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Pavergtoje Lietuvoje
—(E) Respublikos konferen 

cija gamtos apsaugos klausi 
mals įvyko Vilniuje. Organi
zavo Lietuvos mokslų akade
mijos gamtos skyrius ir geo 
logijos institutas. Buvo apta 
riami gamtos ir kultūros pa 
minklų, faunos, augalų, žemės 
ir vandens turtų apsauga.

— (E) Nuo Palemono stoties 
Kalno link pradėta statyti nau 
ja geležinkelio šaka, kuria į 
Kauno HES (vandens jėgainę) 
bus pristatomos statybinės 
medžiagos ir įrengimai.

— (E) Lietuvių menininkų 
parodos Paryžiuje. Neseniai 
iš Kanados atvykęs skulpto 
rius Juozas Bakis pasirodė 
tos vietos visuomenei su sa 
vo darbais Jo darbų paroda 
įvyko Chardin galerijoje. Jau 
nasis tapytojas Pranas Gailius 
pirmą kartą savistoviai su sa 
vo darbais pasirodė La Vou 
te galerijoje nuo balandžio 
5 16 d Po parodos Pr. Gailius 
išvyko meno studijoms j Ita 
liją.

— (E) «Laikraščiuose pasi
taiko įvairūs tušti pasakoji
mai», kritikavo savają sovie 
tinę spaudą Vilniau'* «Tiesa» 
gegužės 5 d Esą nusišalina 
ma nuo svarbiausiųjų klausi 
mų svarstymo.

— (E) Vietoj «rojaus» rado 
skurdą ir vargą. Prieš 10 me 
tų Aleksandravičių šeima (jis 
lietuvis, ji prancūzė) buvo su 
grįžusi į Lietuvą, bet ten vie 
toje «roiaus» rado skurdą ir 
vargą. Aleksandravičių Sovie 
tai ištrėmė 3 metams į Sibirą 
Aleksandravičienę taip pat ka 
lino 3 mėnesius. Tačiau jai, 
kaip prancūzei, Prancūzijos 
konsulato tarpininkavimo dė 
ka, po 8 metų pastangų, pa 
vyko išvykti į Prancūziją kar 
tu su sūnum. Dabar žmona 
daro žygius, kad ir jos vyrui 
leistų išvykti iš Lietuvos. Ir 
jis jau buvo įsigijęs prancū 
zų pilietybę ir gavęs karo 
pensiją.

— (E) Lietuvoje dabar išęi 
na 137 periodiniai leidiniai, 
kurių bendras vienkartinis ti
ražas siekia 859 000 egz. Vii 
niaus «Tiesa» turinti arti 200 
600 skaitytojų. Tą skaičių 
paskelbė Vilniaus radijas ge 
gūžės 5 d. Tąją dieną oku
puotoje Lietuvoje buvo «spau 
dos diena*.

— (E) Lietuvos fechtavimo 
pirmenybėse pirmą vietą ūžė 
mė Kauno rinktinė, pasiekusi 
84 pergales. Vilniečiai liko 
antroje viejojė Kovose elas 
tingu durtuvu Lietuvos meis 
tėrio vardą laimėjo kaunietis 
M. Mackevičius, susitikimuose 
špaga geriausiai pasirodė vii 
nietis V. Macijauskas. Vafžy 

bose espadronu nugalėtoju Ii 
ko liko pereitų metų meiste 
ris kaunietis J. Subačius Šiaip 
dar fechtavimo varžybose ge 
rai pasirodę P. Braziulis, H. 
Mornčkinas, Z. Tuliševskis, B. 
Rusteikia.

— (E) Atidarytos naujos 
tarprespublikinė ir vidaus aū 
tobusų linijos Jų tarpe Vil- 
nius-Brasta, Žagarė - Ryga, 
Kaunas Sovietskas (Tilžė) E- 
są paleisti papildomi autobu
sai tarp Vilniaus ir Klaipėdos; 
be to, tarp Kauno ir Kalinin
grado (Karaliaučiaus) Daug 
naujų autobusų linijų būsią 
įvesta vasaros tvarkaraščiu, 
jų tarpe tarp Klaipėdos ir 
Rusnės. Iš Vilniaus į Palangą 
kasdien kursuosią 3 autobusai, 
jų tarpe vienas greitasis Iš 
Kauno į Palangą autobusai 
eis dukart į dieną Atnaujina 
mas tiesioginis susiekimas su 
Palanga ir iš Šiaulių be{ Pa
nevėžio. Veiks sezoninė auto 
busų linija Vilnius Druskinin
kai Šią vasarą veiks 129 tarp 
miestinio susisiekimo autobu
su linijos, kurių bendras ilgis 
17 000 km.

— (E) Ir Kiprą Petrauską 
privertė žygiuoti gegužės 1 
dienos eisenose'Vilniaus gat 
vėse.

— Kai praėjusiais metais 
rusų tankai ir šarvuočiai žu 
dė Vengrijos išlaisvintojus, su 
kilėlius prieš komunistinę ver 
giją, Jungtiniu Tautų Organi 
zacija, Vengrijos įvykiams iš 
tirti išrinko komisiją, kuri 
apie Vengrijos įvykius buvo 
įpareigota surinkti visus davi 
Pius ir juos perduoti Jungti 
nių Tautų Organizac jai. Ko 
misija darbus baigė Apklau 
sinėjo šimtą vienuolika liūdi 
ninku. Norėjo nuvykti ir Ven 
grijun, bet «demokratiška* 
valdžia komisijos neįsileido. 
Tyrinėjimų davinius surašė į 
reportą kurį jau perdavė 
Jungtinėms Tautoms svarstyti.

Pranešime labai aštriais žo 
džiaie aprašomas rusų armi 
jos žiaurumas Vengrijoje. 
Taip pat paneigiamas komu 
nistų tvirtinimas, kad Vengri 
jos perversmą ruošė «kapita 
listai» ar kiti «liaudies» prie
šai. Sukilimas buvo išprovo
kuota reakcija prieš komunis 
tinę Santvarką. Tai buvo spbn 
taniškas sukilimas, bė jokią 
iš anksto parūoštų planų.

Reportą pasirašė visi iš
rinkti komisijos nariai: Aus
tralijos, Ceilono. Danijos, Tu
niso, Urugvajaus, atstovai.

Spėjama, kad šiam repor
tin' svarstyti bus sušaukta spe 
ėiali Jungtinių Tautų Organi
zacijos sesija.

Iš kitų šaltiniu gautais pra 
nešimais, yra vilties, kad Ven 
grijes reikalus svarstant, bus

Seselei M. BERNARDAI liūdinčiai
Motinos mirties valandoje
Reiškiame gilios užuojautos

( D X- •Remenčiai

Amerika ir Rusija stengiasi savo įtaką išplėsti Azijos 
tautų tarpe. Vieni Azijos tautų vadus kviečia Vašingtonan; 
kiti - Maskvon. Čia matome Vietnamo prezidentą Ngo Dinh 
Dien (Dešinėje) atvykusį į Vašingtoną kurio surikti į aerod
romą nuvyko pats prezidentas Eisenhower, kas gana retai 
atsitinka. (USIS)

iškeltas ir kitų pavergtų kraš 
tu, taigi ir Lietuvos, išlaisvi 
nimo klausimas.

Amerikos laivai Santos uos 
te.

Liepos mėn 2 d į Santos 
uostą atvyksta penki karo lai 
vai du kruzadoriai ir trys 
destrojeriai. Jų įgulą sudaro 
3315 jurininkų, jų tarpe tūks
tantis kadetų iš Anapolio jū
rų mokyklos

Jūrininkai dalyvaus S. Pau 
lo estado šventės įvairiuose 
paraduose Liepos m. 6 d. 21 
vai. jūrininkų krepšinio rink 
tinė, žais su S. Paulo miesto 
rinktine. Liepos m. 7 d. daly
vaus parade, kuris bus Anhan 
gabaū aikštėje.

Norintieji aplankyti laivus 
turi gauti iš Amerikos konsu 
lato bilietą, rua Libero Bada- 
ró 39, 13 aukštas. Laivai at
gal išplauks 10 d liepos.

Nusiginkluoti sunku

Jau senokai Londone vyks 
ta Jungtinių Tautų Organiza 
cijos nusiginklavimo reika
lams svarstyti komisijos posė 
džfai. per keletą mėnesių be 
veik job ios pažangos nusigin 
klavimo rei alų nepadarė Pa 
Siūlymų tiek iš amerikonų, 
tiek rusų pusės netrūksta.

Paskutinėmis žiniomis, esą

šiokia tokia pažanga padary 
ta Būtent priimta principinis 
pasiūlymas sumažinti vadina 
mus klasinius ginklus ii* suma 
žinti, proporcingai krašto dyd 
žiui, apsiginklavimo reikalams 
biudžetą Tik principinis susi 
tarimas. Bet šįtą pasiūlymą 
praktikoje įgyvendinti, kelias 
dar labai tolimas. Ypač sun 
ka kontroliuoti apsiginklavi
mo reikalams skiriamas lėšas 
Karo reikalams lėšos tokiais 
vardais labai lengvai gali būt 
užmaskuotos.

Ii viso nusiginklavimo klau 
simu, nors ir tariamasi, tačiau 
nieko gero iš pasitarimų ne 
laukiamą Tariamasi tik dėlto 
kad politiniams priešams nei 
duoti į rankas dar vieną gin 
klą, kad negalėtų sakyti, štai 
tie ir tie nenori nusiginkluoti.

L. K. Bendruomenės choras
LIEPOS MÉN. 13 D. RUOŠIA

VARARA
Programoje linksma komedija 

«UOŠVĖ Į NAMUS, TAIKOS NEBEBUS» 
Gros Tôtô is radio Gazeta orkestras.

II anksto apsirūpinkite kvietimais, staliukais, kuriuos 
galima įsigyti Vyto bare, pas choristus, klebonijoje

Rio de Janeiro Lietuviai Svei 
kiną Sanp„ uliecius Lietuvius

Rio de Janeiro lietuviai šeš. 
tadieniais vakare daro susi
rinkimus, kuriuose yra skai
tomos paskaitos įvairiomis te
momis, aiškinama yra Lietu
vos istorija, lietuvių kalba ir 
kt. dalykai. Tai savo rūšies 
mokykla, kurią jie yra pava 
dinę «liaudies universitetu». 
Viename tokių susirinkimų pri 
puolamai teko ir man daly vau 
ti Tai buvo birželio mėn. 22 
d, po paskaitų visi vienbàl 
.šiai nutarė prašyti manęs, kad 
pasveikinčiau jų vardu S. Pau 
lo lietuvius, jų organizacijas 
ir vadovybes ir palinkėčiau 
jiems sėkmės. Negalėdamas 
kitokiu keliu Rio de Janeiro 
lietuviu sveikinimą perduoti 
sanpauliečiams, siunčiu jį per 
spaudą ir tikiu, kad San pa u 
liečiai įvertins šią malonią ir 
ir draugišką riodežaneriečių 
atmintį.

A. Dutktis.

- Tuo pat metu, kai Loh 
done vyksta nusiginkla vimo 
komisijos posėdžiai, tai Neva 
dos ir Sibiro dykumose ban 
domes na jai pagamintos ato 
minės bombos Ginklų fabri 
kai dirba visu smarkumu Nuo 
taika visai
nepalanki nusiginklav mui. į 
kinų nacionalistų žinioj esan 
čias kaikurias salas, kinie 
čiai komunistai paleido 25 d, 
birželio 8000 patrankų grgnà 
tų. Vjduržem o jūrose pasiro 
dė rusų karo laivyno laivai. 
Siaurės Korejo'ė, Kinijos kė 
munistai «savanoriai» rėkia, 
kad reikia eiti «išlaisvinti» 
Korėja, ii t. t..

— Iš Vengrijos Sibiran yra 
išvežta apie 60 tūkstančių 
vengrų.

— Žiniomis iš Lietuvos ir 
dabar trėmimai nesiliauja. 
Čekistai dar vis naujų aukų 
suranda ir tremia Rusijos 
gilumom Stalinizmas Lietuvo
je praėjusių metų pabaigoj 
buvo pradėjęs svyruoti, bet 
dabar vėl stiprinamas.

—- IŠ Amerikos praneša, kad 
išrašta atominė bomba kuri 
sprogus neskleidžia pavojin
gos žmogaus organizmui spin 

-dūlius. įMokskslininkai juos 
sugeba neutralizuoti.

ŠEŠTADIENI V. ZELINOJE PRASIDEDA KERMOŠIUS
, | Lietuvos nacionalinė
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«Pavergtųjų išlaisvinimas tėra tik laiko ir 
ištvermes klausimas»

PASIKALBĖJIMAS SU LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO IR 
LIETUVOS DELEGACIJOS PET SEIME PIRMININKU 

V. SIDZIKAUSKU

(Elta) Lietuvos Laisvės Ko 
miteto pirmininkas V. Sidzi 
kauskas, vadovavęs Lietuvos 
delegacijai PET (Pavergtų Eu 
ropos Tautų) Seimo nepapras 
toje sesijoje Strasburge, prieš 
grįždamas į New Yorką «El
tos» bendradarbiui atsakė į 
kai kuriuos lietuvių visuome 
nei rūpimus aktualius klausi 
mus.

1) Kokias išvadas darote iš 
buvusios PET Seimo sesijos?

PosėdžiąvusiStrasburgespe 
dalioji PET sesija buvo tre 
(Moji iš eilės Europoje. Akty 
viai dalyvavęs visuose PET 
posėdžiuose tiek New Yorke, 
tiek Strasburge, ir būdamas 
vienas šios organizacijos pra 
dininkų, aš drįstu teigti, kad 
PET išaugo į rimtą ir autori
tetingą veiksnį kovai už So
vietų pavergtųjų Centro ir Ry 
tų Europos valstybių, jų tar
pe ir Lietuvos, nepriklauso
mybės ir laisvės atstatymą ir 
kad PET vaidmuo ir įtaka ši
andien jau jaučiama tarptau

«TĖVYNĖS GARSAI»
V1ENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMA S 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.

tinėje politikoje Neveltui 
Maskva taip įžūliai ir isteriš
kai mus puola. Buvusioji se
sija Europoje dar labiau pa
ryškino PET vaidmenį ir jos 
kylantį autoritetą.

PET santykiai su Europos 
Taryba, kurios būstinė Siras- 
burge, ypač su tos Pataria
muoju seimu pasidarė dar 
glaudesni. Siam pastarajam 
vienbalsiai priėmus K. Wis- 
trando, specialios komisijos 
pirmininko, rezoliuciją, santy 
kiai darosi pastovūs ir oficia
lūs. Žodžiu, PET sesija Stras
burge paženklino naują eta
pą kovoje už pavergtųjų vale 
tvbių išlaisvinimą europinėje 
plotmėje, kartu paryškino nuo 
lat didėjantį PET organizaci
jos svorį bei reikšmę. Gana 
suminėti gausų žymių laisvo
sios Europos dalies valstybi
ninkų ir parlamentarų daly
vavimą mūsų posėdžiuose ir 
jų padarytus mums pareiški
mus»

2) Kokių žygių PET artimo-

Ar žinai... kad tik 38 procentus saulės šviesos žmogaus akis mato. Spinduliai infra raudoni 
yra labai ilgi, o ultra violetiniai yra labai trumpi; jų žmogaus akis nepaima.

Amerikos prezidento Eisenhower pasiūlyta parlamentui patvirtinti ekonominė pa 
rama arabų tautoms' ir pasipriešinimas ginklu prieš bet kokį komunistų užpuolimą, parla
mento buvo patvirtinti.

Skruzdėlė saūva gali pakelti už save 52 kartus sunkesnį akmenį. Žmogus turėtų 
pakelti 4 toneladas, turint dėmesy skruzdės ir žmogaus proporciją.

je ateityje turėtų imtis?
«Pagrindiniai PET žygiai ar 

timiausioje ateityje bus šie;
a) Daryti įtakos, kad ateinan
čios Jungt. Tautų generalinės 
asamblėjos darbotvarkėn bū
tų įrašytas Sovietų agresijos 
žygiais sudarytos padėties 
Centro ir Rytų Europoje klau 
simas, idant ši pastaroji, iš
diskutavusi pateiktuosius So
vietų Sąjungai kali nimus, su
sipažinusi su įrodymais, nu
tartų, kad Sovietų Sąjungos 
karinis, saugumo ir partijos 
aparatas turi pasitraukti iš vi 
sų devynių jos okupuotų ir 
pavergtų valstybių, ir kad bū 
tų sudarytos sąlygos mūsų 
tautoms laisvais ir nesuklas
totais rinkimais atkurti savų 
kraštų konstitucinius organus;
b) Veikti JT ir laisvojo pašau 
lio vyriausybe* ir visuome
nę, priversti Sovietu Sąjun
gą vykdyti JT nutarimus, lie
čiančius Vengriją ir nesusvy
ruojant taikinti Sovietų Są
jungai JT statute numatytas 
kolektyvines priemones»

3) Kaip vertinate Lietuvos 
ir kitų pavergtų tautų laisvi
nimo perspektyvas?

«Pereitųjų metų įvykiai Len 
kijoje, ypač Vengrijoje pasi
reiškę neramumai visuose ki 
tuose Sovietu pavergtuose 
kraštuose ir drąsiau manifes
tuojamas laisvės ilgesys pa
čioje Sov Rusijoje aiškiai jro 
do, kad Sovietų imperialisti
nės ekspansijos sudarytoji, 
saugumui ir taikai pavojingo
ji padėtis negalės ilgiau tver 
ti. Visos Kremliaus diktatorių

As Sapnavau
Aš sapnavau: štai teka Nemunas pro Kauną, 
Kaip mūsų skausmas didelis, platus.
Prie Veliuonos beginkliai partizanai kaunas 
Ir gina jo krantus.

Aš sapnavau: į savanorių būrį
Ir aš dainuodamas einu lanka.
O iš dangaus Galybių Viešpats žiūri
Ir laimina gera ranka.

Aš sapnavau: pavasaris. Ir paukščiai grįžta
Į lizdelius senus.
Ir šventas Krištupas iš vargo upės baigia bristi
Ir dirvon žagrę neša tremtinio sūnus.

Aš nubudau: kur sapnas, kur tikrovė —-
Kas vargšei širdžiai pasakys?
Aplink kalnai kaip nusigandę stovi, 
Aplinkui Austrijos šalta rudens naktis.

klastingas pastangos sutvirtin 
ti pašlijusią Sovietų padėtį 
mūsų kraštuose, užliuliuoti 
naujais pasiūlymais laisvojo 
pasaulio budrumą, be abejo 
nueis niekais Bus sukrėtimų, 
konvulsijų, represijų, tačiau 
pavergtųjų išlaisvinimas tėra 
tik laiko ir ištvermės klausi

B Brazdžionis

mas. Nesulaikysi upės bėgi
mo». .

4) Kaip vyksta Lietuvos 
Laisvės Komiteto darbai?

«Lietuvos Laisvės Komiteto 
darbai vyksta normaliai. Sis 
temingai stebimos visos okup.

(pabaiga 3 pusi)

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
. /

(tąsa)

10. FATIMOS VAIKUČIAI 
PRIEŠ APSIREIŠKIMĄ

Liucijai sueina aštuoneri 
metai amžiaus Motina mano, 
kad jau atėjo laikas parūpiu 
ti jai pastovų darbą Ji prista 
tomą ganyti avių. Bet Jacintą 
ir Pranciškus nenori skirtis 
su savo artimiausia drauge. 
Todėl juodu maldauja motiną 
leisti kartu visiems ganyti 
avis. Motina nenori pradžio
je su tuo sutikti,- bet, vaiku
čių nuolat prašoma, nusilei
džia Nuo šiol trys draugai 
kasdien gena savo kaimenes 
į laukus

Naujos gyvenimo a >linky- 
bės verčia juos ieškoti ir nau 
jų žaidimų. Jacintą pamėgs
ta kalnų šlaituose klausytis 
savo gražiai skambančio bal
so atgarsio. Ji laipioja po uo 
las ir balsiai taria vardus, ku 
rie ateina jai į galvą. Malo
niausiai skamba jai Marijos 
vardas. Todėl ji dažnai karto 
ja ištisa «Sveika Marija» ir 
klausosi atsidėjusi skamban
čio šlaituose atgarsio.

Pranciškus pamėgsta paukš 

telius. Savo pavakarių duo
ną jis dažnai išdalina jiems. 
Kai paukšteliai, sutūpę me
džiuose, pradeda linksmai či
ulbėti, jis švilpauja pakaito
mis su jais ir čiulba. Nepa
kenčia jis. jei mato kitus, kan 
kinant paukštelius arba dras
kant jų lizdelius. Kartą jis pas 
tebi, kad vienas vaikėzas su
gavo mažą paukštelį Jis tuoj 
išperka «belaisvį» ir paleisda 
mas jį, sako: «Saugokis, nesi 
duok kitą kartą sugaunamas». 
Jacintą myli baltus ėriukus. 
Ji nešioja juos dažnai ant sa 
vo rankų, glaudžia prie krū
tinės. Vakarais dažnai ji par 
neša juos namuosna.

Dangaus pasiuntinys - an
gelas pamėgsta nekaltuosius 
vaikučius Jis atsilanko pas 
juos laukuose, kad parengtų 
Apvaizdos numatytai misijai. 
Jau 1915 metais įJucija ma
to pirmą kartą angelo apsi
reiškimą. Tuomet dar tebetu
rėjo ji vos aštuonerius metus. 
Ji ganė Aliustrėlio šlaituose 
avis. Kartu ir kiti jai artimi 
vaikučiai. Pavalgę pietų, jie 
visi kalba rąžančių. Staiga 
jie mato prieš save medžių 
viršuje baltą, tarsi iš sniego 

statulą blizgančią saulės spin 
dūliuose Kas tai būtų? Vaiku 
«čiai mechaniškai tęsia maldą, 
bet jų akys įsmeigtos į statu
lą. Jie seka kiekvieną jos ju
desį Vaikučiams baigiant mal 
dą, statula išnyksta

Praeina apie aštuoni mene 
šiai. Plačiai apkalbėtas ir dau 
gelio pajuoktas angelas pa
mirštamas. Bet staiga jis vėl 
apsireiškia. Tai buvo 1916 me 
tų pavasarį. Liucija nesuge
ba tiksliai nusakyti datos, nes 
tuomet dar tebebuvo maža ir 
neįstengė gerai apskaičiuoti 
laiko. Apsireiškimo metu ga
nykloje kartu su Liucija bu
vo ir Jacintą su Pranciškum. 
Diena buvo lietinga. Vaiku
čiai pasislepia viename kal
no urve, esančiame tarp me 
džių ir uolų. Urvo anga nu 
kreipta į rytus Čia jie suval 
go pavakarius, sukalba ražan 
čių ir pradeda žaisti Ūmai 
pakyla stiprus vėjas Prie pat 
kalno, tarp medžių jie paste 
bi baltą spindinčią statulą, la 
bai panašią į tą, kurią Liuci 
ja buvo jau mačiusi. Statula 
tiek priartėja, kad vaikučiai 
gali atskirti veido bruožus. 
Tai 14-15 metųx gražus jau 
nuolis Jis nuramina nusigan 
dusius vaikučius, sakydamas: 
«Nebijokit, aš esu ramybės An 

gelas. Jūs melskitės kartu su 
manim»

Tai pasakęs angelas atsi 
klaupia, galvą palenkia iki 
pat žemės ir tris kartus kai 
ba: «Mano Dieve, aš tikiu, aš 
garbinu Tave, aš viliuosi, aš 
myliu Tave ir meldžiu atleis 
ti tiems, kurie netiki. Tavęs 
negarbina, nesivilia ir Tavęs 
nemyli». Tai pasakęs, ange 
las pakyla ir sako: «Melski 
tės ir jūs panašiai, o Švč. Jė 
zaus ir Marijos Širdys susi
jaudins».

Angelas išnyksta, bet jo pa 
sakytieji žodžiai taip giliai įs 
minga į vaikučių atmintį, jog 
jie daugiau nebepamiršta jų 
Nuo to laiko jie kartoja juos 
nuolat.

Kitą kartą tų pat metų lie 
pos ar rugpjūčio mėnesį vai 
kučiai po pietų žaidžia Liuci 
jos tėvų sode. Angelas vėl 
apsireiškia. Jis klausia juos, 
«Ką veikiate?.. Melskitės, 
daug melskitės. Svč. Jėzaus 
ir Marijos širdys nori jumis 
pasinaudoti. Atnašaukite Die 
vui maldas, aukokitės patys 
atlyginti Dievui už daugelio 
nuodėmes, kuriomis Jis įžei 
džiamas. Aukokitės už nusidė 
jėlių atsivertimą. Tuo būdu 
jūs išprašysite taika savo tė 
vynei»... Ir šie žodžiai vėl gi 

liai įsminga į vaikučių atmintį.
Praeina du ar trys mėne* 

šiai Vaikučiai vėl gano savo 
kaimenes šlaituose. Po pava 
karių jie pasitraukia įminėtą 
jį urvą sukalbėti ražančiui ir 
augelo maldelei. Besimel- 
džiant, nepaprasta šviesa ap
gaubia juos. Jie pasikelia nuo 
žemės ir pamato šalia savęs 
angelą. Rankoje jis laiko tau 
rę. Virš jos ore kybo ostija. 
Nuo ostijos kraujo lašai pa 
lengva varva į taurę. Po va 
laudėlės taurė ir ostija pakim 
ba ore. Angelas atsiklaupia 
šalia vaikučių ir ragina juos 
tris kartus sukalbėti; «Svč. 
Trejybe, Tėve, Sūnau ir Šv. 
Dvasia, aš garbinu Tave ir 
aukoju Tau mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus brangiausiąjį 
Kūną ir Kraują, Sielą ir Die 
vystę, esančius kiekviename 
tabernakulyje,kad atlyginčiau 
už piktžodžiavimus, kuriais 
Dievas įžeidžiamas».

Po to angelas pakyla, pal 
ma ostiją ir paduoda Liucijai 
Taurę padalina tarp Jacintos 
ir Pranciškaus sakydamas; 
«Imkite Jėzaus Kristaus Kūną 
ir Kraują, kuriuos nedėkingi 
žmonės taip niekina». Ange 
las išnyksta.

(B. D.)
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Nepaprastosios PET sesijos Stras- 
burge kreipiamasi i tautas uz gele- 

lezinės uždangos
(E) «Jau trečią kartą Pa

vergtųjų Centro ir Rytų Eu
ropos Tautų .atstovai renka
mės čia, Strasburge, busimo
je naujosios Europos sosti
nėje tam, kad skelbtume tei
singumo, laisvės ir nepriklau 
somybės eyangeliją į avergto- 
sioms tautoms Mes Jus ge
rai pažįstame, nes esame Jū
sų kraujo ir dvasios broliai 
ir galime su didžiausiu tikru
mu tvirtinti, kad, nepaisant 
visų komunistinės agresijos 
pastangų, nepaisant darbinin 
kų klasės išnaudojimo, nepai 
sant ūkininkų žemės atėmi
mo, nepaisant šviesuomenės 
persekiojimo ir sistemingo 
jaunimo apgaudinėjimo, nepai 
sant jums taikomo fizinio te
roro ir materialinio spaudi
mo, - Jūs pasilikote nepaju
dinami savo tikėjime didžiai
siais ir kilniaisiais Vakarų de 
mokratiios principais.

Visa tai mes garsiu balsu 
ir tvirčiausiu patikinamu skel 
bėme, bet, deja, mūsų žodžiai 
nesulaukė mūsų lauktojo at
garsio, kokio jie buvo verti 
Vakarų tautos, kurias istori 
jos būvyje mūsų tautos savo 
gyvybių aukomis apsaugojo 
nuo iš Rytų atplūdusiu užpuo
limų, - maža teparodė susido 
mėjimo mūsų likimu.

Jungtinių Tautų Organiza
cija, kurios nuostatai naujai 
patvirtina žmogaus asmens 
garbingumą ir lygias teises 
didžiosioms ir mažosioms tau
toms, neparodė jokio susido
mėjimo mūsų kraštu kan
čioms, ir net ginkluota, savo 
brutalumu neturėjusi pavyz
džio agresija pr eš didvyriš
ką vengru tautą tesusilaukė 
tik bergždžių rezoliucijų be 
išvadų ir be reakcijų Iš tikrų 
jų, jei mes nebūtumėm tiek 
tvirtai pasitikėję JUMIS, jei, 
iš kitos pusės, mes nebūtu
mėm taip gerai žinoję sovie
tinio režimo klaidų, vidaus 
sunkumų ir prieštarav:mų. tai 
būtu galėję mus privesti prie 
apsivylimo

Tačiau nuo Stalino mirties 
ir, svarbiausia, nuo to momen 
to, kai oraeitų metų pradžio
je Chruščiovas padarė didž au 
šią neatsargumą kirsti mirtiną 
smūgį komunistinei diktatū
rai, sugriaudamas Stalino le

(pabaiga iš 2 pusi)

Lietuvos viešojo gyvenimo 
sritys, registruojami faktai. 
«Baltic Review» žurnalas, ku 
ris iki šiol buvo leidžiamas 
tik anglų kalba, jau pradėtas 
leisti ir ispanų kalba Tą in 
formacinį trijų Pabaltijo vals 
lybių reikalams skiriamą Lais 
vės Komiteto leidinį norima 
spausdinti taip pat ir prancū 
zų, gal ir arabu ar kuria nors 
kita Tolimųjų Rytų kalba Ne 
trukus pasirodys naujas poli 
tikos žurnalo «Lietuva» nume 
ris. LLK yra PET narys, kad 
visi LLK nariai aktyviai daly 
vauja PET ir visų jos komisi 
jų darbuose. LLK glaudžiai 
ir sėkmingai bendradarbiauja 
su visais kitais Lietuvai lais 
vinti veiksniais, jų tarpe ir 
su Nepriklausomos Lietuvos 
diplomatiniais atstovais.

Iš Strasburgo per Paryžių 
buvau nuvykęs į Londoną, kur 
kartu su latv ų ir estų dele 
gacijų pirm, turėjome pasita 
rimus su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įgaliotais ministeriais 
Anglijos sostinėje».

fi) Kaip vertinate grupių pa 
ši tari mus JAV-se ir kokias 
matote lame reikale perspėk 

gendą, didžiausias sąmyšis i- 
vyko net uoliausių komunistų 
tarpe. Jūs, mūsų broliai, Jūs 
tuojau įvertinote didžiausią tų 
įvykių reikšmę. Didžiulės pa
vergtųjų tautų teritorijos plo
tuose prasidėjo galiniai smū 
giai, tarp kurių lenkų žemės 
drebėjimas ir vulkaniškas ven 
grų išsiveržimas buvo ligi šiol 
ryškiausi simptomai.

Aišku, kad, pagal aplinky 
bes, priklausomai nuo savo 
charakteri,o kiekviena tauta 
ieškos savito laisvės kelio. 
Bet, jeigu pradžia ir pasirink 
tas kelias gali būti skirtingi, 
tikslas lieka tas pats' - lais 
vė. socialinis teisingumas ir 
visiška nepriklausomybė vi 
soms pavergtoms tautoms.

Paskutinieji įvykiai padarė 
milžinišką įspūdį laisvajame 
pasaulyje. Visa tai. ką mes 
nuo senai tvirtinome, nesu
laukdami atgarsio, staiga tai 
tapo aiškia, visų priimta tie 
sa

Susirinkę Strasburge - Eu 
ropos Tarybos mieste - mes 
darbavomės visiškai vieniu 
gai, siekdami mūsų bendro 
reikalo Įgyvendinimas teisi 
nes tvarkos ir pastovios tai 
kos Centro ir Rytų Europoje 
Eūropos apjungimas, dabartį 
niai tremtinių problemos as 
pektai buvo mūsų darbo sri 
tys. Buvo kreiptasi raštu ir 
telegramomis į laisvojo pa 
šaulio vyriausybes, į Jungti 
nių Tautų Organizacijos pir 
mininką bei generalinį sekre 
torių, prašant juos energin 
gai įsikišti prieš persekioji 
mus Vengrijoje.

Maskvos propagandos iste 
riški šmeižtai, nukreipti prieš 
mūsų Seimą, aiškiai parodo 
mūsų darbų svarbumą ir ne
rimą. kurį jis sukelia Sovie
tuose.

Padrąsinti aktyvios simpa
tijos ir supratimo, kurį galų 
gale pradeda rodyti mūsų by
lai laisvasis pasaulis, apjung
ti broliško draugiškumo da
barčiai ir bendradarbiavimo 
dvasios ateičiai, mes kreipia
mės į Jūs, lenkdamiesi Jūsų 
patvarumui, reikšdami savo 
pasididžiavimą Jūsų didvyriš
ka drąsa ir, galiausiai pasi
žadėdami Jums viską daryti, 
kas tik yra žmogiškai įmano 

O-S>- -e-s- -

tyvas? '
«New Yorke šiuo metu vyks 

tarčius liet politiniu grupių 
pasitarimus nesklandumams 
ir nevieningumui mūsų tarpe 
pašalinti vertinu teigiamai. 
Reiškiu nuoširdžią viltį, kad 
visi psichologiniai ir kitokie 
iš tolimos ar artimos praeities 
kilusieji sunkumai, nesusipra 
timai ir priekaištavimai bus 
sėkmingai nugalėti ir kad 
sveika politinė išmintis ir po
litinis subrendmas paims vir
šų. To reikalauja iš mūsų tau 
tos skaudžioji nedalia ir mū
sų atsakomybė būsimoms mū
sų kartoms».

6) Kokią numatote Rytų ir 
Vakarų santykių tolimesnę 
raidą?

«Europoje šiuo metu visas 
didžiosios politikos dėmesys 
kreipiamas į Vokietijos rinki
mus, kurie turės įvykti šį ru
denį. Tų rinkimų išdavos ga
li paveikti į Rytų ir Vakarų 
santykių raidą, politinių Euro
pos problemų - Vokietijos ap 
jungimo ir pavergt vaisi, iš
laisvinimo - tokį ir kitokį iš
sprendimą. Gi visa kita būtų 
tik saprotavimai ir spėjimai, 
nuo ko aš šį kartą susilaikau».

Kotryna Grigaitytė 
MERGAITĖ

Mačiau aš, kaip žemė raukšlėjos 
Ir numirė lapas purve, 
Kai stūgavo vėjas alėjoj 
Parklupdęs kaštaną klane. 
Per lietų, per žvarbųjį lietų 
Atbėgo ji kojom basom 
Raukšlėtąją žemę palietus 
Mergaitė išpintom kasom. 
«Jie tėvą.... jie tėvą nudūrė, 
Kai puolė apgint jis mane. 
Atsinešiau peilio tą dūrį 
Po sava, po sava krūtine» .. 
Sukniubo mergaitė ištarus 
Iš Rytų apsiautos mus maras 
Vakarų ugnies pakely...

Mačiau aš, kaip klupo kaštanas, 
Kaip numirė lapas purve.

ma, kad garbingai ir \eiks 
raingai z atstovautume mūsų 
šventam reikalui prieš laisvo 
jo pasaulio vyriausi bes ir vie 
šąją nuomonę

Greičiausiai dar teks išgy
venti sunkių laikotarpių, bet 
sovietinis kolosas buvo su 
krėstas įstabaus ir vieningo 
visų politinių linkmių, visų 
socialinių sluoksniu ir, svar
biausia, darbininkijos ir jau
nimo, kuriuos Maskva laikė 
komunistinės sistemos kerti
niu akmeniu, pasipriešinimo.

Mes esame įsitkinę. kad 
dramatiški praėjusiu metu įvy 
kiai atžymėjo sovietini s gaL

Tur Barbutė brolį vieną 
Sveikina jį vardo dieną. 

Sveikas, sveikas, miels Petruk
Tu gerutis visad būk

Klausyk tėčio ir mamos.
Neužmiršk! Lietuvos!

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“aVIDAI”
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) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Svetimomis Akimis.
Prieš kelias dienas mūsų 

stovyklą Vokietijoje lankė di 
uelės šaipos organizacijos dvi 
pareigūnės Abi anglės, jau 
pagyvenusios, kaip vėliau pa 
sirodė, gerai susipažinusios 
ne tiek su tremtinių dabartį

--——_

bės galo pradžią ir pasieki
mas musų bendro tikslo - mū
sų Kraštų išlaisvinimo, ir jų vi 
siškos nepriklausomybės ats
tatymo yra tik patvarumo 
bei laiko klausimas. 

nėrais problemomis, bet ir su 
mūsų praeitimi, mūsų istorija.

Stovyklos vadovas buvo u 
žimtas svarbiais reikalais, an 
glės turėjo dar dvi valandas 
laiko iki traukinio išėjimo. 
Lauke siautė pusėtina audra. 
Buvau paprašytas lankyto 
jams prie arbatos puoduko 
«palaikyti kompaniją». Nesi 
gailėjau to praleisto laiko, 
nes teko daug ką įdomaus iš 
girsti, nors tarpais ir parau 
donuoti.

Kalba, kaip paprastai to
kiais atsitikimais, nuo oro ir 
kasdieninių įvykių greitai pe 
rėjo prie įvairių tremties pro 
blemų, emigracijos, ateities 
planų ir pan

— A, tai ir jūs esate lietu 
vis? — staiga pašiaušė viena 
auglių

Man patvirtinus, ji tęsė: — 
Neįsižeiskite, bet apie lietu 
vius mano asmeninė nuomo 
nė nėra pergeriausia

— Ar nebus kas iš mano 
tautiečių jums kokią kiaulys 
tę padaręs? — pasiteiravau.

— Ne ne. lietuviai tokiais 
dalykais nesiverčia Jei jie 
kiaulystes daro, tai tik vie 
nas kitam, bet niekuomet sve 
timiesiems. Turime laiko, tad 
aš papasakosiu, kodėl susida 
riau tokią nuomonę apie jūsų 
tautą.

Ir ji pradėjo pasakoti
— rieš kurį laiką turėjo 

me savo klube diskusinį susi 
rinkimą, kuriame kaip tik bu 
vo plačiai kalbama apie Lie 
tuvos istoriją, valstybės atkū 
rimą, lietuvių charakterį ir 
būdą, apie dabartines gyveni 
mo sąlygas, apie lietuvius, 
esančius em gracijoj ir apie 
jų darbus. Gal būt, ir ne vis 
kas buvo teisingai nušviesta, 
gal pasitaikė viena k ta klai
da. bet esmėje, manau, uirė 
site ir jūs pripažinti, kad ma 
no nuomonėje yra daug įei 
sybės.

Gyvenimas lietuvių tautai 
davė retą ir neįkainojamą - 
proga įrodyti, kad ji verta 
gyventi, kad ji gali ir sugeba 
savarankiškai tvarkelis. Iš bu 
vusios ir sugriuvusios didžiu 
lės valstybės atsikėlė nauja, 
tartum nauja nudžiūvusio šim 
tamečio medžio atžala Tači
au gal kaip tik tas senųjų ir 
naujųjų šaknų mišinys sutei
kia jūsų tautai tuos būdo bru 
ožus, kurie nevisad svetimųjų 
yra suprantami ir kurie jums 
patiems gerokai kenkia. Jūs 
patys tų keistumų, greičiausia 
nepastebite, viską laikydami 
geromis bū io savybėmis. I a- 
imkime kad ir tą smarkiai 
garbinamąjį svetingumą Gal 
būt, savame krašte gyvenda 
mi buvote svetingi vis ems be 
išimties. Bet tremtyje — emi
gracijoje tą neribotą, net per 
dėtą svetingumą rodote lik 
svetimiesiems Saviesiems esą 
te daug šaltesni, tartum luo 
mų skirtumas dar visiškai te 
begalintų, tartum norėtumėte 
prieš svetimuosius pasirodyti. 
Greičiausia, toks noras yra, 
gal daugumai vien tik pasą
monėje Jūs turite du mastus 
vienu mastu matuojate santy 
kius su saviškiais, visai kitu - 
santykius su svetimtaučiais.

— Paimkime šalpos reika
lus (ši sritis man labiausi; i 
prie širdies, nes tą darbą dir
bu jau apie 20 metų). Kiek ži 
nau, apie 30 000 jūsų tautie
čių įsikūrė JAV; po kelis 
tūkstančius Kanadoje Australi 
joje, Anglijoje. Beveik vi
siems gerai sekasi, daugumas 
gyvena daug geriau nei sava 
me krašte. Visi tie tūkstan
čiai neįstengia patenkinamai 
sušelpti kelių šimtų ligonių, 
invalidų ir senelių, kuriems 
nepasisekė emigruoti iš Vo
kietijos. Skelbiatės, jog turi
te didelę šalpos organizaciją, 
bet, kiek žinau, reta , šeima 
per 1955 metus gavo daugiau 

(tąsa 6 pusi.)

3



«JAUNYSTES AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitraus, Algis Z'bas 
Raštussiūsti - «Jaunystės Aidui», Caixa koštai 4118 — são kaulo

Pernykštės Jaunimo Šventės artistai suvaidinę «Atžalyną» šiemet per jaut m o Šventę bus suvaidinta «Nulinkę \arpos»

Neuždarykime Duru
(Dėdės Juozo laiškas São Paulo Lietuviams)

Lietuvių vaikai, nemoką té 
vų kalbos liūdnai nuteikia ne 
tik svetimuosius, bet ir pači
us juos neišmokinusius tėvus, 
ypač t omet, kai patenkama 
j kompaniją, kuri galvoja, jog 
garbė yra savą kalną mokėti.

Šias eilutes rašančiam teko 
matyti, kai kokio nors vyres
nio asmens akivaizdoje neina 
Joniai pasijutusi motina ar 
motina ima kaltinti vaikus, 
kad šie nekalbą, nesimoką, 
nes idomj. Ką padarysi? Tei
sintis žmogui įprasta Nors ši 
uo atvėju, kiekvienas nesun
kiai jaučia, kad kaltė, bent 
didele dalimi priklauso tė
vams. Paskutiniu laiku prade 
dant nuo gatvės ir baigiant 
parlamentais nemažai yra kai 
bama apie jaunimo nusikalti
mus. Tačiau retas kas drįsta, 
kaip anas vokiečių pedagogas 
pasakyti, kad už tų nusikalti 
mų daugumą, dažnai yra kai 
ti vyresnieji. Savo straipsny
je paskelbtame laikraštyje 
«Die Stimen der Zeit» jis sa
ko: «Kad jei šiandien tiek 
daug jaunuolių neištveria ge
rame kelyje, tai atsitinka dėl 
to, kad.yra tiek daug vyrės 
niųjų, kurie iš to kelio iškly- 
dę. Dar blogiau, kad išklydu- 
siųjų tarpe yra net tokių, ku 
rie turėtų iš pareigos jaunuo 
sitis kelti aukštyn, kaip tėvai 
mokytojai ir visuomenės dar 
bininkai ir 1.1 »

Visi gerai žinome, kad gri
auti yra lengviau negu staty 
ti: traukti žemyn yra lengviau

Posėdis jaunimo šventės reikalu
Praėjusį sekmadienį klebo 

nijoje įvyko antras Jaunimo 
Šventei rengti komiteto posė 
dis. Buvo aptarti konkre
tus parengimo darbai. Kiek 
vienos vilos jaunimas paskiria 

negu kelti aukštyn Todėl len 
gvai galime suprasti kodėl tas 
nedidelis trukdančiųjų skai
čius, taip labai sunkina dir
bantiesiems Užtai «ulbantieji 
visuomet privalo rūpintis, ne 
tik, kad augtu talkiu tikai, bet 
kad ir mažėtų trukdantieji.

l'iesa. kad daugeliui žmo 
nių gyvenimas pastato tokius 
reikalavimus, kad jiems pasi 
daro neįmanoma tiesiogin ai 
rūpintis visuomeniniais reika 
lais Tačiau nėra tokiu sąly
gų, kuriomis būtų pateisina
mas ardantysis darbas

Ne visi galime jaunimui au 
koti savo jėgas ir laika, bet 
kiekvienas gali paremti jau 
nųjų pastangas moraliai ir ku 
one k ekvienas materialiai.

Netruks jauninas pasibels 
j Jūsų duris, siūlydama kvie
timus į savo šventės meninę 
programą Neuždarykite jiems 
durų ir neatsakykite lengva 
širdim tos mažos aukos. Pini 
ginė auka parems jaunųjų 
darbus medžiaginei, o gausus 
Jūsų dalyvavimas bus jau 
Boras pastangoms moralinė 
parama

Mes žinome, kad jaunimas 
dedasi prie lietuviško darbo 
iš ideaPzmo. bet taip pat ži
nome. neglobojama ir nepri
žiūrima tarpsta tik piktžolė. 
Todėl kiekvienas užpilkime 
Jaunimo šventės proga rasos 
lašą ant lietuviško atžalyno,

Su pagarba
Jūsų K. J. Šeškevičius 

šventei du kalbėtojus-sveikin 
tojus (iš paties jaunimo) vie
nas jų savo žodį tars bendrų 
pusryčių metu, antras pasvei 
kins susirinkusius į iškilmių 
gą jautimo šventės susirinki 

mą. Pusryčių metu taip pat 
bus atskiru vilų meniniai pa 
atrodymai. Pakvietimus j me 
ninę programą kiekvienoje 
v loję platins tos apylinkės 
jaunimas. Gautosios pajamos, 
atskaičius šventės išlaidas, 
liks vilos jaunimo reikalams.

Meninė Programa

Bus rengiama visų bendro
mis jėgomis: Sene Malūno 
merga tės šoks «Blezd ngėlę» 
Bom Retiro - «Kubilą-, Tautų 
Parką atstovaus mergaičių 
trio, beto programoje daly
vaus teitin nku choras ir tau 
tinių šokių šokėja bei São 
Paulo lietuviukų a^ordijonistų 
orkestras. Visi numeriai bus 
darniai įjungti j dvieju veiks 
mų, trijų paveikslų vaid nimą: 
«Nulinkę Varpos». Pirmasis 
vaidinimo veiksmas vaizduoja 
rugiapjūtės darbus ir pabaig 
tuves,antras jaunosios atsisvei 
kinimą su savo draugėmis ir 
motinos namais mergvakarį. 
Vyresnieji turės progos išgy 
venti pluoštą gražiu prisimini 
mu, jaunieji susipažinti sugra 
žiais turtingais lietuviškais pa 
pročiais.

Jaunimui Dalyvavimas Šven
tėje Veltui

Pakvietimai j jaunimo šven 
tę jauniesiems duodami veltui. 
Jaunuoliai nepriklausą prie

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj
1957 metais Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituania, 67 -— 

Moóca. rengia puikų

VASARA
Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams 
gros gera muzika, kuri patenkins ir jaunimą ir senimą. 
Šokių metu lošimai — loterija gražių ir brangių fantų. 
Nepraleiskime šios progos pasilinksminti, susitikti su 
pažįstamais ir maloniai laiką praleisti savųjų tarpe prie 
turtingo bufeto.

Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.

jokios lietuviškos jaunimo or 
ganizacijos ar mokyklos (p i- 
klausantieji gaus per jas) ga 
Ii kreiptis pakvietimu rei va
lu vila Zelin • je
į Juozą Tijūnėlį. Audrą A >ta 
naitytę, Aldoną Gudanavič ū 
tę, Parque das Nações į Da
nutę Bonkevičiūtę. R Klima 
vičių, Bom Retire Vytautą 
Mikalkėną. Praną Blaževičių. 
V. Anastazijoje Juozą Kaz
lauską, Julių Ingaunj, Casa 
Verde Oną Matelionytę.

ATEIT.N1NKAMS

Šv. Petro dieną po 9 vai. 
šv. Mišių visi ateitininkai ren 
kasi į šv Juozapo mokyklą 
pasitarimui ir Choro repetici 
jai Svarbu, kad visi daly vau 
tų Bus tariamasi dėl repetici 
jų laiko atostogų metų ir jau 
nimo šventės programos.

«Malūno» repeticija sekma 
dienj po 9 vai. šv Mišių. Pas 
kirstymą kermošiaus darbams 
žiūrėk atskiram sąraše.

PARKIEČIU VIEŠNAGĖ 
ZELlNOJE

Birželio 23 Tautu Parko lie 
tuviškas jaunimas pakartojo 
p mok. St. Jurevičiaus rėži 
suolą dvieju veiksmų komedi 
ją «Viršininkienė». Artistais» 

vo roles atliko labai gera1 
Matę abu pastatymu tvirtina' 
kad pakartojimas išėjęs dar 
geriau už pirmąjį pastatymą. 
Publikos buvo susirinkę gau
siai ir visi skirstėsi patenkin 
ti. Pastatymas buvo skirtas 
klebonijos fondui.

ATEITININKAI DIRBANTIE
JI KERMOŠIUJE

VI 29 ir 30
D. Valeikaitė, P. Šukys, J. 

Mošinskytė, S. Raulušaitis, K. 
Deveikytė, M. Gorauskas, P. 
Satkūnas, N Danielius, E. Za- 
lenda nekas. J Tylaitė, E. 
Viiikšnaitis, G. Gudavičiūtė.

VII 6 ir 7
A Žibąs. E. Norkus. J. Ši

monytė. J. Bratkatiskailė, A. 
Zabiela, B. Gudavičius, A. 
Narbutaitė. A. Jokubauskaitė, 
J. Bielskis, G. Valeikaitė

VII 13 ir 14
L. Mitrolis, A Tyla, J Sat- 

kūnaite, R. Stolba, R Dovy
dai tys. R Gi t s kės. J Vaišno 
ras, A Antana tytė. I. B Jur
gelevičiūtė, D Bortkevičihtė, 
N. Bortkevičiūtė,

VII 20 ir 21
V. Bilevičius. .1. Jurgelevi

čiūtė, V. Navickas. B Jerma- 
lavič'ūtė, J Tijūnėlis, R Go- 
rauskas, L Mošmskytė. S. Bo 
guslauskaitė, 1. Adomavičiū
tė, E Buitvydaitė, J Šimony
tė.

VII. 27 ir 28.
L Dovydaitis, V Bacevi

čius, L Juodelytė.'N Vinkš- 
naitytė. R Levickaitė, L. MeŠ 
kauskas, R. Tebelytė, K Kal- 
naitis, A. Zaperskaitė, R. 
Bratkauskas, V. Pavilonis. F. 
Letkoski, N. Antanaitis

Šeštadienį darbas praside 
da 5 va’, p p sekmadienį 3.

Per šv Petrą taip, kaip sek 
madienį

KONSULŲ KORPUSO 
PIETUS

Š. m. birželio mėn. 14 d. 12 
vai. Automobil ų klubo patai 
pose įvyko São Paulo Konsu 
lų .Korpuso pietūs, kuriuose, 
kaipo Garbės Svetys, daly va 
vo Jo Ekscelencija Ponas Dr. 
Adhem^r de Barros, S. Pau 
lo Prefeitas su savo artimiau 
siais padėjėjais, būtent: Dr. 
Cantidio Sampaio - São Pau 
lo Vice Prefeitas, Dr Oswal 
do Silva, Prefeito Kabineto 
Šefas. Dr Mario Antnnės Ma
ciel Ramos - Prefeituros Ceri 
monialo Šefas, Dr. Antonio Hė 
lio Xavier de Mendonça - Pre 
feituros Ceremonialo Šefo pa 
déjejas, Dr. Francisco Ribei 
ro Prefeituros Juridiniams 
Reikalams Sekretorius, Dr. 
Amador Aguiar - Prefeituros 
Finansų Sekretorius. Dr José 
Carlos Figueiredo Ferraz - 
Prefeituros Statybos Sekrete 
rius, Dr. Jarbas Tupinambá - 
Prefeituros Sveikatos Sekre 
torius, Dr. Godofredo da Sil 
va Telles Filho - Prefeituros 
Švietimo Sekretorius, Dr. Elia 
Siqueira Cavalcanti - Tarpea 
vivaldybiniems Reikalams pa 
laikyti (galiotinis ir Jornalis 
ta Moleira Geves Spaudos’ Ka 
biuéto šefas. Be ankščiau'jvar 
dintų asmenų dalyvavovis 
Konsulų Korpuso nariai, tų tari. 
peirL'et. Kons. A. Polišaitis.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti. 

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų , prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į ■.sandėlį.

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

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, fųtbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 626 - Tei. 51<4011 - São Panic

9

PRAÇA SAC JOSE, 1 V ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKEJIMUĮ.

t

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. UI

ĘiiiusiiithMiiibrtiiiffimiiniiiiiiiiifiiiiniiftiitiiiiiiiii itiuiteiuiMWiin mm mmii Muiimmmi m «Mum iiimmim inni niun .=g

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í
! IRMÃOS BAUŽYS tX
~ RegUtrado no C; R, C. aob o n.® 551 ~

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

| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
3 Transferencias de firmas 
J Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
J Escritas . Comerciais
i HORÁRIO das

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

8 às 19 horas. |

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai.

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sąla 9.04 — Fone; 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T-A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

MIELI LIETUVIAI!

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

■■«•aK»siHasaBta«auaiqüaaiHHaataBtsBBBãuBBa»aaa«au«««»

• : ’ - ■

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

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai g,a 
H atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemėn 
te Alvares. 137.

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1EMÀCJ CAKKIEKI
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 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jBuvyrLCJE OLIUPÍ)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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APLANKYKITE KERMOŠIŲ 
V. ZELINOJE.

Turėsite progos ne tik ma 
Joniai praleisti laiką, laimėti 
vertingų premijų, bet kartu 
ir padėsite išmokėti klebeni 
jos skolas bei pagreitinsit jos 
galutini {rengimą. Kermošiuje 
veiks bufetas, bus keletą nau 
jų lošimų, beto bus kepami 
«churrasco» ir bulviniai lietu 
viški blynai.

AUKOS KLEBONIJAI
Ambrozevičiai 1 600, (ket 

virtą kartą), V Rudzevičius 
500. E. Č 500. Pr. Lukoševi 
čius 500. M. Dirsienė 1.000, J. 
Paukštys 2 000, (mirusios mo 
tinos Marijos atminimui), Bu 
kienė 500, Liúd. Bendoraitis 
1 000, (antrą kartą), K. Tijūne 
lis 200, (trečią kartą) M. Joną 
vičiūtė 200 Už aukas nuošir 
dus ačiū Sudėjus visas pas 
kutiniu laiku gautas aukas, 
pridėjus pajamas gautas už 
«Viršininkienės» spektakli ir 
dar Cr $ 20 000,00 pasiskoli
nus, 24 birželio bankui buvo 
sumokėta Cr $ 50.000,00 skola.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam režisi 
erini p. mok St Jurevičiui 
grimorei dailininkei p. V. A- 
braitienei - Stančikaitei, viso

ms «Viršininkie ės» artis
tams, sufleriui, bilietu platinto 
jams ir visiems kitiems, vie
nokiu ar Kitokiu bodu prisi- 
dėjusiems prie sėkmingo vei 
kalo pastatymo ir tuo būdu 
parimusiems klebonijos dar
bus

Statybos Fondo vardu 
Kuo. J Šeškevičius

— P S. Pastatymo oiniginė 
apskait-- bus paskelbta sekan 
čiam «VI L» numeryje

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 postal 4118, São Paulo.

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.770 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Stačiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KLIN1CA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai kasdien 

Consnltoric: Av Zelina, 471, Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mūsų pensione Rosa - 
Maria, esančiame Santos mieste prie pat jūros, netoli 
Bažnyčios Embare. A v. Bartolomeu de Gusmão, 59, 
Tel. 4-1727. Bondes: 4 13 32 39 42 44, Onibususas 42. Prie 
pensiono yra didelis kiemas sustojimui automobiliams -

Marija Olga Galkienė
_______ ;_______ I

j EJCCITOEIC CCNTAE1L

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

Atlieką 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. Paulo !

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ,

PIRMOJI KOMUNIJA 
LIETUVIŠKAI

Pamokos lietuviškai vai
kams parengti prie Prie Sven 
tos Komunijos prasidės liepos 
1 ir vyks kasdien (iškyrus 
šeštadienius ir sekmadienius) 
10 vai. Ryto Sv. Juozapo mo 
kykloje. Tėvai prašomi savo 
vaikus j pamokas siūsti.

LIET. SĄJUNGOS VISUOTI
NIS SUSIRINKIMAS

1957 m Liepos mėn. 7 die
ną šaukiamas Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoj visuotinis narių 
susirinkimas, 16 vai., Rua Li- 
tuania, 67 Visų narių dalyva 
vimas būtinas, nes bus svars 
torai svarbus Sąjungos reika
lai. Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti susirinkime.

Valdyba
. f •

SĄJUNGOS NARIAMS 
CHURRASCO.

Birželio 30 d. (per novilines 
sekmadieni,Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj Valdyba rengia vi
siems nariams ir jų šė moms 
churrasco, Moóca mokyklos 
kieme. Rua Lituania. 67, 16 
valanda. Bus taip pat muzika 
ir pasilinksminimai Neužmirš 
kite nariai atsiveskite ir savo 
šeimos narius.

Ž NIOS IŠ RIO DE JANEIRO

S m birželio mėn 16 die
ną (sekmadienį) vietos liet. 
Kolonija iškilmingai minėjo 
ir pagerbė kruvino komuniz
mo aukas

Ryta pamainas laikė ir pa
mokslą sakė Braz'lijos parla
mento atstovas kan Medeiros 
Neto Karšiais žodžiais ragi
no išlaikyt’ medę Lietuvai ir 
atsineštą iš ten didelį turtą 
kat tikėjimą

Pareiškė brazilų tautos var 

du lietuviams nuoširdžią užuo 
jautą ir pažadą: Brazilija, dėl 
krikščioniškosios kultūros ir 
laisvės stovės vienoje kovos 
linijoje su visu vakarų pasąu 
liu.

Pamokslininkas paminėjo, 
kad esą jau atidengta pirmo
ji Fatimos paslaptis: mūsų lau 
kia karas ir jo sunaikinimai, 
bet po to seks komunizmo ga 
lutinis nuo žemės paviršiaus 
išnykimas.

«Ne brutali jėga, .- patran
kos ir kulkosvaidžiai, bet Die 
vas tars paskutinį žodi» bai
gė jis.

Vakarė, Šveicarijos Namų 
salėje įvyko bendras visų tri 
jų Pabaltijo tautų minėjimas. 
Prakalba pasakė Brazilijos 
šviet ministeris ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos miaiste 
riai. Ypač graži, nuoširdi ir, 
kaip dera katalikiškos Tautos 
atstovui, buvo religinėmis min 
timis persunkta mūsų ministe 
rio p Dr Friko Meierio kal
ba. Ji susilaukė didelio visų 
dalyvių pritarimo

Gale dar kalbėjo parlamen 
to atstovas Euripides Cardo 
so de Meneses. Jis pažadėjo 
iškelti Pabaltijo valstybių lais 
vės klausimą parlamente ir 
komisijose, kurioms jis pri
klauso, užtikrindamas, kad vi 
si jo kolegos deputatai tiurai 
tam pritars.

Prakalbos gale, rodydamas 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
dabar bolševikų radio fabri
ku paverstą, pakeltu balsu su 
šuko: «Te greičiau ateina va 
lalanda, kada toje vietoje pa 
gaminti radio aparatai, pas
kelbs jau išmuštą laisvės 
valandą!».

V ieną tenka apgaileistauti 
kad susirinkimą vedes latvis 
neišsilaikė savo posto aukštu 
moję ir nesilaikė tokiais atve 
jais pirmininką įpareigojančių 
objektyvumo taisyklių. Jis 
nuolat savo intervencijose 
švaistėsi, Latvijos pranašumo 
pavyzdžiais Į lietuvių širdis 
įnešė kartumo ir jo nevietoj 
ir bereikalingas reagavimas 
i Letuvos ministério kalbą. 
Daugeliui ateina mintis, ar 
kartais nereiktų mums ruošti 
savystovių minėjimu?

Visur dalyvavęs

— Vila Locijoje, birželio m. 
21 d mirė Marija Idienė virš 
70 metų amžiaus Palaidota 
V. Formoza kapuose

— Birželio m 25 d vakare

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavus
se, musų mylimos motinos ir
A.fA. VERONIKOS ASKINIENĖS.

taip pat suraminusiems mus gilaus liūdesio valandoje
Aškinių šeima

A. A. Veronika Aškinienė

Vila Zelinoje mirė, ilgokai pa 
sirgusi Veronika Aškinienė, 
77 metų amžiaus kilusi iš 
Linkmenų parapijos Nuliūdi
me paliko vyrą Augustą, dūk 
terį vienuolę pranciškietę Se
selę M Bernardą, sūnus: Ka
zimierą. Adolfą, Juozą, brolį 
Petrą Maniušį, anūkus Palai
dota S. Caetano kapuose Lai
dotuvėse dalyvavo daug žmo 
niu. Septintos dienos mišios 
egzekvijos bus ateinantį an
tradienį, liepos m 2 d , 7,30 
vai. Vila Zelinoje.

—- Magilų šeima praneša, 
kad už mirusius šeimos na
rius bus laikomos mišios eg
zekvijos liepos m. 6 d. 7 vai 
Vila Zelinoje Giminės ir pa 
žistami kviečiami atvykti pa
simelsti.

— Šį sekmadienį 3 vai p. 
p K. Moterų Draugijos ir M. 
Apaštalavimo susirinkimas.

— I aiškai: A Lazdauskui, 
M Prezmik, A Dirsytei, W. 
Urbanavičiuj, 1 Katkienei, E 
Antan iiienei. J. Seliokui, E. 
Bendoraitienei, A Pumputie
nei. O Simonienei, A V’nkš- 
naičiui. E Rinkevičiūtei, 
Seiunienei, A. Slapelytei, M. 
Remenčienei.

- Dariaus ir Girėno - Išei
viu Dienos minėjimo reikalu, 
pirm d ei’j liepos m. 1 d. 7,30 
vai vakaro, Mokoje šaukia

mas pasitarimas, į kurį kvie 
čiami S. Pauly veikiančių Jie 
tuviškų organizacijų valdybos 
bairuose esantieji komitetai 
bei kitų lietuviškų sambūrių 
atstovai.

— Sprindžių ir Pilipavičių 
šeimos kviečia gimines ir pa 
žįstamus atvykti į šv. mišias 
egzekvijas už A. A. Joną Sprin 
dj ir Vladą Pili avičių, liepos 
m. 4 d 6,45 vai. V. Zelinoje.

(tąsa iš 3 pusi.) 
SVETIMOMIS AKIMIS

kaip 15 dol pinigais Panaši 
padėtis bus buvusi ir 1956 me 
tais. Šalpa maisto produktais 
yra reikšminga ir svarbi, bet 
nuopelnai už tai tik iš dalies 
priklauso jūsų tautiečiams. 
Jei ne JAV vyriausybės veik- 
dovanai dalijamieji dideli mats 
to kiekiai, kažin, kiek šalpos 
gautumėte iš savųjų.

Jūs visur skelbiate, kud J v V 
gyvena visas milijonas lietu
vių, su pasididžiavimu stato
te ir išlaikote milijonus kaš
tuojančiu bažnyčių, mokyklų, 
spaustuvių, o čia pat jūsų 
vargstantiesiems turime mes 
svetimieji padėti. Tiems rei
kalams, atrodo, nesurandate 
lėšų... Àr tose naujose baž
nyčiose jūsų maldos nebus fa 
riziejiškos? Melskitės sakyda 
n : - Dieve, Tavo didesnei 
garbei pastatėme šia bažny- 
č ą Išklausyki mūsų maldų, 
neatmesk) mūsų prašymų to- 
I mesniam pasisekimui Abe 
joju kad tos maldos pasieks 
Dievo ausis Greičiausia, jis 
paklaus; O kur jūsų vargs 
tantieji broliai? Ar nušluostė- 
te jų ašaras? Ar prisimenate 
dar juos? Ar daug padėjote 
sergantiems, ar nuraminote 
seneles motinas? Ar ž note, 
kiek vaiku gyvena ir auga 
varge ir mažai saulės tema- 
tydami? O. būtu įdomu ži
noti išteisintųjų skaičių Var
gu ar norėtų jūsų spauda tuo 
skaičium girtis.

Emigravęs italas, jei tik ga 
Ii, padeda ir tolimiausiam sa
vo giminaičiui Londone įsikti 
ręs mūsų kolon jos negras rú
pinasi gerove viso kaimo, iš 
kurio jis yra kilęs .lūs gali
ma palyginti su vaikais, sto 
v nčiais pr e žaislų krautuvės 
lango Vaikai nori visus žais 
lūs turėti, nesuurasdami, kad 
esmė glūdi ne žaislų kieky
je, bet sugebėjime jais žais
ti. Daugelis jūsų, kaip ir tie 
vaikai, nesupranta, kad gyve 
nimo laimė ir esmė glūdi ne 
gobšiame turto rinkime, bet, 
sugebėjime savo pajamomis 
protingai ir širdingai naudo
tis. I'gainiui įsitikinsite š:os 
pažiūros teisingumu, gyveni 
mas pats parodys jums tai. 
Tačiau jei juo greičiau tai 
įvyks, juo daugiau naudos tu 
rėsite kaip subrendusios kul 
tūros tauta, juo aukščiau jūsų 
vertė kils kitų tautų akyse. -

Anglė baigė dėstyti savo 
nuomonę. Antroji pritardama 
lingavo galva. Z", neturėda
mas nieko konkretaus atsaky 
ti, sriūbčiojau jau atšalusią 
arbatą.

L. S.
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PARSIDUODA namas ge
roj vietoj, Rua Campos No
vos, 24 - V. Zelina. Smulkes
niu informacijų kreiptis Rua 
Monteiro Snares Filho, 42 - 
antiga Rua 5) V. Zelina

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