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Federalinės Vokietijos ir Sovietu Sajungos susitarimai
(Elta) Ilgus mėnesius užsitęsusios Federalinės Vokieti
jos delegacijos derybos ir So
vietų Sąjungos vyriausybe pre
kybinių ir konsularinių santy
kių reikalu ir dėl repatriantų
perkeldinimo š.m. balandžio
pradžioje baigėsi susitarimais.
Prekybinė sutartis numato
plėsti prekybinę apyvartą kas
met tokiu mastu, kad iki 1960
metų ji bus pasiekusi viso 3,
15 milijardus DM arba 3 mili
jardus rublių. Sovietai Vokie
tijoje pirks mašinų ir įrengi
mų sunkiajai pramonei ir ka
sykloms, metalo apdirbimo sta
kliu, įrengimų dirbtiniam plu
oštui gailinti, žvejybos laivų
ir plaukiojančių žuvies apdir
bimo laivų įrengimų. Vokie
čiai iš Sovietų Sąjungos tikisi
gauti miško medžiagos, celiulozės, žibalo, anglies, asbes
to,. mangano, chromo rūdos,
medvilnės, linų, kanapių, ta
bako ir kitų žaliavų. Nesunku
spėti, kad dalis tų eksportuo
simų į Vokietiją gaminių bus

įsteigtas Brazilija
Praeitą šeštadienį balandžio
26 d. tapo įkurta São Paulo
mieste dar viena organizaci
ja, kuri savo charakteringumu gal bus vienintelė tokio
pobūdžio organizacija visoje
Pietų Amerikoje. Ši organiza
cija pasivadino: CBE
CEN
TRO BRASIL-EUROPA.
Reiškia, šioje organizacijo
je dalyvauja Brazilija ir Eu
ropos tautos, ypatingai tos,
kurios šiandien yra paverg
tos ir, kurios ieško galimybių
prisidėti prie išlaisvinimo sa
vo tautų iš vergijos pančių.
Jau senai buvo kalbėta, kad
būtų reikalinga sukurti kokią
nors organizaciją, į kurią įei
tų visų čia veikiančių svetim
šalių kolonijų atstovai, mė
gintų surasti bendrą kalbą sa
vo tarpe, kad bendromis jė
gomis galėtų dėti visas pas
tangas atgauti savo tautų lais
vę.
Šiai idėjai bebręstant kole
tai iniciatorių teko kalbėti su
Krikščionių demokratų par
tijos vadovais, kurie su mielu
noru sutiko, kad toks centras
visų tautų Brazilijoje galėtų
būti įsteigtas prie Krikščionių
Demokratų Partijos, kuri pa
sižada viešai kovoti už pa
vergtųjų tautų laisvę, o taip
pat už gerovę ir interesus
čia gyvenančių svetimšalių ir
ginti visais atvejais jų gyvy
binius reikalus.
Kadangi Krikščionių demo
kratų partija turi aiškią ideo
loginę liniją ir yra griežtai

imta iš Lietuvos.
Prekybiniai susitarimai nu
mato abipusiai taikyto didžiau
šio palankumo principą mui
tų atžvilgiu. Sovietams lei
džiama Vakarų Vokietijoje
steigti prekybinę atstovybę,
kuri numatyta Koine.
Su prekybine sutartim yra
susieti ir susitarimai laivinin
kystės reikalais.
Neutralūs stebėtojai tiems
prekybiniams susitarimams ne
teikia didelės reikšmės. Pre
kyba su sovietais Vakarų Vo
kietijos užsienio prekyboje
praeitais metais tesudarė tik
0,7% visos apyvartos, gi su
mažaja Šveicarija pasiekė
6% Jei prekyba su Maskva
iki 1950 metų pagal susitari
mą ir tikrai žymiai padidėtų
- kas dar nelaikoma tikru
dalyku , tai ir tuomet Vo
kietijos apyvarta su Šveicari
ja bus vienu milijardu dides
nė. negu su Sovietų Sąjunga,
pastebi «New Zuercher Zeitung».

Europa Centras.
nusistačiusi prieš komunizmą,
net ir dabar, kada visos par
tijos ieško komunistų balsų ir
daro įvairius susitarimus ir
kombinacijas Krikščionių de
mokratų partija griežtai išsi
laikė savo užimtoje pozicijo
je ir savo protestais pasmer
kė net miesio Valdyboje ir S.
Paulo parlamente komunistų
partijos sekretoriaus Carlos
Prestes pagerbimus ir visus
priėmimus.
. Svetimšalių Kolonijos, imdamos tai domėn, vienbalsiai nu
tarė šios dienos posėdyje steig
ti šią organizaciją prie Krikš
čionių demokratų partijos Po
to buvo nutarta išrinkti pir
mininką ir sekretorių, kurie
jau rūpintųsi tolimesniu šios
organizacijos veikimu. Pirmi
ninku vienbalsiai buvo išrink
tas p. Dr Franco Montoro ir
sekretorium p Bielinski, ukrai
niečių kolonijos atstovas ku
ris yra vienas iš aktyviausių
organizatorių Nuo lietuvių ko
lonijos, kaipo atstovas, orga
nizatorių asmeniškai pakvies
tas. dalyvavo p. Kpt J. Čiuvinskas Iš visų Kolonijų da
lyvavo apie 30 asmenų Kai
po svečias šiame susirinkime
dalyvavo ir kandidatas į De
putatus p. K. Ambrozevičius.
Susirinkimui pirmininkavo ir
uždarymo kalbą pasakė São
Paulo Teisingumo Sekretorius
Krikščionių Demokratų Parti
jos Pirmininkas p. Dr. Quei
roz rilho.
J. C.

Tautininkai ir Frontininkai Salia VLIKo
Iš New Yorko praneša, kad
praėjusiais metais vykusios
derybos tarp Vyriausio Lietu

—

—

vos Išlaivinimo Komiteto iš
vienos pusės ir tautininkų su
frontininkais iš kitos, liko be
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pasekmių. Tautininkai ir fron
tininkai ne tik nenori grįžti į
Vyriausią Lietuvos Išlaivinimo Komitetą, bet yra siūlę jį
sulikviduoti ir kokiais tai rin
kimais rinkti kitą tarybą ar
organizaciją kurti.
Žinoma, kiekvienas lietuvis
ir kiekviena lietuviška orga'u
zacija gali be jokio bendra
darbiavimo su kitais dirbti
naudingą Lietuvai darbą. Yra
pavyzdžių, kad net paskiri as
menys labai daug nuveikia
Negalima sakyti, kad tautinio
kai. su frontininkais būdami
šalia VlikO. negalėtų dirbti ir
Lietuvos laisvinimui naudingą
darbą
Tačiau gyvenamasis momen
tas reikalauja visų jėgų šutei
kimo vienam ir bendram už
daviniui realizuoti - Lietuvai
išlaisvinti. Apie vienos laisvi
nimo vadovybės reikalą nie
kas negali ginčyti. Tąja
vadovybe buvo ir yra Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas. Jį sugriovus nieko
geresnio, net su jam lygiu au
toritetu. niekas nepajėgs pas
tatyti. Tuo autoritetu nebus
ne Rastenio tautininkai vadis
tinių tendencijų, nei Brazaičio
frontininkai
Mums atrodo,
kad su dabartine VlikO vado
vybe kurios pryšakyje stovi
dr A Trimakas, žmogus tu
rįs pakankamai .lankstumo ir
pagarbos kitų įsitikinimams,
sunku yra nesusitarti. Nesusi
tarimo faktą tenka gailestau
ti Ir tai daugeliu atžvilgių. Pir
ma, tai pilamas vanduo ant Lie
tu vos okupanto malūno, ku
ris, matydamas lietuvių nesu
tarimą iš džiaugsmo rankas
trina.
Antra-blogas lietuviškai vi
suomenei pavyzdys Sukakčių
ir minėjimų progomis lietuviš
koji visuomenė iš politinių
viršūnių labai dažnai girdi
apie vienybės reikalingumą.
Tačiau tie vienybės propa
gandistai neįstengia tarpusa
vy vienybės įgyvendinti.
Yra tikra, kad nesuradus
bendros kalbos politinėje plot
mėje ir tai labai bendrais
visiems reikalais, kaip pavyz
džiui Lietuvos laisvinimas,
skaudžiai atsileps trapiai lie
tuvių bendruomenei šis susis
kaldymas bus jaučiamas ir
Pasaulio Lietuvių Seime, nes
į jį atstovus renkant buvo
stengiamasi -savųjų- kuo dau
giau išrinkti. Šitam skaldy
muos! vadovauja poka inės
imigracijos, karo tremtinių,
politikai, kurie kaip tik tai.
Tėvynės skaudžių nelaimių
metais, lietuviškai visuomenei
vienybės pavj zdžiu turėtų bū
ti.
Geriau reikalai yra su se
nesniąja imigracija. Pavyz
džiui Amerikos Lietuvių Tary
boję dalyvauja visų grupių
atstovai, jų tarpe ir tautinin
kai.
Tarpusavio rietenos šiandien
yra per didelė prabanga. Del
jų nevienas geros valios lie
tuvis. nusivylęs, izoliuojąs!
nuo organizacinio gyvenimo.
Tautininkų ir frontininku el
gesys lietuviškam ir Lietuvos
reikalui yra kenksmingas.
Teko patirti, kad komisija,
vedusi derybas, paskebs span
r
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Pažaislis, v.e.ia iš gražiausių Lietuvos vietovn .

Tar^tsuHaéjo politikoje
Reikšmingesnių įvykių neį
vyko. Tarp Vašingtono ir Mas
kvos vyksta propagandinis
karas. Kiekviena pusė prieš
viešą pasaulio opiniją nori
įrodyti, jeigu reikalai neina,
kip turėtų būti, kaltas yra
Vašingtonas, o pastarasis kai
tę meta Maskvai.
Rusija pareikalavo kad į
didžiųjų konferenciją būt pri
imti dviejų satelitinių kraštųLenkijos ir Čekoslovakijos
atstovai Maskva nori, kad lo
Šimas eitų su vienodu abiejų
pusėse žaidikų skaičiumi.
Kita priežastis kode! Mas
kva nori Įtraukti konferencijon minėtų kraštų atstovus
yra ta, kad pasauliui parodyti,
kad šie kraštai nepriklausomi
ir kad vėliau satelitinių kraš
tų klausimas niekad negalėtų
būt keliamas. Todėl jau iš
anksto galima spėti, kad su
Maskvos pasiūlymu Vašingto
nas nesutiks.
Stebint vadinamą pasiruoši
mą didžiųjų konferencijai gau
naši įspūdžio, kad Kruščevas
daro visokius trukdymus tik
del to, kad ta konferencija
neįvyktų, o iš kitos pusės rė
kia, kad amerikonai nenori
konferencijos. Maskva nori
savo propaganda nuvarginti
vakarus, kad jiems įgrisus,
bent kokiu būdu, visiems lai
kams pripažintų Centralinėj
ir Šiaurės Europoj esamą pa
dėtį.

— Venezuelos oficialūs šiuo
ksniai praneša, kad yra ruo
šiamas sukilimas.esamai vy
riausybei nuversti

— Amerikoje buvo įdomios
vestuvės Jaunoji buvo 85 me
tų, o jaunasis - 29. Tik jung
tuvių metu «jaunoji» prašė
garsiau kalbėti, nes prisipaži
no esanti kurčia.

— Doleris paskutinėmis die
nomis siekė 122 kruzeirus.
- Amerikoje balandžio mėn.
bedarbių skaičius sumažėjo
78 tūkstančiais Šiuo metu už
registruotų bedarbių yra pen
ki milijonai, šimtas dvidešimts
tūkstančių. Dirbančių yra 62
milijonai 907 tūkstančiai.
— Brazilijos kavą iš Euro
pos išstūmė Afrikos kava,
kuri yra geresnė ir pigesnė.
Yra pasiūlymas Brazilijai mai
nyti kavą su Lenkija ant lai
vų. Brazilijai reikalingi lai
vai, o Lenkijai kava.

—- São Paulo estado UDN
savo suvažiavime nutarė bal
suoti už Carvalho Pinto, ku
ris yra kandidatu į São Paulo
gubernatorius.
— Argentinos darbininkų
sindikatų pirmininkai ir kiti
žymūs peronistai buvo susi
rinkę Brazilijos teritorijoj
Santa Ana de Rivera.

— Argentinos naujas prezi
dentas Arthur Frondizi pasis
— Amerika saugumo tary kyrė savo vyriausybei minis
boj pasiūlė sudaryti fiskaliza- térios. Kaikuriais ministeriais
vimo komisiją Šiaurės Poliui karininkai yra nepatenkinti
kontroliuoti. Rusija pasiūlymą
120 METU KALĖJIMO
atmetė.
Chicagos teisėjas Miner nu
— Maskvon nuvyko nau
baudė
Geraldą Chatman, 18 m.
jas arabų valstybės preziden
amžiaus,
net 120 metų kalėji
tas Nasser.
mo už tai, kad jisai buvo nūs
kriaudęs dvi moterį. Dar 18
— Prancūzija dar vis be kitų
taipgi paliudijo,
vyriausybės, ją sudaryti ban kad moterų
ir
jas
tasai
piktadarys
do Pleven. Reikalai Afrikoje buvo užpuolęs.
prancūzams prasti. Algerija
siekia pilnos nepriklausomy
bės ir ją pasieks.
SKAITYK I R PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

doje atatinkamą komunikatą
su platesniu aprašymu apie
derybų eigą l ietuviškoji vi
suomenė galės padaryti ata
tinkamas išvadas.
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Gegules 13-toji viso pasaulio lietuviu mal
dos ir atgailos diena uz Lietuva

mi- josios motinos ir kuriai
kenčianti tauta siunčia savo
maldas ir aimanas iš partiza
nų bunkerių, iš kalėjimų ce
lių ir šaltojo
tibiro
koncentracijos langerių bei
vergų stovyklų. Mūsų laisva
malda turi jungtis prie jų mal
dų ir prašyti Dangaus Motiną
tų malonių, kurias Ji pažade
jó gausiai siųsti visiems, ku
rie tik nuoširdžiai prašys. Š.
v. Marijos metai turi taptis
tikros mūsų maldos metai į
Ražančiaus Karalieną Fatimo
je.
■•Melskitės ir darbuokitės.
ir išprašykite iš Dievo, kt d
1958 melai sužeistai Ei rope i,
nesutikimų išdraskytoms tau
toms būtų atgimimo ir taikos
metai ir kad, išvijus tamsy
bių dvasią ir gelmės angelą.
užtekėtų pa
šauliui teisybės saulė.. (P. Pi
jaus VU kalb.1 pasakyta Kalė
dų Vigilij je 1947 . Nes tik
tada, kai reiškiasi ištikimybė
ir klusnumas, tasai laidas can
gaus palaimos, kuri kaip die
viška rasa nukris an .ūsų, o
mylimai tėvynei bu.-,
krinta
taikos ir gerovės la kotarpis,
gi visam pasauliui užtekės
laimingesnių dienų .Aišia.

Rašo Br. Zumeris - Australija
Šiluvoj, Liurde ir Fatimoj
Dievo Motina kalbėjo, kad
žmonės turi taisytis daryti at
gailą ir melstis, tačiau ar šian
dieninė išdidi žmogiškoji bū
tis nori šventai suprasti anų
z žodžių reikšmę? Ar mes pers
kaitę Marijos apsireiškimus
Fatimoje priimame kaip ant
gamtinį įspėjimą? Ar mes no
rime suprasti, kad Marija pra
šė melstis ir aukotis, jog bū
tų atitolintos baisiausios žmo
niją laukiančios nelaimės?
Paskutinių kelių šimtmečių
laikotarpyje Vakarų žmogus
užm.ršo maldą ir auką. Malda
pasidarė tik bereikalingas lai
ko trukdymas žiovuliui šukei
ti. Šiandien yra nesupranta
mas Kristaus pažadas, kaip
gali kalnai trauktis iš kelio ir
virsti į jūrų gelmes, nes mes
nesiartiname prie v.erojo Die
vo ir ir nesitikime paspirties
iš Didžiojo Kūrėjo Galybės,
kuris laiko glūdumoje sukūrė
didžiąją visatą ir pati žmogų
Paskendę kasdienybės menku
me mes neįstengiame prasi
veržti pro supančias laikinu
mo dulkes ir pažvelgti į viso
buvimo pagrindą iš kurio ky
la visoks žemės grožis, gėris,
tiesos palaima ir pats mūsų
ir atskirų tautų likimas. Savo
ir savo tautas nelaimės prie
žąstis įžiūrime politiniame ar
kariniame žaidime, bet ne sa
vo nusikaltimuose Dievui Ta
čiau įžvelgę, kad Dievo žodis
liečia medžiagą liečia Įvykių
eigą ir nustato istorijos link
mę, mes turime pripažinti sa
vo ir savo tautos nelaimę
esant Dievo bausmę, nes mes
užmiršome melstis’ užmiršo
me aukotis užmiršome siųsti
Dievui nuoširdžią s-atimos vai
kų maldą prie kiekvieno dar
bo, kiekvienose pareigose ir
kiekvienu laiku
Naujiena, kurią atnešė Šilu
voje, Lurde, Fatimoje pasiro
džiusi Marija yra skirta ne
vienai šaliai. Ji skirta visai
žmonijai Marijos apreikštieji
reikalavimai ir pageidavimai
skirti visiems žmonėms ir vi
soms tautoms Jie liečia ir mū
sų likimą ir mūsų tautą At
kreipkime dėmėsį j paskuti
nioj > šį sutapimą: 1917 m Ea
lan Iž o 16 d. praėjus vienam
meuesiuiui nuo kariomenės
sukilimo, kurio metu nelaimiu
gasis caras Nikolajus II buvo
priverstas atsisakyti sosto
(1917 m kovo mėn. 12-17 d i,
į Petrapilį atvyko I eninas ir
Trockis kurstyti komunistų
revoliucijos. Tų pačių metų
lapkričio 7 d. Petrapilyje po
keli i dienų ir Maskvoje-jau
triunlavo bolševizmas, kurio
tikslas užkariauti Rusiją Mek
siką Pirenėjų pusiausalį ir
pagaliau visą pasaulį. Tarp
šių reikšmingų datų būtent:
gegužės 15 dieną ir spalio 13
dieną įvyko Fatimoj pirmasis
ir paskutinis Marijos pusirody
mas. Už tai šiendien. kada su
baisiuoju žmonijos slibinu—
bolševizmu, kova eina į galu
tinį susirėmimą ar mums ne
verta prisiminti ko Marija no
ri ir kur reikia kreiptis, kad
sulauktume tikros paramos ir
pergalės? Marija aiškiai ir ne
dviprasmikšai pasakė. k >dėl
žmonija kenčia ir nurodė bū
dus, kaip atitolinti Dievo baus
mę ir išprašyti jo gailistin
•^amo
pagaliau Marija pasakė, kad
pasaulis susilauks dar didės
nia nelaimių jeigu Jos pia'y
mą žmonija nevydys. "Žm< n s
turi pasitaisyti ir prašyti sa
vo nuodėmių atleidimo; jie
neprivalo daugiau įžeidinėti
Visšpatį, nes Jis jau ir taip

perdaug įžeistas.» Taiatsinau
jiuimą šaukiantis įspėjimas,
kad žmonija ir atskiros tautos
susiprastų ir grįžtų prie Dievo.
«Kiekvienas, kurį tai liečia,
te atlieka savo pareigą ir
tai neatidėliodamas, kad to
kia pikto daugybė dėl pavėla
vimo nepasidarytų dar dau
giau nepagydoma1'. (P. Leo
nasVIII
Enciklika Rerum
Novarum). Fats Išganytojas
19 >5 m. pavasaryje pasirodžiu
šiai Liucijai kalbėjo apie at
gailos ir pasiaukojimo esmę,
kaip kad buvo reikalauta Fa
timoje. Jis pasakė: ^Auka. ku
ri reikalauja iš kiekvieno
žmogaus, yra atlikimas savo
parei ų ir laikymasis mano
įsakymų. Tai yra pasiaukoji
mas. kokio aš dabar noriu ir
nrašau». Šv. Tėvas J ijus XII
ragina: Jūsų ganytojinio uo
lamo pareiga bus netiktai kvi
esti jums pavestas sielas kad
kad keltų į Dievą karštas mal
das, bet raginti jas prie pa
maldžių atgailos ir atlygini
mo aukų kad tuo būdu būtų
galima permaldauti Dievo Vi
sagalybę, užgautą skaitlingais
viešais ir privačiais nusikal
timais. (Šv. Tėvas Pijus XII gulimi Maeroris enciklika, Os
servatore Romano. 950 VII.
27 d.) Tai pakartoti Marijos
Fatimoje pasakyt eji žodžia’.
Mtlshi ės ir daug melski
tės už nusikaltimus Kalbėki
te kasdien rožančių aisyki
te savo gyvenimą ir prašyki
te savo nuodėmių at.eidimo.
Ji ne tiek reikalauja, kiek
prašo Prašo tai daryti mūsų
pačių ir mūsų tautos gero ei
Ji nurodo, kad šitas ginklas
yra pats veiksmingiausias ir
tikriausias, r aidų vainikai
siunčiami Marijai iš visų pa
šaulio kampų priartins tą va
landą kurios mes visi jau se
uai laukiame. Tačiau ar mes
pajėgsime susimastyti? Ar pa
pajėgsime šiuose skaudžiuose
akimirksniuose nukreipti sa
vo akis nuo politikų ir gene
ratinių štabų būstinių ir bent
valandą kasdien nukreipti ty
rą besimeldžiančią lietuvišką
širdį Į tą. kuri Fatimoje atė
jus pasakė: kad Ji no: i mums
padėti. Nori padėti visiems,
kurie tik į Ją kreipiasi. Už
pagalbą Ji nereikalavo ko
nors nepakeliamo Nereikala
vo pinigų, armijų ar ginklų.
Jį prašė gailesčio už misi-ė
jimus. aukos už nusidėjėlius
ir maldos. Maldos plaukiau
čios iš tyros širdies.
Mūsų tautoje t
gražiai
žydi katališka mintis Jąnena
jeg a išrauti nė žiaurus oku
pantas. Mes tnr m gyventi
ta dvasia, turime gyventi tuo
nepalaužiamu
pasitikėjimu
Marija, kurią jsk’ i
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balina Mušinskienė

Kai prisiartina gegužės mė
nuo. kiekvienam grįžta prisi
min.nu s žieduose skęstančių
sodų, šakose besisupančių var
nėnų šlovinančių prabudusią
gamtą. Šmėkšteli praeities
vaizdas, jaunystė prabėgusi
gimtosios pastogės priegloba
tyje ir nejučiomis lūpos taria
«Mama.,.»
Gražiausiam metų laike pa
rinko pasaulis vieną sekma
dtenį pašvęsdamas jį brangiau
šiam pasaulyje žmogui
Mo
tinai. Gražu yra pažiūrėti, kai
vaikai dideii ir maži, kiti jau
net pražilę ateina nusilenkti
savo gimdytojai nešdami jai
dovanų: kas, tik ką pražydo
šių gėlių puokštę, kas daikti
nę dovaną; kitas gi prabyla Į
ją gražiausiais iš širdies plan
kiančiais posmais. įamžinda
mas juos Knygų puslapiuose.
Motina
tai magiškas žodis
kuris priverčia nusilenkti ir
labiausiai išdidžią galvą.
. armingos tos motinos, ku
rios apsuptos savo vaikų ra
•■’ i pašilui a savo gyveni
mo saulėlydį, aimingi tie vai
hui r. u u išskrenda iš g mto
sios guštos palydėti motinos

i etras Pilka

Žvaigždė sviesi
pie žvaigždę vis dainavo
Mano motina gera.
O ji skrido ji keliavo - Vis pro ją ir vis pro ją
akare iš lango sekė
Ji balta kaip lelija,
O ji skrido o ji lėkė
Vis pro ją ir vis pro ją.

Taip ji laukė taip tikėjo:
Žvaigždę šviesią išdainuos
O ji degė ji žibėjo
Kažkur skliautuos mėlynuos.

’•r tarytum žvaigždę šviesią
Nešėm sūnūs keturi.
Juodą šilką jai patiesę
Verk arni

palaiminimo. Kas iš mūsų ne
nor< tų palenkti savo motinai
dangaus žvaigždes, jei ji šian
dieną dar gyva. Vienok, per
bėgus akimis platųjį pasaulį
mūsų džiaugsmas nualpsta at
simušęs į tikrovės granito
sieną.
Mintys nuklysta į tolimus
beribius plotus kur pilka su
vargusių žmonių masė pasitin
ka pilką beviltišką dieną. T?n
yra
vyrai, moterys, vai
kai... Į jų pastoges seniai ne
beįžengia saulėtas džiaugs
mas. Sukrypusios lūšnelės tar
si senų užmirštų kapinių pa
minklai, rodos saugo išvar
gusius palaikus tačiau ten
dar plazda paklydusi gyvybė
trokštanti gyventi, kad ir nie
kam nebereikalinga...
P ažvelkime į vienos tų lūš
nelių pajuodusį vidų. Štai,
kampe ant šiaudais uždengtų
lentų guli moteris, jos sudžiu
vusį paralizuotą kūną den
gia skudurai tokie pat pilki
kaip visa aplinka. Iš juodų
duobių Įkritusių skruostų žiu
ri skausmingos akys, ir tik
jos mato ir seka kas aplin
kui darosi. Prie rūkstančios
krosnies sutupę jos du vaiku
čiai šildo permatomus plonus
pirštelius. Jų sustingę žvilgsi iai seka silpnai rusenančių
žagarų krūvelę. Jie sunkiai
atsidūsta jausdami kaip spau
džia vidurius alkis. Jie dar
arčiau susiglaudžia ir tyli.
Pagaliau prasiveria girgždė
damos kreivos durys ir pasi
remdamas lazda įeina tėvas.
Jis sunkiai žengia bepirštėmis
kojomis Šaltis pasiėmė sau
jo pirštus! Jis net vos įstengia
uzaaryti auris ir prieidamas
prie savom rankom sukalti
stalo, pastato skardinę viralo
tokio pat pilko, kaip tie pele
nai pabirę pas židinį. Pats
vos atsikvėpdamas sėdasi ant
suolo. Tada atsiplėšia mergy
tė nuo ugnelės, ji be žodžių
paima dubenėlį ir medinį šau
kšta. Įpila viralo ir neša moti
nai. Ji pakiša rankutę po mo
tinos galva, bet rankutė tokia
silpna, o kitoj-bliūdelis... Pir
ma jūs pavalgykit, aš nealka
kana... • šnabžda motinos bes
palvės lūpos. Bet mergytė
prispirtinai prašo tėvą padėti
motinai atsisėsti ir paduoda
jai bliūdelį. Motina drebančia
ranka kelia šaukštą prie lūpų
ragindama kitus valgyti. Vai
kai guodžiai, keliais gurkš
niais išgeria atneštą skystį ir
pamažu čiulpdami kiekvienam
duotą duonos riekelę vėl sė
dasi prie ugnelės. O tėvas at
sidusdamas taria: Ačiū Dievui,
šiandieną pavalgėme... nors
jis to viralo ir neparagavo.
Ištiesdamas nušaldytas kojas,
jis tik jaučia, kad gera yra
nesijudinti iš vietos ir valan
dėlei užmiršti geliantį skaus
mą.
Tai vienas mažas vaizdelis,
vienas iš tūkstančio gal dar
baisesnių ir dar klaikesnių.
Kiek yra tokių vaikučių, ku
rie atiduoti likimui niekada
npra ištarę žodžio “mama'',
nepažino to švelnaus žodžio
prasmės. Ir kiek tokių sengal
vėlių, paliegusių, visų užmirš
tų motinų, kurios baigia savo
dienas be skundo apsisiautu
sios maišų likučiais, ir kurių
akių amžinam miegui nėra
kas užmerkia...
Taigi, susimąstykite visi,
kurie šiandieną sotūs ir ra
mūs galite pasiduoti malonie
ms prisiminimams saulėtos vai
kystės. Paklauskite savęs, ar
jūs turėjote motiną? Ar jūs
jai davėt? O kada prabils šir
dy balsas ir pajusite, kad dar
daug likote jai skolingi, nedels

(pabaiga 3 pusi.)
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— (E) Lietuvos kooperaty
vai perkasi prekių užsienyje.
Apie tai pranešė Vilniaus ra
dijas balandžio'15 d. paduoda
mas pasikalbėjmą su Lietuvos
vartotojų kooperatyvų sąjun
gos pirmininko pavaduotoju
Juozu Kvietkum, ryšium su
pradėjusiu tą dieną V-ju Lie
tuvos kooperatininkų suvažia
vimu Vilniuje. Praėjusiais me
tais vartotojų kooperacija kai
mo gyventojams pardavusi
prekių už 2 milijardus ir 700
milijonų rublių, tai esą už 873
milijonus daugiau, negu 1954
metais. Gyventojų aprūpini
mui pagerinti 1957 metais Lie
tuvos kooperatyvai iš užsie
nio isivežę prekių už 60 mili
jonus rublių, šiemet numaty
tos sutartys už 90 mil. rublių.
Būsią įsivežta vilnonių audi
nių, trikotažo, drabužių, ava
lynės, šaldytuvų, siuvamų ma
šinų, motociklų, dyzelinių mo
torų ir elektrinių. Net ir čia
paduodamas 2,7 milijardų skai
čius rodo, kad Lietuvos kai
mo gyventojų perkamoji ga
lia, turint galvoje rublio ver
te, yra palyginamai menka.

je. Be to, 1300 komjaunuolių
buvę nusiųsti į gyvulininkys
tės fermas.

— (E) Sniečkus su Vorošilovu į Lenkiją. Balandžio 16
d. iš Maskvos į Lenkiją, išvy
ko didžiulė sovietinių parei
gūnų delegacija su aukšč. ta
rybos prezidiumo pirmininku
\ orošilovu priešakyje. Delega
cijoje dalyvavo ir Lietuvos kp
centro komiteto pirmasis se
kretorius A. Sniečkus, kuris
vyko kaipo sąjunginės tary
bos užsienio reikalų komisi
jos narys. — (Muenchener
Merkur). balandžio 16 d. skelb
damas delegacijos sąstatą, pa
teikė savo Varšuvos korespon
dento pasiabą, kad Sniečkus
ir kiti delegacijos nariai esą
aiškūs Chruščiovo šalininkai,
dėl to tos delegacijos vyki
mui esą teikiama ypatinga po
litinė reikšmė.

— (E) Net tarybiniai ūkiai
duoda nuostolio. Nors tarybi
iriai ūkiai 'sovehozai) viso
kiais būdais valdžios yra pri
vilegijuoj: mi jie v s d t > duo
da nuostoli u, kaip pareiškė
min. pirm. Šumauskas žemės
ūkio pirmūn i suvažiavime iš
vardindamas eilę tokių nuos
tolingų ūkių

— (E) Iš Vilniaus į Briuse
lį pro askvą. Balandžio 13
u. iš Vilniaus į Maskvą išvy
ko grupė pareigūnų, kurie iš
Maskvos vyko į pasaulinę pa
rodą Briuselyje. Grupę suda
ro: Lkp ck sekretorius Maniušis, ministerių tarybos pirmi
ninko pavaduotojas ir valsty
binės plano komisijos pirmi
ninkas Laurinaitis, Lietuvos:
ūkio tarybos p-ko pavaduoto
jas Mackevičius, mokslų aka
demiios pirmininkas Matulis,
inž. Kupčiūnas.
— (E) Kur Lietuvos jaunuo
liūs nuveža 1 ietuyos komjau
nu ulių sąjungos ck sekreto
rių balandžio 15 d. per Vil
niaus radiją pasakė, kad 2000
Lie uvos jaunuolių dirba plė
šie nėse žemėse (Kazachsta
ne) 5’ 0 dirba Donbaso kasy
klose, 2000 Kazachstano gele
žinkelio ir Krasnojarsko van
dens jėgainės statybose.

— (E) Iš gimnazijų į kolū
kius. Lietuvos komjaunuolių
sekretorius pranešė įdomų fak
tą. Kad 955 57 m. baigusių vi
dūrines mokyklas abiturientų
1442 dirba kolūkinėje gamybo
(pabaiga iš 2 pusi.)

kite, ištieskite ranka, kurią
kadaise motina taip šiltai bu
čiavo, kaip išvydusį pasaulį
rožinį žiedą, ištieskite tą pa
čią ranką pilną duosnumo
tiems, kurie nežino kaip šildo
motulės rankos. Ištieskite ją
ir toms motinoms, kurios var
dan savo vaikų eina sunkųjį
Golgotos kelią. Nes: ...Kas ta
vo ugnys, meile, meilės paša
ko i sukurtos
Jei džiaugtis tu kaip motina,
Kaip motina jei verkt tu
neišmokai.

19' m gefr žės 3 d-

— (E) Laivininkystė Nemu
nu jau prasidėjo balandžio 15
d., nors dar ne visi ledai išė
ję. Motorinis vilkikas nuvilko
į Alytų du baidokus su mine
ralinėmis trąšomis.
— Kas vadovauja «Žalgi
riui». N. Vilnios metalo apdir
bimo fabriko direktorius yra
P. Gonėarenko, konstrukcijos
biuro vedėjas A. Fastov, vyr.
inž. I. Čiuladin, partinio biu
ro sekretorius Gr. Romanov
«Žalgiris», matyt, atlieka ka
rinės reikšmės darbus, kad
vadovaujamas vien rusų.
— (E) Tapytojo R. Kalpoko
53 metų sukakties proga Vil
niuje atidaryta jubiliejinė jo
kūrinių paroda. Išstatyta dau
giau kaip 250 R Kalpoko dar
bų. Nemaža paveikslų daili
ninkas esąs paskyręs Lietuvos
kolūkiniam gyvenimui pavaiz
duoti.

— (E) Su nažėjo viš u skai
čius, mažiau irkiaušinių. Tra
kų, Rokiškio, Kybartų ir kitų
rajonų kolūkiuose pernai kiau
šinių gauta :7 24% mažiau ne
gu 1956 metais tuose rajonuo
se taip pat sumažėjo ir v.štų
skaičius.
— Šiaulių dviračių fabrike
prieš kurį laiką . buvo pradė
ti bandymai įvesti 7 valandų
darbadienį. Nuo balandžio 14
dienos 7 vai darbo laikas įves
tas visuose fa briko skyriuose
ir kantatose Kain jau iš an
kstesnių pranešimų buvo ga
lima suprasti, darbininkai pef
7 valandas atlieka (tikriau sa
kant: privalo atlikti) Liek, kiek
anksčiau per 8 valandas. Įmo
nės direktorius yra Avižienis.

B. Brazdžionis

MOTINA!
Motina, man saulė tavo veidą mena,
Vargo raukšlės č'viičia kaip žvaigždžių keliai,
Visą šitos žemės klaidų kelią mano
Tegu švies man tavo veido spinduliai.

Motina, man gėlės tavo mei!ę šlama,
'■.y!1 vėliai čiulba ji gražiai kasryt
Aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.

Motina, man gėlės tavo meilę šlama.
Už tave pasauly kas karščiau mylės?
Nepalik našlaičio, neaplik vieno, mama,
Niekur neik, motulė, dar iš tos šalies.
Tau širdim už širdį tau vargu už vargą,
Meile tau už meilę atiduot einu.
Kaip obels viršūnė paguost galvą margą
Ir parnešti žemės mirštančių dienų.

erdvės klausim is. NAT 1 dv
aurės Atlanto gynybos ory m i
zacijos valstybių atstovų k on
fere.icija įvyks, kaip jau an
ksčiau pranešta. Kopenhago
je, bet ne balandžio mėnesį,
o numatomai gegužės mėne
šio pradžioje Konferencijoje
būsią tariamasi ir Baltijos jū
ros erdvės klausimais.

— (E) Nutarta visas NATO
pajėgas apginkluoti atomini
ais ginklais. NATO valstybių
gynybos ministerių konferen
cijoje nutarta visas NATO
valstybių pajėgas apginkluoti
atominiais ginklais. Kuriuose
kraštuose bus įrengtos raketi
nės bazės, bus nuspręsta vė
liau.
AMERIKOS LIETUVIAI REN
KA ATSTOVUS Į PASAULIO

LIETUVIŲ ŠEIMĄ

Balandžio mėn. 27 d Ame
rikos lietuviai renka atstovus,
viso 40. į Pasaulio Lietuvių
Seimą, kuris šiais metais įvy
ks New Yorke rugpjūčio mėo.
31 d. rugsėjo 1.2 dienomis.
Seime yra numatyta 112 ats
tavų, pagarbai steigiamojo
seimo, kur.ame irgi tiek pat
atstovų skaičius buvo Dau
giausia atstovų yra iš Ameri
— ZE) Būtų stoka norima Ros Kanados. Brazilijai yra
pašalinti per 10-12 metų, pas skirta 10 Bet del kelionės
brangumo, ypač doleriui palu
kelbė Vilniaus radijas.
lūs, savomis lėšomis vargu
— (E) Baltijos jūroje šiemet kas vyks.
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
žuvį gaudys 60 Lietuvos lai
Radio Programos
— Lietuvoje į universitetus
vų. Pastaruoju laiku pagerėjo
ir
kites aukštas mokyklas
santykiai tarp Klaipėdos ir Ka
Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo
patekti
yra sunka, reikia
liningrado (Karaliaučiaus) sri laikyti konkursiniai
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
< gzamities žvejų Pasidalinamą žū
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
nai Pirmenybę duoda komjau
klės patyrimais.
jį rems susipratę lietuviai.
naeliams ir dirbusiems p. ra
metų
Kolchoze, ar bu v. Ka
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
— (E) Ir šiemet ruoš liau zachstane
padėti deHi.'t s nui
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
dies šventę ant Rambyno kai m:i Kad visi
gali siekti aukš
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Run. P. Ragažinsno. Šventė įvyks joninių me to o mokslo komunistiniuose
ko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo.
tu. Dalyvausiąs KlaipėdosKia kraštuose yra ne daugiau
što .'araliau Maus sr ties, Til k.r p propaganda
žės miesto ir rajono Skaudvi
lės, Šilalės. Skuodo. Salantų
N A U J I E NĄt
I ir ki ų ajonų ja nitų as. Suda
rytas organizacinis komitetas
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalus | į kurį įeina 13 rajonų ir mies
«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š m. lapkričio į tų atstovai. Bus muzika, dai
mėnesio pradžioje.
'’os, šokiai, meno saviveiklos
Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams
ko ckt vų pasirodymai, sporti
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn.
nės varžybos, paparčio žiedo
gausite nemokamai «Gintaras» vienintėl s P. Ameriko
ieškojimas, šaudymai lankais
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus,
ir kita pramoginė programa.
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viUelu
Būsianti surengta ir tarprajo
«Gintaro» prenumerata metams tik Cr §200,00 ir gar
n i nė dailės paroda.
bės prenumerata Cr.S 500,00 Atskiro numerio kaina
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina Į visas kitas Pietų Ame
— (E) Pabaltijo diplomatų
rikos šalis metams 4 doleriai į Šiaurės Ameriką ir vi
ir politikų pasitarimas Londo
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300.00
ne. Numatoma, kad gegužės
A-2Í dienomis Londone įvyks
«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Pabaltijo valstybių diplomat!
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel 34-83’0 I nių atstovų ir Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos delegacijų pir
Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa' » mininkų pas tarimas.
postal 79§š — São Paulo
—- (E) Tarsis Baltijos jūros
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— ŠĮ SEKMADIENĮ VISI DA
LYVAUJA MOTINOS DIENOS
MINĖJIME. 9 vai Šv. Mišios
ir bendra ėvųir vaikų Komu
nija, trečią vai. po pietų gim
nazijos salėje minėjimas. Svei
kinimaiiir turtinga meninė pro
grama.

DAUG DAUG ILGIAUSIŲ METŲ IR GAUSIOS DIEVULIO PA

LAIMOS VISOMS MAMYTĖMS

Uz meile meile

Amžiną atilsį suteik mamytei, Viešpatie!
Mg. V-nė

Motinos Diena.
Motinų

Niekas pasaulyje mus taip
nemylėjo ir nemylės, kaip my
li mūsų motina. Ne kartą ga
lima pažinti žmogų, kurs užaugo be motinos, jis augo be
motinos meilės, be tos nuola
tinės šiltos globos, kuri den
gia krūtine savo vaiką nuo
blogio, kuri gina jį nuo pikto.
Kam šitos meilės trūko, tam
motiniškos meilės baoas įau
go į širdį ir kaip žaizda liks
visam gyvenimui. Už motinos
meilę, mes turime jai atsimo
kėti taip pat meile. Šią mei
lę motinai turime rodyti vi
suomet, bet ypač motinos die
ną. Mūsų materialinės dova
nos tik tiek pradžiugina mo
tiną, kiek jos išreiškia mūsų
širdies meilę Todėl galime
ir be brangių dovanų savo
motiną gražiai pagerbti ir sa
vo meilę jai parodyti. Būkime
savo motinai paslaugūs prieš
šventę ir šventės dieną padė
kime jai, pavaduokime moti
ną sunkiuose namų darbuo

Motina

se, kad ji bent šią dieną tu
rėtų progos pailsėti ir pajus
ti kad šiandien jos šventė.
Tą dieną ypač prašykime Die
vulio palaimos savo mamytei,
dalyvaukime bendroje Komu
nijoje, k;rtu kvieskime daly
vauti mamytę ir tėveli ir vi
sus brolius Po pietų visus
kartu atsiveskime į Motinos
Dienos minėjimą. Raskime pro
gos daugiau su ją pabūti Juk
kaip dažnai atsitinka, kad pa
prastą dieną darbai neleidžia
būti kartu su motina, o šven
tą - kinas ir kitokios pramo
gos. Ir sėdi ipotina namuose
viena, ir rymo prie lango nuo
darbų išvargus Vaikams mo
tinos kompanija neįdomi, jie
turi savo geresnius draugus.
Bet šią dieną tebūna kitaip.
Ši diena juk yra tam ir skir
ta, kad mes ypatingu būdu pa
rodytume savo motinoms dė
kingumą. Švęskime tad moti
nos dieną, kaip geri ir dėkin
gi vaikai.

Vytė Nemunėlis.

Kas paleido kaip margą drugelį
Mane žemės žieduos paskraidyti.
Kas pasaulin nežinomą kelią
Man parodė? — Mamytė, mamytė!
Kas per dien su manim nepailsus
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė
Per svajonių ir pasakų tiltus
Auksinius? — ji — mamytė, mamytė!

Kas šiltais patalėliais paklojo
A.an sapnų tų gražiųjų lovytę,
Kas kaip angelas sargas rymojo
Per naktis prie manęs? - Ji - mamytė!

Mėlynakė Dan guolytė
Skubiai kelias anksti rytą;
Jos veidely šypsena —
Šiandien Motinos Diena

Ji nuskins gražiausią gėlę
Ir įteiks ją motinėlei
Sakys švelniu balseliu:
Mamytę laba i myl iu.
Glostys mama Danguolytę,
Gera turi ji dukrytę —
Ji gražiausia jos gėlė:
Visad pirma mokinė!
S. Paulo, 1958 m.

Mikutis

— Raudoniems vakaro sau
lėleidžiams gęstant įkaitusiu
veidu aš paliečiu kvapų ro
žės žiedą. O tai ne žiedas, tai
tavo švelnios rankos, Motina,
mano veidą glamonėja.
(Šatrijos Ragana)

— p. agronome Boguslauskienė Motinos Dienos minėji
me tars pagrindinį žodį, beto
motinas sveikins jaunimo ir
mokinių atstovai.
— Pirmą gegužės mėnesio
sekmadienį Motinos Diena.
Renkitės vaikai, žodžiu ir dar
bu parodyti savo mamytėms,
kad jūs jas mylite, gerbiate
ir dėkingi esate už visus var
gus rūpeščius dėl jūsų pakel
tus, o ypač už tą meilę, su
kuria lydi jus motina nuo pir
m o jūsų žingsnio į šį pasaulį
ir lydės į amžinybę Nes mo
tina miršta, bet nemiršta jos
meilė.

IV. «GERBK SAVO TÉVA IR
MOTINĄ!»

Mikutis buvo negražus, ku
protas vaikelis. Jis tai žinojo,
žinojo del to, kad šiurkštieji
žmonės jam tiesiog į akis pa
sakydavo. Gatvėje nusitikę Mi
kutį jie nepraeina tyliai pro
šalį, vis reikia kas pasakyti,
kas prikišti Mikutis visados
eidavo skubiai, kad mažiau
žmonės jį matytų. Jis labai
norėjo, kad jo nepastebėtu,
ar bent balsu apie jį nekal
betų.
— Petruk. Petruk, žiūrėk,
koks čia kupriukas. — tarė
didokas berniukas, apdrisku
siais marškiniais, truktelėjęs
draugą už rankovės, ir abudu
padaužos apstojo Mikutį.
— Tai koks. Vos paeina. Ir
gi žmogysta... žiūrėk kaip ti
kras žmogus ir knygas neša
si. Tur būt, iš mokyklos grįž
ta.
— Vargšas vaikinas! Tai
mat, kokia kuprelė' Dievulė
liau, kaip gaila vaikelio! Šir
dį plyšta į jį živr t — garbščiojo aimanavo bobelė praei
dama pro šalį.
Mikutis viską girdėjo, skaus
mas jo širdelę suspaudė, ir
jis pasispyrė dar greičiau ei
ti — skubinosi juos pralenkti.
Tuo pačiu metu antroje gat
vės pusėje, dideliose namuo
se. paleido mokinius. Nusise
dėję mokiniai visu būriu pa si
leido vytis Mikutį.
Pasiviję
ėmė pešioti, akmenimis laidė,
knygas ištraukė, tyčiojosi.

— Oi, oi, koks kuprius ?..
elgeta!.. Žiūrėkit, koks jis juo
kingas! — kankino vargšą vai
kai
Mikutis vos begaudamas
kvapą, dantis sukandęs, tylo
mis lindo pro būrį. Veidelis
jo labiau ir labiau raudo, lū
putes virpėjo, akutės blizgė
jo, o širdelė taip smarkiai
plakė, rodos, iš krūtines iš
trūkti norėjo
— Ar jūs liausitės kada ?
— drebančiu balsu sušnabž
dėjo Mikutis ir liečiau ėmė
eiti. — Ką aš jums padariau?
— Mat ko įsimnė!.. dar jis
mums ką padarys!. Mes tau
parodysim!., kuprius... kro Ali
ninkas... — šaukė vaikai.
Mikutis visas drebėjo; jau
tesi teks nuskaustas, paniekiu
tas, išjuoktas. Ilgai dar vai
kai paskui ji sekė ir tičiojos.
Mikutis tuo tarpu šmakšt pa
suko į kitą gatvelę, o išdykę
iių būrys nuklegėjo pro šalį.
Mikutis sustojo ir giliai atsi
duso nusiminęs. «Už ką? Už
ką manęs ne nekenčia? Kam
juokias, tyčiojas
manimi?»
galvojo vargšas: «Kam gi ma
ne skaudžia, jei aš niekam
pikta nedarau ?»
Štai iš kitapus namų kertės
skubiai išėjo jauna moteriškę.
Jos veidas spindėjo sielvartu
ir neapsakomu gerumu. Pa
mačiusi Mikutį iš tolo ji nu
sišypsojo ir dar labiau sutan
kino eiti. Mikutis nė just ne
sijuto, kaip atsidūrė jos glė
byje. Ji bučiavo Mikutį, gla
monėjo, glaudė ' save ir di
džiai meiliai ži sėjo jam į
akis
--Tu mano mažutėli, ma
no balandėli, mano brangus
sūneli. Taip norėjau tave an
ksčiau pasitikti, bet vis tie
darbai — tai čia bast, tai čia
bast ir užtrukau.
Mamyte, aš šiandien ge
rai mokiaus... Mokytoja vėl
pagyrė. Mamyt kaip man ge
ra prie tavęs!
Ir visos tik patirtosios nuos
kaudos iš jo širdies ėjo lau
kan ir nyko. Linksma, ramu
ir labai gera buvo Mikučiui
nuo meilių žodžių ir paguo
dos r lis glaudęs prie mamy
tės jis miršo ir dovanojo žmo
nėms jų neteisybes ir pats ge
resnis liko.
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Pirkimas pirkimui nelygus.

Kiekvieną sekmadieni prie*
bažnyčios paš spaudos platin
t o ją gal i m a gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu Teikia statybai medžiagos,
indų ir kitų reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis j sandėlį.
-

■

-

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA,

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11. vai.,
ir auo 17 ligi 21 vai.
Kensultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zeliną, 752

Ąy. Sapopemba 18-A

—

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

Vila Celeste

rb

’ >
8 ‘
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«TĖVYNĖS GARSAI»

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

VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

— Bendradarbiauk joj»

pranešdamas visas’ naujienas
iš savo apylinkės»- miesto ar
intęrioro.

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
pér Radio Difusora São Paiko PRF3-960 KG. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.
...
SEKMADIENIAIS

L,. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo iô:3® 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
veltui pagrosime! i

«•L.

PRANAS & ČIA. LTDA,
-JRttjXWWWrnrf .

.

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.© - sala 984 — Fone: 52 0229
^Endereço Telegráfico: «C ABIÚNÁ»
Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de
v
Nanque - Estado de Miuas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
/
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403,. São Paulo.

•Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo Įrankių
krautuvė tiktai pas

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Si
VIENINTELIAI ATSTOVAI
SÜ.U

VANDENS

GARSIOJO

LINDO Y A

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMICS, 1 - V. ZêLiNA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIU!
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų,' dažų, lėkščių, alumisių indų,
įvairių daiktų dovanom*. Įvairiausios rūšies pečoifogonų, siuvamų mašinų,, radio, plokštelių ir t •
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOK ĖJIMUI.

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

Caixa Postai 3967

—

S Ã O PAULO

Prie .pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

«
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
& >,
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$

IRMÃOS BAUŽYS

Rua do Orfanato, 686

Regietrndo no C. ft, C. tob on® 56''

€
ê
&

e
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PÇa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zeiina - Š. Paulo

Vila Prudente

Telefone 63-6OO5

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de JocaçãL
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diverso^ .
Seguros d.e Fogo, e
Seguros de acidenivf
às 19 horas.

tW'lll glffiiUlilB'HIWtHIW'St'HlIlflWWlWtUtWUMHWWWW'll"» wwrs KWj «WWti ~.M .» num Í||I

Fone

63-6294

Sâo Paulo
£

Medžiaga parduodama ir išsiniokėjimui

i

Ateikite ir Įsitikinkite

medžiagos ir d«rb<> kokybe

ir

kaina

LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIO1

6

Ausenkos neH
da jo veikla
vo labai reikalinga Bet Die
vo kiti planai buvo

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

POSTAL,

371 —

- Balandžio m 17 d. Vila
Beloje mirė Juozas Mazolis,
76 m. amžiaus, Nuliūdime pa
liko žmoną Mariją, dukterį,
žentą anūkus.

SÃO PAULO

— Balandžio m. 19 d. Vila
Zelinoje mirė Stanislova Vilčinskienė. 80 m. amžiaus, ki
lusi, iš Raudondvario. Nuliūdi
me paliko dukterį Viktoriją
Karašauskienę, žentą, anū
kus.

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS

Kolonijos žymiausios meno mė
gėjų pajėgos.
Atsilankykime į ši Koncer
tą-Balių
kuo skaitlingiausiai,
Įvyks gegužės 4 dieną. 9
tuo
parodydami
mūsųprielan
vai Šventos Mišios ir bendra
kūma
mūsų
jaunajai
kartai.
šeimų Komunija kviečiami da
Pradžia - 20 vai. ir pabai
lyvanti vaikai, jaunimas kar
tu su mamytėms ir tėveliais ga 4 vai ryto.
Tad visi į Koncertą-balių.
Iškilmingas susirinkimas bus
V. Žolinos gimnazijos salėje
3 vai p p Meninę programą KOVOJA UŽ NATURALIZUOTŲ TEISES.
išpildys lietuviška mokykla
ir moksleiviai ateitinikai.
Balandžio m. 25 d. vakare.
S. Paulo Automovel Club pa
Rekolekcijos
talpose Dr. Arnaldo Felmano
iniciatyva, buvo suruoštas žy
— Gegužėm 1,2 ir 3 dieno miems
Brazilijos politikams,
mis bus rekolekcijos Bom kaip federalinio
parlamento
Retiro lietuviams Pamokslai pirmininkui Ranieri
Mazilli,
bus salėje po švento Eduar deputatui Castilho Cabral
ir
do Bažnyčia 8 vai. vakarais kitiems. Vakarienėje dalyvavo
Užbaigimas sekmaoienį per
ir keletą lietuvių: kpt. J. Čiulietuviškas mišias.
vinskas kandidatas į deputa
K Ambrozevičius. kun. P.
— Lietuvių Sąjunga Brazi t.us
Ragažinskas,
J.
lijoje nuomuoja Mokos rūmų Lukoševičius vaistininkas
inž.
Cimbleris,
salę vestuvėms, krikštynoms
Vancevičius.
ar šiaip įvairiems pasilinks St.Vakarienės
metu garbės sve
minimams už Cr. 2.500 00, o Čiai pasakė reikšmingų
kalbų,
taip pat Vila Belos rūmų sa kuriose įrodinėjo, kadnaturalę už Cr. 1.500,00 (vienkarti lizuotų piliečiu teisės turi būt
nė nuoma).
su Brazilijoj gimu
Norintieji nuomuoti sales, sulygintos
sių.
Reikia
tikėtis kad įstaty
kreipkitės pas Sąjungos pir mo projektas
kuris dabar yra
mininką ar pirmą sekretorių parlamente, pačiam
parlamen
darbo valandomis telefonu 63- to pirmininkui remiant
dar
5269 arba rūmrt prižiūrėtoją, prieš rinkimus bus priimtas.
rua Lituania, 67.
Didesnėms naturaūzuotu pi
liečiu teisėms iškovoti yra
— Lietuvių Sąjunga Brazi suorganizuota Dr Arnaldo Fel
lijoje ieško konsesininko, ku mano Liga Pro Direitos dos
ris galėtų suorganizuoti Mo Brasileiros Naturalizados, ku
kos rūmų patalpose Lietuviš ri turi keliolika tūkstančių na
ką seklyčią - lietuvišką val riu Jei šis projektas bus par
gyklą su bufetu ir kt.
lamento patvirtintas tuo pačiu
Šiais reikalais kreipkitės bus ir pati konstitucija pakeis
pas Sąjungos Pirmininką ar ta, tai bus atliktas didelis ir
pirmą Sekretorių darbo valan naudingas darbas Atrodo, kad
domis telefonu 63-5269.
Dr Arnaldo Felmano darbas
nebus veltui - įstatymas, gal
ALIO, ALIO LIETUVIŠKOJI su kaikuriais pakeitimais bus
patvirtintas.
VISUOMENE

- Vyrų Brolijos susirinki
mas ne šį. bet kitą sekmadie
Šį šeštadienį 17.45 vai Vila Prudente parapijos bažny nį. 11 d. gegužės, po sumos.
čioje sumainys žiedus ir sukurs lietuviškos šeimos židinį Jo
— Liet Kat Bendruomenės
nas Nanartonis su Ana Tamaliūnaite. Vaišės svečiams bus
jaunosios tėvų, Motiejaus ir Onos Tamaliūnų, narni:ose choras gegužės m 1 d.suruo
šė šaunų pikninkąItaim, Moc
Jauniesiems linkime saulėtų gyvenimo dienų.
kaus šakaroje. eukaliptų miš
kelyje. Be choristų pikninkan
atvyko visa eilė choro rėmė
į rinkiminę prropagandą įsi lonu. kai šgirsime sakant, kad jų. kaip Stasiulioniai, Ambrotraukė visu smarkumu. Jau lietuvis yra išrinktas į depu zevičiai, Stoniai, Postatniai,
Jokūbaičiai ir kiti.
daug kur yra iškabinti plaka tatus.
Norint gauti propagandai
tai lanko pažįstamus, draugus
Nuotaika pikninkautojų bu
ne tik S. raulyje, bet ir pro medžiagos ir kitais reikalais vo puiki Eukaliptų miškas ir
vincijoje, visur rasdamas di prašoma laiškus rašyti šiuo kloniai skambėjo jaunimo dai
delio pritarimo. Provincijoje adresu: K. Ambrozevičius, cai nų. Gražiai buvo pravesta nu
matyta iš anksto žaidimų pro
gyvenantieji atvyksta į S. Pau xa postai 4118, São Paulo.
grama, kuriai vadovavo L. Milo propagandai medžiagos gau
— Balandžio m. 30 d. São trulis ir N. Antanaitis. Daug
ti, jo kandidatūrą remia ir ki
tos svetimšalių kolonijos, net Bento Bazilikoje buvo atlai gyvumo pridavė J. Barščeviir lenkai. Ypač mes, lietuviai kytos 30-tos dienos mišios už čius nuotaikinga akordeono
savo tautiečiui privalome pa A. A. Kunigą Antaną Ausen- muzika, ar tai dainoms akom
dėti už jį atiduodami savo bal ką — Dom Estanislau OSB. panuojant, ar šokius grojant.
są. kas turi teisę balsuoti ir Pamaldose dalyvavo S Bento
Stalas buvo pilnas skaniu
pravesti propagandą. K. Am gimnazijos mokiniai, kurioje valgių. Čia pat buvo kepa
brazevičiaus laimėjimas ir gar velionis visą laiką dirbo ir
ir šuraskos. Šakaros šei
bė kartu bus mūsų laimėji daug lietuvių iš įvairių S. mos
mininkas
1 d gegu
mas ir garbė, mums bus ma Paulo priemiesčių. Kun. A. žės savo Mockus
gimtadienio proga
pikninkautojus vaišino skaniu
Antarktikos šopsu ir skaniu
tortu. Choristai sudainavo «Il
«MUiŲ LIETUVOS» Skaitytojams ir rėmėjams pranešama, giausių metų».
kad numatytas
Pikninko metu choro iždi
ninkas P. Šimonis perstatė su
sirinkusiems lietuvių kandida
tą K. Ambrozevičių į deputa
bus ne 17 bst 24 d. gegužės mėn. su įdomiu vaidinimu —
tus ir priimė pareigą savo
komedija «Moterims Neišsimeluosi». Vaidins stipriausios ar balsus atiduoti už nuoširdų
tistinės pajėgos. Vakaras bus Vila Zelinoje, gimnazijos salė choro rėmėją ir prietelių. Žo
dį tarė ir pats kandidatas.
je. Šio vakaro pelnas skiriamas naujų raidžių įsigijimui.
Nejučiomis, smagioj nuotai
koje, gamtos prieblosty pras
linko kelios valandos ir kai
jau saulutės paskutiniai vaka
ro
spinduliai atsisveikino miš
Nepamirškite, kad š m. ge
LIETUVIU KANDIDATAS
ko
viršūnes, dainuos lydimi
ALI®,
'TA!ĮJ¥!IE€IAI!- pikninkautojai
SMARKIAI DIRBA
gužės mėn. 10 d įvyksta įdo
grįžo į São Pau
mus Koncertas-Balius Mokos
lo.
Í.IETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJE Š. M. GEGU
Kazimieras Ambrozevičius,
rūmų patalpose, rua Lituania.
Šis pikninkas jau virto tra
ŽES A1Én I0 d M >Koje, Rua Lituania, 67 ruošia įdomų
67, kuriame dalyvauja mūsų kandidatas į estado deputatus
diciniu
kiekvienais metais 1
KONCERTĄ balių.
d.
gegužės.
Vietą išrinko cho
Programą atliks musu .Kolonijos jaunas meninės jėgos
ro
pirm-kas
J. Bagdžius.
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas
AYRTON LORENA
į useną ir sav© atsilankymu padrąsinsirn juos tolimes
nei pažangai.
— Laiškai: J. Braknienei,
.. VICTOR AUSENKA
Šokiams
gros
puikus
orkestras.
Taip
pat
galėsite
A.
Moricaitei, F. Slavickaitei,
,.....................................Advocacia
skaniai lietuviškai pasivaišinti.
Skurkevičiūtei, Al. Grabaus
Kenoert© baliass pradžia 26 vai ir pabaiga 4 vai. ryto
kui, Br. Kazlauskienei, V. V.
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
Tad
visi
į
Sąjungos
Koncertą-balių!
Vosyliams,
Seliokui, Beruta
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
Zavenskis,
A.
Antanaitytei, I.
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Šimonytei.
Raštinė:
Praça da Sé. 270 - 4° and - sala 404 - Tel. 8S-90I2
Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus
SIUNTINIAI Į L1ETUĄ IR
įdainuotas, palydint Radi© Gazeta, orkestrui lietuviškų
RUSIJĄ
dainų plokšteles su šiomis dainoBiis; Man© sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesveliok, Stasys.
Medžiagos žieminiams ir va
Plokštelės gaunamos nas:
sariniams
rūbams (yra pavyz
Al. Vinkšnaitį R. Barão d© Pirai, 65, V. Zelina. J.
džiai).
Vaistai,
maistas, skal
Kaseliūną. R Barão d© Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė
biniai,
avalynė,
megstiniai, ko
1U52, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Auastacio ir
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS >
jinės,
pirštinės,
skaros, siūlai
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 70S.
LIETUVOJE IR SIBIRE
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
tuntas.
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.
Gavėjas nameka^nieke.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
Pageidaujant — siunčiama
Ejr€RlT€)S2į8€) CONTÀÉIL
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
©r© paštu.
paštu 2-3 savaitės.
Kreiptis: Magdalena Vinkš'NAJÇIMENTÒ
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
naitienė - rua Barão do Pi
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
rai. 65. Vila Zelina.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
Laiškams - caixa postai 371,
Irmãos
Nascimento
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
REG. e R.C. SP. Nto 1.484
São Paulo.
arba pasiūti čia ra e naują.
Atlieka firmų atiu&tymus, perleidimus, komercines
Kreipkitės nas:
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen
Jonas Valavičius, R. Fe. Bened. de pamargo. 698. Penha
tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
SIUVĖJAS
Al. Bogw»lauBKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14; V. Zelina
tos rūšies darbus atlieka.
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Juridinis Departamentas — Nejudėto© turto pardavimas
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Rua labagapi, 9 - V. Zeliaa
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paul©
(prasideda iŠ A v. Zelina, 595)
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