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Kremliuje didelės permainos: is partijos pašalino Molotova, Malenkova, 
Kaganovičiu, Cepilova. Stalinizmas likviduotas. Žukovas, remia Krusciova. Maskva linksta i Vakarus.

Visi žinojo, kad Kremliuje 
vyko ir dabar tevyksta tyli 
bet aštri raudonųjų komisarų 
tarpe kova Ji ypač paaštrėjo 
po Stalino mirties. Tai rodo 
dažni pasikeitimai partijos 
vadovybėje ir vyriausybėje. 
Kad Kremliuje kurią dieną 
bus staigmenų, niekas neabe
jojo. Buvo tik laiko klausi
mas. Tos laukiamos staigme
nos viešai buvo paskelbtos 
liepos m. 3 d. Ir nemažos: Mo 
iotovas, Malenkovas, Kagano 
vičius, Cepilovas pašalinti iš 
partijos.

Kodėl jie pasalinti?

Į šį klausimą atsako komu 
nistų partijos centro komiteto 
rezoliucija. Pats didysis kalti 
ninkas, nors jis partijai pri. 
klauso nuo 1917 m , yra lai
komas Molotovas.

Pašalintieji kaltinami:
1) Pastangomis pakeisti i»ar 

tijos vadovybės sąstatą; 2) 
Priešinosi centro komiteto nu 
tarimui pakeisti politiką fede 
ratinėse respublikose, joms 
daugiau laisvės suteikiant; 3) 
Buvo priešingi ekonomijos 
descentralizacijai; 4) Buvo 
priešingi nustalinimo politikai; 
5) Buvo priešingi kolchozų 
privalomos duoklės panaikini 
mui; 6) Tarptautinėje politiko 
je neišstengė sumažinti įtem
pimą tarp Rusijos ir vakarų; 
7) Molotovas būdamas minis- 
teriu pirmininku nesistengė 
pagerinti santykių su Jugosla 
vija, 8) Molotovas priešinosi 
pasirašymui taikos sutarties 
bu Austrija bei santykių sutvar

Bus permainų ir satelitiniuose 
kraštuose

Įvykiai Kremliuje atsiliepia 
ir satelitiniuose kraštuose. 
Pirmoj eilėj laukiama žymių 
pasikeitimų Rytų Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, Albanijoje, 
Bulgarijoje.

Lenkijoje, stalinistų esan
čiu vyriausybėje, padėtis pa
sidarė bevitiška. Gomulkos 
pozicija sustiprės.

Rytų Vokietijoje yra numa 
tomą, kad Warter UIricht bus 
atstatytas iš partijos vadovy
bės.

Tiek Rytų Vokietijoje, tiek 
Čekoslovakijoje, praėjusiais 
metais nustalinimo politikoje 
beveik nieko nebuvo padary
ta. Tas pat Albanijoje ir Pa
baltijo kraštuose.

Visuose satelitiniuose kraš 
tuose yra didelis nepasitenki
nimas tiek del rusų užmestos 
komunistinės santvarkos, tiek 
del dideliu ekonominių sunku 
mų. Kraštai, kurie kitados 
klestėjo, kur žųionės buvo so 
tūs ir apsirengę, dabar kone 
badauja.

Jei nauji Maskvos diktato

kymui su Japonija; 9) Moloto 
vas nesistengė vesti politikos 
karui išvengti ir neieškojo 
naujų kelių vedančių į sočia 
lizmą; 10) Molotovas y ra sekė 
jas atgyvenusių, senų, klaidin 
gų metodų, sulig kuriais norė 
jo partiją orientuoti; 11) Molo 
tovas neša didžiausią atsako
mybę už prieš partijinj veiki 
mą. Jį pasekė Kaganovičius, 
Malenkovas, vėliau prisidėjo 
ir Cepilovas. Jie iš savo «klai 
dų> nepasitaisė, už tat parti* 
jos komitetas pritaikė įstatais 
numatytą bausmę - pašalino 
iš partijos.

Krusciovas Limėjo

Kruščiovas su savo kova 
prieš Molotovą ir jo draugus 
laimėjo Laimėti jam padėjo 
maršalas Žukovas, kuris savo 
rankose turi kariuomenės va 
dovybę Į kur kariuomenės 
vadai pakrypo, tie laimėjo. 
Sis faktas rodo, kad Rusijoj 
kas kart kariuomenė daugiau 
politikoje turi įtakos. Kariuo 
menė už politinį oartijos spar 
ną, kuris jai yra simpatiškes 
nis ir pažada mažiau kištis į 
kariuomenės vidaus gyveni
mą.

Stalinistai pralaimėjo

Atrodo, kad nušalintieji bu 
vo stalinizmo šalininkai. Ji
ems pralaimėjus, galutinai 
bus palaidotas ir stalinizmas.

Kruščiovas ir jo klika, atro 
do, yra pasiryžę rodyti dau
giau lankstumo tiek vidaus, 
tiek užsienio politikoje.

riai ką nors kur nors pakeis, 
palengvins, padarys nuolaidų, 
tai ne iš savo geros valios, 
kurios jie niekad neparodė, 
bet del baimės, kad iš jų ran 
kų gali išsprukti vadovavi
mas užsienio komunistams. 
Maskvai šiandien didelis kon 
kūrentas yra komunistinė Ki 
nija, kuri pripažįsta, kadį so 
cializmą galima eiti ir kitais, 
ne vien tais keliais, kuriuos 
Maskva nurodo. ^Maskva tuo 
susirūpino.

Jei Kruščiovas ateityje bus 
sukalbamesnis ir lankstesnis, 
tai tik dėlto, kad jam kitos 
išeities nėra. Pagaliau kas gi 
yra Kruščiovas, kuris parti
jos kongrese pasmerkė Stali
ną ir dabar išstūmęs iš par
tijos savo konkurentus, tapo 
faktinuoju. tik nežinia kaip ii 
gai, oartijos diktatoriumi? Tai 
Stalino mokinys, Ukrainijos 
tautos žudikas, badu išmari
nęs milijonus žmonių. Jei ši
toks tipas daro nuolaidas tai 
tik dėlto, kad jų nedaryti jau 
nebegali. Tai jau yra režimo 

silpnumo ženklas. Jau daug 
diktatūrų sugriuvo Sugrius ir 
Kremliaus diktatūra. Gal net 
greičiau negu mes tikimės ir 
laukiame.

Žinoma, tolimesnės paskuti 
nių įvykių Kremliuje pasek
mės bus galima aiškiau pama 
tyti tik vėliau,

— Vakarų Vokietija turi 
tris motorizuotas pėstininkų 
divizijas ir vieną dalinį jūro
se minoms pašalinti. įjungė 
į Siaurės Atlanto Sąjungos ka 
riuomenę. Pabaigoje metų 
bus pervestos Nato žinion dvi 
tankų divizijos. Ateinančių 
metų pradžioj įeis viena pa- 
rakedistų divizija

— Buvusio Argentinos dik- 
tatorio parėdymu, peronistai 
į steigiamąjį seimą, liepos m. 
28 d. rinkimus privalo boiko 
tuoti. Šis seimas pr vales pa 
keisti peronistų konstituciją 
ir visokius «justicializmus» 
panaikinti

— Įvykusiame Anglijos Im
perijai priklausančių kraštų 
pasitarime, tarp kitų dalykų 
nutarta kreiptis j jungtinę 
Tautų Organizaciją prašant 
sušaukti specialią šios ergą 
nizaeijos sesiją, paruoštą apie 
Vengrijos įvykius reportui 
svarstyti.

— S. Paulo estade, apieXa 
vantes, šią savaitę iškrito 
daug ledų, kurie labai paken 
kė kavai, nuo ledų žemė bal 
tavo

Mūsų mielam prieteliui Kazimierui Skarupskui Ir jo šei
mai, liūdesio valandoje, del jo mylimo brolio

VYTAUTO SKARUPSKO

mirties, reiškia gilios užuojautos Bortkevičių, Buragų, 
Jurevičių ir Stočkų‘šeimos.

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje nariui Kazimierui Skaru
pskui ir jo šeimai liūdesio valandoje del jo mylimo brolio

VYTAUTO SKARUPSKO
mirties, gilios užuojautos reiškia 

Kapitonas J. Čiuvinskes
Liet. S-gos Brazilijoje pirmininkas

------------------------------------ ......................................... .........ą

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

VAIAIA
Programoje linksma komedija 

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

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

Laisvės statula New York 
uoste Amerikos laisvės 

simbolis

- Liepos m 4 d Siaurės 
Amerikos šventė 181 metą ne 
priklausomo gyvenimo. Ame
rika nepriklausoma buvo pas 
kelbta 1776 metais Pradžioje 
Amerikos valstybė sudarė 13 
buvusių Anglie 8 kolonijos. Vė 
l>au kitos buvo prijungtos. 
Dabar Amerika susideda iš 
49 valstybių, kurios turi dide 
lę autonomiją. Amerikos gy
ventojų skaičius su Filipinų 
salomis jau prašoko 160 mili
jonų. Jų tarpe 35 milijonai

Nenzmirikite, kad šeštadie
niais ir sekmadieniair Vila 
Zeliaoje vyksta kernams

Kermošiuje veikia daug įdo 
mių barakų, galima laimėti 
vertingų daiktų, bus kepami 
lietuviški blynai ir «Churrae 
ca». Atvykite ir įsitikinkite, 
kad tai yra graži proga pra
leisti vakarą ir popietį. Čia 
išleistas jūsų kruzeiras pade 
da užbaigti parapijos namus.

Didelės gamtas nelaimės
Irake buvo didelis žemėn 

drebėjimas. Sugriovė daug 
kaimų. Žmonių žuvo keletą 
šimtų. Materialiniai nuostoliai 
labai dideli.

Amerikoje, Lousiania esta
de, siautė didelės audros. Žu 
vo apie 300 žmonių. Medžiagi 
niai nuostoliai labai dideli.

São Paulo šventė

São Paulo estado šventę, 
Nove de Julho, pradės švęs 
ti jau pabaigoj šios savaitės, 
nevien tik 9 liepos, kaip ki 
tais metais, nes šiais metais 
sueina 25 metai kaip paupin 
tai sukilo prieš federalinės 
vyriausybės diktatūrą. Kova 
truko 72 dienas. Nors paulis 
tai ir pralaimėjo, bet snkili 
mo diena, 9 liepos like kai 
po kovos už išsilaisvinimą iš 
diktatūros, viso estado šven
tė. Ji yra įrašyta į estado 
konstituciją.

— Iš komunistą partijos be 
keturių jau minėtų dar buvo 
pašalinti Maksim Zaburov, M. 
G. Pervukin ir kiti mažesnės 
reikšmės valdininkai.

Užsienio politikos stebėto
jai tvirtina, kad šiuo pašali
nimu žymių komunistų iš par 
tijos vadovybės, stalinisnas 
galutinai palaidotas.

Iš kitos pusės daug dėme
sio kreipiama į maršalo Žuko 
vo įvedimą į partijos preąi- 
d i urna. Tai yra ženklas aas 
kart vis didėjančios kariuo
menės įtakos vidaus gyveni
me.

— Rusų spauda laba’ aš
triai puola išmestus ir parti
jos už jų nukrypimą nuo ideò 
logijos ir linijos.

Stalino metais būti pašalin
tam iš partijos reiškė tą pat, 
ką būti sulikviduotam. Atrodo, 
kad dabar pašalintieji yra lai
mingesni.

katalikų. Amerika šiandien 
yra pati didžiausia pasaulio 
ekonominė ir karinė galybė.

Amerikos demokratinė kens 
titucija remiasi nepriklauso
mybės metu paskelbtas lais
vės dėsniais.

1
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Stat. Inž. Mik. Ivanauskas

Didysis Noras Išsipildė!
INTERVIEW SU DR. KUN. ANTANU AUSENKA

Radęs labai kuklų praneši
mą mūsų spaudoje apie dr. 
Kun. A. Ausenkos pradėtą ak 
tyviąją veiklą miisų lietuvių 
Kolonijoj, kreipiausi tiesiogi
niai su mums rūpimais klau
simais, į kuriuos gerb. Misio
nierius maloniai paaiškino.

— Gerb. kunige, galop ir 
Tamsta išėjote viešumon plės 
ti apžėlusių lietuvišku dvasi
nės kultūros dirvonų? Dirva 
tikrai plati,o darbininkų maža!

— Jau labai senai laukiau 
tokios progos. Dėja mano vir
šininkas buvo kitokios nuomo 
nės. Vis sakydavo, kad lietu
vių kunigų Š. Paulyje atrodo, 
net per daug, nes daugelis 
dirba grynai braziliškose pa
rapijose.

— Taip tebėra ir dabar. Tad 
iš kur atsirado Jūsų Viršinin 
ko pasikeitimas?

— To pasikeitimo beveik nė 
ra. Kaip žinote, Dr. Kan. Ze 
nonas Ignatavičius yra pas
kirtas Šv Sosto Brazilijoj gy
venantiems lietuviams Misijo- 
nierių Direktoriumi. Tai reiš
kia, kad jam yra pavesta rú 
pintis visais lietuvių katalikų 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

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

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

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

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

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku j 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.

dvasios reikalais Negalėda
mas, pats vienas, apimli visos 
Brazilijos teritorijos, kreipėsi 
j Romą, ir Šv. Tėvas Pijus 
XII, per Konsistorialinę Kon
gregaciją (jos prefektu yra 
pats Jo Šventenybė, pavaduo 
jamas J. Em. Kardinolo Piaz 
za), paskyrė, pagal Apaštališ 
kosios Konstitucijos,(1952 m.) 
«Exsul Família», du lietuvius 
kunigus misionieriais visai 
Brazilijai, būtent Kleb. P. Ra 
gažinską ir mane. Taigi ma
no viršininko nusistatymas, to 
kiu atveju, negalėjo pasilikti 
toks, koks buvo.

— Dėja, gerb profesoriau, 
beveik nieko nežinome apie 
tą «Exsul Família»?
— «Exsul Familia» ym Jo Sve 
ntenybės Pijaus XII tėviškos 
širdies troškimas, ši Apašta
liškoji konstitucija išleista jau 
1952 metais. Ji rūpinasi visų 
išeivių dvasiniu aptarnavimu 
savąja kalba. Viso pasaulio 
vyskupams labai Įsakmiai pa 
tariama skirti svetimšalių imi 
grantų tikybiniais reikalais su 
visomis klebonų teisėmis tuos', 
tų imigrantų tautybės, kuni

gus, kurie tam reikalui bus 
paskirti per Konsistorialinę 
Kongregaciją.

—- O S. Paulo arkivysk. J. 
Em. Kardinolas D. Carlos Car 
melo, sutiko su šiuo paskyri 
m u?

— Taip Netgi labai palan 
kiai. Taip Kleb. P. bagažins 
kas ir aš, jau pilnai įpareigo 
ti rūpintis visais lietuvių dva 
siūlais reikalais visoje arki 
diecezijoje.

— Tai dabar yra tikra lie 
tuviška parapija?

— Taip. Ne teritorialinė, 
bet personalinė Kan. Z. Igną 
tavičius nori, kad S. Paulo ar 
kidiocezijoje būtų dvi tokios 
parapijos, t. y. kad Kleb. P. 
Ragažinskas ir aš pasidalintu 
me arkidioceziją ir kiekvfe 
nas aptarnautumėm atskirai 
savąją dalj. Dėja, iki šių me 
tų pabaigos tur būt, to nebus 
galima įvykdinti iš vienuoly 
'no pusės. Tačiau ateinančiais 
metais, berods, visa tai pasi 
keis.

— O kaip su provincijų (in 
terioro) lietuviais?

- Jo Eks. Sorocabos vys 
kūpąs mane įpareigavo savo 
diecezijai šio mėn. 13 d. Su 
teikė man net daug didesnes 
teises negu numatomos minė 
toje Apašt. Konst. «Exsul Fa 
milia». Sorocabos diecezijoje 
turiu labai daug lengvatų, taip 
kad apsilankydamas pas lie 
tuvius labai skubiai, galiu su 
tvarkyti visus jų reikalus. Taip 
pat. galiu patarnauti ir ne Jie 
tuviams. Tam Jo Eks. suteikė 
man maždaug visas general! 
nio Vikaro teises Jo diocezi 
joje iki Jo.gyvos galvos

— O kaip su kitų diecezijų 
lietuviais?

— Būtų pageidautina, kad 
«interioro» lietuviai kreiptųsi 
laiškais pas mane (Caixa Pos 
tai 118, S Paulo) arba pas 
Kleb P. Ragažinska (Caixa 
Postai 4118, S. Paulo) Kadan 
gi mūsų nominacija apima vi 
są Braziliją, išsireikalausimi 
reikiamas teises ir pas kitus 
vyskupus. Nors retkarčiais 
gal galėsime aplankyti tas 
vietas, kur yra nors keletas 
lietuvišku šeimų Asmeniška: 
pažįstu didesniąją dalį visų 
S. Paulo Valstybės vyskupų. 
Bus lengva gauti jų paskyri 
mą.

— Gal kokių lengvatų turi 
emigrantai?

— Labai naudinga priminti

(pabaiga 3 pusi)

Amerikos Kapitelius, Vašingtone, federaliniame distrikte 
ant gražios kalvos, iš kur matyli visas Vašingtono miestas, 
pasirinktas krašto sostine nuo 1S00 metų

Prieš tai Amerikos sostinė buvo New Yorko miestas. 
Dešimts metų, prieš 1800 metus, sostine buvo Filadeif jos mi 
estas.

Kapitelius turi 244 metrus ilgio ir 113 metru pločio. Ku- 
pula padaryta iš gelež es, kurios svoris 4000 toneladų, vir
šum kupulos yra pastatyta bronzinė laisvės statula, pussep- 
tinto metro aukščio.

Parlamento atstovai posėdžiams renkasi kairėje, o se
natas dešinėje turi savo patalpas.

Vice prezidentas taipgi čia turi savo kabinėtą. Kapitoliu- 
je savo raštines turi ir kaikurie parlamento lyderiai

Kapitelius pradžioje buvo mažesnis. Ilgainiui buvo 
pristatytos naujos salės. (US1S)

A. Tyruolis

Ant Ežero
Žėri mėlynas dangus 
Saulės supamas, vaiskus 
Grįžta vėl mintis paklydus: 
Palikai gimtus laukus, 
Lino žiedą ir takus, 
Parugėj, aguonoms žydint.

Giedras saulės atspindys 
Tyrą dangų paskandins 
Ežero gelmėj begalėj, 
Aukso pilį pastatys, 
Kad nurimtų tau širdis 
Šioj kelionėj ilgo kelio

Taip siūbuosi tarp dangaus 
Ir gelmės, kol tau sugaus 
Varpas dūžtantis, vakaris, 
Kol iš kelio šio sunkaus 
Vėl sugrįžtančio sulauks 
Vario vartai atsidarę.

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

11. FATIMOS VAIKUČIAI PO 
APSIREIŠKIMO

Pirmoji diena po svč. Mer
gelės apsireiškimo. Vaiku
čiams atginus kaimenę Į ga
nyklas, Jacintą pasišalina vie 
na ant uolos. «Tu nenori žais 
ti?» — klausia ją Liucija. «Si 
andien nenoriu, nes galvoju 
apie Išganytojo pasakytuosius 
žodžius, kad mes turime au
kotis už nusidėjėlių atsiverti
mą». Jacintą ypač susirūpi
nus, kaip tą pasiaukojimą pa
rodyti. «Aš jau turiu atsaky
mą», — pastebi Pranciškus. 
«Savo pavakarių duoną ati
duokime avelėms ir padarysi 
me susivaldymo auką». Pasa
kyta — padaryta. Tai pirmoji 
sąmoninga vaikučių auka.

Kitą kartą Jacintą vėl sėdi 
susimąsčiusi ant uolos. Ji gal 
voja: «Madona pasakė, kad 
daug sielų eina į pragarą. Bet 
kas yra tas pragaras?» - Pra
garas» - paaiškina Liucija — 
«tai gili duobė, pilna laukinių 
žvėrių ir galingos ugnies. Ten 
metami tie žmonės, kurie nu
sidėję neatlieka išpažinties, 

jie ten dega amžinai». - «Ir 
daugiau jie nebeišeina iš ten? 
- klausia mergaitė. «Ne» — 
«Ir ne po daugelio, labai dau 
gelio metų?» — «Taip, niekuo 
met. Pragaras nesibaigia» — 
«Ir kas patenka Į pragarą, 
niekuomet jau nebeišeina iš 
ten?» — teiraujasi Jacintą. 
«Juk aš sakiau, kad nebeišei 
na. Ar nežinai, kad dangus ir 
pragaras amžini?»

Tai gilus vaikučių sąmonei 
pritaikytas mąstymas apie am 
žinuosius daiktus.

Pragaro regėjimas Jacintos 
amžinųjų daiktų vaizdus dar 
sustiprina Ji dažnai kalba vie 
na sau: «Pragaras... pragaras! 
Gailą sielų, kurios ten paten
ka! Žmonės dega ten ugnyje, 
kaip anglys... «Ir Jacintą tuoj 
visa drebėdama, klaupiasi, 
maldingai sudeda rankutes ir 
kalba žinomąją maldelę: «Ma 
no Jėzau, atleisk mums mū
sų nuodėmes ..» Dažnai ji, tar 
si atsibusdama iš miego, kar
toja: «Liucija, Pranuk, ar ne
norite melstis kartu su ma
nim?. . Mes juk turime daug 
melstis, kad išgelbėtume sie
las nuo pragaro Daug juk jų 
ten patenka. Dėl ko Madona 

neparodo nusidėjėliams pra 
garo? .. Jei jie pamatytų pra
garą, tikrai nebenusidėtų ir 
ten nepatektų. Tu turi pasa
kyti Madonai, kad ji parody
tų pragarą. Matysi, kaip žino 
nės atsivers».

Kiek patylėjus, ji vėl klau
sia: «Kokias nuodėmes daro 
tie, kurie eina i pragarą» — 
«Aš nežinau», — atsako Liu
cija. «Gal jie neklauso Mišių, 
gal vaginėja, o gal negražiai 
kalba, iktžodžiauja, prisieki
nėja. . ir ką aš žinau?»... — 
«Ir dėl to jie patenka i pra
garą?» — O ką manai? Juk 
tai vis nuodėmės». — «Bet 
kiek tai kainuoja truputį pa 
tylėti, išklausyti Mišių!,.. Kaip 
mân rūpi nusidėjėliai!.. Kad 
aš galėčiau parodyti jiems 
pragarą!» Mergaitė prisiglau 
džia prie Liucijos ir kalba: 
«Aš einu į dangų, bet kadan
gi tu dar palieki čia. pasa
kyk visiems, jei tik Madona 
leis, kas yra pragaras, kad 
jie daugiau nebenusidėtų . 
Tiek žmonių eina į pragarą! 
— «Nesirūpink», — pastebi 
Liucija — «tu juk eisi į dan
gų». — «Taip, aš žinau, bet 
aš noriu, kad ir kiti patektų 
ten»

Kartą Jacintą atsisakinėja 
valgyti. Liucija jai sako: «Vai 

gyk!» — «Ne», — atsako šio
ji — «aš noriu padaryti šią 
auką už daugelio apsivalgy
mo nuodėmes». Kitą sykį Ja 
cinta, nors sirguliuoja, pasi
šaukia palydėti Liuciją į baž 
nyčią. Šioji pastebi: «Tu ne
gali juk eiti, pagaliau šian
dien ir ne sekmadienis». — 
«Tai nieko, aš noriu eiti už 
tuos, kurie sekmadieniais ne
beina».

Kai Jacintą girdi gėdingas 
kalbas, ji užsidengia veidą 
rankomis ir dūsauja: «Mano 
Dieve, nejaugi šie žmonės ne 
žino kad jie papuls į praga
rą!... Jėzau, aš meldžiu už 
juos...» Ir tuoj ji sudeda ran
kas ir kalba: «Mano Jėzau, 
atleisk mums mūsų nuodėmes. 
Pragaro regėjimas Jacintą 
taip paveikia, kad ji nesibijo 
jokių atgailos darbų, jokių ap 
simarinimo praktikų, jei tik 
jaučia, kad tuo gali išgelbėti 
vieną kitą sielą nuo pragaro.

Mergaitė yra savo rūšies 
mokytoja, kitiems ji duoda 

svarbių įspėjimų, kurie 
liečia gyvenimįą aplamai, y- 
pač pramatytą į karą. «Dau
gelis» — kalba ji — «sunkiai 
nusideda. Daugiausiai žmonių 
stumia į pragarą neskaisty- 
bės nuodėmės. Esama taip pat 
kai kurių madų, kurios labai 

įžeidžia Išganytoją. Žmonės, 
kurie tarnauja Dievui, neturi 
paisyti madų. Daug yra blogų 
moterisčių, kurios nepatinka 
Dievui ir kurios nėra iš Die 
vo. Jei žmonės žinotų, kas y 
ra amžinybė, jie darytų visa, 
kad tik pakeistų savo gyveni 
mą. Karas yra tikra Dievo 
bausmė už nuodėmes. Marija 
jau nebegali sulaikyti ilgiau 
savo mylimiausiojo Sūnaus 
rankos, kuri grūmoja pašau 
liui. Reikia atgailoti, jei žmo 
nės gailėsis, gerasis Išganyto 
jas atleis jiems. Bet jei jie 
nepakeis savo gyvenimo, ba 
usmė tikrai ateis. Dievas siųs 
tokią bausmę, kokios pašau 
lis dar nėra matęs. Ji palies 
pirmiausia Ispaniją. O, kad 
žmonės svarstytų ir gailėtųsi! 
Visa pereina nuo mūs, Dieve, 
pasigailėk mūsų!»

Vis tai yra mažosios Jacin 
tos mintys ir žodžiai. Koki 
jie kilnūs!

(B.. D )
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(pabaiga iš 3 pusi.) 

lietuviams, kad visi imigran 
tai gali atlikti savo velykinę, 
prievolę bet kuriuo metu.

— Kokia artimiausia jūsų 
numatyta veikla?

— Kadangi vienuolynas su 
tiko pradžioje tik vieną sek 
madienį man leisti pašvęsti 
lietuviams, todėl atsižvelgiant 
tautiečių naudos, išsiprašiau 
savo viršininko, kad leistų per 
visus tris pirmuosius mėnesio 
sekmadienius vykti į V. Želi 
ną pavaduoti kleb. P. Raga 
žinską 7 ir 8 vai. šv. Mišiose 
su pamokslais brazilų kalba, 
(tos šv. Mišios skiriamos pa 
rapijoje, berods, kitataučiams) 
Tuo būdu kleb. P. Ragažins 
kas lieka laisvesnis ir galės 
aplankyti lietuvius S. Paulo 
vilose žymiai daugiau kartų, 
negu galėčiau aš per mano 
vienintelį mėnesio sekmadie 
nį.

— Kokiomis dienomis ir va 
landomis galima kreiptis į 
Tamstą, gerb. Kunige, prašant 
dvasinio patarnavimo?

— S. Bento vienuolyne bus 
mano veiklos centras. Vienuo 
lyne ir vienuolyno bažnyčio 
je galiu priimti ir pilnai ap 
tarnauti lietuvius jų dvasios 
reikaluose. Šiuo tarpu, priim 
siu- tautiečius tik po pietinė
mis valandomis. Antradienį, 
trečiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį nuo 13 iki 16,30 
vai. vienuolyne, šeštadienį 
nuo 13 iki 20 vai. (po 18 vai. 
tik bažnyčioje. Sekmadieniais 
visą dieną, išskyrus paskuti
nį kiekvieno mėnesio sekma 
dienj. kai yra vienuolyno re
kolekcijos; tada atliksiu tik 
neatidėliojamus reikalus. Taip 
pat. V Zelinoje rytinėmis va
landomis — prieš ir po mišių.

Be to, retkarčiais, gal bus 
galima ir provincijos lietuvius 
aplankyti Apie savo išvyki
mą iš anksto visada painfor
muosiu per spaudą.

Rytinį pusdienį praleidžiu 
jau daug metų mokslo daly
kų įsipareigavime. O pirma
dieniais visuomet tenka klau
syti išpažinčių įvairiuose ki
tuose vienuolynuose. Todėl, 

i mano mylimieji tautiečiai, te 
pasinaudoja, turima proga, sa 
vo dvasios reikalais

-- Siūlo 28 mil. dolerių kas 
met laisvinimo reikalams Jau 
pereitame JAV kongrese bu
vo patiektas pasiūlymas įkur 
ti tam tikrą fondą pavergtųjų 
tautų laisvinimo propagandos 
reikalams. Senatorius Paul H. 
Douglas dabar pasiūlymą pa
tiekė kiek kitokioje formoje. 
Siūlo steigti įstaigą, kuri būtų 
vadovaujama administratori
aus ir 11-os, tarybos narių, iš 
kurių atstovautų pavergtas 
šalis Įstaigos sąmata siektų 
20 milijonų dolerių kasmet. 
Būtų remiama radijo ir spau 
dos propaganda, literatūros 
leidiniai ir visa tai, kas skati 
na pavergtųjų tautų tautinį 
ir kultūrinį atsparumą prieš 
sovietinimą. k o yvuodamas sa 
vo pasiūlymą, senatorius Dou 
glas pažymėjo., kad toji orga 
nizacija neturėsianti tikslo 
skatinti sukilimus.

— Naujoje Italijos vyriau
sybėje yra 9 nuoširdūs Lietu 
vos draugai, pradedant pačiu 

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

Moóca. rengia puikų

V A A R A
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 biifeto.

Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.
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••AIDAI**'
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) Sã® Bento 
vienuolynas.

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

ministeriu pirmininku Adone 
Zoli, kuris palaiko santykius 
su lietuvių sluogsniais ir yra 
gerai informuotas apie padėtį 
Lietuvoje. Naujojo ministério 
pirmininko pavaduotojas ir 
užsienio reikalų ministeris 
Giuseppe Pella su lietuviais 
santykiauja jau nuo 1948 me
tų, kada jis atidarė Lietuves 
skyrių III je Tarptautinėje re 
Ilginio meno parodoje Nova- 
ros mieste. Tie santykiai bu
vo pailginti kitomis progomis 
ir paskutiniu metu NEI kon
grese. Lietuvos delegatai jį 
išsamiai painformavo apie 
Lietuvos padėtį ir lietuvių 
veiklą tremtyje, įteikdami ati 
tinkamos literatūros. Pella 
pats pirmutinis pritarė Lietu
vos delegato Turausko iškel
toms mintims liečiančioms ko 
vos metodus prieš komuniz
mą Tarp kitų ministeriu pa
minėtini teisingumo ministe
ris Gonella, kuris 1955 metais 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime, į kurį buvo atvy-

B. Brazdžionis

Atminimu Miestas
Atminimuose žydintis mieste 
Su Nerim, su senais ąžuolais, 
Su manim tu ir temstant ir brėkštant 
Dunksai liūdno benamio keliais

Rūsčios supasi Nemuno bangos, 
Tartum kruvinas skundas širdy, 
Dengia dūmai ir žemę ir dangų, 
Ieškai prieglaudos ir nerandi.

Laisvės pasaka - liepų alėja,
Uostas, tiltas,-Maironio namai,
Pilies mūrai, tiek amžių tylėję, 
Turgaus aikštės, klegėję linksmai.

/

Ir tu, Prisikėlimo bažnyčia,
Ir jūs, rožės, Muziejaus sode —
Kaip mažytė, be galo mažytė,
Tolumoj pasiklydus žvaigždė, —

Atminimuose likę man šviečiat 
Sutemoj ir aušros spinduliuos, 
Lyg varpų milžinų balsas kviečiat:
— Atgalios, atgalios, atgalios!...

kęs ir URT valdytojas Dr. 
Karvelis, pasakė pagrindinę 
ir politiniai svarbią; Senato 
vicepirmininkas ir \ aisty bin.ų 
akcijų ministeris Giorgio Bo, 
priėmęs 1956 metų pavasarį 
VLIKo pirmininkus ir su jais 
aptaręs dabartinę Lietuvos 
padėtį, pažadėdamas, reikalui 
esant, savo nuoširdžią para
mą; pramonės ministeris Ga- 
va, kuris 1948 metais Senate 
griežtai pasmerkė Sovietų a- 
gresiją prieš Lietuvą ir jos 
dabartinę okupaciją. Švietimo 
ministeris Aldo Moro, finansų 
ministeris Giulio Andreott, 
pašto ministeris Matarella. 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės ir kitomis progomis 
yra atsiuntę savo sveikinimus 
bei linkėjimus ir yra minėję 

Lietuvą ir jos kančias savo 
kalboje smerkdami Sovietus. 
Nuoširdžių simpatijų jaučia 
Lietuvai darbo ministeris 
Luigi Gui, su kuriuo Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Mincevičius palaiko draugiš
kus ryšius.

SKAITYK IR PLATINK 

“MŪSŲ LIETUVA”

Vis dėlto tiesa yra Šventojo Rasto
— Geriausiai perkama (Bestseller) virto knyga, kuri aiškina 
Tvaną, Babelio Bokšto statymą, Sodomos ir Gomoros ugnį, 
raudonosios jūros persiskyrimą ir k. — jos pasisekimas ro

do dabartinio žmogaus didelį dvasios alkį,

Kai kada galima ir verta pa 
kalbėti apie knygas... Viena 
iš tokių, apie kurias verta pa 
kalbėti, yra vardu «O tiesa 
yra Šventojo Rašto» Ji buvo 
parašyta vokiškai, išversta į 
prancūzų, anglų kalbas. Bere 
gint Vokietijoje jos išpirko 
200,600, Amerikoje 120,000; Ita 
lij(cje tik per tris savaites 10 
000. Amerikoje ji buvo įskir 
ta į geriausiai perkamas — 
bestsellerius

Kas padarė, kad knyga apie 
Šventąjį Raštą nukariavo 
Amerikos skaitytojus?

Pirmiausia kaltas dėl to pats 
autorius, jo užsidegimas apra 
šomu dalyku, jo išgyvenimas 
ir pašėlęs darbas...

Archeologija buvo mano sil 
pnybė nuo seno, — pasakoja 
tas autorius vokietis žurnalis 
tas dr. Werner Keller

- «Artimųjų rytų iškasenos 
mane pavergė. Sekiau moksli 
ninku darbus aistringai, rin
kau visokias informacijas, 
ska:čiau man prieinamus sam 
protavimus,jaučiausi, lyg pats 
dalyvaučiau jų moksliniuose 
ginčuose. Žodžiu, išgyvenau j 
tą patrauklų nuskendusį pa 
šaulį, kuris vadinamas žmoni 

jos civilizacijos lopšiu Ir vie 
ną dieną jau negalėjau nusė 
dėti prie stalo. Turėjau savo 
akim pamatyti tai apie ką bu 
vau surankiojęs visas žinias. 
Pasiėmiau atostogų ir išvykau 
savo volkswagenu - busu»...

Aplankius istorines Mažo 
sios Azijos vietas ir tas daug 
abejonių sukėlusias vietas, ku 
ries yra minimos Šventajame 
Rašte, Senajame Testamente 
jam staiga pasidarę aišku: tie 
sa yra Šventojo Rašto — ne 
skeptikų, kurie žiūrėje į šven 
tąjį Raštą kaip į pasakų bei 
legendų rinkinį. Ten buvo is
torinė tikrovė - ne fantazijos 
bei religinio apsvaigimo pra
simanymai. Ir Kelleriui kilo 
noras pasakyti tai knygoje 
visiems tiem skeptikam, kurie 
skaito ar neskaito šventąjį 
Raštą, bet apie jį taip galvoja

Vargiai galima įsivaizduoti 
didesnį darbingumą kaip jo. 
Per dieną po 19 valandų jis 
kapstėsi po dokumentus ir ap 
rašymus Savo volkswagene - 
buse jis įsitaisė «biurą». Ja
me kaukšėjo mašinėlė, ar bū 
tų nukeliavęs ir palapinę pasi 
statęs kalnuose prie jūros 
Jį visą kelią lydėjo ir jam tai 

kino jo žmona Helga. Iš ryto 
gydytojas leisdavo abiem sti
prinančių vaistų, ir tada im 
davosi darbo. Taip per 18 mė 
nešiu.

Kainai medžiagos knygoje 
pririnkta. Tos medžiagos fak
tai vienas po kito rodo, kad į 
vykiai, aprašyti Sv. Rašte yra 
tikri.

Antai Mozės pirmoje k'nygo 
je pasakojama, kaip Nojaus 
gyvenimo šešišimtaisiais me
tais antro mėnesio septynielik 
tą dieną pratrūko visi šuliniai 
ir vanduo kilo taip, kad visi 
kalnai atsidūrė po vandeniu 
per 15 uolekčių... Ir Kelleris 
nurodo anglų ir amerikiečių 
archeologų kasinėjimų išva
das. Archeologai rado trijų 
metrų storio molio sluoksnį, 
po kuriuo buvo akmens am
žiaus žmonių gyvenimo lieka 
nos. Ten, — jie darė išvadą, 
— tarėjo būti m.lžiniškas po
tvynis kokiame ketvirtame 
tūkstantyje metų prieš Kristų.

Kita istorija su Babelio bok 
štu... Tarp 1899 ir 1817 visas 
vokiečių moksininkų būną 
atkasė '-enąjį Babiloną. Jie ra 
do likuė is milžiniško bokšto 
kuvis turėjęs būti kitados apie 
160 metrų aukščio.

Ir Sodomos Gomóros paša 
kojimas nebuvo pramanytas, 
Žydų biznierius, pavarde Fe- 
dermann, susidomėjo Šv. Raš 
to aprašymu apie Sodomos — 
Gomoros ugnj JJfs pradėjo ty 
rinėti, spėliodamas, kad ten 

turėjo būti žemės dujų. O du 
jos gali būti naftos buvimo 
ženklas. Ir jis neapsiriko. Jau 
1953 Izraelis toje vietoje, kur 
buvo Sodoma ir Gomora. pa
leido į darbą savo pirmąjį na 
ftos siurblį.

Sunku patikėti, kad žydai 
sausom kojom perėjo per Rau 
donąją jūrą. Bet taip Šv. Raš 
te rašoma: kai Mozė ištiesė 
savo dešinę viršum jūros. Vie 
špats leido stiprų rytų vėją 
per visą naktį, ir nuo to jū
ros vandenys pasiskyrė... Kel 
leris sako, jog įrodyt* yra, 
kad nuo stiprių audrų Raudo 
nosios jūros vanduo nupučia- 
mas, ir susidaro per jį brąstos.

Ir taip faktas po fakto aiš
kina Kelleris manos kritimą, 
kuria izraelitai maitinosi, van 
dens iš uolos ištriškimą, sus 
toja prie Jerichono mūrų su 
griuvimo, kurį mokslininkai 
tafp pat patvirtiną. Aiškina 
net ir nepaprastosios žvaigž 
dės pasirodymą Kristui gimus. 
Nurodo kai kurių astronomų 
aiškinimą, jog tai galėjo būti 
planetų Jupiterio ir Saturno 
susitikimas Bet tuo atveju 
Kristus turėtų būti gimęs 7 
metais ankščiau, nei priimta 
dabar jo gimimo data.

Kelleris išaiškina, kad tie 
nepaprasti įvykiai buvo galimi 
ar tikrai buvo atsižvelgiant į 
tos vietos gamtines aplinky
bes. Anot jo. tikrai tiesa yra 
Šventojo Rašto.

Kad knyga virto bestselle- 

riu kaltas ne tik autorius. Kai 
tas ir skaitytojas, į kurio dva 
šią autorius pataikė rašyti. 
Skaitytojui nuo senų laikų į- 
kaltas įsitikinimas, kad moks 
las prieštarauja religijai, kad 
reikia viską atmesti, kas prieš 
tarauja žmogaus protui, kad 
tik protas yra vienintelis pa 
žinimo kriterijus. Taip buvo 
kalama ir kalama nuo rene
sanso laikų.

Iš kitos pnsės žmogus pri
gimtis visu pasąmoniu reika
lavo religijos -- reikalavo ry 
šio su Dievu. Ir Kellerio kny 
goję tokis skaitytojas rado 
kompromisiją: įrodymą, kad 
religijos tiesų dokumentas šv. 
Raštas kaip tik sutaria su tuo 
galinguoju autoritetu žmogaus 
protu.

Knygos pasisekimas rodo, 
kad galingas yra žmogaus 
dvasies alkis šiais laikais.

Kritikai pastebi, kad Kelle
ris įrodė, jog šv. Raštas suta
ria su mokslo žodžiu, tačiau 
beaiškindamas jo pasakojimus 
natūraliniu būdu, ardė tuo pa 
čiu jų stebuklingumo įspūdį. 
O tai yra esminis dalykas re 
Ilginiu atžvilgiu. Tačiau tie 
patys kritikai atlaidžiai paste 
bi: Kellerio knyga nebuvo skir 
ta tiem, kurie tikėjimą turi; 
ji atlieka tarpinę pareigą ieš- 
kantiem tiesos ir įtenkina tą 
moderniojo žmogaus dvasios 
alkį.

Draugâs.,---
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Alyvų Darželis.
(tąsa)

Ryto metą karalius, nera
dęs sūnaus, be galo nusimi
nė ir susirūpino, Dvariškiai 
atvirai ėmė kalbėti, kad ka
ralienė esanti tikra ragana ir 
ėdanti save vaikus Patarėjai 
prikalbino karalių sušaukti ka 
ralienei teismą. Bet ir teisė
jų klausinėjama, kur dingo 
jos kūdikiai, karalienė užsigi 
nė nieko apie tai nežinanti. 
Nieko jos neišklausę, teisėjai 
nutarė, kad ji tikrai yra ra
gana, ir nuteisė ją sudeginti 
ant laužo Karalius, labai ne
norėdamas sutikti su tok u 
sprendimu, jsakė sukrauti lau 
žą mylios ilgumo, ant vieno 
galo karalienę užkelti, o an
trąjį uždegti. Jis įtarė ją ži
nant, kur vaikai prapuolė, to 
dėl norėjo duoti jai laiko ap 
sigalvoti ir teisybę pasakyti.

Kai laužas pradėjo liepsno 
ti, atėjo nas karalienę jos 
krikštamotė ir paklausė:

— Ar žiurėjai į alyvų dar
želi?

-Ne.
Jau laužas iki pusės nude 

gė. Ir vėl klausią Dievo Mo 
tina:

— Ar žiurėjai į alyvų dar 
želį?

Marytė ir vėl ginasi nežiū 
rėjusi..

Jau laužas baigia degti. 
Liepsnos ėmė karalienei ap
link kojas raitytis.

— Ar žiurėjai į alyvų dar 
želį? — vėl paklausė Dievo 
Motina,

— Žiūrėjau, žiūrėjau! -- su 
šuko išsigandusi karalienė. — 
Ir į alyvų darželį žiurėjau ir

Sonė Pipiraitė

Varna ir Vėžys
Vieną rytą po pusryčių se

nutė atsisėdo marškinėlių lo
pyti. Kur buvus, kur nebuvus 
atbėgo Aldutė ir sako:

— Senutėlė, duok, aš įver
siu siūlą į adatą.

— Jau įsivėriau, vaikeli, 
pati,-atsakė senutė - Bet jei 
reiks iš naujo verti, tai tave 
pasišauksiu.

Aldutė pasisukinėjo, pasisu 
kinėjo aplink ir tarė:

— Papasakok pasaką, senu 
tėle.

— Neturiu laiko; matai, ma 
rškinėlius lopau, - atsakė ,ši.

— Lopydama gali pasakoti, 
vis prašė Aldutė. Ilgai nelauk 
dama, ji užsiropštė senutei ant 
kelių, apsikabino jos kaklą, 
ėmė bučiuoti veidą, glostyti 
plaukus, kalbėdama:

— Mano senutė, graži senu 
tė, tavo plaukeliai gražūs, bal 
ti. Ar papasakosi pasakėlę?

Susijuokė senutė ir tarė:
Kad ir moki gerintis; gi 

ri kaip tas vėžys varną.
Aldutei to ir tereikėjo: tuoj 

panorėjo sužinoti, kaip ir ko 
dėl vėžys varną gyrė.

Pasitaisė senutė plaukus ir 
ėmė pasakoti:

— Gyveno kartą upėje vė 
žys. Gyveno gyveno, lindėjo 
lindėjo po akmeniu, ir nusibo 
do jam «Eisiu», sako, «pasi 
žmonėti, pasaulio pasižiūrėti». 
Tuoj išsikrapštė į krantą ir 
Tėplioja sau pieva. O ten vi 

paskui iš puikybės prisipažin 
ti nenorėjau!

Nusišypsojo dangaus kara 
lienė ir pamojo ranka. Tuo 
jau žemėn nusileido trys an 
gelai, aukso lopšeliais nešini. 
Praskleidė dangiškoji kara 
lienė savo apsiaustą, kuriuo 
buvo apgaubusi karalaičius, 
ir, paguldžiusi juos į tuos au 
kso lopšius, tarė:

— Kad būtum neleidusi 
piktžolei įsigalėti nebūtum 
tiek vargo turėjusi. Bet kai 
jau išrovei ją, dabar žinosi, 
kaip savo vaikus auklėti, kad 
jų širdyse piktoji puikybė ne 
įsiveistų, bet švelnusis kuklu 
mas gražiai žydėtu

Tai pasakiusi, dangaus ka 
raliene pranyko ir daugiau na 
vo krikšto dukters nebelankė.

Karalius pamatęs tokius ste 
buklus, nebež nojo nė kaip be 
sidžiaugti iš laimės. Bučiavo, 
ir mylavo vaikus ir žmoną, 
atsiprašinėdamas jos už baus 
mę ant laužo. Atsakė ji:

— Tai ne tu, mano vyre, 
bet manoji puikybė buvo ma 
ne ant laužo užkėlusi Ačiū 
tau. kad mirties baime tą pui 
kybę sudeginai.

Parėjo visi, linksmi namo; 
karalienė pasikvietė dvaran 
ir savo tėvus Visi gražiai ir 
laiminga1 gyveno, kol jų am 
žius žemėje pasibaigė. O nu 
mirę nuėjo į dangų, kur gra 
žiai buvo priimti dangaus ka 
ralienės Pamatė jie visas dan 
gaus grožybes, pamatė iraly 
vu darželi, kurio nuostabiųjų 
žiedų jokia mirtingojo akis 
matyti negali Laimingi jie gy 
vena ten ir gyvens per am 
žus 

sokios musėlaitės, plaštakė
lės lakioja, vasara džiaugia 
si. Žiūrėjo, žiūrėjo vėželis, 
net akelės jam apsitararavo, 
tokių grožybių dar nebuvo ma 
tęs. Tik kur buvus nebuvus, 
lėkė varna pro šalį, Pamačiu 
si vėžį, kapt! pasigriebė ir 
nusinešusi į gluosnį, augantį 
prie vandens, taisėsi lesti. Ma 
to vėžys, kad jau blogai, ir 
ėmė kalbėti:

«Oi varna varnele, aš tavo 
tėvelius pažinojau, puikūs bu 
vo paukščiai».

«M m» atsakė varna, snapą 
sučiaupusi.

«Varna varnele, ir tavo bro 
lėlius ir seseles pažinojau, la 
bai geri buvo paukščiai».

«M-m», atsiliepė vėl varna 
nęprasižicdama

«Kad jie ir geri buvo pau 
kščiai, bet toli gražu iki ta
vęs. Varna varnele, kokia tu 
graži paukštelė, apvali galve 
lė, akelės kaip spunkelės, 
pluksnelės šilkinės Tikrai e 
si verta būti paukščių kara 
liene!»

«A-ha!» suriko varna visa 
gerkle, apsidžiaugusi.

Vėžys, varnai snapą pravė 
rus, plumpt! sukrito į vande 
nį ir pasinėrė. O varna ir pa 
liko bežiopsant).

Nuo to laiko vėžys upėje 
sau tupi, pasaulio žiūrėti ne 
beina

— Tai bent graži pasakėlė

- sušuko Aldute. Nubėgo, su 
siieškojo Vandutę su Vytuku 
ir papasakojo jiems tą paša 
kėlę. Susitarė visi žaisti: Vau 
dutė bus varna, Aldutė vėžys 
o Vytukas plaštakėlė.

Plaštakėlė - Vytukas išsiė 
mė iš skrynios mamos švies 
mėlynę šilkinę ska.-elę ir, 
abiem rankom ištempęs ją au 
kščiau galvos, bėgiojo smar
kiai ratu, kad lengvutė skare 
lė lyg plaukte plaukė oru, 
kaip skersa burė. Kartais jis 
pritūpdavo ir, rankas su ska 
rele sunėręs aukščiau galvos, 
c galvą nuleidęs į grindis, 
smarkiai šnirpšlė nosimi, lū
pomis čepsėdamas ir kartkar 
temis šuktelėdamas: «A!» Vi
sa tai, jo nuomone, turėjo pa 
vaizduoti plaštakę, strauble- 
liu syvus iš gėlių geriančią. 
Senutei pasimaišius troboje, 
jis stengėsi atkreipti jos dė
mesį į savo artistiškus gabu
mus, šaukdamas'

— Žiūrėk, žiūrėk, senute! 
Matai, kaip gerai aš moku 
plaštake būti! ar ne. senute, 
ką? O dabar matai, kaipsklei 
džiu, matai, sparnai nejuda, 
tik plaukia, lyg sklandytuvas! 
Matai, a?

Senutė tik čiaupė lūpas, kin 
knodama galva

— O’ dabar žiūrėk, senute, 
kai n aš medų traukiu, matai, 
a? Žiūrėk, žiūrėk, ar nogerai?

— Gerai, gerai, vyteli Ge
riau. kaip tikras plaštakinas,
- senutė agyrė šypsodamosi.

Vytukas taip buvo savo ro 
le užsiėmęs, kad nė fnematė, 
ką kiti artistai veikia Tuo 
tarpu vėžys - Aldutė palindo 
po suolu ir rėnlinėjosau Pas 
kui, išlindusi iš pasuolės, Tė
plioja po aslą ir šneka, gal
vą kraipydama ir į Vytuką 
žiūrėdama:

A jajai, tai graži vasara, 
ajajaų tai gražies plaštakėlės.

Tain jai besidžiaugiant, tuoj 
Vandutė, juoda skara apsi
gaubusi. skiukt! prišoko ir už 
tempė vėžį ant suolo;

— Dabar tave, vėžy, lesiu.
- Nelesk, nelesk, varna 

Vandele, aš tavo tėvelius pa 
žinojau

— Nesakyk «varna Vande
le», sakyk «varna varnele» - 
perspėjo Vandutė.

— Gerai, nesakysiu, - pri
žadėjo Aldute, bet kai tik atė 
jo jos eilė kalbėti, tuoj ir vėl 
sakė «varna Vandele».

- Nustok pravardžiuotis, 
Aldona, arba aš nežaisiu, - 
ėmė pykti Vandutė. Aldutė ir 
vėl prižada nesipravardžiuoti 
bet po kiek laiko ir vėl var 
ną ja vadina.

— Negera esi mergaitė, dau 
giau su tavim nežaisiu - su
pykusi Vandutė nuėjo šalin, 
pasiėmė knygeles ir skaito 
sau

Bet Aldutė nė kiek nenusi 
minė Šokinėja aplink Aldu 
tę ant vienos kojos ir šūkau 
ja; «varna Vandele! Vanda 
varnelė!»

Išgirdusi senutė ir sudraudė
— Negražu sesutę pravar

džiuoti Ir tu pyktum, jei kas 
tave pravardžiuotų.

- Bet aš nesipravardžuoju.
- tarė Aldutė. - Aš tik taip 
sau..

-- Tau atrodo kad tik taip 
sau, o Vandutei širdelę užga- 
vai. Nemalonus žodis kartais 
sunkiau užgauna kaip akmuo 
mano vaikeli.

Aldutė sustojo šokinėjusi ir 
susimastė. Teisybė, ji Vandu
tę erzino. Iš pradžių netyčia 
žodžiai susimaišė, bet kai pas 
tebėjo, kad tai Vandutei nepa 
tinka, tada jau tyčia juos iš 
kreipdavo.

Nubėgo.pas Vandutę ir sako:
— Nepyk, Vandute, aš dau 

giau taip nesakysiu.
Vandutė tuojau atsileido ir 

su sesute susigerino nes ne 
labai ir supykusi tebuvo.
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K. P-tė

Dvi Knygelės Jaunimui
1. Sonė Tomarienė Saulės 

Vestuvės Pasakos. 126 pusi. 
Išleido Harry Tomaras 1957 
m. Iliustravo Vlada Stanči- 
kaitė.

Šioje knygojo yra pasakų, 
rašytų proza ir eiliuota forma. 
«Šios knygos pasakos yra iš
augintos iš lietuvių tautosa
kos grūdų», įžanginiame pus
lapyje skelbia autorė. Šitoks 
jos pasisakymas bei lietuvių 
tautosakos temų panaudoji
mas teikia autorei garbės. Tai 
parodo, kad jos dvasią tebe- 
maitina gyvybinės lietuviškos 
dirvos sultys. Taip ir pakvim 
pa, skaitant, lietuviška pieva, 
sužaliuoja miškas, o jame pa 
matai žvėris ir paukščius su 
žmogaus būdo savybėmis. Čia 
tokie mieli žvėreliai, savi se 
nelis su sene e artimi visi že 
mės ir dangaus gyventojai, 
tarytum jie būtų mūsų gimi
nės iš kaimo Jų graži vaiz
dinga kalba persunkta geroka 
doze humoro.

Pasakoje «Gandro Vargai» 
Dievui nusibodo visokių gy
vūnų skundai ir Jis, «suran
kiojęs juos, sukišo maišau, 
užrišo ir. užsimetęs ant ko 
pros, jau buvo beeinąs jūron 
jų skandinti». . «ir pasišaukė 
gandrą, po dangų begoglinė- 
jantį. - Eikš, gandrel i Se, 
imk tą maiša ir, nunešęs prie 
jūros, įmesk į vandenį .. Nu
neščiau pats, kaip tyčia, pa
likau duoną berūgstančią, to 
dėl turiu skub'ai duokepį kros

Šią eiliuotą istoriją autorė pradeda šiais žodžiais:
«Apdainuokime lietuvišką tėvu padangę - 
Ji mielesnė už šimtus dailiu šalių!
Diemedžiai ten kvėpina palangę.
Ir bitelė medų sūlpia nuo gėlių»..

Toliau autorė apdainuoja Lie 
tuvos piliakalnius, ties kuriais 
liūdi genč ų vėlės, Lietuvos 
upes, Baltijos jūrą ir su ja 
susijusius padavimus apie Jū 
ratę, apdainuoja kilnų lietu

«Buvo mums ir vargo metų - 
Daug karų ir daug karalių, 
Ponai lėbauti paprato 
Ir į skurdą stūmė šalį...
kol»... valstybę

Čia ji skambiais posmais 
išryškina vargą Lietuvoje bau 
džiavos laikais, spaudos drau 
dimą, už kurią lietuvius «tré 
mė ten, kur baltos mėškos, ir 
kalėjimuos kankino». Ir štai 
patekėjo Prūsuose «Aušra», 
mūsų šviesuoliai iškovojo iš 
rusų lietuvišką spaudą ir Lie

«Skleidžias pumpuras alyvų, 
Žmogus žmogui esam broliai! 
— Per pasaulį 
Baltas Raitelis

daugel mylių 
parjoja!»

Knygelę puošia Sės. Merce 
dės viršelis - Vaidila irkele 
tas nuotraukų Būtų gera, kad 
mūsų jaunimas susigundytų 

nį kurti, laiko neturiu.»
Pasakoje «Varlių Karalius» 

varlės «nuplumpséjo, nušoka
vo» pas dievą Perkūną su 
prašymu paskirti joms valdo
vą.» Perkūnas kad ėmė juok 
tis, kad ėmė kvatotis, net vi
si dangaus pašaliai dreba! Iš
sijuokęs, išsiklegėjęs ir tarė: 
- Liuoksėkite namo į savo 
pelkę, kvailutės!» Ir Perkūnas 
pamatęs skiedryne rąstą, tarė: 
«Štai pats gerasis karalius 
toms mano varlėms!» ir nus
pyrė rąstą tiesiai į varlių pel 
kę. «Oi, koks tada buvo dide 
lis pliumpt! O dar didesnis 
tykšt! Vandenys net į padan
ges išlėkė ir Perkūno rūmų 
langus aptaškė!»

Tai tik pora vaizdingų pa
vyzdžiu, bet tų skambančių 
vaizdų sklidina visa knygele.

Dailininkės Vlados Stanči- 
kaitės pieštas knygos viršelis 
ir iliustracijos nepaprastai pa 
dabina knygą, savo žaismingu 
ir gyvu ritmu pritardami ra 
šytojos stiliui bei atitikdami 
vaizduojamos pasakos ar le
gendos dvasiai.

Nors ir knygoje veiksmas 
vyksta gamtoje, tačiau joje 
tiek daug saulės ir žvėrių 
nuotykiai tokie įdomūs, kad 
ir mieste augę jaunuoliai tu
rėtų ja susidomėti ir su malo 
niirau perskaityti.

2 Bale Vaivorytė. Tėviškė
lės Takais Trumpa eiliuota 
Lietuvos istorija jaunimui. 30 
pusi Išleido Sūduva 1956 m.

vio būdą. liet, papročius, Lie 
tuvos valdovus, buvusią mūsų 
krašto galybę Paskui autorė, 
sekdama istorijos puslapius, 
liūdnai prabylą:

praseimavo.

tuva prisikėlė «Kaip legendoj 
buvo laimė», džiaugėsi auto
rė savo knygelėje. Tačiau 
«žydintį birželio rytą» masko 
liai nuplėšė baltą Vytį ir «Lie 
tuvos derlingą žemę siurbia 
kirmėlės maskoliai». Bet au
torė nenusimena. Ji tiki, kad 
Lietuva vėl bus laisva.

tą knygelę paskaityti ir tokiu 
būdu si g pažintų su jų užmirš 
ta ar nematyta nietuva.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

MIELI LIETUVIAI!

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

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, futbolistams, vaikams...

Rna Javaės, 626 - Tei. 51-4011 São Paulo

i

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CAB1UNA» 

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

Nanqao - Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

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

M

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

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA

a
a

t..
SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

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

Lindoya vanduo yra se<nai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

ÍKMÀCJ CAEKSfKIPRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Caixa Postal 3967

R

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

8
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Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA
IRMÃOS BAUŽYS

Rogietrado na C; R. C. *ob o n.c 551

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6OO5

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

JilJVWLCJT LAUKU

c 3 3 S 
* 
i

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat. na Junta Comercial 
Diskai. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Carrtas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

ATEITININKAMS

Sekmadienį po 9 vai. Šv. 
Mišių visi renkasi choro re
peticijai. Ateinančią savaite 
prasideda «Palinkusių Varpų» 
tautinių šokių, orkestro ir dai 
nų intensyvus mokymasis. Po 
Choro repeticijos bus taria
masi dėl patogesnio laiko ki 
tiems pasirengimams.

— Klebonijos darbams au
kojo: Povilas Dirsė 1.000.00 
ir S. Užnickienė 100,09. Už 
aukas nuoširdus ačiū.

— «Viršininkienės» pastaty 
mas V. Zelinoje davė gryno 
pelno 7 295,00 kruzeirų. Visi
ems prie pastatymo pasiseki
mo prisidėjusiems ypač par- 
kečiams artistams ir bilietų 
platintojams už auka dar kar 
tą nuoširdipadėka. Kaip ankš 
čiau buvo skelbta. Pastatymas 
skirtas Klebonijos Statybos 
Fondui.

KERMOŠIAUS PAJAMOS

Pirmomis dienomis t y. bir
želio 29 ir 30 bendros kermo 
šiauš pajamos sudaro 19 827.00 
kruzeirų Atskirais barakais 
jos skirstosi taip: Medukų - 
6 131.00. Mokytojų - 5 036 00, 
Baras - 3 175.00, Vira Lata - 
1.493.00, Karoliai 1.125 00, K re 
pšiukas 895,00. Zuikutis 750.00 
Lankeliai 623 00, Šautuvėliai 
810,00. Tas mažas skirtumas 
gaunasi iš pakla du. kurios at 
sitinka naktį skubiai pinigus 
skaitant. Kermošius buvo gau 
šiai lankomas. Beto kermošių 
lietuviai gausiai remia auko
mis. Be Zeliniečių, kurie ir 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

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.

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

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

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

Consultoric: 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 
j namus.

PENSÃO ROSA-MARIA

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

Marija Olga Gąlkienė

! EJCR1TCÍ2ÍO .CO^TAEIIL

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

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
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 pasiuučiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. BogBslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 463 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

šiemet, kaip ir kitais metais 
gausiai parėmė kermošių tiek 
daiktinėmis, tiek piniginėmis 
aukomis, ypač daug suaukojo 
V. Anastazijos Lietuviai pėr 
p. Polikaitienę, Agua Rasa per 
(Orenckienę), Casa Verde fan 
tus rinko p. M Kindurienė, 
Parque das Nações pasižadė
jo surinkti p. Stočkienė, Mo
inho Velho p Klimašauskie- 
nė. Tikimasi, kad ir kitų apy 
linkių lietuviai kermošių pa
rems, nes laiko dar yra. Iš 
Zeliniečių fantus rinkti talki
no: Kutkienė, Lašinkienė, Pa
li vonienė. Narbutienė, Kleizie 
nė, Maželienė, Dižiulienė, Vai 
kšnorienė, Valeikienė, Zaka
revičienė, Teresevičienė, G. 
Tresevičienė, Kiliotaitienė, 
Frankonienė, Teixeira, Daujò 
tienė, Šermukšnienė, Petrai- 
tienė, Sr. Carvalho, J. Baužys, 
J, Masys, A Pavilonis, B Lat 
vėnas Fantų rinkimas dar ne 
baigtas Šiuo būdu patalkinti 
yra pasižadėję dar visa eilė 
žmonių. Kiti savo fantus įtei
kia tiesiog į kermošių. Prad
žia jau graži padaryta. Visi
ems rinkėjams, aukotojams, 
kermošiaus darbininkams ir 
lankytojams priklauso nuošir 
di rengėjų padėka.

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 
to m i svarbus Sąjungos reika
lai. Kiekvieno nario pareiga 
dalyvauti susirinkime

Valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO - IŠEI 
VIŲ DIENOS MINĖJIMAS

Šiais metais yra numatytas 
liepos mėn. 21 d. Vila Zelino 
je. 11 vai bažnyčioje bus pa 
maldos. 15 vai gimnazijos sa 
įėję oficialioji ir meninė pro
grama.

Minėjimui aptarti liepos m. 
1 d. Mokoje buvo sušauktas
organizacijų atstovų susirin
kimas, kuriame dalyva vo kun. 
P. Ragažinskes - Liet. Kàt. 
Bendruomenės pirmininkas, 
kap, J. Čiuvinskas - Liet S- 
gos Brazilijoje pirmininkas, 
J. Baužys - Vyrų Brolijos pic 
mininkas, inž. Z. Bačelis - Li 
tuania pirmininkas, V. Kaz
lauskas - Liet Braz. Kullúri 
nio Bendradarbiavimo klubo 
pirmininkas.

Kalbėtoju minėjime buvo nu 
tarta kviesti Dr. EI Draugelis. 
Meninei programai išpildyti 
kolonijos daininkai solistai.

Kitame «M. L.» numeryje 
bus plačiau parašyta Kitas 
posėd s minėjimo reikalams 
aptarti yra šaukiamas 10 d 
liepos iri. 20 vai Mokoje. Or
ganizacijoms, sambūriams ar 
komitetams jokių specialių 
pakvietimų nebus siuntinėja
mi. Norintieji bendradarbiau
ti minėjimo ruošime kviečia
mi atvykti posėdin.

LIETUVIŲ TAUTINIUS ŠO
KIUS PER TELEV ZIJĄ MA

TYSIME PIRMADIENĮ

São Paulo šventės folklori
nė prgrama turėjusi būt išpil 
dyta sekmadienį, liepos m. 7 
d. yra perkelta į pirmadieni 
liepos m. 8 d. 21 vai. Paca- 
embú stadione Folklorinė pro 
grama, taigi ir lietuvių tauti 
niai šokiai bus rodomi per 
visas televizijos stotis.

— Paieškomas Vincas Stri- 
peikis ir jo du sūnus, Edvar
das ir Viktoras, iš Lietuvos 
įšvykę Brazilijon 1926 m. Jų 
paieško Helen Ivanauskas. 994 
Dundas W. str. Toronto, Ont. 
Canada.

— Laiškai: J. Masiui, Aid. 
GudanavičiOtei, An. Ambroze 
vičienei. Tamaliūnui, J. Sėlio 
kui, A. Kasparavičiui, M. Sei 

unienei, Inž. Ivanauskui, V. 
Balčiūnui.

— Praėjusią savaitę mirė 
Vytautas Skarų pesas 37 m. 
amžiaus, kilęs iš Aukštaitijos. 
Palaidotas Camilopolo kapuo 
se. Buvo nevedęs.

ATEITININKAI DIRBANTIE
JI KERMOŠIUJE

VII. 6 ir 7
A. Žibąs, E. Norkus, I. Ši

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

VII 13 ir 14

L. Mitrulis, A. Tyla, J. Sat- 
kūnaite, R Stolba, R. Dovy- 
daitys, R Girskus, J Vaišno 
ras, A Antanaitytė, 1. B Jur
gelevičiūtė, D BortkeviČihtė, 
N Bortkevičiūtė,

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

čiūtė, V. Navickas. B. Jerma- 
lavičjųtė, J. Tijūnėlis, R Go- 
rauskas, L. Mošinskytė, S. Bo 
gublauskaité, I 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 vai. p. p. sekmadienį 3.

PAIEŠKOMI;

1) Pranaitis Kasparas, gyv. 
São Paulo mieste.

2) Astrauskas Balys ir šei
ma, gimęs Rokiškio apskr.,

3) Šabanovų šeima,
4) Beveinis Jonas, gyv. S. 

Paulo,
5) Juodinis Vladas, gyv. S 

Paulo mieste,
6) Šileikienė Teresė, gyv.

S. Paulo mieste,
7) Jurewicz Mieczyslaw, gi 

męs Kaune,
8) Spirins Morta, gyv. São 

Paulo,

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEK

Paulo,
10) Melinafl 

dra, gyv
11) Pikelis Grigorius, gimęs 

1895 m. Šiaūl/ų apskr.,
12) Jačiūuas Juozas, sūnus 

Jono,
13) Jačiūnienė-Januškevičių 

tė Julė,
14) Jacunskis Brunas,
15) Jasiūlaitė Morta, gimusi 

Šaukėnuose, duktė Vincento,
16) Aleksandravičius Pranas, 

sūnus Prano,
17) Atkočaitis Antanas, gi

męs 1926 m ,
18) Alminas Kazys, gimęs 

1907 m.,
19) Biveinis Antanas, gimęs 

1900 m.,
20) Bajučienė Aleksandra, 

gim. 1906 m, kilusi iš Telšių,
21) Benekeraitis Bronius,
22) Budrikienė Marija, gim.

1892 m Trakų apskr ,
23) Burbienė Račkauskaitė 

Marija, gim 1918 m, Skaadvi- 
lyje.
24) Bargiela Vytautas,
25) Baitaragis Adolfas, gim. 

1926 m..
2o) Budrys Česlovas, gimęs 

1923 m ,
27) Balkauskas Kazimieras, 

gim. 1921 m ,
28) Bieliukas Vytautas,
29) Bieliūkienė .Jadvyga,
30) Bogušas Aleksandras, 

gim. 1917 m ir
31) BikulČius Jonas, gimęs 

1895 m. Salaukuose.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti, 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom Jose de Barros, 168 
5' andar. Caixa postal 7249, 
S. Paulo, Brasil,

\
— Urugvajaus vyriausybė 

paskelbė dokumentą, kuris 
rodo, kad komunistai buvo 
sudarę planą trukdyti didžiu
lės elektros jėgainės statybą, 
kurią vykdo viena vokiečių 
firma, prie Baiggoria.

— (E) Palangoje vasaroto
jai iš Maskvos, Leningrado ir 
kitų «Broliškų» vietovių jau 
pradėjo atsirasti, tuo tarpu 
apie savo respublikos poilsi
autojus tepranešama tik apie 
vieną kitą. Atsidarę poilsio 
namai «Gintaras», «Neringa», 
«Žuvėdra» ir sanatorijos «Pa
langa», «Banga». Esąs baigia 
mas pertvarkyti tiltas, prie 
kurio vasarą sustos iš Klaipė 
dos aptlaukę garlaiviai.

— (E) Lietuvos dailininkai 
į užsienį išleidžiami labai ne
noriai Tik apie vieną teitą iš 
vykstantį pranešama. Vilniaus 
radijas gegužės 18 dieną pra 
nešė apie Lietuvos dailininkų 
sąjungos pirmininko Vytauto 
Mackevičiaus viešėjimą Itali
joje. Jis ten nuvykęs «kartu 
su kitais tarybiniais dailinin
kais». Artimiausiu laiku su 
grupe turistų į kelionę po 
Austriją ruošiantis išvykti dar 
viena dailininkė.

— Ant Šešupės kranto pas
tačius Antanavos jėgainę, iš 
93 apylinkės kolchozininkų 
šeimų elektrifuota daugiau 
kaip 80. Iš viso tame rajone 
esą elektrifikuoja 15 žemės 
ūkio artelių, praneša Vilniaus 
radijas.

PARSIDUODA namas ge
roj vietoj, Rua Sampaio Mo
reira, 17Ò (Braz). Smulkesnių 
informacijų kreiptis Rua Sa- 
pucai, 356, su. p Miguel.

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

/
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