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Melancholiškas Me Milan Atsisveikimas 
su Krusciovu.

Kremliaus raudonasis caras 
nenorėdamas visiškai sukom 
promituoti Anglijos užsienio 
reikalų ministério M c Milan, 
šios savaitės pradžioje žengė 
žingsnį atgal nuo duoto prieš 
kelias dienas politinio pareiš 
kimo, kad užsienio reikalų 
ministerių susirinkimas Berly 
no reikalu yra nereikalingas. 
Dabargi sutinka, kad užsienio 
reikalų ministerial susitiktų. 
Šitas pareiškimas Anglijos 
premjerui, tarsi didžiausią slo 
gutį nuo širdies nustūmė. Prie 
šingu atveju M c Milan būt grį 
žęs Londonan visiškai sukom 
promituotas prieš visą pašau 
lį. Tačiau pasaulio politikų 
tarpe paskutinis Kruščiovo 
pareiškimas jokių prošvaiščių 
ar vilčių nesukėlė, nes Kruš 
čiovas savo pareiškimus daž

— Šiomis dienomis Maskva 
atsakė ir į Vakarų notą. Iš 
jos matyti, kad reikalai yra 
prasti. Rusija spiriasi, kad da 
bartinė okietijos padėtis būt 
palikta ilgesniam laikui. Apie 
Vokietijos suvienydama jau 
nekalba. Siūlė Berlyno admi 
nistravimą atiduoti patiems 
vokiečiams, kuris praktiškai 
patektų j komunistų rankas. 
Toliau, vieton Vokietijos su 
vienijimo siūlo sudaryti tai 
kos sutartis atskirai su Rytų 
ir Vakarų Vokietijos vyrhusy 
bėmis taip pat abidvi valsty
bes nuginkluoti. Reiškia Mas 
kva nori dabartinę Europos 
padėtį palikti visam laikui. 
Tuomet Rusija pasiliktų su 
Rytų Vokietija, susitvarkytų 
su Rytprūsiais, turėtų patoges 
nes progos smarkiau paspaus 
ti satelitinius kraštus, o apie 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimą 
neliktų jokios svajonės Pabal 
tiečius tuč tuojau išmėtytų po 
Rusijos plotus, ką p išmėtė 
Pavolgio vokiečius, Dono ka
zokus ir kitas tautines mažu 
mąs. Paskutinė Maskvos nota 
buvo atvira aiškiai pasisakė 
ko nori. Yra labai aišku, kad 
Rusija bijo suvienytos ir apsi 
ginklavusios Vokietijos Bet 
kodėl tik Rusija gali būt su
vienyta ir apsiginklavusi, bet 
ne Vokietija? Ar ne visų tos 
pačios teisės? Kodėl gi Afri
koje kovojama su kolinializ 
mu, o Europoje leidžiama pa 
vergti šimtemečiais laisvai gy 
venusias tautas?

McMilan padarė nuolaidų

Anglai yra biznierių tauta. 
Jie prekiauja savomis ir sve
timomis prekėmis. Savo kailį 
gelbėdami jie labai lengvai 
dalina svetimas žemes ir ki
tų reikalus tvarko. Taip buvo 
Jaltoje ir Teherane. Panašiai 
pasielgė šiomis dienomis Mas 
kvon nuvykęs Anglijos minis- 
teis pirmininkas McMilan, ku 
ris grįžęs Europon siūlo pa
laikyti Kruščiovo planą - nu
ginkluoti centralinę Europą, 
pirmoje eilėje Vokietiją.

Kaip iš anksto galima buvo 

nai keičia ir jais remtis tarp 
tautinėje politikoje yra nega 
Įima.

Prieš grįžtant M c Milan, po 
10 buvimo dienų Maskvoje, 
abudu su Kruščiovu paskelbė 
komunikatą apie susitikimo 
pasekmes. Komunikatas gana 
melancholiškas. Daug žodžių 
prirašyta, bet maža turinio. 
Gal pati svarbiausia vieta, 
kur sakoma, kad tarptautines 
problemas reikia spręsti dery 
bomis, bet ne ginklu.

Berlyno klausimu, komuni
kate pažymima, kad kiekvie 
na pusė pasiliko prie savo 
nusistatymo.

Vakarų pasaulio spauda Mc 
Milan kelionę Maskvon laiko 
nepavykusia, nes dviejų, Mas 
kvos ir Vakarų, nesuartino.

spėti, kad šitas pasiūlymas ne 
sulauks pritarimo nei Vašing
tone. Paryžiuje ar Bonnoje, 
Bet Kremliui tai nelabai svar 
bu, nes žino, kad Vakarų po
litikai nepritars bet jam svar 
biausia yra skaldyti vakarų 
vieningą frontą. Šiuo klausi
mu jau pasisakė žinoma prie 
šingai, Amerikos prezidentas 
Eisenhower. Prancūzijos pre
zidentas De Gaulle, Vokieti
jos ministeris pirmininkas Ade 
nauer.

Kruščiovas Vokietijoje

Kovo mėn. 4 d atskrido 
Leipcigan. Rytų Vokietijon, 
sovietų ministeris pirmininkas 
Kruščiovas Vokiečių komunis 
tai sutiko Kruščiovą kaip di
džiausią taikos apaštalą, ku 
ris Vokietijoje esąs labai lau
kiamas

Kruščiovas, atsakydamas į 
sveikinimus ir linkėjimus tarp 
kitko pasakė, kad tik bepro
čiai gali pageidauti karo ir jė 
ga spręsti ginčytinus klausi
mus Jis atvykęs Vokietijon 
kalbėtis su vokiečiais (Rytų) 
sudaryti taikos sutarčiai Taip 
pat jis tikisi Leipcigo mugės 
metu susitikti su Vakarų Vo
kietijos ir kitų kraštų diplo
matais

Prisimindamas McMilan ke
lionę Maskvon, jis ją šitaip 
vertina: «Yra aišku, kad mū
sų pažiūros ne visais klausi
mais sutinka. Bet kiekvienas 
mūsų turėjome progos geriau 
pažinti kito; nusistatymą»

Leipcige buvo surengtas di 
delis mitingas Kremliaus dik 
tatoriąus pagerbimui. Savo 
kalboje pakartojo tas pačias 
mintis ką rašė savo notoje 
Vakarams

—- Bolivijos sostinėje šią sa 
vaitę buvo didelės demonstra 
ei jos prieš Ameriką. Tukstan 
čiai žmonių susirinkę prie A- 
merikos pasiuntinybės apmė
tė pastatą akmenimis. Šioms 
demonstracijoms priežastis bu 
vo žurnale «Life» paskelbtas 
straipsnis, kad Bolivija esanti

Žiūrėk kaip jie šypsosi... Atrodo, lyg tas maistas 
būtų jų Rusijoj ir kitur, kur yra komunistinė santvarka, ką 
uždirbai, atiduok valdžiai. Ir dar ne tik tylėk, bet Šypsokis 
ir buk ^patenkintas.’ ' ’

skylė, kurioje dingsta visa 
Amerikos duodama Bolivijai 
parama. Šio straipsnio auto
riumi spėjo esant vieną Ame 
rikos ambasados tarnautojų. 
Beabejo, Amerikos priešai šį 
įvykį panaudojo nukreipti 
prieš Ameriką. Amerikos am
basados tarnautojai, saugumo 
sumetimais buvo perkelti į už 
miestį. Tikrenybėje šitokiam 
protestui nebuvo pagrindo. Ir 
štai dėlko: yra faktas, kad 
Amerika pila pinigus į kiau
rą Bolivijos ir kitų valstybių 
Pietų Amerikoje maišą. Eko
nominė padėtis ne tik nege
rėja, bet dar blogėja. Todėl 
keno nors pasisakymas šiuo 
klausimu spaudoje, nėra joks 
nusikaltimas Ir ten kur spau 
da laisva nieks negali uždraus 
ti pasisakyti. Tai buvo priva
taus asmens, bet ne vyriausy 
bės pasisakymas. Juk ir Pie
tų Amerikoje yra laikraščių, 
kurie smarkiai kritikuoja Šia u 
rėš Amerikos laikyseną įvai
riais reikalais Bet Ameriko
je piliečiai nė vienos pasiun 
tinybės akmenimis langų ne
išdaužė.

— Paryžiun buvo nuvykęs 
Vokietijos ministeris pirminin 
kas Adenauer. Su prezidentu 
De Gaullė aptarė aktualiuo- 
siustarptautinės politikos klau 
simus Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos vyriausybių užsie
nio politika sutinka visais 
klausimais.

— Kruščiovas artimojeatei 
tyje numato aplankyti Len
kiją.

- Amerikonų paleistas šią 
savaitę satelitas jau praėjo 
pro ifiėnulį 60 tūkstančių ki

lometrų atstume ir skrenda 
saulės linkui. Jis taps saulės 
satelitu, skraidys aplink saulę.

— Prez Eisenhower spau
dos atstovams pareiškė, kad 
Amerika pirmutinė nepradės 
karo. Užpuolimo atveju gintų 
si. Karą paskelbti gali tik 
parlamentas su senatu. Apsi
gynimas nuo užpuolimo būt 
vykdomas ir prieš karo pas
kelbimą.

Amerikos didžiausiuose dien 
naščiuose buvo įdomių svars
tymų, ar tarptautinei padėčiai 
pasunkėjus Amerika pirmuti
nė pultų priešą, ar ne? Pavyz 
džiui «Sew York Times» ra 
šo. jei norėtume pasipriešinti 
tiranijai, mes (amerikonai) pir 
mieji tu ėtume pasipriešinimą 
pradėti. New York Herald Tri 
btine rašo jei Amerika yra 
pasiryžusi vesti priešo sunai
kinimo karą, ji pirma turėtų 
užpulti.

Ir kiti laikraščiai yra tos 
nuomonės, matant, kad prie
šas ruošiasi Ameriką pulti, ji 
pirmutinė turėtų jį sunaikinti.

Prez, Eisenhower tvirtina, 
kad Amerikos špionažas yra 
taip gerai organizuotas, kad 
visuomet žinos, kada priešas 
ruošis suduoti staigų smūgį, 
puolimą pradėti be karo pas
kelbimo.

Jungtinių Tautų Organizaci 
joj jaučiamas didelis susirū 
pinimas esamaja padėtimi Kai 
kurie politikai mano kad dar 
ateis sunkesnės dienos Pašau 
lis jau vėl pradeda apsipras
ti su galimybe kilti naujam 
karui, nežiūrint kaip jis bai
sus bebūtų. Padėtis yra labai 
paini ir pavojinga.

BRAZILIJOJE
Vyriausybė susirūpino ekono

mine padėtimi

Brazilijos ekonominė ir fi 
nansinė padėtis nėra lengva. 
Tai jaučia visi sluoksniai: in 
dustrija, prekyba, žemės ūkis, 
darbo klasė. Visi grumiasi su 
dideliais sunkumais. Padėtis 
daugiau negu sunki. Vyriausy 
bė lig šiol padėčiai palengvin 
ti nedaug ką padarė. Vyriau 
sybės dėmesį atkreipti į esa
mą sunkią ir pavojingą ekono 
minę ir finansinę padėtį že
mės ūkio, industrijos, preky 
bos organizacijos įteikė prezi 
deniui platų memorandumą, 
prašydami imtis žygių padė
čiai pagerinti. Memorandumas 
prezidentui ir jo bendradar
biams padarė įspūdžio, nes 
tuoj pat buvo sušauktas minis 
terių susirinkimas pasitarti ko 
kių priemonių imtis krizei suš 
velninti. Iš spaudos matyti, 
kad finansų ministeris ruošia 
si kreditą praplėsti Laukiama 
ir kitų konkrečių priemonių.

São Paulo ir Minas Gerais 
darbininkų sindikatai orgąni 
zavo vykimą sostinėm Darbo 
m i nisterie prašė, k ad darbo ’ 
klasės nuo maršo sostinėn 
atsisakytų, pažadėjo jų reika 
lūs su vyriausybės nariais ap 
tarti. Bet vis vien, nors ir 
nedide į skaičių, apie 800. sin 
dikatai veš į Rio de Janeiro 
su prezidentu pasikalbėti apie 
pragyvenimo nuolatinį brangi 
mą. Taip pat ruošiasi atvykti 
ir iš kitų estadų.

Žemės ūkis yra kritęs. Šiais 
metais labai menkas kviečių 
derlius Rio Grande do Sul es 
tade. Apdirbamos žemės plo
tas, ne didėja, kaip turėtų bū 
ti, bet kas met mažėja. Duo 
nai ir kitiems reikmenims pir 
kti, krašte produkcijai su 
mažėjus, reik dideles pinigų 
sumas užsienin mesti. Vyriau 
sybės padėtis šiuo metu yra 
nepavydėtina.

Brazilija smarkiai žengia 
pirmyn automobilių industrijo 
je. Šiais metais jau penkis 
tūkstančius užsienin išveš. 
Didelį geležies ir plieno fa
briką šiomis dienomis statyti 
pradėjo Piraęagueroj, arti Cu 
batono ir Santos miestų. Ši 
industrija bus antroji Volta 
Redonda, kuri jokiu būdu sa 
va gamyba negali patenkinti 
vietos rinkos reikalavimų, 
ypač išsiplėtus automobilių ir 
kitai panašiai industrijai. Šis 
fabrikas pirmoj eilėj aprūpins 
São Paulo industrijos rinką.

— Buvęs gubernatorius Ja
nio Quadros su šeima kovo 
mėn 4 d. japonų prekiniu lai 
vu iš Santos uosto išvyko Ja 
ponijon. Kėlionė ligi Tokio 
truks 52 dienas. Laivas pakely 
je sustos daugely uostų.

Japonijon birželio men. yra 
numatęs vykti; kaipo Japoni
jos vyriausybės kviestas sve 
čias prezidentas Juscelino Ku 
bitshek.
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— Ilzė Konrade yra tikra 
latvaitė, skelbia «Latvija», po 
lemizuodama su kai kuriais 
vokiečių laikraščiais, kurie 
tą pasaulinę plaukimo rokor- 
dininkę buvo pavadinę Balti* 
jos vokiete. Rekordininkė da
bar gyvena Australijoje.

— Pabaltijo grafikų paroda 
Zoppote. Gegužės mėnesį Zop 
poto kurorte prie Dancigo į- 
vyks «Tarptautinė Pabaltijo 
grafikų paroda», kurioje jau 
pasižadėję dalyvauti Lietuvos 
Latvijos, Estijos, Suomijos ir 
Vokietijos sovietinės zonos 
grafikai. Švedija atsisakiusi 

. dalyvauti, o iš Danijos, Nor
vegijos ir Fed. Vokietijos dar 
nesą atsakymų, kaip pranešė 
lenkų laikraštis «Dziennik Bal 
tycki» (Dancige). Parodos ko 
misaras esąs St. Žukovskį.

«Lietuva sovietines agresijos 
dokumentuose»

Tokia tema neseniai išėjo 
Simo Miglino paruoštas leidi
nys (Išleido «Tremtis», Mem
mingen, Postfach 2, spauda ir 
įrišimas leidyklos, 81 pusi.). 
Leidinyje ištisai arba ištrau
komis cituojama eilė sutar
čių, pareiškimų ir kitų doku
mentų. liudijančių Maskvos 
agresiją prieš Lietuvą nuo pir 
mojo iki antrojo karo ir iki 
Lietuvos priverstino įjungimo 
į Sovietų Sąjungą. Liečiamos 
t k. tokios temos: Sovietinė 
tautų apsisprendimo teisės 
samprata — Rusijos komunis 
tų nutarimas laužyti sutartis
- Sovietų Rusijos pasikėsini 
mai į Lietuvą — Lietuvos tai 
kos sutartis su Rusija — Lie 
tuvos nepuolimo sutartis su 
Sovietų Sąjunga — Konvenci 
ja užpuolimui apibrėžti — So
vietų Sąjungos tiesioginės a- 
gresijos Lietuvos atžvilgiu do 
kumentai — Vilniaus ir Vil
niaus srities Lietuvos respu
blikai perdavimo ir Lietuvos 
Sov Sąjungos savitarpinės pa 
galbos sutartis — Sovietų Są
junga braunasi į Lietuvos vi
daus reikalus — Sovietų Są
jungos ultimatumas Lietuvai
— Sovietų derybos dėl Suval 
kijos trikampio — Antrosios 
okupacijos perspektyvoje.

Lietuviuko tragedija šveicaro 
romane

Žinomas rašytojas Edzar 
Schaper (gyv. Šveicarijoje), 
kurio praeities saitai siekia 
Pabaltijį, neseniai parašė ro
maną «Das Tier» (S. Fischer 
Verlag Frankfurt Main). Jame 
intriguojančiai atvaizduoja
mas tragiškas likimas jauno 
lietuvio, patekusio į Švėicari 
ją. kur jis nežmoniškai išnau 
dojamas verslininko.

100 bendradarbių vienai 
knygai.

*/

Kaip žinoma, Tėvynės My
lėtojų Draugija JAV ruošiasi 
išleisti stambų veikalą, «Lie
tuvos žemių aprašymą». Kny
gos medž aga suskirstyta į 6 
skyrius: 1) Vilnija, 2) Rytų 
Aukštaitija, 3) Vidurio Lietu
va. 4) Sudūva, 5) Žemaitija, 
6) Mažoji Lietuva Jau yra su 
telkta apie 100 bendradarbių, 
bet ieškoma daugiau tokių tau 
tiečių, kurie galėtų aprašyti 
savo gimtąjį kraštą ar vieto
vę. Jau yra surinkta apie 10Ū0 
vietovių aprašymų Veikalą 
ruošia Br. Kviklys (adresas: 
5747 S. Campbell Ave, Chi
cago 29, Ill.).

«Daktaras Živago» — lietu
viškai.

Plačiai skaitomas lietuvių 
žurnalas «Lietuvių Dienos» 
(Los Angeles) daro žygių iš
leisti Nobelio premijos laurea 
to Pasternako romaną «Dak
taras Živago» lietuvių kalba

Vilniaus universiteto leidinys 
«Medicina».

Sausio viduryje pasirodė nau 
jas Vilniaus universiteto lei
dinys «Medicina» Leidinyje di 
dėlė grupė medicinos darbuo 
tojų rašo apie savo mokslinių 
tyrimų rezultatus.

«Šaltinėlis» — vadovėlis Puns
ko lietuvių vaikams.

Valstybinė mokyklinių leidi 
nių leidykla 195* m. išleido 
Juozo Vainos parengtą ele
mentorių «Šaltinėlį». Kiek il
gai truko jo išleidimas, maty 
ti iš šių datų: Leidinio rank
raštis Lenkijos švietimo min- 
jos buvo patvirtintas 1955 m. 
pradžioje, atiduotas spausdin 
ti 1956 m. gale, o iš spaudos 
išėjo tik 19 8 m Vilniaus «Ta 
rybinė mokykla* gruodžio m. 
numeryje įsidėjo S. Pupeikio 
pustrečio puslapio recenziją, 
kurioje autoriui daroma daug 
priekaištų.

Žemaitė ukrainietiškai.

Ukrainos valst. leidykla Ki 
jeve ukrainiečių kalba išlei
do J. Žemaitės apsakymų rin 
kinį «Šv. Jurgio aukos». Ver
tėjas: Jurijus Nazarenka Kny 
gos išleista 10.000 egzemplio
rių.

Lrk paieškomų asmenų 
sąrašas

Visus, galinčius suteikti ži
nių apie žemiau išvardintus 
asmenis, maloniai prašome

J. Augustaitytė Vaičiūnienė 
v !

Malda i Sv. Kazimiera
Tu ryto rasa sidabrinė, 
Tu žiedas laukų Lietuvos...
Tavy mūs troškimai visi susipynė — 
Ir mažo, ir jauno, ir seno — 
Pražydusio baltu bijūnu galvos.

Mes prašom, ant viešojo kelio 
Suklupę po savo našta..
Įžiebki languos mūs namelių 
Giedros spindulėlį mažytį, 
Kad laisvė nebūt prarasta.

Be savo pastogės mūs širdys 
Ir Dievui ir žmogui sudžius. 
Baisus ilgesys mus nugirdęs 
Pavers be žiedų ir be lapų 
Į verkiančius kryžkelėj nuogus medžius.

Į svetimą žemę įklimpę 
Jų šaknys n'išleis atžalų ... 
O bitės žieduose kur zvimbia 
Neatlėks pasiimti medaus...
Taip vakaras leisis dienų varganų...

Štai rankose Tavo mūs žemė, 
Jos kviečių gintariniai laukai. 
Kur vandenį sesė šaltinyje semia, 
Ir volungės prašo lietaus, 
Ir varva pušelių sakai...

Taip baugu ir, lyg naktyje, juoda. 
Prabilki, mūs broli skaistus' 
Kas smilgai gyvenimą duoda?
Ir išmuša naują šaltinį, 
Kad lietus versmė per kraštus.

Tai leisk mums sugrįžti į Vilnių! 
Kaip grįžta į lizdą garnys.
Telinksta mūs varpęs nuo pilnio, 
Kaip varpos, brandindamos duoną — 
Tu mūsų jauniausias žinys.

pranešti LRK paieškojimų sky 
riui šiuo adresu:

Lietuvos Raudonasis Kry
žius (Litauisches Rotes Kreuz) 
(14b) Reutlingen. Garteans- 
trasse 5 (W. Germany).

1. Čepulevičius Antanas, gi
męs 1903 m. Gomelio mieste;

2. Garbonkus Vacys, s. Jo
no. gim 1913 m Šiauliuose;

3 Guzevičius Stasys, gim. 
1931 m išemigravęs į Austrą 
liją (rodos Melbourn);

4. Jankauskas Vladas, s. Po 
vilo, gim 1924 m Šiauliuose;

5. Jasiūnas Stasys, s. Anta
no, gimęs 1914 m;

6. Kurkauskas Vladas (buv. 
Prek. ir Pram Rūmų pirm- 
kas) ir jo dukterys: Olga ir 
Elena;

7. Pacevičius Jonas, gimęs 
1924 m Kaune;

8. Poškaitytė Elena, gimusi 
1919 m. Zapiškyje;

9. Sacevičiutė Bronė, gyve 
no 1945 m. Gottingene, išemi
gravo į Australiją;

10. Survila Antanas s. Vin
co, gimęs 1908 m. Kaune (ar 
nemiręs?);

11. Šerelienė Emma ir vai
kai: Erwin, Irma, Edwardas, 
Erich (ieško vyras);

SVYRIAUS MIESTELIS PRIE 
GRAŽAUS EŽERO

Ir daugelis aukštaičių mažai 
girdėjo apie Svyriaus miestelį 
kuris yra apie 30 kilometrų į ry 
tus nuo Švenčionių. Jis stovi la 
hai gražioje vietoje, prie ilgo 
ežero, apsupto kalneliais ir di
dokais miškais. Už keliolikos 
km. nuo to miestelio turi savo 
pradžią upė Neris.

Padavimai sako, jog šį mies
telį įsteigė i3 tamšimt. kuni
gaikštis Daumantas, sūnus Ro 
munto Daumantas pastatęsme 
dinę pilį ant kalno, kuris buvęs 
supiltas žmonių rankomis. Pra 
džioje 16-to šimt toji vieta pe
rėjo į kunigaikščių Svirskių ra 
akas. Vėliau miestelis, pilies 
rūmai ir kaimai buvo nupirkti 
kunig. Radvilų iš varžytinių, 
nes pirmesni vaid.Svirskiai, pa 
skendo į skolas, nubiednėjo. 
Vienas jų ėmė vaikštinėti po 
visą apylinkę prašydamas mal 
dų, bet išdidžiai gindamas sa
vo aristokratinę garbę ir kuni
gaikščio titulą.

Svyriai ilgą laiką buvo stra
teginis punktas kovose su mas 
koliais. Juose buvo dideli mai 
sto ir ginklų sandėliai, atkly
dęs, kareivinės ir pan. Stepo
nas Batorijus, pradėdamas ka 
rą su Maskvos caru Jonu Va 
siiiju už Lavoniją, 1579 me
tais, liepos mėnesį atvyko iš 
Vilniaus apžiūrėti surinktus 
Svyriuje kunig Radvilos ir Jo 
no Kiškaus pulkus. Iš ten lie 
tuviška kariuomenė pasuko Po 
locko link.

Vėliau, švedai ir maskoliai, 
verždamiesi Vilniaus link, pa 
kartotinai naikino ir degino 
Svyriaus pilį ir miestuką, ne 
duodami jam progos atsigrieb 
ti. Šiuo metu Svyriai yra so
vietinės Baltgudijos ribose ir 
velka tokį pat sunku raudonų 
jų maskolių jungą, kaip ir Lie 
tuvos žmonės

Sandara

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

12. Valaitis Vaclovas su šei
ma, iki 1958 m. gyvenęs Es
slingen Wurttbg. ir išemigra
vęs į USA;

13. Vizgirdas Antanas, s. Jo
no su žmona Tekle, Stasio d. 
ir dukterys Marija, Janina, Al 
dona.
(pas.) Dipl. Inž. L. Prosinskis 
Lrk Vyr. V-bos sekretorius.

Sibiro tremtiniu maldos
NEPAPRASTAS SIELOS DOKUMENTAS

Rankoje turiu mažą knygų 
tę. Ją galima sauja' apimti: 
vos 2 per 3 inčius. Pirštais 
liečiu juosvus satino apdarė- 
lius. Jie truputį blizga Virše 
lyje prie nugarėlės išsiūta tau 
tinė melsva juostelė su ne
baigtom trim žvaigždutėm.

Prisiliečiu lūpom: dvelkia 
šiaudi) kūliu priplėkusiu. Ma 
tyti. ilgai laikyta guolio čiuži 
nyje, slėpta po galva, imta į 
rankas keliant ir gulant. Blan 
kioje lagerio šviesoje ne ką 
galima buvo' išskaityti. Lape
liai smulkučiai, išrašyti tam
siai melsvu rašalu Ir tų lape 
lių tiktai 60. Galimas daiktas, 
mokėta beveik atmintinai kas 
surašyta, nes su ta knygute 
buvo išsiskirta Niekas neatė 
mė nei privertė atiduodi.

Iš knygelės iškrinta rašte
lis, pageltęs, labai paprasto 

popieriaus, tokios pat rašyse 
nos. Skaitau:

«Pranute, kad galėtum kar 
tu su mumis jausti, mąstyti 
ir garbinti viešpatį, siunčia 
me šią knygutę. Lionė... pada 
rė ją, Valė... piešė, Levutė... 
įklijavo, o aš rašiau. Ad 1953, 
II 16».

Keturių mergaičių triūsas 
ir siela įdėta. Vasario 16 pen 
ktajai pasiųsta, kad galėtų 
kartu jausti Tėvynę ir mąsty 
ti apie Dievą. Knygutė tam 
skirta Jos nevadinama malda 
knygute, bet tai yra Sibiro 
maldaknygė. Nulinksta galva 
minties gilumui ir grožiui, au 
kai ir kančiai, tyrajai Dievo 
ir žmogaus meilei

Praskleiskime tą relikviją 
iš Sibiro!

«MARIJA GELBEKI MUS»
Toks vardas yra tos malda 

knygės. Be aprobatos, be da 
tos be litanijų. Litanijas atsto 
ja kančia. Iš sugeltos-širdies 
kylą maldos į dangų. Ir pirma 
ja malda kreipiamasi:

Išaušo sunki darbo diena. 
Šv. Trejybe, noriu Tave pa
garbinti kantrybe ir pagarba 
savo bendradarbiams. Duoki 
mums išminties ir jėgos ra
miai iškęsti visus nesusiprati 
mus, panieką ir neapykantą, 
palaiminki mano mylimuosius 
ir visą mano Tautą, o ypač 
Tėvynės gynėjus, našlaičius 
ir visus kenčiančius už Tiesą. 
Sujunki mus visus vienybėn 
gyvu tikėjimu, nepalaužiama 
viltimi ir nežinančia ribų mei 
le Amen.

Šioje įžanginėje maldoje yra 
kryžiaus ženklas (Švenč. Tre 
jybė), prašymas trijų dieviš
kųjų dorybių (tikėjimo, vilties, 
meilės), dvasios nusiteikimas 
visa pakelti ir maldavimas pa 

laimos savo Tėvynei.
Visa tai kartojasi kitose 

maldose, Jomis reiškiama to
kia tyra ir gili meilė Dievui, 
kad sunkiausia kančia laiko 
ma Jo dovana ir pikčiausiam 
kankintojui prašoma pasigai
lėjimo. Prašoma malda, para 
šyta ne kieno kito, išmokta 
ar išmokyta, bet kančioje su
kurta. Ne kiekvieną žmogų 
kančia skaidrina. Čia mes tu 
rime karžygiškos ir giliai kri 
kščioniškos dvasios mergai
tes. Jos taip meldžiasi dienos 
kančiai pasibaigus:

«Diena užsimerkė, ir mano 
akis nuovargis merkia, jaus
mai išblėso, jėgos išseko Vieš 
patie, dėkoju už visas šios 
dienos malones: už sveikatą, 
už sielos ir kūno maistą, už 
kiekvieną gerą žodį, už kiek 
vieną malonumą, už viltį, už 
nesavo gimtąją kalbą, kurią 
svečioj šaly girdžiu. Dėkoju 
už skausmą, neapykantą, už 
visus trūkumus, kuriais mane 

bandei. Viešpatie, maldauju 
ramaus poilsio sau ir savie
siems. Amen.

Ten, kur nė naktimis nėra 
ramaus poilsio, prašoma dar 
vienos malonės: «Viešpatie 
mums, vargo vaikams, leiski 
nors sapne pabūti Tėvynės 
žemėje».

LEISKI PRISIKELTI MUSŲ 
ŠVENTAI LIETUVIAI

Per visas maldas savęs ne 
skiriama nuo tėvynės, savųjų, 
kenčiančiųjų ir nukankintųjų. 
Iš širdies gilumos veržiasi 
maldavimai, ryžtas aukotis, 
kentėti, kad tiktai kitiems bū 
tų geriau. Štai prašymas Mi
šių aukos metu:

«Viešpatie.. viską priimsiu 
iš Tavo rankų su dėkinga šir 
dimi: bejėgiškumą begalinį ii 
gesį, paniekinimus, apleidimą 
užmiršimą, netekimą laisvės 
brangiausiųjų.. Daryk, ką no 
ri su manim, tik pasigailėk
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l\as Yra Jniiiitizmas
(tąsa)

Spiritistinių reiškinių 
tikrumas

Praeitą kartą rašėme, kas 
yra spiritizmas. Šį kartą pas
varstykime, ar ištikrųjų vyks 
ta dvasių iššaukimai, pasiro
dymai, pranešimai ir kitoki 
spiritistiniai reiškiniai spiri
tizmo centruose ir umbandis- 
tų terreiruose?

Šaukiamos dvasios

Pirmiausia pažiūrėkime, ko
kiose aplinkybėse yra iššau 
kiamos dvasios. Spiritistinių 
seansų arba posėdžių pradžio 
je, vadovai ar pats mediju- 
mas paragina praktikuoti lab
darybės darbus, šį tą paaiški 
na ir nurodo, kaip laikytis se 
anso metu, kad dvasios galė 
tų apsireikšti per medijumą 
ar kitas priemones. Po to, pa 
prastai pasimeldžiama ar pa- 
giedama kuri giesmė. Umban 
dos krypties spiritistai dar at 
lieka įvairias ceremonijas ir 
aukas. Tuo tarpu šviesos už
gesinamos, išskiriant menku
tę raudoną lempelę. Mediju- 
mas arba tarpininkas atrodo 
patenkąs į transę. tai yra tam 
tikrą dvasinį stovį, kuriame 
būdama yra lyg daugiau ar 
mažiau netekęs sąmonės.

Taip būdamas transe medi 
jumas pradeda kalbėti ar ne 
sąmoningai rašyti ką jam iš 
šauktosios dvasios sako. Jos 
atsakinėja paprastai į medi 
jumui ankščiau patiektus klau 
simus, pranašauja ateitį, iš
skaito dalyvių mintis praeitį, 
kartais jos pačios kalba, lie 
čia. glosto susirinkusius, ne 
matomai kilnoja daiktus, da 
to triukšmą...

Kitais atvejais dvasios atsa 
kinėja per stalelį, ant kurio 
dalyviai turi padėję rankas; 
stalelis pasikelia ir suduoda į 
žemę vieną ar du kartus tei
giamo ar neigiamo atsakymo 
ženklan Umbandistų vadovas 
«babalo», tai yra «šventojotė 
vas», dvasių atsakymus dar iš 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

skaito iš metamų «buzijų» pa 
dėties, kurios yra kauliukai 
padaryti iš įvairių jūros strai 
gių geldučių.

Dvasios ir Politechnikos 
profesoriai

Ka manyti apie tų spiritis 
tinių reiškinių tikrumą? Ar tai 
tikrai ano pasaulio dvasių pa 
sireiškimai, ar tik pačių me
dijumu bei vadovų padari
niai? Gauti į tai teisingą at
sakymą labai rūpėjo žinomam 
Rio de Janeiro Politechnikos 
Mokyklos profesoriui dakta
rui Everardųį Backheuser. 
Tam tikslui jis susidraugavo 
su visa eile spiritistų ir pats 
dalyvavo kokiame 100 spiri
tizmo posėdžių. Po to jis taip 
rašo Leonido Ribeiro knygo
je «O Espiritismo do Brasil», 
p.174ss.:

— Ėjau su geriausia valia į,, 
tuos seansus, norėdamas gau 
ti patikrinimą to, ką buvau 
skaitės Spiritizmo knygose. 
Tačiau turiu pripažinti, kad 
aš pats nieko nemačiau, kas 
verstų padaryti bent mažiau 
šią prielaidą, jog stoviu aky 
vaizdoje gyvųjų bendravime 
su mirusiais; taip pat, nieką 
dos negavau įrodymų dvasiu 
materializacijos ar persikelt 
mo. Nieko, absoliučiai nieko 
nepastebėjau. Priešingai ma
no nuomonė yra, kad viskas 
sukasi apie šposus ir naivias 
mistifikacijas...

Rimčiausias atvejąs buvo 
su vienu medijumu, rodančiu 
«fizinius reiškinius». Jis buvo 
pagarsėjęs kaip dirbąs su rink 
tinių šviesuolių rateliais. Taip 
tad ir aš buvau vieną kartą 
jo «laboratorijoje», įtaisytoje 
vieno žinomo inžin eriaus na 
me Iš tikrųjų, dalyvių rate
lis (apie 12 žmonių) susidėjo 
beveik tik iš garsių rašytojų 
bei mokytojų...

Medijumas iškilmingais ges 
tais suraišiojamas fotelyje, net 
uždedant antspaudus ant raikš 
čių. Po to pradėjo rodytis į- 
vairūs fenomenai, reiškiniai: 
vyko daiktų siūbavimas ore

Magdalena Vinkšnaitienė 
, v
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Atleisk, Viešpatie...
Atleisk. Viešpatie, — ir vėl paklydau 
Vieškeliais žemės eidama 
Vėl mintys klajūnės paslydo 
Ties melsvųjų tolių briauna.

Ir vėl panūdau akis pakelti 
Į svetimos laimės varsas...
Kai skausmas dienas ėmė gelti, 
Vėl rinkau sūriąsias rasas...

Atleis, Viešpatie, kad pavydėjau 
Mažajam paukšteliui giesmės, 
Kad žodžius surinkti nespėjau, 
Kai triško iš širdies versmės...

Kad buities juoston drįsau įausti
Tiek daug nerimo, tiek gėlos — — 
Prašau, prašau atleist — nebausti...
Lūžta malda nakties vėlios...

Pasigailėk dulkės žemės vėjuos! —
Ant aštrios uolos nukritau------
Žinai — nešu dienas sudėjus
Tokias suaižėjusias Tau!---------

Iš eilių ciklo «Mano maldos».

ir jų pernešimai iš vienos vie 
tos į kitą, gėlių padalinimas 
dalyviams; dvasios patarnau 
damos net atnešė po stiklą 
vandens, kad sušvelnintų akli 
nai uždarytame kambaryje 
esančiųjų troškulį... Dvasios 
net atliko sunkų transporta
vimo darbą atnešė pas mus 
dėžę iš gretimo saliono per 
sieną, nes mūsų kambarys bu 
vo uždarytas ir durys ants- 
pauduo os... Viskas vyko ab
soliučioje tamsumoje prie vos 
mirgančios švieselės... Armo
nikėlės garsai, taurių ir sti 
klų skambesys ir vaikų rage 
lių dūdavimas tikinčiųjų bu
vo girdimas kaip kokia dan
giška muzika. Tai buvo sean
sas, pajėgiąs įtikinti ir la 
blausiai netikintį Atrodė jog 
daugumas dalyvių liko užim
ponuoti

Tarp dalyvių buvo ir ma
no mielas kolega Ferdinandas 
Laboriau Atkreipiau jo dėme 
sj j vykstančius dalykus, ir 
po to jis pradėjo suprasti me 
dijumo šposus Mėdijumo su 
rišimas plačioje kėdėje iš ti 

krųjų buvo tik gryna fikcija 
Laisvas jis buvo ir po to kai 
buvo suraišiotas. Mat, jis vil
kėjo pakankamai plačiu bre
zentiniu apsiaustu. Tai įgali
no medijumą iš jo išsinerti 
per galvą. Apgaulystės įrody
mui Laboriau padarė tą pat, 
kiek tik sykių buvo jo pra
šyta.

Dėka dalyvių lengvatikys- 
tės, ga'ėdamas išsilaisvinti 
nuo pririšimo prie kėdės, tu
rėjo galimybės laisvai judėti 
tamsoje po kambarį. Taip ga 
Įėjo nueiti prie bufeto ir at
nešti mums vandens, apčiuop 
tus daiktus, kaip šviečiantį 
laikrodį, pakelti nuo stalo ir 
juos siubuodinti ore 2 metrų 
aukštumoje, išdlinti mums gė 
lių. pamerktų vazonuose, ir 
pagaliau, nuėjęs į kitą kam
barį, atnešti mums aną dėžę. 
Iš tikrųjų antspaudas ant vie
nų durų buvo sulauž; tas, kaip 
tai patikrinome visų aky vaiz
doje ..

Viskas gryna apgaulė ir gry 
na mistifikacija! Todėl atsisa 
kiau aš ir Labonriau pasira

šyti jau paruoštą aktą, kad 
mes kaip Politechnikos Mo
kyklos katedratikai savo pa
rašais garantuojame spiritis
tinių reiškinių tikrumą.

Panašios gudrios apgaulės 
ir gabių šposininkų triukai y- 
ra ir dauguma kitų spiritisti
nių reiškinių. Juos galima čir 
ke pamatyti be apgaulių ir jo 
kių mistifikacijų. Nemaža me 
dijumų už tomis apgaulėmis 
pridarytas blogybes yra kalė 
jiman pasodinti.

Kieno dvasios padariniai?

Žinoma, ne viskas yra me- 
dijumų sąmoningai daromi ap 
gciudinėjimai Seanso metu 
transan patekęs medijumas 
nebeturi pilnos sąmonės kon 
trolės. Tada veikia pasąmonė. 
Psichiniai kalbėjimo, rašymo 
bei kitokio judėjimo centrai 
veikia nepriklausomai nuo Są
monės, automatiškai. Tame 
stovyje tuos judėjimo mediju 
mo centrus ir panaudojančios 
mirusiųjų dvasios savo apreiš 
kimams, pranešimams ir Lt.

Jeigu tos dvasios iš tikrųjų 
kalbėtų ir veiktų per mediju- 
mo galias, kaip atskirti, kad 
tai jų pasireiškimai, o ne pa
čios mėdijumo dvasios pada
ras? Jog medijumas tame sto 
vyje pasiekia prigimties jėgo 
mis ypatingo pajėgumo, pa
vyzdžiui, pasakoti vaikystėje 
skaitytus svetima nemokama 
kalba dalykus! Net pats spi
ritizmo kūrėjas Allan Kardec 
prileidžia, kad «žodiški ir raš 
tiški pranešimai, komunikaci
jos taip pat gali kilti iš pa
čių medijumu įsikūnijusios 
dvasios».

Didžiumoje atvejų jie ir ky 
la iš paties mėdijumo, hipno- 
tizatoriaus, vadovo ar daly
viu sąmonės bei pasąmonės. 
Mat tie dvasių pranešimai vi 
sados atspindi tų žmonių žino 
jimą galvoseną ar to laiko 
dvasią. Pavyzdžiui pačiam Al
lan Kardec iššauktoji Galilė
jaus dvasia pranešusi, jog 
Marso planeta neturinti nei 
vieno satelito o Jupiteris jų 
turįs tik keturis. \ ėliau gi as 
tronomai atidengė kad Mar
sas turi 2 mėnulius, o Jupite
ris net 12 Panašiai yra ir sti 
kitais mokslais

Juk Wo intensyvių spiritiz
mo praktikos ir apsireiškimų 
metų nepadarė nei vieno ati 
dengimo, nei kiek neprisidė
jo prie mokslų pažangos; net 
pačios medicinos — erdvių 
medikai težino duoti, homopa 
tinių ar naminių vaistų recep 
tus.. Daug klaidų ir melagys 
čių papasakoja ir kitos «dva 
sios». Apsireiškusios šventųjų 
Pranciškaus, Antano ar Au-

(pabaiga 4 pusi.)

mano Tautos ir mylimųjų... 
Marija, gelbėk krauju ir aša
romis, pasiaukojimais ir mei
le'išpuoštą žemę... Leiski pri
sikelti mūsų šventai Lietu
vai».

Kuo Lietuva šventa?, Ran
dame atsakymą maldoje į Šv.. 
Kazimierą: «Šv. Kazimierai, 
kuris netiorėjai išvykti iš sa
vo šalies, o jai esant pavoju
je^ iš dangaus padėjai mūsų 
kariuomenei Sugeltomis šir
dimis maldaujame, padėki pri 
sikelti mūsų Tautai kilniam 
gyvenimui, o mums veikiai 
sugrįžti į žemę, pašventintą 
kankinių kūnais, nekaltomis 
ašaromis ir begaliniu sielvar 
tu^;i: *'■'

Maldas kūrusios mergaitės 
giliai tikėjo, kad tokia žemė 
turi naujų šventų jų ir jos karš 
tai meldėsi:

Mūsų Tautos Kankiniai, iš- 
melskite stiprybės, sumanumo 
ir vienybės mūsų Tautos dar
buotojams, išmelskite tikrai 
Šviesų amžinąjį poilsį gaivą 

paguldžiusiem už save žemę. 
Amen.

VIEŠPATIE, KĄ NORI PASA
KYTI TUO VARGU?

Vieni galvas paguldė kovo
dami ir gaudomi, kiti — nu
tremti į vargą ir kančią. At
velykio maldose dūsauja dar 
gyvi nelaimingieji:

«Nuovargis,, nusilpimas su 
kaustė mūsų širdis Nebeturi 
me nei dvasios maisto, nei 
reikalingo poilsio, nei atsiga 
vimo. Ilgesys, lūkestis ir ver 
gija prislėgė mus».

Kodėl tai visa? Kokia to 
kentėjimo prasmė? «Jėzau, ką 
nori pasakyti šituo vargu? Du 
ok man gerai suprasti visiš
ką Tavo norą visose sąlygo
se» — prašoma Antrosios sta 
cijos maldoje

«Kai sielą verkia, kai šir
dis liūdesy merdi, kai visa 
mano būtybė nuovargy virpa, 
Jėzau, maldauju, ateiki. Ateik 
o ateik, Ramintojau, Gaivinto 

jau, kalbėki, ką nori pasaky
ti per šiuos žmones, tomis są 
lygomis, tuo laikotarpiu». (Iš 
Komunijos maldos)

Koks atsakymas? Jo nega
lima išgirsti nei balsiai nei 
aiškiai. Jis ateina tiesiai šie 
lon. kuri pasijunta suraminta 
ir pasako: «Tu mano šviesa 
tamsoje. Tu mano šilima šal
ty Tu mano laimė varge» (Iš 
Devintinių maldos) Pasijunta 
paguosta ir prašo prie Aštun 
tos stacijos:

Jėzau, guodęs Jeruzalės mo 
teris, paguoski šiandien mū
sų seseris, dukteris, sužadėti 
nes, žmonas, motinas, skaus
mo suspaustas dėl savo myli 
mųjų kančių. Amen.

PAKEISKI MANE IR MANO 
TĖVYNĖS VEIDĄ.

Kančioje ir vargenėra leng 
va matyti Dievo valią Jau
trios sielos žmonės tokį klau
simą sau stato. Ir anos tau
rios Sibiro mergaitės sustoja 

ties tuo klausimu sąžinės sąs 
kaitoje:

«ėr visur matau Dievo va
lią? Ar aišku kad kančios ke 
lias ir man skirtas? Ar nevil 
tis manęs nežudo?»

Ar dažnas taip savęs klau
sia laisvėje? Gi anoje nelais
vėje dar klausiama ir artimo 
atžvilgiu: «Ar neskriaudžiu ar 
timo? Savo naštas kraunu — 
darbo negerų nuotaikų».

Laisvėje kaikam pabosta gy 
venti ir tyko savo gyvybės. 
Nelaisvėje savęs klausiama: 
«Ar netrokštu ligos, nekenkiu 
sveikatai?» Ir save dar kalti
nama: «Aš teisiu, smerkiu, ty
čiojuos, pykstu, keikiu kerš
tą nešiojuos, išpasakoju kitų 
ydas, paslaptis».

Ta išpažintis rodo kas dar 
sunkina nelaisvę be pačių 
prievartininkų. Ir dėlto mel
džiamasi: «Šv. Antanai, viso
kių klaidų ir visokios vergi
jos nugalėtojau padėki mums 
nugalėti vergiją savyje.. kad 
aš nebūčiau kitų laisvės žu

dikė». Ir dėlto, kaip atsiteisimą
Dieve, priimki mano kan

čias ir nuovargį, paniekini
mus ilgesio ašaras, alkį, šal
tį, visas dvasios negales, ma 
no pastangas, už Tėvynes 
laisvę, už mylimųjų ir priete 
lių geresnę dalią, už kovoto
jų vėles. Viešpatie, pasigailėk 
ir tų, kurie mus persekioja ir 
kankina, duoki jiems pažinti 
savo meilės saldumą... Pakels 
ki mano ir mano Tėvynės vei 
dą... Amen.

SIELOS DOKUMENTAS

«Lietuvaitės mergaitės, iš 
leisdamos tokią maldaknygę, 
parodė, kiek tvirtas tikėjimas 
kalinių tarpe. Juk lageryje 
kiekvienas prirašytas popie
rėlis, juo labiau ne rusų kal
ba, atimamas ir naikinamas, 
o jos sugebėjo visa tai išsau 
goti ir vėliau persiųsti įvyru 
lagerį — rašo tos knygelės

(pabaiga 4 pusi.)
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— PAIEŠKOMI: —

1. Kloweit Georg,
2. Kerutis Jonas, iš Raugu 

liu km.,
3. Kakarieka Julius iš Vil

L A I / K A f
(Pasaka)

(tąsa)
Žodžiu, diena praeidavo 

džiaugsmingai ir linksmai
Pastaruoju metu visi spin

tos gyventojai suspėjo pamil 
ti mūsų suknelę ir sugrįžus 
į savo vietą, ji turėdavo paša 
koti dienos nuotykius

Toksai jau susidarė papro
tys.

O laikas nežymiai slinko 
pirmyn Aldona ėmė greitai 
augti o ir pati suknelė pase 
no. susiglamžė mezginėliai, 
išsileido lygios klostelės...

Nes, deja, nieko nėra pašau 
lyje amžina, viskas kinta, vis 
kas sensta ir senų daiktų vie 
ton ateina nau ji jų pakeisti. 
Atėjo ta graudi diena ir Aldo 
nos mėgstamai suknytei Vie 
ną liūdną rytą ją nukišo į 
spintos gilumą, greta su mau 
dymosi chalatėliu, o senon 
vieton pakabino naują, dar 
puošnesnę ir gražesnę žalio 
šilko suknelę

Žalia suknelė buvo išdidi 
ir nedraugiška ji nė su kuo 
neka'bėjo ir tik niekinančiai 
Šlamėjo šilku. Taigi, spintos 
gyventojai jos nemėgo.

Užtat visi kiek galėdami 
guodė vargšę rausvą suknytę, 
kuri ilgai negalėjo susitaikyti 
su dabartine padėtim. Dargi 
toksai kadaise nedraugiškas 
chalatėlis sakė:

— Prašau tave, nesivaržyk, 
rausvoji suknyte, įsitaisyk

KAS YRA SPIRITIZMAS?

(tąsa iš 3 pusi.) 

gustino dvasios kalba prieš 
Kristaus mokslą ir Bažnyčią! 
Juk tai negali būti?

Taigi ir tie atvejai kur me 
dijumai sąmoningai neapgau
dinėja, nėra oasireiškimai pa 
prastai kokių tai «dvasių», bet 
pačių spiritistų ir medijumų 
dvasios padariniai: už tat vis 
tiek apgaulės, nors kartais ir 
nesąmoningos.

Pagal žinomus spiritizmo ty 
rinėtojus tos sąmoningos ir 
nesąmoningos apgaulės suda
ro nuo 66 iki 98 atvejų iš 10) 
reiškinių O kas yra priežas
tis likusiųjų atveju? Ar tikri 
mirusiųjų dvasių pasireiški
mai. ar kas kita? Į tai atsa
kysime kitą kartą.

(pabaiga iš, 3 pusi.) 

siuntėjas Jis nepasako, bet 
galima manyti, kad buvo ne
viena tokia parašyta.

Maldom pradedama vargo 
diena ir baigiama. Kreipiama 
si į šv. Trejybę, Šv. Dvasią, 
Dievo Motina, Angelą Sargą, 
šv. Teresėlę, Tautos Kanki
nius. Yra maldos Mišiom. Sti
priai pabrėžiama Auka. Per 
sikeitimas Suvieūijimas. Dide 
lę dalį lapelių užima Kryžiaus 
Keliai, nes ir jų kelias kaip 
kryžius. Sustojama ties savo 
kančios stotimis ir susimąsto 
ma.. Yra maldos Kalėdom, Ve 
lykom, Atvelykiui, Šeštinėm, 
Devintinėm Kristaus Kara
liaus šventei. Daug kreipiama 
si į Mariją — Švenč. Merge
lę, į Girkalnio Gailestingumo 
Motiną (19 ;3 II 8) į šv. Joną 
Krikštytoją (parodyk mūsų 
Tautai tiesų kelią), j šv Juo 

kaip tau patogiau, aš galiu su 
sispausti!

O senoji spinta maloniai ra 
mindavo:

Neliūdėk būk natenkin 
ta, kad atnešdavai džiaugsmo 
kitiems savo gražumu, džiu
gindama akis, ir dabar turi 
ką prisiminti. Niekada , ne- 
jausk pykčio tiems, kurie ūžė 
mė tavo vietą nurimki ir ty 
liai baik savo amžių.

- Ach. mieloji tetule spin 
ta! — sušuko rausvoji sukne
lė. — Aš nesiskundžiu savo 
likimu bet aš norėčiau dar 
nors sykį pamatyti Aldutę, ku 
riai aš taip ištikimai tarnavau, 
kad papasakočiau, kaip aš ją 
myliu . Tu tokia protinga, pa 
sakyk, ar aš ją dar pamaty
siu kada?
Spinta liūdnai trakštelėjo, net 
aidas nuėjo visu kambariu.

— Mažutės Aldutės jau ne
bėra, ji išaugo ir pasidarė di 
dėlė panelė, bet jei tu smár 
kiai norėsi, tai gal būt kada 
nors ją pamatysi

Praėjo gan daug laiko, suk 
neles, kabojusios spintoj, ėmė 
dilti, matyt apie jas pamiršo 
kuriam laikui. Bet kartą žmo 
gaus ranka ėmė jas imti vie 
ną po kitos ir traukti į dienos 
šviesą. Kai kurios grįžo atgal, 
o kitas išnešė. Pasiėmė ir Al 
donos maudymosi chalatėlį. 
Atsisveikindamas jis suspėjo 
suzyzti:

— Laimingai liktis, draugai, 
einu mirti !

Erdviau pasidarė spintoj, 
bet užtai baisiau: kas joms 
bus? Tyliai kalbėjosi tarpusa 
vy ir ruošėsi eiti i nežinią.

Rausvoji suknelė juto, kaip 
blunka medžiaga, yra siūlės 
ir liūdnai nukąrą mezginiai. 
Bet jinai, kaip ir seniau sva 
jojo tik apie viena: dar kartą 
pamatyti Aldoną Juk tereikia 
tik stipriai norėti, pasakė gu 
drioji spinta, o ji taip karštai 
to trokšta!

Iš tos pačios spintos aiški 
nimų visi drabužiai žinojo, 
kad jie dar i'gai gyvens, pa
dalinti dalimis, kol galutinai 
sudils ar pasivers į ką kita.

Ir štai, atėjo rytas, kada 
miklūs žmogaus pirštai paga 
vo rausvąją suknytę ir ji vėl 
pamatė šviesiąją saulutę. Ją 
pavartė į visas puses, paskui 
atardė mezginėlius ir staiga 
trach!., sudraskė į kelias da 

zapą. šv. Moniką, šv. Antaną, 
šv. Kazimierą, šv. Aloyzą. Iš 
pažinties ir Komunijos maldė 
lės, sąžinės sąskaita.

Maldaknygė buvo išsiųsta 
iš Sibiro grįžusio Lenkijon 
prieš 5 mėnesius lietuvio, ku 
ris Balio Centro reikalų ve
dėjui kun. Longinui Jankui 
rašo (1958 lapkričio 22):

«Atskiru siuntinėliu siunčiu 
oro paštu lageryje išleistą lie 
tuvaičių maldaknygę Manau, 
kad Tamstai ir bendrai visai 
išeivijai bus įdomi, o tuo pa
čiu ir vertinga kaip dokumen 
tas».

Taip, tai sielos dokumentas, 
sielos, kuri maldauja:

«Viešpatie sutrumpinki ban 
dymų dienas. Jei reikia au
kų, imki jas iš manęs, tik duo 
ki man kankinių drąsos ir sti
prybės».

S Suž
(Darbininkas)

Tėviškėle, tu graži
Tėviškėlė, tu graži, 
Apkaišyta uosiais.
Tėviškėle tau visi 
Šiandien mes dainuosim.

Tavo marios ir šilai. 
Kloniai ir kalneliai 
Širdužėlėj amžinai 
Šviesų džiaugsmą kelia.

Tavo jūra vakaruos 
Gintarėliais žydi, 
Ūžesį melsvos bangos 
Mūsų dainos lydi.

Tėviškėle, tu graži, 
Apkaišyta uosiais. 
Tėviškėle, tau visi 
Šiandien mes dainuosim

lis. Pats didžiausias mūsų suk 
neles gabalas atsidūrė vonios 
kambary: tarnaitė ėmė juo 
valyti langus ir šluostysi dul 
kės. o kada jis pakankamai 
pasidarė nešvarus, tai jį nu
metė į krepšį, kur gulėjo įvai 
rūs lopinėliai nuo kitų sukne 
lių.

— Dabar viskas baigta, ne 
pavyks pamatyti Aldutę ! — 
pagalvojo rausvosios sukne
lės likučiai ir klusniai sugulė 
tarp sudraskytų draugų

Tačiau gyvenime niekas ne 
žino, kas jo laukia Kartą po 
langais pasigirdo garsus šau
ksmas:

— Skudurų! Skudurų!
Paskui atėjo moteriškė su 

maišu ir pasiėmė visus lopinė 
liūs. Gabalėlis rausvos sukne 
lės pagyvėjo ir ėmė laukt, 
kas dabar bus Greitai jis at 
sidūrė, drauge su visais, did
žiulėj patalpoj, kur gulėjo 
krūvos kitų skudurų,

Tai buvo popierio fabrikas
Vikrios rankos rūšiavo sku 

durėlius ir rausvos suknelės 
likučiai pakliuvo atskiron krū 
von, o iš ten į didelį verdantį 
katilą.

— Ach! — tesuspėjp sušukti 
rausvasis skudurėlis ir užsprin 
go garu. Po kiek laiko maši
na padavė ant stalo, fabriko 
rūšiavimo skyriui, pirmą po 
kelį puikaus lygaus popierio 
laiškams rašyti O kur gi mū 
sų rausvoji Aldonos suknytė? 
Dingo?

Ne. ji pavirto į gražų popie 
rio lapelį ir nematomai žiūri 
į visus, pasiruošus priimti į 
save juodas žodžių raides. Ji 
gyvena tik kitam pavidale ir, 
kaip ir seniau, atsimena mer
gaitę Aldoną.

Praėjo dąugel.metų. Laiškų 
popierio dėžutė gulėjo knygy 

■

no lentynoje ir, pagaliau, bu
vo kažkam parduota.

Atnešė ją į butą, padėjo ant 
stalo ir kada išėmė popierįiš 
dėžutės, tai viršutinis lapelis 
taip ir suvirpo iš džiaugsmo. 
Prieš jį vėl stovėjo senoji ge 
roji spinta, ir vėl, kitų nema 
tomą rausvoji suknelė grįžo 
į namus!

Kaip troško baltas lygus la 
pelis sušukti per visą kam
barį:

— Sveika tetule spinta, tai 
aš, rausvoji suknelė!

Ir atrodė kad tuojau sutrep 
sės linksmos kojelės ir į kam 
barį įbėgs miela mergaitė, kad 
išimtų iš spintos savo mėgs- - 
tarną suknytę! Džiaugsmingas 
susijaudinimas staiga pagavo 
popierio lapelį: prie stalo lė 
tai ėjo jauna graži moteris 
liūdnu veidu.

Ji atsisėdo, pasitraukė po
pierio lapelį ir. atkakliai su
raukus antakius, ėmė rašyti 
vyrui:

— Ne. aš negaliu tau atleis 
ti ir mudu privalom skirtis am 
žinai!

Tai buvo ta pati mažytė Al 
dona!

Rausvoji suknelė, paversta 
popierių, tuojau pažino myli
mą mergaitę ir, klusniai gul 
dama po plunksnos smūgiais, 
stengėsi visom jėgom išreikš 
ti sutikimo džiaugsmą.

Bet negyvieji daiktai negali 
pajudėti! račiau jie moka pra
bilti į mūsų širdis negirdima 
atsiminimų kalba, kur, kartais 
pasiekia žmones. Buvusios 
rausvos suknelės pastangos , 
nepraėjo veltui: nematomom 
gijom nuo nebylio lapelio iš 
sitiesė spinduliai į jaunos mo
ders širdį ir apniko ją vaikys 
tės atsiminimais.

(B. D.)

niaus,
4. Kerpies Anna, (Matuty 

tė) gim. 1904 m ,
5. Kareiva Estefan,
6. K u c k Elsbeth, gim. 

1926 m ,
7. Kaniauskienė Agutė, dūk 

tė Miko,
8. Znyder Jonas,
9 Savickis Antanas, sūnus 

Klemenso, gim. 1898,
10 Vaitkevičius Edvardas, 

sūnus Kazio, gim. 1901 m ,
11. Keniausis Aleksas, sū

nūs Jono,
12. Keller Otto,
i?. Krizonis Antanas, sūnus 

wro?o,
K Kruck Marija,
15 Kramer Anton, g. I923m.,
16. Kairies Ella, g. 1903 m,
17. Kairies Hilda, g. 1930 m.,
18 Klewer Herta, g. 1925 m,
19. Konrad Auguste, gim.

1916 m.,
20. Kairys Edvardas," gim.

1922 m.
21. Kunst Richard, g. 1900m.
22. Korting Marija,
23. Kuntauskas Stasys.
24. Kasparawischus Kazys,
25 Kibelka Max g. 1922m.,
26. Kriščiūnas Vytas, sūnūs 

Juozo
27. Kriaučiūnas Jonas, sū

nūs Prano,
28. Kisnerius Bruno, gim.

1920 m.’
29 Kilna Joseph,

30. Kilna Anthony,
31. Krūminis Petras, sūnūs 

Juliaus,
32 Klumbies Walter, gim. 

1912 m.
33 Klumbies Ewald, gim

1915 m..
34 Kunitzki Albert, gim.

1912 m.
35. Krakauskas Petras, gim.

1908., m ,
36 Kehlert Johann, gim.

1930 m.,
37. Korlkow Feodora, gim 

1934 m.,
38. Kiaulakis Kasimir, gim. 

1919 m ,
39. Knurr Johann, gim 1926 

■2? m. Karaliaučiuje,
40. Kawohl Agnis.
41. Kleinai Ilse, gim 1931m.,
42. Kasimir Ernest,
43. Kasimir Hermann, gim. 

1919 m .
44. Kavaliūnas Johann, sū

nūs Vinco gim. 1893 m.,
45. Kasakauske Maria, gim. 

1926 m.,
46. Kasakauske Janina, gim. 

1925 m .
47. Kasakauske Grete,
48. Kasakauske Johann,
49 Kasakauske Helene,
50. Kasakauske Erich,
51. Karalius Wilhelm, gim.

1903 m.
52 Karlonienė Agata,
53. Kampien Wilhelm, gim. 

1909 m,
54. Kaulitzky Maria, g. 1901m.
55 Kaulitzky Betty,
56. Kaulitzky Christel,
57. Kaulitzky Margarete,
58. Kalinskas Josef, gim.

1915 m .
59. Konvaitis Stasys, gim.

1921 m .
60. Kohn Frieda, gim. 1938 

m., ir sunus Hans-Gustav, gim.
1941.,
61. Konrad Meta,
62. Leschtauske Georg, gim.

1925 m , \
63. Lazaunikas Pranas, iš . 

Kadirkos Naumiesčio,
64. Laukas Josef, sunus Jup 

zo. gim. 1920 ir
65 Linkevičius Bronius, sū 

nus Felikso, gim. 1920 na.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNIA 

R. Dom Jose de Barros, 168, 
Cx. Postal 7259 - São Paulo

— Brasil —
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Skaitykite «Músu Lietuva» Pirkimas pirkimui nelygus.
TAUTI EUl Ali

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,60.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

— Jei .Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius M ARM ORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LT.DA. R, 
Salesopolis, 146. (Travessada 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Sí.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

paštu 2-3 savaitės. : ■■
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.. 1
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698 Penha
Al; Bogaslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platir 
t o j ą' galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių be', 
laikraščių.

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

’>imb

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

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13 00 iki 14.00.
2. PAGElDAVIMŲ?KONCĖ^TAS-;---- ^M^^^
nuo 14,00 iki 14,15. <
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25.
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

«■BHHHMOiB E

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA

SÃO PAULO —Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93 

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

MHHHKHHIHUHmBRHIBH
Smm nu num ® m. miiiiiiiiiiiriii.iiiiiii.iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii ui ir nitinun m mnu mulu iiiiiiiuiiiiti.iinn urni mm. tiom ttim mm = 
= , = 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» ! 
— — B

j IRMAOS BAUŽYS | 
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I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
s Telefone 63-6OO5 į
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I Aberturas de firmas 
e Encerramentos de firmas 
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’ Contrat na Junta Comercial 
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0239 
^Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais"

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

-.tiilh5 (1iiJ J^.illlfllb

BS 
• * ne Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai nas

VILA ALPINA

oQ h ą

RUA COSTA BARROS, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

I!HU J <AJ.LILRI',»,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
'1 elefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

r® u vy r loję LAUK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

[Fone 63-5294

São Paulo

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

5



AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

Pirmas po Velykų švenčių

VARA CAT - N C £ KT AT,
kurį ruošia Liet Kat Bendruomenės Choras, 

bus 11 d. balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Pro 
gramoje naujos choro dainos, gros šaunus orkestras, 
skanus bufetas. Pasiektu salę per Av. Zelina yra patogu 
pėščiam ar važiuotams. nes asfaltuota ir apšviesta.

Todėl vi-i 1i d Balandžio reservuokime koncer 
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui Vila Zelinoje 
koncerte.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEF

SUSITELKIMO DIENĄ 
JAUNIMUI

Organizuoja Moksleiviai 
Ateitininkai kovo 14 dieną 
(šeštadienį) 7 vai vakare su
sitelkimo konferenciją ir išpa 
žinti.

Sekmadienį per 9 vai. šv. 
Mišias Komunija. Po to Aga 
pė. 5 vai. p p. Kryžiaus Keliai 
ir Graudūs Verksmai už per 
sekiojamą Lietuvos Jaunimą.

Dvasios Vadas ir Mokslei
vių Ateitininkų Valdyba K vie 
čia visą lietuvišką jaunimą 
susitelkime dalyvauti.

JAUNIMO PIKNINKAS

Šį sekmadienį moksleiviai 
ateitininkai rengia išvažiavi
mą į Horto Florestal Šv. Mi 
šios bus Vila Zelinos bažny
čioje 6 vai. 15 min Į išvykos 
vietą bus reservuotu traukinio 
vagonu. Ateitininkai kviečia 
išvyka pasinaudoti visus no
rinčiuosius.

• * t . ■ r.*-.’ ’
— MOKOS LIETUVIAMS 

kartą į mėnesi ketvirtadienį 
prieš pirmą mėnesio penkta 
dienį 7 vai. vakare, į Bom 
Conselho Bažnyčią atvažiuoja 
lietuvis kunigas klausyti išpa 
žiočių.

Rašykime ir skaitykime 
lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos 
būna šeštadieniais nuo 18 iki 
19,30 vai Dom Bosco bažny
čios mokykloje (Rua Tres 
Rios) Bom Retire ir antradie
niais — ketvirtadieniais nuo 
19,30 iki 20,30 vai Praça Car 
los Gomes, 180, Liberdade, 
miesto centre.

Stasys Remenčius

— Vasario 8 dieną Parque 
das Nações mirė Aleksandra 
Andrulienė sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Nuliūdime paliko sū 
nūs, marčias ir anūkus. 7 die 
nos šv Mišios buvo atlaiky
tos Tautų Parko bažnyčioje, 
kur gyvena du velionės sū
nūs su šeimomis.

Paj ieškomas
Juozas Bielskis, gimęs Šiau 

liuose 1914 metais, 1941 me
tais dar gyveno Rio de Janei 
re, Rua da Mangueira, 20. Ži 
nàntieji prašomi pranešti jo 
seserei Stasei Kalickienei, R. 
Sojon, 28, B. Retiro São Pau 
lo. Už kiekvieną žinią sesuo 
bus labai dėkinga Sekančiam 
numeryje spausdinsime J, 
Bielskio nuotrauką.

Paieškomas

Stasys Stankevičius, Zaslių- 
Liąuriškių, gyvenantis Brazi
lijoje, prašomas atsiliepti pas 
seserį: Leonora S Čuladienė, 
Fr. Rivera 6851, (Sue. 39), 
Buenos Aires, Argentina.

................................ .. ........................... . ,■1111 ■■■!■■■■ ■■■■ — -I .r..  į u,............. ,

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, ihventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35 0062

Lietuvos Konsulas
Gubernaturoje.

Š. m kovo mėn. 2 d. Lietu
vos Konsulas Aleksandras Po' 
lišaitis lankėsi Gubernaturoje 
pareikšti Jo Ekscelencijai Po 
nui Prof Dr. Carlos Alberto 
de Carvalho Pinto - São Pau
lo Gubernatoriui padėką už 
sveikinimus ir linkėjimus VA
SARIO 16-tosios dienos proga

Lietuvos Konsulas pas São 
Paulo Prefeitą.

Š. m kovo mėn. 2 d. Kon
sulas Aleksandras Polišaitis 
lankėsi pas São Paulo Prefei
tą Poną Dr. Adhemar de Bar
ros padėkoti už suteikimą, ne 
mokamai, São Paulo Miesto 
Teatro patalpų VASARIO 16 
d. minėjimui.

PADĖKA.

Konsulas A. Polišaitis šiuo 
nuoširdžiai dėkoja visiems už 
sveikinimus ir linkėjimus — 
laiškais ar asmeniniai VASA
RIO .16 d. proga

— RECOLEKCIJOS PAR- 
QUE DAS NAÇÕES lietuviams 
bus kovo 6 ir 7 dienomis 20 
vąl. 15 min. pabaiga kovo 8 
dieną 10.vai. per pamaldas.

VILA ANASTAZIJOJE

Kovo 19.20 ir 21, pabaiga 
22 antrą pamaldomis

Penktadienį (kovo 20) kon
ferencijos bus ne Bažnyčioje, 
bet lietuvių mokykloje.

Visi minėtų vilų ir apylin
kių lietuviai kviečiami reko 
lekcijų malonėmis pasinaudo 
ti. Rekolekcijas ves Tėv. Pet 
ras Daugintis Jėzuitas.

— Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Prezidiumas kvie 
čia visuotiną tarybos susirin 
kimą š. m kovo mėn. 22 d , 
15 vai. šv. Juozapo parapijos 
mokykloje (V. Zelinoje', ben
druomenės valdvbos reika
lams aptarti.

Nesusirmkus paskirtą valan 
dą. po 1/2 vai. bus posėdis 
teisėtas ir be kvorumo.

Pirmininkas

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA-
, LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž 10 vai., Casa Verde. N. 
s. das Dores baž 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações TO vai. 

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasą 8 vai., l.apa 6 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19.30 vai , 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina. 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P. P Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Ruą In
tai, 23. Casa Verde.

Tėvą P. Daugintį prie S. 
Gonçalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską. Lapa, Rua 
Williams Speers; 7oo, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Tlian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupionį, Rua Oratorio 
1257, Mooca

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

SUSIRINKIMAS
Pranešame, kad š. m. kovo 

m. (Março) 8 d., 4 vai. po pie 
tų D L.K Vytauto Didžiojo rū 
mų patalpose (V. Belos liet m. 
šaukia Kultūros D jos metinis 
narių SUSIRINKIMAS, bus 
renkama nauja valdyba, re vi 
zijos komisija ir svarstomi ki 
ti svarbūs reikalai. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Ne 
surinkus reikalingam narių 
skaičiui, tą pat dieną, po pu 
sės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas kuris bus skai
tomas teisėtu dalyvaujant bet 
kuriam narių skaičiui.

VALDYBA

— Laiškai: J. Šimonytei, J. 
Tatarūnui, B. uemarkytei, J. 
Baužiui. Al. Grabauskui. A. 
Lazdauskui V. Muller. J. Ve 
pstui. J. Jakučiui, O. Jurgele 
vičienei, M. Vitkūnienei, W. 
Urbanavičiui, H. Nadolskiui, 
O. Rutkanskaitei, N Vinkšnai 
tytei, K. Navickienei, J. Bag- 
džiui, V. Sprindžiui.

— Mirė: Kovo m. 3 d. Vila 
Beloje mirė Ona Petrauskie

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

A^TAI^© PAV1I.CNIC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

ETC KI TO K>l€) CONTÁBIL 
NATCIMENTO

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

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

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

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

nė, 79 m. amžiaus, kilusi iš 
Kauno apylinkės. Palaidota s. 
Caetano kapuose. Giliame liū 
desy paliko dukteris: Liudvi 
sę Galvonienę, Veroniką Kir 
melienę Elena Ratkevičienę, 
Sofiją Paniuškienę, sūnų Ma 
riną. jos užaugintą anūkę Al 
doną Sasickaitę. žentus mar
čią. anūkus Septintos dienos 
mišios-egzekvijos bus šį pir 
madienį. 9 d. kovo Vila Zelino 
je, 6/5 vai.. Giminės ir pažįs 
tami kviečiami atvykti pasi
melsti už velionės sielą.

— Vasario m 27 d. Santa 
Casa ligoninėje mirė Stasys 
Bendžius, 79 m amžiaus, ki
lęs iš Kauno. Nuliūdime pali 
ko sūnus, marčias, anūkus.

— Šį sekmadienį. 8 d. kovo 
m., tuoj po sumos, Vila Zeli
noje šaukiamas šv. Juozapo 
Vyrų Brolijos susirinkimas 
pasitarti del tolimesnio veiki
mo. Kviečiami visi vyrai at
vykti susirinki man ir ta pro
ga įsirašyti Brolijon.

— Ateinantį atradienį 10 d. 
šaukiamas Vila Zelinoje Kul
tūrinės Radio Programos finan 
sinės ir programos komisijų 
susirinkimas, 20 vai.

Lietuvių kultūrinei radijo 
programai treji metai

Kovo m. mėn. 1 d. Lietuvių 
Kultūrinė Radijo Programa, 
per Radijo Nove de Julho, 18 
vai. kukliai paminėjo savo tri 
jų metij veikimo jubilėjų. Ma 
žas tai jubilėjus, bet mums 
jis reikšmingas, nes radijo iš 
laikymas reikalauja ir pinigo 
ir darbo. Su vienu ir kitu da 
lyku nėra lengva. Surinkti rei 
kalinga pinigų suma kiekvie 
ną mėnesį, dvylika tūkstan
čių. radijo stočiai apmokėti, 
jau netaip lengva. Programai 
paruošti ir jai pravesti, pa
siaukojusių skaičius irgi yra 
ribotas. Apie radijo progra
mos vertę galėtų savo nuomo 
ne pasakyti radijo klausyto
jai, ar jie ja patenkinti, ko 
daugiau pageidautų. Kiekvie 
nas klausytojo atsiliepimas la 
bai būt vertinamas Jei nori 
me ir toliau girdėti lietuvišką 
programą per Radio Nove de

— Kazimiel___
širdų parapijo^arb^aiKinnF 
ką, Vardinių proga, nuošir
džiausiai sveikiname.

Julho, sekmadieniais 6 vai. 
vakaro, tai prie jos palaiky
mo prisidėkime savo auka.

— Rio de Janeiro studentai 
10 d kovo ruošiasi streikuoti 
jei frespublikos prezidentas 
neatšauks švietimo ministério 
dekreto leidusio pakelti mo
kestį už mokslą 35 procentus 
Studentų streikas nežinia kaip 
pateisinti. Jei viskas brangsta 
mokytojų algos, pastatų staty 
ba ir remontai, tai mokyklų 
laikytojai iš kur gali imti lė
šų išlaidoms padengti? "Strei
kas norima išplėsti visoje Bra 
zilijoje São Paulo studentų 
streikas dar nėra nuspręstas. 
Šiomis dienomis paaiškės ar 
paulistai streikuos, ar ne.

— São Paulo policija pro 
jektuojama descehtralizuoti. 
Policija bus padalinta į dis- 
triktus. Šitokiu padalinimu ti
kimasi geriau visuomenei pa
tarnauti.

— Vykstančius sportininkus 
Afrikon, į anglų kolonijas, už 
8ienio reikalų ministerija įspė 
jo. kad nesiųsti juodų, nes jie 
negaus viešbučiuose vietos 
pernakvoti ir bus kitokių sun 
kūmų.

— Brazilijos užsienio reika 
lų ministerija ambazadoriumi 
į Televive paskyrė moterį 
Odete de Carvalho, kuri užsie 
nio tarnyboj jau virš 20 metų 
dirba. Tai pirma Brazilijoj 
moteris tokios aukštos vietos 
diplomatinėje tarnyboje pasie 
kusi.
x Amerikos ambazadoriumi 
Rio de Janeire irgi yra pas
kirta moteris, Luce Booth, ku 
ri ilgą laiką tas pačias parei 
gas ėjo Romoje. Rusija Svedi 
joje ambazadoriumi irgi buvo 
paskyrusi moterį.

— São Paulo udenistų tarpe 
eina dideli ginčai dėl būsimo 
kandidato į prezidentus. Vie 
ni nori statyti Janio Quadros, 
kiti gi yra priešingi.

PARDUODAMAS BARAS IR ’
BILU ARAS

Su 3 snooker stalais, dešrų 
pjaustimo mašina, kavai virti 
mašina, šaldytuvu ir t.t Kli 
jentūra ir apyvarta didelė. 
Kreiptis vietoje: Praça São 
Jose dos Campos 4 (paskuti
nė Vila Zelinos autobusų lini 
jos stotis).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 37>> 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIU8 , 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. ZeHaa, 595}
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