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\PRANCUZIJA TURI
VYRIAUSYBE.

Prancūzija jau turi naują 
vyriausybę, kurią sudarė Pilim 
lin. vienas krikščionių demo
kratų vadų. Jo vyriausybę re 
mia visos didžiosios partijos, 
išskiriant komunistus. Tai jau 
dvidešimts penkta^ pokarinė, 
per 13 metų vyriausybė.

Naujos^vyriausybės laukia 
sunkus darbus. Krašto viduje 
ekonominiai finansiniai - reika 
lai pusėtinai pakrikę, o pats 
didžiausias skaudulys - tai Afri 
kos kolonijoje Arželijoje besi 
tęsianti betvarkė, kuri paskų 
tiniu metu gavo naują kryptį. 
Arželijoje reikalus paėmė tvar 
kyti generolai. Bendrai, pade 
tis Arželijoje yra neaiški. Yra 
Stpri srovė reikalaujanti, kad 
prie “vyriausybės vairo būt 
prileistas generolas De Gaulle. 

.Vyriausybė Paryžiuje uždrau
dė bet kokias demonstracijas. 
Padėtis paaiškės keletos die
nų laikotarpy.

i LIBANE REVOLIU
CIJA.

Libane praktiškai vyksta ei 
vilinis kayas. Opozicija nori 
nuversti prezidentą Chamoun. 
Sukilimd. pretekstas esąs kad 
prezidentas nori pakeisti kons 
tituciją. kad antru kart galėtų 
būt iš eilės renka
mas ir išrenkamas. Tačiau ti 
krumoje. šis faktas rra tik 
pretekstas vyriausybei nuvers 
11. Neramumų piiežaslis yra 
visai kitur. Reveliucijąi vado 
vauja Maskvos ir Kairo poli
tikai. Maskvai yra labai svar 
bu, kad dabartinė Libano vy
riausybė, kuri yra palanki 
Amerikai, būt nuversta ir atim 
tas iš vakariečių svarbus stra 
teginis punktas. Nemažiau yra 
suinteresuotas ir suvienyto
sios Arabijos prezidentas Nas

Padėka
Lietuvių sąjunga"Brazilijoje 

reiškia nuoširdžią padėką:
Ponui Lietuvos Konsului su 

Ponia, pp. Čiuvinskams pp. Tu 
heliams, pp. Bumbliams. pp 
Ambrozevičiams, pp. /ode
liams, pp. Dutkams. pp. Brat- 
kauskams ir pp Vancevičiams 
aukavusiems maistą bufetui.

Ponui Alf Žibui už puikiai 
suorganizuotą programą, vi
siems jaunuoliams, dalyvavu
siems programoje.

Panelei Stasei Ambrozevi- 
čiuteiluž. pranešinėjimą pro
gramos numerių, visiems Są
jungos nariams, kurie prisidė 
jo prie šio vakaro-baliaus pa
sisekimo: gerbiamajai publi
kai, lietuviškai visuomenei už 
gausų atsilankymą ir bendrai 
visiems tiems, kurie šiokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie 
vakaro jaunųjų meno mėgė
jų pagerbimo, paskatinimo to
limesniems meno siekiams.

Tad dar kartą visiems vi
siem^ tariame nuoširdų lietu
višką ačiū:

L.S.B. Valdyba.

cdmerįlcoi vice prezidentai J^ixon
Pieta &4sneriboje

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje Nariams: Danielei. | 
Kirinui ir Serafinui Ruzgams liūdesio valandoje, dėl jų I 
mylimo tėvelio ANTANO RUZGO mirties, reiškiame gilią | 
užuojautą. |

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje. |/merikos vice prezidentas 
grįždamas iš Argentinos, nu
tarė aplankyti eilę Pietų Ame
rikos valstybių ir susipažinti 
arčiau su tų kraštų politine 
bei ekonomine padėtimi.

Pradėjo nuo Urugvajaus. Jo 
vizitas buvo kirtingas nuo ki
tų-valstybės vyrų Jis nesiten
kino oficialiais vizitais, bet 
stengėsi sueiti į kontaktą su 
žurnalistais, studentais, sindi
katų vadovybėmis, partijų ly- 
( eriais. Kas norėjo galėjo kla 
1 sti ko norėjo. Į klausimus 
j rezidentas atsakinėjo. F'ra- 

ser. Jis šią progą nori panau 
doti Libanui prie suvienyto
sios Arabijos prijugti. 'lačiau 
Amerika irgi nėra svetima 
įvykiams Libane. Jos laivai 
jau nuplaukė J ibano uosto lin 
kui su ginklais «policijai ap
ginkluoti». jei krašto preziden 
tas tai ras reikalinga Pukilė 
liai susprogdino per I ibaną 
nutiestus žibalo vamzdžius 
Kuo šie neramumai baigsis, 
sunku pramatyti Jei ’inerika 
ir kitos vakar į valstybės lai
kysis neutraliai, greičiausia 
Libanas bus prijungtas prie 
Arabijos.

Stasė Ambrazevičiūiė 
Zosės Žakaitės rolę,

t Jau ves tik kelios dienos ligi «MŪSŲ LIETUVOS» |
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kuris įvyks gegužes mėn. 24 d. Vila Zelinoje gimnazijos salėje. į
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Iš anksto reikią apsirūpinti pakvietimais ir staliukais, kuriuos galima gauti Vila Želi- f 
noje «Mūsų Lietuvos» redakcijoje, klebonijoje, Vyto bare, pas P. Šimonį, J. Matelionį, f 
J. Baužį, St. Ambrozevičiūtę. -■ f

Bus suvaidinta trijų veiksmų linksma komedija «Moterims neišsimeluosi». Rėži- f 
suoja Jonas Bagdžius. Vaidina: V. Tątarūnas, Eug Lukoševičiutė, Irena Klišytė, Stasė ❖ 
Ambrozevičiūtė, Alb f avilonis, J. Razulevičius, E. Rinkevičiūtė, J. Baranauskas. L. Mitrulis. ❖❖

GROS PUIKUS ORKESTRAS. į

džioj kai lankėsi Argentinoje, 
Urugvajuje. Paragvajuje, Boli
vijoje, Kolumbijoje, viskas ė-
jo pilnoj tvarkoj, nepasitaikė 
kokių nors incidentų Blogiau 
buvo kai atvyko į F erų. Ko
munistų ir nacionalistu, sufa
natizuotos minios pradėjo ne 
tik n'edraugiškai šūkauti, bet 
ir akmenimis mėtyti j svečią 
Buvo sutrukdytas aplankyti 
valdžios universitetą Tačiau 
prezidentas visur išlaikė ra
mumą. nesijaudino.

Dar nedraugingiau buvo su
tiktas Venezuelos sostinėje, 
atvykus į aeroportą, suagituo 
ti žmonių būriai ne tik kolio- 
jo, bet mėtė akmenis, sulaužė 
automobilio duris, išmušė sti
klus. sužeidė palydovus. s oli-
cija neįstengė palaikyti. Sve-' 
čias su savo žmona ir paly
dovais apsistojo Amerikos am 
bazadoje. Oficialiųgvizitų ne
darė Amerikos vyriausybė už 
protestavo ir į Karaibų. arti 
Venezuelos pasiuntė parake; 
distų ir jūrininkų, kuriuos rei 
kalni esant. . enezuelos vy
riausybė galėjo tvarkosjpalai 
kymui pasikviesti.

GĖGUŽES m. 24 d. «MUSŲ

Irgna Klišytė 
Starés Bumblienės rolę.

-♦<> OO-

LIETUVOS» VAKARE Vaidin. :

Eug. Lukoševičiutė 
Milės Kurdienėės relę.

M.Mažvydo biblioteka

Venezuelos vyriausybė ofi
cialiai atsiprašė del nemalo
nių įvykių. Amerikos vicepre 
zidentą pasiuntinybėje aplan
kė Venezuelos vyriausybėsna 
liai, diplomatai, partijų vadai, 
ftudentų atstovai ir įvairūs ki 
ti atstovai.

Šitokios demonstracijos, plū 
rimais ir akmenų mėtymu, kul 
turingame pasaulyje nėra pri
imtos. 3ai ženklas žemos kul
tūros, politinio nesubrendimo. 
Žinoma, šitos demonstracijos, 
buvo paruoštos' iš anksto. Jų 
inspiratoriai buvo komunistai 
ir nacionalistai kurie siekė 
sukompromituoti dabartinę vy 
riausybę.

Nors vice prezidento kelio
nė po Pietų Ameriką buvo su 
nuotykiais, ir tai nenaloniais, 
tačiau buvo progos pažinti lo 
tynų Amerikos nusistatymą 
Šiaurės Amerikos atžvilgiu. 
Ir jau dabar žiniomis iš Va
šingtono ' merika p’ersvarstys^ 
savo nusistatymą Pietų Am e

rikos atžvilgiu, " am a* ė kad ten 
nori įsigalėti Rusija Šiaurės 
Amerika bet kokia kaina pr e 
to neprileis. Tai tiesiog gyvy 
bes ir mirties klausimas. Pie
tų Amerikai tapus satelitiniais 
kraštais būt baigta, anksčiau 
ar vėliau, ir su Šiaurės Ame
rika. Nėra blogo, kurio nebūt 
galima panaudoti geram. Taip 
ir šiuo atveju. Vice preziden 
to patirti nemalonumai bus 
naudingi bendram reikalui.

AFOZENTADORIJOS ĮSTATY
MAS APKARPYTAS

Respublikos prezidentas pa 
sirašė naują apozentadorijos 
įstatymą, bet ne tokį koks 
buvo parlamentui paduotas. 
Apozentadoriją sudarys mė 
nesinio atlyginimo 8b % • po 
žentą ioriją turi teisės gauti, 
kas yra sulaukęs 55 metus 
amžiaus ir aposentaooriją mo 
•kejęs bent penerius metus, 
kas yra išdirbęs 30 metų.

Tačiau įstatyme yra įnešta 
pakeitimų ir neaiškumų kai- 
kuriuose paragrafuose kaip 
ją praktiškai pritaikinti i la
čiau šiuo reikalu bus sekan-
čiame«M. L.» numeryje.

— Gegužės m. 15 d. Rusija 
paleido į erdves savo trečią 
satelitą sveriantį 1327 kilogra 
n ūs. Aplink žemę apskrieja 
per 10 minutes, pakilo ligi. 
L 00 kilometrų erdvėn.

PRANCŪZIJOJE NERAMU

Generolas De Gaulle savo 
atsišaukime į į tautą sako, kad 
yra pasiruošęs paimti krašto 
vadovybę į savo rankas.

Ministeris pirmininkaš Pilim 
lin 'prašo parlamento nepa
prastų įgaliojimų, sulig ku
riais galėtų suspenduoti kaiku- 
rias konstitucines laisves. Fary 
žiuje strateginiai punktai yra 
stipriai dižiūruojami.

Viktoras Tatarunas.
Komedijoje «Moterims Neiši- 
meluosi» vaidina vieną svar
biausių, A.pio Kurdžiau?, rolę.
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Agr. Č. Valavičiūtė - Boguslauskienê

Mes lenkiamos tau, Motinėle...
(Paskaita skaityta Motinos Dienos

Gegužės mėnesį visas kul
tūringasis pasaulis mini moti
nos dieną, kurioje pagerbia 
ma ta aukščiausioji ir kilniau

minėjime Vila Zelinoje)

nedarė jokių svarbesnių gyve 
nime žingsnių, nepasitarę pir 
ma su savo motinomis ir ti
krai jie niekad nepralaimėjo.

skausmo ir kanč'u reikia 
jiems pakelti kai ju nebe ve 
da ir nebeglosto sveln motu 
tės ranka. Tikros mo iniškos 
meilės niekas negali pavaduo 
ti.

Lietuvių liaudies dainoj skun 
džiasi našlaitėlė

Aš vargdienėlė,

A: Tyruolis
v

Nuo Šiluvos Kalneliu
Nuo Šiluvos šviesių baltų kalnelių vėliai 
Mums pro miglas atplaukia tavo mielas vardas, 
Brangioji žeme, ten pratrukus valandėlei 
Tai uždangai, kurią kančia suardo kartais.

šioji, savęs atsižadėjusi ir 
pasiaukojusi pasaulio būtybė, 
kuri yra motina. Viena Rytie 
čiu legenda pasakoja, kad Die 
vas surinkęs gražiausius pa
saulio dalykus ir iš jų padaręs 
motinos širdį. Bet tai ne legen 
da, tai teisybė. Mes ta gerai 
žinom, nes mes visi turim ar 
turėjom motinas

Motina duoda pasauliui gy
vybę, o juk gyvybė yra bran 
giausias žmogaus turtas, arba, 
gal teisingiau pasakius, vieniu 
telis turtas. Be gyvybės nė
ra gyvenimo, be gyvenimo nė 
ra žmogaus. Be motinos nėra 
nei gyvybės nei žmogaus.

Motina ne tik duoda gyvybę 
pasauliui, bet duotą ia gyvybę 
ji saugo, puoselėja ir išlaiko. 
Juk toks menkas i pasaulį 
ateina žmogus - bejėgis kūdi
kis Bet motinai jis yra bran
giausias turtas. Ji sutinka sa
vo kūdikį džiaugsmu žėrinčiu 
veidu. Jos širdis pripildyta ne 
paprasto švelnumo ir meilės 
šiai bejėgei, silpnai būtybėiei. 
Kiek rūpesčio ir vargo ji pa 
kelia, kol tas mažytis kūdikė 

v lis sustiprėja, išauga. Jai ne 
baisios ilgos nemigo naktys 
neidienos pripildytos baimės, 
kai jos kūdikis serga. Viską 
ji padarys, kad tik išgelbėtų 
jį iš mirties nagų.
ji savęs, nei savo sveikatos, 
nei paskutinių jėgų kad tik 
neužgostų ši tokia trapi bū 
tybė.

Motina neskaičiuoja savo 
rūpesčių, nei vargų, kurie jai 
tenka pakelti auginant vaikus. 
Sayo vaikams ji atiduoda ir 
paskutinį kąsnelį, kad tik jie 
būtų sotūs ir patenkinti. Mū
sų liaudies dainoj taip gražiai 
apdainuojamas tas mūsų mo
tinėlių pasiaukojimas:

Juk motinos patarimas yra 
tikrai nuoširdus, jis plaukia iš 
mylinčios širdies. Pasaulis daž 
nai rodo veidmainingą veidą, 
o motina niekada neapgaus, 
savo vaikui ji trokšta tik ge
ro

Motina niekad savo vaiko 
nepasmerks. Ji žino, kad sūnus

Vargo mergelė.
Tai aš papratus
Vargužį vargti.

Kad aš turėčiau
Nors motinėlę
Nors motinėlę
Užtarėjėlę

Regiu, kaip skrieja vytis ten ant balto žirgo 
Į mylimus Trakus nuo Palangos pajūrio. 
Tai didžio Vytauto šviesi dvasia sumirgo, 

' Ir protėviai į mūs dienas ir žygius žiūri.

Nesigaili

Oi močiut, motinėle,
Močiute sengalvėle,
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Dienelę ant akelių
Naktelę ant rankelių
Gana pailsai, gana nuvargai 
Kol mane užauginai.

Pražiūrėjai akeles,
Prarymojai rankeles,
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Motina yra didžiausia 
na. kurią Viešpats davė 
gui. Ji kaip skaisti 
šviečia jo kūdikystėj. Jos mei 
lės spinduliai lydi jį ir suau 
gūsį gyvenimo painiuose ke
liuose. Visada jis gali rasti 
tikrą supratimą ir paguodą 
tik pas savo motiną Nors jos 
mokslas gal kartais ir nedide 
lis, žinios ne per gausiausios, 
bet gyvenimo patyrimas ir 
jautri motiniška širdis visada 
sugeba nurodyti tikrą kelią ir 
išspręsti sunkias gyvenimo pro 
blemas. Daug žymių žmonių

dova 
žmo- 
saulė

Žurnalistas rašytojas Henrikas Lasinskas. sūnus 
ir Bronės Lasinskų, balandžio 26 d. Braz bažnyčioj

Karžygio didžio vardo priešas nepagrobė, 
Kaip aukso karūna jis tebespindi tautai: 
I aisvai lietuvis sės, lietuvė baltins drobę, 
Skaidriai aidės mergaičių dainos linarautėj.

Bet nūn ant Šiluvos šviesių, baltų kalnelių 
Prieš Dievo Motinos bažnyčią tartum dangų 
Graudžiai suklupus Lietuva visa ant kelių 
Maldauja laisvės, laisvės savo širdžiai, rankom.

Pasaulio Lietuviu Seimo Darbotvarke
Vytau
to su-to

mainė žiedus su Amalia Liguori, dukterimi Remo Liguori ir 
Mariana Liguori. Henrikas tasinskas brazilų ir ispanų kalba 
leidžiamuose laikraščiuose dažnokai parašo apie Lietuvą. 
Taip pat yra «Mū ;ų Lietuvos» bendradarbis. Ilgiausių ir lai
mingų metų.

blogai padarė dukra paklydo. 
Bet ji turi dievišką išmintį, 
mokančią atskirti klaidą nuo 
žmogaus Ji pasmerkia savo 
vaikų klaidas, bet jos meilė 
jiems nemažėja. Ta meilė tam 
pa dar gilesnė, nes į ją įsi
jungia skausmas dėl netikusio 
vaikų elgesio Ji juk taip tro 
kšta. kad jos vaikai butų ge
ri, geriausi iš visų. Ji taip 
pat nenustoja niekad tikėjusi, 
kad jos sūnus ar duktė, nuėję 
slidžiais keliais dar pasitai
sys. Ji nepaniekins savo vai
ko, nors ir visas pasaulis nuo 
jo nusigręžtų ir pasmerktų.

Motina yra viso šeimos ži
dinio jungėja ir vienybės sau 
gotoja. Dėl to, kai šeimoje 
miršta motina, viskas lygŲ.at 
vėsta,, atšala. Ir daugeliui me 
tų praėjus, ten nebėra to ti
kro džiaugsmo. Vienuma ir 
ilgesys spaudžia širdį Kiek
vienas jaučia, kad motina bu 
vo lyg kokia vaidilute, kuri 
šeimoje kurstė amžinąją'-san
taikos ir meilės ugnį. Todėl 
ir nestebėtina, kad jai mirus 
dažnai ta santaika pradeda ir 
ti. Vaikų tarpe iškyla ginčai 
ir nesugyvenimas, kurių nėra 
kam pašalinti. Tačiau ir tokio 
se valandose mirusios motinos 
atminimas vaikus ir vėl šutai 
koir šeimoje įsiviešpatauja ra 
mybė.

Kokie nelaimingi tie vaikai 
našlaitėliai, kuriuos mažus 
anksti palieka jų motulės. Kiek

Mano močiutė 
Seniai kai guli 
Aukštam kalnely 
Gelsvoj smiltelėj-

Rugpiūčio 28-3! New Yor
ke įvyksta pirmasis pasaulio 
lietuvių seimas Seimo rengi
mo komitetui pirmininkauja 
prel J Balkonas, o geu se
kretoriumi yra V. , Vaitiekū
nas Veikia ir įvairios komi
sijos. Meno komisijai vado
vauja prof. Juozas Žilevičius 
ir J. Makauskas: dailės paro 
dų komisijai — A Merker-Vit 
kauskaitė: butų ir kitų patal
pų komisijai -- dr A. Skėrys-

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų

nuo

Kol

na-
_____ ___ . . , . , ko

misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Run P. Ragažins- 
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Motina atiduoda viską savo 
vaikams, savo gyožį sveikatą, 
savo neišsmiamos meilės šir
dį bet ar visada ji susilaukia 
tinkamo įvertinimo ir suprati
mo iš vaikų pusės?. O, kaip 
liūdna yra pasakyti, kad yra 
vaikų kurie visai neįvertina 
savo motinos pasiaukojimo. 
Jie nenori žinoti, kad motina 
yra didžiausia geradarė Ap
leidžia vaikai savo vargšes 
motinėles užmiršta kelią į tė 
yų namus ir palieka tos mo 
tinėlės vienos, užmirštos tų. 
kuriems davė gyvybę dėl ku 
rių taip dažnai patyrė visokių 
nedateklių ir vargų Motinų 
širdis iš skausmo plyšta dėl 
■vaikų neištikimybės, bet jos 
kenčia tyliai Jos meilė ir ta 
da jiems nemiršta. Motinos 
meilė savo vaikui yra nemari. 
Nėra nieko kilnesnio ir aukš
tesnio už ją. visos žemiško
sios meilės nublunka prieš ją. 
Pasaulio meilės dažnai virsta 
neapykanta motinos meilė - 
niekada.

Šiandien mes lenkamės Tau. 
Motinėle, mūsų gyvybės da
vėja mųsų didžiausia gerada
rė. gal jau senutė, prispausta 
gyvenimo vargų Laimingi 
esam tie. kurie dar Tave šia
me pasauly turim ir galim 
Tavo meile džiaugtis. Bet, jei 
gu tu jau ir iškeliavai, paliku 
si mus našlaičius tavo pavei 
kslas ir atmintis tegu iš mū
sų atminties niekad neišdils, 
ir tavo meilė tegu iš kito pa
saulio mus amžinai gyvenimo 
audrose lydės

Tautos pajėgumas ir išsilai 
kymas pareina labai nuo to, 
kokias motinas turi tauta Mes 
lietuviai galim didžiuotis sa
vo tautos motinomis. Jeigu 
mūsų maža tauta, apsupta di 
dėlių galingų kaimynų išliko

Jonas Bagdžius, komedijos 
«Moterims Neišsimeluosi» . re- 
žisorius, kuri bus suvaidinta 
24 d. gegužės «Mūsų Lietu
vos» ruošiamame vakare.

finansų — A. Trečiokas: in
formacijos — St Dzikas. Sei
mo rengimo komitetas jau nu
matė tokią darbų tvarką.

Rugpiūčio 24, 3 v. p.p. dai
lės parodos atidarymas.

Rugpiūčio 27, 8 v. v. Baltų 
Laisvės Namuose priėmimas 
seimo atstovams.

Rugpiūčio 28 — seimo ati
darymas Stailer viešbutyje 
New Yorke Seimo posėdžiai 
vyksta tris dienas: ketvirtadie 
nį, penktadienį, šeštadienį.

Rugpiūčio 29, 7:30 v. v. ka
merinės muzikos koncertas 
dailės parodos patalpose.

Rugpiūčio 30, 3 v. p p, ma
sinis mitingas Statlerio vielbu 
tyje, deklaracijų paskelbimas, 
rezoliucijų priėmimas. Tą pati 
vakarą viešbučio didžiojoje 
salėje — šokiai.

Rugpiūčio 31, sekmadienį, 
10:30 v. iškilmingos pamaldos 
šv. Patriko katedroje; 2 v. p p. 
koncertas Carnegie salėje; 6v. 
v. Statler viešbutyje banketas 
ir seimo užbaigimas.

Tos dienos koncerte yra su 
tikę dalyvauti Čiurlionio an
samblis, vadov. A. Mikulskio, 
iš Clevelando; Dainavos ansam 
blis. vadov. St. Sodeikos, iš 
Chicagos ir Varpo choras, vad. 
muziko St. Gailevičiaus iš 
Toronto, Kanados.

gyva, tai labai didele dalimi 
turime būti dėkingi mūsų mo 
tinai lietuvei.

Juk ji vaikus pati pirmoji 
išmokė mūsų brangiosios kai 
bos. Ji skiepijo juose lietuvis 
kus papročius nuo pat kūdi
kystės dienų kvėpė į juos gim 
tojo krašto meilę. O tos mūsų 
lietuvės motinėles, dažnai kai 
mo paprastos moterėlės, jos 
buvo sunkiausiais lietuvių tau 
tos laikais lietuvybės žadinto 
jos ir kėlėjos. Jų pavyzdžio 
ir pasiaukojimo paveikti sto
jo Lietuvos sūnūs ir dukros 
į kovą už gimtojo krašto lais 
vę. Bet trumpai mūsų tauta 
džiaugėsi laisvės saule. Vėl 
ji tapo piktųjų skriaudikų pa 
vergta. Ir vėl motina lietuvė 
stoja į nelygią kovą su savo 
tautos pavergėjais. Jos gin
klas: gilus tikėjimas ir meilė 
viskam, kas yra lietuviška. Ji

ir dabar nepaliauja skiepyti 
s šiuos idealus savo vaikuose.

Šiandien mūsų mintys skren 
da į jus visas močiutes, var
gstančias mūsų pavergtoj tė
vynėj ar baisiame ištrėmime, 
šaltame Sibire. Kas kančias 
jūsų apsakytų ir upes ašarų iš 
matuotų, kurias jūs išliejot 
dėl savo vaikų, išblaškytų po 
pasaulį, žuvusių nuo negailės 
tingos priešo rankos, neteku
sių sveikatos, vargstančių iš
trėmime ir kalėjimuose.

Jūs lietuvės motinos - di
dvyrės, kankinės Garbė per 
amžius tegu būna jums. Jūsų 
pavyzdys mums parodo, kokie 
mes turim būti, kaip savo tė
vynę, savo kalbą ir viską, kas 
lietuviška, turim mylėti ir neat 
sižadėti. Visada būdami ge
rais lietuviais, mes tikrai įver 
tinsime jūsų auką, kurią ant 
tėvynės aukuro jūs sudėjot.
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3 pusi.

— Tarptautinis Laisvųjų Pro 
esinių Sąjungų^Centras Egzi- 
ėje išleido į pavergtųjų kraš 

tų darbo žmones tokį atsišau
kimą: į

«Draugai! Gegužės šventės 
dieną mūsų mintys yra kartu 
su jumis, jūs darbo žmonės 
Bulgarijoje, Čekoslovakijoje, 
Estijoje, Vengrijoje, Lietuvo
je, Lenkijoje, Rumunijoje, Uk 
rainoje ir Jugoslavijoje.

Jūsų eilės metų kova yra 
įrašyta į dirbančiųjų klasės 
judėjimo istorijos puslapius 
kaip gražus ryžto ir pasiauko
jimo pavyzdys. Totalistinės 
prievartos ir priespaudos kru
šoje jūs gražiai išlaikėte pa
grindinius laisvųjų profesinhĮ 
sąjungų principus. Prisiden
giant vadinama liaudies demo 
kratija, norima jums prievar
ta primesti tokį gyvenimo bū
dą kuris nesiderina su pagar 
ba žmogui. Bet nei klastingi 
pasiūlymai nei grasinimai ne
pajėgė jus palenkti komunis
tinei ideologijai, kuri savo 
veiksmais ir metodais pasiro
dė esanti nauja pajungimo ir 
vergijos forma. Kruvinieji įvy 
kiai Poznanėje ir Budapešte 
atidengė tikrąjį veidą tųjų, ku 
rie savinasi dirbančiosios kla
sės vaidmenį, tačiau tikrovė
je yra darbo klasės laisvės 
duobkasiai.

Dirbantieji! Jūsų pasiprieši
nimas sudarė komunistiniam 
režimui žymių sunkumų ir pri 
vertė keisti jo politinę ir so
cialinę strategiją. Tačiau išnau 
dojimų formų didesnis lanks
tumas ir drakonišku nuostatų 
švelninimas vis dėlto negali 
būti laikoma pagrindiniu poli 
tikos keitimu, o yra tik laiki
nis prisiderinimas Tokiu me
tu darbo klasės budrumas ir 
veikla yra svarbesni negu bet 
kada. Jūsų pačių reikalas ap 
sidoroti su profsąjungomis, ku 
rios savo direktyvas aklai pri 
ima iš komunistų partijos.

Jums yra likęs vienintelis 
kelias — statyti savo reikalą 
vimus pačiose jūsų dirbtuvė
se.

Politinė, ūkinė ir socialinė 
priespauda jūsų kraštuose yra 
diriguojama ne tik iš vietinės 
diktatūros, bet — pirmoje ei 
Įėję Maskvos komunistinės 
sistemos. Sovietų Sąjunga ne 
sitenkina vien politine kontro 
le, bet stengiasi užsitikrinti 
natūralius sateliti
nių kraštų turtus ir jų darbo 
masių gaminius Tokiu būd i 
d dėlė dalis jūsų kraštų turtu 
ir natūralinių išteklių yra dar 
bo masių nenaudai išskiriama.

Savo pasipriešinimu komu 
nistiniam totalumui jūs pareiš 
kėtė savo aiškias simpatijas 
ir solidarumą laisvojo pašau 
lio darbo žmonėms. Tarpiau i 
nis laisvųjų profesinių sąjun 
gų judėjimas nesiliauja pareiš 
kęs solidarumą jums Mes ži 
nome. kad jūs galite skaity
tis su tvirta Europos, Ameri
kos, Azijos. Afrikos ir Austrą 
lijos darbo žmonių parama su 
sujungusiu į Tarptautinį Lais
vųjų Profesinių Sąjungų cen
trą. kuris visą laiką skelbė pa 
šauliui apie jūsų eksploataci
ją ir jūsų aukas.

Pertvaros, kurias užtvėrė 
komunistinis režimas, negali 
sutrukdyti bendrą tų pačių į- 
sitikinimų žmonių veikimą Tei 
sė reikšti savo nuomonę, tei- 
sj spręsti savo politinių, ūki
nių ir socialinių institucijų for . 
mas demokratiniais metodais 
— tai yra gyvybiniai reikala
vimai žmonių abipusiai uždan 
gos. Demokratinio pasaulio dar 
bo žmones gerai žino, kad jie 
neg iii gyventi diktatūriniame 
rezune. 1 aisvė yra nedaloma. 
Užtvarų panaikinimas turi bū- 
t v sų laisvę mylinčių žmo
nių bendra diskusijų tema.

Atkakli jūsų kova prieš ko 
monistinę priespaudą ir dikta 
tūrą ir prieš sovietinę kontro 
lę nelieka be pasėkų.

MŪSŲ LIETUVA

Didžiausia atominės energijos jėgainė Š. Amerikoje, Shi
ppingport mieste, su 250 tūkstančių gyventojų, Pennsylvani- 
jos valstijoje, nesenai pradėjo gaminti elektrą apšvietimui ir 
industrijai. Atominės jėgainės «širdis» yra 250 tūkstančių to
nų vandens spaudimo reaktorius, už kurį šiuo metu nėra 
didesnio. Šiame reaktoriuje gaunamas karštis iš atomų skal
dymo yra pakankamas garui gauti, kuris pagamina šimtą 
tūkstančiu kilovatų elektros energijos. Šitai energijai gauti 
reikalinga 14 tonų uranijaus suvartoti.

Viršui: Shippingport atominės energijos jėgainė, kuri 
transmisijos linijomis persiunčia Pittsburgh o rezidencialin o- 
iiidustrialinio priemiesčio reikalams, Amerikos plieno indus
trijos centrui.

Apačioje: Reaktorius nuleidžiamas ant apatinės ašies.
(USIS)

Vyrai Gedimino kalne
V. Mingėla

Tokiu pavadinimu parašė 
knygą et Butkus, išleido «Auš 
ros» leidykla Vokietijoje, 1957 
m. gale.

Šioji savanorio-kūrėjo atsi 
minimų knyga turi 234 psl., 
k etais kalenkoro viršeliais; 
aplanką tapė dail Alfr. Kri
vickas Aplanko vidaus pusėj 
matome 6o m sukaktuvininką 
š os knygos autorių (fotogra
fija) Jo biografiją trumpai nu
sako pati «Aušros» leidykla. 
Leidėjai, norėdami pagerbti 
savaiiorj-kūrėją. Vyties kry
žiaus kavalierių Stasį Butkų, 
jo atsiminimus išleido pirmuo

Nenustokite kovoti už savo 
pagrindines teises už laisvę 
ir tautinę nepriklausomybę,

Tegyvuoja Gegužės pirmo
ji! Tegyvuoja laisvė!»

ju leidiniu
Dėl aplanko Dail. Alf. Kri

vickas nupiešė tris «morkas» 
ir nudažė vėliavos spalvomis 
- geltona, žalia raudona, bu 
sidaro mūsų trispalves vėlia
vos vaizdas Taip atrodo mo
derniojo meno profanui šis 
piešinys Bet šiaip matyti, jog 
tai mūsų trispalvė, ir reikia 
pripažinti viršelio originalu
mas. Apačioj gražus užrašas: 
St. Butkus ir Vyrai Gedimino 
kalne.

Džiaugdamasis šia 1st. But
kaus knyga, pripuldamas sku
bėjau skaityti. Ir su kokiu ma 
lonumu ir lengvumu sekiau 
jo atsiminimus. Lengva kal
ba, paprastas stilius bet kar
tu kiek daug pasakantis sa
vo paprastu minties gilumu. 
Kitas nesugebėtų rašydamas 
tą knygą ir ke’iais pus 
lapiais išsakyti to, ką St. But

I eonardas Z ndriekus

Be Ramybės
Jeigu motina šventom žolelėm pasmilkytų, 
Gal širdies ramybę jdar atgaučiau - - 
Jau ne man linguoja paupy žilvitis, 
Jau ne man sode pragysta paukščiai.

Ar galėjo tiek pakenkti piktas žvilgsnis, 
Ar galėjo tiek paveikti blogas žodis, 
Kad sustingtų šioj kelionėj mano žingsniai, 
Prasidėtų dienos, naktys be paguodos!

Medžiai tą pavasarį v» lai išsprogo, 
Uogos rudeni anksti pritvino kraujo. 
Skausmas pažeidė dienas gimtoj pastogėj 
Mano dainą ir kiekvieną žemės saują.

Nuo to laiko paupy žilvitis kliedi, 
Rauda grįžusi vėlė namiškių, 
Alpsta motina, sukritusi pas klėtį, 
Kad sūnaus krauju žolė aptišKO.

Daužos volungė, vaikus išvedus - - 
Skaudžią rudenų vienatvę jaučia - - 
Jau ir man pačiam užkrito žadas.
Tartum pašautam prie marių paukščiui

kus išsakė viename Kiekvie
nas, kas tik skaitys šią kny
gą kuri nėra jok a novelė ar 
apysaka pajus tą lengvumą. 
Ir tie Lietuvos gynėjėliai, ka
reivėliai. kaimo vaikinai, to
kie mieli, kad ir apiplyšę, be 
kariškų milinių, be gerų gin
klų, bet jie savi, jie lietuviai. 
Ypačiai jaunimas, kuris nie
ko meatsimena iš anų laikų, 
būtinai atveria naujus istori
nius faktus, pateikia tikras da 
tas ir pavardes Net tiems ku 
rie patys tuos laikus pergy
veno, malonu skaityti ir tą lai 
kotarpį prisiminti, nes ši kny
ga padeda orientuotis anų die 
nų sunkiose kovose dėl lais
vės. Chronologine tvarka per
teikiami kovojančios (savano- 
rinės) Lietuvos įvykiai. Vaiz
dai taip kruopščiai irapgalvo 
tai surinkti, atkurti, pateikti 
skaitytojui.

«’ ribėgo prie manęs sava- 
jporis Miliūnas ir beveik verk 
damas~prašo manęs paskolin
ti milinę.

Noriu vykti į frontą, bet vir 
šilą be milinės manęs nelei
džia. Paskolink! Po kelių die
nų grįšiu ir atiduosiu.

«Žmoma, nepaskolinau, nes 
be milinės, kad ir Kaune, man 
pačiam šalta».

«Leidimą iš Kauno išvykti 
vasario mėnesį Kauno karo 
komendatūra buvo išdavusi ir 
Šventajam Tėvui Pijui XI. Ne 
nusjêbkite arba nepalaikykite 
minęs melagiu. Kai jis 1919 
m važinėjo po Lietuvą, tai 
dar nebuvo popiežiumi, bet tik 
popiežiaus nuncijus Ratti Kai 
kuriems mūsų savanoriams 
teko jį matyti. Mačiau ir aš, 
tik tuokart nė į mintį neatėjo 
kad šis svečias bus visos Ka
talikų Bažnyčios Galva».

Korektūros klaidų ne tiek 
daug.

Šio mūsų pilkojo didvyrio 
savanorio St. Butkaus atsimi
nimai primena mums jų dide 
lę auką; tai nuostabios tėvy
nės meilės pavyzdys. Šią kny 
gą turėtų perskaityti kiekvie
nas lietuvis. Kaina $a20.

Draugas.
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TAIP ATRODĖ SENOVĖS 
LIETUVIU GYVENIMAS

PR i ES 1..0C0 METU

Iš pageltonavusių užrašų, ku 
riuos paliko svetimi keliauto
jai ar misionieriai, galima šiek 
tiek atkurti mūsų protėvių gy 
venimą prieš l.CcO metų ir 
ankščiau

. av keliauninkas Vulfsta- 
nas. 887 metais aplankęs lie 
tuvių žemes,, rašo: «Aistija la 
bai didelė. Joje daug pilių ir 
kiekvienoje yra kunigaikštis 
(cyninge). r tenai labai daug 
medaus ir žuvų. Aisčiai alaus 
nedaro, bet yra užtektinai mi 
daus »

Vienuolis Gaudentijus, 1C04 
metais buvo užsukęs į prūsų 
prekyvietę (turgui, kur suplau 
kė daug žmonių. Turguje bu
vo parduodama gyvulių, vai
sių, kailių, visokių įrankių ir 
pan.

Arkivykupas Adomas Ereme 
nietis 1075 metais taip atsilie 
pė apie Žemiją: «Joje gyvena 
žemiai arba prūsai labai hu
maniški šmonės, kurie vyksta 
pagelbėti tiems, kurie jūroje 
atsiduria pavojuje ar užpuola 
mi piratų. Auksą ir sidabrą 
mažai vertina, bet turi daug 
kailių, kuriuos perka ir puo
šiasi kitų kraštų žmonės.

Daug ko girtino galima bū
tą pasakyti apie tų tautų pa 
pročius. jeigu jos tik turėtų 
Kristaus tikėjimą. Be abejo ir 
iki šiol jų žemėje nors visa 
kita yra bendra su mūsų pa 
pročiais. neleidžia svetimiems 
lankyti jų gojų ir šventyklų. 
Žmonės žydrių akių, rusvo 
veido ir dėvi namie austus dra 
bužius, o žiemos metu kailius.»

Bremeno arkivyskupas Rim 
bertas aprašė, kaip švedų ka 
ralius Olefas 853 m. buvo ap
gulęs Apuolės pilį, kurią štur 
muodamas septynias dienas 
negalėjo paimti. Tik kai pilies 
gynėjai pritrūko maisto ir jė
gų toliau gintis, tai sutiko ati 
duoti švedams dalį savo turto, 
o pastarieji pažadėjo grįžti į 
savo kraštą.

Iš tų trumpų ištraukų jau ga 
lįme gauti šiokį tokį supratimą 
ir apie mūsų protėvių kulti rą 
prieš tūkstantį ir daugiau me 
tų. Tuo laiku jie jau turėjo 
miestus, pilis, prekybos cen
trus, jūros laivus; buvo išvys

(pabaiga 4 pusi.)
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Drąsusis Kareivis

— Liepk savo tėvui, kad 
paleistų man uodegą! mal
dauja su ašaromis velnias.

Į tą rinksmą subėgo ir kiti 
velniai ir pamatę sugautą sa
vo sėbrą ėmė prašyti Jokūbą, 
kad jį paleistų.

— Paleisim, — sako Jokū
bas, - - jeigu prižadėsit nesi- 
trankyti daugiau šitame dva- 
ir negąsdinti žmonių.

Stasys Laucius

MALDELĖ
Saugok, Dievuli, 
tėtę ir mamą/ 
brolį ir sesę, 
gimtąją žemę.

v

Ačiū už duoną

Senais laikais, kai paimda
vo jauną vyrą į kariomenę 
tai jis turėdavo dvidešimt 
penkerius metus ištarnauti. 
Tik tiek metų ištarnavęs, ga
lėdavo grįžti į savo tėviškę. 
Žinoma tada jis jau būdavo 
senyvas ir pražilęs žmogus.

Toks vienas anų laikų karei 
vis, vardu Jokūbas, ištarna 
vęs karaliui dvidešimt penke 
rius metus, grįžo į savo gim
tąjį sodžių. Kadangi tais lai
kais dar nebuvo nei traukinių, 
nei autobusų tai vargšui ka 
reiviui teko eiti pėsčiam Ke : 
liavo jis taip visą dieną, išal 5 
ko pavargo ir jau artinosi 
vakaras, o gimtasis sodžius 
dar buvo toli. Radęs pakely 
dvarą, kareivis užsuko į jį ir 
pasiprašė nakvynės :

— Mielai tau leistume čia 
pernakvoti, —- sako jam to 
dvaro žmonės, bet kad ir 
mes patys čia nenakvojame, 
nes naktimis vaidenasi.

Jiems bekalbant ir temti 
pradėjo, bet Jokūbas nesire i 
gė išeiti. Tiek metų ištarna 
vęs kariuomenėj, jis buvo ir 
karšto ir šalto matęs, todėl ■ 
nieko nebijojo. Žmonės visi 
išsivaikščiojo ir Jokūbas liko 
vienas Užsižiebė jis žvakę, iš 
si traukė kortas ir dėsto jas. 
Netrukus supyškėjo, subildėjo 
durys-- ir pilna pirkia prigu 
žėjo velnių Vienas kipšiukas, 
prišokęs prie pat Jokūbo au
sies kad riktels:

— O ta, kvaily, ko. čia pa
silikai ? Ar nori, kad ipes,• tau ; 
galvą nusuktum??
.. — Neriesk taip uodegos — 
sako jam atsigręžęs I okūbas. 
— aš neišigąsiu Eikš, verčiau 
suloškim kortomis, t .-

Velnias sutiko, ir’ jiedu pra 
dėjo lošti -usitarė kad tas, 
kuris praloš, gaus tris sprig-. 
tus į kaktą. ’ irmajį lošimą 
pralošė Jokūbas, ir velnias jau 
taikėsi jam duoti sprigtą, bet 
Jd'kūbaš sušuko: ?

— Palauk, suspėsi. Duok 
man atsigerti. - Ir nuėjo į ki ■' 
tą- kambūrį neva atsigerti, bet 
jis teri’pasiėmė nuo vagio sa,; 
vo-geležinį šalmą, užsidėjo jį ’>■ 
ir -sugrįžo pas velnią. Be to, 

; dar-'radęs ant' varstoto geleži 
nį plaktuką, pasiėmė ir jį 

•kišenę i:-.-
Na dabar gali duoti,- — 

, sako kareivis. .
Velnias barkšt, barkšt su sa , 

vo kreivais nagais Jobūbui 
tris sprigtus, bet tas nė juste 
nepajuto per savo geležinį / 

, š urną. >
Antrąjį kartą pralošė velnias. /
— Na, užsimerk, —sako jam/,. 

kareivis dabar tavo eilė. /’
, Velniukas užsimerkė, o Jo 

kubas kad droš jam, triskart 
plaktuku į tarpragę. Velnias 
sucypė iš. skausmo ir pagriu- 
vo. Atsikėlė supykęs ir sako: '

— Jeigu tu toks tvirtas, tai 
einam persiimti

— Nagi sako Jokūbas,— 
galim persiimti. Bet žinai; ne 
patariu tau su manim prasidė
ti, nes kai spustelėsiu tave,"

tai tik šlapia vieta bepaliks. 
Juk tu ir mano seno tėvo nei 
veiktum, o dar nori su manim 
mėginti.

-- Kur, kur tas tavo tėvas?
— šaukia velnias.

— Nugi, anava. guli, - sa
ko kareivis rodydamas į vars 
totą kampe.

Velnias drykt, pribėgo prie 
varstoto ir šaukia:

— Tėvai tėvai, kelk s, ei
nam imtis'

Jokūbas iš užpakalio nutvė 
rė velnio uodegą ir; įkišęs ją 
į varstotą, prisuko.

Velnis pradėjo rėkti iš skaus 
mo.

— Paleisk, paleiski
Jis. mat manė kad seni 

nutvėrė jį už uodegos irlaik
- Ko dab i.r šauki, lyg spi 

ginamas ? - sako jam Jokūbas.

— Prižadam, prižadam! — 
šaukia velniai i^avo uodego 
mis prisiekiam...

— Tėvai paleisk tu tą biau 
rybę! sako Jokūbas, priši 
kišęs prie varstoto, ir išlaisvi 
no velnio uodegą.

Visi velniai tik ūžtelėjo vie 
sulų ir cypdami išlakstė: kas 
pro durys, kas pro langus, 
kas pro kaminą Nuo to laiko 
niekad tame dvare uebesivai 
dendavo Žmonės ramiai mie 
godavo ir nebereikėdavo ji
ems dangintis į svetimas vie 
tas nakvoti.

ir už sveikatą 
tremties ir vargo 
liūdniausiais metais.

laiminki laisvę 
ginančius žmones. 
Prašau pasauliui 
Tavo malonės.

Laimnki mano 
mokslą ir triūsą 
o aš vis doras 
lietuvis būsiu.

(pabaiga iš 3 pusi)

te šiokią tokią pramonę ir pa 
laikė prekybinius ryšius su 
kitais kraštais O kas svarbiau 
šia tai Bremeno arkivyskupo 
pripažinimas jog senovės lie 
tuviui buvo humaniški ir geri1-' 
žmonės.

Sandara.

i

Stasys I.

Apie našlaite, ragana ir kvail iti 
./ • ■ •

Ko berželiai liūdi?
Ko nusviro šakos?

" Ragana beširdė
Našlaitėlę plaka

Čiulba tai graudena 
vyšnioje pa ikščiukai 
Ragana rankelę 
Našlaitėlei suka...

Saulė mr čia verkia, 
Raganai pasiutus.
Ar atjos ant vilko 
per audras Kvailutis?

-Angelėliai tiesia 
plačią laimės juost į, 
o ųiip/yeido kraują 
Našlaitėlė šluosto.

Ragana ant ražo 
dū m trau kyje Trankos, 
o Našlaitė ’šypsos

• am Kva lučio rankų.

Duokit kelią giries, 
ir išdžiūkit liūnai: 
į stiklinę pilį 
grįžt j karaliūnai!

K : p-.
i i i
i H H

Liucius

1
2

ŠKOl&l: ktė Bronislovo, gim. 1910 m., 
11. Virbickas Juozas,1' sūnus

Gregoriaus. iz-
.12 Garbauskas Antanas.

13. Garbauskas Bronius.

15. Garbauskas' Aloyzas,'
.16. Garbauskas Adelė,
'.17. Karnelavicius ’Stasys,

18. Jacunskis Bronius. ;
1 19. Vaicekonis Juozas, gim. 
,19Í0m. Raseinių apskr;/
/ 20. Vasiliauskas’ U Bronius, 
aįjie 35 - 38 metus ■ amžiaus.
gį. Vilčiauskaitė Marija, būv. 

.operos dainininkė, ’
22. Vaičiūniefiė Anastazija, 

,'įMim 1918.,
‘ Ž3. Varhaitienė’ Ona, duktė
Jurgio, -U ■ .

2£. Vyšniauskas '’Romualdas, 
f giin. 1926m. Kybartuose, 
J 25. Wishis Jonas/

26. Weber Marija, apie 60 m. 
( amžiaus,
Ų 27.. Žebrauskas Jonas, s. An

tano gim. 1910m
i 28. Žiglys Jonas, s. Kazio, gi. 

’ i 1920m.,
29 Petkevičiūtę Lęosė,
30 Sedleckienė-Petkevičiūtė

Emilija,
31.
32
33
34.
35.
36.
37)

Krppovįesas Liudvikas, • 
Kru pov fesas 'Vacio yas, 
KrppųVjesas Teofilius _. ......_____________
Algirdas .dikas sūnus l g- 14. Garbaus kas1 Andrius.

Idikas Romualdas, sūnus

r, ,4.
lio

5.
Igno, ' U.

6. Idikienė Antanina, duktė
JUOZO / ■
c.7 Kazlauskas Vincas, sūnus 

Č J d ozo, .
8. Čemarka Vytautas,-sūnus

•' Juozo. , '.’/UA.
9 Bacevičius’ Kazimieras,

■ - sūnus Bronislovo gim. 1906m.,
10 Bacevičiūtė Agnieška, du

Nudaučienė Marija, 
Nudaučiūtė Anelė, 
Nudaučiūtė Zose, 
Nudaučiūtė Jadvyga. 
Alaunė Norbertas, 
Pipiras Antanas. 
Kuzma Antanas,

38) Makaras Antanas,
39) Timiriazeva - Kisieliova 

Vera,
40) Kisiliov Vladimir,
41) Alimas Vladas,
42 Andrijaitis Jonas, s. Jono 

gim, 1920.,
43 Ablonskis Juozas s. Sta

sio gim. 1928.

(p i) i
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Pantu KI i n i c a 1
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

es»it arno jee*» nem • ► * •
. »W4 »i»»a «u‘jó aene eatn; Hawi bums » •

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

L Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 10:3® iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Selėld” programa visiems! ii

.' PAGEIDAVIMU KONCERTAS
■ J '■ g

Atsiųskite du tuščiu' Café Seleto” voku i C.'postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik nonce'plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime! Y., . ' ,

Priimame Komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

Galima gauti naujų lietuvišku plokštelių!

■ t

toa > toj;
Wi PRACA SÃO JOSt DOi CAM FCS, 1 -- V. ZELINA į 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915 g|
. WS 

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI £
NAUJANYB1Ų R

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminiu imlu,' 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- / W 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t • 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas,

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA W 
ÍSSIMOKEJIMUI. W

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ÍUiii.HHmintiniu = iliiiiiiiii;<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiii.tihiiii •m m iii m Hutu »> « «ii >' imim iii m.itt nij m n =

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
• IRMÃOS BAUŽYS
*= . Registrado no C. R. C. aob o n o 550

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
f I elefone

f Aberturas de firmas 
į Encerramentos de firmas
g Transferencias de firmas
J Contraí. na Junta Comercial 
g Diskai. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
= iij'lli =i||i iii inMtninIiitiiiiiiiiiiiiiiiiipini niiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

63-6OO5
Contratos de locação
Cartas de França

. Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidento 

8 às 19 horàs.
||||I>||||||PWI|II|II = 'linwu!'= IJÍIIIIIIII ÍM .i, u> £iIu

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų' ir kitu reikmenų prieinamomis .

■kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIEN1S & JAKUTIS LTŲA.
Av. Sapopemba 18-A —■; Vila Celeste

PRANAS & ClA. LTDAL 
JMcnyi ■.777X7 .c j

Madeiras em " ggral ~

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Fone: 52 0229 
^Endereço Telegráfico: « C A B 1 U N A ».

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

Nanque - Estado de Minas Gerais Jj

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

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

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

— Bendradarbiauk jojt- 
pra nešdama s- visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto a- 
interiorn.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

8IB2MÃOJ? CARRIIfRi LW
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą ja® 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Ruą Dino Bueno, 795 a 835 
i elefones: 51-4619 e 51-2223

Caixa Tostai 3967 S Ã O P A U L O

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JIUlJ-ymiLOJIE LAUKO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokė jimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina

5
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SUPILTAS NAUJAS KAPAS

Š. m. gegužės men. 10 d. mi 
rė Stasys Vinkauskas 51 me
tų amžiaus, palaidotas kapi
nėse Araçã.

Velionis buvo kilęs iš Kau
no. Atvyko į Brazilija 1925 me 
tais Turėjo nuosavus‘namus 
Moõca rajone, rua Leme da 
Silva, 351.'

Paliko nuliudime gausią šei
ma: žmona, vieną sūnų jau ve 
dusi ir penkias dukras.

Tebūna lengva jam Brazili
jos žemė.'

— Š. m. gegužės mėn. 12 d. 
mirė Antanas Ruzgas sulau
kęs 70 metų, buvęs Lietuvių 
Namų, Mooca, rua Lituania, 67 
sargu.

Kilęs iš Utenos apskr., at
vyko į Braziliją 1929 m. Pali
ko nuliudime: žmoną, du sūnų 
(vienas vedęs) ir dukrą.

Laidotuvėse dalyvavo dide
lis būris lietuvių ir vietinių. 
Palaidotas Vila Pormoza ka
pinėse. Iš namų iki amžino po 
ilsio vietos palydėjo kun Šeš 
kevičius.

Velionis buvodideLs patri- 
jotas, atkuriant Nepiklausomą 
Lietuvą, dalyvavo partizaninėj 
veikloj, prisijungdamas prie 
pirmųjų savanorių. ’

Te būna lengva antw. tė
vynės — Brazilijos žemelė.

PRIĖMIMAS PAS JAPONI

JOS GENERALINI KONSULĄ

Š. m. balandžio mėn. 29 d. 
Japonijos Generalinis Konsu
las São Paulyje p Koichi Su 
zuki su Ponia savo , reziden
cijoje - Rua Piaui, 874. suruo 
šė Japonijos Imperatoriaus gi 
mino sukaktuvių progą oficia 
lų priėmimą, j kurį, be vietos 
valdžios, paulistų bei japonų 
kolonijos atstovų, dar buvo 
pakviestas bei dalyvavo ir 
São Piulo Konsulų Korpusas- 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis su Ponia.

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 0 and • sala 404 - Tel. 35 0062

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti Kad tai įvykdžius. 1 iet. S ga 
Er. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilna, odą batams ir vaistus.

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

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

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti • žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčia me naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

ARGNENTINOS PREZ1DEN- 
^TAS 'SAO PAULYJE. -

Š. m. balandžio mėn. 10 d. 
Brazilijoje viešėjo naujai iš
rinktas Argentinos Preziden 
tas Arturo Frondizi. Tąją pro 
gą, jis atsilankė ir į São Paulo, 
kur buvo iškilmingai sutiktas 
ir priimtas. Tarpevįvairių pa
gerbimų buvo suruoštas iškil 
mingas priimimas ir Guberna 
turoje į kurį buvo pakviestas 
ir São Paulo Konsulų Korpu
sas-jų tarpe ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis su Ponia. 
Be to, ta pačią progą Konsulų 
Korpusas buvo perstatytas Jo 
Ekscelencijai i onui Arturo 
Fronnizi «-Argentinos Prezi
dentui-».

— Atvyko į São Paulį iš 
Australijos šokolado produk
cijos instruktorius Povilas Kuz 
necovas. Šis mūsų tautietis 
savo atostogas leidžia keliau
damas po pasaulį. Jau buvo 
nuvažiavęs Vokietijon, aplan
kė Prancūziją, Italiją. Ispaniją. 
Portugaliją. Šveicariją, Angli
ją ir kitus kraštus. Brazilijo 
je mani išbūti du mėnesiu, o 
iš Čia vyks Šiaurės Amerikon, 
iš kur, per visa kraštą kėliau 
damas, plauks atgal Australi
jon į Melburno miestą Kelio 
nėję išbus ištisus metus?;

PUIKIAI PĄVYKO
KONCERTAS - BÀLIUS

Š. m. gegužės mėn. 10 d. 
įyyko Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje «Kone rtas - Balius», 
kuris praėjo, pilna to žodžio 
prasme, geriausiu pasisekimu. 
Didelė Mokos rūmų salė bu
vo pilnutėlė lietuviškos visuo 
menės. Iš to galima spręsti, 
kad mūsų jaunųjų pasirody
mu buvo didelis publikos susi 
domėjimas, kurių tarpe daly
vavo svečias iš Rio de Janei
ro ir švečias iš Australijos.

Programa buvo įdomi, tur
tinga ir gerai suorganizuota. 
Tai Ali. Žibo, kaipo aktoriaus,

| ĮZ T I I \/ I ... ,
1 t I U V lz GEGUŽES MEN. 24 D. "ATVYKDAMAS Į 

«MUSŲ LIETUVOS» VAKARĄ, PAREMSI LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ.

režisoriaus ir organizatoriaus 
nuopelnas. Jis sugebėjo surin 
kti iš visos mūsų kolonijos 
jaunas as mūsų atžalas ir jas 
parodyti publikai Ir iš tikrų 
jų, tie mūsų jaunieji meno 
mėgėjai nei jo, nė pačios pu
blikos nepvylė ir publika ne
sigailėjo jiems už tai gausių 
plojimų.

Iš Bom Retiro dalyvavo 
akordionistai A do a Zaparec 
kaitė, Vy as Mikalkėnas ir 
smuikininkas Pranas Blaževi
čius ;

Iš Muinho Velho - Akor- 
dionistės Rožytė Tubelytė ir 
Janetė Paukštytė, pianistas 
Antonio Baccanino ir bateria
- F. M. Macarroni;

'š ^at-nue das:Na°Aps mer 
gaičio trio: Danutė Jur vičiu- 
tė. Ivonė Skarupskaitė ir Na
talina Verbi ckaitė.

Solistai: Irenė Adomavičiūtė
- pianistė ir akordionistė iš 
v. Zelinos. Joana Bratkauskai 
t.ė pianistė iš V. Prudente, Vik 
tori’a Pukenytė akordioništė 
iš Sto. Andrė ir Ivonė Skaru- 
pskaitė padainavo porą gana 
sunkių dalykėlių.

Mot. St. Kubeliūnas paskai
tė porą failetonų. kuriais pra 
juokino publiką iki ašarų.

Šis koncertas - balius parų 
dė. jog mūsų jaunimas mielai 
prasideda prie bent kokio lie 
tuviško parengino ir mielai ja 
me dalyvauja, tik jų vadai 
privalo nenuleisti rankų, juos 
lavinti, nes tik jie pavaduosią 
mūsų sėnstansčias meno jė 
gas Talentų jiems netrūksta 
ir tuos jų talentus mes turime 
pastatyti atatinkamoje aukštu 
moję.

Bendrai paėmus3 koncertas
- balius pavyko puikiausiai. 
Tvarka pavyzdinga. Šokius 
grojo « '^aulistinha» orkestras• 
Tik gaila, kad jis negroja lie 
tuviškų šokiu, bet kaip teko 
patirti, kad ateityje, jie pasis 
tegsią pagroti lietuviškų pol
kučių

Svečias

— Švečiai iš Rio de Janei
ro. Kan. Z Ignatavičius. Rio 
de Janeriro kunigų seminari

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

Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaitj R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

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

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av Zelina, 706.

EJ€ K ii TO K i €) CCSTAEIL
/ ■ ISA fC IIMENTC

Irmãos Nascimento
REG. C R. C. SP. Nro 1.48X

Atlieka firmų atiū^y.nus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v Zelina, 831 - Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

jos profesorius irĮlietuvių ku 
nigų mis'jonierių direktorius 
šią savaitę lankėsi São Pauly. 
Marija ir Jonas Adomavičiai 
atvyko į giminių vestuves. A. 
Dubauskienė irgi svečiuojasi 
pas savuosius.

— Kazimieras Ambrozevi- 
čius, kandidatas į deputatus 
praėjusį sekmadienį dalyvavo 
Utingos apylinkės lietuvių su 
sirinkime kur tarėsi rinkimi
nės propagandos reikalais. 
Utingos lietuviai pasiryžę sa
vo tautiečiui talkinti, surinkti 
nemaža balsų.

Ketvirtadieni Kz. Amhroze- 
vičius buvo susitikęs Vila Ze 
linoje su kongregadais. Jauni 
mas yra pasiryžęs gražią tal
ka pravesti.

Kz. Ambrozevičius rinkimų 
reikalais kiekvieną dieną kur 
nors lankosi. Atrodo, kad idė 
tas darbas nebus veltui, bus 
apvainikuotas laimėjimu.

— Jonas Deveikis nuo 1 d. 
gegužės atidarė pensioną V. 
Marijanoj, ri a 5t.la 96.

— Ši šeštadieni 12,30 ’ vai. 
per Radio 9 de'Tulho, religi
nėj proo-ramoi 'hus transliuo
jama lietuviškos religinės mu 
zikos. Gruodžio Tėve Mūsų. 
Kitą šeštadienį per šį pusva
landi bus ranslioiama lietu 
viška religinė muzika. Šiuo 
reikalu rūpinasi mokytoja Aid. 
Nadolskytė ir V. Tatarūnas.

— Seselių nraneiškiečiu 
gimnazijos ir pradžios moky
klos mokiniai gražiai paminė 
jo Motinos Dieną. Programa 
buvo įvairi ir įdomi. Progra
mą dar paįvairino vienas pa 
veikslas iš operos Yara Solis 
tė orkestras savo partijas ar- 
tistikai išpildė. Žmonių buvo 
pilna salė.

— Rio de Janeire Motinos 
Diena pravesta įspūdingai. Iš 
nedidelės kolonijos atsilankė 
gana daug žmonių

t— Lietuvių Bendruomenės

.. A „LIETUV°S. NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

OrganĮw__w^ 
posed.’^^^^WSMIIlBBMBBHBi 
tais gegužės mėnesio 12 die
ną, nustatė rinkimų datą ir 
šiuo skelbia lietuvių visuome 
nei, kad rinkimai į Brazilijos 
1 ietuvių Bendruomenės Tary 
bą įvyks 1958 m. rugpiūčio 24 
dieną. Kandidatų sąrašai turi 
būti įteikti ne vėliau, kaip 69 
dienų prieš rinkimus, t.y. iki * 
birželio mėnesio 25 dienos im 
tinai.

Rinkiminės taisyklės ir ki
tos informacijos bus paskelb
tos artimiausiu laiku.
Organiz. Komit. Pirmininkas 

Antanas Stonis
TI. Sekretorius 

Zenonas SBačelis /
— Laiškai: O. Šimonienei, 

V. Navickui, J. Jakučiui, Ed. 
Zalandauskui, A. Nadolskytei, 
K. Navickienei, P. Ambrozevi 
čiui, J. Bliujui, N. Vinkšnaity 
tei, J. Seliokui, V. Balčiūnui, 
M, Vitkūnienei, Aid. Butrima- 
vičiūtei, K. sadzevičiui, Vikt. 
Blaževičiui, A. Lazdauskui.

— Benediktas Brazas iš Ra
seinių, gyvenantis Rua Lon
tra 20, Vila Ede, paieško sa
vo giminaites Onos Urbanavi 
čiūtės-Pfeiferienės, kitados gy 
venusios S. Pauly rua Silva 
Pinto.

— Gegužės mėn. 8 d. Vila 
Zelinoje mirė Magdalena Ta 
mošaitienė 75 m. amžiaus, ki 
Jusi iš Kauno. Nuliūdime “pa
liko artimuosius.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

(pabaiga iš 4 pusi.)

44. Andrijauskas' Stays gim. 
19 5m.
45. Andrejauskas.. Vytoldas,

gim. 1919., ' :.L «•
46. Ardwigat Adolf,
47. Ardwigat Augustina,
48. Ardwigat Kurt, į
49. Ardwigat Adolf,
50. Ardwigat Albert,
51. Ardwigat Kąrdelina,
52. Ardwigat Erika,
53. Ardwigat Ruta,
54. Asôhann Heinrich,
55. Aschann Mėta,
56 Aukštuolis Alfonsas, s. Jur 

gio,
57. Aukštuolis Stanislovas, s. 

Stanislovo,
58 Bartkus Ignas, s. Antano, 

gim. i92Cm.,
59. Butkiewtsch Mariam gim. 

1895 m, Kaune ir
60 Bartkus Pranas, gimęs 

1898 m..
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO d a LITUANIA, 
Rua Dom José de Barros, 168- 
5.o andar, Caixa Postal, 7249.

São Paulo - Brasil.

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiame 

oro -paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams • caixa postai 371, 
São Paulo.

SI U V É J A S
POVILAS AMBRGZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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