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įsteigtas demokratinis S. Paulo parlamento 
frontas

Birželio m. 25 d. São Paulo 
estado parlamento rūmuose 
Nove de Julho buvo įsteigtas 
demokratinis frontas, kurian 
įstojo virš 40 deputatų

Iškilmingą susirinkimą pra
dėjo parlamento pirm ninkas 
deputatas Roberto de Abreu 
Sodrė su momentui pritaikin
ta kalba.

Demokratinio fronto tikslas 
yra stiprinti ir ginti demokra 
tiją, dem skuoti visas dikta

Brazilijos vyskupai įspėja: komunizmas Brazilijon 
skverbiasi

Porto Alegre arkivyskunns
Dom Vicente Scherer, bai
giant Devintinių švenčių iškil 
mes savo pam ksie pasakė: 
«Nenorime, kad kitų metų 
birželio mėnesį mums būtų 
sutrukdyta Dievo Kūno šven 
tė procesija: nenorime, kad 
po kurio laiko, Piratini Rū- 
lūuūfeę (a,. . Grande 
gubernatoriaus rezidencijoje) 
kad vieton vieno iš tr jų gar 
bi gų kandidatų, kurį bal-mo 
tojai išrinks, atsisėstų Mask
vos parinktas kom saras Ne 
norime, kad auksiniai žalia 
vėliava, kuri gražiai ir ža\in 
gai plevėsuoja y;iaus\bės 
Rūmų iasadoje ir kurioje -u 
jaudinti skaitome garbingą ke 
tūrių šimtų metų kriKščioniš 
ką tradiciią. pakeisti raudona 
su pjautuvu ir plaktuku, iš 
mirky a regionų nekaltų aukų 
kraujuje Mokėsime atlikti sa 
vo pareigas ir apginti verty
bes, be ku ių gyvenimą ne 
turi prasmės »

Santa Marija vyskupijos 
vyskupas Dom Vitor Sa tori 
ta pat proga savo vyskupijo 
je pareiškė: < Pragariška išda 
vimo mašina jau yra sumon 
tuota. Atsakomingos vietos 
kariuomenėje ir civiliniame 
gyvenime jau yra užimtos 
(komunistų). Sindikatai irįvai 
rūs studentijos sambūriai yra 
komuni tų kontrolėje ir per 
juos daromas spaudimas į pre 
zidentą ir parlamentą, grasi 
nant generaliniu streiku, kad 
būt komunistų ciniški reika
lavimai įvilkti į nacionalisti
nius rūbus, patenkinti ir tuo 
būdu galėtų kraštą sukomu- 
nistinti Federalinė ir estadų 
vyriau ybės su jais bendrau
ja. Gyvename revoliucinės 
nuotaikos išvakarėse Ko trūk 
sta? Tai tik paskutinio smū
gio, kad tiršti vergijos debe 
sys nusileistų ant milijonų 
mylinčių laisvę, brazilų Gy 
veoarne didelės atsakomybės 

tūras, tiek iš kairės, tiek iš 
dešinės Fronto vadovybę su
daro: deputatė Maria Concei
ção da Costa Neves - pirmi
ninkė, deputatas Antonio Mas 
trocolla vicepirmininkas, de 
putatas Jacob Carollo - iždi
ninkas.

Šitokį demokratiniai depu
tatų frontai greitu laiku bus 
įsteigti ir kituose estaduose. 
Federaliniame parlamente jau 
pirmiau buvo įsteigta*.

momentą. Laikas brazilui mil 
žinui pabusti. Yra atėjus pa
budimo iš miego ir iš ištižimo 
valanda Yra vienybės valan 
da Atėjo valanda išeiti į gat 
ves ir aikštes ir visu balsu 
šaukti apie komunizmo grės
mę, pirm negu busime ilgam 
laikui nutildyti. Atėjo laikas 
l-- A-»<3 í Oro-rMa-i+M ir. Kop 
gresą patriotinius ir krikščio 
aiškus jausmus Atėjo laikas 
protestuoti prieš užsienio rei 
kalų ministério Santiago Dan 
tas politinius manevrus, norė 
damas tapti ministeriu pirmi
ninku ir sudaryti nacionalis 
tinę vyriausybę, kuri vėliau 
išsivystytų į liaudies ar sočia 
listinę respubliką, bet niekas 
daugiau tikrumoje nebūtų, 
kaip tik komunistini-s režimas 
rusų imperializmo arnyboje».

Dom Vitor Sartori pasiuntė 
telegramas prezidentui, parla 
mento pirmininkui protestuo
damas prieš Danto paskyri 
mą vyriausybei sudary i

Štai dar ką sako deputatai 
apie komunizmo pavojų. De 
putatas Pedro Aleixo pareiš

Rin de Janeiro, nuostabaus, gamtos atžvilgiu grožio miestas Buvusi sostinė, o da-
bar Guanabaros estadas tiri apie pusketvirto milijono gy\entojų. Rio de Janeiro yra garsus 
savo karnavalais. Juristų čia kiekvienu metų laikotarpi., yru daug.

kė: -Neturiu įpročio matyti 
šmėklas vidudienį. Net naktį 
į jas netikiu. Bet tik akli ne
mato kad mūsų krašte yra 
ruošiamas komunistams val
džios atidavimas.

— Amerikos septintas s ka
ro laivynas, kuris lig šiol ste 
vėjo Japonijos uostuose, pa
judėjo Formozos sąsiaurio lėn 
kui. Tai padarė sąryšyje su 
komunistinės Kinijos grasini
mais pulti Formozą — nacio
nalistinę Kiniją.

— Dušimtai dvidešimts JAV 
rašytojų ir mokslininkų, dau
gumoje socialistai ir libera
lai, pasiuntė Sovietų Rusijon 
prašymą panaikinti mirties 
bausmę už «ekonominius» nu
sikaltimus, kaip pavyzdžiui 
prekyba juodoje rinkoje, slap 
tas pardavinėj mas ir pirki
mas svetimos val’utos ir kt..

— Amerika, Anglija ir Pran 
cūzija siūlo Maskva’ sušauk
ti konferenciją Berlyno klau
simu.

— çãp Paulo miestas 
’paskiausių statistikos davinių 
turi keturis milijonus ir du 
šimtus tūkstančių gyventojų. 
Daugiausia apgyventas dis- 
triktas yra Tatuapė, Antra vip 
ta tenka Vila Prud^ntei su 255 
tūk tančiais gyventojų

PR.IT.M~A PAVERGTŲ 
EUROPOS TAUTŲ SAVAITĖS 

PROGRAMA

Šiais metais Pavergtųjų Eu
ropos Tautų ‘-avaitė JAV se 
prasidės liepos m 15 d. ir 
baigsis iepos m. 21d Paverg 
tų Europos Tautų (’ET) Ge
neralinis Komitetas New Yor 
ke jau apsvarstė ir priėmė 
provizorinę pro ramą. Šių me 
tų savaitės pagrindinis šūkis 
numatytas: «Lygiai i Euro-, 
pai turi būt pripažintas lais

gąįįg

vas apsisprendimas». Kaip ir 
anksčiau, ir šiemet numaty
tos pamaldos šv. Patriko ka
tedroje New. Yorke. Bus iš
kelta vėliava ties ACEN pa
talpomis, su pavergtųjų tautų 
veikėjų kalbomis, parengimai 
Vašingtone (Kongreso nariams 
pagerbti pietūs), iškilmės New 
Yorke ir t,t. Bus sukviestos 
spaudos konferencijos, pas- 
kelotas PET ir kitų organiza 
cijų manifestas...

— Arždiioje tebevykta ei 
vilinis karas. Orã miestas 
skęsta ugnyje Miestą praktiš 
kai valdo «slaptoji armija*.

— Komunistinė Kinija ne 
patenkinta JAV laivyno at 
plaukimu j Formozos sąsiau 
rį. Amerikos vyriausybė sako 
kad ji yra pasižadėjusi ginti 
Formozą nuo komunistinės 
Kinijos užpuoliu o.

— Gegužės 17 d Lietuvoje 
mirė archeologas Petras Ta 
rasena. Savo knygose Tara 
senka rašė, l*aip pažinti se- 
vės lietuviu buitį ir ir ku’tū- 
ra, remiantis piliakalnių iška 
senomis Jo atspausdintų dar 
bų minėtini: «Gimtoji senovė», 
«Priešistorinė Lietuva», «Lie
tuvos archeologijos medžia
ga» ir kt. Jis palaidotas Eigų 
lių kapinėse, prie Kauno.

AR SOVIETAMS PAVYKS 
PATENKINTI GYVENTOJŲ 

POREIKIUS?
Sovietinė žemės ūkio krizė 

svarbi ne tik vidaus gyvenime

(Elta). Vakarų viešoji nuo
monė toliau svarsto sovietų 
valdžios ir partijos nutarimą 
nuo biržei. 1 d pakelti mažme 
nines kainasmęsos gaminiams 
ir sviestui Vienas sovietinių 
reikalų žinovų t akaruose. uk 
rainiet's B; Léwyckyj, savait 
raštyje «Vorwaerts» (24 nr) 
pastebi, kad ai nebuvęs leng

ŠIO N R LEIDĖJAS ST. 
KARALKEVlOlUS

Su malonumu pranešu «M. 
L.» skaitytojams, kad šio nu
meriu pilnu leidėju pasidarė 
mums gerai žinomas, gerų 
darh’ rėmėja», komercijantas 
ST SYS KARA LKEV1Č1US, gy 
venantis Lapoję ir turįs ga
lanterijos krautuvę. Jis ver
čiasi labai gražia-, turi nuo
mavus namus Alto da Lapa. 
Jiedu su savo žmonele Ona 
išaugino d’Vi gražias dukre
les. ir išleido į mokslus. Vie
na jau daktarė, o kita, nutri- 
ciOiiistė Dats Stasys yra gi
męs Šancuose ties Kaunu 1909 
m. liepos 26 d. ir Lapoj jau 
gyveni, nuo 1929 metų. Jo 
broli»- Petras irgi gyvena Al
to da a pa, tik labai apgai- 
lestaujaii . ad Petro vieuin- 
tėlis sūnus 26 metų, vardu 
Česlovas, nesenai pasimirė. 
Jei ne toji nelaimė, kuri la
bai daug pareikalavo lėšų, 
Petras irgi būtų išleidęs «M. 
L.» numerį.

Linkime Karalkevičių šek 
mai gausios Dievo palaimoj 
ir pasisekimo visuose jų dar
buose

«M.L.» Adoyriistracija
" 1     ................... "■1   ■—1 *

vas sprendimai, nes per pas
taruosius metus pragyvenimo 
kaštai Sovietijoje tuvo paki
lę. Savo kreipimosi įgyvento 
jus, sovietiniai valdovai palių 
dyjo, kad toji priemonė ne
buvusi populis O kokie bū 
tų tų kainų pakpmo padari
niai?

Minėtas Lewyck nurodo, 
kas tas pakėlimas neprisidė 
siąs prie žemės ūkio gamíhití 
suvartojimo mažėjimo. Visoje 
Sovietų .Sąjungoje mėsos ir**Į 
sviesto pirkimo apimtis pri 
klauso ne nuo kainų, bet nuo įg 
galimybės mėsos produktus 
ar sviestą rasti krautuvėse. 
Dabar įvykdytas drastiškas *3 
žygis dar liudija sovietus šie 
kiant pager.nti žemės ūkio 
gaminių paskirstymą,tiekimą 
Nors žemės ūkyje — javų

(pabaiga 6 pusi)
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bojama ir nuo kapitalistinės 
visuomenės neteisybių Švedų 
spaudoje ši deklaracija laiko 
ma tiesioginiu atsakymui per 
nai Maskvoj įvykusį gkompar 
tijos suvažiavimą «Mes atsi 
ribojame», sakoma deklaraci 
joje, «tiek nuo besielio k< mu 
nizmo, tiek nuo kapitalizmo 
neteisybių». Nei komunizmui 
nei kapitalizmui nepriklau 
santi ateitis. Abi apraiškos 
kilo iš tų laikų, kai žmogus 
buvo laikomas žaliava, bet ne 
visų pastangų tikslas.

Socialistų internacionalo de 
klaracijoje pabrėžiama, kad 
demokratinis socializmas tvir
tai pasiryžęs dirbti taikai, ta
čiau taika galima ne užka
riavimais, bet tautų tarpusa
viu susipratimu. Nors komu
nistai smarkiai kalba prieš 
kolonijinį režimą, tačiau jie 
patys pavergę laiko milijo
nus ž i onių — sakoma dekla
racijoje.

TRŪKSTA MAISTO

Iš Vienos ateina aliarmuo
jančios žinios, kad visose ko 
munistinėse valstybėse blogai 
su maistu: Bulgarijoj neužteks 
mėsos, pieno ir kiaušinių sa
viems gyventojams, Čekoslo
vakijos prezidentas Novotny 
praneša, kad reikės impor
tuoti daug maisto iš kitų kraš
tų. Vengrijoje, Albanijoje, Ru 
munijoje irgi tie patys trūku
mai. Pamažu komunistai pa
tys turės įsit kinti, kad ūkinė 
kolchozų sistema niekam ne 
ver a. Ji veda prie bado r

- skurdo.

SOVIEIŲ RUMJA GUDRIAI 
VAGIA

Gabus Estijos ekonomistas 
Aleksander Kutt, pabėgęs į 
Vakarus, padarė studiją apie 
sovietų importus ir ekspor
tus, priėjo prie įdomių davi
nių.

Sovietai 1956 metais už im
portuotus iš Vakarų kviečius 
sumokėjo po 62 30 doi. už to

— Birželio 7 d. baidėsi 
mokslo metai Lietuvos ben
drojo lavinimosi mokyklų 8- 
jų ir 10 jų klasių mokslei
viams. Vieni kitiems linkėjo 
sėkmingų vasaros atostogų. 
Tačiau moksleiviai menkai 
ilsėsis, nes juos bus galima 
matyti žemės ūkiuose, garny 
klose prie staklių, remontuo 
jant savo mokyklas Atostogų 
metu gamybinę prakti ą atliks 
21.000 moksleivių.

— Lietuvos valst. dainų ir 
šokių liaudies ansamblis, va 
dovaujamas J Švedo, birželio 
3 d. su nauja, dviejų dalių 
programa, koncertavo Kauno 
valst muzikiniame teatre. Be 
lietuvių dainų ir šokių, nauja 
me repertuare buvo baltaru
sių, užbekų, moldavų ir kitų 
sovietų tautų liaudies dainos 
ir šokiai.

— Apie Anykščius Lietuvo 
je susuktas dokumentinis fil
mas — jį pagamino kino sa
viveiklininkai ir jis pavadin 
tas «Anykščiai — dainių ir 
poetų gimtinė*.

— Švedijoje leidžiamas es
tų dienr. «Eesti Paevaleht» 
praneša, kad Pabaltijo komu 
nistai skundžiasi sunkumais 
šalinti «buržuazinės ideologi
jos» likučius ir išauklėti «są
moningus t-ovietų piliečius». 
Straipsnyje plačiai atpasako
jami Lietuvos kp sekretoriaus 
A Sniečkaus pareiškimai dėl 
religijos ir tautiškumo apraiš 
kų įtakos, Jis skundėsi, jog 
lietuviai nesimoką rusiškai. 
Net komunistai lanko bažny
čias — iš noro įtikti uoš
vėms. Laikraštis nurodo, kad 
Latvijoje ir Estijoje nesą vad. 
ateistų namų, kurie steigiami 
Lietuvoje, siekiant sumažinti 
Kat. Bažnyčios įtaką.

— Norvegijos sostinėje Os
lo posėdžiavęs Socialistų in
ternacionalas vienbalsiai pri 
ėmė deklaraciją, kurioje aš 
triai kritikuojama komunisti 
nė sistema, o drauge atsiri

São Paulo, miesto vaizcas

B. Brazdžionis
☆ A- ☆

KE’ Y KOLONOS sudaužytų dalinių
Ir dulkės, tartum bėgtų tūkstantis velnių.

Šimtai pabėgėlių su verkiančiais vaikais
Ir tu kartu dantis sukandęs vos laikau .. .

Penzinas dūmai, senos padangos, seni 
Stalai, sulūžę lovos, tank i kruvini.

Juoda kumelė, o nuo dulkių ne balta,
Šalikelėje smilksta pypkė pamesta

Belaisviai (i artizanai'), rusai ir gudai, —
Mongoliški, vaiduokliški, šėtonišk ve.dai.

Pirmadieni, antradienį., šeštadienį.
Ir tu su jais kažkur, eini.

ną, o Rytų Europai pardavė 
po 82 60 dol., 1957 mėtai im
portavo kviečių toną už 58 40 
dol, o savo satelitams parda 
vė po 81 10 dol.

Mongolija buv-> priversta 
Sovietų Rus jai sumokėti dvi 
gubai mokesčių, negu Japo 
nija sumokėjo už neapdirbtą 
naftą. Šios studijos išvada: 
Rusija «meistriškai» išnaudo 
ja savo satelitus, užkrauda

ma jiems didžiausius mokes
čius ir pardavinėdama jiems 
įvairias prekes pakeltomis 
kainomis.

VIENUOLĖ GENEROLO
LAIPSNYJE

Sesuo vienuolė Marija Wi
nifred jau senai darbuojasi 
Čilėje. Už nuopelnus Čilės 
valdžia nusprendė tai vienuo

Išvaiky i Balta Kaltuos 
Tradicijas - Politinės 

Svarbos Reikalas
Baltų Kultūros Dienos 

Lūbeck’e

Gegužės 17 20 d.d. senoje 
Hanzos sostinėje Lūbeck’e 
— Baltų Draugija Vokietijoje 
surengė Baltų Kultūros Die 
nas. Jas globojo burmistras 
M, Watemann ir miesto sena 
tas. Gamtos Muziejaus patai 
pose gegužės 17 d. buvo ati 
darytos Baltų kultūros paro
dos. At’d rymo kalboje muzi 
ki.s dr. H. J. Dahmen iš Stut 
garto pabrėžė, kad Baltų 
Draugijos Vokietijoje tikslas 
yra puoselėti draugystę tarp 
vokiečių ir lietuvių, latvių ir 
estų tautų. Paaiškindamas ati 
daromos parodos skyrius dr. 
Dahmen pareiškė, kad šie eks 
ponatai žiūrovams pr .mins Pa 
balti jį ir jo tragiškąjį likimą 
dabartyje Po atidarymo sve
čiai buvo pakviesti į muzie 
jaus paskaitų salę, kurioje 
Otto Bong iš Mūncheno pade 
monstravo šviesos paveikslus 
spalvi s i, parodydamas, kaip 
d bartiniai m nininkai oku
puotose Pabaltijo šalyse sa
vo p tveikslų sDalva, kompo
zicija ir forma priešinasi ru- 
sifika ijai ir partinei doktri
nai.

Baltų kultūr s paroda apė
mė tris skyrius: senosios kar 
tografij s, liaudies meno ir 
moderniojo meno letuviai 
parodoje buvo atstoxaujami 
stipriai Senosios' kartografi
jos skyriaus pusė eksponatų 
sudarė senovės žemėlapiai, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš 
tystės ir jos miestų vaizdai, 
liaudies meno skyriuje lietu
vių eksponatai užėmė du sta 
lūs. Lietuviu liaudies meno

(pabaiga 3 pusi)

lei suteikti Bernardo O’Hig- 
gins ordeną, kuris lygus ar
mijos generolo laipsniui.

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Klaikus Rytas
(Iš mano atsiminimų)

(tąsa)

— O taip... — ir jis skubiai 
uždarė man prieš pat nosį 
duris.

Keista man pasirodė toji 
jo elgsena. Kažkaip nemau 
dagiai, nedžentelmeniškai jis 
pasielgė. —

Grįžau į savo būtą ir ėmiau 
si kasdieninių darbų namų 
ruošos. Mokslo metai jau bu 
vo pasibaigę, nebereikėjo išei 
ti, o paskutinis posėdis buvo 
paskirtas birželio 19-tajai... 
(jis taip ir neįvyko!)

Sėdžiu su sūnumi saulės 
atokaitoje prie atviro lango. 
Bijau kažkodėl sodeliu išeiti. 
Bijau. Nebepasitikiu ir liau
niems siūbuojančioms pušai 
tems — rodos už jų šmėkla 
slapstosi. © juk nebuvau nie 
kada iš bailiųjų...

Šilkiniai minkšti kūdikio 

plaukai kvepia akacijomis. 
Jis skeryčioja rankutėmis lyg 
norėdamas pagauti saulės spin 
dulius. Jis pagauna mano pirš 
tus ir ilgai į juos žiūri, o pas
kui neša burnytėn «paragau
ti» Aš ištraukiu ranką ir sa
kau «Negalima, Jurgeli, be- 
ka, be.,.», o jis atverčia gal
vytę ir murma: «Mmmm ma
ma... Paskui juokiasi ir jo 
dantukai, kaip zuikučio — du 
viršuj ir du apačioj. Ir tuo 
momentu aš pamiršiu viską, 
baimė dingta, tik begalinis 
meilės jausmas užlieja mano 
širdį. — Argi gali būti skriau 
da žemėje, kada į mus tie
siasi tokiu pasitikėjimu vai
ko žvilgsnis?...

Sodelyje kūdakena vištos. 
Gaidys jas stramužina rim
tai, vyriškai. Jis užšoksią ant 
terasos laiptų ir dairosi išdi
dus, pakratęs aguona degan
čią skiauterę. Sūnelis juo

kiasi, ir aš juokius...
Kažkas pasibeldžia į duris. 

Pasodinu sūnų love.ėn. Einu 
prie durų ir drauge su mano 
žingsniais išblėsta ką tik iš
gyventa idilija.

Atrakinu visus užraktus 
Atidarau.

— Oi,oi,oi... oi, ojojoj.. ne
begaliu!... Aš mirsiu!... Mir
siu!... — Mano glėbyje alpsta 
moteris išdraikytais plaukais.

— Aš mirsiu!. . Oi. oijojoj!.
— Kas atsitiko? Kas? • klau 

siu jausdama, kaip mano ko
jos linksta per kelius, bet 
stengiuosi nepasiduoti pirmam 
įspūdžiui.

— Jį išvežė! Jį išvežė!... — 
šnabžda pamėlusios lūpos, o 
veidas vaškiniai nubalęs.

— Ką išvežė, Ponia Sarah, 
nusiraminkite. Ką išvežė?...

Tyla.
Jaučiu, kaip ant mano pe

čių užgula sunkus svoris be
jėgio kūno, suvelti svetimi 
plaukai kutena mano skruos
tą Kažkas karšto ir drėgno 

v Igina mano kaklą. Lieku vi 
siškai blaivi. Jaučiu save la
bai stiprią

— Sarah, ką išvežė? - klau 
siu labai ramiai.

— Jį ., mano vyrą... — kaip 
šaltas dvelkimas paliečia ma 
no ausį

— Jūsų vyrą???
Staiga viskas susiūbavo, ir 

mintys verpetąis ėmė suktis, 
verstis, trūkčioti...

«...Išvežė jį — Juozapą M.
— Žmonės jį vadindavo Joze
— tokį ramų kultūringą žmo
gų. Kuo gi jis nusikalto?... 
Argi jis ėjo prieš juos?... O 
taip, jis ėjo. Jis 1920 metais 
buvo savanoris. Man aiškiai 
prisiminė jo pasakojimas, kad 
jis jaučiąs save laimingu Lie 
tuvoje. Jis buvo gimęs Kauno 
senamiesty, kur jo tėvas tu 
Tėjęs malūną. Vaiku būdamas 
jis matęs Maironį Jis net iš
mokęs jo eilėraščius «Lietu
va brangi mano tėvynė..». 
«Už Raseinių ant Duby os...» 
Jo tėvas buvo gimęs Rasei
niuose ir jo diedukas!.. Jie 

nežinojo kitos tėvynės Jie — 
papr sti žmonės!

Jis dažnai man kartodavo, 
kad niekur pasaulyje nėra 
tokių gerų žmonių, kaip lie
tuviai, ir nėra gražesnės ša
lies kaip Lietuva Užtatai jis 
ėjo savanoriu, užtatai jis jau 
tesi savoj žemėj!.. Ir tada, 
kai jis kalbėdavo man, kad 
jam keista, kodėl iš jo kar
tais pasijuokia, jo akys buvo 
skaidrių ašarų pritvinkusios.

Ir kai atėjo tamsi jėga nu
galėjusi visus žmogaus teisių 
principus, sulygindama visus: 
žydus, lietuvius, lenkus, sta- 
rovierius... darbininkus, darb
davius, vaikus ir moteris... — 
jis jaudinosi ir patylomis man 
sakydavo, kad reikią šaukti 
bataljonus. Reikią atsispirti, 
nepasiduoti, kaip tada...»

Pertempiau moterį per 
slenkstį.

Daviau išgerti kažko karš, 
to. Suradau valerijono lašų. 
Pasodinau kambary.

Ji vos pavilgiuo lūpas ir 
vėl puolė į aimanų tvaną.
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. (pabaiga iš 2 pusi) 

eksponatus surinkę iš įvairių 
asmenų atvežė PLB Vokieti 
jos Krašto \ aldybos pirmi
ninkas kun Br. Liubinas, Lie 
tuvių Sielovados direktorius 
Tėvas kun. A. Bernatonis ir 
kun V. Šarka iš Hamburgo. 
Be to, parodą parėmė Lūbec 
k’e gyvenančioji juostų audė 
ja Bartusevičienė, vietos apy
linkės pirm. Pr. Liegus, BAL- 
Fo atstovas J Parygas, Me
deliai ir kt Prie liaudies me
no skyriaus buvo prijungta 
Ii -tuvių senovės ikonografinė 
• erija

Baltų muzikos koncertas 
Lūbeck’e įvyko gegužės 18 d. 
Programą išpildė latvių cho
ras iš Hamburgo ir estų solis 
tai bei vokalistai iš Švedijos. 
Paskambinta ir du Čiurliono 
preliudai.

Priėmimas Baltų Draugijos 
atstovų Lūbeck'o miesto rotu 
šėje įvyko gegužės 19 d. Lū- 
beck’o miesto burmistras M. 
Watemann priminėtradi Pins 
taikingus santykius tarp Han
zos sostinės i • Pabaltijo kraš
tų ir tautų. Jis priminė, kad 
po 1945 metų katastrofos Lū- 
beck'as buvo priglaudęs daug 
tūkstančių pabaltiečių. Bur
mistrui atsakė Baltų Draugi
jos vardu buvęs ministeris 
Kraft. Jis priminė, kad vokie 
čiai neturėtų užmiršti parei
gą padėti pabaitiečiams, yp .- 
tingai nevokiškos kilmės pa 
baltiečiams, užsienyje ugdyti 
jų tautinę kultūrą. Baltų kul 
tūrinės tradicijos išlaikymas 
tu i didelę’ politinę Reikšmę. 
Tautos, kurios liko už geleži
nės uždangos, šiandien, lygiai 
kaip praeityje, jaučiasi soli
darios su Europa ir Vakarais. 
Mums reikia ruoštis, pažymė 
jo ministeris W, Kraft, tam 

metui, kada geležinė uždan
ga nukris: anksčiau ar vėliau 
įvyks visų Europos tautų ir 
vergaujančių susijungimas su 
vienytoje Europoje.

Tą pačią dieną vakare įvy 
ko Baltų Kultūros Dienų iš
kilmingas aktas. Mokslinio 
pobūdžio paskaitoje prof. dr. 
G Von Rauch iš Kiel io te
mai «Baltijos valstybių užsie
nio politikos padėtis antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse > 
rėmėsi estų medžiaga 1936 
m, Zdanovo pasakytoji Lenin
grade kalba buvo atvirai grą 
sina-nti ir reikalaujanti «lan
go» į Baltijos jūrą per Pabal 
tijo kraštus. Tuo pačiu metu 
savo ekspansijos planus į Ry 
tus paskelbęs Hitleris savo 
aneksijos žygius kreipė į vi
durio Europą Hitlerio nesido 
mėjimu Pabaltijo problemo

São Paulo — Praça da Republica vaizdas

mis 1939 m. buvo pasibaisėję 
suomiai. Tuo būdu Pabaltijo 
tautos liko svetimų interesų 
kombinacijų aukomis. Vokie
čių iš Pabaltijo kraštų repą 
triacija 1939, 1941 metais ir 
pabėgėlių ^priglaudimas 1944 
m-, buvo vienintelė reali Vo
kietijas Pabaltijo kraštų Pa
baltijo kraštų gyventojams su 
teikta pagalba. Nors sunku, 
esą, pranašauti, kad pasikar
tosiančios panašios 1918 m Pa 
b Itijo tautoms palankios ap
linkybės, bet Pabaltijo tautų 
likimas ir toliau priklausys 
nuo Vakarų ir bendrai laisvo 
jo pasaulio tautų solidarumo 
ir atsakomingumo.

iškilmingas aktas buvo ba g 
tas simfoniniu koncertu ir bal 
tų poezijos vertimų skaiti
niais. Aktorius Erik von Loe
wis paskaitė keletą Maironio

Maironis

Taip Maža Paramos
Taip maža paramos ant žemės: 
Daug verksmo, skausmo ir kančios 1 
Retai dangus, rūsčiai aptemęs, 
Prašvinta ant našlės — galvos.

Bet, kas pažino įkvėpimą,
Jo aukštus, dangiškus jausmus, 
Kas gavo brangų atminimą, 
Tas čia našlaičiu nebebus.

Tam ir nakčia žvaigždelė švies, 
Tarp skausmų jam saldžiai kalbės; 
Nors tarp žmonių neras širdies, 
Bet nemylėt jų nemokės.

Tas iškentėjusią krūtinę 
Akaitins giesmėmis dangaus, 
O ašarėlę sidabrinę
Ant veido meilė teišplaus

Brazdžionio ir Fausto Kiršos 
eilėraščių vokiečių kalboje.

Pamaldas lietuviams katali
kams kartu su vietos klebo
nu laikė kun. Liubinas su 
kun, Šarka Po pamaldų įvy
ko bendras visų lietuvių su- 
sirinkimas.

Baltų Kultūros Dienos Lū
beck’e turėjo platų atgarsį. 
Kasdien apie Baltų Kultūros 
Dienų p įrengimus plačiai ra
šė vietos dienraščiai. Kai ku
rie straipsniai buvo užvardin 
ti: «Pabaltijo kraštai priklau
so Europai», «Lūbeck’as tam
priai siejasi su Pabaltijo kraš 
tais», «Neužmirškit mūsų, mes 
taip pat esame Ku opa».

ĮVAIRUMAI

— Seniausi žinomi įstaty
mų rinkiniai buvo sudaryti 
apie 1700 m. pr. Kr. Babilo
nijoje.

— Indija tapo nepriklauso
ma valstybė 1947 m. rugpjū
čio 15 d.

— Korėją atrado olandai 
1668 m

— Muilo b vė Niujorke pra 
vedė anketą moterų tarpe. 
Duomenys parodė, kad iš Eu 
ropos kilusios moterys yra la 
biau materialistinių pažiūrų, 
negu amerikietės. Aiškinama 
tuo, kad Europos žemesnis 
gyvenimo lygis verčia jas 
«atsigriebti».

— Sarah, ašaros nieko ne
padės Pirmiausia surink šiltų 
drabužių ryšulį Pasisteng 
jam įduoti • aimk veltinius, 
kailinius, lašinių, duonos.

Ji klausėsi apstulbusi ir ap 
stulbime kartojo: «Kailinius, 
lašinių... duonos . »

Paskui jinai p sikėlė ir nie 
ko nesakydama išslinko iš 
kambario.

Mano namuose užgęso bir
želio skaisti diena, ir net sū
naus krykštavimai jus nebe- 
sugraž no.

Kai Sarah sugrįžo, ji buvo 
leisgyvė Ji vos stovėjo ant 
kojų.

— Ką aš mačiau, tai nė pra 
gare nematys L... — pritarė 
ji suplaišėjusiomis lūpomis.

— Ar įdavėt jam rūbus? — 
tepaklausiau.

— Nieko., nieko... neprilei
džia — muša, rėkia, stumdo. 
Aplinkui milijonai žmonių ver 
kiančių, prašančių, šaukian
čių!...

Staiga Sarah ištiesė rankas 
j dangų, kaip tik Dievo iš 
rinktos tautos duktė tepajėgė 
jas ištiesti: — Viešpatie, ge
riau atsiųsk mums Hit erį, 
negu tuos prakeiktus komu 
nistus!

Nebėra Sarah. Ją nušovė, 
kai jį stengėsi pabėgti iš 
ghetto. Hitlerio šlykščiame te 
rore žuvo ne viena ir gra
žiausių mūsų lietuv u tautos 
pajėgų Pagoniškoji svastika 
sunaikinta ir tą epochą tely
di pakaruoklių galerija Bet 
raudonasis siaubas vis plač-i u 
iškedena savo plunksnas ir 
jo grėsmėje glūdi visas lais
va is pasaulis.

Vergijos nepažinę žmonės 
žaidžia juo, kaip vaikai ugni 
mi. Bet kai apsisvilins nagų 
galus, ar nebus per vėlu?...

Praeities prisiminimuosna 
nuklydusi, aš matau tą patį 
vaizdą visur -- Brazilijoje, 
Venecueloje, Argentinoje, Ki
nijoje, Laose., visur, kur tik 
komunistinė diktatūra stengia 
si paimti vadžias į savo ran 
kas Bet geriausias vaizdas 
yra KUBA!

Pagaliau tiek to tas visas 
Amerikos šalis Čia vistiek 
persotu yra žmonėms gyven
ti, kad jie galvotų apie kilų 
badą!

Tik savo tautiečiamsprimin 
siu vieną, kad ir šiandieną 
mūsų broliai, seserys ir jų 
vaikai tebėra gabenami j to
lima a Sibiro taigas, į Kazachs 

taną plėšinian s, kurie paso
tintų nepasotinamą komunisti 
niai rusiškąjį imperializmą! 
Jų aukom s, jų krauju yra sa 
telitai «Vostokai», «sputnikai» 
ir kita visa velniava Po dvi
dešimts dviejų metų Lietuvo
je padėtis nepasiketė, tik įga 
vo kitą priedangą, priedangą 
labai kilnaus vardo «savano
riai»!. «Savanoriai* palikę 
tėvą ir motiną, gimtinės ža
liuojančius laukus, ramųjį 
Kauno miestą, Didingą Vilnių 
kad išmaitintų komunistinio 
režimo propagandą?!

Gaila «apiakusių» kurie vis 
kuo iki ką jiems pasiūlo pi
gi propaganda. Gaila ..

Gaila visų tų, kurie j amir- 
80, kaip žydinčiuose obely- 
nuose ant Favo rankų juos 
nešiojo motini ik sau, tik 
savo širdies žydinčiame liū 
liavime... ir .kvapnus obelų 
žiedai krito ant mūsų galvų, 
kaip dangaus angelų palaima

LIETUVAI TĖVYNEI
Šiandieną mūsų šalį tebe

dengia baisios sutemos, ku 
riose, atrodo ir Dievas mus 
pamiršo, ir kūdikio šypsena 
ta o nesava!

W, Jurgėla

Mano Kel ionê i Kolumbija ir Venezuela 
1962 Metais

(pabaiga)

Aš apsistojau Kazio Staupo 
namuose, kur šeimininkai pa
darė mano garbei priėmimą, 
su 40 svečių

Man taip patiko ši vietovė 
ir jos aplinka, kad aš nupir
kau du sklypu Gulfport srity, 
už trijų blokų nuo maudyklių 
kranto. Ateinantį rudenį aš 
manau pasistatyti ten dvilypį 
namą, ir pasidaryti sau Gulf- 
porte žiemos namus.

Šioje vietoje norėčiau pa
dėkoti visiems St Peterburgo 
ir Gulfporto lietuviams už pa 
rodytą draugiškumą man ten 
bebūnant. Kitą žiemą aš jau 
būsiu jūsų b-nės narys, jei 
Dievas leis įvykdinti savo atei 
ties planus,

Kovo 5 pasibaigė atostogos 
ir išvykau r amo Pas ekus 
Richmond, Virginia, mes pa
kliuvome į didelę sniego ir 
ledu pūgą Audra išvertė daug 
stulpų, ir apklojo žemę 14 co 
lių storumo sniegu. Nuo Rich 
mond iki Washington, DC. - 
110 mylių atstumą — mes per 

važiavome vos per 6 valan- 
' das be jokių signalinių švie

sų — traukinys turėjo naudo 
tis radijo susižinojimu. Aš 
priskaičiau iki 200 jaunų eg
lių, po 6 colius diametro, iš
laužytų sniego ir ledo, kurių 
svorio buvo per daug tiems 
jaun ems medeliams Tai bu
vo apie Richmondą, 5 vai. ry 
to. Švintant, ir nepaprastai 
gražus reginys iš sniego ir 
ledo Medžiai atrodė, įtartum, 
apsagstyti deimantais ryto 
aušros šviesoj Joks dailinin
kas negalėtų nupiešti tokio 
vaizdo.

Man paliekant St. Peters- 
burgą buvo 80F laipsnių, o Wa 
shingtone, D C. tik 30 F — pa 
sikeitimas laike 20 valandų ir 
1000 mylių atstume. Pasiekiau 
namus Pelenų Dieną ir radau 
5 colius sniego.

Tačiau sniegas nutirps, at
šils ir vėl pradės žaliuoti dir 
vos Sugrįš paukščiai per va
sarą čiulbėti, o virš mūsų nu 
skris laukinės žąsys j tolimą 
ją šiaurę, pradžioje balandžio
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JAUNYSTES AIDAS
sssirarassgEsratmsMmE

A. Indriulytė-Eivienė

i Dovana Motinai 
iš «L L >

Kas gyvenimu žaidžia — nieko nepasiekia,
Kas sau neįsako — visad tarnu lieka.

Goethe

(tąsa)

Monika jau namie. Čia taip 
gera Švelni motinos globa, 
tėvelio rimti a, sesučių išdyka 
vimai bei klausinėjimai laiki
nai ją išblaško Ji vėl čiauška 
paukšteliu, sukinėjasi, skam 
bina draugėms, eina šokti. 
Net ima galvoti, jog yra gera 
kad Ewald ne čia, kad ji turi 
progos pabendrauti ir su ki 
tais, o jie tokie įdomūs, intri
guoją. Pagaliau net nuvažiuo 
ja į organizacinius kursus, 
suruoštus gražiame rąžei ės 
kurorte. Ir keista — tie ber
niukai, kurie pirmiau atrodė 
tušti, dabar yra tokie svarūs, 
protaują, džentelmenai. O gal 
tik ji klysta, manydama, kad 
Ewald vienintelis. Gal jis ne 
jos išrinktasis, gal tik vieni
ša jaunystė draugo šaukia, 
gal tik žaliasis pavasaris skan 
dina nerime ir verčia kažko 
ilgėtis?...

Ir ji jam rašo: «Ewald, aš 
dar nesu tikra savo jausmais. 
Mane pagavo pavasario vėjai. 
Tu dar palauk. Juk viskas dar 
turi subręsti, tas jausmas dar 
turi augti mūsų širdyse — juk 
ir pavasario saulė iškart ne
ištraukia iš žemės daigų, jie 
išlenda pamažu, ir neužtenka 
vien spindulių, reikia laiko ir 
dar daug, daug ko... Reikia 
būti tikram, kad vėliau širdis 
nebūtų vieniša».

Tačiau vakare, kai viskas 
nutyla, vėl ateina ilgesys. Ji 
tada nueina prie ežero ir vi
sa būtybe jaučia jo artumo 
reikalingumą Taip, rodos, bū 
tų gera drauge su juo paėjė
ti keletą mylių paežere, pa
gaudyti akimis paskutinius 
saulėlydžius, gęstančius hori
zonte, pasigrožėti sidabro 
juosta, besitęsiančia į toliu.* 
ežero paviršiumi ir pajusti 
savo ranką jo šiltame delne. 
Ir vėl ji norėtų bėgti namo, 
sakyti tėvams, ką nusprendu 
si, prašyli jų sutikimo O jei 
nesutiks? Bet juk ji jau suąu 
gusi ir galinti daryti savo 
Sprendimus Tokios mintys 
kryžiuojasi jos galvoje ir ne
duoda ramybės

Ir vėl ji galvoja: «Bet ar 
verta be tėvų palaimos? O jei 
gu gyvenimas laimės neatneš, 
tai jie graudis dabar, o aš vė 
liau. Juk ir Irena, jos gimna 
zijos suolo draugė, ištekėjusi 
už svetimtaučio, laimės nėra 
do. Nors kitiems ji vaidina 
laimingą, išdidžiai laikydama
si, bet jai kartą prisipažino, 
kad nuskandinusi savo gyve
nimą, ir dar svetimoje jūro
je.., O pirmiau juodu taip my 
lėjosi.. Ne, ne, 10 nedarysiu. 
O gal pasiseks tėvus prikal
bėti, įtikinti? O gal jie sutin
ka, kad nė vienas nekelia to 
klausimo, nesiteirauja?»

L I ETUVI Š KĄ ŠAUNŲ

VASARA
RUOŠIA L K. Moterų Draugija Liepos mėn 8 d. 

Vila Zelinos Gimnazijos salėje
15 vai bus suvaidinta Kesiūno trijų veiksmų drama 

«VERGIJOS GRIUVESTUOSE»
į o to pasilinksminimas grojant garsiajam 

«Los Guarachos» orkestrui
Iš anksto įsigykite pakvietimus ir užsisakykite staliukus.
Parengimo pelnas skiriamas Jaunimo Namų statybai.

— Pakvietimų į L K Mo
terų Draugijos rengiamą va
karą galima gauti pas Drau
gijos pirmininkę Seliokienę 
ir kitas Draugijos nares, pas 
Dėdę Juozą klebonijoje, Vito 
bare, Onos Paukš ienės ir Pra 
no Šukio krautuvėse, pas Juo 
zą Baužį Tautų i arke pas 
p Stočkus ir Girčius, Agua 
Rasa p s Kvarciejus.

Staliukus galima užsisakyti 
pas Seliokienę, Klebonijoje 
ir pas Juozą Baužį.

Rytoj paskutinė jos diena 
namuose. Važiuos su mama 
pirkinėtis visokių pavasariš
kų rūbų. Gal ta-a, kai pavar 
gusios nuo vaikščiojimo atsi 
sės restorane išgeiti kavos, ji 
kalbės, pasakos ap e savo 
meilę... Mama turės suprasti 
— juk ir ji buvo jauna, ir ji 
mylėjo.
Diena išauš taskaisti, šilta, lyg 
tikra Dievo malo ė Monika 
sum tinaanksti išva iuojaJos 
turi daug pirkti, rinktis de
rinti Monika tokia patenkin
ta sa\o būsimais pirkiniais,

*** ♦5*4*4**I*4**£*4* 4* 4*4* *1* *3*~*t>,*F

— Praėjusį sekmadienį V. 
Zelinos parapijos jaunimas 
turėjo bendras mišias 17 vai. 
ir po to pobūvį salėje

— Pranas DOVYDAITIS, 
l aimučio ir Romo tėvelis bu 
vo operuotas Sta Helena li- 
gon nėję Operacija pavyko 
gerai ir tikisi grei sugrįžti į 
namus

— Jaunimas privalo ne tik 
iš vylesniųjų laukti paramos 
savo darbams, bet ir pats 
juos pagal išgales remti Įsi
gyk pakvietimą į L K Moterų 
Draugijos rengiamą vakarą ir 
tuo pačiu paremsi Jaunimo 
Namų statybą.

— Ateitininkų tautinių šokių 
grupės repeticija bus kitą 
šeštadieni. Jaunučių šį sek
madienį po 9 vai. Šv. Mišių.

kad viską užmiršta ir tik pa
vasario drugeliu skraido, kal
ba apie madas, linijas, spal
vas.

(B D.)

— Visi ateitininkų choro 
da’yviai prašomi uoliai lanky 
ti repeticijas, nes liepos mė
nesį numatyta du pasirody
mai, radijo programa ir jau
nimo šventė.

— Šį savaitgalį į Rio vyks
ta be pačių choristų visa ei
lė jaunimo ir seni i o Ekskur 
sija rengia L K. Bennruome 
nės choras

— Jaunimo Namų jau den 
giamas stogas Jei jū? dar 
neparėmėte statybos, tai at
likite savo pareigą galimai 
greičiau

- Šių metų tradicinė JAU
NIMO ŠVENTĖ numatoma J-ie 
pos 29 dieną.

— Paskut niu metu Lietu
voje vėl iš naujo visu aršu
mu pradėta persekio i tikėji 
mas Ypač puolamas jaunimas. 
Norint jį atgrasinti nuo reli
ginės praktikos.

— Vakario 16 gimnazijoje 
nauji mokslo metai prasideda 
gegužės 2. Vokietijoje iš se 
niau tokia tvarka, kad moks 
lo metai baig ami ir nauji 
pradedami pavasarį

— Dr, AdoUo Šapokos, mi
rusio prieš metus Toronte, 
stambus veikalas apie serąj 
Vilnių yra rengiamas spaudai 
Veikalas buvo Aidų žurnalo 
premijuotas. Leidimu rūpinasi 
lietuvių pranciškonų Prisikėli 
mo parapija Toronte, Kanado 
je. Spaudi s darbą apsiėmė at 
likti Darbininko spausiuvė 
Brooklyne.

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Ištisas esu savo išleistas 
knygas skaitęs tik du kartu: 
tikrindamas korektūras, o jų 
vis, kaip nežiūrėsi, lieka, ir 
ruošdamas sujungtinę knygą, 
kai gorėjau viską «pataisyta 
ir «pataisiau». Visą gyvenimą 
svajojau apie tobulą knygą, 
bet, kai man teko savomis 
akimis pamatyti ir pirštais 
palytėti senus rankraščius, tąi 
pastebėjau, kaip pasaulio ga
lybė — popieris sužlugdė kny 
gos meną Savo rankose esu 
laikęs Lėtins salos vienuoly
no Xa. pabaigos rankraštį 
(Cimiez — Pamario Alpių de 
partamento archve). Studijuo 
damas paleografiją verčiau 
Kartūzų vienuolyno rankraš
čius su šviežiomis, lyg šian
die, atliktomis miuiaturomis 
ir iliuminacijomis. Vienos tų 

knygų mačiau ir aktu patvir
tintą kainą — 18 svarų gry 
no aukso. Nuo tryliktojo am
žiaus antrosios pusės knygų 
menas pradėjo nykti, nors dar 
ilgai pergamentas varžėsi su 
popierių, kol jam nusileido.

Mano buvo sena svajonė 
išleisti kada nors visą savo 
poeziją elzevirhro tipo kny
gele, bet kur tu šiandie rasi 
Elzevirų popietį, rašmenis ir 
spaustuvininkus Kartais ir 
poetams laimė nusišypso ir 
pasiunčia ant jų tako mecena 
tą. 1951 metų pradžioje man 
šovė mintis išleisti mažą, pu
santro ar poros lankų, eilių 
knygelę, padaryt savo drau
gams staigmeną, ntskaip tik 
tų metų balandžio dvyliktąją 
dieną buvo suėję lygiai dvi
dešimt penkeri metai nuo pir 
mojo mano paskelbto eilėraš 

čio parašymo. Norėjau paty
lomis tą knygelę išspausdin 
ti ir tą dieną pasiųsti visiems 
artimesniems mano kolegoms, 
buvau net draugų surašą su 
daręs: jų buvo net 68, bet 
knygelės jokiu būdu nenore 
jau spausdinti daugiau kaip 
šimtą Ta mintis labai leng
vai galėjo realizuotis, Les 
kaiminys ėję įsikūrė spaustu
vė su spaudos menui pasi 
šventusiomis seselėmis. Nesu 
niekad gyvenime matęs dvie
jų įstaigų, kurios pasižymėtų 
švara, tai poli i jos nuovados 
ir spaustuvės, bet nėra, pasi 
rodo, taisyklės be išimties: 
seselių spaustuvė taip švari, 
jog mane baimė ima, kad ka 
da nors nosį įkišiu ir į švarią 
policijos nuovadą...

Seselės man parodė visą 
palankumą, bet norimai da tai 
knygelės išspausdinti negalė
jusios. Buvau numojęs ranką, 
bet jau tokia rašančio prig m 
tis, kad paruoštas rinkinys. 

kaip rakštis po nagu, nuola
tos maudžia, tai vasarą, kai 
jau mano vadinamas jubil e- 
jus buvo praėjęs, atsinešiau 
Sesuo buitis rankraštį į pik
niką ir dar norėjau su spaus- 
tuve pasitarti Kas žino ar 
bent savo gyvenime matė 
pikniką, supt..s. kad tai nei 
vieta, nei laikas ilgiems pasi 
tarimams vesti Piknike šne- 
kėj u su profesorium Pranu 
Padalskiu, ir jis manęs pa 
klausęs, kas taip mano kiše 
nėję bepūpsąs Atsakiau: «Nau 
jo rinkinio rankraštis, bet ne 
laiku aš jį čia atnešęs» Jis 
man pasakė, kad labai laiku, 
nes kaip tik atvažiavęs tos 
knygos leidėjas, Jam taip be 
kalbanto prelatas P M. Juras 
išlipo iš automobilio. Paėmė 
mano rankraštį ir nužygiavo 
prelato pasitiktų. Mus galėjo 
skini dvidešimt žingsnių, ir 
pusiaukelėj susirikome: Kny
gelės 1 kimaš jau buvo iš 
spręstas Aš dar aiškinti no 
rėjau, kad vargu ar kas išeis, 

nes noriu išleisti tik šimtą eg 
zempliorių, bet prelatas Ju
ras pasakė, kad jis padengiąs 
visas leidimo išlaidas, leidžiąs 
tūkstantį egzempliorių tokio 
mis sąlygomis: «Užmoku spau 
dą, o pots sau platink». Tai, 
aišku, jau ne leidėjas, bet 
mecenatas. Ne tokio rašto rė 
mai dera aptaiti mecenatų 
rolę kultūrai ir menams. Tiek 
tegalima pastebėti, kad didie 
ji kultūros pakilimo laikotar
piai vadinami meno globėjų 
vardais: Periklio amžius, Au
gusto amžius ir t.t Jei Hora
cijus savo giesmių knygą pra 
deda: Mecenas atauis edite 
regibus, o et praesidium et 
dulce decus meum!.. Jei pats 
Augustas Horacijui rašė: Ve 
reri autem. mihi uideris ne 
maiores libelli tui sint quam 
ipse es Sėd tibt statura 
dees, corpusculum non deest.

(B D)
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FABRiCA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

14.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua elemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
\ Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/101/Į02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

Sscntório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciai - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos e?n geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO F DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta) 4118 - Vila Zelina, Tél 68-4130 São Paulo.

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

••fcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode

i lių braižybos ir pritaikomojo meno
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas. mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę -
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -- -----

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.
. J. Baužys Rua Manaias, 21 j

P.P. Remenčius, Praça Car 
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),n

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą T Bružiką S.J prie Si 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio; 
į 1224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočku P«-quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė Kua General Pedra

■ .i; t

- • o v É J A S
PU v 1L.A MBROZEVIČ1US 
Rua innagapi, 47 - V. Zelina 
(p-asio^a iš A v. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENI NTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO* V A N D E.-t 1 1 N D O Y A

indoya vąnouo yrr j^ai 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 — SÃO PAULO

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas^ elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

^EJCRITOÇIO CONTAB.IL

NAJCIIME^TC
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavinės 
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — 1 ei 63-7140 ■ S. Paulo

| RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285. V<LA ALPINA
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ZELINA, 515 — CA»XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

gedulo dienos minė ji
mas RIO DE JĄNEIRE

Kaip kiekvienais metais, 
R o lietuviai birželio m. 17 d , 
sekmadienj, susirinko į baž
nyčią dalyvauti pamaldose už 
išvežtuosius į Rusiją į priver 
čiamų darbų stovyklas bei žu 
vusius del Lietuvos tremti
nius Šv. mišias laikė koloni 
jos kapelionas kun J. Janilio 
nis, kuris pamokslo metu 
pabrėžė, kad yra ne tik pras 
minga liūdėti ištremtųjų, bet 
ir ugdyti kovos dvasią būsi 
mam Lietuvos ir žmonijos iš 
vadavimui iš bolševizmo.

Tą pat dieną 18 vai, švei 
carų klubo salėje įvyko pilie 
tinis minėjimas, kurį rengė 
kartu lietuviai ir latviai, Gra 
žiai Brazilijos, Lietuvos ir Lat 
vijos vėliavomis papuoštoje 
salėje, susir nkę pabaltiečiai 
ir brazilai, įdomiai ir susikau 
pę klausė paskaitų

Minėjimą atidarė trumpa 
kalba Dr. Alfredo R u s i n č , 
trumpai apibūdindamas nepa
prastą sovietinio režimo žiau 
rūmą okupuotuose kraštuose, 
vyraujantį pasaulinėje politi
koje absurdą, kad Afrikos 
laukinės taut s sėdi Jungtinė 
se Tautose ir sprendžia pa
saulinius klausimus, o tautos 
Pabaltijy, su tukstanties metų 
kultūros lobynu yra paverg 
tos

Toliau kalbėjo Dr. Peters 
Olinš, Latvijos ministeris, nu
šviesdamas Maskvos politikos 
makiaveliškumą, išvardinda
mas sulaužytas sutartis ir 
vykdomą imperializmų.

Lietuvos ministeris Dr Fr. 
Meieris, savo kalboje parem
toj kontrastais, tarp nepapras 
to gatvės ūžesio ir rimties 
salėje, išvedė mintį, kad toks 
jau yra gyvenimas ir reiškė 
viltį, kad ir Lietuva nepra
žus

Pagrindinis kalbėtojas gene 
rolas Danilo Nunes da Cunha 
Secretario da Agricultura do 
Estado da Guanabara, didelis 
anti komunistas, savo veik va 
landos kalboje, dažnai per- 
trauktoj gausiais plojimais, 
papasakojo, ką jis yra sakęs 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Pet radijo galima pásveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 • 33-6011 São Paulo

Atstovų Rūmuose, dar Janio 
Quadros valdymo metu, apie 
Pabaltijo valstybių užgrobi
mą ir kaip įrodinėjo Brazili 
jos vyriausybės pasirinktos 
užsienio politikos linkmės 
klaidingumą, kuri savo flirte 
su sovietais gali privesti kraš 
tą prie didžių nelaimių Baig
damas labai gyvą kalbą gene 
rolas kvietė pabaltiečius šauk 
te šaukti visiems apie komu 
nizmo pavojų gręsiantį ne tik 
Brazilijai, bet ir visoms Ame 
rikoms ir likusiam pasauliui

Kalboms pasibaigus solistas 
(bosas) Glinskis, latvis, padai 
navo su dide iu įsijautimu ir 
gryna lietuvių kalba, muz. 
Vanagaičio Lasvės Varpą, 
bei latviškai: ezignacija muz. 
Daržins; Laisvės ilgesys, muz 
Kalninš, ir Vėliavnešys, kuri 
yra kariško maršo pobūdžio 
ir labai susirinkusiems pati 
ko Žmon ų buvo apie 200, 
daugumoj lietuviai.

«Correio da Manhã» ir «O 
Jornal» - Rio dienraščiai, 
informavo apie Pabaltijo tau 
tų minėjimą

Kitą dieną, per Radio Vera 
Cruz radiofoną, «A Voz da 
I.ituania» programą, buvo por 
tugalų ir lietuvių kalbomis 
apibūdintos baisios ištrėmimo 
sąlygos ir skaičiai išvežtųjų 
bei sovietiniai dokumentai ji o 
dą Maskvos vykdomą geno
cidą

BRANGUS TAUTIETI, ATSI- 
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIK:MAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėm jai su 
mokėję po 1.000 cr.,

Ignas Pleškaitis, Jonas Ki- 
beikštis, Marija Genevičienė

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 cr..-

Jurgis Vasiliauskas.

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90 33 78.00.14) 

ROMA — T ALIA.
Rasite jaukią aplinką, sve ką maistą ir neperdėta kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susita ta iš anksto

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— SENO MALŪNO LIETU 
VIAI Joninių proga aplankė 
Vila Marianoje, Rua Stela, 
149, gyvenančius lietuvius Jo 
ną Deveikį ir Balį Strolę Se 
namalūniečius Balys Strėlė 
vaišingai ir nuoširžiai priėmė. 
Tik gaila, kad pats šeiminin
kas Balys jau pora mėnesių 
kaip sirginėja Seno Malūno 
lietuviai dėkoja jam už vai
šes ir liki greit pasveikti.

- SENAM MALŪNE birže 
lio 26 dieną staiga mirė MAG 
D A LENA (Zutilienė) SAN 
KtUSKIENĖ. Velionė mirė su 
laukusi 65 -n. amžiaus Nuliu 
dime paliko du sūnų ir posūnį. 
Palaidota S. Caetano kapuose.

- Vykstančių į Rio de Ja 
neiro dėmesiui Visi vykstan 
tieji prašomi pasiimti asmens 
dokumentus — carteira de 
identidade ar tam lygų doku 
mentą. Moksleiviai ar studen 
tai — mokyklos knygutę

— LA’ŠKAI: A. Krutulienei, 
Vi Pociui, V Rinkevičiui. E. 
Bacevičienei, J. Paukščiui, J. 
Krutulytei, I. Šimonytei, O 
Krutulytei, M lautienei, L. 
Adomavičiūtei, Aid Butrima 
vičiūtei, A Lazdąuskui, Pr 
Z gorskienei, J. Jurkonienei, 
EI. Mackevičienei, Osvaldui 
Butrimavičiui, I. nutkienei, 
Anton’nai Balčiūnienei, W. Bo 
gar.

- MEČYS PALECKIS, fir
mos reikalais mėnesiui išskri 
do į JAV.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ 
(Secos e molhados)

V Anastazijoje prieš bažny
čią, kampiniame name, sąly
gos geros Teirautis vietoje, 
rua Martinho Campos, 459.
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Para Deputado Federal
SANTA PAULA NETO

Presidente da Associação dos profissionais 
de Imprensa de São Paulo - APISP

-♦» ♦» «♦» «♦» ♦» ♦» ■»

Para Deputado Estadual
ADAMO KOZAKEVIC

Candidato na Chapa P. T. N.

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

(pabaiga iš 1 pusi.)

gamyboje nuo 1953 iki 1959 
m buvo pastebėtas pakilęs 
darbo našumas (nuo 1959 m. 
šioje srityje vėl pastebėti 
stagnacijos reiškiniai), tai gy 
vulininkystėje visame minėta 
me laik tarpyje nebuvo pada 
ryta jokia pažanga. Kadangi 
žemės ūkyje tuo pačiu mttu 
buvo daugiau pakelti atlygini 
mai, tad nestebėtina, kad gy 
vulininkystė įklimpo į nuosto 
liūs. Būdinga, kad sochozuose 
nuostolius padengia pati vals 
tybė ir kokius čia stebime 
padarinius? Daugiau kaip du 
trečdaliai visų sovchozų (vals 
lybinių ūkių) dirba su nuosto 
liais. Tuo tarpu kolchozuose 
visi nuostoliai užgula pačius 
kolchozininkus — nenuostabu 
tad, kad šie parodo menką 
susidomėjimą kelti gamybą. 
Kaip ir Stalino laikais, kol 
chozininkai, norėdami pramis 
ti, nuoširdžiausiai dirbo tik 
savo privačiuose sklypuose

Kai Sovietijos komunistai 
dabar pasiryžo ir supirkimo 
kainas vidutiniai pakelt’35% 
(Lietuvoje supirkimo kainos 
gal ijams pakeltos vidutiniš
kai 39%), tai jie tikisi auto
matiniu būdu pakelti ko'cho- 
zų pajamas ir tuo pačiu metu 
sudaryti galimybes pakelti 
darbo našumą Esą aišku, kad 
nebuvo galima pakeltų supir 
kimo kainų padengti iš vals 
tybės biudžeto lėšų, tad ir 
buvo nutarta kreiptis pagal 
bos į sovietų piliečio kišenę. 
Taigi, šis pilietis virto svar 
biuoju finansavimo šaltiniu

Lewyckyj teigia, kad sovie 
tinio žemės ūkio krizė reikš
minga ne tik vidaus politikos 
požiūriu. Esą negalima pa
miršti, kad ne kas kitas, bet 
kaip tik tas ūkis laikomas 
priemone Chruščiovui pasiek 
ti jo nubrėžtus ateities tiks
lus Jei dabar stebime karšt

ligiškus žygiWTraT^!9WFRę 
ūkį išvesti iš neg Gavimų, tai 
čia ir kyla visai suprantamas 
klausimas: ar visa tai neturės 
įtakos ir Chruščiovo padė
čiai? (Gal tikriau būtų jasa- 
kius — rėžimo padėčiai - E)

Dabar, pasak Lewyckyj, vi 
sos diskusijos 'ovietijoje su 
vestinos į vieną svarbų klau 
simą, būtent - ar iš viso 
esama prasmės toliau vykdyti 
panašią, kaip ligšiol žemės 
ūkio politiką? Ir 6ia reikia 
atminti, kad sovietiniam ko
munistui visas klausimas atsi 
dūręs jautrioje padėtyje. Jis 
dar iš politinio mokslo pra 
džiamokslio puikiai žino, kaip 
istorija susidoroja su tokiomis 
sistemomis, kurios nesugeba 
išspręsti elementarinių gyven 
tojų aprūpinimo klausimų. O 
šių dienų Sovietijoje tatai 
reiškia jos gyventojai rei 
kalingi pakankamų ir nebran 
gių maisto produktų.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijom T. Jonas Bru- 
žikas S.J gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažny: 
tėlės, praça João Mendes. Jį‘ 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo 
nu 36-2628 įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo Silva, 45

PAJIEŠKOMAS
Narščius Kazys kilęs iš Pa

pilės, jieško Klaudija Kasevi- 
čienė, Ka nas, Raudonosios 
Armijos prospektas 42. b 1.

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka
lendorius

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai 
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacioog‘8 vai.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Litusnia> yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai. 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 

25 ir 42 metrų bangomis.
Programa pakartojama se 

kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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