu. Dar
bas vyko sėkmingai Ir po de 
šimties darbo metų (nuo isto
rinės medžiagos rinkimo pra 
džios) turimoji medžiaga jau 
netelpa dvidešimt penkiose 
geležinėse spintose, kurių len 
tynų ilgis sudarytų arti 400 
pėdų Si medžiaga liečia 22 
kraštų lietuvių veiklą.

Kad istorinės medžiagos 
tiek surinkta, pirmiausia rei
kia pareikšti pagarbą siuntė
jams. jų susirūpinimas išsau
gojimu šių lobių, didino spin
tų kiekį. Rūpinosi šiuo reika
lu ir įvairių kraštų PLA įga
liotiniai. Negalima praleisti 
nepažymėjus, kad geriausi į- 
galiotiirų veiklos rezultatai 
buvo Urugvajuj (K Čibiras), 
Kolumbijoj (E Vosyliūnienė), 
Austrijoj (Prel. K Razminas), 
Danijoj (A. Bričkienė), Vo
kietijoj (A. Venclauskas) ir 
ypač D džiojoj Britanijoj (O. 
Kairiukštienė) Daug prisidė
jo šv. Kazimiero Seserų Vie 
nuolynas priimdamas siunti
nius bei korespondenciją ir 
informuodamas interesantus. 
Sis vienuolynas sudarė ir pa
grindą Pasaulio Lietuvių Ar 
chyvo veiklai, nes duoda vėl 
tui patalpas su dalimi inven
toriaus aprūpina šviesa ir ši
lima. Žimios pagalbos susi
laukta techniškam darbui iš 
lietuviškų talkų. Talkininkai 
atidirbo šimtus valandų Dau
giausia dirbo Stasys Štaniš- 
kis (106 vai) Daug laiko sky
rė šios įstaigos sėkmingesnei 
veiklai ir direktoriaus Šeima. 
Tai jo įstaigos štabas Junta
ma buvo ir lietuviškos spau
dos pagalba.

PLA renka archyvinę, bi
bliografinę ir muzėjinę me

džiagą. Archyvinį skyrių su
daro įstaigų bei organizacijų 
protokolai, bylos, dokumentai 
ir kt. Jau dabar kai kurių 
kraštų lietuvių veiklos fpėd- 
sakams susekti yra vieninte
lis šaltinis. Dažnos Vokieti
jos stovyklos bylos jau da
bar yra įdomesnės kaip ro
manai, o jos bus dar įdomės 
nės ir vertingesnės tada, kai 
iškeliaus iš pasaulo gyvieji 
liudininkai.

Bibliografinis skyrius turi 
daugiau 400 pavadinimų lie
tuviškos periodikos ir keletą 
tūkstančių egzempliorių kny
gų. Lietuvių Bibliografinė 
Tarnybą visą surinktą span 
dą nuo 1951 m. perduoda Pa 
šaulio Lietuvių Archyvui Tuo 
būdu ta įstaiga žymia dalimi 
prisideda prie šio skyriaus 
plėtimo.

Muzėjinis skyrius turi anls 
paudų, organizacijų ženklų, 
vėliavų ir kt Čia auga iroie 
tuvos atsiminimų skyrelis su 
šaulių vėliava, audiniais, mez 
ginais. Maisto fabriko pavyz 
džiais, Baltijos pajūrio ginta 
ru, smėliu, akmenukais, net 
duonos žiauberėle.

Šios įstaigos idėja kas kar 
tą susilaukia vis daugiau ir 
daugiau šalininkų Medžiagos 
siuntimas nuolat gausėja. Net 
U. S. A State departamentas 
padovanojo 15 plokštelių, nau 
dotų lietuviškoms transliaci 
joms per Voice of America. 
PLA veikią subsidijavo (1948
1955 m ) V11 Kas iš ALTo jo 
reikalams SKiriamų pinigų
1956 m. sušelpė JAV LB Cen 
iro Valdyba.

Kiekvienas dalykėlis, nors 
ir menkiausias, liečiąs lietu 
vių gyvenimą ar veiklą, pri 
imamas su dideliu dėkingu
mu. Renkama ir saugoma be 
pasaulėžiūrinio skirtumo Ne 
bojama kurios pasaulėžiūros 
asmens ar sambūrio veiklą 
liudytų Svarbu tik, kad isto 
rinė medžiaga liestų Lietuvą 
ar lietuvius. Kiekvienas da 
lykėlis yra pakvituojamas,

Raketa skrenda mėnulio linkui. Tikimasi, kad neužilgo 
pavyks paleisti raketa, kuri pasieks mėnulį. Sunkesnis reika 
las yra žmogui pasiekti mėnulį ir sugrįžti, nes pirmą reiktų 
nugalėti visa eilė kliūčių erdveje esantis šaltis, išspręsti tin
kamo kvėpavimui oro klausimas mėnulyje ir 11 (USÍS)

inetrikuojamas j specialiai 
tam reikalui atspausdintas 
knygas ir kataloguojamas.

PLA buvimo naudą daugi 
ausia pajuto tie asmenys, ku 
rie buvo mokęs: Vokietijoj ir 
pražudę mokslo dokumentus. 
Čia jie rado savo dokumentų 
dublikatus Jau susidarytų di 
dokas būrys tųr asmenų, ku 
rie rinkosi medžiagos rašo 
miesiems straipsniams bei 
paskaitoms. Be ’o. nebetoli 
dešimties asmenų buvo dau 
giau ar mažiau aprūpinti me 
džiaga ruošiamiems darbams 
mokslo laipsniui gauti Gatei 
ty ši įstaiga dar labiau galės 
tam reikalui patarnauti, nes 
medžiagai gausėjant, bus ieng 
viau susirasti savo darbui 
reikiamąją.

Medžiagą siųsti ar rašyti 
šiuo adresu: Pasaulio Lietu 
vių Archyvas. 26G1 WestMar 
quette Road, Chicago 29, Illi 
nois, Ü. S. A

Vytautas Kastytis

Akmenėliai Rauda
Kloniai ir kalneliai 
Sutemose liūli, 
Grįžk, sugrįžk berneli, 
Pasiguosti pas motulę

Svetimoj šalyje 
Rūpestėliai graudus, 
Ašarėlėm lyja, 
Akmenėliai rauda...

Kas tą sielvartą atspėtų,
Gilų sielvartėlį, 
Kad tėvynėn numylėton 
Grįžt vartus užkėlė!

— Užužels takeliai
Dilgelėm ir usnim, 
Be tavęs, sūneli, 
Našlaitėlė būsiu! —

Ir motulė ašarėlę
Tyliai nusibraukia
Sutemose liūdi visos gėlės, 
Nearta palaukė..

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

€,eAIIDAI,s”
galima užsisakyti už 160 eruz. pas

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

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

3) Betirptai — Inž. M. Ivanauską.

Atsargiai su pinigu persiun 
timu

Jau nevienas yra nesiskun
dęs, kad nepauna pinigų įdė 
tų laiškan. Tiesa, gana daž
nai pinigai siunčiami per laiš 
ką nepasiekia adresato. Jie 
dingsta kelionėje Siam ne

malonumui išvengti, reikia pa 
tarti, kurie nori prisiųsti pini 
gų, kad siųstu vardiniu čekiu 
laiške Siunčiant per pašto js 
taigas, ne čekiu, viena, kad 
ilgai eina, o antra paštas iš
moka tik oficialiu kursu, pa 
vyzdžiui už dolerį po Cr.$ 18, 
00 Patogiausias siuntimas var 
diniu čekiu laiške.

(pabaiga iš 2 pusi.)

7) Kovok už tikrą demokrati
ją darbininkų tarybose, pro 
fesinėse sąjungose ir kito 
se renkamose institucijose 
Kovok už kalbos ir kriti
kos laisvę.

8) Gink ūkininkų žemdirbių 
interesus ir jų nepriklauso
mybę.

9) Įtikink padoresnius milici 
jos karininkus, prokurorus, 
teisėjus ir šiaip valdininkus 
kad j;e savo galią panaudo 
tų liaudies interesams, kad 
būtu sumažintos teroro ir 
išnaudojimo aukos,

10) Įtikink į laisvę linkstan
čius komunistus, kad jie ne 
pasidarytų stalinistinės re
akcijos įrankiais, bet padė-

tų tiems, kurie yra ištikimi 
tikrajam socializmui» 
Kadaro stalinistinis režimas 

Vengrijoje siaučia toliau. Kad 
nebūtų skleidžiami nelegalūs 
atsišaukimai, visos rašomos 
mašinėlės rotatoriai su regis 
truoti ir nuolat kontroliuojami 
Nenaudojamos mašinėlės turi 
būti po užraktu, o naudoja
mos atsakingo asmens prie 
žiūroje. Viešbučiuose, resto 
ranose. kavinėse vykdomos 
vad. «oblavGS», gaudomi visi 
įtariamieji Budapešte vekia 
apgulos padėtis Unformuota 
ir neuniformuota politinė po
licija nuolat rodosi gatvė*e. 
tikrindama įtariamus praei 
vius. Policininkai turi paruoš 
tus automatinius šautuvus.

Nepraleiskite progos smagiai pasišokti 
spalvingame šviesų žaisme!

Š/m. gegužės mėn. 18 d Lietuvių Brazilų Kultūri
nio BenJradarb’avimo Klubas ruošia

i A U N U '
/ekiu Vakaru»

kuris įvyks V. Anatazijaus Dr. J Basanavičiaus vardo 
m-los patalpose, rua Camacam, 625

Šokiam gros garsus Radio Amerikos orkestras. Va 
karo pradžia 22 vai ir pabaiga 4 vai. ryto.

Pakvietimvs ir staliukus įsigyti iš anksto V. Anas- 
tazijaus lietuvių mokykloje arba pas Juozą Karpavičių, 
Av. San João, 233 ir p. M. Reroenčienę, Pęa. Carlos 
Gomes, ISO.

Rengėjai
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Visoms Brangiomis Mamytėms Lin- 

kim Ilgiausiu Metu ir Prašom Gau

sios Dievulio Palaimos

Ž'\ rJ I o' s 
J n

MARGUČIŲ POPIETIS

Pirmą dieną Velykų į gim
nazijos salę susirinko '20 ma
žųjų ir. keletas vyresniųjų Ve 
lykų popiečiui. Popietį pra
vedė Dėdė Juozas ir mok. A. 
Gudavičienė Jaunieji žaidė, 
linksminosi, rito margučius ir 
dainavo. AtsPanki ilsieji 'iipo
pietį vyresnieji buvo malo
niai nustebinti,^k'ėk daug dai 
nų jau moka mažieji Visai 
dvidešimčiai buvo duotas už
davinys. Kiekvienas iš eilės 
turėjo pradėti vis kitą lietu
višką dainą Ir taip eilei pa
sibaigus dar ne visos mokė
tos dainos buvo išbaigtos'. 
Tai nuopelnas mokykloje dir
busių ir dirbančių dainavimo 
mokytojų: o. J Kaseliūno, Se 
selės M. Locijos ir p. M Kin- 
dnrienės. Tokio kosėjimo me
tu visai nesunkiai galima ats 
kirti vaikus, kurie nelanko 
lietuv škos mokyklos

Kartu įvyko , ir margučių 
parodėlė Už gražinusius rriar 
gučius gavo premijas: pirma - 
Rikardas Tijūnėlis, antrą Gil 
bertas Dargevičius, trečią 
Lilija Boguslauska:tė Stipriau 
šią už visus kitus sukūlusį

6 i n t a r ė I é
LIETUVOS PAJŪRIO PASAKA

<• J Narutavičienė

Ant marių kranto kitados 
gyveno senas žvėjys. Dide
liais tinklais jis žvejodavo 
per dienų dienas, o jo senu
tė žmona verpdavo linus prie 
savo trobelės.

Jie turėjo vienintelę duktė 
rį - Gintarėlę. Kaip aukso 
žvaigždė ji buvo graži Ant. 
gelsvų kasų ji nešiojo rūtų 
vainikėlį, o drobės marškinė 
liai baltavo, kaip sniegas, ma 
rgavo tulpėm, išrašyta prie
juostė Ji buvo gera mergai 
tė, ir labai ją mylėjo -euelis 
ir senelė

Kartą Gintarėlė išėjo mau 
dytis į jūrą ir negrįžo Ilgai 
ją šaukė senutė, nuėjusi ant 
kranto, visas smėlio kopas 
išieškojo, pušis klausinėjo:

— Kur mano Gintarėlė?
Bet viskas buvo veltui. Du 

krelės kaip nėra, taip nėra. 
Sėdi senelė su seneliu ir vei
kia Upeliais teka jų ašaros.

Jų raudojimą išgirdo auk 
sinė marių žuvelė. Jai pagai 
lo senukų, ir priplaukusi prie 
kranto, prašneko žmogaus bal 
su:

— Neverkit ir neraudokit: 
jūsų Gintarėlė gyvena pui 
kiuose gintaru rūmuose ma 
rių dugne, Jūrių Karalaičio 
viloje.

Pasakė iri pranyko. Nusiš 
Juostė ašaras senutė ir tarė:

— Eik rytoj žuvauti ii pa

margutį atsinešė Reinaldas 
Stoloa, ir už jį gavo premiją.

Visi kiti buvo pavaišinti sal 
dainėmis. Visi mažieji skirs
tėsi tvirtindami, kad buvo la
bai smagu ir linksma.

MOTINOS DIENOS MINĖJU 
MAS

Motinos dienos minėjimą 
lietuviška mokykla rengia 
kartu su ateitininkais antrą 
gegužės sekmadienį (12 d )

Jaunieji išsijuosę padeda
mi mokytojų ruošia progra
ma tikėdamiesi, kad kas ateis 

; į salę nebus apviltas 9 vai. 
bus šventos Mišios už gyvas 
ir mirusias mot nas. kurių me 
to jaunieji už savo mamytes 

T priims šv. Komuniją
Minėjime dalyvauti kvie

čiamos mamytės ir visi kili, 
seni, jauni ir maži. Joki pa
kvietimai nereikalingi. Įėji
mas nemokam: s.

- r -.

— Lietuviškos mokyklos 
mokiniai atliks dalį progra
mos Jubiliejinės Klebono Va. 
karionės metu.

• -.v ■ ■’

gauk auksinę žuvytę.
Išėjo senelis žuvauti, bet 

nežino, kap jam pagauti tą 
auksinę žuvytę Traukia jis 
nusiminęs tinklus, bet žuvy
tės kaip nėra, taip nėra. Pa
vargęs atsisėdo ant kranto ir 
žiūri nusiminęs į bang-.<s O 
žuvytė, priplaukusi prie kran 
to, vėl sako seneliui:

— Neliūdėk, seneli Pasa
kyk man, ko nori, aš tau vis 
ką padarys u

SeneTs nubėgęs atsivedė 
senelę prie kranto, o ši sako 
auksinei žuvelei:

— N eko mums nereikia, tik 
gražink mums mūsų dukrelę 
Gintarėlę.
Tylėjo žuvytė. Sunkus jai pa 
skodė senelės prašimas Bet 
senelė vis nenusiramino:

Pasakyk Gintarėlei, auk 
sine žuvyte, kaip mums ;,gu 
be jos, kaip liūdi mūsų širde 
lės ir kaip laukiam jos parei 
nančios namo...

Auksine žuvytė nusileido į 
jūros gelmes ir viską papasa 
kojo Gintarėlei. Gintarėlė 
graudžiai verkė ir susijaudi
nusi prašė, kad Jūrų Koralai 
tis leistų jai atlankyti savo 
senus tėvus Bet Karalaitis 
buvo kietas ir nėhuolaidrs Jis 
supyko ant Gintarėlės Jūroje 
pakilo nematytai didelė audra 
j vandens paviršių iškilo pul 
kas baltų putojančių žirgų.

LIETUVA l'»57 -n. gegužės 4 d.

Viktoras Simaitis

Vainikas Mamytei

Tau, mamyt,
Jš’ rugių
Aš gėlių priskinsiu 
Tarp baltų
Dpbilų J.,.
Vainikėlį pinsiu.

1»- rausvus ’ 
Ir melsvus 
Žiedelius sudėsiu. 
Tau vienai 
Mylimai 
Žodelius kalbėsiu.

i • .

Man tavas
Akeles
Mena vosilkėlės,' 
O meilius 
Veidelius
Rausvus dobilėlis.

Ačiū tau.
O. mamyt,
Kad mane tain myli. 
Kai glaudi.
Man ši rd v 
Rūpestėliai tyli.

Jų dideli karčai nudribę Jų. 
kanopos skelia ugnį, galvos 
iškeltos, o, ž v e.n g i m a s p rašau 
kia net lauk nį bangų staugi 
mą Ant didžiausio žirgo sėdi 
Juru Karalaitis ir Gintarėlę 
laiko savo glėbyje..

Ant palaidų Gintarėlės plau 
ku žėri gintaru karūna Jos 
balta kaklą puošia gintarų ka 
rolirL O jos balto šydo dra
bužius - jūros putos lengvu
mo Ir rankose d deli ginta
ro gabalai tviška, žėrij

— Mamyte mano. — sušu- 
Gintarėlė, — nebegaliu pas 
tave nareitL neleidžia manęs 
mano valdovas..

Ir sviedė Gmtarėlė ddelius 
gintam gabalus į krantą. Jie 
krito prie žvejo kojų ir žerė- 
lyg auksas. Apstulbę senukai 
žiūrėjo į savo dukrelės grožį 
ir i jos dovanas... Tik staiga 
auksinė žuvelė pliaukštelėjo 
uodega, ir viskas pranyko: 
nei žirgų putotu, nei bangų 
ankštųjų, nei -Jūros Karalai
čio, nei Gintarėlės. Rami jūra 
žvilga, kaip veidrodis. Ant 
kranto pribarstyta gintarėlių, 
kurie spindi, kaip auksas,

Nei senojo žvėįo jau nebė
ra, nei senelė linų nebever
ta, tik gintarėliai vis dar te 
besnindi Lietuvos parūryje. 
tik žmonės pasakoja pasakas 
apie marių gelmes ir jų gra
žiuosius valdovus...

’ PAIEŠKOMI:

1) Griebiiūnienė-Marcinkai- 
tė Anželija, gim, 1921 metais 
Tauragės mieste,

2) Lazauskas Antanas, sū
nus Liudviko, gim 1911 m.,

3) Ketnpka Anelė. gim.
1919 m.,

4) Aibat Mari, gim 1920 m.,
5) Kfinca Jonas su žmona, 

gim. 1919 m:.
6) Kalnins Liudwig Eugen, 

g i m 1897 m . a :
7) Kuka'-skis Stasys.
8) Kemeklis- Liudgarda gim. 

1923 m .
9) Kundrotas Juozas, g m.

1920 m .
10) Kynas Kazys, gim 1909 

metais,
11) Kybartienė Stropaitė So

fija.
12) Kriihinskas Pranas, gim. 

1905 metais.
13) Kiškis Jonas gim 1912 m.
14) Krasauskas Genius 43 

nietų amžiaus,
15) Krasauskas Ildefonsai».

VYRU BROLIJOJ

PÍihNINKÁjr 1 JAIMTOJT
Bus gegužės mėne-i<> 19 d

Piknfkan užsirašyti gali pas Brolijos 
valdybą ir klebonijoj

Paskutinė užsirašymo diena 12 gegužės.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,30 ligi 19:00 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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą 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 pasiunčiame 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 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

56 metų amžiaus,
16) Klug Albert Gustav, gim. 

192ã m.,
17) Liaudanskis Povilas,
18) Leita Vytas, gim. 1926 m.,
19) Wentzkowitch Estanislav
20) Jurewicz Mieczyslaw, gi

męs Kaune.
21) Sabanovų šeima,
22) Liubomirskaitė Jadvyga, 

gim 1919 metais,
23) Lipčius Stasys, gim. 1915 

metai-.
24) i m-tauskas Vytautas, gi

męs 1927 metais,
25) emanas Augustas, gim. 

1892 metais ir
26) MiKalausKą- Jonas.
Ieškomieji arba apie juos 

žinant ep, prasmu atsiliepti: 
CON U' Du D ■ LITUANIA, 
Rua liom -lose de Barros, 168 
5’ and.ir, Ca x<> i ostal 7249, 
São paui' Br« 'I
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1957 m. gegužės 4 d.

cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

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 Calcados

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

Roa Javaės, 626 - Tei. 51-4011 - São Pado

RUA) BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND 
g-1 TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

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. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJ1MUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

SiiiiiiiiuiiithmiiiĮ tfu iiimriiiiiii milti ni iiimiiii ninii m m iii m m m tnuiii ui ui.m mm m imu iimii iii num m iii m m m m

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
| IRMÃOS BAUŽYS
— Registrado no 'C. R^ C, tob o n.o 551

į Pęa. S. José Campos, 8 S/' 2 - V. Zelina - S. Paulo
= ” Telefone 63-6005
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
ž Transferencias de firmas
f Cor.trat na Junta Comercial
f Disipat na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais «
1 HORÁRIO das
üiimimi iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiii‘iiiiiiHiii||)ut

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

qn mi nu nu u» mum m, mi u w mirn'tin un nu nu mmii mi ui w

MŪSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.

pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!

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

• »DD A«itaaKBi»iiiaBKHaBei»a«>c&aaei bbub anfiac'x» *

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos piatin 
t o ją 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.

Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

Ii EAUC J € AR K i E KII LTDA

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir iêsimokéjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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AV, ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SAO PAULO

VAKARIENĖ KLEBONUI 
PAGERBTI

Kan. Klebono Ragažinsko 
5Ô metų sukakties proga pa
rapijos draugijų ruošiama va 
kariene įvyks gegužės 5 (sek 
madienį) 7 vai. vakaro. Daly 
vauti kviečiame visi. Šeimi
ninkės produktus prims salės 
virtuvėje nuo 9 iki 11 vai. 
iš ryto ir nuo 2 iki 5 val.p.p. 
Vakaro programą atliks lietu 
viškos, mokyklos mokiniai, 
moksleiviai ateitininkai ir 
LKB Choras. NorioLeji prisi
dėti prie bendros dovanos 
prašomi pasikalbėti su kun. 
J. Šeškevičium.

— São Paulo Lietuvių Kul 
tūrinės Radio programos lai 
kas pakeistas Prašom klau 
sytis ne sekmadienio rytais, 
o sekmadienio vakarais nuo 
18,30 vai. ligi 19 vai.

— Balandžio mėn. 26 d. Vi 
la Emoje mirė Uršulė Ver- 
bickienė, 74 m. amžiaus, ki

Šį šeštadienį 18 vai. Vila Zelinoj. parapijos bažnyčioje 
sumainys žiedus Algirdas Antanas Sinkevičius su Vanda 
Vrublevičiūte.

Jaunasis yra Jono ir Monikos Sinkevičių sūnus. gy
venančių \ ila Zelinoje Pradžios mokyklą baigė Alfa Zelioo 
je, vėliau išlaikė egzaminus (madureza) gimnazijos kurso ir 
baigė komercinę mokyklą Jau du metai kai dirba kaip tec 
nico em contabilidade valstybiniame banke, Banco do 
Brasil S A. i

Jaunoji yra Vlado ir Onos Vrublevičių duktė, gyvenan
čių V. Zelinoje. Pradžios mokykla baigė V Zelinoje. t-eselių 
mokykjoj, po to baigė komercinėj mokykloj baz nj kurtą 
Dirba komercijoje.

Svotais civilinėms jungtuvėms bus Nelson Alves ir Rina 
Serrone Alves. Bažnyčioje - Helmuth Homa ir Janina Homa.

Jaunieji svečiams vaišes ruošia gimnazijos salėje, Vila 
Zelinoje. Laimingų metų jauniesiems.

Dėmesio, tautiečiams '
’Lietuvių Sąjunga Brazilijoje šiuo metų gegužės mėse 

šio 5 dieną rengią linksmą grandiozinę'

GEGUZYNE - PIKNIKĄ ' /

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

ra muzika, šokiai kiti įvairumai.

UŽSIRAŠOMĄ:
Vila Anastazijoje, Lietuvių Namuose, pas P, Kubiliūną;

į:.. Vilą Zelinoje, pas P. Kaseliūną;
Ąi, Mokoje. Lietuvių Namuose, Rua Lituania, 67;

R.om Retire, Liet. Mokykloje;
Moįnho Velho, Farmacia Rheno;

' Parque das Nações pas P. Buraga. LSB Valdyba
r •■ ■■; ■. ■ . '

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

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

Atlieka firmų, atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumėn- 

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

Av. .Zelina. 831 — Vila Zelina-- TeL 63-2767 - S. Paulo

lusi iš Obelių. Nuliūdime pa
liko tris sūnūs, dvi dukteris, 
žentus, marčias, anūkus. Daug 
metų Verbickai gyvena V. Be 
loję, Primavera gatvėje.

— Gegužės mėn. 1. d. La
poję Mirė Marta Rakickienė, 
71 metų amžiaus, kilusi iš Si 
aulių miesto. Palaidota Quar
ta Parada kapuose Nuliūdi
me paliko sūnų V ladą, dukte
rį Pauliną, anūkę Marlenę. 
Septintos dienos miš os bus 7 
d gegužės, 8 vai V. Zelinoje.

—■ Prekybininkas Jurgis Ba 
reišis, po savo įdomios kelio 
nės siaurės Amerikon, kur 
aplankė savo gimines ir dran 
gus. grįžo São Paulin

• - Šį šeštadienį 18,15 vai.
sumainys žiedus Ona Zagors- 
kaitė su João Primos Jauno
ji ilgą laiką buvo ligi vestu
vių L. K. Bendruomenės cho 
riste. Lietuvių S gos Brazdi 
joje načė, kaipo gabi artistė

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

— Balandžio mėn. 27 Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje 
buvo suruoštas «Mūsų Lietu 
vos» vakaras. Programa buvo 
neilgiausia, bet įvairi, gerai 
paruošta, su pritaikintomis de 
koracijomis

Mergaičių kvartetas - Moni 
ka Jonavičiūtė, Irene, Elena, 
ir Julija Šimonytės - akompa 
nuojant pianu mok. Aldonai 
Nadolskytei, nuotaikingai pa
dainavo Vyšnios žydi, Šauta 
Lucija. Ant melsvų ežero ban 
gų, Sugrįsk jaunystė.

Jonas Bagdžius ir Jonas 
Barščevičius artistiškai sūdai 
navo jumoristinę dainą Mudu 
du broliukai.

Didelė šviežiena ir įvairu
mas buvo Al. Vlnkšnaičio ku 
pietai, pritariant akerdeonu 
J. Barščevičiui. Al. Vinkšnai- 
tis turi pastabią, beveik foto 
grafiško tikslumo akį. pagauti 
lietuvių gyvenimo charakte- 
ringesnis nuotaikas, bei paski 
ru veikėjų, grupių, organiza
cijų nusiteikimus. Kupletų pri 
rašė n e m a ža i. be n t‘ p u s v a land 
žiui. bet publikai nenobodo 
klausyti, nes kiekvienas pos 
mas atskira naujiena. Litera
tūrinė pusė buvo gerai apšli
fuota. Šitokias dainas galima 
parodyti kiekvienoje kompa
nijoje .

Paskutinė programos dalis 
buvo vieno veiksmo į sceni 
zuotas (autorė H. Mošinskie 
nė) vaizdelis, keturiuose pa 
veiksluose, «Kultūrinė misija» 
Tema aktuali, nes reikalais 
eina apie šios dienos vfsuo 
menės nesuteikimą liėtuviš 
kos kultūros reikalų, ypač 

daug kartu yra pasirodžiusi- 
scenoje svarbiose rolėse. Lin 
kime laimingo gyve limo. 

Vila Zelinos parapijos kleboną 
-••••>■ KUN. PIJŲ RAGAŽINSKĄ
Sveikiname jo 50-ties metu amžiaus sukakties 

proga Linkime ilgiausių metų!
Liet. Kat Moterų Draugija 

ir Maldos Apastavfmas.

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS

ir perkame naudotas Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

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

spausdinto žodžio atžvilgiu. 
Čia buvo progos pamatyti vei 
kėją idealistą, viską aukojau 
tį lietuviškam reikalui. Taip 
pat buvo pavaizduoti toki 
tipai kurie linksmoj draugų 
kompanijoj nesiskaito su pi 
nigu, bet kultūriniams reika 
lams vieną kitą kruzeirą sun 
kiai išspaudžia, lipai paimti 
iš gyvenimo tikrovės.

Artistai - J. Bagdžius, M. Jo 
navičiūtė. J. Baranauskas, M. 
Matelionytė, O. Matelionytė, 
EI Simonytė, J. Barscevičius 
V. Tatarūnas, roles atliko be 
priekaišto. Nevienas jų turi 
daug praktikos scenos mene. 
Režisavo J. Bagdžius, Publi 
kos tokios įdomios progra 
mos pamatyti galėjo būti dau 
giau,

«M. L » vakaro artistai: 
sėdi, iš kaires: Ir. Šimonytė, 
Elena Šimonytė, V. Tatarūnas, 
H. Mošinskienė. J Bagdžius, 
stovi: Ai. Vinkšnaitis, J Bars 
cevičiuš, N. Antanaitis, 
O. Matelionytė, Aid. Nadols 
kytė, M. Matelionytė. J, Simo 
nyte, Elvira Kilčiauskaitė ir 
M. Jonavičiūtė.

— Kap. KI Martinkus pra
ėjusią savaitę lankėsi São 
Pauly ir aplankė lietuviškų 
laikraščių redakcijas.

— Pirmos gegužės į São 
Paulo iš Rio praleisti atvyko 
Vladzė ir Vytautas Strimai 
Čiai, kurie apie liepos mėn. 
žada persikelti Kanadon nuo 
latiniam apsigyvenimui.

LAIŠKAI;
-K ../• -■ ‘į 1-.

W Bogar, Al. Gudanavičiū 
tei, J. Dagilienei, K. Navic 
kienei, K. Zaukaitei-Narbutie 

nei. Ed. Vinkšnaičiui, V. W 
Urbanavičiui, J. R nkevičiui. 
Juozui Girdauskui. J. Skoru 
pskui, . Savukynui. H. Buri 
kevič, AzaravičmtėuiS.

— Šį sekmadienį pamaldos 
Bom Retiro lietuviams Ankš 
čiau skelbti bendri pusryčiai 
neįvyks. Atidėti vėliasniam 
laikui.

— Parqu® das Nações lietu 
viams pamaldų antrą gegužės 
sekmadienį nebus. Sekančios 
bus birželio mėnesį.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO 
LIETUVIŲ GYVENIMO

Rio de Janeiro lietuviai ku 
Ignatavičiui atsisakius iš pit 
mininko pareigų, išrinko nau 
ją Liet. Kat. Bendruomenės 
valdybą; Pirm, p kapitonas 
K Martinkiu-, vicepirminiu 
kas p. adv Penaitis, ižd. VI. 
Radzevičius, įeit. vedėjas p. 
Saurusaitis ir Dvasios vado 
pareigas eina k n Ignatavi
čius.

Lietuviai tikisi, kad geri pa 
triotai ir organizac niame dar 
be patyrę naujos valdybos 
žmonės gražiai varys senos 
valdybos pradėtus darbus ir 
atliks nemažai naujų .

■ -r Rio de Janeiro liet, liau 
dies universitetas vėl sėk
mingai tęsia savo darba Šie 
met lietuvių kalbą sutiko dės 
tyti gerb. kun. Janilionis.

Pertraukos metu visi daly 
viai yra gražiai pavaišinami, 
kaip pernai taip ir šiemet 
paskaitose dalyvauja vaikai 
jaunimas ir suaugę. Kai km 
rie lietuviai atsiveda net sa 
vo sužiedėiines brazilaites. 
Paskaitos vyksta šeštadieni 
ais 18 valJoc salėje, Marchai 
Floriano gatvėje n, 207. ,

- Jau kuris laikas serga p. 
Jono Adomavičiaus žmona, 
vietos lietuvių kolonija nuošir 
džiai linki greitai pasveveikti.

— Jaunas lietuvis Ričardas 
eina atsakingas pareigas F<>: 
ker lėktuvų fabrike. Fabriko 
pareigūnai iškart įvertino jo 
didelius technikos gabumus. 
Linkime jam gražaus pasiseki 
mo naujose pareigose ir visa 
da lauksime lietuviško darbo 
barei ; 7'

- Rio de Janeiro lietuviams 
buvo dvasinė konferencija di 
dįjį šeštadienį, ją laikė kn. 
Ignatavičius Nemaža atliko iš 
pažintį ir .Velykų Mišių metu 
priėmė šventą Komuniją Tą 
dieną, kaip kasmet šv Mišios 
buvo laikomos p p. Saurusai 
čfų šeimos intencija.

PARDUODAMAS namas įn« 
šant 30 tūkst. — Rua Tibagi, 
309 — (Final do ônibus Vila 
Barcelona) S Caetano do Sul.

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