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Pavergtosios Tautos Siekia, kad Didžiųjų Konferenci

jose Butu Keliami ir

(Elta) Yra jau bemaž visai 
tikra, kad Vakarų-Rytų užsie 
nio reikalų ministerių konfe
rencija prasidės gegužės 11 
d. Ženevoje ir kad keletą mė 
nėšių po jos, apie liepos pa
baigą arba rugpjūčio mėn. 
pradžią, įvyks ir vadinamoji 
viršūnių konferencija, kurioje 
dalyvautų jau ir Eisenhowe- 
ris ir Chruščiovas. Maskva 
tos pastarosios konferencijos 
siekia besąlyginiai, Vakarai 
dar pakiša sąlygą, kad ji tik 
tuomet šauktina, jei prieš tai 
užsienio reikalų ministerių 
konferencija sėkmingai bus 
atlikusi paruošiamuosius dar
bus ir jei susidarys nors šiek 
tiek perspektyvų susitari- 
mams. 1 * H '■t L ■ #r

Esama rimto pavojaus..
Pavergtųjų tautų politiniuo

se sluoksniuose New Yorke 
ryšium su tomis konferencijo 
mis reiškiamas didelis susirū 
pinimas, nes esama rimto pa
vojaus, kad pastangos išspręs 
tj Vokietijos klausimą, galėtų 
privesti galutinėje išvadoje 
kartais prie to, ko siekė ir 
tebesiękią Kremlius, būtent: 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
patvirtinti tarptautinėmis su
tartimis esamąja padėtį Vidu 
rio ir Rytų Europoje. Pavėrg 
tųjų Tautų atstovai, ypač vei 
kiąntięji per PET Seimą ir jo 
dęlegatūras įvairiuose kraš
tuose, stengiasi įsiterpti visur 
kur tik galima, į didžiųjų vals 
lybių pasitarimus, kad būtų 
hpginti Rytų ir Vidurio Euro 
pos tautų reikalai. Panašia 
kryptimi būdi ir veikia visą 
laiką VLIKas bei ALTàs. Pa
vergtosios tautos reikalauja 
aiškaus vakariečių nusistaty
mo ir tokios Europos tvarky
mo programos, kurioje figū
ruotų Sovietų pavergtų tautų 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo klausimas ir atpa
laidavimas tų kraštų nub so 
vietinės kariuomenės Tokio 
nusistatymo vedina. PET ge
neralinio komiteto delęgaęija 
jau vasario mėnesio antroje 
pusėje lankėsi Vašingtone - 
užsienio reikalų ministerijoje, 
senato ir atstovų rūmų užsie 
nio reikalų komisijose ir kitur. 
Taja proga atsakingiems pa
reigūnams ir politikams buvo 
įteiktas platus memorandumas 
ir žemėlapis, kuriame atvaiz 
duojamas sovietinio imperia
lizmo skverbimasis į Vakarus. 
Žygiai liko ne be atgarsio.

Atsakingo senato komisijos 
pirmininko pareiškimas

JAV senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Wilüam 
Fulbright, skelbdamas savo 
«disengagement’©» planus, pa 
reiškė, kad:

1) Jungt. Amerikos Valsty 
bės niekad nesutiks Europoje 
eiti į separatinius isusitąrimus 
kitų valstybių sąskaitoh;

2) JAV nesiduos nei iš Va 
karų Berlyno, nei iš Vakarų 
Vokietijos išstumiamos, arba

Rytu Europos Reikalai

iš savo tenykščių pozicijų iš- 
viliojamos.. Pasitraukimas ga 
Ii būti įmanomas susitarus su 
Sovietais netik Berlyno, bet 
ir kitais klausimais.

3) Jungtinės Amerikos Vals 
tybės negali nė patylomis duo 
ti savo sutikimą žygiams, 
kuriais būtų apiformintas ir 
įamžintas pavergimas Rytų 
Europos tautų, kurios kadaise 
buvo laisvos.

Tikslumo dėliai reikia pas
tebėti, kad senatorius Fui 
bright, darydamas ,tą pareiški 
mą, neturėjo galvoje Rytų Eu 
ropos tautų išlaisvinimą gin 
klū. Anot jo, Sovietams, ta
čiau, neturįs būti suteiktas 
joks moralinis pagrindas Rytų 
Europoje viešpatauti.

Sidzikausko telegrama 
britų premjerui

Ryšium su britų premjero 
Mc Millano kelione į Maskvą. 
PET Kaip pat darė Įvairių žy 
gių Jam buvo pasiųsta ilges 
nė, V. Sidzikausko pasirašyta 
telegrama, kurioje britų dele 
gacija buvo skatinama savo 
pasitarimuose neužmiršti pa
vergtųjų Rytų ir Vidurio Eu 
ropos tautų reikalų. Kaip jau 
mūsų pereitame «E. I.» nume 
ryjė buvo pranešta, per pasi 
tarimus Maskvoje tikrai buvo 
tie klausimai paliesti, nors 
smulkmenų iki šiol dar ir ne
buvo paskelbta.

M c Millanui kovo 19 d atvy 
kus į Vašingtoną. PET delega 
cija taip pat padarė tam tikrų 
žygių, jau prieš tai susisiek
dama su atatinkamais Ameri 
kos pareigūnais ir politikais. 
Kaipo medžiaga buvo įteiktas, 
kur reikia, suaktualinto turi
nio memorandumas Ir šitie 
žygiai 1 ko ne be atgarsio, 
nors tokiais atvejais nevisada 
yra lauktina, kad pasėkos 
tuoj pat pasireikštų.

Ar Rytų Europe s tautos blo
gesnės už Afrikus negrus?
Svarstant Jungtinėse Tauto 

se Afrikos krašto Kamerūno 
klausimą, Sovietų Sąjungos 
atstovas Sobolevas, kaip žino 
ma. reika’avo tam kraštui Jais 
vų rinkimų «pasitraukiant už
sienio interventams». PET te 
legrâma JAV, Didž Britanijos 
ir Prancūzijos delegacijoms 
Jungt T-tose, pasirašyta Sid
zikausko ir Costės, buvo nu 
rodoma į Maskvos dviveidis 
kurną tautų apsisprendimo tei 
sės klausimu ir reikalaujama 
pavergtosioms Rytų Europos 
tautoms taip pat suteikti teisę 
pačioms apsispręsti.

Nors ir negalima laukti, 
kad Rytų Europos tautų klau 
simas artimiausioje ateityje 
atsidprtų pasaulio politikos 
scenos priekyje vis dėlto pa 
žymėtina, kad pavergtosios 
tautos neduoda didžiosioms 
valstybėms ramumo ir puolat 
atkreipia į save pasaulio dė
mesį. _

VLIKO Pirmininkas Dr A.Trimakas lankėsi JAV 
Užsienio Reikalu Ministerijoje

(Elta) Ryšium su numatomo 
mis užsienio reikalų rniniste- 
rių ir viršūnių konferencijo
mis, VLIKo pirmininkas Dr. 
A Trimakas š.m kovo 26 d 
lankėsi Valstybės departamen 
te (JAV užs. reik, ministeri
joje) ir Įteikė ta proga atitin
kamą memorandumą.

Per visą valandą užtrukusį 
pasikalbėjimą, o taip pat įteik 
tuoju memorandumu buvo nu
rodyti pavojai, kurie gali Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų kraš
tu laisvinimo reikalus skau
džiai paliesti, jei Vakarai pa
tenkintų Chruščiovo reikala
vimus pripažinti esamąją pa
dėtį ir sudaryti paktą, kuris 
užtikrintų Sovietų ir jų pri
mestųjų Vidurio ir Ryti} Euro 
pos pavergtiesiems kraštams 
raudonųjų režimų saugumą 
Kartu buvo pabrėžta kad Va
karų sutikimas kviesti paverg 
tųjų kraštų okupacinius reži
mus dalyvauti viršūnių kon-
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Sveikiname ir linkime sėkmės pasirinktoje profesijoje.

Bratkauskų Šeima

PASAULYJE
Adenauer kandidatas į prezi

dentus.

Didžiausia šios savaitės po 
litinė staigmena tai Vakarų 
Vokietijos ministério pirmi 
ninko pasitraukimas iš parei
gų ir sutikimas kandidatuotis 
į prezidentus

Suradimas kandidato į pre
zidentus vokieėiij politikams 
kėlė jau senai rūpesčio. Jau 
yra susitarta, jei ministeris 
pirmininkas yra katalikas, tai 
prezidentas turi būt protes 
tanias ir patikimas ministe- 
riui pirmininkui.

Adenauer sutiko būti kan
didatu į prezidentus, jei ko
misiją, kuri renka kandidatus

Šį šeštadienį, 11 d. balandžio,

ferencijoje, svarstant kai ku
riuos klausimus, jau toli eina 
status quo pripažinimo kryp
timi. Britanijos premjero siū
lymas užšaldyti esamąją pa 
dėtį Rytų ir Vidurio Europo
je skaudžiai pakerta Lietuvos 
ir kitų pavergtųjų tautų viltis 
greičiau išvysti laisvės ryto
jų. To siūlymo, jei jis būtų 
įgyvendintas, paliestosios pa
vergtosios tautos ilgai neuž
mirš, o jo padariniai anks
čiau ar vėliau tolygiai pa
kenks ir pačių Vakarų sau
gumui ir interesams. Pakarto 
tinai buvo prašyta susilaikyti 
nuo žygių, kurie įamžintų pa
vergtųjų vergiją, ir atidėių 
teisingos taikos ir tikro sau
gumo įgyvendinimą tolirhiems 
laikams

Panašaus turinio memoran
dumai buvo įteikti Britanijos 
ir Prancūzijos ambasadoriams 
Vašingtone.

už jį pasisakys vienbalsiai. 
Taip ir atsitiko. Visa komisi
ja, prezidento kandidatūrai 
parinkti, visais 55 balsais pa
sisakė už Adenauer

Ministério pirmininko vietai 
užimti yra paruoštų žymių po 
litikų.

Adenauer savo kalboje 9 d. 
balandžio pasakė, kad jam 
pasitraukus iš ministério pir
mininko pareigų Vakarų Vo
kietijos politika nesikeis.

Prezidentas nors ir neturi 
diktatoriškų teisių, bet vis gi 
turi įtakos politikos linijai, 
ypač tokia stipri asmenybė, 
kaip Adenauer.

Prezidento rinkimai bus bir 
že io mėn. ir yra tikra kad 
Adenauer bus išrinktas.

Liet. Kat. Bendruomenės choro 
viams žinomi dainininkai:

Sopranas H. Ehlers

Šiomis dienomis busimasis 
Vokietijos prezidentas, kuris 
jau turi 83 metus amžiaus, iš 
vyko mėnesiui Italijon atos
togų.

Tibetiečiai dar vis priešinasi
Nežiūrint kiniečių pastan

gų, kardu ir ugnimi sutramdy 
ti sukilimą, tibetiečiai dar vis 
tebesipriešina Įsistiprinę kai 
nuošė užpuldinėja kiniečių ka 
riuomenės dalinius juos nai
kina.
į U , ■

Sulig paskutinių pranešimų, 
sukilėliai pačiame Tibete su
organizavo laikiną vyriausy 
bę, kuri prašo, kad kiniečių 
smurtas būt iškeltas Jungtinių 
Tautų Organizacijoje.

Tibetiečių dvasinis ir poli
tinis vadas Dalai Lama, apsis 
tojo Indijoje.

Vakarai pasiruošę

Šiaip ar taip, gegužės m. 
11 d bus svarbus įvykis tarp 
tautinės politikos gyvenime. 
Tą dieną susitiks Anglijos 
Amerikos, Prancūzijos ir Rusi 
jos užsienio reikalų ministe
rial svarstyti Vokietijos ir Eu 
ropos politinių klausimų Va
karai yra nusistatę griežtos 
linijos laikytis, išskiriant an 
glus, kurie yra linkę daryti 
nuolaidų kitų sąskaiton. Ben 
droji linija yra patvirtinta vi 
sos Šiaurės Atlanto Sąjungos 
narių, kurią sudaro 15 vals
tybių. ' '

— Argentina išvijo keturis 
Rusijos diplomatus ir vieną 
Rumunijos Švedija įsakė iš
važiuoti vienam Lenkijos di 
plomatui Meksika liepė iš va 
žinoti per 48 valandas dviem 
Sovietų diplomatams. Nepa
geidaujamų diplomatų sąrašą 
ruošia Urugvajus ir Čili. Ko
munistų diplomatai kišasi į 
kitų kraštų vidaus reikalus, 
organizuoja ir finansuoja 
streikus, sabotažą, už tat juos 
ir veja laukan.

programoje dalyt aus lietu-

Tenoras
K. Ambrozevičius
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BAŽNYČIOS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

DR. IGN.

Šv. Tėvo Jono XXIII-jo nu 
tarimas sušaukti visuotinį Baž 
nyčios susirinkimą yra dide
lės reikšmės istorinis įvykis 
Kąt. Bažnyčios gyvenime.

Šie susirinkimai yra vadina 
mi ekumeniniai, t.y. — Visos 
Bažnyčios, visuotini susirinki 
mai. Šių Bažnyčios susirink- 
mų ilgoj, beveik 2000 metų, 

' Kat Bažnyčios istorijoje yra 
buvę dvidešimt

Štai jų chronologinė eiga, 
data ir labai trumpai paminė 
ti esminiai bei žymesni nu
tarimai.

Pirmasis Bažn. visuotinis su
sirinkimas įvyko Nikėjos (Ni 
caea) mieste, dabartinėje Tur 
kijoje 325 m Šis susirinkimas 
formulavo tikėjimo išpažini
mą ir nustatė Velykų šventės 
datą.

Antrasis susirinkimas buvo 
sušauktas Konsta n c inopolio 
(dabartinio Istanbul©) mieste 
381 m. Jis patvirtino pirmojo 
susirinkimo nutarimus ir pas 
merkė to meto herezijas, dau 
giausiai Makedonijaus tėzes, 
kurios neigė Šv. Dvasios die
viškumą.

Trečiasis susirinkimas įvy
ko Epheze 431 m. Jis paskel 
bė dogmą, kad šv. Mergelė 
Marija yra Dievo motina ir 
pasmerkė Nestorijaus hereziją 

Ketvirtasis susirinkimas įvy 
ko Chalcedone 451 m Jame 
huvo aptarta dvi Kristaus pri 
gimtys: dieviškoji ir žmogiš
koji.

Penktasis susirinkimas įvy 
ko Konstantinopolyje 523 m. 
vadovaujant Popiežiui Virgili 
jui ir imperatoriui Justinija- 
nui j. Jame patvirtinti pirmų 
jų keturių susirinkimų nutari 
mai, ypatingai Chalcedono su 
sirinkimo, kurio nutarimai kai 
kieno buvo kvestijonuojami. 
Taip pat pasmerkė keletą 
klaidų.

Šeštasis susirinkimas vyks 
ta Konstantinopolio mieste 
€80 m. Jame aptarta Kristaus 
dvi valios: dieviškoji ir žmo
giškoji.

Septintasis susirinkimas įvy 
ksta Nikėjos mieste 787 m. 
Jame sutvarkomas šv. pa
veikslų gerbimas

Aštuntasis susirinkimas vy 
ko Konstantinopolyje 869 m. 
didelėse kovų audrose, kurias 
kėlė Photius prieš Popiežių

URBONAS

Nikalčjų ir teisėtąjį Konstanti 
nopclio patriarchą Ignotą,

Toliau, sekantieji keturi su 
sirinkimai iš eilės įvyko Romo 
je šv. Jono Laterano baziliko 
je ir tie visi keturi vadinami 
Laterano susirinkimų vardu.

Devintasis susirinkimas įvy 
ko — 1123 m

Dešimtasis — 1139 m., Vie
nuoliktasis — 1179 m. ir Dvy 
liktasis — 1215 m.

Jie vis! be dogmatinių klau 
simų diskutavo ir Kryžiaus 
karų bei bažn. reformų ir mo 
ralés klausimus Viename šių 
susirinkimų buvo formuluotas 
ir kunigų celibatas.

Iš šių keturių susirinkimų 
žymiausias savo bažn refor 
momis buvo dvyliktasis 1215 
m., sušauktas didžiojo Inocen 
to III—pačiame popiežių vai 
džios ir galybės žibėjime Pop. 
Inocento III-jo garsusis šūkis: 
«Popiežius yra mažesnis už 
Dievą, bet didesnis už žmo
gų» plačiai skambėjo to meto 
pasaulyje. Tarp knako, šiame 
susirinkime buvo formuluotas 
Transubstancijos mokslas, pri 

Draugai... dabar ateina Rytinės Vokietijos vyriau
sybės vadas.

imtas nutarimas dėl Velyki
nės išpažinties bei šv Komu 
nijos ir pasmerkta Katarų 
klaida.

Sekantieji trys susirinkimai: 
13, 14 ir 15 - įvyko Lyon’e, 
Prancūzijoje.

Keturioliktasis susirinkimas 
įvykęs 1245 m ekskomunika 
vo imperatorių Fridriką II.

Penkioliktas s. — įvykęs 
1272 m. svarbiausiu savo uždą 
vinių turėjo Rytų ir Vakarų 
Bažnyčių suvienijimo klausi
mą. Taipat nustatė popiežių 
rinkimų taisykles.

Šešiolioktasis s. — įvyko 
Konstancos mieste prie Bode 
no ežero 1414 —1418 m Į jį, 
kaip žinome, buvo atvykę ir 
Lietuvos pasiuntiniai Šiame 
susirinkime buvo baigta Baž 
nyčics schizma pašalinant ki 
lusius du netikrus popiežius 
ir išrenkant naująjį — Marty 
ną V Tarp anų pašalintųjų 
buvo ir Jonas XXIII.

Septynioliktasis s. įvykęs 
Bazelio — Ferreros — Floren 
cijos miestuose 1431—1438 m. 
svarstė susivienijimo su Rytų 
Bažnyčia klausimą ir priėmė 
keletą bažn. reformos nuta
rimų.

Aštuonioliktasis s — įvykęs 
Laterane, Romoje 1512— 1517 
m priėmė eilę disciplinarinių 
nutarimų ir svarstė kylančius

Magdalena Vinkšnaitienė

Tu — Visagalis.
Tavo Rankoj supas vandenynai 
Ir tviskančios žvaigždės nakties... 
Ir mūsų dienų margos pynės 
Driekiasi iš Tavo Išminties-----

Tu išdėstei šaltinius kalnuose, 
Kad nuolat melstus... Tai dalia!
Ir dangų ir žemę apjuosia 
Tavo Žvilgsnis ir Tavo Valia!

Ošia marios, ir bangos vis taškos — 
Ir neišeina iš krantų!
Mūsų kančia tirpsta kaip vaškas, 
Kai tiktai širdį palieti Tu-----

Nurimsta vėjai, kai Tu pamoji, 
Ir plazda zefyrais švelniais. —. 
Mūs nerimas ties Tavo kojom 
Subyra smulkučiais trupiniais..»

Tavo Rankoj visos mūsų dienos —
Ir liūdesys, ir šypsena...
Su painės mes, lyg pūkai pienės, 

Kol staiga Tu tarsi: «gana»!...

Iš eilių ciklo «Mano maldos»

Bažnyčiai pavojus iš Turkų.
Devynioliktasis s. — tai gar 

susis Tridento (Trient) susi
rinkimas vykęs 1545 — 1563 
m. — taigi, net 18 metų Jis 
buvo skirtas atrėmimui M. Liu 
terio šūkio Bažnyčiai ir Baž
nyčios reformoms. Jame buvo 
priimta daug dogminių — mo
ralinių ir disciplinarinių nuta 
rimų, kurie atnaujino Bažny
čios gyvenimą ir sumodernino 
jos veiklos metodus. Šis susi 
rinkimas yra pats žymiausias 
Kat. Bažnyčios istorijoje.

Dvidešimtasis susirinkimas 
vyko Vatikane 1869 — 1870 m. 
ir paskelbė popiežiaus neklai 
dingumo dogmą. Šis susirinki 
mas nebuvo baigtas del itali 
joje įvykusio tautinio sukilimo 
vadovaujamo Garibaldi.

Nors Vatikano susirinkimas 
ir nebuvo pilnai užbaigtas, 
bet šis dabar Popiežiaus Jono 
XXIII šaukiamasis Bažnyčios 
susirinkimas — dvidešim pir 
masis.

Jo data ir programa dar 
nėra paskelbta, bet iš pirmų 
jų Šv Tėvo užuominų, atrodo, 
jo vienas iš didžiausių uždą 
vinių — bus Rytų ir Vakarų 
Bažnyčių vienybės atstatymas, 
ką, kaip matėme, jau bandė 
eilė susirinkimų praeityje.

Jau nemažai laiko praėjo 
nuo tos dienos, kada popie
žiaus legatas, ekskomunika- 
vęs Konstantinopolio patriar 
chą Mykolą Cerularijų ir eks 
komunikos raštą padėjęs ant 
didžiojo altoriaus Šv. Sofijos 
katedroje, išvyko iš Konstan 
tinopolio tardamas: < Tegul 
Dievas bus mūsų teisėju >. Tai 
buvo 1054 m. liepos mėn. 
16 d.

Taigi, 905 metai...
Draugas.

PASLAPTINGOS IR DIDŽIOS JĖGOS 
GLUDI MUMYSE

D ras Antanas Milius

(tąsa)

Anksčiau jau minėtas Paul 
Brunton savo knygoje «A Se
arch in Secret Egipt- pasako 
ja kaip tūlas Egipto gyvačių 
kerėtojas atvyko į jo kaimą 
su dviem maišeliais ant pečių. 
Pasidėjęs maišelius ant že
mės: žmonėms paaiškino, kad 
viename randasi nuodingos 
gyvatės, o kitame - žiurkės- 
Ištraukęs gyvatę, leido sau 
įkąsti į ranką ir kaklą. Pas
kui išėmė žiurkę ir padėjo ant 
žemės. Gyvatė tuojau puolė 
ir įkando žiurkei į galvą. Ši 
po minutės jau buvo negyva.

Šis žmogus buvo vienas iš 
žymiausių Egipto nuodingųjų 
šliužų kerėtojų Muša ei Haui. 
Jo įsakymų, kaip kokio savo 
•karaliaus, gyvatės klausė. Jis 
gyveno viename Egipto kai
mely Luxor. Jo amatas buvo 
gyvačių medžiojimas. Kada 
kuris namo savininkas įtarda 
vo esant jo sodyboje pasislė

pusią gyvatę, kreipdavosi į 
Muša. Žavėtojas būtinai tokią 
viešnią surasdavo ir išprašy
davo. Kada pastogėse, grin
dyse ar krūmokšniuose įsitai
siusi gyvatė nesiteikdavo pa
sirodyti, tad t jis su ranka to
kią nemandagią viešnią iš
traukdavo iš slėptuvės paė
męs už kaklelio, ir patalpin
davo į pintinėlę. Ūkininkai 
taip pat kviesdavo jį apvaly
ti jų ganyklas nuo nuodingų 
gyvačių, kad nesukandžiotų 
gyvulių. Kurortinių viešbučių 
savininkų prašomas, jis iškraus 
tydavo neprašytas turistes — 
nuodingas gyvates ir turistus 
—- baisiuosius skorpijonus, ku 
rie įsitaisydavo viešbučiuose 
ne sezono metu.

Nepaslaptis, kad yra daug 
apgaudinėtojų, kurie demons
truoja įvairius numerius su ne 
nuodingomis gyvatėmis ar su 
išmuštais dantimis, kad žmo
nės labai perdeda, pasakoda
mi apie tokius kerėtojus.

Paklusta nuodingasis skoi*- 
pijonas.

Todėl minėtasis tyrinėtojas 
Paul Brumton, norėdamas pats 
įsitikinti, sutarė su kerėtoju 
padaryti bandymus. Tam tiks 
lui Paul Brunton pasirinko di 
delį sodą su jau dvylika me 
tų apleistomis ir negyvenamo 
mis trobomis, dėl kurių buvo 
ilgai bylinėjęsi neaiškūs pa
veldėtojai. Be abejo, tokia ap 
leista sodyba pasidarė tikru 
žiurkių, gyvačių ir skorpionų 
lizdu.

Jiedviem ten einant, žavė
toją sekė didokas būrys pa
auglių, kurie jam šaukė: Te
gyvuoja Muša! Įžengus į tą 
apleistą sodą, kerėtojas nusi
vilko abi tunikas, pasilikda
mas su vienais baltiniais. Tuo 
norėjo pašalinti bet kokį abe 
jojimą, kad jis drabužiuose at 
sinešęs nenuodingą gyvatę. 
Tada jis vėl apsivilko savo 
vartojamais rūbais.

Po to pamažu prisiartino 
nrie sode esančios akmenų 
krlvos ir, lengvai sudavęs laz 
da į akmenis, pradėjo šnabž
dėti iš Korano paimtus saki
nius ir su magiškais kerėji
mais įsakė skorpijonui išeiti. 

Vienok iš pradžių nepasirodė 
joks skorpijonas, nors pagal 
kerėtojo tvirtinimą jų turėję 
ten būti. Tada jis pradėjo sa
vo kerėjimus su stipresniu bal 
su davė griežtą įsakymą pa
klusti. Ir iš tikro, nuodinga 
sis liūlys neįstengė ilgiau įsa 
kautiems kerėjimams priešin
tis — jis išlindo iš savo urvo 
ir sustojo prie angos. Muša, 
paėmęs jį su pirštais, pakėlė 
aukštyn, kad lengviau būtų ji 
apžiūrėti. Tai buvo apie sep
tynių centimetrų ilgio žalsvai 
geltonos spalvos gyv. Jo pavo 
jingas geluonis, kuris randasi 
uodegos smaigaly, buvo svei
kame stovyje. Skorpijonas tu 
rėjo pakankamai nuodų, kad 
įkirsdamas uodegos geluonių 
bet kuriam gyviui į kūną ga
lėtų iššaukti jo skausmingą 
mirtį. Nors jis savo baisųjį 
ginklą laikė grasinančiai iš
kėlęs tačiau nei kartą jo ne 
pavartojo prieš Musą.

-- Dabar esi įsitikinės? — 
klausė manęs kerėtojas. — 
Jis yra pakankamai didelis, 
tačiau manęs nekanda. Joks 
skorpijonas manęs nekerta, 
nes tai jiems yra uždrausta.

Jis visokiais būdais varta
liojo skorpijoną, kuris atrodė 

buvo pasiruošęs pulti žavėto
ją. Bet visuomet jo geluonys 
sustodavo pusės centimetro 
atstume nuo jo kūno! Demons 
tracija vyko toliau. Muša pa
dėjo skorpijoną ant žemės. 
Gyvūnas bandė eiti pasislėp
ti į griuvėsių krūvą. Kerėto
jas jam įsakė pasilikti vieto
je. Ir jis visuomet paklusda
vo — sustodavo! Po tų visų 
demonstracijų žavėtojas savo 
auką įsidėjo į pintinėlę, sti
priai uždarydamas jos dang
telį.

Įsakinėja piktąjai gyvatei

Vėliau vyko dar įdomesnė 
medžioklė. Muša patikino, kad 
jis uoslės pagalba galįs su
rasti pasislėpusią gyvatę. Paė 
jėjęs jis sustojo prie to sodo 
krašto, kuris buvo arčiau Ny 
lo. Sudavęs į medžio šaknis 
lazda, pradėjo kartoti ryškiu 
balsu iš Korano paimtus saki 
nius, liepdamas gyvatei išei
ti iš uolos. Savo įsakymą pa
tvirtino Alah, jo pranašo Maho 
medo karaliaus Saliamono var 
du. Jis buvo labai susitelkęs 
ir karts nuo karto užgaudavo 
medžio šaknis lazdele. Praė
jo apie dvi minutes — ir jo-
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SKAITYDAMAS PAMĄSTYK
Įdomus Klausimas: f;

Kodėl mes, katalikai, visa
da mūsų reikaluose, nesikrei
piame tiesiog į patį Dievą, bet 
į šventuosius? Argi Jis nėra 
mūsų gerasis Tėvas ir Vieš
pats? Nejaugi Jo šventieji yra 
geresni ir gailestingesni už Jj?

Štai klausimas, kurį mums 
stato mūsų atsiskyrę broliai 
protestantai ir kuris, gal būt, 
mums patiems iškyla.

Kaip į jį atsakyti?
Visagalis tie siog i a i, Pats, 

kada nori, suteikia mums sa
vo malones. Tačiau daug kar 
tų Jis pasirenka kitą būdą: 
savo malones teikia per Šven 
čiausios Marijos rankas arba 
per savo angelus ir Šventuo
sius. Taigi, kreipdamiesi į 
Šventuosius mūsų reikaluose, 
mes tai darome kadangi Die
vas to nori ir taip yra pa
tvarkęs.

Atverskime Šventojo Rašto 
Senąjį įstatymą. Pranašas 
E ližė jus pagydė raupsuo
tąjį Naamą netiesiog savo žo 
džįu ar asmenišku veiksmu, 
bet jam įsakė septynerius kar 
tus išsimaudyti Jordano upė
je.

Kiek kartų patri a r kai ir 
p r a n a š ai užtardami Izrae 
lio tautą kreipėsi į Dievą ir 
Jis, dėka šio užtarimo, teik
davo savo malones išrinkta
jai tautai. Kunigų pareiga bu
vo atnašauti Dievui aukas. 
Moizė ir Jeremijas bu 
vo tarpininkai tarp tautos ir 
Dievo Izaokas ir Jokū 
bas maldavo palaimos savo 
vaikams ir įpėdiniams.

Pats Jėzus Kristus, 
Dievo Sūnus, kada dar regi
mu būdu gyveno tarp žmo 
nių, pagydė akląjį, jo akis pa 
tepdamas žemės ir savo sei
lių mišiniu. Ta» pats Nauja
sis Testamentas mums paša 
koja, kad Jis liepė raupsuo 
tiesiems eiti pas kunigus. Be
einant jie pasijuto sveiki Juk 
Jis galėjo, jei būtų norėjęs, 
vienu žodžiu grąžinti aklajam 
regėjimą. Tačiau Jis pasinau
dojo kaip įnagiu, žeme ir sei 
te. Juk Jis galėjo pasakyti 
raupsuotiesiems: «Tebūnie šva 
rus jūsų kūnas Taip aš no 
riu».( Bet ne Pasirinko kitą 
būdą Kas gali Jam uždraus
ti? / \

; Arba paimkime Sakramėn 
tus. Naujai gimęs kūdikis lie 
ka nuo pirmapradės nuode 
mės išlaisvintas per vandens 
krikštą.

Žmonių nuodėmės yra atlei 

džiamos išpažinties metu ku
nigams tarpininkaujant. Neš 
Kristus taip norėjo.

Visi mūsų sakramentai yra 
simboliai ir regimi ženklai, 
per kuriuos yra teikiamos ma 
lonės.

Dievui patinka teikti savo 
malones šventiesiems užta
riant. Neatmeskime Jo valios.

Senas tavo tėvas ar arti
mas širdies draugas pažada 
melstis už tave. Argi tu pa
niekinsi jų maldą ir jiems pa 
sakysi: man jų nereikia? O 
jie yra žmonės kaip ir mes. 
Taigi jeigu mes tikime, kad 
silpni mirtingieji savo maldo
mis ir palaiminimais gali 
mums gera padaryti, turime 
dar daugiau tikėti, kad tokie 
artimi Dievo draugai, kaip 
šventieji, besidžiaugiu nepa
prasta dangaus laime, dar dau 
giau gali mums reikalingų 
malonių gauti.

Šventieji, kurių užtarimo šau 
kiamės, yra Viešpaties tarnai, 
iškilę į didelio tobulumo aukš 
tį ir gyvenimo skaistumą Ka 
talikų Bažnyčia moko, kad jie 
didieji Dievo draugai, savo 
maldomis ir nuopelnais, gali 
mums išprašyti daug malonių 
kurių kitaip nebūtumę gavę.
(Sekta K. P. H. O’Sullivan) 

Z. Vilkijiškis.

300 METŲ SUKAKTIS KUPA
ŠIAUS ATPLAUKIMO

AMERIKON

Šiemet turime gerą progą 
prisiminti, kad suėjo 300 me
tų nuo lietuvio atvykimo da
bartiniu New Yorkan dėstyti 
lotynų kalbą. Jis taip pat bu
vo ir vienu pirmųjų New Yor 
ko gydytojų. Dr. Kostas Jur- 
gėLa savo angliškoje «History 
of Lithuanian Nation» sumini 
visą eilę dokumentų, išryški
nančių Kurčiaus ar Kuršiams 
atvykimo aplinkybes. Lietu
vos vicekonsulas N. Yorke 
Anicetas Simutis skaitė nese
niai paskaitą tuo klausimu. 
«World Almanach» nurodo net 
vietovę, kurioje Kuršius įstei 
gė savo mokyklą, — 26 Broad 
St, dabartiniame New Yorke, 
tuometiniame New Amsterda
me.

Minėtuose šaltiniuose nuro
doma, kad 1652 metais New 
Amsterdamo olandų kolonijos 
direktorius Petrus Stuyvesant 
pradėjo rūpintis, kad betų į- 
steigta augštesnė sistematinė 
mokykla Iš susirašinėjimų 
matyti, kad pirmosios tokios

MÚSU LIETUVAi

Venancijus Ališas
v

PEISAZAS
Ties Jabaųuara ketera remia 
Pakilęs, plaukia debesis per lietus. 
Pro mano veidą svyra saulės žiedas 
Ir temsta vandens putų šviesume.

Ranka prisieksiu skambančias versmes 
Ir upelius į klonį nulydėsiu.
O klaidaus tako akmenys pravėsę, 
Kur jūsų sunkios mintys mane ves?

Grakščias Vilnių bučiuosite klostes 
Ir šauksit iš pakrančių: Atė logo! 
Žali sapnai į rūką grims ir ges..

Ant šviesiai mėlyno padangių stogo 
Juodi šešėlių paukščiai tyliai sės... 
O brilijantai juoksis iš gelmės.

mokyklos vedėju buvo paskir 
tas 1659 m atvykęs Aleksan
der Carolus Cursius, «late pro 
fessor in Lituhan a». Jis ofi
cialiai ir užskaitomas pirmuo 
ju New Yorko mokytoju, nes 
turėjo augštesnį išsimokslini
mą, negu visi iki tol tik raš
to galėjusieji pramokyti mo 
kytojai. Oficialiai jis pakvies 
tas kaip «Latin schoolmaster». 
New Yorkas tuo laiku turėjo 
tik porą šimtų namų ir apie 
tūkstantį gyventojų.

Kaip iš dokumentų matyti, 
Kuršius vertėsi ir gydytojo 
praktika, nes tada visoje ko
lonijoje tebuvę tik keturi as

menys, turėję medicinišką ap 
mokymą kurių tarpe buvęs 
ir «schoolmaster curtius». ki
toje vietoje vadinamas «Rec
tor Curtius. practices medi 
cine and therefore asked to 
have ar herbarium sent to 
him».

Kuršius, dėstęs du metus lo 
tynų kalbą, gamtos ir fizikos 
mokslūs, 1661 metais išvyko 
pasitobulinti Olandijos Leyden 
universitetan, kur jis univer
siteto sąrašuose yra atžymė
tas kaip «nobilis Lituanus». 
Kuršius įvairiuose leidiniuose 
yra minimas kaip «Amerikos 
augštesniosjos mokyklos tė-
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PERDUOKIT SVEIKINIMUS 
IR JONUI XXIII

LAIŠKAS IS LIETUVOS

Laiškai Lietuviams paskelbė 
iš Lietuvos, pažymėdami, kad 
laiškas yra išvengęs raudono 
sios cenzūros. Tame laiške 
rašoma:

i «Seniai Jums rašiau, tačiau 
Tada, kai rašiau širdyje buvo 
Jskeudu, kad nebuvo galima 
Įrašyti tai, ką jaučiau ir ką 
norėjau parašyti. Tiesa, Jums 
daug kas yra žinoma, tačiau 
esu įsitikinęs, kad tikro vaiz 
do nesate susidarę.

«Mūsų darbas yra gana sun 
kus, ir tik Aukščiausiojo ypa 
tinga malonė saugoja bei stip 
rina Ypatingai skaudu kaišia 
doriečiams, nes jau metai lai 
ko, kai yra suparalyžuotas vi 
sas religinis gyvenimas Kan 
kinys vysk. Matulionis šių 
metų spalių mėn 17 d vėl ta 
po ištremtas į Šeduvą Nors 
ir netoli, tačiau vis tiek jėga 
ištremtas Paskutiniu metu jis 
sunkiai sirgo. Pats nesutiko 
važiuoti iš Birštono nors se
niai buvo vejamas iš savo 
vyskupijos. Bet spalių 17 d. 
atvyko automobilis, vyskupą 
įsodino jėga ir išvežė, kad 
nevaldytų savo vyskupijos. 
Tai padaryta prieš jo norą 
ir be Panevėžio ordinaro ži
nios...

«Naujajam vyskupui Slatke 
vičiui, konsrkri otam prieš 
metus trumpai ir aiškiai pa
sakyta: «Sėdėk, kaip pelė pó 
šluota ir nerodyk jokio vei
klumo!» Jo valdžios n c kas 
nepripažįsta ir neleidžia eiti 
pareigų T ai tokia pas mus 
yra religijos «'aisvė».

(pabaiga 4 pusi) 

vas» (father of American high 
school), pirmasis fizikas ir 
pan.

Ta proga galėtume pasikal 
bėjimuose prisiminti ir kitų 
iš Lietuvos kilusių įnašą Ame 
tikos gyveniman West Point 
tvirtovės ant Hudsono upės, 
kurioje yra garsioji Amerikos 
karo mokykla, statytojas gen. 
T. Kosciuška savo testamen
te rašo, kad jo gimtinė yra 
«Lithunia in Poland». Šiaulie
tis Victor Brenner - Baranaus 
kas yra autorius 1909 m. iš
leisto Lincolno cento.

Šie keli dalykai prisiminti
ni tarp kitų, kai sueiname su 
amerikiečiais ir kitataučiais. 
Juos perduokime ir jaunesniu 
jai kartai. Susidomėjusi tais 
dalykais, ji gal iškas naujų 
istorinių faktų.

Draugas

kia gyvatė nepasirodė! Muša 
varginosi kirmino nepaklus
numu

Pagaliau jis garsiai šūkte
rėjo, kad žiūrovai kiek toliau 
pasitrauktų, neš išlendanti di
delė nuodinga gyvatė Susi 
rinkusieji, saugumo instinkto 
vedami, atsitolino. Tada Mu
sa, atsiraitojęs rankovę iki 
peties, kalbėdamas kerėjimo 
žodžius, įkišo ranką į tamsią 
olą Jis ištraukė iš medžio 
šaknų įsiutusią, besiraitančią 
gyvatę!

Nežiūrint didelio gyvybei 
pavojaus, kerėtojas su gyva
te elgėsi, kaip su kokiu vir
vagaliu. Jis paimdavo gyva
tei už uodegos, ją pakeldavo 
arba vėl padėdavo ant žemės 
Gyvūnas įniršusiai raitėsi, ro 
dydąmas žaibo greitumu sa
vo dvišakį liežuvį. Paėmęs gy 
vatę už kaklo, pakvietė Paul 
Brunton prisiartinus ją gerai 
apžiūrėti. Jos būta apie pus
antro metro ilgio ir apie še
šių centimetrų storio. Nemirk 
čiodama savo klastingomis ą- 
kūtėmis, tyvat^stóbèjb kerė 
•o’ją. Mūsa įsakė gyvatei pa
dėti galvelę ant jo rankos. IŠ

karto jį švykšte tartum prie- 
šindamosi Tačiau vėliau pa
mažu pakluso: įsikišo liežuvį 
ir padėjo savo galvutę ant 
kerėtojo rankos Ir taip ji'at
rodė. lyg pavargęs kūdikis il
sėdamasis ant motinos kelių. 
Tai sudarė savotiškai nuosta
bų vaizdą... • ;

Tikrumo dėliai Muša buvo 
paprašytas įkišti šaukštą į šliu 
žo snukelį, kad paspaudus 
žandus išeitų iš dantų nuo
dai. Tai jis įvykdė. Sidabrinis 
šaukštas prisipildė nuodingo 
skysčio, panašaus į medaus 
spalvą ar glicerino. Vieno ki
to tų nuodų lašo pakanka nu
žudyti žmogui!

Pabaigai ja apsivyniojo sa
vo kaklą. Visam tam gyvatė 
buvo paklusni. Po to kėrėtb- 
jas, atidaręs savo pintinėlę, 
padėjo šliužo galvelę prie du 
relių liepė listi į vidų. Gyvatė 
pamažu įšliaužė į pintinėlės 
dugną. O tenai radosi skorpi- 
jonas, su kuriuo jai pasima
tymas turėjo būti labai skau
dus. Jinai bandė išlįsti, bet 
negailestingas kerėtojas griež 
tai įsakė pasilikti pintinėlėje 
ir stipriai uždarė dangtį. Ga 

Įima įsivaizduoti kokia kru
vina žūtbūtinė kova turėjo 
įvykti tarp nuodingos gyvatės 
ir baisaus skorpijono! Kas ju
dviejų liko nugalėtoju? Kaip 
Muša paaiškino, paprastai nu 
galėtojo išeina skorpijonas.

Kas ta galis?

Kur giidi galia gyvatėms ir 
skorpi Jonams apvaldyti? Ar 
atsiras bent vienas iŠ Vaka
riečių kuris leisis į tyrumas, 
kiš ranką j akmenų krūvas, 
kad iš ten ištraukinėtų nuo
dingas gyvates? Kas iš jų 
duos ką tik'págaútai nuodin
gai gyvatei įkirsti iki kraujo 
savo ranka!? Kas ta galia?

■ Į Šituos klausimus Muša pa 
teikė tok ūs paaiškinimus Tą 
nuoštab ą galią mokytojas ga
lįs perteikti mokiniui, arbatė 
vas sūnui». Vien talismanų, 
maldų ar tam tikrų užkerėji
mo įnvokącijų nepakanka Ša 
vo teigimo pavaizdavimui da 
vė pavyzdį iš kunigo šventi
nimo apeigų. Vyskupo rankų 
uždėjimu ant dijàkono galvos 
perduodamos šventinamajam 
tam tikros dvasinės galios Pa 

našiai po ilgo ir rimto pasi 
ruošimo mokytojas gali savo 
mokiniui tėvas sūnui perteik 
ti galią įsakinėti gyvatėms ir 
skorpijonams. Tačiau Muša 
pabrėžė, kad daugumos atve
jų kerėtojas gimsta, o ne tam 
pa. Vadinas reikia turėti įgim 
to talento ir palinkimo

Pats Muša buvo kuo rūpės 
tingiausiai paruošęs savo jau 
niausiąjį sūnų žavėjimo prak
tikoms. Apginklavęs talisma
nais ir reikiamomis iš Kora 
no maldomis, išleido jį gyva 
čių medžioti Jaunuolis ilgai 
nebegrįžo Tada tėvas išėjo 
ieškoti. Rado jj nebegyvą nuo 
skaudžių nuodingų gyvačių 
įkandimų Mat jo iš prigim
ties neturėta palinkimo gyva 
tems kerėti ir įsakinėti Be to, 
knygos autorius Paul Brun
ton pažymi, kad ir net pats 
garsusis kerėtojas Muša ei 
Haui po dvidešimties metų 
praktikos mirė nuo nuodingos 
gyvatės įkirtimo .

Iš tikro žmogaus pasąmonė 
je ir valioje gludi didžios ir 
paslaptingos jėgos. Jasias pa
žadinęs, išvystęs ir pasikin 
kęs gali atlikti nuostabių da

lykų. Tai rodo hipnotizavimo, 
kerėjimo ir laukinių žvėrių 
dresiravimo praktika. Papras 
tai jas vadiname aštraus žvil 
gsnio, sugestijos arba įtaigos, 
autosugestijos, hipnozės ar 
galingos valios galiomis. Tų 
psichinių ir dvasinių galių pa 
galba žymūs gydytojai gali 
pagydyti kai kurias sunkias 
ligas, kurios neturi organiš
kų sužeidimų, mokslininkai ga 
Ii padaryti didžius atradimus, 
karo vadai taip nuteikti savo 
karius, kad jie be baimės drą 
šiai eis į mūšį ir net mirtį. 
Dėka tų galių vis plačiau vyk 
domas ir gimdymas be skaue 
mų.

Ir kiekvienas iš mūsų gali 
jas daugiau ar mažiau išvys
tyti ir panaudoti savo ir kitų 
žmonių labui. Reikia tik karš 
to tikro noro, didelės ištver
mės ir tvirto, nors protingo 
pasitikėjimo jomis Daug ga
li padėti skaitymas tokių kny 
gų. kaip Swet Marden’o «Gy
venimo mokykla», Kepplerio 
«Daugiau džiaugsmo» ar Tiha 
mer Toth’o «Jaunuolio būdas» 
bei Marijos Pečkauskaitės 
«Mergaitės kelias».
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L » skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Rašius siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Badas, Neapykanta

Šitokiu vardu pasirodė 1956 
m. įdomi rašytojos Elisabeth 
Pfeil knygutė «Hunger Hass 
und gute Haende», Elchland 
Verlag Goettingen.

Autorė čia vaizdingai nušvie 
čia Karaliaučiaus gyventojų 
katastrofišką padėtį po šio 
karo. Žmonės iš bado veržte 
veržėsi Lietuvon. Ji pati daug 
kartų slapta keliavo į Lietuvą, 
į Kauno, Šiaulių ir Vilniaus 
apylinkes Dideliu dėkingumu 
lietuviams aprašo šias kelio
nes su visokiais pergyveni 
mais ir nuotykiais, kurie jai 
gyvybę išgelbėjo Ir šiaip kil 
nių ir blaivių minčių iškelia 
apie tautų sugyvenimą. Patei 
kiame čia keletą ištraukų.

Tai buvo 1947 m. kovo mė
nesį. Aš buvau su daugeliu 
kitų nelaimės draugų kaip ei 
vilinė belaisvė Karaliaučiuje 
laikoma. Išsiilgę laukėme iš
vežimo. Kas dieną buvo kai 
bama. kad visi vokiečiai bū 
šią perkelti į Vokietijos užsi 
likusią dalį.

(pabaigą iš 3 pusi.)
«Apie mūsų gyvenimą, ma

nau, jau žinote, tik gal ne 
viskuo tikite. Sunku jums su
vokti ir tikėti, kad buvo net 
tokių atsitikimų, kai už dar- 
bodienę buvo duodama po pu 
sę kilogramo... šiaudų! Bet 
dar ne visi gali atlikti dienai 
skirto darbo Kai kas teatlie 
ka tik 40 procentų.

«Yra stengiamasi perauklė 
ti jaunimą, kad jis būtų paten 
kintas esama tvarka Svarbiau 
sias uždavinys — išmušti Die 
vą iš jaunuolių širdžių. Tam 
tikslui yra nesigailima jokių 
pastangų. Mokiniams, o ypač 
mokytojams, draudžiama eiti 
į bažnyčią. Tai yra laikoma 
vienu didžiausių nusikaltimų 
Auklėjimo be Dievo įtakoje 
išauga ne žmonės, bet kažko 
kie žvėriukai, su kuriais nė 
patys auklėtojai nesusikalba. 
Trumpai sakant, teorija yra 
vienokia, o praktika visai ki 
tokia Jeigu ši kasdieninį gy
venimą matytų pačios viršū
nės, gal būtų kitaip, bet tie 
žemesnieji vaidininkai viską 
mulkina, kad tik valdžioje iš
silaikytų.

«Perduokite nuoširdžiausius 
sveikinimus ir Jonui XXIII. Te 
gul jis būna ramus: šiaurės 
tvirtovė- Lietuva yra stipri, nė 
pragaro vartai jos nenugalės.» 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,06 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

ir Gailestingos Rankos

Mano vyro ir tiek daug ge 
rų draugų ir pažįstami} jau 
nebebuvo. Jei kas ne dėl li
gos, kaip bado maliarijos, žu 
vo, tai pamažu susilpnėję 
skausmuose užbaigdavo savo 
dienas. Dažnai, kam tekdavo 
eiti pro griuvėsius, kur suim 
ti civiliniai žmonės turėjo gy 
venti, pastebėdavo iš lavono 
dvokimo, kad vėl koks varg
šas vienišas ir visų apleistas 
pabaigė savo gyvenimą skar 
maluose Savaites išgulėdavo, 
kol jį pagaliau motina žemelė 
pridengdavo

Ir mano dienos atrodė sus 
kaitytos, jei mane gyvenimo 
drąsa ir energija būtų aplei
dusi Kartkartėmis buvo pas 
tebėta kad moterys daug daú 
giau pakeldavo ir atlaikyda 
vo negu vyrai.

Nei iš šio. nei iš to, kurią 
dieną pasirodydavo moterys 
bei vaikai su pilnomis kupri
nėmis parvykę iš kokios mais 
tui pasirinkti kelionės ir nebe 
taip visai sumenkėję atrodyda 
mi. Jie turbūt buvo padarę to 
limą kelionę Rytprūsiuose ne 
gi liko dar ūkininkų ir dide 
lių ūkių. Jie buvo sunaikinti 
ir daugumoj apleisti Pamažu 
paaiškėjo, kad žmonės paslap 
čia važiuoja į Lietuvą Ten 
pasikieminėja pas ūkininkus, 
kurie apdovanoja maistu — 
duona grūdais, bulvėmis.

Duoneliauti nereikėjo, kaip 
aš greitai po to patyriau Lie 
tuviai buvo mums kaip ange 
lai. nors taip pat ir jie gyve 
no ne pertekliuose. Neturtas 
ir jų svečias buvo. Tačiau 
kiekvienas šiek tiek turėjo. 
Jau iš tolo jie barškindavo į 
langą, jei kas artindavosi prie 
trobos. Daugeliui pusiau išba 
dėjusių vaikų ir moterų padė 
jo ant kojų atsistoti. Tadėl aš 
jiems visuomet, kol gyvensiu, 
giedosiu himnus už jų svetin 
gą dosnumą. Šitoje mažoje 
tautoje įnirtosios tautų neapy 
kantos laike pavyzdingu būdu 
ruseno žmoniškumas.

Kad ilgainiui nebūtų pamirš 
ta. kartu ir mano noras atsily 
ginti bent šia kuklia padėka, 
parašiau šį pranešimą.

Taigi, girdėjau apie kelio
nes Lietuvon. Jos buvo gau
sios nuotykiais ir visada pa
vojingos kadangi žmonės slap 
ta ir zuikiais traukiniais ture 
jo važiuoti, tupėdami ant va
gonų tarpe jų ar kur kitur 
pasislėpę. Juos milicija buo
žėmis nuvaikydavo arba nus-

Prisiminimai is Pikninko
Kai tiktai naują valdžią išrinkom
Tuoj vėl važiavom į pikininką..-

Oi lylia lylia...

Mūs prezidentas vis mėgsta tvarką
Jo auto lėkė į Tautų Parką.

Oi lylia ..

Visiems rūpėjo ar neims lyti
Robertui rūpi tik kur Julytė?

Oi lylia...

«Café com leite» vežės ungaras
Zabiela sakė, kad skonis geras

Oi lylia...

Ir prezidentui «café» kvepėjo
Tik, kad Danutė arti sėdėjo

Oi lylia .

Sukino Nilas ten radijušą
O Antaninai širdį taip mušė

Oi lylia .

Vežk kitą kartą televizoną,
Jei dūšia blūkšta, kai kiaurs balionas 

Oi lylia...

Kiekvienas vykdė ten savo planą 
Roby įkrito į vandens klaną...

Oi lylia..

Mūs vyrai turi drąsią «noturą» 
Greitai nulupo gyvatei skūrą

Oi lylia ..

Leonas vaikšto vis su Zabiela
Abu jie turi Razmą tik vieną.

? Oi lylia...

Svajodams Romas miškeliu ėjo
Mamą sutikti nesitikėjo

Oi lylia. .

Dėdė su vaikais po piet atvyko
Mažai jaunimo jin tesutiko

Oi lylia ..

Tylaitė rankoj nešės knygelę
Ir visus pynė į šią dainelę

Oi lylia...

O kai Nijolės mamą paprašė,
Tai ta į eiles viską surašė

Oi lylia...

Kai į Zeliną atgal sugrįžom, 
Rimtas programas ruošt pasiryžom.

Oi lylia...

♦♦ ♦» <♦» ♦» O» «9» •»♦<>«>■<

tumdavo žemyn. O kai trau
kinys pajudėdavo, j*e vėl už
kopdavo Be jokio svyravimo 
ir nebodami pavojaus siekė 
savo tikslo. Kadangi mirtis 
dėl bado kas dieną ir kas va
landą į akis žiūrėjo, todėl 
šios kelionės buvo tikros lenk 
tynės su mirtimi.

Tačiau niekas neišduodavo 
kitam, iš kur išvažiuodavo, 
koks susisiekimas buvo, kaip 
toli važiuodavo ir kaip apla
mai per sieną, pereidavo, kur 
stoties policija arba milicija 
galėjo būti, kurios vengė kaip 
kažinko, ir kas dar reikalin
ga žinoti

(B. D.)

— Motinos Dienos Minėji
mas bvs pirmąjį gegužes sek 
madienį V. Zelinos gimnazijos 
salėje.

— Tradicinė São Paulo lie 
tuviško jaunimo šventė įvyks 
pirmą sekmadienį po žiemos 
atostogų, tai yra rugpiūčio 2 
dieną.

— Moksleiviai ateitininkai 
tariasi su televizija dėl senai 
pažadėtos pusės valandos pro 
gramos įvykdymo.

MARYTĖ MATE Li OJM Y TÉ

Praėjusiais metais baigė 
«Clássico» kursą seserų sala
kiečių Šv. Agnietės kolegijo
je Šiemet išlaikė egzaminus 
ir įstojo ( São Paulo Univer
siteto filozofijes fakultetą Stu 
dijuo-s romanų (neo latinas) 
kalbas. Marytė kartu su save 
sesute Onute anksčiau daly
vavo L K. B. Chore, lankė Bom 
Retiro lietuvišką mokyklą ir 
me karką parodo savo vaidybi- 
salus gabumus įvairiuose liet® 
viškuose parengimuose.

— Jaunimo Šventės proga 
gražus būrys jaunųjų ateitinin 
kų rengiasi daryti ateitinišką 
pasižadėjimą, tai yra viešai 
pasiryžti tarnauti Kristui i? 
Tėvynei Pasižadėjimą pada
riusieji gauna teisę nešioti 
ateitininkišką ženkliuką. Da
bartiniu metu kandidatai pra 
deda intensyvų pasirengimąbū 
simiesiems egzaminams. No.i 
darni jiems patalkinti «J. A.» 
skiltyse spausdinsime dal| pro 
graminės medžiagos. Tuo pa 
čiu duosime progos mūsų lie 
luviškai kolonijai susipažinti 
su šios gražios jaunimo orga 
mizacijos ideologija. Iš viešų 
darbų, jau tikimės, vis ateiti 
niūkus pažysta.

Šį kartą spausdiname ateiti 
ninku maldas:

PRIEŠ IR PO SUSIRINKIMO
Viešpatie Kristau, tu pasa

kei: kur du trys susirenka 
mano vardu, ten ir aš esu. 
Būk su mumis šią valandą, 
vadovauk mūsų mintims ir žo 
džiams, atnaujink mūsų širdis 
ir padaryk mus vertus atnau 
jinti kitus — per tave, mūsų 
Viešpatį. Amen.

Tavo vardu, Kristau, mes 
baigiam savo darbą. Tavo var 
du nešam atnaujinimo vėliavą 
į brolių tarpą. Padėk mums 
ją drąsiai išskleisti, kad visur 
ir visada viešpatautų tavo 
šventoji valia. Amen.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
MUSŲ ( LIETUVA pusi. 5

TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,®0.

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

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

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

LIETUV.ŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 16 vai., Cąsa Verde, N. 
s. das Dores baž 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações m vai.

São Gonçalo baž 17 vai.
Trečia:
Agua Rasa 8 vai., I apa 16 

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
l

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas1 Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Bognslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS &. CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque t Estado de Minas Gerais^

Ketvirtą:
Utinga 19 70 vai., 
Paskutini:
Vila Anastacio 8.30 vai..

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS.

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rüdge, 1020), Tel. 81-0460.

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

S E K M A D I E’N IA IS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų 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.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių .< 
krautuvė tiktai pas j

JAKUTIS & LATĮENIS LTDA. Į

•HiBHKSSH m HHHMIB S3
I Casa & Čia. g 
*. M

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
ÍÈ paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», ÍÜ 
H geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus ||| 

HH Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
f-l išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- Sâ 

J nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. || 
į PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMFOS, 1 - V. ZELINA g

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

w Pastaba: Taisome radijo aparatus, üS Darbas garantuotas. Hre:

••I'd! 2 2* Ji 2222222---ES 2 S 25222!22222222222"“i ■•••••■••■•■•••«■■•••■■.••■«■•■«.«••■•••••■•«■•b»»»-»« sMBMacBBx e a mm * • ■ ■ ■ b ■■«■ ■ ■ ■• ■ b b a b ■ u ■ ■ b ■ • ■ a ■ b u ■ a a ■ a n b ■ n » u xa »e » r ■ ■ x ■>« tí • «; w « ■ ■ ■■ ■ bbbb ■ ■ « n ■•■»■« ■ ■■ ■ ■«»«« ■ ■ oi 2 SSb* it

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

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

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

Caixa Postai 3967 —

6 «t m. nu «■. « ® ®m: mi m;«t. fili ura hii uii m, ffi: ffl> e«’ tn> iii- m m m. m to ui m 'luu n* m m tn m m n m m m to n s 

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 

I IRMÃOS BAUŽYS | 
Š Registrado a® Ci Cl «ob o n.» 551

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo j 
f Telefone 63-6005 =--------------------------------------------------------------------------------------- 5
= Aberturas de firmas
S Encerramentos de firmas
5 Transferencias de firmas
* Cwtrat. na Junta Comercial
4 Dis'-rat. na Junta Comercial
į Escritas Fiscais
s Escritas Comerciais

* HORÁRIO das
uWttiWWViUKIJl W<SB

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimento.' f
Balanças ?
Alvarás diversos 1
Seguros de Foa-o e g
Seguros de acidentes 

às 19 horas. |
om wnuiwuü®uranu®įkibtos hhto =

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SĄNDRON vyriškų rūbų

z i uvyri€Jr ULCC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

5



LIETUVOS NACIONAI 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ APSIMOKĖJO

P. Kriaučiūnas 300 cr. ir au 
ha 100. i eonas Kriaučiūnas 
300, ir auka 100, A. Aidukas 
300 cr., Feliksas Meilius rėmė 
jo prenumeratą 500 cr. ir au
ka 100, A. Vaseliauskaitė rė
mėjo prenumeratą 50 cr., J. 
Baltušninkas 300 cr., Liudvi
kas Lideris 300 cr., Kazimie
ras Janulevičius rėmėjo pre 
numeratą 500 cr. ir auka 1 0», 
Jonas Kaupas 30J cr. ir auka 
100 Ange’ė Pumputienė 300 
cr., J. Alinauskas 3o0 cr. An 
tanas Kučinskas 300 cr., Jo
nas Medauskas 300 cr., AN
TANAS MAJUS garbės pre
numeratą l.OOo cr , ANTANAS 
ŠIM3ELIS garbės prenumera
tą 1 000 cr., Juozas Bendžius 
rėmėjo prenumeratą 5C0 cr. 
ir auka 100, Stasys Saldys 
300 cr. ir auka 100, Juozas 
Gavėnas 30 cr., A. Zamida 
3-00 cr., Mečys Polenskas 3 >u 
cr., Bruna Baltrušienė 500 cr., 
Ant. ir Magd. Čemarka 300 
cr., Uršulė Gaulienė 300 cr., 
ir auka 100. JUOZAS BAL
TRŪNAS garbės prenumera 
tą 1 000 cr., A. Kačinskas 300 
cr., POVILAS STANELIS gar
bės prenumeratą 1000 cr., La 
buckas 300 cr

Laikrašti užsisakė J. Bal
čiūnas, J. Šapolas. A. Povilą- 
vyčius. A. Chmieliauskas, M. 
Sėjūnas, E GirČis.

Leidimui aukojo N. Plinaus 
kienė ItO cr. ir M. Zvirzienė 
100 cr.

JUOZAS MATELIONIS,

Vienas iš «Mūsų Lietuvos» 
steigėjų ir leidėjų praėjusį 
sekmadienį šventė savo 50 
metų amžiaus sukaktį Mate- 
lionis taip pat priklauso Lie
tuvių Sąjungai Brazilijoje, y- 
ra išrinktas į Bendruomenės 
Tarybą, mielai talkina lietu 
viškiems parengimams ir re
mia visuomeninius darbus. Su 
kakties proga p. Matelioniui 
linkime Ilgiausių metų

ALBINA VASELIAUSKAITĖ

Mūsų Lietuvos skaitytoja iš 
Belo Horizonte rašo:

Kad mieste nėra lietuvių. 
Kartais vienas kitas atvažiuo 
ja pagyvena kelis metus ir 
vėl važiuoja į kitus Brazilijos 
kraštus P Vaseliauskaitė ste
bisi, kodėl čia mūsų tautie
čiams nepatinka, netik Belo 
Horizonte bet ir visa Minas 
Gerais gubernija turi gerą kli 
matą, taip pat daug ir gero 
vandens, daug gražių ir malo 
nių vietų, kur lietuviai galė
tų puikiai gyvenimą praleis
ti. Ji pati jau netoli 30 metų, 
kaip gyvena Belo Horizonte 
ir apylinkėse.

TAUTŲ PARKO LIETUVIAI,

Šį sekmadienį (i2 balan
džio) tuoj pat po lietuviškų 
pamaldų Futbolininkų Klubo 
salėje, Rua Suissa (prie pat 
bažnyčios) lietuviškos moky
klos jaunieji lankytojai vado 
vaujami mokytojo St. Jurevi
čiaus vaidins dviejų veiksmų 
vaizdelį «Neklaužada Kazytė». 
Kitą programos dalį išpildys 
«Milžinų Kintetas» vadovau
jamas p. mokt Kindurienės 
su savo dainininkais ir solis
tais iŠ Vila Zelinos. Visi lie
tuviai prašomi į mokyklos pa 
rengimą atvykti ir atsivesti 

savo mažuosius. Įėjimas lais
vas Mažieji dar gaus ir do
vanų.

MALONUS SKAITYTOJAU,

Visi norime, kad bent vie
nas lietuviškas laikraštis išsi 
laikytų, visi taip pat žinome, 
kad laikraščio leidimas yra 
surištas su didelėmis išlaido
mis Tik gaila ne visi pasis
tengia savo pareigą lietuviš 
kai spaudai atlikti Jau trys 
šių metų mėnesiai, kaip dau 
gelis skaitytojų gauna kas sa 
vaite «Mūsų Lietuvą», bet dar 
didelė dalis, ypač toliau gyve 
nančių ų neatsilygino už pre
numeratą Yra ir tokių, kurie 
yra skolingi už keletą metų. 
Administracija neturi jokios 
galimybės pasiekti kiekvieną 
į namus ir asmeniškai pini
gus pasimti, bet kiekvienas 
skaitytojas tai gali nesunkiai 
padaryti pasiųsdama savosko 
lą paštu. Nedelskite su atsily 
ginimu ir palengvinsit laikraš 
čio leidimo darbą. Pinigus ga 
Įima siųsti čekiu, arba kaip 
vertybes (valor) Siųsti admi
nistratoriui šiuo antrašu:

Pe Juozas Šeškevičius. Cai 
xa postai 4118. São Paulo, 
Brazil

(Siunčiant laikraščio vardu 
paštas daro sunkumiĮ pinigus 
atsimant)

Tikikimės. kad reikalas bus 
suprastas ir mūsų teisingas 
prašymas išgirstas.

Su pagarba
«M.L.» Administracija

— PARQUE DAS NAÇÕES 
lietuviškos pamokos praside
da balandžio 13 dieną. Pirma 
dieniais 8 vai vakaro bus pa 
mokos jaunimui, šeštadieniais 
5 vai p.p. vaikams. Pamokos 
vyks Municipalinės mokyklos 
patalpose Rua Espanha, (bu
vusioje Kazlausko krautuvėje).

— VILA ŽELINOJE lietuviš
kos pamokos vyksta jau nuo 
kovo pradžios. Lietuviškos 
mokyklos vadovybė prašo tė 
vus į tai atkreipti dėmesį, nes 
vis dar pasitaiko tėvų, kurie 
nežino.

■' \

«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, ^80 (prie Av. Li
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 25, Casa Verde,

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

K, Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, uiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822. v, Prudente,

VI Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
quė das Nações.

'I,'-—- ' ■    f    '       !■■>■■■■■! —'.M I ■■■■■■ ■■■■

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Pirmas po Velykų švenčių

VATAKAJ - |\CN€EKTAT,
kurį ruošia Liet Kat Bendruomenės ‘ Choras, 

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

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

A| A POVILAS BALTRUŠIS
Kovo 3 dieną São Caetano 

do Sul mirė POVILAS BA_T- 
RUŠIS. Velionis buvo ki ęs iš 
Mauručių apylinkės Į Brazi
liją atvyko 1927 metais Dirbo 
visą laiką daugiausia «<-ene 
ral Motors» kompanijoje Pa 
laidotas Camilopolio kapuose 
Nuliūdime paliko tris brolius 
ir tris seseris su šeimomis, 
bei žmoną Laukšaitę Baltrv- 
šienę. Našle gyvena São Uae 
tane, savo namuose ir yra 
uoli «Mūsų Lietuvos» skaityto 
ja bei rėmėja

— Pakvietimų į L. K Ben
druomenės choro koncertą 
įvykstantį šį šeštadienį, gali
ma gauti: miesto centre, prieš 
centralinį paštą av S. João; 
333. Juozo Karpavičiaus siu
vykloje Vila Zelinoje kleboni 
joje. Vito Tijūnėlio bare ir 
pas choristus.

— Laiškai: V. Sprindžuii, V. 
Vaikšnorienei. A Kairiui. P 
Radzevičiui, A Lazdauskui, 
M Seiunienei, J. Kutkienei, 
H Novikov.

PRANEŠIMAS

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos nariams pra 
nešama, kad š m balandžio 
mėn. 12 dieną, 3 vai. po pie
tų, V. Zelinoje. Šv. Juozapo 
mokykloje įvyks Tarybos su
sirinkimas. Dienotvarkėje bus 
svarstomas Valdybos praneši
mas apie jos vidaus susitvar
kymą. Prašome dalyvauti ir 
kandidatus.

B. L. B. Tarybos. 
Prezidiumas.

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

ANTANO KAVILCNIC
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.

EJCK|TCKIO CONTAIBIL 
NÁT CIMENTO

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

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 68-2767 - S. Paulo

A. A. ANNA MIKSAS

Už poros dienų, 14 balan
džio sueis mėnesis laiko, kaip 
Jaçanã ligoninėje palygina
mai, nelauktai, po neilgos li
gos, mirė Anna Miksas, palik 
dama giliame liūdesį vyrą An 
tonio, sūnų Orlando, gimines, 
prietelius, pažįstamus.

Velionė gimė Omske, 19C6 
m. 12 d kovo. Lietuvon grįžo 
po pirmo pasaulinio karo. Bra 
zilijon atvyko kartu, visa Gu 
danavičių šeima, su tėvais, 
1926 m 28 d. kovo mėn Ište
kėjo už Antonio Mikso 1931 
m. birželio m 28 d , švento 
Antano bažnyčioje, kuri anuo 
metu buvo lietuvių centru. Vi 
są laiką gyveno S Paulo mies 
te, paskutiniu metu Casimiro 
de Abreu gatvėje 420. kur ir 
yra A Mikso litografija-gilia 
spaudė «Aurora» Per ilgų me 
tų kruopštų darbą, įsigijo kar 
tu gyvenamuosius namus ir 
patalpas litografijai. Ir keis
tas tas gyvenimas. Kada visi 
didieji rūpesčiai buvo nuga
lėti ir buvo galima ramiau gy

A. A. ANNA MIKSAS

Padėka
Visiems mums pareiškusieros nuoširdžios 

užuojautos liūdesio valandoje del
1 A. f A. ANNA MIKSAS

mirties, taip pat dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos 
dienos mišiose, nuoširdžiai dėkojame. Taip pat praneša
me ir kviečiame gimines ir prietelius į 3o-tos dienos 
mišias, kurios bus 14 d kovo mėn. 8 vai. šv. Jono baž
nyčioje, prie av. Celso Garcia.

Antonio ir Orlando Miksas

venti, mirtis
Reikėjo išeiti į ten, į kur the- 
vas šaukia. Nieko kito nebe
lieka, kaip tik prieš Jo valią 
nulenkti galvą. Teilsis ramy
bėje...

— Iš Itapetiningas prane
ša, kad miesto valdyba vie
ną Itapetiningos gatvių pava 
dfno Dom Estanislau — Kun 
Antano Ausenkos, praėjusiais 
metais mirusio, vardu.

— Kubos vyriausybė prane 
ša, kad lig šiol sušaudė 516 
buvusios vyriausybės šalinin
kų.

— Prekybininkas Pranas 
Ziezis su ponia ir P. Dutkienė. 
praėjusį šeštadienį buvo atvy 
kę į Helenos Naruševičiūtės 
ir Antano Dudzevičiaus vestu 
ves. Svečiai iš Rio de Janeiro 
ir Ant. Duktus su ponia buvo 
svotais. Sliūbas būva Consola 
ção bažnyčioje, o vaišės švei 
carų klube.

— Tibetan komunistinė Ki
nija atsiuntė keletą divizijų 
su sukilėliais kovoti.

— Lietuvon turistų neįsilei 
džia Kaikurie Š Amerikos 
lietuviai prašė rusų pasiunti
nybės vizų apsilankyti Lietu
voje. Sovietų pasiuntinybė Va 
šingtone atsakė, kad iš Pa
baltijo kraštų galima aplanky 
ti tik Rygą. Lietuvon nelei
džiama dėlto, kadangi ji ka
ro metu buvo labai sunaikin
ta ir nėra paruošta turistų 
priimti. Žinoma, jei vyktų vi
siškam pasilikimui, arba pra
šytų vizos šimtaprocentiniai 
komunistai, tai įsileistų. Bijo 
leistis dėlto, kad Lietuvoje 
esantiems nepapasakotų kaip 
žmonės užsieny gyvena ir kad 
ten dirbama Lietuvos išlaisvi
nimui.

— PAIEŠKOMAS —
Juozo Marčiulionio, arba jo 

posūnių Pūrų Kazio, Vaciaus, 
Orlando ir Reginos Plančkaus 
kienė. Stasė Drulienės ieško 
Antanas Kačinskas, travessa 
São Jorge, 26 - Ribeirão Preto,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavya 
džiaį). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai.ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlą: 
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 371» 
São Paulo.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V, Zelina 
(prasideda iš Av. Zetjna, 59S1
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