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Prisikėlimo Varpams
Gaudžiant

Vėl rinksis tikinčiųjų mi
nios į puošnias katedras ir 
kuklias koplytėlėm, rikiuosis 
į iškilmingas procesijas švęs 
ti didžiosios Prisikėlimo šven 
tės.

Didžioji šventė, nes Kris
tus kėlės, mirtis krito.

Prisikėlimas — Kristaus 
dievybės patvirtinimas, už- 
antspaudavimas visų Jo dar
bų ir stebuklų.

Velykų šventės netektų sa 
vo grožio, didybės ir aktu
alumo, jei joms būt duota ki 
ta, ne krikščioniška prasmė.

IDĖJOS NEMIRŠTA. Ra
miai jausėsi farizėjai nukry
žiavę Kristų, patikrinę jo kū
no mirtį ir prie kapo pasta
tę sargybą, kad neateitų jo 
mokiniai, ir neišvogtų jo kū
no ir paskui nepaskelbtų dar 
nemalonesnės naujienos, kad 
jis prisikėlė. Jiems atrodė, 
kad plieninis ginklas viską 
lemia. Labai apsiriko. Prisikė 
limo valandą sargybiniai išsi 
gąsta ir pabėga. Kristus 
trumfuoja.

KRIKŠČIONYBĖS AKTUA
LUMAS ŠIANDIEN. Šiandien 
pasaulį grąso užlieti, kardu 
ir ugnimi naikinantis amžiais 
sukurtas vertybes raudona
sis barbarizmas — komuniz
mas. Labai apsirinka tie, ku
rie mano, kad komunizmą ga 
Įima nugalėti policinėmis prie 
monėmis bei kalėjimais Šios 
priemonės yra nesėkmingos. 
Idėjinio karo niekados nega 
Įima nugalėti medžiaginiais, 
nors ir moderniškiausiais gin 
klais. Idėjas galima nugalėti 
tik priešingomis idėjomis. Ir 
kokias užtvaras šiandien pa 

Saulis ga’i pastatyti’prieš ma 
terialistinį komunizmą? Visiš 
kai nesvyruojant ir daug ne
galvojant esame priversti at
sakyti, kad didžiausia idėji
nė galybė yra krikščionybė. 
Pašalinkim ją iš gyvenimo, 
komunizmas, kaip viską nai
kinanti ugniakalnio lava, už
lies ir sunaikins pasaulį. To
ji pati jėga, kuri partrenkė 
prisikėlimo momentą prie 
Kristaus kapo sargybinius, 
šiandien yra vienintelė viltis 
pasaulio. Kristaus Bažnyčia 
daug kur pergyvena Didįjį 
Penktadienį, bet yra tikra, 
kad išauš ir pergalės rytme
tis, kada jos persekiotojai pa 
kartos Julijaus Apostato žo
džius: Tu Galilėjieti nugalė
jai.

VELYKOS TĖVYNĖJE ne
linksmos. Lietuvos vieške
liai liūdi. Jie tušti, Didįjį Šeš 
ladienį, anot Maironio, tų miš 
parų prie žvakių. Bažnyčios 
uždarytos. Velykų rytmetį ne 
skamba varpai ir negirdėti 
velykinių giesmių garsų. Tė
vynėj liūdesys, skausmas, aša 
ros.

O vienok Lietuva prisikels. 
Tuomet ir mums gyvenau 
tiems laisvės krašte Velykų 
džiaugsmas bus pilnesnis.

— Laukiama, kad šią savai 
tę gen Eisenhoweris įteiks 
atsistatydinimo raštą iš Atlan 
to kariuomenės vyriausio va 
do pareigų, sąryšyje su savo 
kandidatūra j prezidento rin
kimus.

Pasaulyje
AMERIKOS VYRIAUSYBĖ 

PERĖMĖ PLIEAc FABRIKUS

Balandžio mėn. 7 d. 12 vai. 
nakties buvo numatytas plie
no bei geležies liejyklų dar 
bininkų streikas reikalaujant 
pakelti atlyginimą. Fabrikų 
savininkams ir darbininkams 
nepavyko susitarti. Streikas 
gręsė snstabdyti visą Ameri
kos industrijos mašiną. Tuo 
pačiu būt suvėlintas ir apsi
ginklavimo planas. To vyriau 
sybė negalėjo prileisti. Ir 90 
minučių prieš streiko pradžią 
prezidentas Trumanas, per vi 
sas radio ir televizijos stotis 
paskelbė, kad nuo pusiaunak 
čio vyriausybės žinion perei
na visi plieno ir geležies ga 
mybos fabrikai- Tiek savinin
kai, tiek darbininkai priva
lo pasilikti prie savo parei
gų. Fabriku krosnys privalo 
degti ir gaminti plieną. Vy
riausybė šauks savininkų ir 
darbininkų atstovus ir mė
gins sutaikinti. Fabrikai grįš 
savininkams kaip tik pavyks 
susitarti s u darbininkais. 
Taip patikrino prezidentas.

— Pradėjo streiką ir tele
fonų tarnautojai. Streikas 
vyksta 43 estaduose. Strei
kas gręsia taip pat New Yor 
kui ir Vašingtonui Apskai
čiuojama, kad sustreikavus 
telefono ir telegrafo tarnau
tojams, streikuotojų skaičius 
sieks 300,000 tūkstančių.

— Šiais metais Kanadoje 
kviečių derlius yra rekordi
nis, septyni milijonai bušelių. 
Kviečius supirks vyriausybė 
ir stengsis eksportuoti. Ga
vus didesnio pelno, bus grą
žinamas ūkininkams.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

— Savivaldybių rinkimuose 
Anglijoj darbieciai laimi ne 
tik Londone, bet ir provinci
joje.

— Anglijos-Egipto derybos 
sunkiai vyksta. Yra pavojaus, 
kad gali nutrūkti,

— Tikimasi, kad šiomis die 
norais pavyks sudaryti Tuni- 
sijos, kuri yra Prancūzijos 
protektorate, vyriausybę.

— Čekoslovakijoj naujokų 
ėmimo įstatymas pakeistas. 
Vieton 19 metų, bus imami 
18 metų.

— Gen. Bradley tikisi, kad 
Korėjos karo pabaiga bus iš
rišta taikiu būdu.

— Amerika nuo birželio 
mėnesio daugiau aviacijos ba 
žiu turės užsienyje, negu sa
vo krašte. Pačioje Ameriko
je teturės 90 bazių, o užsie
nyje — 118.

- - Prancūzijos vyriausy
bė, kurios pryšakyje stovi fi 
nansistas Pinay, parlamente 
laimi mūšį po mūšio praves 
damas savo finansinę progra 
mą. Prieš balsuoja komunis 
tai ir socialistai.

— Rusai tarp kitų išradimų 
nori sau pasisavinti ir bon 
dės išradimą. Sulig Maskvos 
radio elektrinė bondė buvo 
išrasta ruso Apolonovič apie 
1870 metus.

— Maskvos ekonominėje 
konferencijoje paskiros ko 
misijos darbus baigia. Nutari 
mai bus svarstomi bendrame 
visų atstovų susirinkime. 
Konferencijos proga Anglijos 
delegacija pasirašė prekybos 

sutartį, eksportui'^ir importui 
se komunistinės Kinijos dele 
gacija. Londono vyriausybė 
aiškina, kad delegacija yra . 
privati ir importui ir ekspor
tui reiks gauti vyriausybės 
leidimas.

— Ispanija savo įteiktame 
rešte Amerikai pareiškia, 
kad ji atsisako nuo Tanger 
provincijos sutarties pasirašy 
tos 1945 m. Ispanija nori šios 
teritorijos administratavime 
lygių teisių su kitomis valsty 
bėrais. Tanger pirmiau buvo 
valdomas anglų 1928 m. su 
lig tam tiKra sutartimi buvo 
perleistas ispanams. Vietinė 
policija buvo ispanų ž inioje. 
Į šio krašto administratavimą 
buvo kviesti ir rusai. Bet ne 
norėdami už vieno stalo su 
diktatorium Franku sėdėti, at 
sisakė. Kur didesnė diktatū
ra — Rusijoj ar Ispanijoj — 
nereik nė daug aiškinti.

KOVA UŽ TAIKĄ — KOVA 
SU SKURDU

Amerikos užsienio reikalų 
ministeris Acheson kalbėda
mas prezidento vardu pareiš
kė, kad reikia paremti tautos 
kovojančjos prteš badą ir im 
perializmą, kad sunkios pa
dėties negalėtų išnaudoti ko
munistinis imperializmas.

Amerika teiks medžiaginę 
paramą Azijos, Afrikos ir P. 
Amerikos kraštams, kad su
mažinti skurdą ir užkirsti ke 
lią komunizmui.

Brazilijoje
— São Paulo estado finan

sų sekretorius Mario Beni, 
kuris dabartiniu metu yra Ro 
moję oficialus svečias, pa
kvietė min. pirm. Alcides de 
Gasperi į São Paulo 400 me 
tų jubilėjų 1954 m.

- Gegužės mėn. atvyks 
Brazilijon Dean Acheson, 
Amerikos užsienio reikalų 
ministeris.

— Udenisių partijai gręsia 
skilimas, nes viduje yra ne
suderintos srovės.

— Spaudos pranešimu pre 
zidentas Getulio Vargas dar. 
šiais metais vyks Amerikon

— Privačių autobusų kom
panijų šoferių ir kobradorių 
streikas pasibaigė. Jų atlygi
nimas sulygintas su CMTC šo 
ferių alga.

— São Paulo estado vy
riausybė šiais metais išmo
kės nuomos už įvairias val
džios įstaigoms reikalingas 
patalpas 63 milijonus kruzei- 
rų.

— Bolivijoj, autobusui nu
virtus pakalnėn, žuvo 40 žmo 
nių ir 20 sužeista.
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— Kovo 18&d. Augsburge 
mirė buv. ukrainiečių res
publikos 1919-20 m. ministe- 
ris pirmininkas ir Ukrainie
čių Tautinės Tarybos vykd. 
komiteto pirm. prof. I. Maze
pa, kuris Augsburge ir palai 
dotas. Dėl jo mirties VLIK- 
as Ukrainos Taut. Respubli
kos Prezidentui, Ukrainiečių 
Vyr. Išlaisvinimo Komitetui 
ir jo prezidiumui pareiškė 
nuoširdžią užuojautą.

— VLIK-o Pirmininkas, tar 
pininkaujant JAV konsulatui, 
šiomis dienomis Stuttgârto 
radiofone įkalbėjo numatytą 
AB programoj transliuoti į 
kraštą velykinę kalbą.

— VLIK-o spec, komisija 
iš J. Norkaičio, Dr. J. Gri
niaus ir M. Brako buvo pa
siųsta nuodugniai susipažinti 
su lietuviškosios Vasario 16 
d. gimnazijos veikla, šiemet 
minimoji gimnazija išleidžia 
pirmąją abiturientų laidą. 
Mokslo metų pabaiga ir jų iš 
kilmingos išleistuvės suruoš
tos kovo 28 d.

— Kovo 29-31 d. Ascliene 
buvo sukviestas tarptinis Eu 
ropos Federalistų Sąjungos 
kongresas, kuriame Lietuvai 
atstovauti buvo pakviesti E. 
Turauskas ir prof. J. Baltru
šaitis.

— Greičiausiai Liuksem
burge gegužės 22-24 d. įvyks 
Europos Sąjūdžio Tarptau
tinio Komito (vyr. sprendžia
mojo organo) posėdžiai. Juo 
se bus ieškoma būdų, kaip 
išeiti iš dabartinės Europos 
Tarybos krizės, aptariami 
Europos steig. seimo ir kt. 
klausimai. Juose Lietuvai at
stovauti mūsų Tautinės Tary 
bos įgaliotas Dr. St. Bačkis.

— ES Tautinės Lietuvių Ta 
rybos branduolys sudaromas 
iš Paryžiuje gyvenančių vei
kėjų: Dr. St. Bačkio, prof. J. 
Baltrušaičio ir p. J. Masiu
lio.

— Prie vokiečių Stuttgar- 
to radiofono ruošiamos Rytų 
problemomis diskusijos kovo 
24 d. referatą «Ar yra įmano 
ma Rytų-Vidurio ir Rytų Eu-

Amerikos karys bando naują 
helikopterį, tik vienam ,kariui 
Jį Šarvuotas karys gali neš 
tis su savim ir nusileisti, kur 
nori. Šis helikopteris vadina 

mas hoppi-kopteris. 

ropoj antivalstybinė organi
zacija?» skaitė VT narys M. 
Brakas, korefentas buvo vo
kiečių viso krašto parlamen
to socialdemokratų frakcijos 
narys Ernst Paul, pats kilęs 
iš Čekijos. Referatas sukėlė 
gyvų diskusijų. Diskusijose 
dalyvavo visa eilė tremties 
politikų, pvz., rumunų gen. 
Georgiu, žurnalistų s-gos vie 
nas iš vadovų Domitrescu, 
latvių min. Liepinš, estų pul
kininkas Jakobson, ukrainie
čių atstovas Kotorovič, pats 
radiofono intendantas Dr. 
Eberhardt, LE amerikietis di
rektorius Sempleny ir kt. Mi 
nimaisiais klausimais M. Bra 
ko ir E. Paulio pasikalbėji
mas numatytas balandžio 16 
d. taip pat transliuoti per 
Btuttgarto radiofoną. Šitos 
Rytų ploblemomis diskusijos 
bus tęsiamus toliau; numaty
ta skaityti referatus apie kiek 
vieną kraštą atskirai, ypač iš 
keliant, kiek minimieji kraš
tai yra iki šiol subolševikin- 
ti. Keliamomis problemomis 
taip pat domisi vokiečių už
sienio reikalų ministerija ir 
Bonnos vyriausybė.

— Vašingtone prie Kon
greso Bibliotekos norima su
organizuoti platu lietu v. sky
rių, kuris būtų lyg centrinė 
Amerikos lietuvių biblioteka. 
Į tą biblioteką norima nu-

Lietuviškieji Tremties 
Uždaviniai

LIETUVIAIS NORIME 
IR BŪT

Jeigu tačiau vienas tik kū 
ninis gimimas, kaipo sakyta, 
dar nepadaro žmogaus lietu
viu. tai ko dar reikia? Kastu 
ri dar būti, kad prigimtasis 
pagrindas, gautas iš tėvų, 
virstų tikrai liet'n išku? — Į 
tai atsako cituota Sauerwei- 
no eilutė: «Lietuviais norime 
ir būt». Noras būti lietuviu 
paverčia kūninį gimimą ti
krai lietuvišku. Šis noras 
reiškiasi dvejopai: a. sąmo
ningu apsisprendimu už lietu 
viškumą ir b. aktyviu lietu
viškumo palaikymu.

Sąmoningas apsisprendimas 
yra pats pagrindinis. Gyve
nant Tėvynėje, jis įvyksta 
savaime. Bet tremtyje jis tu
ri virsti mūši] valios ryžtimi. 
Tiesa, iš Lietuvos atvykusiai 
kartai jis nėra sunkus. Suau
gusieji retai kada savo tauty 
bės išsižada. Bei prieš jaunų 
jų akis šis kl ausimas atsisto 
ja visu savo sunkumu. Lietu
vos nematę arba ją tik trum
pai tematę vaikai yra nuolat! 
niame pavojuje nutolti nuo 
lietuviškosios dvasios. Sveti
ma aplinka ir su ja susiju
sios pagundos, mokyklos ir 
visuomenės pastangos sulieti 
tremtinius su jų gyvenamo 
krašto kultūra, vis dar neaiš
ki politinė padėtis, įsikūri
mas svetimame krašte — vis 
tai yra veiksniai, kurie neža 
da nieko gero jaunąjai mūsų 
kartai.

Amerikoje kyla dar vienas 
specialus pavojus, kurį būtų 
galima pavadinti pasaulio pi
liečio vilione. Viena ponia 
neseniai rašė:

«Mano Romas, parėjęs šian 
dien iš mokyklos ir išgirdęs 
apie Lietuvą, pasakė: «0 ko
dėl mes negalime būti geri 
pasaulio piliečiai?».

Ką jam atsakė jo motina, 
nežinau. Bet jau pats klausi
mo iškėlimas rodo, kad Ame 
rikos mokyklose vaikų min- 

pirkti Dr. J. Šaulio ir prof. 
V. Gaigalaičio bibliotekas. 
Jos organizavimu ypač rūpi
nasi prof. Vacį. Biržiška, ku 
ris dirba kongreso Bibliote
koj.

— Kovai su sovietiniu ge
nocidu egzilų atstovų sutarta 
Vidurio ir Rytų Europos Są
jūdžio rėmuose sudarvti spe
cialų komitetą Paryžiuje, an- 
tibolševikinei kovai suakty
vinti — New Yorke informa
cijų komisiją, taip pat suda
ryti konkretų planą, kaip 
praktiškai tremtiniai turėtų 
bendradarbiauti su Vidurio 
ir Rytų Europos kraštų ame
rikiečiais. Taip pat antibolše 
vikinė veikla bus sustiprinta 
ir Europoje. Muenchene nu 
matyta sudaryti naują AB 
centrą. Su šiais sąjūdžiais 
glaudžiai bendradarbiauja ir 
mūsų veiksniai.

— LE muzikinis skyrius, 
kurio vedėjas yra Čekas Ne- 
Ihybel, organizuoja liecuviš 
kų dainų ir lietuviškos muzi 
kos plokštelių skyrių. Nors 
šiuo metu atskiros lietuviškos 
transliacijos per LE siųstuvą 
ir nedaromos, betmuzik. sky 
riaus vedėjas yra nusistatęs 
plačiu mastu suorganizuoti 
bent liet, dainų ir muzikos 
transliavimą.

tys yra kreipiamos pasau
lio piliečio linkme tam, kad 
jos nutoltų nuo jų Tėvynės. 
Kosmopolitizmas jiems yra 
diegiamas nauju ir sunkiai 
nugalimu pavidalu. Todėl są
moningas apsisorendimas tiek 
savyje, tiek savo šeimoje 
šiandien yra vienas iš pagrin 
dinių lietuviškųjų mūsų trem 
lies uždavinių. Jaunosios kar 
tos akivaizdoje negalima bū
ti neaktyviu lietuviu, nes 
kiekvienas neaktyvumas gre 
šia virsti lietuviškumo laidotu 
vėmis. Jaunoji mūsų karta tu 
ri giliai jausti, kad negalima 
būti geru pasaulio piliečiu, 
nebūnant geru tautiečiu. Kas 
nemyli savo motinos, tas bus 
melagis, tvirtindamas mylįs 
svetimuosius.

Tautinis apsisprendimas 
yra tokios didžios reikšmės, 
kad jis net ir nelietuviškos 
arba negrynai lietuviškos kil 
mes žmones padaro lietu
viais. Mes nirime pasisakyti 
prieš tautiniu atžvilgiu miš
rias vedybas. Tačiau negali 
me užmerkti akių, kad tokių 
šeimų tremtyje atsiras nemá 
ža. Jas nulems daugelis sąly
gų: asmens atitikimas, nely
gus lyčių pasiskirstymas at
skiruose kraštuose, lengvapė 
oiškas moterystės suprati
mas, kartais net medžiaginės 
aplinkybės. Bet argi šios miš 
rios šeimos ir turės pasilikti 
mišrios? Ar nebus mūsų už
davinys jas padaryti grynai 
nai lietuviškas tiek nelietu
viškosios jų pusės, tiek jų 
prieauglio atžvilgiu? Klausi
mas yra savaime aiškus. Sve 
timo kraujo mes nebijome, 
bet mes bijome svetimos dva 
sios. Ne todėl mes pasisako
me prieš mišrias vedybas, 
kad būtume rasistai, bet to
dėl, kad nenorime netekti sa 
vos bendruomenės narių. To 
dėl kiekvienam lietuviui, su
kūrusiam mišria šeimą, ten
ka didelis ir atsakingas uždą 
vinys: sukurti nelietuviškos 
pusės širdyje apsisprendimą 
už Lietuvą ir tuo būdu įjung

Nors Korėjoj eina taikos derybos, tačiau Korėjos padangę 
laikas nuo laiko drebina patrankų šūviai. 
Amerikos kariai apšaudo priešo pozicijas.

ti ją į mūsų bendruomenę 
boi mūsų kultūrą. Būtų rasis 
tinė nuodėmė apsisprendimo 
nepaisyti ir kiekvieną nelie
tuviškos ar negrynai lietuviš 
kos kilmės žmogų laikyti ne 
lietuviu. Tokiu būdu mes ne 
tektume ne tik dėlės dalies 
Amerikos jaunimo, bet sykiu 
pasirašytume sau išnykimo 
dekretą, nes tremtis savaime 
vis daugiau įlies svetimo 
kraujo į mūsų bendruomenę. 
Gera yra, jeigu ir kraujas 
yra lietuviškas, nes ir jis yra 
vertybė. Tačiau ne jis yrale 
miamas veiksnys. Galutinį žo 
dį čia tiria vis dėlto dvasia.

• Noras būti lietuviu turi būti 
pagrindinė lietuviškmo žymė. 
Kodėl mes poetą O. V. Milą 
šių laikomo lietuviu? Ar to
dėl. kad jo kraujas būtų bu
vęs perdėm lietuviškas? 
Anaiptol! Tačiau jis buvo 
aiškiai apsisprendęs už Lie
tuvą. Ir todėl jis buvo lietu
vis. Milašiaus tipo lietuvių 
mes turime ir ateityje turėsi 
me dar daugiau. Jie visi turi 
būti mūsų priimami ir laiko 
mi tikrais; pilnaverčiais ir 
pilnateisiais lietuviais.

Tačiau noras būti lietuviu 
neturi likti tiktai grynas dva 
sios apsisprendimas. Apsi
sprendimas už Lietuvą turi 
reikštis lietuviškumo palaiky 
mu tiek dvasine, tiek medžią 
gine prasme. Tautybė nėra 
tik vidinis dalykas. Ne. ji yra 
ir regimybė, pasirodanti kal
ba. papročiais, menu, litera
tūra, bendruomene ir visais 
jos politiniais ir kultūriniais 
organais. Visi šie dalykai tu 
ri būti žmogui savi, visus 
juos jis turi globoti, jiems 
skirti savo laiko ir savo lė
šų. Tremtiniai padarytų dide 
lę klaidą, laikydami save lie 
tuviais viduje, bet nesirūpin
dami regimomis lietuviškumo 
apraiškomis. Mūsų tautybė 
mirs, jei mes leisime sunyk
ti mūsų kultūrai ir mūsų ben 
druomenei. Šie dalykai yra 
tautos dvasios apraiškos. Bū 
damos gajos, jos žadina bei 
palaiko ir mūsų vidų. Todėl 
tautinis apsisprendimas turi 
būti lydimas tiesiog trošku
lio visam, kas tik yra lietu
viška. Nesakykime, kad mes 
nesukuriame amžinų verty
bių ar pasaulinio masto vei
kalų, nustebinančių žmoniją. 
Lietuviškąsias vertybes puo
selėti mes turime ne todėl, 
kad jos yra aukštesnės už 

kitų tautų, bet todėl, kad jos 
yra mums savos. Gali jos bū 
ti net menkesnės už svetimą- 
aias (iš tikro tačiau nei mū
sų mokslas, nei mūsų menas 
nei mūsų visuomeninės orga
nizacijos neatsilieka nuo sve 
timųjų), bet jomis vis tiekrei 
kia rūpintis, kaip rūpinamės 
savo vaikais įir žmonomis, 
nors jie ar jos nevisados sa
vo gabumais ar savo grožiu 
prašoksta svetimus vaikus ir 
svetimas žmonas.

Reikia tik rasti ir laiko, ir 
lėšų lietuviškoms instituci
joms paremti. Reikia rasti lai 
ko paskaityti lietuviškai kny
gai ir laikraščiui, paklausyti 
lietuviškų transliacijų per ra 
diją, nueiti į lietuviškus pa
rengimus, susirinkimus, pa
kalbėti lietuviškais reiką- 
lais. Reikia rasti lėšų išlaiką 
ii Lietuvos laisvinimo orga
nus (VLIK-ą), pasaulio lietu
vių bendruomenę (PLB) su 
jos įstaigomis, lietuviškos šal 
pos organizacijas (BALF), 
kultūrines įstaigas (Lit. Insti
tutą), lietuviškas mokyklas, 
lietuviškas parapijas. Išsilai 
kyti tremtyje tiktai inviduali 
ne prasme nėra didelė garbė 
Mums reikia išsilaikyti ir tau 
tine prasme. Todėl reikia iš 
laikyti visa, kas mūsų tauty 
bę reiškia ir ugdo. Bet be 
mūsųankos tai padaryti ne 
bus įmanoma. O ši auka api 
ma ir mūsų, laiką, ir mūsų 
lėšas. Dalies laiko ir dalies 
lėšų skyrimas mums, kaip lie 
tuviams, išsilaikyti yra laidas, 
kad mūsų tremtis iš tikro 
bus Tautai ne apsunkinimas, 
bet palaima. Apsisprendimas 
be aukos yra miręs. Tremtis 
yra ne tingaus lūkuriavimo, 
bet sparčios veiklos metas, 
veiklos Tėvynės ateičiai.
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Kronika 
ir informacijos

— Balandžio mėn. 6 d. Vi
la Žolinoje mirė širdies liga 
Alfonsas Mikulėnas, 50 m. am 
žiaus, kilęs iš Rokiškio apy
linkės.

Velionis Brazilijoj turi vie
ną seserį Pieslienę, gyvenau 
čią Monte Alegre, už São 
Caetano. Lietuvoj yra žmona 
ir dvi dukrelės. Brazilijon 
prieš karą atvyko vienas, ti
kėdamasis vėliau atsiimti šei 
mą arba pats grįžti Lietuvon 
Karas suardė visus planus.

Velionis savo aukomis rė
mė visus kultūrinius darbus. 
Ypač daug padėjo sporto klu 
bui São José.

Už a. a. Alfonso Mikulėno 
vėlę mišios egzekvijos bus 
atlaikytos Vila Zelinos bažny 
čioje ateinantį trečiadienį, 
16 d. balandžio, 7 vai.

Ekzekvijoms aukas rinko 
Emilija Maniušienė. Aukojo 
šie asmenys:

Po Cr: 20,oo: Antanas Ma- • 
niušis, Bronius Rudokas, Juo 
zas Baltrūnas, Adolfas Aški- 
nis, a. Pereira, M. Vaidotas.

Po Cr. 10,oo: Al. Tamulevi
čius, J. Sapauskas, Al. Tru- 
činskas, Adelė Azarevičienė, 
Bronė Aškinis, Julius Stanke 
vičius, J. Žemaitis, L. Žukas, 
A. Žukas, J. Aškinis. P. Si- 
mauskas, J. Puqu, A. Men
des, V. Barabana, J. Veleins, 
Ana Pavilonis, V. Zauberis.

Po Cr. 5,oo: Sofia Rudzevi
čius, Lidia Sankevičius, AL 
Siderkis, Eduardo Laucis, 
J. J. Berozotoh, VI. Dubas, 
M. Martins. A. Amus, Julho, 
Ed. Bor, Alfredo. A. Bergen, 
V. Askinis, J. Kezis.

Po Cr. 2,oo: FL Gliski, Sa
dauskienė, D. Polba, J. Man
gues, A. Lachak, J. Pernes, 
J. Vosylius.

Viso aukų surinkta ir įteik 
ta Cr. 376,oo.

Iš Vyrų Brolijos veiklos

Šv. Juozapo Vyrų Brolija, 
Velykų švenčių proga nupir
ko baldakimą, kieliką ir pale 
riną procesijai.

Tam reikalui savo aukomis

prisidėjo šie asmenys:
Po Cr. 500,oo: Petras Nar- 

butis, Povilas Dirsė, Stasys Ja 
kaitis, Juozas Baužys, Jonas 
Virbalas, Vincas Banys.

Po Cr. 200,oo: Antanas Za- 
luba, Antanas Pavilonis, Juo
zas Vaikšnoras.

Po Cr. 172,oo: Antanas 
Skrebys, Juozas Alinauskas, 
Kazimieras Ausenka.

Antanas Stankevičius Cr. 
30,oo.

Juozas Vaikšnoras ir Juo
zas Baužys veltui padarė rei 
kalingus kotus baldakimui.

DĖKOJA
Ėv. Juozapo Vyrų Brolijos 

valdybai ir nariams Velykų 
šventėms nupirkusiems baž
nyčiai baldakimą, kieliką ir 
palerinas.

Nuoširdžiai dėkoju.
Taip pat tariu padėkos žo

dį choristui Ernestui Vru 
bliauskui už veltui sutaisymą 
vargonų motoro.

Kun. P. Ragažinskas

— Šiomis dienomis S. Pau
ly lankėsi «M. L.» bendradar
bė iš Rio de Janeiro p. Hali
na Mošinskienė.

— Antanas Žukas savo 
minkštų baldų dirbtuvę «Ta
peçaria Santo Antanio» iš 
Venda Nova gatvės 13 nr. per 
kėlė į Avenida Zelina 719, 
arti Largo São José. nes se
nose patalpose, darbą ple
čiant, neišsitenka.

Reikia tikėtis, kad lietuviai 
savo tautietį, sąžiningai ir 
kruopščiai atliekantį užsaky
mus, parems užsakydami 
minkštus baldus tik «Tapeça 
ria Santo Antonio».

Rio Lietuviai
Rekolekcijos praėjo

Kan. Ignatavičius, specia
liai atvykęs iš Belo Horizon
to, gražiai ir įspūdingai pra 
vedė rekolekcijas Rio lietu
viams katalikams.

Rekolekcijos ėjo 3 dienas 
ir visi, kurie norėjo ar jautė 
dvasinio sustiprinimo reika
lą, pasinaudojo jomis ir ta pa 
čia proga atliko Velykinės 
išpažinties bei Komunijos pa 
reigą.

Kan. Ignatavičius taip pat 
padarė vizitą Jo Eminencijai 
Rio Kardinolui, palydimas vie 
tos kapeliono kun. Janilionio 

Garbingas svečias dar pra
leis Velykų šventes tarp Rio 
lietuvių.

LANKĖSI RIO
Iš São Paulo lankėsi Rio 

biznio reikalais ponia Čiu- 
vinskienė ir p. Paukštis; ir 
asmeniniais reikalais p. Ka
zys Poškus.

L. K. Bendruomenės 
Parengimai

Velykų švenčių proga ruo
šiamas vaikų balius su Lietu 
vos vaizdų parodymu.

Atvelyky kat. jaunimo sole 
nizantai: Kazys Gaulia, Vy
tautas Strimaitis ir Albertas 
minės savo gimimo metines, 
kurios įvyks B-nės patalpo
se: svečiai bus tik kviesti.

— Pradžioj gegužės numa
tyta švęsti įMotinos Diena, ku 
rios minėjimui eina pasiruo
šimas.

PADĖKA
Didžiai gerb, kan. Zenonui 

Ignatavičiui už rekolekcijų 
pravedimą Rio lietuviams ka
talikams, tariame nuoširdų 

ačiū ir kartu linkime links
mų Velykų švenčių. Dieve at
lygink.

L. K. Bendruomenės 
Vadovybė

Bolivijoj 
Revoliucija

Balandžio mėn. 8 d. naktį 
Bolivijoj sukilo prieš krašto 
vyriausybę nacionalistinių 
tendencijų partija - Movimen 
to Nacional Revoluicionario 
Krašto sostinė yra sukilėlių 
rankose.

Sulig gautomis žiniomis du 
kariuomenės daliniai palaiko 
senąją vyriausybę. Ar laimės 
sukilėliai, kol kas dar neaiš
ku.

Viena yra aišku, kad revo
liucionieriai yra kariškos dik 
tatūros šalininkai, kuriuos pa 
laiko dabartinė Argentinos 
vyriausybė.

Jei vienoj ar antroj pusėj 
nebus didesnės persvaros, 
Bolivijoj kils civilinis karas.

— Turtingo u r a n i jaus 
sluoksniai yra aptikti Naujos 
Zelandijos saloj, pietinėj pu
sėj.

— Indija su Italija pasira
šė prekybos sutartį.

— 18 keleivių vieno «Air 
France» lėktuvo, kuris paki
lo iš Paryžiaus aerodromo, 
iššoko žemėn lėktuvui užside 
gus.

— Buvęs São Paulo guber
natorius Adhemar de Barros 
Uberlandijoje pasakytoje kai 
boję puolė dabartinę vyriau 
sybę už delsimą iš Rio de 
Janeiro iškelti sostinę. Girdi, 
jiems tik rūpi pliažai, loši
mai, moterys ir kiti patogu
mai.

— São Paulo estado parla 
mente yra 10 atstovų, kurie 
metus su viršum laiko spėjo 
pakeisti partiją. Paprastai 
yra karjeristai, kurie glau
džiasi prie valdančios parti
jos, kad užimti riebesnes vie 
tas.

Tai buvo labai labai ankstyvas rytmetis. 
Paukščiai dar nečiulbėjo alyvų medžiuose ir sau 
lė dar nebuvo iškilus iš anapus kalnų. Bet Ara
das buvo atsikėlęs. Tai buvo svarbiausia jo gy
venimo diena. Buvo Didžioji Savaitė. Jis pirmą 
kartą ruošėsi eiti vienas Jeruzalėn.

Kelią jis pažinojo gerai. Turi eiti Damasko 
keliu, kuris paskui priena kelią vedantį į jo tė
vo prižiūrimą sodą iki pasieks didžiąją sieną. 
Jam dar reiks pereiti Bejamino vartus ir jis jau 
bus ten.

«Aš esu dvylikos metų amžiaus», linksmai 
mąstė varstydamas savo sandalų šniūrus. «Jėzus 
buvo dvylikos metų, kai pirmą kartą jis aplankė 
Šventąjį'Miestą. Aš lipsiu tais pačiais laiptais, 
kur jis lipo. Aš aplankysiu tą pačią šventyklą ir 
matysiu vietą, kur Motina Marija rado Jį kalbant 
su mokytais vyrais. Gal būt, ir jo veidą pilną 
nuostabumo, gal matysiu Jėzų Žmogų!

Tik pasigirdo staigus bildesys ir Arado tė
vas įsiveržė į namą. Jo plaukai buvo sutaršyti 
ir jo rūbai labai purvini ir sudraskyti

«Kas atsitiko tėve?», paklausė Aradas. Ar 
tik Jūs nepermainėt savo minties ateiti ir pa 
imtiįjmane Velykų šventėms?»

«Tu nekeliausi Jeruzalėn», rūsčiai nusisuk
damas vyras nusimetė švarką ir nusisuko veidu 
į sieną

«Neisiu». Aradas negalėjo tikėti savo au
sims. «Bet aš ten tikiuosi tenai pamatyti Jėzų iš 
Nazareto. Aš esu girdėjęs, kad jis visumet atei
na Velykoms».

«Jis buvo tenai», niurmėjo vyras, «bet jis 
mirė».

«Mirė?» Sušuko Aradas. «0, ne. Jėzus ne
miršta. Kas galėtų nužudyti Jėzų? Jis yra Die
vas!»

«Tai ką Jis pats sakė», atsakė vyras, «ir tai

Sodininko Sūnūs- - - - - - - - —
yra tie, kurie užmušė Jį. Jis buvo didelis vyras 
ir išmintingas mokytojas. Jei Jis būtų buvęs Die 
vas, būtų nužengęs nuo kryžiaus».

«Kryžius— ar jie prikalė jį prie kryžiaus, 
kaip tai daro vagims ir žmogžudžiams?», grau
džiai verkdamas Aradas klausė.

«Kiek man žinoma jis kabo ten tylus», sa
kė tėvas. «Dabar leisk man gult».

«Bet tėve, tu privalai eiti į sodą. Ar papra 
šei senojo Zeb, kad jis tave pavaduotų?»

«Aš negalėjau rasti Zeb», niurnėjo išvargęs 
tėvas. «Tu turi eiti ir prižiūrėti«.

«Bet Velykos — Jeruzalė».
«Eik šalin! Leisk man miegoti».
Buvo tylu ir tamsu Damasko kelyje, bet 

Aradas nebijojo. Ašaros krito ant skruostų. Eida 
mas pats sau kalbėjo: «Aš žinau, Jėzus yra Die
vas. Niekas Jo negali nužudyti. Aš keliausiu atei 
nančiais metais į Jeruzalę. Jėzus vėl ateis ten 
Velykoms ir tuomet aš Jį matysiu».

Ir jis išėjo. Prieš akis jis išskyrė didžiąją 
sieną, kuri buvo pastatyta aplink miestą. Ar čią 
nebus šventyklos bokštas? O gal yra Erodo rū
mų bokštas?

Staigiai jam atėjo mintis, kažin ar kas ži-. 
notų, jei jis nueitų į miestą paieškoti Jėzaus, kaip 
kad Marija jo ieškojo kadaise? Ar žinotų, jei dar 
žas buvo be daržininko vieną dieną.

Staigiai pagreitino žingsnius. Buvo beveik 
bebėgąs. Ir pats sau atsakydamas į savo klausi
mą sustojo kryžkelėje, kuri vedė į daržą, "Die
vas žinos”, atsakinėjo pats sau. «Aš turiu klau

syti savo tėvo» ir pasukdamas keliu į kairę Ara
das nusiskubino daržo link

Staigiai pasirodė nepaprasta šviesa, kuri nu 
švietė kitą pusę daržo. Aradas pažiūrėjo į dan
gų, bet nematė audros debesų. «Bet tai tikrai bu 
vo žaibas», jis pamanė. «Gal trenkė sode medin. 
Turiu tuoj eiti pažiūrėti».

Besiskubinant keliu, praėjus pirmą užsisuki 
mą, du Romos kareiviai iš daržo prabėgo. Jie 
atrodė nustebę ir išsigandę. Aradas irgi išsigan
do. «O kad tik tėvelis čia būtų», pagalvojo jis 
beeidamas tolyn, kol priėjo jis prie grabo turtin 
go vyro vardu Juozapo, kuris prieš kiek laiko 
buvo išsikalęs iš akmens darže. Ir staiga jis su
stojo. «Kas čia darže darosi? Ar tai ne Marija, 
Magdelena iš Beianijos? Ką ji čia taip anksti ry
tą veikia? Žiūrėk — dabar ji klaupiasi. Klausyk, 
ji kalba su kuo nors. Ką ji sako?

«Aš ieškau Jėzaus Nazarėno, kuris buvo pa 
laidotas Juozapo grabe. Bet jo nėra. Gal esi 
daržininkas. Jei paėmei jo kūną, pasakyk man 
kur jį padėjai?»

Ir pasigirdo kitas balsas ir Aradas pamatė 
vyrą, kurį Marija manė esant daržininku.

Pasigirdo balsas: «Marija, nepažįsti manęs?» 
Marijos veidas nušvito džiaugsmu ir ji sušuko:

«Mokytojau, mokytojau! Tu prisikėlei iš nu 
mirusių»

Aradas priėjo artyn. Jis ištiesė savo ran
ką norėdamas paliesti Kristaus rūbą. Ir staigiai, 
ten nieko neliko, tik jis ir Marija Magdelena,

Marija pakilusi ėmė greitai bėgti pakalnėn 
Jeruzalės link pranešti apaštalams džiaugsmingą 
naujieną, pamanė jis.

Ir nušvito Arado akys, lyg kad jis norėtų 
šaukti visam pasauliui:

«Aš žinojau, žinojau... Niekas negali užgali 
ti Jėzaus. Jėzus yra Dievas.>
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Ateina Stalino įpėdinis
Vis laukiama Stalino galo. 

Lyg po jo mirties turėtų 
baigtis ir bolševizmo valdžia 
Iš mažiausių smulkmenų Va
karų spauda daro išvadas, 
kad Stalinas jau jau prie ga
lo. Dabar atkreipta dėmesio 
į tai, kad sovietinė spauda 
kuris laikas vartoja Stalino 
senas fotografijas. Esą neno
ri Stalino rodyti seno, tokio, 
kokis dabar yra. Toliau: Sta
linas retai kur viešumoj ro
dosi, pusę laiko praleidžia 
kurorte. Dar rečiau prakal
bas pasako. Esą per paskuti
nius keleris metus vos tris 
kalbas pasakęs.

Ypatingai spaudos dėmesį 
patrankė faktas, kad Stalino 
pernai 72 metų jubiliejus pra 
ėjęs tylomis. Jį triukšmingai 
minėjo satelitinė ir užsieninė 
komunistų spauda, bet Rusi
joj spauda tylėjo. Dar reikš
mingesnė pasidarė toji tyla, 
kai po poros savaičių su di
deliu triukšmu buvo paminė
ta Malenkovo penkiasdešim
toji sukaktis. Jis buvęs pa
gerbtas kaip dar nė vienas 
iš Sovietų kitų didžiųjų. Iš 
to fakto spauda daro išvadą, 
kad norima visuomenę pri
pratinti prie tylos apie Stali
ną ir jį perkelti į eilę «šven
tųjų» — tokių kaip Leninas, 
o jo vietoje išvedamas prieš 
akis naujas žmogus, mažo 
ūgio, kresnas.
kazokas Georg Maksimiliano- 

vič Malenkov.
1925 m. Stalinui buvo pri

statytas jaunas Malenkovas. 
Stalinas iš karto jį įvertinęs 
ir įstatęs jį į įvairias kcmu- 
nistinęs organizacijas, kad 
atliktų partinio vadovavimo 
pratybas. Ilgai buvo nežino, 
mas ir ėjo vietines pareigas. 
1935-6 m. Stalinas suuostė 
sau nepalankių žmonių tarp 
senųjų komunistų. Bijojo ir 
Jagodos vadovaujamo GPU. 
Savo partijos kadrų viršinin
kui Ježovui pavedė suorgani 
zuoti antrą savos rūšies GPU. 
Ježovas suorganizavo, 1937 
m. nuvertė Jagodą iš GPU 
viršininkų ir pats paėmė tą 
saugumo organizaciją į ran
kas. Malenkovas tada iškilo 
kaip Stalino ryšininkas prie 
Ježovo įstaigos, Ježovas siau 
tėjo priešus likviduodamas. 
Buvo suimtas ir maršalas 
Bliuceris ir dabartinis marša
las Rokosovskis. Prasidėjo 
politbiure reakcija prieš Je- 
žovą. Malenkovas atidžiai ste 
bėjo, katras sparnas stipres
nis, ir ryžosi prisidėti prie J e 

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1. 
Kaip niekur kitur, prieinamiausiumis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

PERES & PRANAS LTDA.'
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 ĮĮ|j 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 1 

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
I Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas.

žovo priešų. Savo buvusį drau 
gą Ježovą išdavė, ir tas<kaip 
sabotažninkas ir kenkėjas;bu 
vo sulikviduotas. Malenkovo 
protekcija pas Staliną, ku
riam Malenkovas tada jau se 
kretoriavo, Ježovo vietojo 
atsistojo Berija.

Nuo tada Malenkovas ky
la. Nuo 1938 m. jis jau Stali
no sekretoriato šefas. Kilus 
karui su Vokietija suorgani 
zuotas gynimo komitetas. Ja
me ir Malenkovas. Dar la
biau jis iškvla ginantStalin- 
gradą. Paskui jis raudonosios 
kariuomenės «išlaisvintųjų» 
kraštų komisijos pirmininkas 
Po karo jis min. pirmininko 
pavaduotojas, drauge su ki
tais dviem pavaduotojais Mi- 
kojanu ir Molotovu. Jisai da
bar taip pat politbiuro, orga
nizacinio biuro, sekretoriato 
narys. Po Lenino mirties par 
tijos kadrai buvo Stalino ran 
koše, dabar jie perduoti Ma- 
lenkovui taip pat. Jo žinioje 
tokiu būdu yra apie 7 mil. 
partijos narių ir apie 20 mil. 
komjaunimo. Jo pusėje yra 
užsienių reikalų ministerfs Vi 
šinskis, su kuriuo Malenko
vas turi artimus ryšius nuo 
didžiųjų valymų meto; jo 
draugas Berija, kurį Malen
kovas į šią vietą buvo įkė
lęs, aukštieji kariuomenės 
žmonės maršalai Vorošilo- 
vas ir Rokosovskis yra jo ša 
lininkai, nes jiems gyvybę iš 
gelbėjo.

Tarn jo didžiųjų konkuren 
tų buvo du: Ždanovas ir Mo
lotovas. Zdanovas už Malen- 
kovą buvo tik šešeriais me
tais vyresnis. Po karo Zdano 
vas norėjo būti ideologu ir 
panaujinti leninizmo mokslą. 
Àlalenkovas liko opozicijoje: 
reikia, sakė Malenkovas, tik 
senas dogmas priderinti prie 
pakitusių politinių sąlygų. 
Malenkovas ir Stalinas gavo 
laisvas rankas. Zdanovas 
1948 m. sausio 1 d. staiga mi 
rė. Jo laidotuvėse politbiuro 
nariai nedalyvavo. Net jo sū 
nūs buvo atleistas iš vietos

Liko tik Molotovas- Buvo 
laikas, kada Malenkovas bijo 
jo Molotovo konkurencijos ir 
jo privengė. Esą Molotovui 
įsiteikti Malenkovas vedęs jo 
sekretorę. Laikai pasikeitė, 
ir Malenkovas vestąją palei
do. Vedė kitą, baleriną, sy
kiu Maskvos universiteto vie 
ną iš atsakingųjų personų. 
Pasakojama, kad Malenkovas 
mėgstąs Molotovą įgelti, ir 
rimtasis Molotovas sykį neiš

kentęs ir Malenkovą paklau
sęs: «Ar aš jums, drauge, ką 
padariau, kad jus negalit ma 
nęs pakęsti?» — «Ne», atsa
kė Malenkovas. «Tai ką jūs 
turite man prikišti?» klausė 
toliau Molotovas. «Ogi kad 
jūs, drauge VečisJav, dar ne 
virtote jokio valymo auka.»

Dabar visi partijos įsaky
mai pasirašomi tik Stalino ir 
Malenkovo. Tiek funkcijų vie 
nose rankose neturi nė vie
nas kitas pareigūnas, išsky
rus patį Staliną. Šventėse pir 
moji kalba tenka Malenko 
vui. Jis pasirodo lydimas Be 
rijos. Kai Stalinas pasirodo, 
jį lydi Malenkovas. Malenko
vas Stalino pavyzdžiu ir eu- 
ropiškais drabužiais nesivel- 
ka — tik rubaška.

Manoma, kad Stalinas pats 
norįs Malenkovą pasirinkti 
sau įpėdiniu. Malenkovas dar 
jaunas, dvidešimt su viršum 
skirtumas tarp jo ir Stalino, 
o Molotovas tik dešimčia me 
tų už Staliną jaunesnis. Stali 
nas dar mirt, matyt, pats ne
sirengia. Ko jam skubintis — 
už jį trejais metais yra dar 
senesnis Churchillis, o be to 
jo tautiečiai išgyvena nere
tas ir iki šimto metų. Laisvie 
siems vakarams ir pavergtie 
siems kraštams irgi vistiek: 
ar valdo Stalinas ar kitas 
despotas.

Tikėti, kad režimas su jo 
mirtimi pasikeistų, nėra jo
kio pagrindo. Ir pats Malen
kovas, kandidatas į Stalino 
įpėdinius, savo tikėjimą reiš
kia tokį pat kaip Stalinas: 
«Ko moko mus istorija? Pir
mas pasaulinis karas davė 
mums didžiąją spalių revoliu 
cijos pergalę. Antrasis karas 
davė liaudies demokratinį re-

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - São Paulo

Madeiras do Brasil

NAUJAUSIA IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Vilnius. Raudonosios Zvaigž 
dės odos kombinatas komu
nistų partijos prievarta su
taupė Stalino dvarams išlai
kyti 100,000 rublių.

Čia pasižymi «spartuoliai»: 
Zabalius, Urbonas, Blecheris, 
Mileška. Jakubonis, Aušilai- 
tė ir kiti. Darbininkai yra pri 
versti po dvi normas kasdien 
išdirbti.

— Kaunas. Vaikiškų drabu 
žiu įmonėje «Žibutėje» pasi
žymi Deltuvos ir Petukaus- 
ko brigados.

— Vilniaus rusų teatras su 
vaidino Gogolio «Revizorių». 
Nepriklausomybės laikais 
«Revizorius» buvo ir musų 
laisvojo teatro gražiai daug 
kartų suvaidintas.

— D lilės institutas iškil
mingai paminėjų* Gogolį, kur 
paskaitas laikė ruskiai.

— Vilniaus teatre taip pat 
paminėtas Gogolis, kur daly
vavo Justas Paleckis su visa 
rusų svita. Paskaitą laikė ne 
va rašytojas Vacys Breime- 
ris.

LIETUVIAI^ PASAULYJE
— Chicagos karių «Ramo

vės» valdybon yra išrinkti: 

žinią pietų ir vidurio Europo 
je ir didžiosios kiniečių tau
tos išsilaisvinimą. Ar gali bū 
ti abejojimų, kad trečiasis 
pasaulinis karas palaidos pa
saulio kapitalizmą?»

«Darbininkas» 

pirm. pulk, lt J. Balčiūnas- 
Švaistas, pav. pulk. J. Naujo 
kas, sekr. Įeit. J. Balčiūnas, 
ižd. j. lt. K. Biskis, koresp. 
pusk. V. Kačinskas.

— New Yorke pasimirė 
amerikiečių lietuvių veikėjas 
P. Atkočaitis.

— Paryžiuje iškilo nauja 
lietuviškoji meno žvaigždė- 
skulptorius Antanas Mončys. 
Jo darbai buvo išstatyti 5 Pa 
ryžiaus parodose, susilaukė 
palankios prancūzų kritikos 
ir buvo nupirkti JAV meno 
kolekcionierių.

DIDŽIULĖ CHORO RĖMĖJŲ 
GEGUŽINĖ!

Bendruomenės Choras, no
rėdamas labiau suartėti irsu 
sipažinti su Choro Rėmėjais, 
rengia šią Rėmėjų ir Choris
tų gegužinę. Bus vykstama į 
Guarapirangą prie Sant Amą 
ro ežero specialiais autobu
sais.

Gegužinė bus balandžio 
mėn. 27 d. Programoje bus 
įvairių pramogų, komiškas 
sportas, kuriame galės daly
vauti vyrai ir moterys, ir tu
rės progos laimėti gražių 
premijų Be to, bus tradici
nės futbolo rungtynės

TENORAI x BOSAI.
Po to bus pasilinksminimas 
specialiame salione, grojant 
linksmam gegužinės orkes
trui.

Kelionės sąlygas praneši
me vėliau. Netrukus išsiunti- 
nėsime visiems Choro Rėmė
jams anketas su įvairiais 
klausimais. Nuo Jūsų šitų at 
sakymų, Gerb Choro Rėmė
jai, labai daug pareis mūsų 
gegužinės pasisekimas.

Choro Valdyba

Reikalinga
Verpėja ir audėja 

rankomis.
Gerai apmokama.
Kreiptis adresu:

Rua Belą Cintrą 488, 
netoli rua Augusta.

Arba telefonu — 34-9937.

Lietuvi,
Ar jau Įsigijai 1952 metų 
Kalendorių — Metraštį?

Įsigyti galima «Mūsų Lietu 
vos» Redakcijoj av. Zelina 

706. ir kioskuose.

Puiki proga nusipirkti

Mėsine
Tik už penkiasdešims tūks 

tančių (Cr, 50.000) kruzeirų 
ir su mėnesine nuoma Cr,$ 

1 500.
Praça São Josę Nr. 

Vila Zelina

Reta proga!
Pigia kaina - geromis są

lygomis - su didele fregezija

Parduodamas Baras 
į J

AV. PAIS DE BARROS, 55

Tartis ten pat vietoje.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
4. L. Galinskas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIĄCĄGLINI, 71-C — V. ALPINA.
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PRAÇA SÀO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
Įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
UŽSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos
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MEKANIKOS DIRBTUVE

& FILHOS

Gaminami Įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi įvairių • 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

l?:wi:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim  ̂ .. ................................ .

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
| TEL. 34-7482 — SÃO PAULO Į
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

MŪSŲ LIETUVA

Produto da COMPANHIA PROGPÇSSO NACIONAL - Rua J«só Paulino, 717 - Fone 51-7277 - São Paulo

Radio Dirbtuvė ir Laboratorio

AIJBIKIDAJ IDIIIKA
RUA BENJAMIN CONSTANT, 103 — São Caetano do Sul

SKUBIAI REIKALINGI į me 
kanikos dirbtuvę šaltkalviai - 
(sereleiro) atlyginimas geras 
kreiptis: Av. Zelina, 714 - fun 
dos.
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CAJA J
jãc joogie

APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATEL1ONIS
>

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 510

São Paulo
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VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIKMÃOJÍ CAIRIPII imi LTDA.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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VELYKŲ ŠVETĖSE

kiekvienais metais Vila Zeli- 
non iš visų São Paulo prie
miesčių susirenka gausiai lie 
tuvių. Čia juos visus sutrau
kia iškilminga Velykų ryto 
prisikėlimo procesija, čia iš
girsta giedant procesijos me 
tu tą taip brangią ir visiems 
žinomą giesmę «Linksmą die 
ną». Vila Zelinoj visi jaučia
si kaip Lietuvoje. Visur lie
tuviai ir viskas lietuviška.

ŠIAIS metais Velykų šven
čių pamaldų tvarka bus ši:

Šeštadienį, 9 vai. vakaro 
mišparai ir pamokslas.

Bažnyčia bus atdara visą 
naktį ir trys kunigai klausys 
išpažinčių. Bus gera proga 
atlikti velykinė išpažintis iš 
toliau atvykusioms.

Prisikėlimo procesija pra
sidės 6 vai. ryto. Prieš pro
cesiją bus pašventintas nau- 
tas baldakimas, kurį nupirko 
šv. Juozapo Vyrų Brolija. Po 
procesijos iškilmingos giedo
tos šv. Mišios ir pamokslas.

Procesijos ir Mišių metu 
giedos L. K. Bendruomenės 
choras, diriguojamas maes
tro Al. Ambrozaičio, vargo
nais akompanuojant seselei 
M. Marcelinai.

Kitos mišios bus dar 8:30, 
10 ir 11 vai.

SUMAINYTI AUKSO 
ŽIEDUS RUOŠIASI

Vladas Vilkauskas su Leo
kadija Žilinskaite, Antonio 
Morrova su Vera Juzėnaite.

— Šią ir praėjusią savaitę 
iš Rio de Janeiro lankėsi fir

Registrado no C.R.C. eob o n.o 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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BRAZILIUC
mos reikalais inž. Rikardas 
Pranckevičius.

— Šiais metais seselių pran 
ciškiečių mokykloje lietuvių 
kalbos pamokas lanko apie 
90 mokinių. Pamokos būna 
tris kartus per savaitę.

— Balandžio mėn. 6 d. įvy 
kusiame Kultūros ir Savišal
pos Bendruomenės «Lituâ
nia» narių susirinkime išrink 
ta šiems metams nauja valdy 
ba, kurion įėjo: inž. Z. Bače 
lis, St. Sliėsoraitis, St. Re- 
menčius, Al. Vinkšnaitis, Br. 
Guiga. «Lituania» turi plačių 
užsimojimų. Linkėtina juos 
ne tik deklaruoti, bet ir įvyk 
dinti.

— Povilas Joteika praėju
sį šeštadienį Mokos gatvėje 
atidarė barą. Atidarymo pro 
ga apsilankė daug pažįstamų.

MOKSLUS EINANČIO 
JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Baladžio mėn 20 d., per 

Atvelykį, po 8:30 mišių, Vila 
Zelinoj, mokykloje šaukia
mas lietuvių moksleivių, besi 
mokančių įvairiose gimnazi
jose, koledžiuose, mokytojų 
seminarijose (escola normai) 
ir kitose tolygiose mokyklo
se, susirinkimas. Pradžia nau 
jai lietuviškai organizacijai 
jau yra padaryta praėjusiais 
metais. Bet mums neužten
ka, kad tik vienas kitas de- 
sėtkas būsimų lietuvių švie
suolių ir visuomenės vadų 
butų organizuotas. Mūsų tiks 
las kuo didesnį skaičių jauni 
mo suorganizuoti.

Ką veiks ši organizacija? 
Jaunimui duos to, ko mokyk

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria’

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710 
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Ia ar gimnazija neduoda ir 
negali duot lietuviško susi
pratimo, prisirišimo ir brangi 
nimo mūsų gražių tradicijų 
ir užkamšios spragas ir trū
kumus bendrame išsilavini
me, kuris yra privalomas 
kiekvienam šviesuoliui.

Kviečiamas jaunimas visų 
klasių ir įvairaus amžiaus. Vė 
liau bus susitvarkyta kaip 
patogiau. Tėvai, jūs lietuvy
bės sargai, labai nuošiadžiai 
norite, kad ir jūsų jaunoji 
karta brangintų ir gerbtų vi 
sa tai, kas jums branSu. Bet 
šio tikslo galėsime pasiekti 
tik jaunimą suburiant į lietu
višką organizaciją. Išmeskim 
kartą iš galvos, kad gali
ma išauginti susipratusią jau 
nąją kartą ir be organizaci 
jų. Tai skaudus savęs apgau 
din ėjimas už kurį ateityje są 
žinė skaudžiai išmetinės.

Tib tėvams remiant ši or
ganizacija galės pasiekti sa
vo tikslo.

Kun. P. Ragažinskas

Brazilų spauda apie lietuvių 
parodą

Beveik visa vietinė brazi- 
1h spauda paminėjo apie lie
tuvių dailės ir tautodailės pa 
rodą ilgesnėmis ar trumpes
nėmis žinutėmis. Iš visų pa
žymėtini aprašymai yra «Dia 
rio de São Paulo», kuris, ry
tojaus dieną, po parodos ati
darymo įdėjo reportažą ir 
nuotrauką kviestu svečių. Sa 
vaitraštis -'Legionario» kovo 
22 d įlgą straipsnį apie Lie
tuvą, ir Lietuvos meną su 
nuotraukomis kaikurių pa
veikslų.

Dienraštis «A Gazeta» tal
pino ne tik šiltą ir jautrų ap
rašymą, bet ir parodoje iš
statytų paveikslu, kartu su 
dailininke Stančikaite-Abrai- 
tiene (dail. Kairys buvo tar
nyboje) nuotraukas. Ypatingo 
įdomumo sukėlė liaudies me 
nas ir jo gaminimo priemo
nės, staklės, ratelis ir kt. 
Laikraštis patalpino nuotrau
kas ir beaudžiančiu lietuvai
čių, pasipuošusiu tautiniais 
rūbais, aštuonyčius,. bever
piančias linus, beaudžiančias 
juostas. Neliko nepastebėti 
nė lietuviški kryžiai ir kiti 
medžio drožiniai («A Gaze
ta» 5 d. balandžio mėn.)

Prieš porą savaičių tame 
pat dienraštyje žurnalistė Ma 
ria Antonietta buvo patalpi
nusi ilga straipsni apie lietu- 
v'u meną ir bendrai lietuvių
kultūrą.

Kiti laikraščiai atžymėjo 
daugumoj meno kronikose.

Svečiai iš Amerikos ir 
Urugyajaus

Broliai Pranas, Bernardas, 
Petras ir Aleksandras Luko
ševičiai, gyvenantys V. Zeli
noj ir Agua Raza susilaukė 
mielų svečių, dviejų pusbro
lių: Bernardo Kondratavi
čiaus iš Amerikos ir Juozo 
Kondratavičiaus iš Urugua- 
jaus.

Bernardas Kondratavičius 
iš Lietuvos (Kruonio mieste 
lio) Amerikon išvyko prieš 
40 metų, bėgdamas nuo caro 
kariuomenės. Gyvena Cleve

MILIJONIERIAIS
visi tapo, kurie paskutiniais metais pirko žemes 
São Paule priemiesčiuose. Pasek šituo pavzdžiu 
ir pirk šiandie žemės sklypą, kur turi ir ateity
je turės didelę vertę: šalia Rafenaria de Petro- 
ieo, Capuava «Jardim Maná» parduodami nauji 
žemės plotai. Sklypai parduodami Cr. 25,00,oo, 
įnešant 500 kruzeirų ir kas mėnesį mokant po 

245.00,oo, be nuošimčių per 100 mėnesių.

«Jardim Mana» jau turi 100 namų, kurie iški
lo diena po dienos ir tris sandėlius, bažnyčią ir 
t. t. Ieškok «Jardim Mana» raštinės prieš Maua 
geležinkelio stotį, kur tarnautojai interesantus 
patarnaus kiekvieną dieną, šventadieniais ir tau 
tinių švenčių dienomis. Priemiesčio traukiniai 

eina kas pusvalandis.

IMOBILIÁRIA ALUGADORA PAULISTA LTDA.

Rua São Bsnto 45 - sobreloja.
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LIET. S-GA BRAZILIJOJ 
RUA LITUANIA, 67 — MOOcA

RUOŠIA BALANDŽIO 26 D.

VA r A PA- r E JT II VA LA
Programoj bus laisvos rungtynės ir boksas.

Dalyvauja garsūs kolonijos imtininkai.
Lietuviškas bufetas -- šokiai iki 4 vai. ryto.
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Nuvykę į Santos, Praia Jose Menino 
neužmiršk pasinaudoti šeimyniniu

Pensionu «Sete de Setembro»
Virtuvė pirmos rūšies. Užkandžiai duodami ::

bet kuriuo metu g
Pensiono savininkas LILIAN KOTCHENKO ■■

RUA SANTA CATARINA, 22 - SANTOS JOSÉ MENINO H

FONE 4-3570

s:::::::::::::::..... ................. .

lando, Ohio, mieste. Prieš 
antrą pasaulinį karą yra bu 
vęs ketverius metus, tarny 
bos reikalais Rusijoj. Kaip 
Amerikos piliečiui," komunis 
tai negalėjo sutrukdyti grįžti 
atgal. Brolis Juozas prieš 25 
metus iš Lietuvos 
išvyko Uruguajun.

Velykų šventes svečiai iš 
tolimų kraštų praleis pas sa 
vo gimines — pusbrolius Lu 
koševičius.

SKAITYK IR PLATINK 

«MÜSU LIETUVĄ»
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