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Kremlius kaltina amerikonus: lėktuvai su 
atominėmis bombomis taikai gresia

Šit® kaltinimo isterija yra 
šitokia. Rusija raketinių gin
klų srityje yra smarkiai pa
žengusi. Ji savo tarpkentinen 
falinėmis raketėmis gali bom
barduoti net iš pačias Rusijos 
paleidžiant Šiaurės Amerikos 
teriterijen, arba jų paleidimui 
panaudoti povandeninius lai
vus šitų galiagų ginklų aki
vaizdoje Amerika pasijuto ne 
saugi. Kas gali užtikrinti, kad 
komunistai vieną dieną, jeigu 
jie bus tikri laimėjimu, nepa- 
naudes raketinių ginklų Ame
rikos sunaikinimui? Komuaia- 
tai visokias sutartis taip leng
vai laužo, kaip paprasto po 
pierio gabalėlius, jei jiems 
tai naudinga. Suomijos, Pabal 
tijo kraštų istorija labai vaiz 
džiai tai patvirtina. Nue pa
sauli© užkariavimo jie nėra 
atsisakė

Bet Amerika prieš rusus tu 
ri kitą ginklą, bâtent Įvairiu© 
se kraštuose, kurie supa Ru
sija, kar© bazės. Ir tose bazė 
se yra stipris Amerikos avia
cijos daliniai apginkluoti pa
čiais moderniškiausia’» lėktu
vais ir ginklais. Bet bazės ir
gi gali būt priešo subombar
duotos,* kartu su ten esan
čiais lėktuvais ir atominėmis

Plysys komunizmo fronte
Balandžio mėn. 22 d. prasi 

dėjo Liublianos mieste Jugos 
lavijos komunistų partijos 
kongresas. Kongresas kaipo 
toks neatkreiptų didesnio dė 
mesi®, jei ne ypatingos aplin 
kybės kuriomis jis vykta. Ju 
geslavijos dįktatorius jau ku 
ris laikas davė suprasti, kad 
jis nenori Kruščeve kišimosi 
Į krašto vidaus reikalus, taip 
ir į komunistų partijos liniją, 
kuri praktiškai kraštu tvarko. 
Kad yra rimtas nesutarimas 
tarp Kruščevo ir Tito parodė 
ir tas faktas, kad kongresan 
nei Rusija, nei satelitiniai 
kraštai nepasiutė savo dele 
gacijų. tik p© vieną kitą re 
porterį, o kongresui stebėti 
Įgaliojo savo ambazadorius 
Belgrade.

Pirmą kongreso dieną Tito 
kalbėdamas pareiškė, kad 
Jugoslavija laikosi neutralu
mo - nesusiriša nei su Mas
kva nei su kapitalistiniais 
kraštais. Socializmą savo kraš 
te kurs savais metodais.

Aiškiau ir aštriau prieš 
Kremlių pasisakė Jugoslavi
jos komunistų partijos sekre 
torius Rankovič primindamas 
Maskvos spaudimą, kad Jugos 
la viją taptų Varšuvos pakto 
nariu. Rankovič pasakė, kad 
Maskvos tvirtinimas, kad Ju 
goslavija neprisidėdama prie 
Varšuvos pakto, savo nepri
klausomybę padarys priklau 
somą nuo kapitalistinių kraš
tų. yra nesąmonė

Rusijos ir satelitinių kraštų 
diplomatams, kurie čia buvo 

bombomis. Kad šitos staigme
nos išvengti, Amerikos karo 
vadovybė yra davusi Įsaky
mą tai® tikram skaičiui lėk
tuvą Įvairiose bazėse, apgin
kluotų atominėmis bombomis, 
nuolat dieną ir naktį búti pa 
sirengusiems bet kokiems ne 
tikėtinumams, skraidyti Prie
šui puolus Ameriką ar kurį 
kitą kraštą, skraidantieji lėk 
turai, kurie kiekvieną minu
tę yra pasiruošę kovai, žaibo 
greitumu bombarduotų priešo 
strateginius punktus. Šitoks 
amerikonų bildėjimas taikos 
sargyboje nepatinka Kremliui. 
Ir štai jlo praėjusią savaitę 
padavė skundą Jungtinių Tau 
tų Organizacijai, kad Ameri
kos a v aclja apginkluota ate 
minėmis bombomis didina ka 
ro pavojų. Bet šitue Vilko 
avinėlio kaltinimu, niekas ne
patikėjo ir Rusijos atstovas 
pasijuto labai nepatogiai pro
paganda Šiuo kart buvo nu
kreipta prieš Maskva Todėl 
pareiškė, kad kaltinimą atsi
ima.

Bet paskutinėmis dienomis 
iš Maskvos pranešė, kad sa
vo kaltinimus prieš Ameriką 
palaiko ir juos iš naujo iškels 
saugumo taryboje.

kaipo stebėtojai nepatik® Ran 
kovičiaus kalba, kuris atvirai 
pasisakė prieš stalinizmo at
gaivinimą ir jie visi apleido 
posėdžių salę Vėliau grįžo 
tik Lenkijos ambazadorius 
Jugoslavijos komunistų kfvir 
čas iš vienos pusės yra ideo 
loginio nobndžio, pasirinki
mas vadinamo nacionalistinio 
komunizmo, kai tuo pat me
tu Kruščevas grįžta prie sta 
linizmo Kita priežastis, tai 
Tito atsargumas Jis yra išė 
jęs Stalino mokyklą Jis žino, 
jei Jugoslavijoj Įsigalės Mas 
kvos diktatoriai, jo dienos 
butų suskaitytos Priejiirmos 
progos būt nušalintas, jei ne 
sulikviduotas.

Maskvos spauda ir radijas 
tik pranėšė, kad kongresas 
atidarytas ir vyksta Kas ja 
me buvo kalbama nieko nesą 
ko Lenkijos spauda tik šį tą, 
nors šiek tiek daugiau rašo. 
Jugoslavija įvarė kylį komu 
nizrao fronte

— Ambazadoriu konferen
cija, kaipo pasiruošimas di 
džiųjų susirinkimui praktiškai 
neįvyko. Rusijos užsienio rei 
kalų ministeris kalbėjosi pas 
kirai su Anglijos, Praneúzi 
jos ir Amerikos amb zado 
riais. Bendro pasitarimo nebu 
vo. Spėjama, kad paskiro pa 
sikalbėjimo tikslas yra sus 
kaldyti vakarų vienybę.

— Rusai užsispyrę reikalnu 
ja, kad amerikonai sustabdy-

BraziHjoje

Federalinė vyriausybė praė 
jusiais metais biudžetą save 
d« su 32 bilijonais kruzeirų 
deficite.

— Bandymai S. Paulo estą 
de, apie Piraeieaba, Ri® Cla 
ro, Rio Prel® ir kitur surasti 
žibalo šaltinių, lig šiol neda 
vė teigiamų pasekmių.

— Minas Gerais bažnytinės 
vyskupijos arkivyskupas ir 
vyskupai išleido manifestą į 
politikus ir visuomenę atkreip 
darni dėmesį vengti kokių 
nors derybų su komunistais 
ir ragindami garbingai, be ap 
gavysčių rinkimus pravesti. 
Taip pat liečia ir auklėjimo 
klausimus pasisakydami prieš 
vyriausybės mokyklų asenopo 
lizavimą. Kaikurie politikai, 
pradėję derybas su Luiz Car 
les Prestes, p® vyskupų atsi 
šaukimo, pasijuto nepatogioj 
padėtyje Bijesi, kad katali 
kai už jaos gali nebaisuoti.

—- Socialdemokratų partija 
(PSD) São Paulo estade kan 
didatu į gubernatorius Įstatė 
federalinio parlamento narį 
Ulysses Guimarães.

— Eina gandai, kad Į guber 
natorius kandidatuosi» Batis 
ta Caio. Jo kandidatúres tiks 
las bdtų suskaidyti balsus A 
dhemar de Barros naudai. Juo 
daugiau kandidatų tuo dau 
giau bus galimybių Adhemar 
de Barros būti išrinktam.

-- São Paulo estade yra 
užregistruoti beveik du milijo 
nai balsuotojų. Registracija 
dar tebevyksta. São Paulo 
miestui tenka 600 tūkstančiai 
balsuotąją.

— Spėjama, kan per atei 
nančius rinkimus Adhemar 
de Barros São Paulo mieste 
neteks daug balsuotojų del 
nevykusios miesto administra 
cijos, ypač vėžio greitumo 
vykdomo gatvių grindimo, 
apšvietimo ir 11..

Vaisiai prieš vėžio liga

Amerikos gydytojai yra iš 
vakarėse suradimo ataiinka 
mų vaistu prieš vėžio ligą. 
Nuo vėžio ligos bus galima 
skiepijimu apsisaugeti kaip ir 
nuo kitų ligų. Tai bus vienas 
naudingiausių žmonijai atra 
diaų, Vėžio liga sergančių vi 
suose kraštuose yra didelis 
procentas 

tų atominių ginklu bandymą- 
sprogdinimą. Amerika princi 
pintai sutinka, bet nori, kad 
visą reikalą kontroliuotų tarp 
tautinė kontrolė. Rusai nesu
tinka su kontroliavimu. Tain 
pat rusai reikalauja, kad ame 
rikon.ii oasitrauktų iš užsie 
nyje esančių bazių. Šito ame 
rikonai jokiu būdu negali pa 
daryti, nes tai priešinga Ame 
rikos saugumui.

— São Paulo miestą darbi
ninkų sindikatai pasisakė už 
Carvalho Pinto kandidatūrą.

- Pranešama, kad vieno 
mėnesio laikotarpyje São Pau 
lo priemiesčiuose Central do 
Brasil geležinkelio linija bus 
visa elektrfikuota.

— Yra apskaičiuota, kad S. 
Paulo estade vienas deputa
tas rinkimų propagandai turi 
išleisti apie milijoną kruzeirų. 
Gi federalinio parlamento, 
nuo dviejų ligi keturių mili
jonų.

— Laikas nuo laiko sklei
džiami gandai, kad dabartinių 
deputatų laikas bus prailgin
tas dar dviems metams, kad 
supultų su prezidento rinki 
mais. Jei tai įvyktų, š'ais me 
tais rinkimų neturėtume.

— Taip pat yra gandų kad 
pašlijus krašto ekonominėms 
reikalams ir užkirsti kelią 
komunizmui, gali būt paskel
bta Kariomenės diktatūra Še 
gandai kokio nors rimtesnio 
pagrinde neturi. Nėra abejo 
nės, jei krašte įvyktu betvar 
ke, pavyzdžiui komunistų iš
provokuotų, tuomet krašto 
ginkluotos pejegos, pildyda 
mos savo pareigą, but privers 
tos Įsikišti Į tvarkos atstaty
mą

— Vašingtone sklinda gan 
dai.kad rusai Brazilijai siūlo 
bilijonų dolerių Ož santykių 
atnaujinimą.

— Paragvajaus prezidentas 
Stroesner buvo pakviestas 
Brazilijos vyriausybės šia sa 
vaitę aplankyti naujai stato 
mą sostinę.

— Čilės parlamentas pat 
virtine įstatymo projektą, su 
lig kurio visi politiniai misi 
kalteliai ligi 1957 m gruodžio 
m 31 d. nuieisiti, bus paleis 
ti laisvėn.

— Nasser, suvienytos arabų 
respublikos prezidentas, pa 
reiškė, kad laikysis neutralu 
mo tarp Rusijos ir Vakarų 
demokratijų.

— Balandži© m. 23 d Ame 
rikos aviacija iš Canaveral 
bazės paleido erdvėn raketą, 
kari turėtų pasiekti 8600 kil© 
metrų aukšlį. Šio bandymo 
tikslas yra paleisti satelitą 
aplynk mėnulį Tai padaryti 
yra numatę dar šių metų va 
sąrą

-- Amerikos užsienio rei 
kalu ministerija oficialiai pra 
nešė, kad šių metų vasarą 
Braziliją aplankys užsienio 
reikalų roinisteris Foster Dul 
les.

— Prancūzijoje vyriausybė 
suorganizuoti yra labai sunku 
del Arželijos krizės G. Bi 
dault bandymas nepavyk©,' 
Šiuo metu su partijomis kai 
basi Renė Pleven.

— Izraelio respublikai ba 

landžio mėn. 23 d. suėjo 10 
metų. Šią sukaktį iškilmingai 
paminėjo ir S. Paulo Izraeli 
tai Minėjimas buvo suruoštas 
ginasi® Pacaembú salėje Mi 
nėjimaa susirinko keli tfiks 
tančiai izraelitų Jų tarpe bu 
vo laraelio konsulas Lean Fef 
fer, pulkininkas Tsmir, depu 
ratas Horacio Lafer ir kiti. Iz 
raelio valstybės padėtis nėra 
lengva. Jos nepriklausomybei 
pavojus nuolat gręsia š ara 
bų pusės Izraelis šiuo meta 
turi apie pusantro milijono gy 
ventojų. Prag-yvenimo šabinis 
— žemės ūkis, Taip pat pini 
gų palieka turistai lankyda 
mi šventas vietas,

— Vorošilovas, vyriausi© s® 
vieto pirmininkas lankėsi Len 
kijoje Lenkijoje yra didelio 
nepasitenkinimo rytų rūbe 
židis. Kaip žinome, 1939 m. ru 
sai užėmė didelę rytų Lenki 
jos dalį, kurios nė po kare ne 
grąžino. Politiniai stebėtojai 
sako, kad šitas klausimas V© 
rošilovo lankymosi metu bu 
vo iškeltas.

— Peru ir Ekvador vyriau 
sybės sienų klausimo dar ne 
išsprendė. Tarpininkauti to 
vo pasiryžęs Brazilijos užsie 
rife reikalų ministeris Macedo 
Soares Ekvadoras bet kokia 
kaina nori gauti priėjimą prie 
Amazonos upės, o ja susisiek 
ti su Atlanto vandenynu.

— Vakarų Vokietija kasmet 
vis mažiau kavos perka iš Bra 
zilijos Praėjusiais metais nu 
pirko tik 31 procentą to, ką 
buvo pirkusi 1952 ra.

— Brazilija įsteigė konsulą 
tą Izraelio valstybėje.

— Kuboje dar nėra ramy 
bės. Fulgencio Batista prieši 
ninkai, partizaniniu būdu vyk 
do terorą.

— Gegužės mėn. 1 d. Ar 
orentinos naujai išrinktas pre 
z’dentas Arturo Frondizi, pe 
rims pareigas Į iškilmes at 
vyks gausingos įvairių kraštų 
delegacijos. Brazilijos delega 
cijai vadovaus federalinio par 
lamento pirmininkas Mazilli. 
Naujoji Argentines vyriausy 
bė susidurs su eile didelių e- 
kenominių ir pelitinių sunku 
mų.

— Brazilijos šiaurėje, kur 
sausros padarė labai daug nu 
ostolių, sunaikino pasėlius, 
gyvulius, lankėsi prez. Jusce 
lino Kubitsehek, kuris grįžęs 
pareiškė, kad milijonai taotie 
čių šiaurėje badauja ir jiems 
yra reikalinga skubi pagalba. 
Valdžia vykdo viešuosius dar 
bus. Vyriausybė projektuoja 
kasti kanalus ir sausros nai 
kinimas apylinkes laistyti 
dirbtinu būdu.

— Lietuvoje žmonės dar 
vis tremiami. Praėjusių Kú- 
čių išvakarėse buvo areštuo 
tas ir ištremtas Vilniaus arki 
vyskupijos kapitulos kanau 
ninkas Dulksnis.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Gegužis 13-osios proga, 1958 m.BRANGŪS LIETUVIU TAUTOS VAIKAI!
Yra momentų, kuriais mums 

nesunku tarsi išeiti iš kūno, 
pamiršti mus skiriančius te
bus ir dvasioje būti kartu. 
Mūsų tautos vaikų daugeliui 
yra lemta prieš savo norą bū 
ti toli nuo Lietuvos Širdyse 
tačiau mes nuolatos nešioja
mės meilę savo tautai ir tam 
kraštui, kuris yra jos nu© ne 
atmenamų laikų. Nešiojamės 
ir skausmą dei mūs tautos ir 
krašto dabartinio likimo Sa
vo tarpe tariamės, ką galime 
nuveikti jos gerui, žvalgomos 
Kas ateis jai pagalbon. Neap- 
sipraskime su nelaime, o pa- 
sinaujinkime mintyse ir pasi
ryžime ką nors nadaryti ypa 
tingo tiesos, teisingumo ir 
žmogaus laisvės bei garbės 
pergalei.

Jau netoli Marijos mėnuo, 
kuriame kas namuos, kas baž 
nyčioje kasdien pagarbinsi
me ^Švenčiausią Mariją To 
mis valandomis savaime pri
siminsime mūsų gyventą jau
kumą Marijos Žemėje — mū 
sų tėvynėje Lietuvoje, prisi
minsime j©s šiandieninę nelai 
mę. Po sunkia žudynių ir ver 
gijos našta mūs tėvynė yra 
pavargus. Pavargusi, tačiau 
gyva, kovojanti, pasiryžusi t© 
liau kovoti ir neprarandanti 
vilties pernešti nelaimę. ,

Sunkiau yra kentėti, negu 
kenčiančiam padėti ar parei
kšti užuojautos Visiems ta 
čiau yra paguoda matyti dau 
geli© pastangas padėti savo 
tautai Daugelio malda už tau 
tą yra kasdieninė Nemaža to 
kių, kurie atiduoda vi^ą savo 
uždarbį, kad palengvinus sa 
vųjų vargą Lietuvoje ar Sibi 
re Mūsų veikėjai nepraranda 
energijos ir tikisi, kad paskui 
juos ton pačion kovon ateis 
jaunimas

Sulauksime gegužio 13 sios 
kurią prieš eilę metų esame 
pasiskyrę ypatinga muluos ir 
atgailos diena už mūsų tautą. 
Be abejo, yra didesnė ir svar 
besnė pareiga tinkamai sau
goti Bažnyčios įsakytas mal 
dos ir atgailos dienas — Ad 
ventą, Gavėnią ir kt Tačiau 
mūsų pačių pasirinktoji diena 
yra taip pat didelės vertės, 
nes ji mus visus sujungia tu© 
pačiu jausmu, viena intenci
ja. Tai yra visų mūsų tarsi 
vienu balsu kreipimasis į dan 
gų. Padarykime ja visų vie
nos intencijos ir vieno jaus
mo maldos ir atgailos diena.

Ne del ko kito, o kad ge
riau suprastume, kaip geriau 
galime pasiekti. 1 © visi trokš 
tame, šia pačia prega yra pra 
vartų pažvelgti į viso pašau 
Ii© dvasią ir reikalus, su ku 
riaiš neišskiriamai yra sujung 
tas ir mūsų tautos likimas ge 
rai įsižiūrėkime ir įsimastyki 
me. kaip mūsų akyvaizdoje 
veikia Dievas ir piktoji dva 
šia Paklydęs žmogus be pik 
tosios dvasios pagalbos ne
daug blogo padaro O kur sa 
vo vadovybėu žmones paima 
piktoji dvasia, ten gema sąjū 
džiai, sistemos pilni veidmai 
aiškumo, žiaurūs žmogui, pil 
ni veidmainiškumo, žiaurūs 
žmogui, pilni paniekos vis©- 
Kiai dieviškai tvarkai.

Dievo veikimas yra kitoks. 
Dievas nenori mirties, o nori, 
kad jis pasitaisytų ir gyventų. 
Kristus atėjęs sugriauti įsiga 
Įėjusią piktojo sukurta dvasią, 
mokė ir elgėsi taip švelniai, 
kad neužgesino net smilks 
tančio lino (plg. Mat. 12. 20) 
Dievo veikimas .yra paremtas 
meile, kantrybe, gailestingu 
mu. Kai mūsų žmogiškas men 
kūmas laukia nužengiant 
ugnies iš' dangaus ir uesulau 
kia, tai mums atrodo, kad Die 
vas nusigando piktųjų siautė 

jimo ir kur tai pasislėpė. O 
Dievo veikimas yra ne žudy 
nės, bet kūryba —rami, graži 
ir pastovi. Atmerkime plačiau 
akis ir širdis ir pikto tvane 
šiandien pamatysime pasiro
dančias vis naujas prošvaistes 
— Dievo geros rankos palies 
tas vietas. Jos daugėja ir t m 
pa vis ryškesnės

Kas žiūri į blogąją tryveni 
iro pusę, :>ats nieko neveikda 
mas, gali tapti pesimistu. Jei 
gu toks pat neveklus žiūrės 
tik į Dievo veikimą, gali tap 
ti neišmintingu optimistu ir 
Dievo gundytoju Pasaulį ir 
kiekvieną iš mūsų Dievas sut 
vėrė be mūsų pagalbos, 'ta
čiau mūsų gyvenimą toliau 
kurti mes privalome patys 
kartu su Dievu Be Dievo mes 
nieko gero nenuveikiame. Ta 
čiau iš kitos pusės, be mūsų 
Dievas neišgelbės mūsų ne 
tik iš žemiškų nelaimių, o net 
mūsų sielų nuo pragaro Tuo 
labiau žemiškos ramybės ir 
tvarkos žemėje nesukursime 
nei mes vieni be Dievo nei 
Dievas vienas be mūsų be 
žmonių pastangų ir veiklos 
tautos nepažins Dievo, nutolę 
negrįš į Kristaus Bažnyčią. 
Melstis ir kentėti pakanka tik 
tiems, kurie del ligos ar am
žiaus jau negali nieko veikti. 
Kad žmonija pažintų Dievą, 
KH«his kiekvienam tikinčia
jam issikė ne tik melstis ir 
atga'loti. o skelbti Evangeliją 
visam sutvėrimui. Kad žmoni 
•ja sulauktų žmogaus vertos 
santvarkos pasaulyje už tai 
yra atsakingas, daugiau negu 
viri, kiekvienas krikščionis. 
Š;n nd’pninės blogybės pasaii- 
Ivje yra ne velnio galybės ir 
b'ngu žmonių aktyvumo, o 
i rikščioniu pakrikimo ir apsi 
leidimo pasėka.

Refka'inga malda ir atgi a 
už Lietuvos ’reikalus, už ats 
kilusiu tautu grįžimą į Kris 
♦aus Bažnyčią. Reikia tačiau 
ir klaust' sava ar esame tin 
karnai pasiruošę ir pasiryžę 
nešti Kristų annms tautoms, 
atėjus mū°u nrašornai valan
dai Resimel = dami už šiandien 
mum« neprieinamus kraštus 
ir tautas, turėkime dragos ir 
širdies ražvplgti ten. kur ga 
lime nekHudomai pasiekti. 
Pažvelkime, kas yra čia 
aplink mijf. Įsidėkime i širdis, 
kad Koreioi. P.t®ifikn salose. 
Pietų Amerikoje šimtai milijo 
nu žmonių patys Šaukiasi 
Evangelijos ir krikšto, jjjos 
pasiekti kelias yra laiptas 
kiekvienam idealistui. taifcau 
nėra apaštalų, kurie ^Itų 
jiems patarnauti Gerai daro
ma šaukiant ruoštis apaštala 
v'mui ateities Rusijoie. tačiau 
tuos pačius reikia šaukti na 
gnhnn tiems, kuriuos dabar 
galima pasiekti Tik būdami 
jautrus šios dienos reikalui 
gal me būti tikri, kad būsime 
tokie pat jautrūs ir rytojui 
Npi š’andien nei ateityje vien 
tik malda nepadarysime to, 
Vn iš mūsų laukia Kristus ir 
Švenčiausia Marija 'Melski
mės. atgailokime ir veik;me. 
Visiems mums pavyzdžiu 
tebūna šventasis Jonas Vya- 
nev — Arso klebonas Tas 
ne-il’auiantis Kristaus skelbė 
jas savo darbą jungė su mal 
da ir atgaila. Jo laimėjimai 
tebūna visiems įrodymas,

s

Ar žinai, kad... Po Vengrijos revoliucijos už išsilaisvinimą iš italų komunistų parti
jos pasitraukė virš 200 tūkstančių narių Dezertyravimas dar tebevyksta

Nesant mėnulyje oro yra neįmanoma išgirsti bet kokius garsus. Bet nebuvimas oro 
palengvina regėjimą. Už tat astronomai svajoja pastatyti mėnulyje observatoriją erdvės 
stebėjimui

Popieros gamybai fabrikai suvartoja daug medžio. Mokslininkai suka galvas išrasti 
kitą medžiagą, ne medį, iš kurios būt galima gaminti popierius. Gal būt žmonės pradės ra
šyti kaip senovės egiptiečiai, romėnai, graikai ant papiruso. Papirusas ir kiti panašūs auga 
lai auga šlapiose, pelkėtose vietose.

Sidabriniai lietus lyja
Begaliniai, sidabriniai, 
Krištoliniai lietūs lyja. 
Laisto rūtą, laisto mėtą 
Laisto rožę ir leliją.

Laumė juostą pakabina 
Kaip vainiką — danguje. 
Veršis šokdamas mėgina 
Nuo dangaus nutraukti ją

Piemenėliai, į miškus, 
Į lankas ir į laukus! 
Bėkiį. rėkit ir dainuokit, 

JSib/Jaunom karvytėm šekit, 
Su lakštingalom giedokit: 
Jau pavasaris pas mus!

(Iš «Sauja Derliaus»)

Pasaulio Lietuviu Bendruomenė pasuko prak 
tiškesniu keliu.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organizatoriai Šiaurės 
Amerikoje, kurie faktinai ats
tovauja jos centro valdybą, 
matydami, kad senesnioji lie
tuvių emigracijos karta, ku
rįyrat sukūrusį išeivijoje sa 
vo. orgàjiizacíjas. spaudą, eko 
nomines institucijas, su tam 

koks kelias yra teisingas. Ir 
gegužio 13 ja. maldos ir atgai 
los dieną persvarėtykime. kas 
yra mūsų galioje darbais pa
dėti tiems, kurie šaukiasi ir 
laukia Kristaus apaštalų, ne
šančių Evangelijos žodį, ku 
rie laukia vergijos ir perse 
klojimo galo, kurie laukia pa 
šaulio sandaros, ramybės ir 
D:evo vaikui — žmogui dera 
mos tvarkos.

Visiems nuoširdžiai linkėda 
mas Viešpaties ir Švenčiau 
sios Marijos globes ir pagal
bos, jūsų visų Kristuje.

f Vysk. V. Brizgys.

Henrikas Radauskas 

tikru atsargumu žiūri į orga
nizuojamą bendruomenę, nu 
tarė j Bendruomenės eiles pri 
imti ištisas organizacijas ar 
jų padalinius. Štai tas nutari
mas:

Organizacijos gali sudaryti 
LB vienetus

Paskutinėje JAV LB Tary
bos sesijoje buvo padarytas 
sekantis LB įstatų papildy
mas: «LB apylinkės ar seniū
nijos teises LB Centro Valdy 
ba arba atitinkamos apygar
dos valdyba gali suteikti ats
kiroms lietuvių organizaci
joms ar jų skyriams Tokios 
LB apyl'nkės ar seniūnijos 
laikosi savo organizacijos nu 
ostatų ir vykdo LB įstatus». 
Šis įstatų papildymas yra iš 
dava kaikurių organizacijų 
pageidavimo, kad galėtų įjung 
ti savo narius per organiza
ciją į JAV Lietuvių Bendru© 
menę Chica'gos apygardoje 
pirmoji įsijungė D. L. Kuni-

Pnes 95 m. scsandytas 
kun. Mackevičius

Šiemet sausio mėn. 22 d. su 
ėjo 95 metai nuo paskutinio 
jo ginkluoto lietuvių ir lenkų 
sukilimo prieš rusus Šio su 
kilimo svarbiausias akstinas 
buvo socialiniai motyvai ir 
dar galutinai.neužgesęs tauti 
alo savarankiškumo troški 
mas Bajorija, laimėjusi suki 
limą, tikėjosi susigrąžinti vi 
sas privilegijas ir savo politi 
nį svorį, kurias sąmoningai 
tada varžė rusų valdžia Suki 
lime dalyvavę valstiečiai ir 
baudžiauninkai buv© suvilioti 
sukilimo vadų pažadais, jog 
esą, laimėjus sukilimą, būsian 
ti pravesta žemės reforma ir 
baudžiauninkai bus išlaisvinti 
ir gaus žemės. Tačiau šiais 
pažadais valstiečių sluegsniai 
nebuvo galima privilieti ir su 
kilime dalyvavę tik negausūs 
savanorių būriai. Ners sukili 
mas buvo projektuotas pagal 
vieną planą, bet jis vyko Lie 
tuvoj ir Lenkijoj beveik sava 
rankiškai, nepriklausomai. Gi 
buvo jaučiamas sąmoningas 
lietuvių nuo lenkų atsiskyri 
mas. Lietuvos sukilėliams va 
dovavo Sierakauskas. Šiam 
žuvus, pasižymėjo lietuvių su 
kilėlių vadai Kostas Kalinaus 
kas ir kun. Mackevičius. Ka 
dangi sukilime kaimo žmonių 
neperdaugiausiai dalyvavę ir 
be to, patys sukilėliai buvo 
menkai apginkluoti, stigo vie 
ningumo, tai sukilimas n@pa 
vyko Sukilimui galutinai lik 
viduoti rusų valdžios buvo pa 
siųsti baudžiamieji bū
riai ir paskirtas kraštui vai 
dyti žiaurusis gubernatorius 
Muravjovas. Sukilėliai, kurie 
nežuve mūšiuose ar nesuspė 
j© pabėgti užsieniuosna. tie 
pateko į rusų nagus ir turėjo 
skaudžiai nukentėti Buv© ke

(pabaiga 3 pusi.)

gaikštienės Birutės Karių Mo 
terų Draugija apylinkės tei
sėmis. .<•

Daug kam gali kilti klausi
mas, kad, įsijungus į Lietuvių 
Bendruomenę, ©rganizaeija tu 
rėš atsižadėti savo veiklos ir 
atlikti tik LB apylinkės ar se 
niūnijos darbus LB tikslas 
nėra įsijungusiai organizaci
jai primesti savo valdžią, kas 
liečia organizacijos veiklą, 
bet organizacija, be savo tie
sioginės veiklos, dar pasiima 
atlikti ir apylinkės ar seniū 
sijos pareigas. LB centro or 
Fanams apylinkės ar seniūni 
os teises turinti ©rganizaci 
a subordiiuojasi tik tuose 

reikaluose, kur organizacija 
liečiama kaip LB vienetas
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pusi. 3

- ALOYZO BARONO ro
manas MĖNESIENA, kurį ne 
seniai išleido J, Karvelio kny 
gynas (2©2 psl., kaina $ 2,50), 
sprendžia netekėjusios moti
nos ir neteisėto tėvo, su kita 
moterimi susituokusio, proble 
mas. Vyksmas —vekiešių oku 
pacijes metu Kaune ir stovy
klose tremty. Lilija, jauna 
tarnautoja, besirūpinanti «ba 
tukais, suknelėmis ir pasiš©- 
mais» nors šiaip gera mergai 
tė, patenka į vien© «mergo 
daužos» rankas, kuris palau
žia jos valią ir pameta, kaip 
daugelį kitų. Lilija susipažįsta 
su kitu sportininku — Abrai- 
čių rimtesniu, bet neryžtingu, 
šiam jau nebesunku paimti 
tvirtovę, kurios pylimas pra
laužtas.

Artėja bolševikai. Abraitis 
nori bėgti kartu su Lilija, ta 
čiau jos budrūs tėvai nelei
džia. Abraitis išbėga su savo 
d: augu Launiumi, kuris drau
ge įtraukia ir Vokietijoje stu 
dijavusią Ireną. Ji šlakuotu 
veidu, bet mielos dvasios. Vi 
są gyvenimą dėl savo negra
žumo kentėjusi ir kitų nukon 
kuruotąjį labai jautri ir švel 
ni Tuo žavi ir Abraitį, kuris 
draug© įkalbamas ir, manyda 
mas, kad Lilija likusi Lietu
voje, Ireną veda Bavarijoje.

Tačiau paskutinį momentą 
ir Lilija su tėvais pabėga. 
Kelionėje ji tėvams pasisak© 
nebesanti mergaitė ir. motina 
ją «palaimina» smūgiu į vei
dą. Didelė tragedija šeimoje 
«mergos su vaiku». Ji pasako, 
kad kūdikis Abraičio. Abrai 
iis jieškomas ir surandamas. 
Jis irgi giliai pergyvena tra 
gėdiją, kad jo kūdikis dabar 
augs be tėv®. Sąžinės krem 
tarnas dėl kūdikio, moterystės 
įstatymo rišamas su savo tei 
sėta žmona, jausdamas parei 
gą jo kūdikio motinai jis lei
džia didžiaasi© įtempimo die
nas.

Irenos padėtis irgi beviltiš
ka Iš vienos pusės ji kenčia 
dėl Abraičio, kuriam klaidą 
atleidžia bet kuris dabar nuo 
jos tolsta, iš kitos pusės — ji 
nori aukotis uėl visų ir persi 
šauna pagrobtu revolveriu, 
bet ne mirtinai. Visas tas tra 
gįzmas atskleidžia Abraičio 
ir Lilijos silpnybės momento 
ba sius ir neatitaisomus pada 
rinius Tačiau antroji proble
mos dalis — konfliktas tarp 
pareigos sūnui ir ištikimumo 
santuokai — autoriaus pasilie 
ka neišspręsta, tačiau palieka 
skaitytoją giliai susimąsč usį 
ir ilgai dar medituojantį kny 
gą užvertus.

Romano intryga nepapras
tai gyva Tiek čia veiksmo 
ir gyvų dialogų, kad veikalas 
lengvai butų paverčiamas ftl 
mų scenarijumi. Dialogai itin 
turtingi, ypač įdomūs Abrai 
čio draugo Laukiaus lupose. 
Autoriaus sakinys ryškus švie 
žumu Jis rašo: «Šokinėja nuo 
sąmojaus ant nesąmonės kaip 
k® mais balej» (psl 76); «Par 
ke sukasi dideli ratai, kaip 
diplomatų galvose Parke tyš 
ka vanduo, pučia vėjas. Par

(pabaiga iš 2 pusi)

lėtas šimtų sukilėlių nesmerk 
ta mirtin, kurių tarpe ir kuo. 

, A Jackevičius, keletas tuks 
' • čių išsiųsta katargon ir iš 
trėmimą n. Taip pat po sukili 
mo buvo uždrausta lietuvių 
spauda. Ir 1863 m sukilimas 
vaizdžiai parodė, kad susidė 
ti su lenkais — perdaug rizi 
kinga Lietuviams teko ne tik 
pakelti didžiausi organizaci 
niai sunkumai, parodyti did 
vyriško pasišventimo ir drą 
sos, bet dar jiems buvo kliu 
doma visokiausiomis lenkų in 
t igomis ir todėl dar labiau 
nuo rusų valdžios nukentėjo.

MŪSŲ LIETUVA

Strauso kiaušinis yra didesnis už bet kurio kito paukščio. Jo kiaušinio diametras yra 
nuo 15 ligi 19 centimetrų ir jo išvirimui reikalinga 40 minučių. Mažiausias kiaušinis yra 
paukščiuko, beija flor, kuris randasi Jamaikos saloje Jo kiaušinis neturi vieno centimetro 
ilgio ir panašus į perlą.

Demokratiškuose kraštuose religija turi laisvę Demokratiškuose kraštuose yra su
registruota virš 500 įvairių tikėjimų. Kitaip yra totalitariniuose, komunistiniuose kraštuose. 
Ten religija arba uždrausta arba sudaryta nepalankios, apsunkinančios sątygos. Pavyzdžiui 
sekmadieniai nešvenčiami, valdininkams draudžiama lankyti bažnyčias ir t t.

Urugvajus yra kraštas, kur žmonės lig šioj daugiausia mėsos suvalgo. Ten vienam 
žmogui per metus vidutiniškai tenka 125 kilogramai. Bet dabar, jau senokai skerdyklom 
streikuojant ir mėsai pabrangus, padėtis gal būt pasikeitė Daugiausia pieno suvartoja. Is
landijos gyventojai Vienam gyventojui per metus tenka 400 litrų Daugiausia kalorijų ten
ka irlandiečiui, 3 445 per dieną.

kas daro žmogų šokinėjančiu 
asilu. Parkas žmogui iš gal
vos išmuša mintį apie pasku 
tinį apsiaustą, vadinamą gra
bu» (psl. 77); (Žinoma, cinikai 
ir mergaudos visoms mote
rims galvas kaip garbanas 
suka» (psl. 89); «Staigus spren 
dimai, kaip aistra, ant galvų 
užpila uloną deguto sluogsnį» 
(psl 117); «Širdis geras aku 
mul'atorius Ji visada šviečia 
ir dega. Jos metai neiškrau
na, ir geismas, kaip elektra, 
neišsieikvoja. Širdis didelis 
klojimas. Daug telpa meilės, 
kaip šieno» (142). Gaila tik, 
kad vietomis pasitaiko korek 
túros klaidų.

Romane gausu stiprių posa 
kių:

— Jai gera verkti Ašaros 
— padori pramoga Nekenks 
minga. Ašaros dezinfekcija 
ir svorio numetimas. Li ija’ 
kilnojasi visais pečiais Nuo
dėmė turi savo pasekmes, tai 
presas žmogaus šie ą aklup 
dyti ant kelių (psl 69).

Autorius «-ugeba naujai ir 
stipriai prabilti. Pvz pusi 58:

— Gražią moterį visi lepi
na, gatvėj atsisuka į ją pažiu 
rėti, sekioja žvilgsniais ir išaųt 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną 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.

M A IĮJ J I E N A !
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintėl s P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu virbeliu

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200.00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300.00.

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo —- Tel. 34 8320 '

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gin.aras» Caixa ■ 
postal 7988 — São Paulo

Kazys Bradūnas

Vakaro maldoj
Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos, 
Užlieja sielą man javų laukai.
Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais, 
Po kojų sklaidosi pavasario rūkai.

Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką, 
Kad žemę taip svaiginančiai myliu 
Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius, 
Pavirto vėl arimų grumsteliu.
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gina į raganas. Senovėje buvo 
bjaurios. Šių dienų raganos da 
žytomis lupomis ir drožinėtais 
antakiais, savo veiklumu užs 
legia. vyrą ir rėkiamu kuklia 
moterį. Gašliu šypsniu jos 
rengiasi užkerėti, kaip ir se 
niau tos, kurios su šluotomis 
lakstė . Pasaulis renka gro
žio karalienę, kaip karves. 
Matuoja joms krūtines ir šlau 
nis Nors be šių išmatuotu da 
lykų ji nieko neturi Galvoje 
tegu bulvienė būna Skysta 
ir be riebalų.

Panašių vietų yra ne viena. 
Pvz pusi. 90 91 itin įdomus 
išdėstymas viengungio «cre
do» kuris nepasiduoda «mei 
lės vergystei», anot kurio 
«garbė yra svarbiau už pini 
gą, o laisvė yra svarbiau už 
tuos abu dalyku».

Romane apstu ir aforizmų, 
kaip tas:

— Moteris — sielos dakta 
ras. kuris vieton honoraro 
t ve patį pamia (p 80)

Ar tik nebus šis A Barono 
romanas pats stipriausias sa
vo personažu ryškumu, nro 
blemos aktualumu, intrygos 
gyvumu, stiliaus šviežumu. 
Moraliniu atžvilgiu jis ats-

Atidengiami nauji 
energijos šaltiniai.

Dabar vykstą tarptautiniai 
geofiziniai metai jau davė sa 
,vo rezultatus. Jungtinės Ame 
rikes Valstybės yra įrengu
sios daugelį stebėjimo st©č ų 
ne tik pačioje Amerikoje, 
bet ir vandenynuose Jos ty
rinėja žemės magnetizmą ir 
kosminius spindulius. Sudėjus 
davinius į krūva, pasitvirtino 
daugelis ankstybesnių spėlio
jimų ir atsivėrė nauji, iki š oi 
dar netyrinėti 'plotai.

Rudos, žmogus pažįsta sa
vo žemelę: apkeliavo laivais, 
lėktuvais apskraidė ir jau rna 
nė jos tyrinėjimus užbaigęs. 
Tačiau gamtos apvaldymas 

kleidžia puolimo baisumą, 
nors šiuo (moral niu) atžvilgiu 
nepilna», palikęs problemą 
neišspręstą tačiau vertingas 
privertęs skaitytoją susimus 
tyti ir palikdamas jį susižavė 
jusj literatūriniu patrauklumu.

Romano viršelis moderniš
kas. dail. J Pilipausko Iš kur 
toks romano vardas — Mene 
siena? Gal tai atskleis įrašas 
knygos egzemplioriuje, įteik
tume šių eilučių autoriui:

W Mes visi einame mėne
siena. kol kada nors išeisime 
j š'viesą..

Draugas

1958 m balandžio 26 d 

žengia į naują tarpsnį — jis 
keliasi aukščiau nuo musų 
žemės ir čia prasideda nau
jos sritys, dar žmogaus neap 
čiuoptos.

Pirmiausia pastebėti dideli 
elektros energijos kiekiai abe 
juose žemės ašigaliuose, labai 
aukštai erdvėje. Ši energija 
siekia šimtais tūkstančių am 
perų.

Ankščiau buvo spėjama, 
kad apie žemės ekvatorių 
esanti irgi didelė elektros 
energijos juosta, Dabar tai 
pasitvirtino. Dideliame aukš
tyje sukasi elektros lankas 
«electro jet». Jis keičiasi pa
gal saulės įtakas.

Tiek abiejų ašigalių, tiek 
ekvatoriaus erdvėse esantį 
elektra sudaro milžiniškus 
jėgos šaltinius, kurie laukia 
dar žmogaus užkariavimo. 
Gal juos panaudos tolimes
niam erdvės pažinimui ir to. 
ūmoms kelionėms į planetas,
o gal tai pritaikys mūsų že 
mei, gerindami ir lengvindami 
žmogaus gyvenimą.

PIETŲ AŠIGALIS

Paskutiniu laiku daremi di 
deli tyrinėjimai Pietų ašigaly 
je, Antarktikoje. Ten nuolat 
keliauja Amerikos ir kitų 
kraštų ekspedicijes Dabarti
niai daviniai rodo, kad ten 
ledo esama kur kas daugiau, 
negu buvo manyta. Pirmąjį 
sluoksnį sudaro sniegas ir le 
das — 77 pėdos, po jo eina 
ledas — 20 pėdų, labai kieto 
ledo - 8,260 pėdų, o’ žemes 
sluoksnis — akmens yra tik 
903 pėdos aukščiau jūros ly 
gio. Visas šis žemynas su le 
do pluta yra iškilęs 9,200 pė 
dų viršum jūros lygio.

PATIKSLINO UŽRAŠĄ

Jauna našlė ant vyro kapo 
pastatė didelį paminklą su 
parašu: «Mano skausmas toks 
didelis. kad aš neįstengiu pa
kelti j®».

Po metų našlė ištekėjo. Bet 
sąžinė ją griaužė del pamin
klo parašo Užtat ji parašą 
patašė, prie pirmykščio teks 
to pridėdama: «viena pati».
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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.
t1
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MOT

Kūdikis užmiega ramiai ant 
motinos ranku paskęsdamas 
lopšinės baugose. Mažas vai
kas jieško motinoje savo ap
gynėjos ir išgelbėtojos iš jo 
visu vargų ir visų jo proble 
mų užsprendėjos Jaunuoli© 
gyvenimą irgi apsupa moti
nos globa ir motinos nuolati
nis rūpestis, nors jaunas žmo 
gus nenorom, šiurkščiai pri
ima tuos nuoširdžius ir iš my
linčios širdies plaukiančius 
patarnavimus. Bet gal niekas 
taip nebrangina savo motinos 
ir jes taip nemyli, kaip tas, 
kuris toli gyvena nu® savo, 
motulės, arba kaip tas, kurio 
motinėlė ilsisi geltoname smil 
čių kapely. — Kiek daug jam 
pasako žodis Motina Jis ji 
perkelia, lyg koks burtažod s 
į stebuklingąjį kraštą, j anuos 
laikus, kuriuos jis praleido 
braidžiodamas po gėlėtas pie 
vas motinos lydimas, kada jo 
krykštavimų buvo pilnas so
das ir laukai. Tai bu v© lai
kai. laikai tyro džiaugsmo, 
skardaus juoko laikai, laikai 
pilni vaivorykštės žaismo, už
burtu karalysčių sapnų lai
kai, laikai kuriuos šauki viso 
mis savo galiomis ir jie ne- 
grjž niekados.

Kokį svarbų vaidmenį vai- ■ 
dina MOTINA žmogaus gyve
nime. Kaip dažnai tas šven
tas motinos prisiminimas ap
saugo mus nuo klaidingo gy
venimo žingsnio, kad neap
kartinus motinos širdies, dau 
gelis nenueina šunkeliais lai- 
mės jieškotų, kad motulė ga
lėtų džiaugtis ir didžiuotis sa 
vo sūneliu, sav© dukrele'dau 
gelis stengiasi išsilaikyti de
ram©] aukštumoj, pasiryžta 
ką nors didžio nuveikti savo 
gyvenime.

Kiekvienas žmogus, ir tai 
juo jis senesnis, tuo labiau il
gisi savo Motinos idealizuo
damas, piešdamas jos paveiks 
lą savo sieloj gražiausiomis 
spalvomis. Ta motinos meilė 
— gryna, nuoširdi be mažiau 
sies savymeilės priemaišų, ku 
ri užburia žmogaus vargo ir 
nusivilimų sugeltą širdį, ji y- 
ra žmogaus vienatvės ir liū
desio valandų brangiausias at 
siminimas, tai žmogaus sielos 
šventovė į kurią jis pasitrau
kia atsigaivinti ir pasisemti

J. G. S. J. Kan. M, Vaitkus

I N A Dangiškajai Motinai

Ž butės 
Nepalik 
Nepalik

Nes sesutė apleis, pažemins...
Tu žinai, kaip, man gaila ..
Ką aš veiksiu pasauly, mama, 
Be tavęs, jos ir meilės? .

užriš, kas užriš tad, mama, 
skarelę ant kaklo?

būdės mano miegą neramų, 
paseks karalaitę'?
aš busiu pasauly, mama,

Pabooo man šis tuščias namas 
Ir ilgus rūsčios dienos.
Nepalik manęs vieno, mama, 
Nepalik manęs vieno!

jėgų savo gyvenimo uždavi
niui.

Nes kaip be ratelio sutemus! 
O dieną — dieną be staklių! 
Kas 
Man

Kas
Kas
Juk
Vienų vienas — našlaitis.

Nežydės pavasarį žemėj
Z-----1 ir purienos...

manęs vieno, mama 
manęs vieno!

Nenuostabu, kad žmogus pri 
siriša prie savo motinos. .Ii 
gal vienintelė myli savo vai
ką visiškai nieko sau nerei
kalaudama. Motiną padumti 
laimingą reikia taip maža. 
Trupinis dėkingumo, šiek tiek 
meilės pripildo jos sielą džinu 
gsmu ir paguoda Jos didžiau 
sias gyvenimo troškimas, kad 
vaikas butų laimingas, kad 
jis betų ištikimas kilniems 
idealams, kad neiškeistų savo 
gero vardo, savo tikėjimo, sa 
vo Dievo į šios žemės bl'zgu 
čins tokios mažos vertės ir 
taip greit dūžtančios, kas ga 
Ii išmatuoti .Motinos Širdies 
Skausmą, kas gal sunkaičiuoti 
tas karčias motinos ašaras 
pralietas dėl vaiko, kuris na 
mynęs savo motinos patari
mus. pametęs doro? kelią klai 
džioja gyvenimo klysteke-

Kuo fries galime atsilyginti 
Motinai už jos m-*ilę mums — 
vaikrms? Atsilyginti niekas 
nepajėgs Galime tik stengtis 
parodyti bent truputį dėk ngu 
mo jai Ir tai jau bus išklau
sydami kantriai jos pamoky
mus. kurie plaukia š mylin 
č’os širdies ir remiasi ilgų 
metu patyrimu, parodydami 
truputį daugiau atydoš jos 
asmeniui, stengdamas ’paten 
kN.iti jos t«ip kuklius reikalą 
vi mus.

MOTINOS DIENĄ, tą vienio 
telę dieną metuose -- o ture 
tų būti visos dienos — skiria 
me prisiminti ir įvertinti įpa- 
tingesniu būdu jos meilę 
mums. Ta proga rengia kiek 
vienas jai kokią nors dovamė 
lę. Geriausia dovana motinai 
tai jos vaiko kilnus ir doras 
gyvenimas. Tai daug vertin
gesnė už brangiausias kitas 
dovanas. Kita vertinga dovana 
tai vaiko nuoširdi malda už 
sav© motiną, ypatingai priė
mus šventą Komuniją. Juk 
per šv Komuniją ateina į 
vaiko širdį pats Karalių Kara 
liūs. Viešpats Dievas, kurio 
rankose visų mūsų ir musų 
mylimos sengaivėlės ateitis ir 
laimė. Keno gi maldą išklau
sys labiau Visagalis jeigu ne 
vaiko malda už save motina? 
— Bet ir kiekviena kita dova 
na, kad ir ne tokia vertinga, 
yra ženklas vaiko meilės mo 

tiriai. Žinoma, juo didesnė, 
meilė. Im* vertinga-nė dovana.

Ką mes palinkėsime savo 
motulei MOI1NOS DIENą? 
Palinkėsime, kad jį gyvuotų 
mums ilgai, ilgai, kad jos akis 
neplautų karčios ašaros dėl 
savo vaikO/ZklysteKelių. kad ji 
galėtų džiaugtis ir didžiuotis 
savo dukrele, savo sūneliu, 
kuriuos augino, kuriais rūpi
nosi atitraukdama skanesnį 
kąsnį nuo savo burnos, atsiža 
dėdama gražesnio drabužio, 
kad Praamžius pripildytų skli 
dinai jos širdį džiaugsmu, pa 
guoda ir laime.

Motin jautrioji, širdim gailestinga, 
Mūsų gyvybė, viltie ir paguoda, 
supa mus vargas, ir saulė mums di»g® 
ryto nebematom pro neviltį juodą — 
teikis pažvelgti iš rojaus žvaigždyno, 
Salve, Regina!

— «Guliveto kelionių» au
torius D bwftas pragyveno 
psichinių nenormalumų prie
puolius. Mirė dėl komplikaci
jų dėl smegenų 'arterijų skle
rozės Savo turtą — apie 11. 
OOO svarų sterlingų, paliko 
pastatymui ligoninės idiotams 
ir lunatikams.

Šaukiam tavęspi, Jievos pagimdyti, 
verkiam, dejuojam šiam ašarų klony, — 
teikis vilties mums žemčiūgų išlyti, 
teikis kaip saulė mums šypteli maloniai, 
džiaugsmo suteikti, kaip dieviško vyno. 
Salve, Regina!

O kada baigsis trėmimas šioj žemėj, 
Žemėj, kur žydi, ir noksta, ir pūna, 
imk mano sielą, klajūnę neramią, 
ir ją nuveski pas didįjį Sūnų — 
meile bedegančia ašarą gryną, 
Salve,

GERIAU APDRISKĘ

— Jei būsi geras berniukas, 
tai gausi visiškai naujus du 
kruzeirus.

— Tai jau, dėde, duok man 
geriau kokią apdriskusią pen 
kinę...

Jonas Aistis

L

JS- I::vl
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cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLÉ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA 

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II Nuo 19:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

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

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
i plokštelėmis!

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
! *

| Cm grindys & tia. g
B PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA § 
g SÃO PAULO - Telefone 63 5915 g
w fe
s VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI teJ g ■ NAUJANYBIŲ g

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 'H 
Įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečių-

O fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t . fH 
Ç Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA S 
T ISS1MOKE JIMUI. Wi fePrie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
t ’ _ ■ W

Contratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços į
Alvarás diversos .s
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes |
às 19 horas. I

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» f 

! IRMÃOS BAUŽYS t
Ragiitradò no C R. C. eob o n.° 551

į Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
į Telefone 63-6OO5 į
g Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
| HORÁRIO das 8
šiuriu §iipiiB'iii!iiii»iHmĮiimiiiminiiiinHiĮiiijjiiiHiiHijm8iniiuiiw w'!iiitn!iiiiiniii5 uniimiig «hiiudiiih =«Kiiriipui'iin =iinį

MUSŲ LIETUVA pusi 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

i «act MCClft «««* Q WB » üa N AMU10 NS RK « «»

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją 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.

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS ČIA. LTDA.

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

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

Madeiras em gerai
| SÉDE: Rua Mexico, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 

“Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais

««»■ «raaanMiatnuitiiaaaaiĮatatnsaoaaaKit* iranao^x: . «
»**• »aMNaaa<aai»aoBacaw»BBeB«a4n«a»aiiaaaKB'M«a«««a«Mwn«aBHaà««aíti»a 3c tt -w-

IIIDMĄiDJ ca k id ii eIIP Ii ®
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

* ki. '

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

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4919 e 51-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

£ I © V Y r L ©Ji E IL A1J IP C)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsiinokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

....... XJlíWAÍÉ
■■ ■ ■Aiftl'Yl'
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS

Įvyks gegužės 4 dieną. 9 
vai Šventos Mišios ir bendra 
šeimų Komunija kviečiami da 
lyvauti vaikai, jaunimos kar
tu su mamytėms ir tėveliais.

Iškilmingas susirinkimas bus 
V. Zelinos gimnazijos salėje 
3 vai. p p. Meninę programą 
išpildys lietuviška mokykla 
ir moksleiviai ateitinikai.

Rekolekcijos

— Gegužės 1,2 ir 3 dieno
mis bus rekolekcijos Bern 
Retiro lietuviams Pamokslai 
bus salėje po švente Eduar
do Bažnyčia S vai. vakarais 
Užbaigimas sekmauienį per 
lietuviškas mišias.

CHORO PIKNINKAS

Gegužės mėn 1 d L K. 
Bendruomenės choras ruošia 
savo tradicinį pikninką Itaim, 
arti São Miguel Paulista. Kar 
tu atšvęs 21 darbo naetus Pi 
kininke bus kepamos šuraš- 
kos, muzika, žaidimai Norin
tieji vykti pikninkan daugiau 
informacijų gali gauti pas 
choro valdybos narius.

— Už A. A. kun Antano Ali 
senkos — Dom Estanislau O 
SB sielą 30-tos dienos mišios 
egzekvijos bus 30 d balan
džio, 9 vai. São Bento Bazili 
koje Lietuviai katalikai kvie 
čiami atvykti pasimelsti.

— Jonas Tyla ir šeima kvie 
Čia draugus ir pažįstamus į 
šventas mišias-egzekvijas už 
mirusius gimines, kurios bus 
atlaikytos pirmą diena gegu
žės. 8 vai., Vila Zelinos para 
pijos bažnyčioje.

— Ukrainiečiu kolonijos vei 
kėjo J. Bilinskio iniciatyva, 
šį šeštadienį 15 vai , krikščio 
nių demokratų -nartjos būsti
nėje, rua Liberdade 47, 3 o 

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

sobr. šaukiamas visų svetim
šalių, iš anapus geležinės už
dangos pasitarimas, kuriame 
bus tariamasi, kaip sėkmin
giau pravesti rinkiminę pro
pagandą, Kazimiero Ambroze 
vičiaus, kandidato į S. Paulo 
estad© deputatus naudai. Lie
tuviai irgi kviečiami dalyvau
ti Jei kiti rūpinasi mūsų tau 
tiečio išrinkimu. tai tuo lietu
viai turi rūpintis ir balsuoti 
už savo kandidatą. Interiore 
gyvenantieji lietuviai praneš
kite sav© adresus, kad būtga 
Įima laiku prisiųsti Kazimiero 
Ambrozevičiaus eedulos, arba 
pats kandidatas galėtų apsi
lankyti. Rašykite šiuo adre 
su caixa postal 41.18, São 
Paulo.

lietuviu' sąjungos Bra
zilijoje NARIU ŽINIAI.

Š m. bąlandži© mėn. 27 d. 
15 vai Mokoje, R. Lituania, 
67 šaukiamas LSB nariu vi
suotinas susirinkimas. Bus 
svarstomi labai svarbūs Są
jungos reikalai Visų narių 
dalysavamis būtinas.

Nesusirinkus kvorumui, ei 
nant LSB Įstatais, bus šaukia 
mas antras susirinkimas tą 
pačią dieną 15 v. 30 m. ir skai 
tysis teisėtu bet kuriam narių 
skaičiui dalyvaujant

LSB VALDYBA.

— A Soc edade Cooperado 
ra pró Melhoramentos de 
Vila Zelina comunica a seus 
sočios e moradores deste bair 
ro que. por seu intermédio 
começou a partir do dia 25 
de Abril a trafegar a nova 
linha de ônibus de «Vila Zeli 
na a Cidade» com o seguin
te intineráHo:

Partida : Praça S. José dos 
Campos - Av Zelina • R ibi 
drama Capitão Pacheco Cha 
ves - Henri Ford -Sara nu i - 
President^ Wilson - Av Ar.no, 
• Av. do Estado - Rangel Pes 
tana e ponto final na R. Biten 
court Rodrigues — Volta: 
pela Rua 25 de Março - Fie

Aldona Baltrúnaité ir Jonas Sinkevičius šį šeštadienį Vi 
la Zelinoje 18 vai sukurs naują lietuviškos šeimos židinį. Jau 
nasis yra Jeno ir .Monikos Sinkevičių sūnus, jaunoji — Lon
gine ir Emilijos Baltrūnų duktė, kurį laiką dalyvavo Liet. 
Kat. Bendruomenės chore Nors jaunieji yra gimę ir augę Bra 
zilijoj, tačiau neužmiršo ir savo tėvų kalbos Vaišės sve
čiams bus gimnazijos salėje. Ilgų ir laimingų metų linkime 
jauniesiems naujame gyvenimo kelyje.

o®»—<►<>—®-o—^0—

deríco Alvarenga e o mesmo 
íntinerário da ida.

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gija šį sekmadieni, balandžio 
m. 27 d , 4 vai po piet, Vila 
Zelinoje kviečia nariu susi 
rinkimą. Narės kviečiamoe 
atvykti, nes svarstoma svar
būs reikalai.

— Šią savaitę «Musų Lietu 
va» užpirko naujas raides. Ki 
tas laikraščio numeris jau 
bus renkamas su naujomis rai 
dėmis. Bet už jas reikia su
mokėti nemažas pinigas, 30 
tūkstančių kruzeirų O tam 
reikalui yra tik Cr S 4 009,00

— Vyrų Brolijos surinkimas 
šaukiams pirmą gegužės mėn. 
sekmadienį tuoj po sumos.

— Gegužinės pamaldos sek 
madienais bus tuoj po sumos. 
Šiokiadieniais, išskiriant šeš 
tadienius, 7,30 vai. vakaro. 
Šeštadieniais - 7 vai.

w mna rin—n iri .. ......... ibmímmbibi ihbh w ■
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AILli'O, ALIU JA8JTIECIAH
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE Š. M. GEGU

ŽES MÉN .10 d Mokoje, Rua Lituania, 67 ruošia įdomų 
KONCERTĄ BALIŲ.

Programą atliks mūsų Kolonijos jaunos meninės jėg©s 
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas 

į meną ir savo atsilankymu padrąsinsim juos t©lim&s- 
nei pažangai.

Šokiams gros puikus orkestras. Taip pat galėsite 
skaniai lietuviškai pasivaišinti.

Koncerte» bailaus pradžia 2$ vai ir pabaiga 4 vai. ryto. 
Tad visi į Sąjungos Koacertą-balių!

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».

— Šį sekmadienį Vila Anas 
tacio lietuviams pamaldas lai 
kys šviečias iš Urugvajaus, 
misifonierius kun. J. Giedrys 
S J.

— Šią savaitę biznio reika 
lais S. Pauly lankėsi iš Rio 
de Janeiro prekybininkas 
Pranas Duktus «Mūsų Liet" 
vos» raidžių įsigijimus palik0 
CrS 3000.oo. Taip yra gautas 
CrS 1000 oo iš «M. L.» bendra 
darbi© ir rėmėjo H Valavi
čiaus. Už paramą «M. L » nuo 
širdžiai dėkoja.

- Laiškai; F. Slavickaitei, 
A. Žukui, J. Jakučiui, A. Mo 
ricaitei, Juliui Šatui, M Sejū- 
nienei, J. Braknienei, M. Mi 
truliui, A Lazdauskui, J. Ši 
monytei, M. Janavičiūtei, J. 
Skurkevičiui, J. Skorupskiui.

— Nauja autobusų linija V. 
Zelina - Miesto centras (Rua 
Bitencourt Rodrigues) pradė
jo veikti balandžio m. 25 d. 
Kol kas Companhia Transpor 

tadora Fauliij 
pastale tik 4 
nantį menes 
kompanijos 
busų, Ii oi jo n 
bus. Ši linija buvo išrūpinta

LIETUVOS NACIONA 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

Sociedade Cooperaaora pro 
Melhoramentos de Vila Zeli
na, kurios būstinė yra Rua 
Meru, 195 Draugijos nariais 
gali būti visi apylinkės gyyen 
tojai. Juo daugiau narių bus, 
tuo didesnis bus svoris vai
džios įstaigose.

IŠ RIO DE JANEIRO LIETU
VIU GYVENIMO

i

Rio de Janeire lietuviai bu 
vo sulaukę S. Paulo lietuvių 
atstovo p Magdalenos Vinkš 
naitieuės asmenyje

Ji čia atvyko specialiai mi 
sijai: vietos jaunimą išmokyti 
lietuviškų tautinių šokių Išti 
są savaitę rinkosi jaunimas, 
o nemažai ir vyresnio am
žiaus, nepaisant lietaus ir to 
lių. Savo vizito gile mieloji 
viešnia galėjo pasidžiaugti gra 
žiais savo darbo vaisiais Per 
atsisveikin'mo vakarienę vieš 
niai dėkojo vietos lietuvių mi 
sijonierius kam Z Ignatavi 
č'us, Liet. Kat Moterų Drau 
gijos, pirm kė Ant. Siaurusai 
tienė, ateitininkų pirm kas E. 
Dubauskas, mergaičių vardu 
p. Sonė Dutkaitė, Aleksan
dras Valeika Viešnia iki aša 
rų sus jaudinusi atsakydama 
ragino pasilikti gerais lietu
viais ir katalikais.v

Dieve, atlygink jai už visą 
t ūsą.

Dalyvis

— Dar jauna Rio de Jane! 
re Liet. Kat. Moterų Draugi
ja, bet jau suruošė keletą 
gražių lietuviškų pobūvių. 
Balandžio 20 įvyko Draugijos 
narių susirinkimas. Paskaitą, 
įdomią ir aktualią, skaitė M. 
Vjnkžnaitienė. Pasigėrėjusi 
naujos valdybos veikla, nusa 
kė geros narės pareigas; ne 
iš vardo, bet is tikrųjų prak
tikuojanti savo tikėjimą, savo 
vaikuose gaivinti lietuvišką 
dvasią, mokyti lietuvių kalbos. 
Įšpėj■:> prieš kai karias mūsų 
tautiečių, vyrų ir moterų 
ydas, kurios kai kada pasireiš 
kia draugijų gyvenime: noras, 
kad apie jį vieną viskas suk 
tusi Prieinama kartais prie 
to, kad del ambicijų pastato
mas ant kortos organizacijos 
gyvenimas: arba aš, arba ne 
noriu niek© žinoti.

Po to draugijos pirmininkė 
padėkojo viešniai

Dar kalbėjo P. Čepaitienė 
kviesdama stipriais plojimais 
pagerbti didelį Draugijos ré 
alėją Vytautą Petronį

Dalyvis.

— 'Lietuves komunistų par
tija ypatingai yra susirūpinu 
si studijuojančio jaunimo pe
rauklėjimu marksistinėje - ko 
monistinėje dvasioje.

i

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
a- 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 Pamargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

I
 Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau- | 

įiena. 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 pas:
Al. Vinkšnai!}, R. Barão d© Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną, R. Bara® d© Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė 
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastaeio ir 

«Mūsų Lietuves» Redakcijoje, Av. Zelina, 7©6.

| EJCRITCRIO €€>NTAEIL 
NAfCIMENÍC)

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

Atlieka firmų atmaiy-mus, perleidimus, komercines 
ir induštrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejnd&mo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUNTINIAI Į L1ETUĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tu ©tas.

Gavėjas naraoka niek©.
Pageidaujant — siunčiama 

©r© paštu.
Kreiptis: 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)
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