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Šaltasis karas stiprėja
Tarptautinės politikos cen

tre dar vis tebėra busimoji 
«viršūnių» konferencija, ku
rios paruošiamieji darbai nė 
vienu centimetru nepasistūmė 
jo pirmyn, o priešingai, yra 
reiškinių, kurie rodo, kad to
ji konferencija gali ir neivyk 
ti Tokių balsų jau girdėti an 
gių spaudoje.

Šią savaitę Maskva atsakė 
j Vašingtono notą. Vašingto
nas savo notoje Maskvai bu
vo pasiūlęs, jo nuožiūra svars 
tylintis klausimus, kurie ture 
tų rasti vietos didžiųjų kon
ferencijoje. Tarp kitų klausi
mų prez. Eisenhower buvo 
pasiūlęs svarstyti Vokietijos 
suvienijimą, anapus geleži 
nés uždangos esančių tautų 
likimą ir 11. Šią notą ameri
konai, per savo Ambazauorių 
Maskvoje, buvo įteikę G d. ko 
vo mėn

Kremliaus politikai ameri
konų projektą griežtai atme
tė. Jokiu būdu nesutinka, kad 
Konferencijoje but svarsto
mas Vokietijos suvienijimas 
arba iškeliamas, kaip buvo nu 
matyta Teherano ir Jaltos 
konferencijoje, pavergtų irsa 
idilinių kraštu klausimas

Maskva iš savo pusės, kon
ferencijos s šaukimui siūlo 
šias sąlygas; įsileisti konfe- 
reucijo i lygiomis teisėmis su 
Vakarų valstybėmis kaiku 
riuos satelitin ų Kraštų atsto
vus, pavyzdžiui Čekoslovaki
jos Antra • pripažinti komu
nistinės Voki H os vyriausy
bę ir atmesti Vokietijos su- 
venijimo planą svarstyti A- 
timti iš keturių didžiųjų. Ame 
rikos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos bet kokią atsako
mybę del Vokietijos likimo 
Duoti rusams veto teisę nusi
ginklavimo komisijoje. Vokie 
tijos suvienijimo klausimą pa 
likti išspręsti Vakarų ir Rytų 
Vokietijų vyriausybėms.

Amerikos vyriausybės var
du užsienio reikalų ministe- 
ris Foster Dulles šituos rusų 
reikalavimus atmetė, sakyda
mas. kad rusų pasiūlymai nė
ra protingi, galimi, nepriimti-

Vokietija apsiginkluos ato 
rainiais ginklais.

Vakarų Vokietijos parla 
mentas karštoj ir
įtemptoj nuotaikoje svarstė 
Vokietijos kariuomenės apgin 
klavimo atominiais ginklais 
klausimą Šiaurės Atlanto Są 
jungos ribose. Opozicija vi
somis galimomis priemonėmis 
prešinosi apginklavimui. Ta 
čiau vyriausybė turėdama 
parlamente daugumą įstatymą 
pravedė. Vakarų Vokietija be 
apsig nklavimo, anot ministé
rio pirmininko Konrad Adena 
uer, būt išstatyta nuolatiniams 
pavojams. Be Vokietijos ap
ginklavimo nustoja reikšmės 
ir Šiaurės Atlanto Sąjunga 7Ã 
noma, Rusija protestuoja. Ji 
tik viena norėtų būt apsigin 

ni. Juos priimant būtų labai 
aukšta kaina užmokėta. Tai 
sakydamas Foster Dulles dė
mesy turėjo Vokietijos ir sa
telitinių kraštų likimą.

Kaip matome, abiejų fron
tų programos pasiūlymai yra 
nesuderinami. Taip pat yra 
nuomonių skirtumas ir konfe
rencijos paruošime Vašingto 
nas siūlo, kad prieš didžiųjų 
konferenciją, susirinkę užsie 
nio reikalų ministerial ne tik 
susitartų del programos, bet 
ją pusėtinai apdirbtų, jon Įra
šytus klausimus apsvarstytų, 
didiesiems paliekant susirin
kus tik parašą padėti.

Kitaip siūlo Maskva Ji sa
ko, kad užsienio reikalų mi
nisterial tik nustatytų svars
tytinų darbų tvarką. Be to 
rusai, nori kad ministerių kon 
ferencija būt praplėsta, pavyz 
džiui jon Įsileidžiam Lenki 
jos, Kinijos ir kitų satelitinių 
kraštų ai tovus.

Fosier Dulles, nors iš es
mės atmetė '-ūsų pasiūlymus, 
bet tolimesniems pasitari
mams durų dar neuždarė

Ka" bus toliau, nelengva 
pasakyti. Yra pasiūlymų, kad 
platesniu mastu nepavykus 
sušaukti '■ ršūnių konferenci
jos, kad bent susitiktų Eise
nhower ir Bulganinas, ar 
Kruščevas.

Tiek Maskva, tiek Vašing
tonas gerai žino, kad iš tos 
konferencijos nieko nebūt, jei 
ji ir kaip nors pavyktų su 
šaukti, tačiau nė viena pusė, 
propagandiniais sumetimais 
nenori pasakyti, kad negaišin 
kim be reikalo laiko, iš to nie 
ko nebus Kiekvienas Jaukia 
kad kitas, tai padarytų Ir del 
to tarptautinė politika yra pa 
kliuvusi neišbreno; mon baion, 
nes iš kurios be d'asių spren 
dimų, aiškios linijos, tvirtų 
principų nebus galima išbris 
ti.

Tuo metu, kai vyksta šalta 
sis. arba nervų karas, ginklų 
fabrikai, laboratorijos dirba 
visu įtempimu. Yra pavojus, 
kad šaltąjį gali pakeisti karš 
tasis karas.

klavusi, kad kitus, kaip vilkas, 
greičiau ir lengvai galėtu 
pagriebti į savo nasrus.

Kodėl Rusija nenori Voki
etijos suvienijimo?

Pirmiausia dėlto, kad nete
ktu svarbių karo bazių Vaka 
rų Europoje Antra • žino, kad 
suvienijimą pravedant lais 
vais balsavimais, komunistų 
pralaimėjimas yra užtikrintas. 
Gi reikalą palikus nežinomai 
ateičiai., arba susitarimui Pan 
kowo (Rvtų Vokietijos sosti
nė) ir Bonnos (Vak. Vok.) 
vyriausybėms, gali įvykti vi 
šokių provokacijų, komunis
tai šiam reikalui specialistai, 
pasikartoti Korėjos Įvykiai, 
kuriais Kremlius labai graži
ai mokėtų pasinaudoti.

Taiptantinis Antikomunis
tinis Kongresas Meksi

koje
Šią savaitę Meksikoje bai

gėsi tarptautinis antikomunis 
tinis kongresas. Jame buvo 
atstovaujami 58 kraštai iš Eė 
ropos. Amerikos, Azijos Kon 
greso pirmininku buvo išrin- 
ktas Brazilijos atstovas jūrų 
admirolas Peną Botto Kon
gresas nutarė prašyti įvairių 
kraštų vyriausybes boikotuoti 
Sovietų Rusiją, nutraukant 
su ja diplomatinius ir preky
binius santykius.

Sekantis kongresas, dar ši 
ais metais yra numatytas pra 
dėti 23 d. spaliaus m. Ven
grijos sukilimo dieną, Europe 
je. Busimasis kongresas eis 
su šūkiu «Už laisvę Ir išlais 
vinimą».

Pabėgs Amerikon rusu di
plomatas

Rusų pasiuntinybės Cambo 
dge antrasis sekretorius Wla 
dimir Luekacevič, buvo šau
kiamas Maskon. Bet vieton 
Maskvos pasuko Amerikos lin 
kui Diplomato šeima šiuo 
metu yra Eurooojt- Bet grei 
tu laiku išvyks Amerikon.

— Kovo m. 2-6 d. ameriko 
nai paleido Į erdves trečią 
satelitą. Satelitų ■ pa leidimas 
dabar jau nebedaro įspūdžio. 
Žmonės laukia naujų sensa 
cijų.

PAKEIS BULGANINA
Kovo m. 27 d susirinks na 

ujai «išrinktas» rusų vyriau 
sias sovietas. Š a proga, kas 
yra jau tikra Rusijos ministe 
ris pirmininkas maršalas Bul 
ganin paduos atsistatydinimą. 
Jo vieton minima visa eilė 
kandidatų, tarp jų ir Nikita 
Kruščev.

— Rusija žada sustabdyti 
atominių ginklų gamybą ir 
bandymus sprogdinimus Ame 
rikos. przidentas pareiškė, 
kad ir amerikonai paseksią 
rusų pavyzdžiu. Bet rusų žo-c. 
džiais nieks nepatikės. Jie vi 
na sako, kita daro. Jie sako, 
kad ir Lietuva «laisvu noru» 
prisijungė prie Rusijos.

— Amerika balandžio mėn. 
pradžioje. Ramiojo vandeny 
no salose, sprogios hidroge 
niuę. vandenilio, bombą Spro 
gimo pasižiūrėti kviečiami 
įvairių tautų atstovai. Ameri 
konai šiuo bandymu nori pa 
rodyti, kaip jie yra apvaldę 
sprogusios bombos radio akty

Maskva labai norėtų Vaka 
rų Vokietiją atitraukti iš 
Nato.

Bendrai Maskva atsisako 
nuo Jaltos, Teherano, Potsda 
mo.Gennvos sutarčių, nes jai 
jos nepatogios. Kremliaus dik 
tatoriai tik su tuo sutinka, 
kas naudinga jų imperialist! 
nei politikai 

vumą, spinduliavimą, kuris 
yra labai kenksmingas gyvi 
ams. Tačiau Amerikos techni 
ka to pavojaus iš sprogusios 
bombos, išvengia. Kviesti ats 
tovai galės įsitikinti patys sa 
v<> akimis.

— Amerikos vyriausybė sa 
ko, kad ekonominis krizis jau 
yra nugalėtas. Bedarbių skai 
čius mažėja.

— Ispanijoje streikuoja ne 
vien fabrikai, bet ir nutversi 
tetai. Eilė universitetų yra 
laikinai .uždaryti.

— Maskvoje lankosi Jungti 
nių Tautų Organizacijos ge 
neralinis sekretorius Hamma 
rskjoeld. Tarp kitų, kalbėjosi 
su Ukrainos ir Baltgudijos 
«užsienio reikalų minister! 
ais», kurie pareiškė, kad ir 
jie atsiųsią savo atstovus į 
Jungtines Tautas Žinoma, ne’ 
Ukraina, nei Ballgudija, kaip 
ir Lietuva, turi aklai pildyti 
Kremliaus diktatorių Įsaky 
mus. Rusams svarbu yra dau 
giau turėti Jungtinėse Tauto 
se savo šalininkų.

— Brazilijos šiaurėje, Be 
lėm mieste už dolerį laisvoje 
rinkoje buvo mokama net 130 
kruzeirų. Gi Rio de Janeiro 
ir São Kaulyje paskutinėmis 
savaitės dienomis perkant 
reikėjo mokėti 113 kr

— Urugvajuje, Brazilijos 
pasienyje paskleista daug pa 
dirbtų braziliškų pinigų, tūks 
tautinių, Gana tobulai sufalsi 
ūkuotos tūkstantinės, sunku 
net atskirti nuo tikrųjų.

— Dalis lietuvių spaudos 
Amerikoje ir Kanadoje kelia 
klausimą, ar nereikėtų atidėti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome 
nės seimo sušaukimą, kuris 
yra numatytas šiais metais 
rugpjūčio mėnesio pabaigoje 
ir rugsėjo pradžioje. Argu 
mentai už atidėjimą yra šie: 
sunku bus techniškai tinka 
mai pasiruošti, nes maža lai 
ko, antra—nėra tinkamos psi 
chologinės nuotaikos, nes lie 
tuvių visuomenės susiskaldy 
mas ir abejingumas PLB atž 
vilgiu, gali neigiamai pavei 
kti į seimo pasisekimą Bet 
rengėjai atsako, kad jau per 
vėlu kongresą nukelti kitiems 
metams.

— Kandidatai Į S. Paulo es 
tado gubernatorius šiuo me 
tu kol kas yra šie; Adhemar 
de Barros, Carvalho Pinto, 
Moura de Andrade, Ulisses 
Guimarães. Spėjama, kad dar 
bent vienas pasirodys, Esant 
keturiems ar penkiems kandi 
datams, Adhemar de Barros 
laimėjimas beveik tikras.

— S. Paulo miesto prefei 
tas Dr. Adhemar de Barros 
yra kandidatas Į gubernato
rius. Einant įstatymais ligi 1 
d balandžio turi pasitraukti 
iš prefeito pareigų, kurias 
perduos vice prefeitui Canti 
dio Sampaio.

Įdomi statistika
Praeitais metais Frankfurto 

mieste. Vakarų Vokietijoje, 
buvo suruošta tarptautinė kny 
gų paroda, kurioje 22 valsty 
bių daugiau kaip 130oleidyklų 
buvo išstačiusios 60.000 knygų 
tarp jų virš 17 000 naujai iš 
leistų.

1956 m. Vakarų Vokietija 
išleido 17 215 įvairių knygų. 
Tai yra555 knygomis daugiau 
negu prieš metus. Pagal Jung 
tini». Tautų statistikes žinias 
ji knygų gamyboje užima ket 
virtą vietą. Pirmoji vieta h ■ 
vietų Sąjungai su 30 811, i.h 
treji Japonijai su 21 653 ir 
trečioji vieta Anglijai su 19. 
107 knygų pavadinimu Ta 
čiau kitoks pasirodo vaizdas, 
kai palygini kurios nors vals 
tybės knygų gamybą su gy 
ventojų skaičiumi. Tada ma 
žosios valstybės turi pirmeny 
bę prieš didžiąsias. Pavyz 
džiui, Šveicarijos 100.000 gy 
ventojų tenka 77 naujai išleis 
tos knygos, Norvegijai — 75. 
Danijai — 69, Olandijai — 68, 
Švedijai — 62, Suomijai ir Por 
tugalijai — po 55, Australijai
— 37, Vak Vokietijai — 33. 
R. Vokietijai — 31, Japonijai
— 24. Sov. Sąjungai — 14 ir 
Jungtinėms Amerikos Valsty 
bėms — 8 knygos.

— Kurį laiką buvo įsilei 
džiamos Lietuvon religinės 
knygos, maldaknygės. Pasku 
tiniu metu patirta, kad tas 
leidimas jau atšauktas. Užsie 
ny išeinančią spaudą turi tei 
sės gauti tik laikraščių redak 
cijos Šiaip piliečiams yra 
gręžtai uždrausta gauti lietu 
viška spauda iš užsienio. 
Taip pat sustiprinta ir laiškų 
cenzūra Tai ir laisvė, apie 
kuria taip dažnai kalba komu 
nizmo propagandistai.

NIKITA KRUŠČEV M1NISTE- 
RIS PIRMININKAS

Kovo mėn. 27 d. vyriausias 
sovietas priėmė Bulganino 
atsistatydinimą ir patvirtino 
Nikita Kruščev miniteriu pir 
mininku.

— Olandijoj šiomis dieno 
mis įvykusiuose parlamento 
rinkimuose komunistai pralai 
mėjo. Praėjusiame parlamen 
te turėjo 26 atstovas, o dabar 
tegavo tik 18 Katalikų parti 
jos balsų ir atstovų skaičius 
padidėjo Komunistus Europo 
je demoralizavo Vengrijos su 
kilimas ir Rusijos žiaurus su 
kilimo užslopinimas.

— Prancūzijos-Arželijos sa 
ntykiuose per šią savaitę jo 
kio progreso nepasiekta.

— Kubos diktatorius Ful
gencio Batista, nors ir sunki 
ose sąlygose, iš vyriausybės 
išeiti nesiryžta.

— JAV vyskupų parama. 
Kan. Končius, BALF pirminin 
kas, gavo iš Amerikos epis 
kopato (NGWC) 50,000 svarų 
drabužių ir 10,000 svarų ava 
lynės. Šios siuntos gautos su 
pakuotos ir pasiųstos likusi 
ems Vokietijoje lietuviam pa 
begėliams.
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Silūvos apsireiskimas
Antroji svarbi sukaktis 19 

58 metuose bus Marijos Apsi 
reiškimo Šiluvoje 350 metų 
sukaktis.

Didžiojo Marijos garbintojo 
šv. Kazimiero gimties išvaka 
rėse, metais anksčiau Šiluvos 
miestelyje buvo pastatyta (14 
57) bene pirmoji Lietuvoj Ma 
rijos Gimimo bažnyčia. Jos 
fundatorius buvo Petras Sen 
ko Gedgaudas, artimas Vytau 
to bendradarbis, vėliaus Vii 
niaus kaštelionas Kaip Vyt iv 
tas, taip Gedgaudai buvo vie 
ni pirmųjų žymiausių Marijos 
garbės skleidėjų Lietuvoje.

Gedgaudo statytoji bažny 
čia išsilaikė apie 40 metų, kol 
gaisras ją sunaikino. Naują 
bažnyčia pastatė 1500 Jonas 
Zaviša. Šio įpėdinis Melkuras 
Zaviša 1532 perėjo į kalviniz 
mą ir ėmė versti šiluvius 
«keisti religiją».

Po keturių metų (j536) ne 
lauktai iškilo gaisras sunaiki 
nęs antrąją bažnyčią. Žmo 
nės, tiesa, spėjo išgelbėti bu 
vusj ir garsėjanti paveikslą, 
dalį bažnytinių rakandų 
ir dokumentus, liečiančius baž 
nyčios funkciją, sudėjo jie vi 
są išgelbėtąjį turtą i saugią 
dėžę ir užkasė.

Kalvinai daug kur Lietuve 
je perėminėjo katalikų baž 
nyčias ir jų žemes Taip jie 
užvaldė ir Šiluvos bažnytinę 
žemę. Čia jie pastatė sau baž 
nyčią ir į jos bokštą Įkeldi 
no iš kataliku paimtą varpą 
su užrašu: «0 florens Rosa, 
Mater Dei speciosa — O žv 
dinti Rožė, skaisti Dievo Mo 
tina.

Marijos varpas skambėjo 
per 80 mehi, nors ir nesavoj 
bažnyčioj kol viena vasarą 
Šiluvos laukuose įvyko ne 
lauktas apsireiškimas. 160S 
m. Piemenys ganė bandą ne 
toli to akmens, kur kitados 
stovėjo katalikų bažnyčios ai 
torius. Aplinkui buvo ariama 
ir sėjama žemė. Ant to ak 
menio piemenys pamatė Mo 
teriškę su Kūdikiu. Ji buvo 
gražiais, puošniais drabužiais 
be jokio apdangalo ant gal
vos, ir atrodė liūdna, verkiau 
Ii.

Vaikai žiūrėjo į ją, bet ne 
drįso kalbinti Vienas tačiau 
nusiskubino pas pastorių ir 
jam pranešė, ką matęs Pas
torius subarė vaiką ir liepė 
grįžti į ganyklą.

Vakare vaikai papasakojo 
tėvams ir kaimynams. Kitą 
dieną žmonės susirinko į vie 
tą dideliu buriu. Atsekė ir kai 
vinų pastorius su savo moki
niu Saliamonu. Jiedu ėmė bar 
tf žmones, kam klauso vaikų. 
Jei kas ir būtų pasirodę, — 
sakė jis, — tai greičiau vel
nio pagunda, kad atitrauktų 
žmones nuo kalvinų tikėjimo.

Tuo metu vėl pasirodė ant 
akmens Moteris, kaip ir va
kar. Ji verkė. Kalvinų p sto
rius paklausė ko ji verkianti- 
Moteris atsakė: «Kitados šio
je vietoje buvo garbinamas 
mano Sūnus, o dabar čia aria 
ma ir sėjama!» Tai pasakiu
si, ji pranyko iš akių.

Įvykis nuskambėjo per vi- 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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.

«a Liet r ą. Juo sus'domėjo ir 
Žemaičių vyskupas. Jis atsiun 
tė Varnių Kanauninką Joną 
Kazakevičių ištirti įvykį vie- 
toje. Tai padaręs, Kazakevi
čius ėmė rūpintis atgauti iš 
kalvinu Šiluvos katalikų že
mę. Reikėjo įrodvti. kad toji 
žemė buvo Petro Gedgaudo 
už’-ašita bei dovanota Bet to 
kio dokumento jis niekur ne 
begalėjo rasti.

Apke'iavęs keletą vietų, il
giau sustojęs Raseiniuose, pa 
galiau, po 4 metų, jis sužino
jo. kad pačioj Šiluvoj esąs 
šimtametis senelis, kuris kaž 
ką žinąs *pie paslėptus Šilu 
vos katalikų bažnyčios doku
mentus Surastasis senelis iš 
tikro papasakojo, kaip prieš 
80 metų buvusi užkasta skry 
nia netoli akmtns, ant kurio 
k:tádos buvęs altorius. Kan 
Kazakevičius prašė parodyti

Vincas Jonikas

Judo Pabučiavimas
Ko bučiuodamas maie mylintį nuduodi, 
Ar nuo sąžinės juodos jau nuplovei suodj?

Pasakyki, kas tave nusigręžti mokė,
Kai viliojo pakelėj vynuogės nunokę?

Kas pasotino minių kasdieninį alkį,
Kai ne duonos, o tiesos laukė susitelkę?

Kas nuo saulės ir šalnų dangstė tavo nuogį
Ir dalijos audroje surasta pastoge?

Kas išplėšė iš mirties tavo jauną broli
Ir iš purvo seserį kėlė, kai nupuolė?

Kas iš erškėčių smailių nešė į avidę
Avinėlį ant pečių kai toli nuklydo?

Kas nė žingsnio nuo tavęs tyruose nelikos,
Kad kartotus amžinai žemėje Velykos?

Ko bučiuodamas mane budeliams išduodi, 
Ar panūdai pranašų įvykdyti žodį?

tą vietą.
Senelis buvo aklas, tačiau 

sutiko būti vedamas. Atves
tas prie apreiškimo vietos, 
jis staiga praregėjo. Pirmiau 
šia jis puolė ant kelių ir pra 
virkęs padėkojo Dievui už 
suteiktą malonę Po to jis pa 
rodė vietą ir liepė kast) že
mę.

Buvo rasta gerai apkausty 
ta 'skrynia su bažnytiniais dai 
ktais, Marijos paveikslu ir 
svarbiu dokumentu, kuriuo 
Gedgaudas 1457 metais dova
nojo katalikų parapijai žemę. 
Šis svarbus atradimas įvyko 
1612 metais. Dar užtruko 10 
metų, kol katalikams pavy
ko per Vyriausi Vilniaus Tri 
bunolą atgauti visas teises 
į šią vietą.

Su Šiluvos ’apsireiškimu 
prasidėjo staigus grįžimas į 
katalikybę visoje Lietuvoje. 
Grįžtantiems į katalikų tikėji 
mą Šiluva pasidarė ypatingai 
brangi vieta, kurią jie ėmė iš 
visur lankyti. Ligi šių dienų 
kasmet tūkstantinės minios 

lanko Šiluvą, kur vyksta ste 
buklai, gaunamos gausios ma 
lonės. Šventasis Tėvas suiet 
kęs didelius atlaidus ir įsakęs 
vainikuoti stebuklingą pavei 
kslą. Retai paveikslai vaini
kuojami, bet Šiluvos paveiks 
las buvo vainikuotas dėl ste
buklų ir dideli© tautos jam 
pamaldumo. Šiandien Šiluvoj 
stovi graži bažnyčia, kurią 
lietuvių tauta aukštai gerbia, 
dažnai lanko ir labai brangi
na.

Dabar, kada minėsime 350 
metų apsireiškimo sukaktį, 
turime gerai suprasti, kad 
mūsų Šiluva yra viena senia 
ausiu šventovių Europoje, se 
nesnė už Liurdą ir Fatimą, 
La Salettą ir daug kitų žmo
nių šventovių Kodėl ji nėra 
plačiai žinoma, gal dėl istori 
nių ir geografinių priežasčių. 
Mums privalu tad dabar popu 
liarinti pamaldumą į Šiluvę, 
skleisti jos garsą, supažindint 
savus ir kitataučius su Šilu
vos svarba ir garbe.

Lux Christi nr. 4

Apie Norilsko
VIENINTELIS TOKS

Vokietijoje sovietai leidžia 
propagandinį žurnalą vokie 
čių kalba «Die Sowjetunion 
heute» (Sovietų Sąjunga šian 
dieną). Žurnalą redaguoja ir 
leidžia pati sov etų atstovybė 
Bonnoje. Ji siekia vakarų Vo 
kietijos gyventojam nušviesti 
Sovietų Sąjungos pažanga ir 
kultūrą — parodyti, ką bolše 
vizmas yra gero pasiekęs. 
Tam tikslui spalio mėn. nu
meryje apraše Norilską — vi
eninteli tokį miestą visame 
pasaulyje». Jis esąs tuo ypa 
tingas, kad rodąs «Sovietų Są 
jungos žmonių kovą su Sibi
ro platybėm», kuriose «metai 
po metų kyla vis naujos įmo 
nės amžinai įšalusioje žemė 
je .. Niekur dar nėra tekę su 
gamta tokios kietos kovos 
vesti, kaip Norilske .. Tik kar 
žygiškom pastangom Norilske 
atsirado pirmosios kombinatų 
trobelės... Tvaskančių laimė 
jimų galima buvo pasiekti 
tik dėka Lenino tautinės po
litikos... Apie tai galima būtų 
kalbėti be pabaigos».

miestą Sibire
MIESTAS PASAULV

Atsiliepė Norilsko Kalinys

Vokiečių savaitrašty «Rhei 
nischer Merkur» (1957 lapkr. 
1) į tas sovietų pagyras atsi 
liepė Norilske kalėjęs Dieter 
Friede. Jis klausia: kas yra 
tie žmonės, kurie turi tundras 
užkariauti ir amžinam šaltyje 
statydinti «vienintelius pašau 
lyje miestus» ir kas yra ta 
«tautinė Lenino politika», ku 
ri tokiais «didvyriškais lai
mėjimais pasižymi».

Dieter Friede pirmiausia 
nubodo, kas yra Norilskas.

Tai miestas amžinam šalty 
ir nakty. Žiemos yra 10 mė
nesių, o 3 mėnesiai (lapkritis, 
gruodis ir sausis) - amžina 
naktis, nes tas šiauriausias 
miestas yra prie 70 paralelės 
Toje nykioje tundroje dabar 
gyvena apie 160.000 žmonių. 
Tai Norilsko gyventojai, so
vietų vadinami «didvyriški 
darbininkai», kuriuos tačiau 
sudarė ir tebesudaro: karo 
belaisviai, ištremtieji, prievar 
tos darbam atvarytieji — ūkia 

iniečiai. lietuviai, estai, latvis', 
vokiečiai, austrai, vengrai, 
lenkai, armėnai, uzbekai ir 
daug daug kitų. Taigi daug 

.tautų, suvarytų siekti «Leni- 
<ho tautinės politikos žibančių 

laimėjimų». Bolševikai čia 
teisybę pako, bet iš kito galo. 
Apie tai iš tikrųjų galima 
«be pabaigos kalbėti».

Kaip Norilskas Atsirado?

Dieter Friede nurodo, kad 
tas «vienintelis pasaulyje mi 
estas» atsirado iš vergų sto
vyklos preŠ kokį 20 metų 
Pirmosios tremtinių voros at 
varytos tada, kai Chruščiovas 
griebėsi «valyti Ukrainą». Jos 
padidėjo antrajam karui pra 
sidėjus, kai atgabenta masės 
žmonių iš Ukrainos (buvusios 
po Lenkija) ir Baltijos valsty 
bin. Paskui privaryta dar vo 
kiečiu karo belaisviu ir naujų 
tremtiniu 1944 ir 1945 metais.

Politiniai kaliniai nuogomis 
rankomis strt> pirmuosius ba 
rakus, vedė aplink juos spyg 
liuotas vielas, tiesė per tund 
ra geležinkelį, kad lengviau 
juos pasiektų nauji, tremtinių 
transportai, o paskui tuo ge
ležinkeliu galėtų būti gabena 

mas vacis, geležies rūda, ang 
lis, cinkas, nikelis, platina, ko 
baltas. Tai- «Norilsko brange 
nybės», kaip bolševikai tai va 
dina, brangenybės, kurios gau 
narnos žmonių kančia, krauju 
ir gyvybe Ypač daug žmonių 
išžudyta 1953 metų vasarą Gi 
toji kruvina Norilsko vasara 
priklausė jau nebe Stalinui o 
Chruščiovui, kuris pirmąjį iš 
peikė dėl žiaurybių. Bet ką 
reiškia visi tie smerkimai, kol 
giriamasi Norilsku ?

Kaip Prasidėjo Skerdynės?

Dieter Friede pasakoja, kad 
1953 birželio 15 grupė ukrai 
niečių. stovėdami p© pliku 
dangumi, už vielų tvoros, pra 
dėjo dainuoti savo krašto dai 
nas — sopias ir ilgesingas. 
Tai nebuvo pirmasis kartas. 
Ligi tol niekas bent dainuoti 
nedraudė. Sį kartą sargybos 
seržantas šūktelėjo, kad kali 
niai nutiltų. Kai tie nepaklau 
sė, vieną nušovė ir 5 sužeidė. 
Dėl tos žmogžudystės birželio 
16 atsisakė eiti j darbą trys 
stovyklos: Nr. 5 su 900 kali
nių, Nr 4 su 1300 vyrų ir Nr. 
3 su 3000 vyrų. Norilsko visų 
vergų stovyklų viršininkas 

gen. majoras Semjonovas ir 
Nr. 3 stovyklos komendatas 
majoras Povstennoj pradėjo 
derybas su kaliniais, reikalau 
darni, kad eitų į darbą. Kali 
niai nebeklausė. Pareikalavo 
komisijos iš Maskvos. Ji tu
rinti padėti ištirti ir uždrausti 
kalinių kankinimus bei žudy 
nes.

Maskvos Atsakymas

Komisija atvyko. Ją sudarė: 
Sovietų Sąjungos prokuroro 
pavaduotojas Vavilovas; kom 
partijos centrinio komiteto 
narys Kiselovas, visų suimtų 
jų ir kalinamųjų Sov. Sąjun
goje viršininkas pulk. Kuzne 
kovas, ginkluotųjų sargybų 
viršininkas gen. Įeit. Sirotki 
nas ir pulk. Michailovas. Ko 
misija kalinių neklausinėjo. 
Ji pritarė gen Semjonovo 
siūlymui priversti jėga kali 
nius eiti darban. Ginklai buvo 
pavartoti prieš beginklius 
žmones.

Tam iš anksto pasiruošta, 
nes birželio 30 sukviesti visi 
gydytojai ir aprūpinti tvarš 
eiais 1500 žmonių. Jau iš an
ksto numatyta tiek sužeistų. 
Kiek gi turėjo užmušti? Lie
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Vestuvės pries 100 metu
Prieš mėsų akis 1863 metų 

Tygodnyk Iliustrovany (Iliu
struotas savaitraštis). Štai iliu 
struotas aprašymas, kaip tuo 
metu, t. y. prieš 100 metų, 
vyko vestuvinės apeigos Uk
mergės apylinkėse

Vaikinas, išsirinkęs mergi
ną, imdavo piršlį ir dumdavo 
pirštis. Piršlį pakviesdavo iš
kalbingą ir visoj apylinkėj 
gerbiamą žmogų Pririšę prie 
pakinktų skambalus, riščia į- 
lekia į merginos kiemą. Įėję 
į vidų, abudu pasisveikina, po 
to piršlys pradeda aiškintis, 
kad turi svarbų reikalą ir no
ri pasikalbėti su tėvais. Pirš
lys pasakoja apie vaikino tur 
tus, giria jo darbštumą. Vė
liau jis pereina prie kraičio. 
Kraičio reikalauja kuo dau
giau.

Susitaręs su tėvais dėl krai
čio, piršlys eina į kamarą pa 
sikviesti merginos, kurią at
vedęs pasodina šalia vaikino. 
Vaikinas pradeda kalbą, ką 
mergina dirbanti, kaip besi
linksminanti ir kt.

Antrą kartą atvažiavus pirš 
tis, mergina jau padeda pirš
liui nusivilkti ir pakabina jo 
apsiaustą Jeigu ji to nepada
ro, vadinasi, atsisako tekėti 
už peršamo vaikino:

Kartu su piršliu ir vaikinu 
atsisédá už stalo tėvai, mergi 
na, vyresnieji broliai, sese 
rys.

Pirmą stik-iuką degtinės iš 
geria piršlys, po to įpila mer 
ginai. Mergina iš karto nege 
ria, atsikalbinėja, purtosi, bet 
įkalbėta paima stikliuką kai 
re ranka, paliečia juo lūpas, 
truputį paragauna. Išgėrus 
piršlio butelį, degtinę stato 
merginos tėvai. Geriant pirš 
lys tariasi su mergina ir jos 
tėvais dėl pražvalgų dienos, 
tai yra vaikino ūkio apžiūros.

Į pražvalgus dažniausiai at 
važiuoja mergina su savo tė 
vais ir vyriausiu broliu, o kai 
kada tik merginu ir tėvai. Pa 
sikalbėję troboje, svečiai su 
vaikinu ir jo tėvais išeina ap 
žiūrėti ūkio Po to susirenka 
vėl j trobą ir prie pietų stalo 
susitaria dėl vestuvių dienos.

Pamergėmis dažniausiai 
kviečiamos nuotakos giminai 

pos l apsiausta ir apšaudyta 
stovykla Nr 5, mažiausia. Iš 
900 kalinių 75 užmušti. Tai 
paveikė stovyklą nr. 4 su 1300 
kalinių. Jie pasidavė be pasi 
priešinimo, sto.vy.klon įžygia
vo gen. Sirotkino gingluotos 
bandos Stovykla Nr 3 nenu 
sileido ir streikavo ištisa mė 
nesį. Rugpjūčio 4 buvo apšau 
dyta. Užmušta 125 Pasidavu- 
sieji buvo apdaužyti treniruo 
tos «boksininkų komandos»: 
mušeikos buvo užsimovę kie 
tas oirštines arba švaistėsi 
metalinėm lazdom.

Visuotinė Gedulo Diena

Norilsko skerdynių garsas 
nuėjo per visas vergų stovyk 
las. Dieter Friede pasakoja, 
kad jam dar esant bolševikų 
nelaisvėje, pradėta kasmet 
minėti liepos 1 kaip užmuštų 
jų kalinių ir tremtiniu diena. 
Taip buvo Norilske, Vorkuto 
je, Taškente, Karagandoje, 
Krasnojarske. Kas tik turėjo, 
tas segėsi raudonos ir juodos 
spalvos kaspinus priminti liū 
dešini ir kraujui. Dieter Frie 
de parsivežęs Vokietijon tuos 
gedulo ženklus.

Norilskas Nėra Vienintelis

Norilskas nėra vienintelis 
pasaulyje miestas, garsus to
kiais «karžygiškais sovietų 

tės, pajauniais — jaunojo gi 
minaičiai. Iš nuotakos pusės 
būna svočia, o iš jaunojo — 
svotas.

...Kieme dar tamsu, o jau 
jaunosios broliai arba svočia 
išeina prie vartų ir laukia at 
važiuojančio jaunojo su savo 
palyda Ne taip lengva pakliūti 
į jaunosios kiemą! Atvažia
vus, prie uždarų vartų vyks 
t»a maždaug toks pokalbis:

Jaunosios brolis: — Kas 
čia?

Vienas iš pajaunių; — Dar 
nebuvę svečiai.

Jaunosios brolis; — O kiek 
jūsų čia?

Vienas iš pajaunių; — Kiek 
saulė turi spindulių, jūra smė 
lio, medžiai lapų, ponas pyk 
čio, tiek ir mūsų jaunų.

Jaunosios brolis; — O ko 
jums čia reikia, kokių pašiau 
gų tikitės iš mūsų?

Vienas iš pajaunių; — Rei 
kalaujame nakvynės, pasi 
linksminimo, saldžių žodelių, 
valgio, gėrimėlio. Mes ir mū 
sų arkliai pailsę, reikia mums 
baltų lovelių, pūko pagalvė 
lių, plonų paklodėlių, sniego 
rankšluostėlių, arkliams Etai 
nelių, kepurėms vinelių, o 
dėl mūsų jaunuolio saulėto
sios mergelės.

Jaunosios brolis: — Jeigu 
daugiau nieko nereikalaujate 
tai šitą viską surasime.

Po šio dialogo atidaromi 
vartai, ir į jaunosios kiemą 
įleidžiama visa jaunojo vestu
vinė palyda.

Išvydęs savo sužadėtinę, 
jaunasis įteikia jai dovanas, 
dažniausia, dvi poras batelių. 
Jaunimas ant skarele apdeng
tos lėkštės atneša vestuvinį 
vainiką.

Nuotaka paima vainiką, o 
svočia įsega jį į nuotakos plau 
kus.

Prasideda giminių, o po to 
visų svečių palaiminimai Nu
silenkdama iki kojtį tėvams 
ir giminėms, jaunoji kartoja; 
«Laiminkite mane šį nedėlios 
rytą su žalių rūtų vain'kėliu, 
šilkų kasnyku».

Iš bažnyčios visi užeina į 
karkiamą, čia prasideda pie
tūs, o po to muzika ir šokiai. 
Populiariausi to meto šokiai 

darbais» — žmonių kankini
mu ir skerdynėm. Tokia pat 
garsi yra Vorkuta ir Karagan 
da. Vorkutoje 1954 rugpjūčio 
1 buvo užpulta ir apšaudyta, 
stovykla 29 šachtos (anglių 
kasyklų) Užmušta 64. sužeis 
ta 200 Karagandoje 1954 bir 
želio 27 įsiveržė tankai į Kin 
giro stovyklą nr 6. Užmušta 
530, tarp jų 200 moterų. Taip 
pat ir kiti «didieji sovietų 
miestai» — vergų stovyklos 
turi tokias pat istorijas.

Taigi, Kuo Sovietai Giriasi9

Sovietai giriasi teroro prie 
monėm pasiektais savo «kul
tūriniais laimėjimais». Giriasi 
žmonių kapinėmis, Norilske 
Vorkutoje, Karangandoje, Ko 
lymoje... Nevisi tai žino, nevi 
si nori žinoti, o savo sujaudi 
nimą reiškia. Kai šunį sputni 
ke įsodina. Gal kada paaiškės 
ir tai, kiek reikėjo žmonių gy 
vybių ir kančios, kad spncni- 
kai pakiltų, kaip nekaltojo 
kraujo šauksmas j dangų Ne 
kokie sputnikai turėtų laisvą 
jį pasaulį gąsdinti, o laisvų 
žmonių sąžinė, kol dar tebe 
ieškoma bendros kalbos su 
žmogžudžiais. Reikia pribijoti, 
kad bausmė gali kristi ne tik 
tiem, kurie žudo, bet ir tiem, 
kurie žmonių žudymą vis dar 
pakenčia. (S.)

Darbininkas.

Chicagos lietuviams nepasisekė pra
vesti lietuvio kandidato

Šiais metais didžiausia lie
tuvių kolonija Chicagoj, kur 
skaitoma virš 1n0 tūkstančių 
lietuvių, dėjo pastangų, per 
demokratų partiją, kad būtų 
nominuotas lietuvis kandidatu 
į parlamentą. Amerikoje rin 
kimai eina kita tvarka, negu 
Brazilijoje. Ten miestai, pro 
vincijos suskirstytos apylin
kėmis, kurios išrenka savo 
atstovą Kiekvienoje apylin
kėje kiekviena partija stato 
tik po vieną kandidatą. Paren 
ka patį įtakingiausią populia
riausią Vieną iš tokių kandi
datų lietuviai norėjo pravesti 
per demokratų partiją Chica- 
goje Tuo kandidatu buvo nu 
matytas lietuvis industrialas, 
inžinierius Antanas Rudis. A 
merikoje gimęs, didelis lietu 
vių veikėjas. Bet partija ra-

Daugiau dėmesio Lietuvos laisvinimo 
darbui

«Teviškės Žiburių» š. m. 4 
nr. Gediminas Galva ■ iškelia 
rimtą klausimą, kad į Lietu 
vos laisvinimo darbą reikia 
įtraukti visą lietuvišką visuo 
menę gyvenančią laisvame pa 
šaulyje Lietuvos laisvinimo 
veikla turi apimti visus budus 
ir visus lietuvius Vakaruose. 

.Jei yra svarbus reikalas išlik 
ti lietuviais svetur, lieruviš 
kos kultūros mintį įskiepyti 
savajame jaunime, jei didelės 
svarbos dalykas neleisti lie'.u 
viams kūrėjams suglausti s pai
nų, žymiai svarbiau siekti, 
kad mūsoji valstybė atgautų 
laisvę ir galėtų globoti išsi 

' barščiusią lietuvių tautą pla 
čiame pasauly

Todėl Lietuvos laisvinimas 
yra ne. sambūrių, bet visų lie

buvo «Pagalvėlė», «Gegutė», 
«Karalius».

Iš karčiamos su dainomis 
ir muzika nuotakos pusė va
žiuoja į savo, o jaunojo pu
sė grįžta į savo namus

Atvykus į jaunosios namus, 
prasideda iškiimingiausioji da 
lis. Visi sėdasi už stalų, muzi
kantai groja pačiais įvairiau
siais instrumentais, Kaip kan
klėmis, cimbolais, smuikais, 
armonikomis.

Antradienį vakare, arbatre 
čiadienį iš ryto (vestuvės pa
prastai vykdavo sekmadienį) 
atvažiuoją jaunasis su savo 
palyda.

K ida visi pasilinksmina, svo 
čia sudeda jaunosios kraitį į 
vežimą ir su juo išvyksta į 
jaunojo namus. Paskui ir vi 
sos vestuvės keliasi j jauno
jo pusę Jaunoji su savimi pa 
stirna kepaliuką duonos ir ąso 
tį alaus, kuriuos parsiveža į 
jaunojo namą. (Alus buvo lai 
komas kaipo šeimos stipry
bės, o duona — pasiturinčio 
gyvenimo simbolis).

Prie vartų jaunavedžius pa 
si tinka išverstais kailiniais jau 
n@jo motina, lėkštėje laikyda 
raa duonos, druskos, ąsotį a- 
laus ir pinigų. Jaunavedžiai 
atsilaužia po gabaliuką duo
nos, pasFūdo druska, suval
go ir nueina į svirną arba į 
kamarą, pasideda atvežtą ąso 
tį alaus, duoną, o iš ten eina 
į kambarį Jaunojo ūkyje po 
kylis trunka taip pat dvi — 
tris dienas. Tokiu būdu ves 
tuvinės apeigos iš viso tęsda 
vosi apie savaitę laiko.

«Vienybė» 

do, kad jis dar permažai ži
nomas amerikonų visuomenė
je. kad jis galėtų būti sėk
mingu konkurentu republiko- 
nų partijai. Del li’etuvių kan
didato nepravedimo dalinai 
kalta ir pati lietuviška visuo
menė, kad per mažai propa
gavo savo kandidatą, per ma 
žai spaudė partijos centrą Ki 
ti lietuvių kandidato atžvilgiu 
laikėsi abejingai. Nėra ir ne
bus žmogaus, ar kandidato, 
kuris visiems patiktų visu 
šiiptu nuošimčių Bet šitokiu 
atveju, savąjį kandidatą pa 
remti yra pareiga.

Reikia manyti. Kad su šiuo 
pralaimėjimu Ctrcagos lietu 
viai rankų nenuleis. Bet prie 
šingai, iš anksto surikiuos sa 
vo jėgas, tvirtai pasiruoš atei 
nantiems rinkimams.

tuvių Vakaruose pareiga, Šis 
pradas reikalauja, kad Lietu 
vos laisvinimo organizacijos 
būtų sudarytos ne iš viršaus, 
bet iš apačios demokratiniu 
būdu nes paskutinis lietumis 
Vakaruose mirs vėliau už po 
litinius sambūrius.

Lietuvos laisvinimas negali 
ir neturi būt išskirtas iš bet 
kurios esančios organizacijos 
veiklos Jis turi būti musų 
valia, mūsų malda, mūsasis 
ryžtas ir jo įgyvendinimas li
ne viena veiklos sritis nega 
Ii būt atšlieta nuo šventų po 
lėkių ištiesti ranką broliams 
sovietiniame kalėjime. Lietu
vos laisvinimas turi būti vi
suotinis ne tik organizaciniu 
požiūriu, bet ir apimtimi. Lais 
vinimas nėra profesija, bet 

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Vėjuota diena
Vėjuotą dieną lapeliais sniegti; 
Sodo lakeliai akyse margsta, 
Ir praretėję gėlių vainikai, 
Vėjui myluojant, linksta ir alpsta.

Vėjuotą dieną obelų lapai 
Žaliąją veją baltai nukloja...
Nori išrauti tuos saulės diegus, 
Kurie išsprogo tyliai sieloje.

Švelnumas nyksta, gražutės spalvos 
Pinas j vieną kovos verpetą.
Plotais išsklaido sukauptą grožį, 
Aukštyn iškėlęs, vėl žemėn meta.

Baltosios rankos į kryžių tiesias, 
Kaip baltos rožės, vėtrų nulaužtos. 
Ar reik gailėtis?... Tačiau gailiesi 
Kai miršta širdys, uolų suspaustos...

Vėjuotą dieną takuose viskas...
Meilė ir kryžiai, ir grožis jaunas... 
Akis užmerkęs, jauti krūtinėj, 
Jėga, kaip žiedas, lapeliais kraunas.

Ašaroms saulės žemė pribrendus 
Tyli, kaip lobį didį iškasus, 
Vėjui užmigus, puikesnių rožių 
Atsiskleis saulei vainikai gražūs.

kiekvieno lietuvio pareiga. Ir 
kiekvienas gailinė klausti su 
temų valandose; ar einame 
tikruoju keliu?

Mintys yra aktualios, ypač 
šiuo momentu, kada ruošia 
masi viršūnių konferencijai, 
kad toje konferencijoje nebū 
tų pakartotos Jaltos ar Tebe 
rano klaidos. Šiandien nebe
užtenka Vliko ar Laisvės Ko 
miteto vieno kito vizito vals 
tybės departamente, reikia 
kad visų kraštų organizuotoji 
lietuviška visuomenė laiškais 
ir telegramomis bombarduotų 
valstybių «viršūnes», kad jos 
justų, kad kiekvienas jū zings 
nis yra atydžiai sekamas.

Mes džiaugiamės, kad Ame 
rikos prezidentas į viršūnių 
konferenciją norėjo įtraukti 
ir anapus geležinės uždan
gos esančių tautų likim© sva
rstymą, pasiremiant Jaltos, 
Teherano, Potsdamo, Genevos 
sutartimis. Bet iš kitos pusės 
šiomis dienomis skaitėme an
glų lordo Beaverbrookė pa
reiškimus spaudai, kad prez. 

, Eisenhoweriuí atsisakius de- 
rėtis-su Kremliumi, Maskvon 
vyktų Anglijos ministeris pir
mininkas ir bet Kuria kaina 
kalbėtis. Tai reiškia, kad An
glija. gelbėdama savo kailį, 
sutinka Kremliui viską paau
koti. Tai biznierių politika, 
paremta momento išskaičia
vimais, kad bent šiuo metu 
savo kailį išgelbėti. Momen
tas pavojingas. Reikia veikti.

PASAULIEČIAI Į MISIJAS

Atsiliepdami j Šv Tėvo Pi 
jaus XIi-jo praėjusiais metais 
paskelbtą encikliką «Fidei Do 
num», liečiančia Afrikos misi
jų reikalus. 17 Europos profe
sorių sutiko vykti j naują P jau 
XII jo Katalikų universitetą Ba 
sutolande. Kurie iš tų profeso 
rių yra pasižymėję savo dar
bais Europoje. Iš tų 17 kos a- 
paštalu 7 yra iš Olandijos, 3 
- iš Vokiet jos, 2 • iš Angli
jos, no vieną - iš Austrijos, 
Šveicarijos. Airijos, Kolumbi- 
jas ir Indijos.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,

Leonardas Mitrulis ir Algis Z'bas

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Visiems «J. A.» Skaitytojams ir Rrieteliams Linkime Linksmu 
Šventu VELYKŲ ir daug Prisikėlusio Viešpaties palaimos.

— VlSą lietuvišką jaunimą 
kviečiame gausiai dalyvauti 
Didžiosios Savaitės pamaldo
se ir Velykų Šventes pradėti 
krikščioniškai priimant šv, 

Kemuniją. Pamaldų tvarkaraš 
tis paskutiniam puslapyje.

VELYKŲ EVANGELIJA

(Morkaus 16,1 7)

Anuo metu; Marija .Magda
lena, Marija Jokūbo motina 
ir Salome nusipirko kvepalų 
eiti Jėzaus patepti. Labai an
ksti pirmą savaitės dieną jos 
atėjo pas kapą, saulei jau už
tekėjus. Jos kalbėjosi tarp sa 
vęs; Kas mums atris akmenį 
nuo kapo angos? Bet pažvel
gusios pamatė akmenį atris, 
tą. o jis buvo labai didelis. 
Įėjusios j kapą jos pamatė 
jaunikaitį sėdintį dešinėje pū 
sėje apvilktą baltu drabužiu, 
ir nusigando. Jis joms tarė: 
Nenusigąskite; jūs jieškote Jė 
zaus Nazareno, kurs buvo pri 
kaltas ant kryžiaus, jis prisi
kėlė. jo čia nėra, šta? vieta, 
kur jį buvo padėję. Bet eiki
te pasakykite jo mokytiniams 
ir Petrui, kad jis eina pirma 
Jūsų į Galilėją; ten jį maty
site, kaip yra jums sakęs.

PRISIKĖLIMO VARPAI

Kryžiaus karų metu musul
monai paėmė į belaisvę vie
na krikščionių karuomenės 
karininką. Belaisvis buvo nu
vestas į priešo s-tovyklą. kur 
musolmonu karininkas krei
pėsi j jį tokiais žodžiais; «Pra 
keiktas šunie, greit tavo gal
va nusiris nuo pečių. Nepra
šyk pasigailėjimo, nes tau jo 
nėra, bet gali pasakyti pasku-

NAUJA ATEITININKŲ
DYBA

V A L-

Praėjusiam susirinkime se
noji valdyba davė savo dar
bų apyskaitą ir atsistatydino. 
Praeitų metų veikim:» prane
šimą padarė pirmininkas A. 
Tyla, kasos- A Antanaitytė 
ir sekretoriato R Dovydaitis 
Susirinkimas pripažino, kad 
praėjusių metų valdyba buvo 
veikli, rodė d ug iniciativos. 
(ypač pirmininkas) ir už Bu

tinį savo žodį».
Karininkas visiškai ramiai 

pasakė tik vieną žodį: «PRI
SIKELSIU». Ir šis žodis su
drebino priedą. Jis pabūgo 
mirtimi bausti priešą, kurs 
paskui prisikels ir ką gero 
dar keršys.
Koki įspūdį daro mums žodis 
«prisikėlimas». Ar jis yra mus 
gyvenimo kelrodžiu, artikžo 
džiu tarp žodžių?

Šv. Povilas sako: «Jei mes 
tikime, kad Jėzus mirė ir pri
sikėlė, tai taip Dievas užmi
gusius per Jėzų atves drau
ge su juo» l.Tesal,4,14

Po skaudžios kančios ir di
džios paniekos Išganytojas sa 
vo misiją baigė garbingu Pri
sikėlimu. Viešpaties prisikė
limas išgązdino jo priešus ir 
šiandien tebegązdina. Viešpa
ties Prisikėlimas sustiprino 
mokytinių tikėjimą ir yra mū 
su prisikėlimo laidas.

Kai suskambės Velykų rytą 
prisikėlimo varpai, tegul jie 
didžiu džiaugcmu aidi mūsų 
širdyse ir giliai širdžių gel
mės Įdiegia apaštalo žodžius; 
«Jei prisikėlėte kartu su Kris 
tumi, tai jieškokite to kas y- 
ra aukštai, o ne tai, kas ant 
žemės.

veiktus darbus susirinkimo 
pirmininkas valdybai pareiš
kė padėką, kuriai susirinkusi 
eji pritarė gausio olojimu 
Í šių metų valdybą išrinkta: 
Romas Dovydaitis. Vincas Bi 
levičius. Laimutis Dovydaitis. 
Julija Šimonytė. Antanas Ty
la ir Irena Jurgelevičiūtė. 
Naujai Valdybai linkim sėk
mingos darbuotės.

REPETICIJA

Verbų sekmadienį po 9 vai. 
šv. Mišių visi at kų choro da 
lyviai prašomi susirinkti gie
dojimo repeticijai Bus moko 
masi velykinės giesmės ir 
rengiamasi radio programai.

— Velykų Pirmą Dieną 4 
vai. p p. Šv Juozapo moky
kloje moksleiviai ateitininkai 
rengia atsisveikinimo popietį 
į Ameriką išvykstačiom Nijo
lei ir Danutei Bortkevičiū- 
tėms pagerbti.

— Praėjusį sekmadienį Kry 
žiaus Kelių ir Graudžių Ver 
ksmų pamaldose dalyvavo 
gražus būrelis jaunimo. Buvo 
atvykusių ir iš tolimesnių vi
lų, kaip Tautų Parko Malūno 
ir Bom Retiro. Giesmes pa
rengė ateitininkų choro vado 
vė mokytoja E. Kilčiauskai- 
tė. vargonais palydėjo Irena 
Adomavičiūtė.

AR ŽINOJAI?

— Mokslininkai apskaičiuo
ja, kad septyniuose šimtuose 
akrų augančioj! žolė per vie
ną dieną iš saulės sutelkia 
tiek energijos, kiek jos yra 
vienoje atominėje bomboje ar 
ba 20 000 tonų dinamito. Žolė 
yra apdengusi penktą dalį vi 

sos žemės paviršiaus. Iš viso 
yra apie 6 000 rūšių įvairiau
sių žolių Žolė labai visli. Yra 
augalų, kurie pagamina apie 
50 milijonų grūdelių iš kurių 
gali išdygti nauja žolė. Grū 
deliai buvo aptikti net 4 000 
pėdų aukštyje. oro srovėmis 
beklajojančių

Amerikoje, žole mintančių 
naminių gyvulių yra už 6 mi 
lijonus doleriu vertės. Ši vers 
lo šaka savo verte pralenkia 
net didžiausios pramonės ša 
kas, k. a. plieno ir automobi 
lių.

— Garsusis Birutės kalnas 
Palangoje turi tik vos 21 me 
trą aukščio

— Ančia, pats giliausias 
Lietuvos ežeras yra vienas iš 
mažiausių savo plotu, nes api 
ma tik apie 250 hektarų, o di 
džiausiąs gylis yra 108 na. 
Tuo tarpu Narutis, apimąs80 
50 ha ploto tesiekia tik apie 
34 m gylio. Savo keistumu 
pasižymi ir Žuvinto ežeras, 
jis apima 1027 hektarus ir gi 
liausioj vietoj turi 3 metrus.

— Nemunas, ilgiausia Lie 
tuvos u ė turi 937 km Nemu 
no versmės randasi 179 me 
trų aukštyje nuo jâros pavir 
šiauš

— Po Nemuno ir Neries sa 
vo didumu eina Venta. Ven 
tos upė turi 352 km ilgio, jos 
kritimas yra 156 metrai ir įte 
ka tiesiog į Baltijos jūrą.

— Apdainuotoji Šešupė yra 
Nemuno įntakas • os ilgisyra 
308 km. tačiau palyginus yra 
gana srauni upė, nes jos kri 
rimas yra 160 metrų.

DEBESIUKAI IR ANGELIU
KAI...

Garsusis rusų rašytojas Puš 
kinas vienų oficialių pietų 
metu, nekreipdamas dėmesio 

į netoliese sėdėjusias damas 
užsirūkė cigarą

— Ką Tamsta darai? — su 
pasipiktinimu užklausė kaimy 
nas

— Tai yra didelis netaktas, 
jog matote, tenai sėdi dvi da 
mos, o Tamsta į jas pučiate 
dūmu debesis..

— Taip, aš matau. Betgi 
kur yra tokie malonūs angeli 
ūkai turi būti ir debesiukai!

Dėmesio, Balsuojantiems...

— Kai moteris sako «ne» 
reikia suprasti «galbūt». O 
kai politikas sako «ne» — tai 
reiškia, jog jis tvirtina, kad: 
«išrinkite mane»...

— Henrikas Vili nukirtęs 
Jane Seymour, buvusios jo 
žmonos galvą, pasipiršo Milą 
no Kunigaikštytei, kuri atsisa 
kė tekėti dėl politinių prie
žasčių ir labai originaliai jam 
atsakė:

— Gaila, aš turiu tik vieną 
galvą, jei turėčiau dvi, vieną 
tikrai paaukočiau Jūsų Dide 
uybės patarnavimui

Po Tiek Laiko Prisipažino...

Pagaliau ar išklausysite ma 
nęs? Aš jus myliu jau daugi
au kaip dešimt metų! — kalba 
senbernis našlei.

— Tai kas iš to. Nejaugi tu 
rėšiu tamstai pensiją paskirti?

Pagaliau Ištyrė.

Jaunas profesorius nutarė 
ištirti meilės esmę. Pagaliau 
po 40 metų, jau pasenęs pri
ėjo išvados;

Nebėra meilės.

— Didelių žmenių savybė 
yra keletu žodžių daug paša 
kyti, iš kitos pusės — mažie 
jijturi dovaną — daug plepė 
ti ir nieko nepasakyti.

Rocheloueould
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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

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3-960 KO. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
L Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Cafė Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

| Cm & Čia. į® . b
PRAÇA SÂO JOSE DOS CAM PCS; 1 - V. ZELINA

H SÃO PAULO — Telefone 63 5915

B VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ua

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
j vairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t.. 
Taisome visokiu rusiu radios. Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJÍMUI.

n B 
à M

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Į ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í 
J IRMÃOS BAUŽYS i
•= Rsgistrado no C. R. C. tob o n o 551 -=

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
s Telefone 63-6005 ė
5 Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
.g Contrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial
1 Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais •
3 HORÁRIO das 8

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

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plątin 
tojų g a I i m a ' g a u 11 
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 
to Alvares, 137.

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

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

statybos meoziagos sandelis ir Įvairiu geležinių daiktų, indų nei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nns

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A ELH

IK/HÃCjf CAKKlfKS

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

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų ,

fiityyricjE- ILAIUK®
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

>■ São Paulo

Medžiaga parduodama, ir išsin okėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

KONSULŲ KORPUSO PIE
TUS.

Š. m. kovo mėn 13 d. Aut® 
mobilių klubo patalpose, São 
Paulo Konsulų Korpusas su
ruošė pietus vietos Brazilų 
Spaudos Atstovams pagerbti, 
kuriuose dalyvavo, beveik, 
visų São Paulyje išeinančių 
laikraščių Direktoriai, būtent: 
«O Estado de Sã© Paulo», 
«Correio Paulistano», «Diári
os Asseeiados», «Folhas», 
«A Gazeta», «Diário de São 
Paulo», «Diário Popular», «Di 
ario do Comercio», «Ultima 
Hora» ir 11 Be to, į suminė 
tas pietus susirinko ir visas 
São Paulo Konsulų Korpusas- 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Ponsaitis.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDOS

Verbų šventinimas ir pro
cesija prieš sumą.

Didįjį Ketvirtadienį - 18 vai.
Didįjį Penktadienį - 16 vai 

Kryžiaus pagarbinimo iškil
mės, 19 ir 30 Kryžiaus keliai 
portugališkai 20 vai. lietuviš
kai.

Didįjį Šeštadienį - ugnies 
ir vandens šventinimas 22 vai. 
po to šv. mišios

Išpažinčių bus klausoma 
Ketvirtad enį ir penktadienį 
nuo 1 vai. p. p. Šeštadienį 
visą dieną Rytinių pamaldų 
nebus.

Velykų rytmetį iškilminga 
procesija gatvėmis 6 vai. ry 
to. Po to šv. mišios. Pirmą 
Velykų diena be 6 vai. mi
šių, dar bus 8, 9 ir 11 vai

Norintieji priimti Komunija 
turi būti tris valandas nevalgę

Didįjį penktadienį yra pas 
ninkas.

Didžiosios savaitės metu 
bažnyčia bus atidaryta per 
naktį.

— Kovo m. 22 d. iš Monte
video atvyko misijooierius 
kun. Jonas Giedrys S. J , ku 

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé, 270 - 4.° and. - sala 404 - Tel. 35-0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* 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. Bogtislauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI I LIETUVA

ris São Pauly praves lietuvi 
ams katalikams rekolecijas. 
Moinho Velho lietuviams re
kolekcijos buvo pradėtos ko 
vo m. 23 ir baigtos 25 d va 
kare su šv. mišiomis. šį šeš
tadienį vakare baigiamos su 
šv mišiomis Vila Anastacio 
lietuviams Rekolekcijų tvar
ka atskirai skelbiama.

DAR NEIŠRINKO KAND1DA 
TO Į DEPUTATUS.

Kovo m. 23 d. nors arti tri 
jų valandų tarėsi, susirinkę 
suinteresuotieji lietuvio kan
didato į deputatus išrinkimu, 
tačiau reikalas liko neišspręs 
tas Pasitarime dalyvavo virš 
20 žmonių iš įvairiu São Pau 
lo apylinkii . Susirinkusių tar
pe buvo jaučiamas nuomonių 
skirtumas del asmenų parin 
kimo į kandidatus Posėdžiui 
pirmininkavo prof. A. Stonis, 
sekretoriavo mok. St. Kubili 
únas. Susirinkusieji nutarė 
kandidato išrinkimą palikti 
komisijai, kuri susirinks šį 
šeštadienį. Prieš tai dar reik 
išaiškinti klausimas, ar sulig 
veikiančiais įstatymais natūra 
iizuotas svetimšalis turi tei
sės būti kandidatu Teisininkų 
atsakymai nėra vienodi Vie
ni tvirtina. gali, kiti kad 
ne. Ginčytinas’ klausimas pa 
duotas vyriausiam rinkimų 
tribunolui išaiškinti.

— Laiškai: Šimoniams, A. 
Antanaitytei, Al. Bumbliiii, J. 
Skurkevičiui, M. Jonavjčiūtei, 
M. Vitkūnienei, P. Šukiui, J. 
Seliokui, H. Labuekaitei, L. 
Šlapeliai. M. Vinkšnaitiene, J. 
Baužiui, Br. Aškinienei, J. Ta 
tarúnui, V. Kutkai, V. Baniui 
A. Jardauskui, St. Jurgelevi
čiui, I. Katkienei, V. Balčiū
nui.

— Lietuviškos mokyklos va 
dovybė prašo, kad visi, ku 
rie ankščiau lankė lietuvišką 
mokyklą ir daugiau nelanko, 
gražintu knygas, nes moky
klai knygos labai reikalingos.
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REKOLEKCIJOS VILA ANAS 
TAZIJOJE

Prieš verbas kovo 27, 28 ir 
29 (ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį) vakarais 8 vai. 
parapijos bažnyčioje (Penk
tadieni pamokslai bus lietu
vių mokykloje rua' Camacan.) 
Šeštadienio vakare bus laiko 
mos šv. Mišios ir Velykinė 
Komunija Verbų sekmadienį 
(dėl procesijos) V. Anastazi
jos lietuviams atskirų pamal 
idų nebus.

— Vila Zelinoje verbų sek 
madienį 9 ir 11 vai. n p. 5 
vai. pamokslas ir graudūs ver 
ksmai. pirmadienį, antradienį 
ir trečiadienį 8 vai. vakarais.

PARQUE DAS NAÇÕES

Prieš Atvelykį balandžio 10 
11 ir 12 dienomis vakarais 8 
vai Užbaigimas Atvelykio sek 
madienį per lietuviškas Mi 
šias. Išpažinčių bus klausoma 
taip pat Didįjį Šeštadienį nuo 
3 vai p p Agua Raza balan 
džio 17, 18 ir 19 (ketvirtadie 
nį, penktadienį ir šeštadienį) 
8 vai. - vakarais. Užbaigimas 
sekmadienį per liet, mišias.

BOM RETIRE

Gegužės 1, 2 ir 3. užbaiga 
sekmadieni. Laikas bus pas 
kelbtas vėliau.

Velykų pirmą dieną 10 vai 
S. Eduardo Bažnyčioje (Rua 
des Italianos) bus pamaldos 
Bom Retiro ir apylinkių lietu 
viams. Pamaldų metu giedos 
lietuviškos mokyklos moki 
niai vadovaujant p. L Ralio 
kui.

SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad š. m. kovo 
mėn 30 d. 15, vai. šaukiamas 
Brazilijos Lietuvių Kultūros 
Draugijos narių susirinkimas 
Mokos lietuvių mokyklos pa
talpose, rua Lituania, 67 Bus 
renkama nauja valdyba. Revi 
zfjos Komisija ir svarstomi 
kiti svarbūs D jos reikalai, to 
del visi nariai prašomi būti 
nai dalyvauti.

Po susirinkimo «Gintaro» 
gražuolė kartu su princesėm 
padarys D-jos valdybai ir na
riams pagerbimą su įdomia 
programa.

Valdyba

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SUARÃO
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.
Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos nas:
AI. Vinkšnai!), R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliuną. R. Barão do Pirai 194, V. Lucia, Rua Gamė 
1052, «Mokoje; pas mokyt. St. Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.
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Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiūdk-ymus, 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

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

JAU IŠ ANKSTO RUOŠKITĖS Į «MÚS

VA A C A,
Kuris įvyks gegužės mėn. 17 d Vila Zelinoj, gimnazi

jos salėje.

LIET. KAT. MOTERŲ DRAU 
GIJOS SUSIRINKIMAS

Šaukiamas šj sekmad enį. 
trečią valandą po piet. Vila 
Zelinoje, mokyklos patalpose.

— Vasario 16 tai ruošti ko 
misijos posėdis šaukiamas ba 
Įaudžia m. 4 d. 14 vai. Vila 
Zelinoje, minėjimo apyskaitai 
padaryti

— «Mūsų Lietuvos» ruošia
mo vakaro reikalu pasitari
mas šaukiamas 4 d. balandžio 
15 vai. Vila Zelinoje. Paieško: 
Vladas Karolis paieško Justo 
Kardelio.

Teodoras Čekauskas pa eš 
ko Prano Kimanto. Svarbū 
reik surasti ieškomąjį Pr. Ki 
mantą, nes bus sprendžiama 
byla palikimo reikalu. Ieško 
masis, arba apie jį žinamie- 
ji prašomi pranešti «Mūsų Lie 
tuvai», arba T. Čekauskui 
šiuo adresu' Rua Dom Pedro 
413 Canoas (Via Porto Alegre) 
Rio Grande do Sul.

— Laikraščiui «Mūsų Lietu 
vai» reikia pirkti naujos rai 
dės, nes turimos yra susidė 
vėjusios Raidžių kaina yra 
20 tūkstančių kruzeirų. Kadan 
gi laikraščio leidimas neduo 
da ne tik pelno, bet nuostolį, 
tad kreipiamės į «Musų Lietu 
vos» skaitytojus ir rėmėjus 
savo auka paremti raidžių įsi 
gyjimą Kaip visos prekės, 
taip ir spaustuvės medžiaga, 
popieris nuolat brangsta. Lai 
kraštis išlaikyti yra įmanoma 
tik visiems bendradarbiaujant.

PAIEŠKOMI:

1) Timiriazeva - Kisieliova 
Vera, gim, 1903 m.,

2) Kisieliovas Vladimiras, 
gim 1907 m.,

3) Nudaučienė Marija,
4) Vosylius Kazys - foto

grafas,
5) Petkevičiūtė Leose,

6) Sedleckienė-Petkevičiū- 
tė Emilija,

7) Rimkevičiūtė Melanija 
Elena, duktė Broniaus,

8) Rumbutienė Morta, gim. 
1912 m , duktė Karolio,

9) Seibjtis Edvardas-Alber
tas, s. Antano, gim. 1923 m.,

10) Skipinaitis Julius,
11) Skipinaitis Edvardas,
12) Skipinaitė-Hitnerienė Ol

ga. duktė Mykolo,
13) Skipinaitė Vinslaviėienė 

Valė,
14) Skipinaitė-Ainakienė Ele 

na,
15) Skipinaitė Rožė,
16) Saizow Grabauskaitė Irė 

na. gim. 1924 m ,
17) Subrinskas Antanas, sū

nus Viktoro,
18) Sabašinskas Vytautas An 

tanas, gim. 1021 na ,
.19*) Strijauskas Gerhard, gi

męs. 1922 m.,
20) Stončius Leonas, gim. 

1899 m Telšiuose,
21) Audickas Juozas,
22) Stankaitis Jonas apie 45 

m amžiaus,
23) Savicką - Urbanavičiūtė 

Helena,
24) Švedas Jonas,
25) Špokas - Špokevičius An 

tanas,,
26) Štašius Edvardas,
27) Štašienė Eugenija,
28) Štrikauskas, vyr. Įeit,,
29) Valčiūkas Pranas,
30) VilmaviČius Vytautas., gi 

męs 1918 m.,
31) Zepter August, kilęs iš 

Kybartų ir
32) Zepter Irma, gyvenanti 

São Paulo mieste.
ieškomieji aria apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania, Rua 
Uoin José de Barros. 168 - 5' 
andar, Caixa postal 7249, São 
Paulo, Brasil.

SIUNTINIAI Į LIETU Ą IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
sariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
reiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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