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Ištisai nries
Vakarinėje V o k i e t ijoie, 

Frankfurt am Main mieste, 
yra laisvųjų rusų organizaci
ja, N T S. (.- Tautinė rusų soli 
daristų sąjunga), kuri nuo sa 
vo įsikūrimo 1933 m veda 
propagandą prieš komunisti
nę santvarką pačioje Rusijo
je. Šį organizacija norėtu, kad 
Rusijoje būtų pašalintas ko
munistinis valdymas, o būtų 
įvesta demokratinė santvarka 
su ’aisvais rinkimais,, su žod
žio, spaudos, minties ir reli
gijos laisve, bei žmogaus tei
siu garantijomis.

Šiuo metu lanko visą loty 
niškąją Ameriką tos organiza 
cijes pirmininkas p. Okolovič 
ir užsienio santykių tvarkyto 
jas p Gleb Rahr, kuriedu 
6 5 1957 São kaulo mieste pa 
informavo snaudęs atstovus. 
Jie tvirtina, kad pačioje Ru
sijoje komunizmas, kaino ide 
ja yra miręs, ir laikosi t’k 
kaino valdžios forma, varoma 
pirmyn partijos valdomojo 
apârato Rusijos žmonės, esą 
pasiilgę geresnio gyvenimo 
sąlvgu, laukia tos dienos ka
da komunizmas žlugsiąs. Ten 
pat esama grubiu, kurios ruo 
šiasi prieš komunistinei revo 
Uncijai, ir los egzistuojančios 
net kariuomenėje ir laivyne. 
Su tomis grunėmis NTS orga 
nizaciįa palaikanti slaptus 
santvkiua, ir per jas plečianti 
literatūra apie laisvės idėjas, 
kurios kas mėnuo paskleidžia 
apie 2 tonas Taip pat turi sa 
vo žinioje dvi radio siunčia
mąsias stotis, per kurias kai 
ba.į rusų žmonės. Nesenai 
gavo naują radio siųstuvą ti
ems reikalams net Formozos 
saloje.

Pasak tos organizacijos pir 
minko p. Okolovič, kai bus 
nuverstas komunistų režimas 
Rusijoje ir bus įvesta demo
kratinė tvarka, dingsiąs tarp 
tautinis politinis įtempimas, 
bus įmanoma nusinginkluoti, 
ir bus pašalintas atominio ka 
to pavojus. Būsimoji Rusija 
stengsiantis įsigyti kitų lais
vųjų kraštų pasitikėjimą ir da 

- lyvausianti kultūros kėlime.
NTS organizacijos veikimas 

esąs ypatingai reikalingas lais 
'vojo pasaulio tautų moralinės 
paramos ir supratimo Tais 
tkslais, kad įsigytų minėtojo 
palankumo, lankoma lotynų 
Amerika, kuri dabar tarptau
tiniame politikos forume tu
rinti didelės moralinės reikš
mės. Lotynų Amerika nebūda 
ma militarinė galybė, ir ne 
turinti imperialistinių užmačių 
yra aukštai vertinama kaipo 
idealistinė žmogaus teisių ir 
kultūrinių vertybių gynėja. Iš 
čia tartas žodis visur, ir net 
Rusijoje, priimamas su pilnu 
pasitikėjimu Rusų žmonėms, 
jų kovoje prieš komunizmą, 
reikalinga žinoti apie laisvų
jų tautų laikyseną tuo atžvil-

komunizmą
giu. Jei jie būsią tikri vakarų 
moraline, o gal ir materialine 
parama, krizei kilus, tas žino 
jimas jiems duotų daugiau 
pasitikėjimo ir jėgų pačią ko 
va vesti.

NTS tvirtina, kad bruzdėji 
mas Rusijos studentijos tarne 
esąs tiesioginis atgarsis tos 
laisvinimo kovos pastangų, 
kurias jie per savo propagan 
dos priemones siunčia į Ru
sija.

Sovietu valdžia prieš minė 
tąją laisvųjų rusų organizaci 
ją vartoja teroristines prie
mones. Buvęs anksčiau tos 
organizac'jas pirmininkas Dr. 
Truchn v č buvo enkavedistų 
pagrobtas Prieš dabartinį pir. 
Okolovič buvo pasiųstas kapi 
teas Koklov jį nužudyti, bet 
tas pats Koklovas pasidavė, 
ite kė žudomuosius ginklus 
v utus tam tikslui iš NKVD 
į b ratoriju, ir pats pasiliko 
vikaruose Taip pat nepavy
ko kitas atentatas ruoštas pri 
eš Dr Poremsky, iš tos pači 
os organizacijos.

— Bolivijoje pakeitus kons 
titucija, parlamentas, kurio 
daugumą sudaro konservato
riai, perrinko prezidentą Ro
jas Pinilla. Jau keletą dienų 
krašte vyksta neramumai, ku
riuos kelia diktatūriniu ten 
dencijų partijos ir politikai. 
Didesniuose centruose komer 
cija uždarė duris, industrija 
irgi sustojo Atrodo, kad vy
riausybė jau galutinai yra 
padėties šeimininkė.

- Atsistatydino Italijos vy
riausybė ^Naujai sudaryti y- 
ra didel ų sunkumu Galimas 
daiktas, kad nepavykus suda
ryti vyriausybės bus paleis
tas parlamentas ir paskelbti 

Sveikiname Kun. Kleboną Piju Ragozinska 
Sulaukusį 50 metų amžiaus ir linkini daug laimės 
bei sulaukti šimto metų!

Jonas Paukštis ir šeima.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL “NASCIMENTO”

Firma žinoma visiems Vila Zelinos lietuviams ir ap
tarnaujanti daugumą klijentų lietuvių, vadovaujama

BROLIŲ NASCIMENTŲ

širdingai sveikina Didžiai Gerbiama Kleboną kunigą

PIJU RAGAZINSKA, 
kaip jnbiliata. sukakusį 50 metų amžiaus ir linki iam 
ILGIAUSIŲ METU sėkmingai vadovaujant Vila Ze
linos lietuviams.

Irmãos Nascimento
Avenida Zelina, 831

rinkimų daviniai yra palan
kūs krikščionių demokratu ir 
komunistų partijoms.

— Maskvoje yra susirin
kęs vyriausias sovietas, ko
munistiškas «parlamentas». Pa 
grindiniu dienotvarkės punk
tu yra administracinis per
tvarkymas įvairių gamybos, 
agrikultūros, ministerijų. Kruš 
čevas, partijos sekretorius 
siūlė, kad reikia panaikinti 
ministerijas ir. tiek industri
jai, tiek žemės ūkiui, kad 
būt daugiau lankstumo, rei
kia suerganizuoti regionines 
tarybas.

Politiniai stebėtojai sako, 
kad šitas Kruščevo planas tu 
ri tikslą duoti daugiau galios 
komunistų partijai Praktiškai 
tas regionines tarybas, kaip 
tik ir kontroliuotų vietinės 
komunistų partijos. Bet so 
vieto atstovai nevisi šiam pla 
nui pritaria Klausimas dar 
svarstomas.

Pageibimss paulista spau
dos

Š m. kovo 14 d gyvenan
tieji S. Paulyje svetimų vals
tybių Konsulai, jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A Pcl.šai 
tis, suruošė Automobilių klu
be paulistų spaudos vadams 
pagerbimo pietus..

Tarpe pakviestųjų brazlų 
dalyvavo žurnalistai: Edmun
do Monteiro, «Diários Asso
ciados» direktorius ir laikraš 
čių bei žurnalų savininkų sin 
dikato pirmininkas, Carlos 
Razzini , «Laikraščių Savi
ninkų Klubo» pirmininkas, 
João Castaldi - Laikraščių ir 
žurnalu Savininku Sindikato 
ir Laikraščių Savininku Klu
bo generalinis sekretorius, 
Jose de Freitas Nobre - «Pro 
fisionalų Žurnalistu Sindika
to» pirmininkas, Willy Aure-

Kanados vyriausybės laikysena Lietuvos 
atžvilgiu

Pakartotinai pasisakė uz nepriklausomas Pabaltijo valstybes

Kanados rainisteris pirmi
ninkas Laurent, atsakydamas 
į Dr. Šapokos raštą, per sa
vo sekretorių patvirtino, kad 
Kanados vyriausybė Lietuvos 
Įjungimo į Sovietų Sąjungą 
de jure niekad nepripažno. 
Tik vienu atveju, 1947 metais 
vienos bylos metu, užsienio 
reikalų ministeris painforma
vo teismą, jog Kanados vy
riausybė pripažįsta, kad Esti
ja de facto buvo įjungta į So 
vietų Sąjungą, tačiau nepri
pažįsta šito įjungimo de jure. 
Dar 1956 m. lapkričio 13 die
ną laiške Sovietų Sąjungos 
ministeriui pirmininkui Buiga 
ninui buvo pareikšta, jog Ka
nada siekia, kad Rytų Euro
pos tautos galėtų laisvai pa
sirinkti vyriausybes ir būti 
nepriklausomos

Kanados užsienio reikalų 
ministeris Pearson atsakė raš 
tu j K, Liet. B nés Windsoro 
apylinkės pirmininko Petro 
Januškos paklausimą, kokia 
yra Kanados vyriausybės lai 
kysena dėl Lietuvos nepri 
M ’usomybės. Pearson pareiš 
kė savo simpatijas lietuvių 
tautai dėl tragiškos jos nelai 
mės, atsidūrus sovietų paver 
gimė. «Kanados valdžia užjau

Ji - «Paulistų Spaudos Sąjun
gos» pirmininkas, Geraldo A- 
lonso • «Paulistų Propagan
dos Sąjungos» ir «Prekybinių 
Skelbimų Spaudos Sindikato» 
pirmininkas» bei Eneas Ma
chado de Assis - «S. Paulo 
Radio Siųstuvų Sąjungos» se
kretorius.

Bendrai, pobūvis praėjo 
jaukioje nuotaikoje.

Konsulu Korpuso pietus

Š. m balandžio mėn. 11 d. 
Automobilių Klubo patalpose 
įvyko S. Paulo Konsulų Kor
puso pietū-, kuriui s i dalyva
vo visi, gyvenantieji čia sve
timų valstybių, Konsulai, jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis.

Priėmimas pas Japonus

Š m. balandžio mėn. 29 d. 
Japonijos Generalinis Konsu
las S. Paulyje p. Yuzo Isono 
su Ponia savo rezidencijoje 
Rua Piaui, 874, suruošė Japo
nijos Imperatoriaus gimtadie
nio proga, oficialų priėmimą, 
į kurį, be vietos valdžios, 
paulistų bei japonų kolonijos 
atstovu.' dar buv* pakviesti 
bei dalyvavo ir svetimų vals 
tybiu reziduojantieji Konsu
lai S Paulyje. jų tarpe ir Lie 
tu\os Konsulas A. Polišaitis. 

čia visas Europos pavergta 
sias tautas, jų tarpe ir Pabal 
t* jo valstybes. Mes neaušto 
jam vilties, kad šit'e kraštai 
vėl atgaus laisvę ir neprikišu 
somybę ir galės rinktis sau 
valdžias, kokias pageidaus. 
Kanada daugeliu atveju Jung 
tinėse Tautose yra išreiškusi 
nepasitenkinimą sovietų agre 
sija Rytinėje Europoje ir Pa 
baltijo valstybių įjungimu į 
Sovietų Sąjungą, kas jai Fnie 
kad nebuvo pripažinta. Kana 
dos seime 1954 Fm.' gegužės 
17 d. buvo of cia liai pareikš 
ta. kad Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybės pri 
pažinimas de jure buvo pada 
rytas 1924 m. kovo 24 d ir 
Kanados valstybės niekuo 
met nebuvo atšauktas.

— Varšuvos kardinolas Ste 
ponas Višinskį, gegužės mėn. 
6 d. išvyko Romon aplankyti 
šventojo Tėvo. Kardinolas, 
lenkų komunistinės vyriausy 
bės buvo kalinamas Tačiau 
praėjusiais metais, Gomulkai 
paėmus valdžią ir pavergt,uo 
se kraštuose pradėjus pūsti 
laisvės vėjams, lenkų vyriau 
sybė matydama didelę kardi 
nolo įtaką lenkų tautoje, iš ka 
Įėjimo paleido.

Kardinolas Italijoje buvo 
labai iškilmingai sutiktas. Ro 
mos ir kitose Italijos stotyse 
žmonių minios kėlė didžiausi 
as ovacijas

Lenkijos katalikai, nežiū
rint komunstinės vyriasybės, 
palyginamai turi daug laisvės 
Mokyklose dėstoma tikyba, 
veikia katalikų universitetas 
Lubline Ši padėtis nėra ko
munistų palankumo, ar pakei 
timo taktikos katalikų atžvil
giu ženklas. Lenkijos 98 pro 
centai gyventojų yra katali
kai. Šiuo metu lenkai skaitb 
24 milijonus gyventojų Tai 
yra jėga s,u kuria reikia, no
rint nenorint, skaitytis,

— Bonnoje įkurta Paverg 
tų E, Tautų delegacija Jos 
pirmininku išrinktas genero 
las Hennyey (Vengrija), vice 
pirmininku Dr. P Karvelis 
(Lietuva). PET Generalinis 
komitetas nutarė įgalinti pra 
dėti nedelsiant veikti PET de 
legacijas dar ir Londone. Ro 
moję, Buenos Aires, Montevi 
deo ir Rio de Janeiro. Be to, 
aiškinamos galimybės suorga 
nizuoti delegacijas Stockhoi 
me, Bruselyje, Haagoje ir 
Meksikoje. (E)

Lietuviška Programa per Radio Nove de Julho sekmadieniais 6 vai. vaka
ro vidutinėmis 540 kilociklu ir trumpomis 25 metru bangomis.
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Ir vėl apie
Vaikams geros nuotaikos tė 

vai dažnai papasakoja pasaką 
be galo aoie vilką ne taipse 
ną, kaip žilą, vilką, kuris ėjo 
pro vartus ir užkliuvo varčios. 
Ir taip vėl iš pradžios. Taip 
ir su mūsų politinių grupių 
vienybe. Ta pati pasaka be 
galo. Eina vilkas pro vartus, 
užkliūva varčios ir vėl iš pra 
džios. Kiek jau kartų buvo ei 
ta, o vis dar toje pačioje pu 
sėje vartų tebesama. Dabar 
štai vėl ateina nauju gandu, 
kad ten vėl dedama naujų 
pastangų atsiskyrusius susi 
grąžinti, visas grupes apjung 
ti. Oficialiai apie tai dar nie 
ko neskelbiama. Bet ateina 
tųkių žinių privačiais keliais 
Gal ir gerai, kad neskelbia 
ma, nes tos kalbos apie įvai 
riausias derybas visiems įgri 
so iki gyvo kaulo. Visuome 
nė nežino, kur yra tos susi 
kirtimų priežastys, jų neper 
pranta, tad jai nelabai irsvar 
bu, kuriuo keliu grupių vado 
vybės tos vienybės pasieks. 
Visuomenei betgi labai rūpi, 
kad tos vienybės būtų pasiek 
ta. Rietenos įkyrėjo ir užkuli 
šių nežinančiam žmogui sun 
kiai suprantamos. Juk niekas 
nenori tartis su kokiais Lietu 
vos krašto ar lietuvių tautos 
išgamomis. Juk turima galvo 
je tik tos grupės, kurios sa 
vo veiklą grindžia krašto ir

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

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

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

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “'Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

susitarimą
tautos laisvės siekimais. Da 
lis jų į bendrąjį laisvės ko 
vos organą neįeina, tačiau 
juk nei viena grupė nėra tos 
kovos atsisakiusi, nėra savo 
tautos išdavusi. Tiesa, pasi 
girsta įvairiausių priekaištų, 
išskaičiuojama kartais daugy 
bė vienos ar antros pusės va 
dinamų nusikaltimų bendrojo 
darbo ar sugyvenimo princi 
pui, priekaištaujama dėl to ar 
kito organo nesugebėjimo, kri 
tikuojama to ar kito organo 
pasirinktasis kelias, tačiau 
juk tai vis antraeilės reikš 
mės dalykai. Jau tuo pačiu 
pasakoma, kad visų stovima, 
toje pačioje plokštumoje ir 
su į tą patį taikinį nukreiptu 
žvilgsniu. Tai kur gi susikir
timų esmė? Jos taip ir nesi 
seka įžiūrėti tol, kol neatsi 
žvelgiame į autoritetų pripa 
žinimo ir vadovavimo proble 
mas. Bet tai menkos priežas 
tys. Lietuviškosios visuome 
nės magėms visiškai nesvar 
bins, nes lietuviškosios bylos 
išeitis nuo to nepriklauso Ji 
betgi nemažai priklausys nuo 
musų prestižo, nuo vardo, ko 
kj susidarysime pasaulio tau 
tų politinėse sferose ir net 
masėse. Savuosius ginčus bei 
ambicijas išnešdami į sveti 
mųjų tarpų, simpatijų lietu 
vių tautai tikrai nepadidinsi 
me. Mes jau turime pavyz

Rio de Janeiro lietuviai pirmą dieną Velykų po pamaldų prie šv. Genovai
tės bažnyčios viduryje kolonijos kapelionas-misijonierius Kan Ignatavičius.

džiu, mokiai parodančių, kad 
veikla, kuri reiškiasi tik truk 
dymu kitiems dirbtu naudos 
beluviškajam reikalui nepada 
ro. Priešingai.tik kenkia. Dėl 
to tai visuomenė ir trokšta, 
kad daugiau tokių reikalu ne 
si kartotų.

Lietuviškoji visuomenė lau 
kia. kad visi, kurie yra pasi 
šovę dalyvauti Lietuvos lais 
vės kovoje, pagaliau rastų 
bendrą kalbą Nori to daugu 
ma net priklausančių toms gru 
pėms. kurių vadovybės yra 
nutarusios iš bendrojo organo 
pasitraukti. Jie nori vieningo 
darbo, nes rimtų išsiskyrimo 
priežasčių nemato. Taip va 
dinamos apačios, atrodo, susi 
kalbėtų nesunkiai, jei nebūtų 
centrų spai dimo Kažin ar nė 
ra atėję* H įkas priešingam 
veiksmu? Ar ne laikas apa
čiai naspausti viršūnes? Ma
siniuose susirinkimuose tauti
nių švenč'ų proga vienybės 
bei sutarimo reikalas visada 
užakcentuojamas. Ar nebūtų 
veiksmingiau, jei politinių 
gruniu nadaliniai tuo reikalu 
nusakytų atvirą žodį cen
trams? - visiems, tiek vad. 
pozicijos, tiek opozicijos, nes 
reikalo išsprendimas priklau
so nuo ab ejų.

Tėviškės Žiburiai.

Petronėlė Orintaitė

MOTINA
Nieko nėr skaidresnio šiam purvų pasauly — 
Nei laukų lelijos, nei rasa žieduos..
Tartum Dievo žaismo dangiškoji saulė 
Sopuliu ir meile - amžiais mus vaduos.

Siūlykit žemčiūgą, pilkit saujas aukso — 
Niekuo nenupirksit motinos šird e*-!
Tai tarytum perlas krišpolo vaiskiausio, 
Ir sunkiausioj gėloj - jum tiktai meldies...

Daugel mylimųjų tave suvedžiojo — 
Kur tavo bičiuliai vargo, valandoj? 
Ir tik ji viena, tik ji ištikimoji — 
Amžinai nevystąs versmėje želmuo!

Paskutiniu kąsniu su tavim dalinsis.
Paskutinio rūbo tau ji negailės, 
Už tave guldys >r galvą savo žilsvą, 
O trapi ir skaisti - pumpuras gėlės...

Kur tiktai tu eisi, kur tu nukeliausi, 
Niekur jau nerasi rankos taip mielos, 
Motina - brangesnė už brangiausią auksą, 
Tik negrįš iš kapo tau ji niekados...

Išlaisvinimo Realybė
K. MOCKUS

Noriu čia paminėti du to
kius labai žymius amerikie
čių spaudos organus, kurie, 
tarp kitko, per abejis rinki
mus labai tvirtai stovėjo už 
Eisenhowerio kandidatūrą į 
prezidentus.

Popularusis žurnalas «Life» 
nesenei paskelbė vedamąjį 
straipsnį, kuriame nagrinėja, 
kokios buvo galimybės padė
ti kovojančiai vengrų tautai 
anomis praeitų metų spalio 
dienomis. Straipsnis prilei
džia, kad buvo galima mėgin 
ti padėti ir net tiki, kad bū
tų pajėgta tai padaryti. Ma
noma, kad jeigu būtų buvę 
veikta skubiai ir ryžtingai, 
jeigu būtų revoliucijos metu 
buvusioji koalicinė vyriausy
bė spėjusi gauti tarptautinę 
paramą, jeigu Jungi. Tautų 
delegacija su JAV parama 
būtų atsidūrusi Vengrijoje tuo 
metu, kai valdė Nagy vyriau
sybė, jeigu pačiose Jungt. 
Tautose būtų įteisinta tos vy 

riausybės atstovai, rusai var
gu būtų drįsę įvesti naują o- 
kupacinę ksriuomenę ir pra 
dėti iš naujo terorą. Visa tai 
neįvyko dėl to. kad laisvojo 
pasaulio politikai nebuvo iš 
anksto tokiam įvykiui pasi 
rengę ir neturėjo konkrečių 
instrukcijų. Tų instrukcijų ne 
turėjo ir šio krašto delegatas 
Henry Cabot Lodge. Jis, t e 
sa, kalbęjo labai gražiai, bet 
nedavė tokiu pasiūlymų, ku 
rie būtų vedę į realią para 
mą kovojančiai tautai anuo 
kritišku momentu. Be to, bu 
vo paprašyta atidėti klausimą 
dviem dienoms, ir per tą lai 
ką atriedėjo nauji įvykiai To 
kios yra «Life» žurnalo min 
tys.

Tarptautinio Bostone spaus 
dinamo ir gerai informuoto 
tarptautinės politikos klausi 
mais dienraščio «Christian 
Sc ence Monitor» Washingto- 
no korespondentas Joseph C. 
Marsh pasisako dar kritiškiau 

ir nurodo, kad toji išlaisvini
mo politika, kuri buvo įrašyta 
1952 m. į respublikonų parti
jos platformą, nebeegzistuoja 
— jos esą atsisakyta. Nurodo 
ma dar daugiau Neseniai JAV 
oficiali informacijos įstaiga, 
kurios žinioje veikía «Ameri 
kos Balsas» šventė 15 m. su
kaktį. Ta proga savo sveiki
nime prezidentas Eisenhowe 
ris šiltai vertino tos įstaigos 
veiklą, bet vengė tokių posa 
kių kurie duotų pagrindo mâ 
nyti, kad išlaisvinimo politika 
tęsiama toliau. Daugiau turi 
pagrindo ir Walterio Lippma- 
no anuo metu paskelbti išve 
džiojimai, jog ne visam laikui, 
bet dabar dar kurį laiką JAV 
interesuose yra nekurstyti ak 
tvvaus pasipriešinimo sateli 
tiniuose kraštuose ir remti 
evoliucines pastangas, palai 
kant savarankiškumo ženklų 
rodančius tokius komunizmo 
atstovus, kaip Tito Jugoslav! 
joj. Gomulka Lenkijoj ir,pan. 
Prie tokių anksčiau buvo pris 
kaitomas ir dabartinis rusų 
pastatytas vengrų premjeras 
Janos Kadaras. Jis taip pat 
neturi nagų. Tuos nagus jam 

ištampė stalinistinės linijos 
komunistai kalinimo metu. Ta 
čiau šiandien jis įstojo vėl į 
rusiško komunizmo vežimą ir 
apie jo savarankiškumą sun
ku kalbėti. Taipgi manoma, 
kad tuo tarpu reikia vengti 
kurstymo siekti visiško sava 
ran.kiškumo, kol nėra pasireng 
ta padėti tą savarankiškumą 
palaikyti realiomis pastango
mis.

JAV kongreso nuotaikos

Plačiai yra žinoma, kad res 
publikonų vadas senate Wi
liam Knowolandas yra gero
kai skirtingos nuomonės apie 
tuos pačius dalykus. Jis siū
lo neduoti paramos nei len 
karas, nei kitam kuriam rėži 
mui. kuris tebėra rusų komu 
nistų kontroliuojamas. Pačia
me kongrese dažnai pasako 
ma labai palankių kalbų pa
vergtų tautų reiKalais. Ir Lie 
tuvos reikalu visų mūsų džiau 
gsmui kongrese kasmet paša 
koma r rntų ir labai palankių 
kalbų. Šiais metais vasario 16 
proga taip pat tokių kalbų bu 
vo daug. Tačiau vien iš kai 

bėjimo daug tikėtis netenka. 
Užtat pačiame kongrese ir 
rimtesnių politikų tarpe, kai 
bant apie kovą su komunizmu, 
pradedama vis garsiau užsi 
minti apie «double talk». Pra 
dedama nurodyti, kad kalbėji 
mas perdažnai nesiderina su 
veikimu ir kad tai turi baig
tis. Yra reikalas imtis konkre 
tesnės programos kovai su 
komunizmu. Yra reikalas pa 
šaulio politikos iniciatyvą pe
rimti amerikiečiams į savo 
rankas. Esama ir paguodžiau 
čių reiškinių. Prezidentas ry
žosi skelbti Vid. Rytų doktri 
ną ir kongresas ją patvirtino 
Yra pagrindo laukti stablizaci 
jos tame svarbiame regione. 
Tačiau Europoje nieko nau 
jo. Anglai su prancūzais pri 
versti pasitraukti iš užimtų a 
rabų teritorijų, neseniai štai 
gavo nepriklausomybę keli 
inilionai Afrikos negrų, o tuo 
tarpu vidurio Europoj šimtai 
milfonų tebevergauja rusų ko 
munistiniam kolonializmui. Vi 
sdėlto gi Europa tebėra pa 
grindine kovos vieta pasauli 
nio masto varžybose dėl atei 
ties. Šiandieniniai pavergtų
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Ar žinai?
— Kiek pinigų kaštuoja ne

laimingi atsitikimai Ameriko-

Pereitais metais draudimo 
įstaigom pateiktos astronomi
nės sumos - 10,800,000,000 dol. 
Taip praneša «Institute for 
Safer Living». Už tuos pini
gus galima būtų pastatyti vie 
ną milijoną namų po vieną 
butą, arba mokyklų su 300.000 
kambarių, kuriuose galėtų 
mokytis 9 mil. vaikų

— Kuriuo dienos metu įvyk 
sta daugiausia vaidų?

Vienas psichologijos profe
sorius tvirtina, kad vaidam 
tinkamiausia atmosfera esan
ti apie 5 6 vai. vakaro. Tada 
žmogaus dvasia labiausiai iš
varginta, įtempta ir reikia tik 
kibirkšties. Tuo metu ir judė 
jimo nelaimių daugiausia į- 
vyksta.

— Ar daugiau gali verkti 
vyras ar moteris?

Moteris be pertraukos ga
li verkti 58 minutes, vyras tik 
34. Taip tvirtina anglų gydy
tojas James Miller, kuris tyri
nėjo ašarų liaukas.

— Kiek prancūzas prageria?
Paskutinės prancūzų statis

tikos skelbia, kad už alkoho
lį prancūzai metam išleido 3, 
257,148,500 dol.. o švietimo 
reikalam 1.254,287,820 dol.
Vadinasi, alkoholiui išleidžia 
pusantro sykio tiek, kaip švie. 
timo reikalams.

— Čekai savo repatriacijos 
komitetą jau s u 1 i k d a v o 
Jis veikė apie du metus 
ir leido (lygu M chailovo laik 
rašteliams) repatriantams vi
lioti leidinį «Hlas damova». 
Laikraštėlis ir kita propagan- 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz. pas
1) Kun. Ant. Auseuką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuo. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai -—,Inž. M. Ivanauską.

tautų žmonės girdi praneši
mus, kaip JAV vicepreziden 
tas lanko eilę tamsiojo konti 
įiento kraštų, kaip Jungt Tau 
tos priverčia mažąjį Izraelį 
trauktis iš užimtų teritorijų, 
ir nesupranta, kodėl jų kraš 
tai negali atgauti per šimtine 
čius turėtos laisvės, kodėl to 
leruojama tironija ir tautų 
naikinamas. Apie tuos daly 
kus vis konkretesnė forma už 
bimena šio didžiojo laisvės 
krašto kongrese ir daroma ita 
ka vykdomajai valdžiai. Šio 
krašto visi žmonės turi teisę 
daryti įtaka į krašto valdžią. Į 
sitraukę į kasdienybės rutiną 
mes permažai dėmesio rodo 
me šio krašto politikos gyve 
nimui ir permažai tame gy 
venime dalyvaujame

Mes, tiesa, tebeturime oficia 
liai veikiančią Lietuvos atsto 
vyoę šio krašto sostinėje, bet 
praktiškame gyvenime, deja, 
apie Lietuvą dažniausiai kal
bama, kaip apie Sovietų Ru
sijos dalį. Taip daro spauda, 
taip daro knygų bei žemėla
pių leidėjai Mūsų reakcija į 
tuos reiškinius yra silpna, ne
planinga, neorganizuota. Lai
kas subruzti.

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
1) Marijos Pasirinktasis Kampelis

Netoli Atlanto krantų, apie 
100 mylių į šiaurę nuo Portu 
galijos sostinės Lisabonos, 
yra mažas bažnytkaimis, vadi 
namas arabų kilmės vardu 
FATIMA Prieš 30 metų baž 
nyfckaimis mažai kam buvo ži
nomas. Jis turėjo vos apie 
3000 gyventojų. Šiandien jisai 
trodo visai kitaip. Jį puošia 
baigiama statyti didžiulė Mari 
jos - Šv. Ražančiaus Karalie 
nės - garbei bazilika, moder 
niai įrengta ligoninė, erdvus 
uždarų rekolekcijų ir Katali
kų Akcijos namai ir visa kitų 
žymių pastatų eilė. Fatimą 
puošia taip pat gražių religi
nių paminklų rinkinys. Šian
dien ji žinoma ne tik Portu
galijoje bet ir toli už jos ri
bų, kaip Europoje, taip ir už 
júrio žemynuose. Tai viena 
garsiausių Švč Mergelės apsi 
reiškimų ir stebuklų vieta, 
kuri yra gavusi Portugalijos 
Liurdo vardą.

dinė medžiaga buvo siuntinė
jama užsienyje gyvenantiems 
čekams Komiteto priekyje bu 
vo asmens, formaliai nepri
klausą Komunistų partijai Ta 
čiau nežiūrint intensyvios pro 
pagandos vos 1% Vokietijo
je ir aituose Vasarų kraštuo-
se gyvenančių čekų priklau
so viliojimams ir grįžo į ko
munistinę Čekoslovakiją, nors 
grįžtantiems buvo pažadėta 
pagrindinė amnestija. Ir tarp 
tu grįžusiųjų, anot šveicarų 
spauuob, daugelis bus buvę 
komunistiniai agentai, kurie 
po įvykdytų Vakaruose užda
vinių vyko atgal ir paskiau 
jau nėr radiją ir spaudą pra
nešinėjo neva apie savo nu
sivylimą Vakarais

O kaip pavergtieji krašta?

Ten, žinoma, yra gyva vil
tis ir ryžtinga nuotaika. Ta
čiau Vengrijos įvykiai buvo 
pamokantys. Tie įvykiai, tie
sa, labai sukrėtė rusų komu
nistų įtaką ne tik tarptautinėj 
plotmėj iš viso, bet ir pačių 
komunistų tarpe. Tokiose di
delėse komunizmo citadelėse 
kaip italų, prancūzų komunis 
tų partijose, jaučiamas aiš
kus sukrėtimas. Tačiau pa
čiuose užimtuose kraštuose 
taip pat paaiškėjo, kad rei 
kia veikti atsargiau, kad net 
tokiai vengrų tautai, labai ryž 
tingai stojusiai j kovą ir tu
rinčiai betarpišką sieną su 
laisvuoju pasauliu, nepasisekė 
atsilaikyti ir nepasisekė gau
ti efektyvios paramos Dėl vi 
so to teko labai priekaištų pa 
čiai Vakarų propagandai; tos 
propagandos atsiovams£te]iku 
nieko kito daryti, o tik aiš
kinti, kad. girdi, mes nekurs 
tėm aktyviai priešintis, mes 
tik palaikėme laisvės viltį.

Su išauštančiu pavasariu 
prileidžiama, kad gali susti
prėti sąjūdžiai anapus geleži 
nės uždangos. Tačiau tol kol

Gausūs maldininkų būriai 
lanko Fatimą paprastomis die 
nomis, bet ypač gausiai jie 
renkasi ten kiekvieno mėne
sio 13 dieną. Mat, 1917 metų 
gegužes 13 d eną apie vieną 
mylią nuo Fatimos esančiame 
slėnyje, kuris vietos žmonių 
vadinamas COVA DA IRIA, 
apsireiškė Švč. Mergelė Mari 
ja. Apsireiškimai kartojosi 
kiekvieno mėnesio 13 dieną. 
Spalio 13-ją įvyko šeštasis ir 
paskutinysis apsireiškimas Si 
ajaro įvykiui paminėti, 13 ji 
kiekvieno mėnesio diena Fati 
moję iškilmingai švenčiama.

Pirmieji apsireiškimų regė
tojai buvo trys maži prie Fa
timos esančio Aliustrėlo kai
mo vaikučiai: Liucija dos 
Santos r jos du pusbroliai - 
Prančiškiis ir Jacintą Marto. 
Liucija buvo iš jų vyriausia 
Ji tuomet jau turėjo 10 metų 
amžiaus ir buvo priėmusi pir 
mąją Komuniją. Prančiškus 
turėjo dar vos 9. o jo sesutė 
Jacintą vos 7 metus. Nė vie
nas iš 'antučių dar nemokėjo 
skaityti.

Apsireiškimai vyko plikame 
lauke, ant nedidelio, apie me 
trą aukščio ąžuolaičio, augu
sio prie Serra d’Aire upelio 
ištako. Švč Mergelė apsireiš 
kė gražios apie 15 18 metų 
moteriškės išvaizdoj. Pakar-

Vokietija nėra reikiamai ka
riškai atsigavusi ir kol Euro 
pos karinės jėgos nėra reikia 
mai konsoliduotos, sunku lauk 
ti didesnių įvykių. Ateityje, 
žinoma, siekiamoji esamos pa 
dėties stabilizacija nebus iš 
laikyta. Tuo pasirūpins patys 
europiečiai Dirbtinis Europos 
padalinimas bei Rusijos hege 
inonija viršum garbingo krik
ščioniškosios kultūros ir civili 
zacijos pagrindais organizuo
to senojo kontinento negalės 
išsilaikyti. Kova yra ne.šven 
giama. Pati rusų tauta taip 
pat rodo atgimimo ir atslga 
vimo žymių Laisvesnio gyve 
uimo troškimas regimas net 
komunistinėje ideologijoje išą 
ilgintoje jaunesnėje kartoje. 
Tačiau savaime niekas nesi 
darys, lėks ištverti gana at 
kaklią kovą Visų mūsų no 
ras, kad toji kova pavyktų 
pravesti be «karštojo karo»; 
vien tik moralinis Vakarų pra 
našumas turėtų įveikti rylų 
desperaciją. Vargu tai pavyks 
Kiekvienu atveju Vakarams 
reikia didesnio suartėjimo ir 
ryžti ogesnės vadovybės.

Draugas

Kotryna Grigaitytė

Nenuženk nuo akmens
Nenuženk nuo akmens, 
O Marija.
Pušynėly žaliam Šiluvos, 
Krauju ten ir ašarom lyja: 
Nepalik, nepalik Lietuvos!

Tvanas kyla, sodybas mus semia 
Virsta girių žali ąžuolai.
Patikėjom Tau šventą mūs žemę) 
Tau žaliuos ji, žydės amžinai.

Jei nuplautų banga raudonoji 
Paskutinę gyvybę nuo jos, 
Būsime Arka mes Nojaus 
Ir balandžiai šakelės žalios.

Akmuo tas, - tvirtovė po kojų 
Nėr jėgos, kas pajudintų jį; 
Ten atšvęsim mes laisvės rytojų. 
Apraudosim skriaudas ten visi...

Nenuženk nuo akmens,
O Marija,
Piemenėliams pravirkus kadais...
Mes išpuošim šventoves lelijom 
Ir nevystančių rožių žiedais!

totinai vaikučių prašoma pa
sisakyti, kas esanti, ji pasiva 
dino Sv Rąžančius Karaliene. 
Jos misija esanti paskatinti 
žmonės atgailos darbams, 
vengti nuodėmių, kalbėti Ra
žančiaus maldą, aukotis Ne
kalčiausiai Marijos Širdžiai, 
plėsti permaldavimo Komuni 
jas ir pan.

Apsireiškimas įvyko ypatin 
gose aplinkybėse. Bemaž vi
sas žemės rutulys tuomet 
skendėjo karo liepsnose. Tai 
buvo 1914 18 metų Pasaulinio 
Karo dienos Jis visiems jau 
buvo įkyrėjęs ir visi ilgėjosi 
taikos. Liepos 13 dienos apsi 
reiškime Švč. Mergelė tarp 
kita priminė, kad karas jau 
einąs j galą, bet jei žmonės 

VYRŲ BROLIJOS

PIKNINKAjT i jantoj 
Bus gegužės mėnesio 19 d.

Piknfkan užsirašyti galima pas Brolijos 
valdybą ir klebonijoj.

Paskutinė užsirašymo diena 12 gegužės.

netaisys savo gyvenimo ir ne 
giliaus Dievo įžeidinėję, pra
sidėsiąs netolimoje ateity ki
tas dar baisesnis. Vieną nak 
tį ant dangaus pasirodysią,nti 
nepaprasta šviesa. Tai būsiąs 
ženklas, kad D.evo bausmė 
yra arti Kad to neįvyktų, 
Svč. Mergelė pasisakė atei
nanti prašyti paaukoti visą 
pasaulį ir rusų tautą Nekalči 
ausiai Marijos Širdžiai ir pir 
maišiais mėnesių šeštadieni
ais įvesti permaldavimo Ko
muniją Jei šieji pageidavi
mai busią įvykdyti, Rusija at 
sfversianti ir būsiant taika. 
Bet jei žmonės šiųjų pageida 
vinių nevykdysią, Rusija pa
sės klaidų sėklą, kils naujų 
karų ir Bažnyios persekioji
mų, žus daug nekaltų žmonių 
Šv. Tėvas turės daug kentėti 
kaikurios tautos bus sunaikin 
tos. Bet galiausiai Nekalčiau 
šiai Marijos Širdžiai lemta 
būsią triumfuoti.

1938 metų sausio 25-26 nak 
tį daugelyje vakarų Europos 
kraštų buvo matyta šiaurėje
nepaprasta šviesa. Vėlyvesniu 
Liucijos pareiškimu toji švie 
sa ir buvusi Dievo nurodyta
sis ženklas, kad žmonija sto
vinti prieš naują skaudžią ne 
laimę. Liucija padarė visa, 
kas nuo jos parėjo, kad Svč. 
Mergelės troškimai būtų įvy 
kdyti. Deja, žmonija įspėjimų 
nepaisė. Po didelių sukrėtimų 
vidurinėje Europoje, po kru
vinojo 1936-37 metų pilietinio 
karo Ispanijoje, po Austrijos 
ir Čekoslovakijos okupavimo, 
1939 metų rugsėjo 1 dieną į- 
siliepsnojo II Pasaulinis Ka
ras. Jis buvo ypač žiaurus. 
Jame žuvo apie 30 milijonų 
žmonių.

(Bus daugiau)
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NUSILENK
Gegužės mėnuo visame pa

saulyje yra gražiausias metų 
laikas. Paukščiai susukę gūž
tas žieduose skęstančiuose 
medžiuose, dieną naktį skar
dena orą, linksmindami pe- 
rekšiėles kantriai laukiančias, 
kada prasikals pirmasis ma
žutėlis. Pavasaris atgimimo
metas, naujos, liaunos gyvy
bės prasiveržimo metas, to
dėl gal būt ir tinkamiausias 
laikas pasirinktas viso pasau
lio motinai pagerbti. Be to 
Katalikų Bažnyčios šis me- 
n o skirtas mūsų visų Moti
nai. Nekalč.ausios Širdies 
Švenčiausiai Marijai. Jos šir
dis, nežiūrint, kad buvo sep
tyniais skausmo kalavijais 
perverta, yra šaltinis ne.šsen 
karnos meilės, didžiojo atlei
dimo ir begalinės kantrybės. 
Tas ypatybes Dievas įkvėpė 
kiekvienos motinos širdyje ne 
žūrint jos kilmės, rasės ar 
išs mokslinimo.

Žemiškoji Motina, Dievo pa 
laimoje, davė mums Kristų, 
šventuosius, davė žmonijai di 
džiausiąs genijus, išradėjus, 
kūrėjus. Tik tas kas nepa
klausęs motinos širdies balso 
nueina savais kelius, tampa 
dažnai baisus nusikaltėlis, tar 
ši Dievo rakeiktas sutvėri
mas. Nes: «.Juk Dievas yra 
pasakęs: Gerbk tėvą ir moti 
ną, ir kas keiktų tėvą ar mo 
tiną, mirte temiršta», (Mato 
15, 2 18). Taigi, ar neverta su 
simąstyti pažvelgus į išvargu 
sias, geras motinos akis? At 
siklauskime savęs, ar užtekti 
nai pagerbėm ją? Ar neveltui 
buvo jos nemigos naktys, jos 
pilnos rūpesčių dienos?.. Lai 
mingas tas, kas pajus nešęs

Nepraleiskite progos smagiai pasišokti 
spalvingame šviesų žaisme!

Š/m. gegužės mėn. 18 d Lietuvių Brazilų Kultūri
nio Bendradarb'avimo Klubas ruošia

' - J A U N U -
fckiu Vakara,

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.

Pakvietimus ir staliukus įsigyti iš anksto V. Anas- 
tazijaus lietuvių mokykloje arba pas Juozą Karpavičių, 
Av. São João, 233 ir p. M. Remenčienę, Pça. Carlos 
Gomes, 180.

I Rengėjai

PASINAUDOKITE PROGA
• . . >

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

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

Halina Mošinskienė.

MOTINAI.
tik džiaugsmą savo motulei! 
Vargas tam. kurs nemokėjo 
vertinti ir branginti jos mei 
lės, nes jis nusiaalto ne tik 
pr’eš savo motiną, bet ir prieš 
Dievo įsakymą

Šiais laikais tenka pastebė 

ti, kad jaunimas ypatingai 
lengvabūdiškai sprendžia šį 
klausimą. Nekartą, žiūrint iš 
šalies, susidaro įspūdis, kad 
vaikas jaučiasi viršesnis už 
savo tėvus ir visomis priėmė 
nėmis stengiasi įrodyti, kad 
tai tėvai turi būti jam dėkin 
gi. kad jis yra pasauly. Taip 
motina yra begaliniai laimio 
ga jausdama, kad turi prie 
savęs stiprų ir sveiką vaiką, 

bet jos padėka skirta ne vai 
kui, bet Tam. koris ją pasi 
rinko šiai laimei išgyventi. Ir 
aštriais kalavijais veria jos 
širdi skausmas, kai jos sūnus 
ar duktė nesiklauso jai įkvėp 
tos išminties ir patarimų, kai 
jie nueina sakais keliais ati 
toldami nuo jos sielos ir jos 
širdies

Mokinos gerbimas glūdi ne 
vien tame, kad vaikas pasi
meilina ja: Motinos Dienoje, 
na bučiuoja retkarčiais jos 
ranką, ypatingai, kai jam rei
kia ko nors išsiprašyti, pasa
ko jai keletą meilių žodžių... 
Motinos gerbimas turi pasi
reikšti kiekviename žingsny
je: palengvinant jai kasdieni
niuose darbuose, duodant po
ilsį jos išvargusioms rankoms 
kurios tiek pakėlė, kol išau
gino bejėgį kūdikį žmogumi: 
pradžiuginant jos išvargusias 
akis, kūmos tiek nemigos nak 
tų yra būdėjusios, tiek valan 
du pražiūrėjusios, kol visi 
jos vaikai susirinks prie ben
dro stalo...

O ar dažnai mes pagalvo
jame, kas graužia jos susirū
pinusią širdį, kodėl jos vei
dai taip keistai nubalę? Ko
dėl šynsena užgeso ant jos 
pablyškusių lūpų?

Dėja, vaikai labai- dažnai

žinios
MOTINOS DIENA

Šis sekmadienis Lietuvoje 
buvo pirmasis gegužio yra 
skirtas motinos garbei. Dera, 
kad kiekvienas šią dieną la
biau prisimintų aukas, kurias 

prisimena tai tik tada, kai jie 
netenka motinos kai ji pasi
traukia kukliai amžinam poi - 
si ui. Tada ties motinos kars
tu išsiveržia beviltiškas šau
ksmas: «Mama, sugrįžk»!... 
Bet per vėlu Tik tada atsi
liepia sąžinės graužimas ir 
tik tada pasidaro aišku, kad 
permažai vertinome motiną 
kai ji buvo su mumis, kad 
mes gal būt ir esame kalti
ninkai to, kad Dievas ją pa
sišaukė anksčiau, kaip kad 
mes tikėjomės.

Todėl šiandieną siunčiame 
paskatinimą jaunimui gerbti 
ir laiku branginti kiekvieną 
valandą išgyventą motinos 
globoje, nes nei viena žemiš
koji medė nėra tokia stipri, 
patvari ir atlaidi, kaip moti
nos!

Gerbiant savąją motiną rei
kli gerbti ir kiekvieną kitą 
neišskiriant nei rasės, nei 
tautybės. Kiek sykių tenka 
pastebėti autobuse, traukiny, 
net bažnyčioj, kad motina lau 
kianti kūdikio, arba su kūdi
kiu ant rankų turi išstovėti 
ilgas valandas, tuo tarpu svei 
ki, stiprūs jaunuoliai ar mer
ginos patog ai atsisėdusios tik 
pajuokos žvilgsnius jai pasiun 
čia Arba žila, kaip suvytęs 
obuolėlis veidu senutė, stovi 
įsikabinusi ramsčio, o jos gy
venimo kelią perėjusias ko
jas varsto reumato skausmas 
ir ji nedrįsta paprašyti vie
tos, nežino koks paniekos 
žvilgsnys ją sutiks, o jame ji 
išskaitys: «Gyvenimas Jau
niesiems»! Taip ji tai žino, 
nes ji irgi kažkada buvo jau 
na, bet ji taipogi žino, kad 
nei vienas mūsų nepasiliks 
amžinai jaunas, ir nei vie
nam mūsų nėra žinoma valan 
da, kada motulė bus pašauk
ta amžinam poilsiui.

Tad pagerbdami gyvas ir 
mirusias motinas, prisiminki
te ir tas. kurios atskirtos nuo 
savo vaikų, visų užmirštos 
kenčia, baigdamos savo die
nas vienatvėje ir skurde, ku
rių ilgesį tegirdi juoda nak
tis, o ašaros susigeria rytme
čio rasoje Jų vardan pasisten 
kite suteikti atatinkamą pagar 
bą ne tik sávo motulei, kuri 
šiandieną glosto jūsų galvą, 
bet ir kiekvienai motinai ku
rią sutiksite gyvenimo kelyje 
už tai pelnysite padėką ir pa 
garbą patys tapę tėvais!

Mamytė brangi mano šviesa 
Tu esi žibintas mano kelyje, 
Tavoji įkvėpta Dievo tiesa, 

Lydės mane gyvenimotamsoje
į

Gyvenk, mama gyvenk ilgai 
Šildyk savo meile skaisčiai! 

Be tavo meilės prailgs takeliai
Ir gyvenimo prasmė tuščia! 

dėl mūsų yra pakėlusi moti
na, jaustų jai ypatingą pagar 
bą ir pareikštų dėkingumą.

V. Zelinos jaunimas kvie
čia visas lietuves motinas ir 
visus, kurie nori pagerbti sa
vo motiną dalyvauti, motinos 
dienos minėjime.

9 vai. šv. Mišios ir bendra 
jaunimo Komunija,

3 vai p p. Gimnazijos salė 
je pagerbimo aktas.

Pagrindinį žodį šventės pro 
ga pasakys Seserų Pranciš- 
kiečių Viršininkė Sės. M Ur
bana.

Meninę dalį išpildy-: S Pau 
lo Lietuviukų akordeonistų 
orkestia Moksle v u Ateiti 
ninku choras padainuodamas 
«Siuntė mane močiutė» r «0 
čia čia», tautinių šokių šokė
jai pašoks: «Lengiūgėlj», «v ė 
darą» ir «Malūną» Belo daly 
vaus lietuviškos mokyklos mo 
kiniai su ber iukų ir mergai 
čiu h v n uiais. su savo choru» 
i seen zacijonis- r mi k. H. Mo 
šinskienes specialia1 šiai pro 
gai paradytu vaidinimu’ «Mo 
tirios D enos vizij; » įėjimas 
nemokamas.

šaunios VEsriuvĖ>
Per Atvelykį Moinho Velho 

Bažnyčioje sumainė žiedus 
ilgametė, uoli moksleivių atel 
tininku narė Kazimiera De
veikytė ir Juozas Klimašaus 
kas Piršliu buvo .1 Lukoše 
vičius, svočia jaunojo sesuo. 
Vestuvių pulką, pabrolius ir 
pamerges sudarė Moinho Ve 
Iho vargo mokyklos lankyto 
jai Pažymėtina, kad visi pa 
lydoyai kartu su jaunaisiais 
priėmė šventą I-©muiliją. Tai 
ar tik ne pirmos inkios vestu 
vės S. Paulyje Pas utiniu lai 
ku Lietuvoje, tai nebuvo jo 
kia retenybė. Bažnyčios var 
du jaunut sius palaimino kimi 
gas J. Šeškevičius. Mokslei 
viai sugiedojo; «Vent Crea
tor», taip pat giedojo šv. Mi 
šių metu. Va šės įvyko pas 
jaunosios teta, dalyvaujant 
skaitlingam būriui vietos lie 
tuvių ir jaunųjų draugų. Se 
nas malūnas tą vakarą aidėjo 
lietuviškoms dainomis. Atsi 
menant, kad jaunasis mažu 
vaiku būdamas liko našlaičiu 
užaugo tarp svetimųjų ir dar 
silpnai kalba lietuviškai, vi 
sa atsakomybė už būsimos 
šeimos lietuviškumą tenka 
mokytojai Kazimierai. Tiki' 
mės, kad ji neapvils.

ATEITININKAMS

19 gegužės po 9 vai. šv. Mi 
šių mėnesinis kuopos susirin 
kimas. Choro repeticija šeš 
tadienį 5,30 min. vakare. Visi 
prašomi paskubėti atsilyginti 
už «Ateitį» ir užsimokėti na 
rio mokestį.

— Pakvietimai į Motinos 
Dienos minėjimą su rezervuo 
toms vietoms M. A. tėveliams 
randasi pas valdybos narius. 
Prašom pasiimti.
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Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

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 Calçados
ei*

SPECIALYBĖ 
panelėms,

Rna Javaės, 626 -

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

Tei. 51-4011 São Panic

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

•WHHHm aaaoHBonamonm
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SÃO PAULOCaixa Postal 3967

•/ihNINTELlAl ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j i u vy ir lc j e LA IĮJ L (O
Ê

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudentee

Fone 63-5294

8

São Paulo

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų
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E

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t, 

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMU1.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C. R. C. tob o n.o 551

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat na Junta Comercial 
Pis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

MŪSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

pusi. 5

IHIHMMn
MIELI LIETUVIAI!

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

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

HI

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios' pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

į.•g

i l 
l

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

£

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C

gi■y
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 —- SÃO PAULO

IŠVYKA

Pirmą gegužės moksleiviai 
ateitininkai buv© išvykę su 
autobusu visai dienai į ūkį 
«Milton» netoli Suzano. Oras 
pasitaikė gražus ir šiltas. lš- 
vykusieji turėjo malonios pro 
gos pabūti grynam ore, pasi
maudyti, pasivaišinti lauko 
kepsniu ir pasilinksminti. Pa
vakare prie koplytėlės susi
kalbėję pirmas gegužines pa
maldas, dainuodami grįžę 
namo.

— Šeštadienį Vila Zelinoje 
sumainys žiedus: Boleslovas 
Grincevičius su Odete Godui, 
Jonas Verbitiskas su. Angeli
na Vera Bartusevičiūtė, Pra
nas Dulinskas su Helena De
ra esu k.

— Gegužės mėn. 19 d. bus 
pamaldos Agua Raza lietuvi 
aras 8 vai ryto vietinėj para 
pijos bažnyčioje.

- Šiomis dienomis išvyksta 
Šiaurės Amerikon Seselė M. 
Lilija ir Seselė M Aparecida 
Seselija M Lilija, išdirbusi 
S. Pauly penkerius metus, vv 
ksta aplankyti savo tėvelių, 
gyvenančiu New York# — 
Brooklyn. Linkime laimingos 
kelionės ir greito sugrįžimo.

— Rio de Janeiro l etuviai 
patvarūs. Jie kas šeštadienis 
renkasi j liaudies universite
to kursus, palyginamai negau 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

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

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

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

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, 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 pakviptavimą.
★ 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 403 — São Paulo,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

šią Rio de Janeiro lietuvių 
kolonija, atsilanko daug.

— Lietuviškos programos 
transliacijos laikas per Ra
die Nove de Julho. vidutinė 
mis 540 kilociklų ir trumpo
mis 25 metrų bangomis, pa
keistas. Vieton 9:40 vai. ryto 
transliuojama šeštą (18) va
landą vakaro. Klausytojai sa 
ko, kad ši valanda patogesnė.

— Laiškai: J. Tatarunni, A. 
Antanaitytei, J. Metelauskui, 
J. Bagdžiui, Aid. Valavičiūtei, 
Aid. Butrimavičiutei, Josefi- 
nai Buzatei. J. Seliokui, L. 
Ramašauskui, H Bortkevič, 
J. Dagilienei, J. Girdauskui, 
J. Ivoškai, O. Mateiionytef, 
A. Slapelytei, A. Pumputienei, 
J. Jakučiui. M Lazdauskie- 
nei, J. Nadolskiuf.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojam visi 

ems giminėms, pažystamiems 
ir draugams mus sveikinu
siems musų jungtuvių proga.

Ypatingai dėkojam svotams 
Juozui Lukoševičiui ir Vikto
rijai Klimašauskaitei, nz viso
keriopą pagalbą, kun Dedei 
Juozui už paiaiminima, drau
gams ateitininkams už jaudi
nančias giesmes šv. Mišių me 
tu ir gražias dainas pobūvy
je, visiems vargo mokyklos 
mokiniams, už iškilmingą pa-

Paukštis iš Bostono, Š. Amerikos, nuvežtas Anglijon, į savo gimtąjį miestą sugrįžo per 
13 dienų. Šis paukštis gali plaukiosi.

— Maršalas Bulganin pasiūlė Amerikai draugiškumo sutarti dvidešimčiai metų pasira 
šyti. Bet praėjusių 39 metų laikotarpy rusai pasirašė 10 nepuolimo ir neutralumo, ir 14 ka 
ro sutarčių - ir visas jas sulaužė.

Nepalo valstybė yra Himalajų kalnų slėniuose - tarp Tibeto ir Indijos. Savo teritorijoj 
turi penkis didžiausius pasauly kalnus - Everestą, Kančenjungą, Makalų, Daulogirįir Anapu 
raną. Jų aukštys yra virš 7 kilometrų. (USIS)

lydėjimą prie altoriaus, vi
siems maluniečiams, jauniems 
ir seniems, už draugiškumą 
ir nuoširdumą. Dėdėms ir te
toms Jonui ir Monikai Devei- 
kiams. Teklei ir Kazimierui 
Mačiulevičiams, Kazimierui ir 
Juzei Toleikiams dėkingumą, 
neišsakydami jo žodžiais bet 
jaučiam jį savo širdyse.

Visiems ir už visa tariame 
nuoširdų ačiū. Pažadame šią 
brangią dieną mus prisiminu
sių, niekados neužmiršti ir 
prašome Viešpatį visiems at
lyginti.

Juozas ir Kazimiera

Klimašauskai.

PAIEŠKOMI:

1) Margis Edvaldas, gira. 
1914 m ,

2) Milkeraitis Jonas, gim. 
1910 m ,

3) Merkys Vladas su šeima, 
gim. 1899 m .

4) Milkerienė Gerulytė Ona, 
gim 1890 m ,

5) Miškinis Vrubliauskaitė 
Elena, gim. 1912 m

6) Miškinis Vladas, gim 
1914 m,

7) Martinkaitis Aleksandras 
gim. 1890 m .

8) Margevičius Justas, gim.
1925 m..

9) Mikliauskaitė Liuba,
10) Mackevičienė Eugenija, 

gini 1917 m .
11) Matulaitienė Bakunaitė 

Johanna, gim. 1890 m..
12) Mikšeyičius Medardas, 

gini. 1890 m..
13) Makševičius Elena, gim. 

1902 m .
14) Marciševsky Josef, gim, 

19' 0 m .
15) Miškinis Vincas,
16) Matulaitis .Jonas.
17) Omiljonas Zigmas, gim. 

1921 m,
18) Omiljonas Vaclovas, gim. 

1922m ,
19) Petrauskienė Aldona.
20) Preikšaitis Juozas, gim. 

19i5m .
21) Piff Eugenija.
22) Petroijiinas Adolfas, gim,

TAISOME RAŠOMĄSIAS MAŠINAS

ir oerkame naudotas Gali būti ir su trukumais (apgadintos)

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

I š V i s u r
- Kolumbijoje padėtis įte 

mpta. Yra pavojus civiliniam 
karui kilti. Reikalą gali sut
varkyti kariuomenė, jei ji pa 
ti bus vieninga Tautos dau
guma yra nepalanki dabarti
nei vyriausybei.

- l’aip jau žinoma, šią sa 
vaitę baigėsi pasitarimas tarp 
Vakarų Vokietijos ministério 
pirmininko Konrad Adenauer 
ir Anglijos ministério pirmi
ninko Mcmillan. Bendrame ko 
munikate sako, kad abudu 
valstybininkai yra vieno nu
sistatymo, kad šiaurės Atlan
to Sąjungą reikia stiprinti. 
Taip pat, vienoks nusistaty 
mas yra del greito Vokietijos 
suvienijimo. Tačiau vokiečiai 
nepritaria anglams del anglų 
kariuomenes sumažinimo ben 
drai ir special ai Vokietijoje.

— Paskutinėmis žiniomis A 
rnerikos karo laivynas esąn 
tis Viduržem o jūroje gavo į 
sakymą į rytinę Viduržemio 

1896m ,
23) Pratkūnienė- Patkamary- 

rė Elena, gim 1890m.,
24) Petronis Jurgis, gim. 

1920m..
25) Putenaitis Petras
26) Radzevičius Petras, gim. 

1912m ,
27) Rutelionis Vytautas su 

žmona Julija,
28) Rimkus Juozas, 1912 m.,
29) Spiridavicienė Labrikai- 

tė Aleksandra,
30) Sarpalis Jonas su sūnum 

Leonardu ir
31 Slapšaitis Richardar ir 

žmona Amalija.

Ieškomieji arba apie ju
os žinantieji, prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituania. R 
Dom José deBarros. 168 5° 
andar. Caixa Postal, 7249, 
São Paulo, Brasil, 

juros dalį, arčiau Egipto bei 
Sirijos, nes ten reikalai vėl 
drumsčiasi ir gali būtį staig
menų. į Sirijos vidaus gyve 
nimą labai daug kišas: Mask 
vos pasiuntinys, Įvykių raidą 
visi su atsidėjimu seka.

Vengrijoje vėl įvestas 
privalomas pradžios ir aukš 
tesnėse mokyklose rūsų kai 
bos mokymasis.

—- Kas savaitę apie šimtą 
rusų «teknikų» ir šimtai bul 
garų turistų atvyksta Sirijon. 
Š tie «turistai» yra blogas 
ženklas. Sirijos vidaus gyve 
nime laukiama netikėtinu 
mų

— Brazilijoj aleista apy
varton daug falšyvų . pinigų, 
ypač dang tūkstantinių. Pini
gų «fabrikai» veikė Brazilijoj 
ir Argentinoje. Policija sako 
yra užtikusi pinigų dirbėjų 
pėdsakus,

— São Paulo gubernatoriui 
Janio Quadros gydytojai pa 
taria, bent mėnesį laiko ilsėtis 
Tačiau gubernatorius parei
gas vargu peleis vicegubęrna 
toriui, kurį neperseniausiai 
išmėtė iš gubernatorius pa
talpų.

— Santos uosto darbininkų 
tarpe vyksta propaganda strei 
kuoti Rio de Janeiro uoste 
darbininkai streiką pradėti 
yra nutarę 14 d gegužės m.

— Opozicinė spauda, kaip 
O Estado de São Paulo, rašo, 
kad vyriausybė ruošią naują 
korporatyvinės demokratijos 
konstituciją, panašią kaip Por 
tugalijoje. Ar tai tiesia, ar tik 
opozicijos išsigalvojimas, ži
nių nėra.

- S Pauly ir aplinkiniuo
se miestuose tekstilės įmonės 
atkleidžia nemaža darbiniu 
kų Gumos fabriko Firestone 
vadovybė spaudoje paskelbė 
atsišaukimą, kad del žaliavos 
trukumo fabrikas bus prives
tas atleisti tūkstančius darbi
ninku. Santo- Andrė miesto 
prefeitas ir vereadoriai šiuo 
reikalu labai susirūpino ir 
kreipėsi į atatinkamas vald
žios įstaigas, kad fabrikui 
žaliavos pristatymas būtų pas 
kubintas.

— Vienerių metų laikotar
py bus ėsfaltuotąs kelias tarp 
São José dos Campos ir Ca- 
raguatatuba. São Sebastião ir 
Ubatuba. Dar Šiais metais bus 
esfaltuota ligi Paraibuna mi
esto.

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

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