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Aiškiu Vienybės Keliu
Visi žinome iš spaudos, kad 

VLIKą sudarančios demokra
tinės grupės sustiprino pas
tangas ir ėmėsi konkrečių žy 
gių visai patriotinei lietuviš
kai visuomenei apjungti ko 
voje už Lietuvos išlaisvinimą 
Kiekvieną kartą, kada viena 
ar kita grupė iš VLIKo dar
bo išsijungdavo, VLIKe lie
kantis kamienas reiškė apgai 
lestavimo Kiekvienas toks ’į- 
vykis buvo ne musų stipru
mo, bet silpnybės požymis ir 
mūsų, tremtį ėdė tos pačos rū 
dys, kurios taip bud ’’gos 
buvusioms. Paskutiniai VLIKo 
nutarimai plačiai atidarė var
tus visiems, norintiems Į ben 
drą darbą grįžti nieko nekal
tinant ir iš nieko nereikalau
jant atsiprašymo, nieko nes
kirstant į laimėjusius ir pra
laimėjusius.

Vengrijos įvykių raida tu
rėtų būti mums visiems dide
lė pamoka. Ji išsklaidė pas
kutines abejones, je:gu kas 
dar manó, jog Sovietai bus 
linkę pasukti pavergtųjų tau 
tų laisvės keliu Aiškiai sti 
prėjanti neostalin zmo linkmė 
Sovietuose slepia savyje mū 
sų Tėvynei nauju sunkiu kan 
čiu ir priespaudos pavojų. 
Laisvojo pasaulio pakrikimas 
neryžtingumas akina soyietiš 
ką akiplėšiškumą, tanku pa 
galim visu nuožmumu slopin 
ti kiokvieną nelaiminijos au 
kos bandymą fšsprųsti iš so 
vietiškų letenu

Taip suriedant įvykiams, 
VLIKo Prezidiumas. jau<da 
mas didelę atsakomybę už Lie 
tuvos likimą, visus šaukė ir 
šauk’a vertybėm Gaila, jeigu 
kai kas bando aiškinti tai VL1 
ko sijonu m u Tai grynas ne 
susipratimas. Vasario 16 d mi 
nėjimų eiga visame pasauly 
je byloja ką kitą Te neap 
gaudinėja savęc niekas, įsįkal 
bėdamas kokį tai sau «stipru 
mą». VLIKas ne pripuolamai, 
o sąmoningai pasuko šiuo, o 
ne kitu keliu Gyvas reikalas 
sustiprinti mūsų laisvinimo 
veiklą išsaukė ši VLIKo žygį. 
Visų susirūpinimas turi padi
dėti akivaizdoje naujai išryš 
kėjusio sovietiško grobuonis 
kūmo Ne biudžetiniai aspek 
tai, kaip kai kas norį aiškin
ti. nulėmė, kad VLIKas vieny 
bė^ keliu pasuko. Gyvą kovos 
dvasią išlaikyti, pasišventimą 
ugdyti, ypač priaugančiose 
kartose, lietuviško reikalo 
orumą pakelti svetimųjų tarpe 
ir įjungti visus, visus be išira 
ties į šventą kovą už musų 
tėvu žemės laisvę - štai kas 
VLIKui šiuo atveju rūpi. Ko
votojų ir talkininkų niekad 
nebus perdaug. Darbo dirva 
yra beribiai plati.

Daug ką galima VLIKui ir 
Į jo darbą įsijungusiems pri
mesti ar priekaištauti Tačiau 
ir VLIKe priešai turi pripaži- 
pti, kad lis ištikimai stovėjo 
ir stovi Lietuvos reikalų sar
gyboje. Nė mažiausia proga 
nepraleidžiama mums nadary 
tàs skriaudas kelti ir reika
lauti okupantu mindžiojamu 
pagrindinių teisių ir laisvių 
mūsų tautai atstatymo. Neręi 

kalingos kalbos, kad VLIKe 
kas varžosi dėl vietų ar pel
nosi iš ten dirbamo darbe. 
Kad tik daugiau atsirastų, kas 
nori į tą darbą įsijungti ir su 
geba jį dirbti, o dėl vietų uie 
kas nesivaržo. Jaunesnių jė
gų ypač pasigendama laisvini 
juo darbe ir jų pasireiškimų 
laukiama

Kiekvienam galvojančiam 
aišku, kad VLIKą sugriovę, 
jo autoritetą sumurdę, mes 
patys save išplakame, nes ki 
tos panašios institucijos nie
kuomet nesukursime. VLIKas 
šiandien yra ir mūsų tautos 
ir musų valstybės valios reiš 
kėjas ir jų balsas. Nuo 19-13 
metų jis vadovauja musų iš
laisvinimui. Tad tepasvarsto 
kiekvienas, ar jo pasirenka
mas kelias, jo statomos sąly
gos yra naudingesni bendram 
reikalui, negu apsijungti visi
ems apie VLIKą. Ar išviso 
yra kitas veškelis, kuriuo mū 
sų tauta turėtų pasukti. Koks 
jis?! Tepagalvoja ir tepasiima 
atsakomybę kiekvienas Mes 
linkime-tesujungia visus 1944 
m. vasario 16 d, deklaracijos 
dvasia ir Lietuvos kančios.

(E)

— Ukrainieų Tautos tary
bos taryba, posėdžiavusi Mi 
unchene. tarybos pirmininku 
išrinko Rytų Ukrainos rašyto 
ją Ivan Bahrianyj. Jis pri
klauso revoliucionierių demo 
kratų partijai. Vykdomosios 
tarybos pirmininku išrinktas 
Mykolą Livickyj (tautinių de
mokratų partijos pirmininkas) 
Sesijoje buvo pasisakyta už 
Rytų Europos tautų egzilinių 
centrų glaudų bendradarbiavi 
mą ir prieita išvados, kad į vy 
kiai Vengrijoje ir Lenkijoje 
parodę rimtus Sovietų Sąjun 
gos irimo simptomus. (E)

Lietuvoje nėra tvorų

Iš Brazilijos grįžęs Linas 
Vąlbąsys rašo propagandinius 
straipsnelius komunistin ame 
laikraštpalaįky skiriam užsie 
trio lietuviams Viename jų ra 
šo: «Visur naujas, dar mums 
gerai nepažįstamas, gimtojo 
krašto vaizdas: be ežių, be 
tvorų, skiriančių vieną ūkelį 
buo kito. Kai kur matyli di 
deli pastatai su kieme išsiri 
kitavusiomis didelėmis eilėmis 
žemės ūkio mašinų».

Reiškia Lietuvoje jau dau 
giau nėra nė ūkių nė «ūke 
lių». Panaikinti ir rubežiąi 
skiriąntjėjį vieną nuosavybę 
puo kitos. Lietuva yra pavers 
tą vienu dideliu kolchozu, 
kur buvę laisvi valstiečiai, ü 
kininkai, dirbę savo tėvų ir 
protėvių prakaitų aplaistyta, 
žemę, paversti baudžiaunin 
kais

L. Valbasys niekad nepara 
šė kiek baudžiauninkas valan 
dų dirba kiek uždirbą ir ką 
gali už tą uždarbį nusipirkti. 
Taip pat niekad neparašė 
kam tenka baudžiauninkų sun 
jįtiu prakaitu uždirbtos gėry 
bės, kas valgo Lietuvos lau

Š. Amerikoje, Connecticut valstijoj. Groton uo«te, į karo 
laivyną buvo įjungtas dar vienas atominis submarinas “Sea
wolf”, kuris matyti kairėje su iškelta vėliava Pirmas po
vandeninis karė laivas atomine energija varomas buvo “USS 
Nautilus”. ‘‘Seawolf” yra 3260 toneladų ir jūron bandymas 
buvo paleistas 1955 m. birželio mėn. Tik po ilgų bandymų 
atominiai laivai yra įteikiami karo laivynui. (USIS)

kuose užaugintus rugius, kvie 
čius ir kiek jų tenka jam. Vai 
basys la bai juodai niešia B ra 
zilijos fazendų gyvenimą. Ta 
čiau yra faktas, kad ir nevie 
nas mūsų tautietis dirbęs fa 
zendoje šiandien pats yra ne 
mažų .žemės plotų savininkas. 
Ne vienas eilinis fabriko dar 
bioinkas šiandien yra įvairių 
dirbtuvių, ar net didesnių in 
dustrijų savininkas. O kiek 
Lietuvoje kolchoz’ninkų įsigi 
jo savo nuosavus ūkius, dar 
binįnkų nuosavas, dirbtuves? 
Lauksime L. Valbasio atsa 
kaht j šiuos klausimus.

— Prancūzijos vyriausybė 
parlamente negavo pasitikėji 
mo ir dėlto prez deniui pada 
vė atsistatydinimą. Naujos vy 
riausybės sudarymas nebus 
lengvas Ypač yra sunkiai 
sprendžiamas kolonijų klau 
simas.

— Nežiūrint vyriausybės 
krizės, Prancūzijos preziden 
ta« Coty. numatytos kelionės 
į Š. Ameriką neatidėlios.

—• Anglų vyriausybė at 
šauks šiom's dienomis visus 
suvaržymus liečiančius pre
kybą su komunistine Kinija. 
Amerika pasiryžusi suvaržy 
mų neatšaukti.

— Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito pareiškimu Jugoslavijos 
vyriausybė nesijaudins, jei 
santykiai su Rusija, ar kitais 
Rytų Europos kraštais nepa 
gerės Betgi pareiškė, kad 
ateis laikas, gal būt neužil 
go. kada abiejų valstybių san 
tykiai bus geri.

Iš Brazilijos komunistu par 
tijos pasitraukė vienas žymių 
partijos veikėjų, espionas Agil 
do Barata. Jis buvo partijos 
centro komiteto narys Atsi 
sakymo priežastis yra nesuta 
rimas del partijos politinės Ii 
nijos. Partijos vadovybė rei 

kalauja aklo paklusnumo vi 
soms direktyvoms ateinan 
čioms iš Maskvos Anot Agil 
do Barata B ra z 1 i jos komunis 
tų dauguma nepritaria Lųiz 
Carlos Prestes aklam pasida 
vimui Maskvos politikai,

— Norvegijos du jauni mo 
kslininkai surado vaistus, ku 
rie 50 procentų sumažina pa
vojų atominės energijos spin 
dūlių žmogaus kūnui. Tie vais 
tai imami pilulų pavidalu.

— 1958 m S. Paulyje vyks 
Pietų Amerikos sporto olim
piada.

-- Amerikoje, Kansas ir Mis 
souri estaouose siautė dide
lės audros Dešimtys žmonių 
žuvo ir šimtai sužeistų.

- Argentinoje areštuotas 
kariuomenės vadas generolas 
Luis Bussetti Jis, susitaręs 
Su kitais kariškiais norėjo pa. 
keisti dabartinį prezidentą 
Aramburū. Bet sąmokslas bu
vo susektas ir jo organizato
riai areštuoti. Sąmokslinin
kai yra didesnės nacionaiisti 
nės politikos šalininkai. Vyri 
ausybė nori taip sutvarkyti 
kad kariuomenė nedalyvautų 
politikoje. Nepasitenkinimas 
dabartine vyriausybė yra ka 
daugi ji nenori šiais metais 
skelbti parlamento rinkimų. 
Argentinoje dar yra peroniz- 
mo pavojus, jis dar daug ša
lininkų turi.

— Rugsėjo mėn. Rio de Ja 
neiro įvyks tarptautinis krikš 
čionių demokratų partijos 
kongresas. Atstovai suvažiuos 
iŠ įvairių pasaulio kraštų.

— Nato karo pajėgų vadas 
gen. Norstad šią savaitę tarė 
ši su Vakarų Vokietijos vyri 
ausybe. Nors jokio pranešimo 
apie pasitarimus nebuvo pas
kelbta, politikai spėja, kad

Minister! Povilą Zadeiki 
prisimenant

Apie ministério P Žadeikio 
mirtį «Mūsų Lietuva» telegra 
mą pirmiausia gavo iš Rio 
de Janeiro Lietuvos Pasiunty 
bės p. ministério Fr. Meier’o. 
Toliau platesnį pranešimą su 
velionies biografija prisiuntė 
p. P. Babickas. Taip pat vie
ną pranešimą gavome ir iš 
Vašingtono. Dėka skubiai 
mums prisiųstų pranešimų, 
lietuvišką visuomenę galėjom 
painformuoti apie liūdną įvy
kį ministério Povilo Žadeikio 
mirtį

Ministeris Žadeikis baland 
žio mėn 26 d. atšventė 70 me 
tų amžiaus sukaktį Lietuvos 
Pasiuntinybė Rio de Janeire 
jubiliatui pasiuntė sekantį 
sveikinimą:

- «Lietuvos Laisvės Sargy 
bintui m misteriui Povilui Ža
deikių! jo 70 mėtų sukaktu
vių proga -

Šeptynesdešimts metų ąžuo 
[lui - tai tik jaunystė, 

O jūs, žemaitis, esat vie- 
[nas ąžuolų..

Todėl mes čia, Brazilijoj, 
[neklysim

Linkėdami daug vasarų ža-
[lių...

Tėvynei mūsų didžių vyrų 
[reikia 

Ir miela mums matyt ko 
[voj dėl laisvės jos

Ministrą Povilą Žadeikį - 
Garbingą sūnų Lietuvos!

iš Washington© buvo gau
tas toks atsakymas:

Dr. Frikuį Meieriui. Lietu
vos Atstovui įr p. Petrui Ba
bickui. Rio de Janeiro. Bra
zilija. Didžj .j gerbiamieji:

Buvau begalo sujaudintas 
Tamstų gražiais poeto Babic
ko pareikštais sveikinimo žo
džiais mano 70 metų amžiaus 
sukakties proga. Priimkite ma. 
no gilų ir nuoširdų ačiū. Su 
geriausiais linkėjimais P. Ža
deikis.

Tai buvo paskutiniai Povilo 
Žadeikio žodžiai Lietuvos Pá 
siuutinybei Rio de Janeire.

P. Bs.

buvo liečiamas Vokietijos ap 
ginklavimo klausimas.

— Atsistatydino Suomijos 
vyriausybė.

— Rusija nuvertino lenkų 
pinigus. Už rublį dabar rei
kia mokėti pusantro zloto.

— Anglų kolonijai Nigeri
jai ruošiamasi suteikti nepri
klausomybė. Tuo reikalu pa
čios Nigerijos atstovai yra at 
vykę Londonan ir su anglų 
vyriausybe ruošia nepr’klau 
somybei paskelbti planus.

— Vašingtone uždarytomis 
durimis tarėsi prezidentas Ei 
senliower, specialus nusigin
klavimo klausimams spręsti 
atstovas Stassen įr užsienio 
ministeris Dulles.
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Incidentas Švedijos Parla
mente dêl Lietuvos

«Eltos» Skandinavijos korės 
pondento pranešimu iš Stock- 
holmo, Švedijos parlamento 
pirmuose rūmuose, svarstant 
karinj biudžetą, kilo inciden 
tas dėl Lietuvos ir kitu Pabal 
tijo kraštų. Atstovai smarkiai 
piktinosi komunistų atst Oil
man kalba ypač kai jis palie 
té sovietų įsikišimą Vengrijo
je. Dešiniųjų partijos atstovas 
Svard paklausė Ohman, ar jis 
galįs pasakyti, kada sovietinė 
kariuomenė pasitrauks iš Es
tijos ir Lietuvos. Kai Ohma- 
nas mėgino aiškinti, kad tie 
kraštai esą pasidarę sovietinė 
mis respublikomis savo pačių 
gyventojų pageidavimu, parla 
mento atstovų tarpe kilo pasi 
piktinimas. Švedų parlamento 
atstovai tokį komunisto aiški
nimą palaikė pasityčiojimu iš 
parlamento.

Incidentas parodė, kaipŠve 
dijos parlamento atstovai ver 
tina padėtį, susijusią su Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo krašfų 
sovietine okupacija ir kad 
neutraliųjų švedų sąmonėje 
yra gyvas įsitikinimas, jog so 
vietinė kariuomenė iš tų kraš 
tų tikrai turės pasitraukti. (E)

Didz. Britanija

Didž. Brit Lietuvių Sąjun
gos pirmininkas M. Bajorinas 
ir lietuvių bei latvių organiza 
cijų pirmininkai kovo 30 d. 
pasiuntė laišką britų darbo

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

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

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

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

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

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku 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.

partijos vadui Gaitskell dėl 
jo kalbos, pasakytos Berlyne 
anie Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekoslovakijos neutral zaciją, 
kurioje nebuvo minėtos Pabal 
tijo valstybės. Laiške buvo 
reiškiama viltis, kad Gaitskell 
atkreiptų savo dėmesį j tra
gišką Pabaltijo tautų likimą 
ir paremtų jų pastangas at
gauti laisvę ir nepriklausomy 
bę Balandžio 2 d Hugh Gai 
tskell padėkojo už pabalt e- 
čių laišką Jis pilnai įvertinąs 
pabaltiečių pažiūras, kurio
mis jam busią malonu pasi
naudoti. (E)

— (E) Pirmoje Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šo
kių šventėje, kuri įvyks Či 
kagoje birželio 30 d, daly
vaus per 30 šokėjų grupių su 
400 500 šokėjų. Visos grupės 
jau dabar sparčiai tam ruo
šiasi.

— (E) Estijoje išleidžiamas 
deportacijų įstatymas. »Sovie 
tskaja Estija» praneša, jog 
Estijoje išleistas įstatymas,, 
kuriuo numatomi prievartos 
darbai «antisocialiams ir pa
razitiniams gaivalams»» 2 iki 
5 metų Nesunku su prasti, kad 
remiantis tuo įstatomu, bus 
galima ištremti betkurį komu 
nistams nepageidaujamą as
menį. Įstatyme esą nuostatų 
kad gyventojų dauguma kai
muose ir kvartaluose gali vie 
tinėms taryboms pasiūlyti iš
tremti asmenis, kurie gyvena 
«parazitinį gyvenimą».

Ar žinai kad... Kaipo pinigai kitados buvo vartojama druskos plytelės, gyvulių dantys, 
popierio ar metalo gabalai.

Žuvis bagrė gyvena dumbliname vandeny, taip, kad jeigu jai reiktų atidaryti akis mais 
tui ieškoti, ji turėtų mirti badu

Zang. buvęs komunistinės Korėjos kareivis, šaudė iš sunkaus kulkosvaidžio į sovietiš
kus karius vengrų sukilimo metu. Jis pabėgo Austrijon. Prieš tai jis buvo atsiųstas studi
juoti Vengrijon. ‘ (USIS)

— (E) Tūkstančiams lenkų 
nepavyko išbėgti. 1957 metais 
1690 lenkų, norėjusių nelega
liai pabėgti iš Lenkijos, buvo 
sučiupti ir padėti į kalėjimą. 
33S buvo jau atsidūrę Rytinė 
je Vokietijoje arba Čekoslova 
kijoje. bet čia suimti ir per
duoti lenkų įstaigoms.

— (E) Lenkija dar labiau 
sumažina muitus, už dovani- 
nes siuntas iš užsienio. Nauja 
sis sumažinimas siekiąs net 
80% dabartinių muitų.

— (E) Vokiečių užsienio 
reikalų ministeris von Bren 
tano, būdamas Amerikoje, pa 
reiškė, kad apie Vokietijos 
neutralizaciją negali būti nė 
kalbos Neutralizuota Vokieti 
ja su laiku pasidarytų sovie
tinės agresijos auka.

— (E) Londone mirė Dany- 
lo Skoropackyj, paskutinis 
pretendentas į Ukrainos het- 
manus Jo tėvas dar 1918 me 
tais buvo Ukrainos hetmanas 
Danylo Skoropackio mirtimi 
baigėsi ukrainiečių hetmanų 
dinastija.

— (E.) Uždarė komunisti
nes organizacijas. Saaro kraš 
tą prijungus prie Vokietijos, 
ten tebeveikė komunistų par 
ti ja Dabar ji uždaryta, kaip 
ir visoje Vakarų Vokietijoje.

SKAITYK IR. PLATINK 

“MŪSŲ LIETUVA”

Bernardas Brazdžionis

Pavasario žinia.
O taip buvo ten liūdna, sutemę 
Aš ieškojau pavasario žemėj, 
Aš ieškojau keliuos debesų, 
O taip buvo sunku ir tamsu.

Ir pragydo praskrisdamas paukštis 
Pro laukus, i ro miškus, pro mane: - 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą, 
Aš pavasario tavo žinia.

Ir prašneko upelis prie kelio,
Ir prabudo gėlė pakely, 
Ir pražydo žilvičio šakelė 
Kovo saulės šiltam spinduly.

Ir širdis ėmė džiaugtis kaip vaikas, 
Šypsant samana; miško žilai, - 
Ak, nejau tai pavasario laikas?
Ar, daina, ne anksti pakilai?..

Ir pragydo praskrisdamas oaukštis 
Pro laukus, pro miškus, pro mane: 
Aš nešu tavo šaukiamą džiaugsmą. 
Aš pavasario tavo žinia.

Ir gegužyje sninga ir šąla, 
ir gegužyje krinta ledai, 
Bet nevys, radę saulėtą salą, 
Tavo šviesūs svajonių žiedai.

Jie tėvų žemės švies atminimais, 
Ir lelijom ir tulpėm žydės, 
Ir širdis ves tave nenurimus 
Lig pirmosios tėvynės žvaigždės.

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

Jie matė taip pat Liucijos 
gilius išgyvenimus.

Nors apsireiškime atskleis
toji vaikučių ateitis nebuvo 
įsakyta slėpti, bet jie nujau 
čia, kad geriau bus apie tai 
tylėti. Vaikučiai šios paslap
ties ilgai, ilgai neišduoda, 
nors daugelis norėjo ją suži
noti ir vaikučiams teko daug 
dėl jos kentėti Iš vaikučių 
laikysenos ir trumpu pasita 
rimų daugelis spėliojo, kad 
ten turėjo būti atskleista Ja 
cintos ir Pranciškaus ateitis, 
yoač jų mirtis Liucija turė
jos! būti paskatinta išsižadėti 
pasaulio ir stoti į vienuoliją. 
Tačiau tai buvo tiktai spėlio 
jimai, o paslapties esmė pa
liko ilgai nežinoma.

v

4 TREČIASIS APSIREIŠKI
MAS

Birželio 13 dieną buvo šv. 

Antano Atlaidai. Todėl žinia 
apie Madonos apsireiškimą 
žaibo greitamu pasklinda to
li už kaimo ribų. Žmonių su
sidomėjimas labai didelis. Vai 
kučius arčiau pažįstantieji jų 
nuoširdumu neabejoja ir jiems 
pilnai tiki. Bet daugiau tokių, 
kurie laikosi abejingai arba 
į visa žiūri su nepasitikėji
mu. Vaikučių tėvai tuo tarpu 
vis labiau graužiasi. Jacintos 
ir Pranciškaus tėvas susirūpi 
nęs, kad vaikučiai nebūtų kar 
tais apgauti. Liucijos motina 
įsitikinusi, kad duktė meluoja. 
Todėl ją nuolat bara, kartais 
net muša. Jos žiaurumas pri 
eina iki to. kad turi įsikišti 
vietos klebonas. Jis rimtai pa 
taria motinai būti santūres
nei.

«Galimas daiktas», — pareiš 
kia klebonas, — «kad vaiku
čiai yra velnio aukos; ateitis 
parodys, kaip čia tikrumoj y- 
ra». Šie žodžiai skaudžiai pa 
liečia Liuciją. Ji vėliau prisi

pažino, kad tik vienas Dievas 
težinąs, kiek jie padarę jai 
skausmo. Ji tikrai pradėjusi 
galvoti, ar apsireiškimas ne
sąs kartais velnio padaras. 
Prisidėję dar kiti išgyveni
mai, mergaitę taip paveikia, 
kad ji nutaria daugiau nebe
eiti į Cova da Iria. Ji nusto
ja noro mar.ntis ir aukotis, 
pradeda svyruoti, ar negeriau 
būtų prisipažinti melavus, nes 
jaučia, kad tiktai tuo būdu ga 
lėtų atgauti ramybę.

•Ateini, liepos 12 diena. Liu 
cija pareiškia Jacintai ir Pran 
ciškui neisianti šį kartą į Co 
va de Iria. Jei Madona kar
tais pasiteirautu, ji prašo pa 
sakyti, jog neatėjusi, nes bi 
janti būti velnio suvedžiota. 
Bet rytojaus diena Liucija pa 
junta savyje kažkokią jėgą, 
verčiančią vykti į Madonos 
nurodytą vietą. Ji jaučia, kad 
šiajai jėgai sunku atsispirti. 
Ji todėl susiieško Jacintą ir 
Pranciškų. Randa juodu užsi 
dariusius kambarėlyje, besi 
meldžiančius ir beverkiau 
čius. Ji juodu nuramina ir nu 

siveda į Cova de Iria Ten 
jau tiek susirinkę žmonių, jog 
vaikučiai tiktai vargais nega 
lais pasiekia apsireiškimų 
vietą.

Vidurdienį Madona vėl pa 
sirodo. Bet Liucija šį kartą 
nebedrįsta ją prakalbinti. Ji 
tiktai žiūri ir tyli. Jacintos pa 
raginta, ji nedrąsiai klausia: 
«Ko nori iš mūs, Malonioji po 
nia?» Madona, užuot davusi 
tiesiogįnį atsakymą, pareiš 
kia pageidavimą, kad vaiku 
čiai ir kito mėnesio 13 dieną 
ateitų čia ir kad kasdien kai 
betų rąžančių taikai išprašy 
ti. Liucija dar kartą prašo Ma 
doną pasisakyti, kas esanti, 
ir padaryti stebuklą, nes jau 
čia, kad tik jis galėtų padary 
ti galą visiems priekaištams 
ir kančioms. Madona atsaky 
dama primena, kad vaikučiai 
kiekvieną mėnesį ateitų čia, 
o spalio mėnesį pasižada pa
sisakyti, kas esanti, ir pada 
ryti didelį stebuklą.

Tuoj po to aplinkui stovio 
tieji išgirsta skaudų Liucijos 
atsidusimą. Nuliūdimas apgau 

bia jos veidą. Mat, Madona 
atidengia vadinamąją pirmą 
paslaptį, kuri įsakoma laiky 
ti. Liucija atsiskleidžia ja tik 
tai po 10 metų, gavus tam 
ypatingą leidimą.

Paslaptis susideda iš dvie 
jų dalių: Pirmoji — tai praga 
ro regėjimas. Liucija ją taip 
piešia: «Dievo Motina, pana 
šiai kaip anuos kartus, pras 
kečia savo rankas ir iš po jų 
išeina žemę siekiančių spin 
dūlių pluoštas. Mes pamato 
me prieš save, tarsi, ugnies 
jūrą. Joje skendėja juodos ap 
degusios būtybės velniai 
ir vėlės, turinčios žmogaus iš 
vaizdą. Jos žėri, kaip degan 
čios anglys. Per liepsnas jos 
kyla į viršų ir vėl krinta že 
myn, lyg kokios žiežirbos. 
Jos taip graudžiai vaitoja ir 
taip šaukia iš skausmo ir nu 
siminimo, kad mes iš baimės 
drebame. Velniai turėjo biau 
rią, nežinomų žvėrių išvaiz 
dą.

Reginys truko trumpą va 
landėlę, bet mes dėkojame 
gerajai dangaus Motinai, kad
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Kun. Antanas Ausenka

Musu Popiečiai».«
Vietoje

Nereikia abejoti, kad be
veik visi lietuviai sanpaulie- 
čiai yra skaitę ar girdėję 
apie p. J. Kaseliūno sekma 
dieninius «popiečius» Vila Be 
los lietuviškos mokyklos pa 
talpose. Jų naudingumą gerai 
jaučia ypač vilabeliečiai ir 
vilazeiiniečiai.

Deja, čia noriu tarti žodį 
apie, kitus plačiajai mūsų 
visuomenei dar mažai žino 
mus «popiečius», būtent «Mu
sų Popiečių» vardu mažiesi 
eras lietuviukams spausdinam
omis pamokomis Tai savotiš
kas vaikų laikraštėlis-iuoky 
kla. Jis skiriamas ne tik čia 
gyvenantiems. Norima, kad 
jis pasiektų ir tuos kraštus 
kur vartojama anglų kalba. 
Ir čia tenka pirmoji pastaba. 
Gal butų daug geriau rūpintis 
ispanų kalbą vartojančiomis 
šalimis ( rgentina, Urugvajus 
Čile, Venezuela ir kt.) Teny
kščiai lietuviukai gal dar 
blogesnėje padėtyje negu pas 
mus. O JAV se gyvenantieji 
gal jau neblogai prižiūrimi, 
nors palyginus su mumis. A- 
trodo net beveik, utopiška no 
rėti juos iš čia plačiau pasi 
ekti. Tenais, rodosi, pirmutinė 
kiekvieno leidinio sąlyga yra 
medžiaginė dalyko rūšis.

«Mūsų Popiečiai» (kuriuos 
toliau vadinsiu «MP») duoda 
po tekstų, žodyną lietuvių, 
"ortugalų ir anglų kalbomis. 
Žodžiai patiekiami ir savotiš 
tai: tokia forma kokia jie ran

Recenzijos.

dasi tekstuose. Ir taip jie iš
verčiami. Tai gal ir gerai.

Jau pasirodė 4 pirmieji 
«MP» numeriai. Išeina kas 
menesį. Formatas patogus: 
16,5x22 cm. Puslapių skaičius 
ne vienodas. Vieni numeriai 
stambesni, kiti plonesni Spaus 
dinama paprastu daugintuvu 
(mimėografo) Todėl nevisi 
puslapiai lygiai aiškūs Kar
tais reikia gerai «primygti» 
akis, kad įžiūrėjus kas rašo
ma. Lapų švarumas ir nevie 
nodas.

Turinys: Lietuviškų sakinių 
paaiškinimas, kryžažodžiai, 
gausūs ir labai įvairūs žaidi
mai, lietuviškos dainelės su 
gaidomis, įdomių rankdarbių 
nurodymai, ir pan. Viskas la 
labai gausiai iliustruota. Dide 
lis Lietuvos žemėlapis yra 
vieno žaidimo pagrindas. Tai 
iš tikrųjų, puikiai išgalvotas 
dalykas, nes vaikai (ir net su 
augusieji) gali net nenoromis 
išmokti nemažai Lietuvos geo 
grafijos.

Bendrai, stengiamasi ne tik 
palaikyti mūsų gražiąją kalbą 
bet ir pamokyti lietuviškų pa 
pročių—kas man atrodo svei 
Kintina Bendrai imant: turi
nys atrodo patrauklus ir svei 
kas Deja, mums, kata-ikams, 
galėtų būti geresnis. Visuose 
keturiuose numeriuose radau 
tik vieną sykį Dievo vardą. 
Man tai labai gaila. Nejaugi 
Dievas turi paskutinę vietą?

Brangieji skaitytojai. Net 

keletą dienų buvau «užpy
kęs» ant «MP» redakcijos dėl 
šio klausimo. Man nėra nieko 
brangesnio už Dievą. Vykdin 
damas švenčiausiąją Viešpa
ties valią, visko atsisakiau 
Dėl Jo vardo ir garbės esu 
pasiruošęs viskam. Todėl gal 
suprasite kodėl man taip ne 
molonu skaityti rašinius kur 
Viešpats paliekamas paskuti 
nioje vietoje, ar, dar tiksliau 
sakant, kur Dievas neturi pir 
mosios vietos. Bet radau išei 
ti: «MP» redaktoriai, norėdami 
išgelbėti nors lietuvybę lietu 
viukuose, nori suburti «po sa 
vo sparnais» visus juos, nežiū 
rint jų tikybos. Taigi, kad ne 
pykdyti) nė vieno, nekalba 
apie tikybą. Žinoma, iš tokių 
pamokų, ar iš tokios moky
klos, negalima laukti pilno 
išauklėjimo. «MP» skiriami, 
rodosi, tik lietuviukų liuoslai 
kio naudingam vartojimui (o 
ne auklėjimui). O geras liuos 
laikio sunaudojimas jau svei 
kietintas dalykas O jeigu nuo 
to dar atsiranda galimi bė tau 
tiškumo išlaikymui —- tai dar 
geriau.

Jeigu šie sąsiuviniai būtų 
spausdinami tipografijoje, tai, 
tikiu, nereikėtu jų piršti vai 
kams ir net kaikuriems nevai 
kams Išeitų žymiai brangiau 
ir gal ne visiems būtų taip 
lengvai prieinamai. Metų gale 
irisus, būtų knyga, kurią galė 
tumėm su pasididžiavimu pa 
rodyti net svetimšalių vaiki) 
pedagogams.

«MP» nėra tik pasiskaity
mui laikraštukas. Jis siekia, 
gyvai, aktyviai pririšti savo 
mokinius — skaitytojus prie 
redakcijos, kuri tampa kaipo 
savotiška tautškumo moky
kla. Skaitytojai-mokiniai iš

sprendžia uždavinius, daro 
rankdarbius ir juos pristato 
(net paštu, jeigu kitaip negali 
ma) redakcijai ar sekmadie
nių popiečių vedėjams.- Už 
kiekvieną tokį darbą gauna 
«taškus». Daugiausia surinkę 
taškų per metus, gali gauti 
naudingas premijas. Šios la 
bai įvairios. Šių aukų davėjai 
minimi «M.P» lapuose Rodosi 
kad viena ar kita premija ga 
lėtų būti «greitesnė», t.y. jai 
gauti būtų trumpesnis termi 
nas. Tuomet ir tų taškų rinki 
mas gal būtų patrauklesnis.

Redakcija mielai, sako, pri 
imanti įvairias sugestijas 
«MP» paįvairinimui ir patobu 
tinimui Laukianti prisidėjimo 
prie jos darbo visu tų lietu 
vių kuriems brangi savo tau 
tybė.

Malonūs «Mūsų Lietuvos» 
skaitytojai. Mano nuomone, 
«MP» verti Jūsų dėmesio, pas 
Hugos ir bendradarbiavimo. 
Jie gali būti labii naudingi 
lietuvybės palaikymui čia an 
gančiam mūsų būsimam jau 
nimui Diugelh? iš Jūsų ir aš 
atvažiavome čionais dar vai 
kystės pradžioje Jeigu tuo
met būtumėm turėję tokius 
«MP». šiandien žymiai geriau 
lietuviškai mokėbumėm irdau 
giau apie savo gražiąją tėvy 
nę žinotumėm Gerai atsime
nu, kaip, 12 metų amžiaus 
berniukas, atskirtas nuo savo 
lietuviškos šeimos ir net nuo 
lietuviškos visuomenės, turė
jau sunkiai grumtis, kad ne 
tik neužmirščiau savo dar 
silpnai žinomos gimtosios kai 
bos. bet, kad ir jos mokėji
mo patobulėčiau Per keletą 
metų lankydamas gimnaziją 
Rio de Janeiro mieste, kur 
jokiu lietuvio nepažinau, ir 

gyvendamas pensionate, vien 
tik tarp svetimšalių, bijojau 
net visai užmiršti tą taip nu 
mylėtą lietuvių kalbą. Taigi, 
kreipiausi į vieno tėvynėje 
leidžiamo laikraščio («Mūsų 
Vilniaus») redakciją su prašy 
mu, kad mane supažindintų 
su keletu Lietuvos gimnazis
tų. Ir taip, per daugelį metų 
susirašinėjau su gimnazistais, 
studentais, karininkais ir pan. 
Jie visi man pagelbėjo, kad ši 
andien, štai, matote. Jums 
rašau pusėtinai neblogai. O 
didelė dauguma tų mano bęn 
draamžių atvykusių sykiu su 
manim j Braziliją, neturėjo 
tokios, nepigiai išėjusios pro
gos ir šiandien ne tik lietu
viškai pakankamai nerašo, 
bet net sunkiai vartoja savo 
gimtąją kalbą «MP», malonūs 
skaity to jai, padės Jūsų vaiku 
čiams išvengti tokios padėties 
Jie išmokys juos pamilti Lie
tuvą ir visa kas lietuviškai 
kvepia. O toji meilė savaime 
juos palenks į lietuvybę, su
teiks noro savo tėvų kalbos 
nepamiršti (ar jos išmokti), 
jos mokėjime tobulėti ir būti 
tikrais lietuviais.

Pradinėje Lietuvos moky
kloje. nors mano laiku , mus 
mokino skaityti, rašyti, skai
čiuoti, ir pan. Bet visų daugi 
ausia mus mokino gerbti ir 
labai mylėti tėvynę Lietuvą. 
O tėvynės melė mus išlaikė 
lietuviais. Štai kodėL brangūs 
skaitytojai, privalote leisti sa 
yo vaikučius į lietuviškas pa 
mokas, į lietuviškus «popie 
čius», į įvairias lietuviškas 
organizacijas (ypač j «ateiti
ninkų»), jiems prenumeruoti 
«MP». Kitokiu atveju jie pa-

(pabaiga 6 pusi.)

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI”
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

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

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

3) Betirpiai — Inž. M. Ivanauską.
Anapus geležinės uždangos

Ji malonėjo mus pirma pa
rengti, pažadėdama dangų Be 
to mes būtume numirę iš bai
mės

Antroji dalis lietė Nekalči
ausios Marijos Širdies garbę. 
Ja Liucija taip aprašo: «No
rėdami paprašyti Madoną pa
galbos, mes pažvelgėme į Ją, 
o Ji pilnu meilės, bet kartu 
ir liūdesio balsu sako;

«Jūs matėte pragarą. Ten 
eina vargšai nusidėjėliai. 
Trokšdamas juos gelbėti. V. 
Dievas nori paskleisti žmonė
se Nekalčiausios Marijos šir
dies garbinimą. Jei tai. ką aš 
sakau, bus padaryta, daug šie 
lų išgelbės... Karas baigiasi, 
bet jei žmonės nesiliaus Die 
vo įžeidinėti, netrukus prasi
dės kitas, dar baisesnis. Kai 
vieną naktį išvysite ant dan
gaus nepaprastą šviesą, žino
kite, jog tai ženklas, kad Die 
vas rengiasi bausti žmoniją 
dėl jos nuodėmių. Baus gi ją 
karu, badu, Bažnyčios perse
kiojimu... Kad tai neįvyktų, 
aš ateinu paprašyti paaukoti 
r,asanlį mano Nekalčiausiajai 
Širdžiai ir kiekvieno mėne
sio pirmąjį šeštadienį įvesti 
permaldavimo Komuniją. Jei 
mano troškimai bus įvykdyti, 
Rusija atsivers ir bus taika. 
Jei ne. ji (Rusija) pasės žmo
nėse klaidų sėklą, kils karų 
ir Bažnyčios persekiojimų. 
Žus daug nekaltu žmonių Šv.‘ 
Tėvas daug kentės. Kai ku
rios tautos bus sunaikintos.

Bet, galiausiai, mano Nekal
čiausioj! širdis triumfuos».

5. KETVIRTASIS APSIREIŠ 
K IMAS

t917 metu, rugpjūčio 13 die 
na. Apie vidurdienį žmonės 
visais keliais ir takais skuba 
į Cova de Iria Susirenka jų 
apie 15.000. Jau bemaž pats 
vidurdienis, bet vaikučiai šį 
kartą nebeatvyksta Žmonės 
pradeda nerimauti. Visų nu
stebimui, netrukus gaunama 
žinia, kad jie visai nebeat- 
vyksią, nes Vila Nova de Ou 
rem apygardos viršininkas 
juos sulaikęs. Pigu Įsivaizduo 
ti susirinkusiųjų susijaudini
mas.

Apygardos viršininku tuo 
metu buvo Arturo d’Oliveira 
Santos, žinomas masonas ir 
Bažnyčios priešas. Jis nori 
būti uolus saugotojas įstaty
mo, kuriuo Portugalijoj drau
džiami bet koki religiniai su
sibūrimai nž bažny čios sienų. 
Be to. jis yra įsitikinęs, kad 
visi Fatimos įvykiai yra tik
tai dvasiškijos vaidinama ko
medija. Todėl jis mano, kad 
dabar patogi valanda įsikišti. 
Jis taip ir padaro. Rugpjūčio 
13 dienos rytą kartu su mal
dininkais keliauja į Fatimą ir 
jis Pravažiuodamas pro Ali- 
ustrėlį, jis užeina pas Jacin
tos tėvus ir pareiškia norįs 
aplankyti Cova de Iria, kad 
savo akimis pamatytų stebuk

lą. Ta proga jis pareiškia no 
rą matytu vaikučius Paviršu
tiniškai juos apklausinėjęs, 
pakviečia į automobilį, žadė
damas nuvežti j vietą Vaiku 
čiai atsisako Jie pasiteisina 
tuo, kad mėgsta eiti pėsti ir 
dar nesąs atėjęs laikas, nes 
dar tik 10 valanda

Nepasisekus šiai apgaulei, 
viršininkas griebiasi kitos. Jis 
įsako vaikučiams vykti pás 
Fatimos kleboną. Jie. nors ir 
nenoromis, bet tėvelių liepia
mi, paklauso.

Klebonas viršininko ákiváíz 
doje klausinėja juos àpie Co 
vá de Iriá. ypač atsidėjęs tei
raujasi apie Madonos patikę 
tąją paslaptį. Liuciją jis įspė 
ja, kad už tokią melagystę, 
jei tikrai ji būtų, laukiąs jos 
pragaras Bet mergaitė drą 
šiai páieiãkiá, kad ji sàkanti 
tik tai. ką girdėjo ir matė 
Viršininkas, norėdamas pa
naudoti progą, vėl pasisiūlo 
vaikučius pavėžinti į Cova da 
Iria Nenumatvdami apgauli s 
šį kartą jie pasiūlymą priima, 
tuo labiau, kad laiko jau ma 
ža. bet mašina, pavažiavusi 
keletą varsnų, pasuka Vila 
Nova de Ourem pusėn Vai
kučiai atkreipia į tai virši
ninko dėmesį, bet jis atsako, 
kad pirma reikia užsukti pas 
Ourem’o kleboną, kurs norįs 
būtinai dar šiandien juos ma 
tyti. Vėl’au j e luis-a navėžin 
ti Į Cova da Iria. Vaikuč ai 
nusiramina. Atvykus į Ourem 

jie rengiasi tuoj pas kleboną. 
Bet viršininkas turi savo sir 
manymus Jis pasiūlo pirma 
pasilsėti, papietauti ir 1.1. Tuo 
tarpu pratiia apsireiškimo 
valanda. Vaikučiai labai nusi
mena, o viršininkas džiaugia
si, pasiekęs savo tikslą.

Vaikuč ų mėginimas tuo dar 
nesibaigia Norint jiems eiti 
namo, viršininkas griežtai rei 
kalauja išduoti paslaptį. Jiems 
nesutinkant, uždaro į dabo
klę. žadėdamas išleisti tik tuo 
met, kai nusileisią. Vaikučiai 
kalinami iki kitos dienos. R y' 
tą jie pakviečiami į viršinin
ko įstaigą, kur pradedamas 
tikras tardymas Panaudoja 
mos visos priemonės. Bet nei 
sukti klausimai, nei siūlomos 
dovanos, nei grūmojimai nie
ko negelbsti Vaikučiai tvir
tai laikosi prie savo. Jie pa
sakoja visa, bet paslapties ne 
išduoda.

Viršininkas Įmesdina juos 
į kalėjimą Iš ten vėl vedami 
tardymui Bet ir šį kartą nie
ko iš jų neišgaunama. Virši
ninkas' griebiasi paskutinio
sios Būdamas visas įniršęs, 
įsako sargams parengti keptu 
vę su verdančiu aliejum, grū 
modamas priešginas’gy vus iš 
kenti.

Sunkios valandos ateina 
vaikučiams Grūmojimų rim
tumu jie neabejoja. Ir tikrai, 
tuoj atsidaro kambario durys 
ir nats viršininkas rūsčiu bal 
su iššaukia Jacintą. Vos 7 

metų kūdikis eina paskui Ji 
nesijaudina ir kietai nusista
čiusi laikyti paslaptį. Ji vi
saip bandoma, bet nepasiduo 
da. Po tardymo įmetama į 
atskirą kambarį. Durys vėl 
atsidaro ir iškviečiamas Fra 
nukas. Ir šis mažasis kalinys 
atsisako paslaptį išduoti. Jis 
uždaromas kartu su Jacintą 
Su Licija suvaidinama tokia 
pat komedija. Paslaptis ne
atskleidžiama Vaikučiai po 
skaudžių bandymų paleidžia 
mi.

Apsireiškimų valanda praė 
jo. Vaikučiai nebeturi jokios 
vilties matyti Madoną prieš 
rugsėjo 13 dieną. Tačiau Švč 
Mergelė savo bičiulių nepa 
miršta Ji aps'reiškia jiems 
rugpjūčio 19 dieną. Šia proga 
Ji apgailestauja, kad vaiku 
Čiams tekę taip daug kentėti 
ir kad jie negalėję atvykti į 
paskirtąją diena į Cova de 
Iria. Dėl šios priežasties ir 
prižadėtasis stebuklas būsiąs 
mažiau įspūdingas. Vaikučiai 
paskatinami ir toliau kalbėti 
rąžančių, o ateityje paskirto 
sios dienos nepraleisti. Gali 
ausiai, Madona priduria: «Mel 
skitės. daug melskitės ir au 
kokitės už nusidėjėlius. Dau 
gelis jų eina į pragarą, nes 
nėra, kas melstųsi ir aukotų 
si». Tai pasakius, švč. Merge 
lė atsisveikina ir išnyksta.

(B. D.)
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Baugu pastatyti kryžių ant kapo
Amerikos lietuviška spauda 

spauzdino vienos mokytojos la 
išką gautą iš Lietuvos ne paš 
to keliu Autorė tikėdamasi, 
kad laiškas pasieks pasaulį 
be cenzūros, atvirai aprašo 
tą skaudžią tikrovę, kuria gy 
vena mūsų broliai. Spauzdina 
nae laišką.

« .Nesigailiu pasilikusi čia, 
nors teko pereiti sunkų... ke 
lią.

Kai tik įžengė «svečiai» iš 
Rytų, pas mus vyko baisi ko
va. Tūkstančiai... žuvo kovo 
se: molina, atvesta prie lavo
no, turėdavo išsižadėti sū 
naus, sesuo brolio ir 11 Kiti 
tiesiog masiškai buvo areštuo 
jami ir po sunkios kančios iš 
vežami į lagerius (kone, sto
vyklas). Norėjosi mirti, kad 
tik nepapuolus į jų nagus, bet 
šiandieną atrudo kitaip. Iš la
gerių sugrįžtame, o mirusieji 
ilsisi, ir net baugu pastatyti 
kryžių ant jų kapų».

« 'rieš tai dirbau vid. mo 
kykloje. Dirbau kita pavarde 
kol vieną dieną iškviečia šviet 
ministers, ir iš ten negrįžtu, 
patenku į saugumo rankas 
Kaip šiandien menu tą vaka
rą kada mane septyniese nu
veda, iškrato, išpešioja, visus 
guzikus išpiausto, atima visus 
segtukus ir tokią pohaisą tar
do tris paras, po to davė nusi 
prausti — ir vėl Po savaitės 
patenku pas baisesnius, atro
dė — neišlaikysiu. Tiesa, šir
dis baisiai streikuodavo ir ne
galėdavau paeiti, bet j tai nie
kas neatsižvelgdavo; apspjau
dydavo, apmušdavo ir vėl da
ro savo. Kameros būdavo per 
pildytos, tai baisus pragaras, 
padarytas žmogaus rankomis 
— neįsivaizduoju taip žiau
raus. Tik tvirtas tikėjimas pa 
laikė visus.

«KANKINIMO PRIEMONIŲ 
JIEM NETRŪKDAVO:

nuodai, elektra, «bananai», 
«marškiniai», ir pan. Iš ten 
išeidavome it gyvi lavonai.

«Po šešių mėnesių p tekau 
į Lukiškį (Vilniaus kalėjimą. 
Darb) čia buvo galima atsi 
kvėpti, bet po savaitės mus iš 
vežė. Etalonas buvo nedidelis, 
nes veždavo kasdien .. Mask
voje išlaipino. Čia kareivių ir 
šunų buvo daugiau kaip kad 
musu. Ir taip pasiekėme K ras 
nojarską, paskui Narilską 
šiaurėje, po to vėl atgal j Ir 
kutsko lagerius Narilske buvo 
didžiuliai lageriai po 50 túkst. 

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 ltú.69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A Kairys.

ir daugiau. Čia, Irkutsko sri
tyje, mažesni, bet daug sun
kesni.

«PAKLIUVAU Į YPATINGO 
REŽIMO LAGERĮ

su numeriais ant nugaros ir 
suknutės pažemio. Ten pra- 
mynėm pirmuosius žingsnius: 
iškirtom mišką. pratiesėm ge
ležinkelio liniją, įkūrėm nau
ją miestą Viskas vyko nepa
prastu tempu, nes milijonai 
kalinių dirbo, nors po kiekvie 
nu špalu pasiliko po žmogų.

«Aš visą laiką, t y.', 3 me 
tus buvau miško kirtimo ir 
krovimo brigadoje Čia buvo 
tokSų jaunų mergaičių ir se
nelių Medžiai didžiuliai, o nu 
pjauti reikia, nes ir to gaba
liuko duonos negausi. Supu
vusi žuvis, kukurūzų vanduo, 
tai vis maistas.

LIETUVES PASIŽYMĖJO 
NEPAPRASTU DRAUGIŠKU

MU IR TIKĖJIMU

Tuo galima didžiuotis. Lai
ke pertraukti skambėdavo dai 
nes, giesmės, ir šventės mes 
atsižymėdavome.

«Pagaliau po 3 metų pate
kau į žėručio fabriką, ir po 
2 metų išvežė į kalnus šieno 
p anti Čia gausybė musiukių 
«maška», baisiai ėdė Rode 
n op parvežė į Taišeto lag. Čia 
kasėm iš po sniego bulves ran 
kom, o žiemą --' įvairus dar
bai.

«Pavasari išėjime i laukus, 
trupinį atsikvėpėmė, nes jau 
maistas geresnis

«1R PO 6 METU YPATIN
GOJI KOMISIJA ' 

IŠLAISVINO

«Jie vyko visur ir beveik vi 
sus išteisindavo. Įvykdavo 
trumpas, bet gilus tardymas, 
ir vakare paskelbdavo rezul
tatus Musų lagery paskuti 
niuoju metu buvo 700kaliniu, 
iš ju liko 24. daugiausia rusai. 
Čia laimės dalykas, kitur liko 
daugiau ir mažiau.

SUGRĮŽOME TĖVYNĖN IR 
ČIA NIEKO GERO.

«Daugumas sugrįžo atgal 
j Sibirą, nes čia nėra kas veik 
ti. visur rusai ir žydai. Į mus 
žiūri baisiai ir gailisi išleidę. 
Darbo negaunu ir nežinau kas 
daryti Dauguma mūsų pasi
rinko sargu - valytojų, pečku 
rų vietas Mano sveikata silp

VÃ! TÁ1 MES MYMME TA. ŽEMĘ, 
KUR VÃSÃR0M DARŽELIAI ŽYD1Z 
KUR ŽALIOS PUŠYS DANGŲ REMIA 
O SUNKU DARBA DAiHOS LYDI. •

—«»» ■»» ■»» ■»» -o» •*»"-*

na. gal sustiprėsiu. Kiti važiuo 
ja Lenkijon, gal iš ten kur 
nors kitur bus galima. Jeigu 
negausiu darbo, ką nors kom 
binuosiu

«I ČIA NEGRĮŠK, TAI BA SU

«Uždarbis labai mažas — 
300 — 500 — 700 rubliu, o 
pragyvenimas labai sunkus. 
Pakenčiami moteriški bateliai 
328 rubliai, o apie rūbus nė
ra kas ir sakyti. . Kolūkiuo
se gyvena baisiai, nieko ne 
gauna Yra vienas kitas, kur 
gyvena geriau, bet tai rete 
nybė.

«GYVENA TIK PROPAGAN 
DISTAI

«Buvo čia svečiai iš Urug 
vajaus, juos lydėjo Paleckis ir 
neleido eiliniam su jais kai 
bėtis Visur melas, didelė ap 
gaulė Iš vis, visur skurdas, 
duonos trūkumas.

«Mūsų rašytojai - kurjeris 
tai nuodija jaunimą savo raš 
tais. Jiems rūni tik pinigas Iš 
viso inteligentija nusmukusi

«JAUNIMAS GAN PU1KUS- 

dvasia stipri ir sveika, yra, 
žinoma, ir išimčių.

«Laukiam, bet tas laukimas 
toks ilgas ir miglotas, ir jūs 
ten apsnūdote. Dažnai sako 
ma, sotus alkano neužjaučia.

«Šiais metais visuose kol 
chozuose liko žiemoti bulvės 
ir cukriniai runkeliai Viskas 
nyksta. Jūsų doleris vertės 4 
rubl (rinkoje 40 rubl ) Man 
atsiuntė 50 dol., tai gavau 198 
rubl. Parašyk, kad daugiau 
nesiųstų.

«Tave sveikina maniškiai ir 
Aušros Vartų Motina».

- VINCAS BILEVIČIUS sa 
vo mokslo draugų buvo išrink 
tas labiausiai gimnazijoje pa 
sužymėjusiu mokiniu Ta pro 
ga gimnazijos laikraštėlis «O 
SAMIAR» įdėjo jo nuotrauką 
ir aprašymą. Straipsnelio ver 
timą. kurį mums parūpino Ro 
mas Dovydaitis, čia perspaus 
diname.

Iš visų gimnazijos mokinių 
labiausiai išsiskiria vienas sa 
vo išsiauklėjimu ir geru ei 
gesiu. Jis yra mūsų draugas 
Vincas Bilevičius.

Visose progose, darbo ir 
džiaugsmo valandose, jis da 
lyvauja linksmas ir kitus ge 
rai nuteikia savo vykusiais 
pokš-tais.

Geras elgesys, mandagumas- 
kurs yra labai retas mūsų 
dienose, Vincukui yra neats 
kiriama gyvenimo dalis.

Parėjimas per duris, daly 
kas toks paprastas ir toks 
dažnas, mokykloje, šį gestą 
padarome daug kartu, labiau 
negu kas kitas parodo drau 
go rųandaguma Nepamatysi 
Vincuką bėgantį prieš savo 
draugą, kad paskui galėtų di 
džiuotis, jog pirmas išėjo, ar 
pirmas įėjo j klasę. Lankstus 
yra ir jo pasisveikinimas. Vie 
toj tik pasveikinti žodžiais, 
jis palenkia lengvai galvą; 
gestas beveik nematomas, bet 
gražus ir retas. Taktiškas yra 
su savo mokytojais, rimtas 
pamoku metų, visas jo elge 
sys. tarsi sako ačiū ir už šia 
pamoka

Mokyklos švenčių metu gir 
dėjome grojant jį savo toli
mos Tėvynės melodijas, išpil 
dytas su tobulu atydumu.

Baigdami negalime nepami 
nėti jo stropumo atliekant re 
ligines praktikas. Kiekvieną 
sekmadienį kartu su Laimu 
čiu ir Romu Vincas ateina iš 
klausyti 9 vai šv. Mišių ir 
tuo būdu pagrindinę katalikiš
ką savo sekmadienio pareigą.

(Red. Pastaba. Kaip mato 
me lietuviškų pamaldų lanky 
mą Vincukui nei mokyklos va 
dovybė, nei mokslo draugai, 
nepaskaitė už blogą. Todėl vi 
sai bereikalinga kai kieno ši 
uo reikalu įsikalbėta baimė).

BOM RETIRAS

Praėjusį šeštadienį po lietu 
viškų pamokų p.p. Skrebių 
bute įvyko Bom Retiro irapy 
linkių jaunimo susirinkimas. 
Sėkmingesniam darbui jauni 
mas išsirinko valdybą, kurią 
sudaro: Viktoras Makalkėnas 
(pirmininkas) ir nariai Žane- 
tė Petnytė, Viktoras Skrebys 
Jara Vaitelionis Pranas Bla
ževičius, Elena Žeranauskai- 
tė. Marijus Skrebys. Beto bu
vo išrinkti atstovai, kurie ats
tovaus šios apylinkės jauni
mą nasitarimuo^e dėl Jauni
mo Šventės ruošimo. Po ofi
cialiosios dalies susirinkusie
ji buvo šeimininkų pavaišinti 
ir pasilinksmino.

— Bendra velykinė Bom Re 
tiro Lietuvių komunija bus 
Šv. Eduardo Bažnyčioje pir
mą birželio sekmadienį (2 die 
na) 10 vai. Po pamaldų bus 
bendri pusryčiai - agapė prie 
N. S. Auxiliadora Bažnyčios.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Pirmą sekmadienį po žie
mos atostogų t. y rugpjūčio 
įvyks jau trečioji S Paulo 
lietuvišku jaunimo šventė. Šį 
sekmadienį 3 vai, p. p. Šv. 
Juozapo mokykloje kviečia
mas jaunimo posėdis šventės 
rengimo planui aptarti Posė
dyje dalyvauti pakviesti visų 
vilų jaunimo atstovai. Piaėju- 
sių metu šventės sutraukė gra 
žų lietuviško jaunimo būrį 
praėjo su pasisekimu ir daly
vavusiems paliko įspūdį. Šie
met šventė bus stengiamasi 
suorganizuoti dar didesniu 
mastu.

JAUNŲJŲ PIANISTU KON
CERTAS

19 gegužės gimnazijos pa
talpose įvyko p Elviros Kil- 
čiauskaitės piano mokinių kon 
certas. Jaunieji pianistai pa
demonstravo savo muzikinius 
sugebėjimus savo tėveliams 
ir artimiesiems. Dalyvavo 12 
mokinių. Jauna ir gabi muzi
kos mokytoja E. Kilčiauskai- 
tė duoda ne tik privačias pa
mokas, bet dėsto muziką se
serų pranciškiečių gimnazijo
je, mokytojų seminarijoje,ve
da gimnazijos Gremio Š. Mi
guel ir Ateitininkų chorus ir 
moko atskirus balsus L. K. B. 
Chorui Gabiai muzikei linki
me daug jėgų ir ištvermės.

MOTINOS DIENOS MINĖJIME

Dalyvavo ateitininkų choras 
padainuodamas naujai išmok
tą dainelę «Siuntėmane močiu 
tė» ir pakartojo «O čia čia». A 
tostogų metu choras tikisi pa 
daryti didesnę pažangą, nes 
mokslo metu po įvairias moky 
klas išsisklaidžiusioms moki-

(pabaiga 6 pusi)
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51957 m. gegužės 25 d.

cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

MIELI LIETUVIAI!

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

Saugiausia pinigams vieta yra

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

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

operacijas atlikti

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 - Tei. 51-4011 -' São Panic

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULÒ 
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 
ISS1MOKEJ1MUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
į IRMÃOS BAUŽYS
-s: Registrado no C. R. C. sob o n o 55»

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

g Aberturas de firmas
| .Encerramentos de firmas' 
g ITansferencias de firmas 
| Contrat na Junta Comercial 
į Pis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
I||llilli|lil||ll||l 'UI I||IIWIIII||II|IIII|II||I IIIIIIW U|li||li||il|lliHIW'll'Wil»i|l'ltllil|l  UH ‘tlimii||liUli||HI|i<Uill»iHiU)n||illlii;Uuiii|limii|Bi|H

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço'Telegráfico: « C A B 1 U NA»

Rio de Janeiro
Serraria « IT A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

Statybos medžiagos sandelis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

i I5MAO JÍ C A K KII t K Ii
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

LTDA.

S Ã O PA U L O

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

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

GRAŽIAI PRADĖJĘ IŠTESĖ
KIME IKI GALO

Norint kleboniją bent kiek 
įrengti, kad butų galima per
sikelti gyvent', buvo pasisko
linta iš banko Cr $ 50.000,00 
Iki birželio 24 šią paskolą 
bankui reikia grąžinti. Staty
bos fondas teturi tik Cr$8. 
500,00, taigi dar trūksta Cr$. 
41 500,00. Visai nesunkiai su
prasime, kad artėjantis ter
minas statytojam kelia nema
ža rūpesčių Tačiau jie pasi
tiki tautiečių duosnurou. kad 
ir šį kartą gražiai pradėtą 
darbą neapleis ir ateis tal
kon. Ypač prašomi padėti sa
vo auka, tie, kurie dar nėra 
aukoję

Paskutiniu laiku aukojo: A- 
nušauskienė 500, M K. 500, 

.-A. Bagdonavičius 300, P. Ivoš 
ka 50, V Triūbas 500, U. Au- 
gulevičienė 500, P. Juoteika 
500, U. Lukoševičienė 100, J 
Vaičiūnas 300, Gerventaus- 
kas 100, S Urhietis 300. Z. 
Šlepetys, 150, E. Pažėra 1000 
J. B. 500, Stankevičienė 500, 
P. Ciukauskas 1.000, Lekavi
čienė 200, O. Valiūlienė 500. 
Aukojusiems nuoširdus ačiū 
už aukas.

(pabaiga iš 4 pusi.)

Motinos Dienos Minėjime.

niams beveik neįmanoma susi 
rinkti repetijaijr AKordeonis 
tų orkestras nerengtas Žanetė 
Paukštytės pagrojo «Šustą» ir 
«Simplisidade».Daly vavo U or 
kestrantų jų tarpe trys nauji, 
bet keturi senieji dėl nepato
gių mokyklos valandų negalė
jo dalyvauti repeticijose Tiki 
masi, kad per atostogas susi
rinks visi ir orkestras jau tu
rės 15 narių.

At kų tautinių šokių šokėjai 
pašoko «Vėdarą» ir «Malūną», 
šį pastarąjį publikai ruikalau 
jant turėjo pakartoti. Šokė
jus moko p. J. Guiga.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės j 
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.

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 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. BoguslaufiKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
.......... —....-------—_______________

SUKAKTIES DOVANA

Kun. Klebonui kaip sudėti
nė sukakties dovaną buvo nu 
pirkta raštinei stalas ir kėdės. 
Prie dovanos prisidėjo L. K. 
B. Choras 2 000, Maldos Apaš 
talavimas ir Moterų Draugija 
1 400, J Baužys 2Ò0. Famil. 
Teixeira 200, H. Mošinskienė 
100, Žutautas 100, Braziliškas 
Mal. Apaštalavimas 200, pobū 
vio likutis 630 Fabrikas ža 
dėjo šią savaitę baidus pris
tatyti.

POMIRTINIŲ TESTAMENTŲ 
SLDARYMO REIKALU

Laikas nuo laiko į «Mūsų 
Lietuvos» redakciją kreipiasi 
žmonių prašydami painformuo 
ti kaip persiųsti giminėms 
Lietuvon pinigus čia mirusių 
tautiečių ir neturinčių jokių 
giminių

Jei pinigai nėra banke, per 
siuntimas nėra sunkus. Bet 
šiuo metu pinigus Lietuvon 
siųsti neapsimoka, geriau 
daiktais, pavyzdžiui medžiaga 
kostiumams. Neapsimoka pini 
gai siųsti dėlto, kad bankai 
ar pinigų mainymo agentūros 
siunčia doleriais. Ó dolerio 
oficialus kursas Rusijoje yra 
žemas, vos keturi rubliai. Tuo 
tarpu juodoj rinkoj Lietuvoje 
už dolerį moka 40 ir daugiau 
rublių. Už gautą medžiagą 
Lietuvoje, jeigu gavėjas bus 
reikalingesnis pinigo negu 
medžiagos, gaus gana gražaus 
pinigo

Kur kas sunkesnis reikalas 
yra su persiuntimu pinigų, 
jeigu jie yra banke, o miru- 
sis nėra palikęs testamento. 
Šiuo atveju Lietuvoje gimines 
pas notarą privalo padaryti 
įgaliojimą svetimame krašte 
esantiems pažįstaiųiems, kad 
te. kurie sudaro įgaliojimo 
dokumentus yra tikrai gimi
nės.

Bet Lietuvoj pas notarą pa 
darytas įgaliojimas turi dar 
būt dar patvirtinąs Maskvoje 
tos valstybės konsularinės įs
taigos. kuri Rusijoje atstovai! 

ja Brazilijos reikalus. Brazili 
joj Rusijos reikalus atstovau
ja Lenkijos pasiuntinybė ir 
konsulatai.

Bet iš Lietuvos susisiekti 
su Maskva nėra ir šiuo metu, 
dar lengva. Todėl reikalingų 
dokumentų išgavimas gali už 
trukti ilgokai.

Neturintieji užsieniuose gi
minių. kad išvengti bereikalin 
go laiko gaišinimo ir išlaidų 
galėtų turėti jau iš anksto su 
darę savo turimo turto, pini
gais, ar kuo kitu, testamentą, 
dokumentą, kuriame nurodo
ma kam palikimas turėtų likti 
mirties atveju. Dabar gi atsi 
tinka, kad mirusis banke pa 
lieka šimtus tūkstančių, o lai 
dotuvėms reikia paimti popie 
rios lapas ir eiti prašyti lai
dojimo išlaidoms padengti, au 
kų. Testamentas gali būt pa
dėtos pas patikimus žmonės, 
ar įstaigas.

«ŽINIŲ» REDAKCINIAM 
KOLEKTYVUI

Jūsų laikraščio Nr. 441 tal
pinote buv. dirigento Juozo 
Strolioš «padėkos» laišką. Ja
me leidote anam žmogui išlie 
ti visą savo tulžį ant Bendruo 
menės choro valdybos, ant 
choristų, ant daugumos São 
Paulo lietuvių, juos viešai že 
minant lušnelninkais. šmeiži
kais, rusiškais jomarkininkais 
ir tt.

Dėl to rašto turinio mes vė 
bau dar pasisakysime išsami 
au. Šia proga tiktai reiškia 
viešą pasipiktinimą prieš «Ži 
nių» redakcinį kolektyvą, ku 
ris leido pasinaudoti savo lai 
kraščio skiltimis, kad nešvan 
kūs pagiežos žodžiai begėdiš 
kai ir įžeidžiančiu būdu drabs 
tomi ant São Paulo lie uvių 
kolonijos gero vardo ir gar 
bės Gerbiamieji! - laika- su 
siprasti ir priminti kas esame 
kas esate, ir ką darote!

L. K. Bendruomenės Choro

Valdyba

EJCRITORIC) CDNTA19IL

Irmãos Nascimento
RFG. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Pauto

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk Reikalauk, kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order Dr. Gr. Valančius, 1770. Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Siačiame if oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig'ai ir greitai persiunčiame vaistus.

REIKIA PATALPŲ INDUSTRIJAI ?

Pasinaudok išnuomojama patalpa, 44 kv. metrų, su 
įvesta elektros jėga, rua Prof Gustavo P. de Andrade 89, 
(Buvusi Vanda Nova), prieš metalurgikos fabriką. Dau
giau informacijų vietoje minėtu adresu

L. K. BENDRUOMENĖS CHORAS
Liepos. 13 dieną ruošia

..Vakaim
GROS RADIO GAZETA ORKESTRAS

AHO, ALIO SÃO PAULO LIETUVIŠKAS

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO'

Parque das Nações lietuviškas jaunimas kviečia viso 
São Paulo lietuvius atsilankyti į ruošiamą JAUNIMO - 
VAKARĄ, kuris įvyks š, ra. birželio men. I d. Ę. C- 
Parque das Nações salėje, kur puikiai praleisit laiką ir 
savo atsilankymu paremsite šios apylinkes lietuvišką 
mokyklą. Bus suvaidinta 2 jų veiksmų komedija «VIR
ŠININKĖ», dainos, žaidimai ir šokiai.

Tad atsiminkite BIRŽELIO mėn 1 dieną. Visi j Par 
que das Nações. Pradžia 20 vai. (8 vat vak) PUNKTU
ALIAI.

RENGĖJAI.

— Šį sekmadienį Vila Anas 
tacio lietuviams pamaldos vie 
tinėj parapijos bažnyčioje 8, 
30 vai Po pamaldų norintie
ji galės apsimokėti «Mūsų 
Lietuvos» prenumeratą, o nes 
kaitantieji užsiprenumeruoti.

—- Gegužės m. 24 apsive
dė J Žalesniak su Juzefą 
K ai valtie ne

Šį šeštadienį bus vestuvės: 
Sebastião S da Silva su So
fija Maiiaukaité, Raul Danilo 
M. Barretos su Apele Belape 
trevičiūte.

— Gegužės mėn. 18 d Ra 
dio «Tėvynės Garsų» kolekty 
vas savo vienerių metu veiki 
mo sukaktį paminėjo Esplana 
da viešbutyje vakariene, ku 
rios metu kalbas pasakė p. 
Al. Polišajtis Lietuvos konsu 
ląs S Pauly, prel. K Miliaus 
kas, prof .lošė Ferreira Car 
rato. inž. Bačelis, J Antanai 
ti^ Buvo svečių iš Rio de Ja 
nelįro. Vakarienėje dalyvavo 
virš 60 asmenų.

— Karolina Navickiene sun 
kiai susirgo. Gydosi Leão XIII 
Ypiransoje. ligoninėje. Linki
me greit susveikti.

— Gegužės m 2g d. mirė 
Ignas Vildžiūnas, 67 me 
tu amžiaus Buvo nevedęs. 
Brazilijoj giminių, neturi Pa 
laidotas Formozos kapuose. 
Septintos dienos mišios Vila 
Zelinoje gegužės m 29 d.

8:40 vai. Penha apylinkėje mi 
rė šią savaitę Genevičienė.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras savo ruošiamame vakare 
13 d liepos suvaidins links 
mą komediją «Uošvė į namus 
taikos nebebus». 20 matų cho 
ro veikimui paminėti išleis 
v.enkartinį leidinį, gausiai iii 
usiruotą iš choru gyvenimo 
bei veikimo. Su visu >tsidėji 
mu jau ruošiamasi ir jubilė 
jiniam koncertui, kuris yra 
numatytas 12 d. spaliaus mėn.

PAIEŠKOMI:

Matas Ludkus (ar Liutkus) 
dirbęs Brasil Refinadora Pau 
lista, estação Chibara. Rama 
nauskų šeimos kilusių išSuval 
kijos, Gudelių valščiaus ir kai 
mo. Turintieji žinių apie ieško 
mus asmenis pranešti kun. P. 
Ragažinskui.

—- Vila Zelinos Klebonijos 
Telefonas: 63 5975 i

— Amerikos senatorius 
Humphrei paprašė užsienio 
reikalų ministério Foster Dul 
les, kad skubiai Ispanijon pa 
siųstų kviečių likučius, nes 
ten esąs didelis trūkumaskvi 
ečių. Jei amerikonai neduos 
pagalbos, anot senatoriaus, 
karškos sutartys gali būt pas 
tatytos pavojum

— Prancūzijos prezidentas 
Coty tikisi greitu laiku išspręs 
ti vyriadsybės krizį.

— Jugoslavijos užsienio rei 
kalų ministerfs vyks Rusijon.

— Lenkijos komunistų par 
tijos centre daugumas narių 
yra palankūs Gomulkos poli 
tikai. Partijos tolimesnis vei 
kimas daug priklausys nuo 
šiais metais įvykstančio kon 
greso.

«MŪSŲ POPIEČIAI».

(pabaiga iš 3 pusi.) 

mirš ir tą ką dabar lietuviš
kai moka. O yra ir tokių skau 
džių pavyzdžių net labai daug, 
kad lietuviai tėvai jau nebe- 
susikalba lietuviškai sii savo 
vaikais! Argi tai negėda? To 
klos gėdos dar galite išvengti.

CIGARETĖS IR VĖŽIO LIGA

Vėžio liga aptinkama pen
kis penkiolika kartų dažniau 
tarp rūkančių, negu tarp ne 
rūkančių. Rūkymas, ypačiai 
cigarečių, turi tiesioginio ry
šio su vėžio liga... Tokias iš
vadas paskelbė pereitą ketvir 
tadienį grupė mokslininkų iš 
Amerikos vėžiui tirti draugi
jos Tabako bendrovių atsto
vai kritikuoja pareiškimą ir 
laiko jį nepatvirtintu. Ir su
prantamas jų susijaudinimas: 
jau penktadienį tabako ben
drovių akcijos buvo 2 7/8 
punktų kritusios.

SIUVĖJAS ....
' v ‘ ■

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