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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
São Paulo Prefeito rinkimus opozicija 

laimėjo.
Praėjusį sekmadienį São 

Paulo miestas rinko savo šei 
mininkus-prefeitą ir ..vice pre 
teitą. Buvo išstatyti net ketu 
ri kandidatai. Tačiau laimė 
būti išrinktiem tegalėjo nusišy 
psotl vienam .iš dvięjų pirmų 
jų - prof. Francisco?,Antonio 
Cardoso, arba deputatui, advo 
katui Janio Quadro.» .

Pirmasis kandidatas buvo 
pasiūlytas São Paulo estado 
gubernatoriaus pritariant sep
tynių partijų koalicijai. O koa 
licijon suėjo pačios parti
jos: buvusio gubernatoriaus 
Adhemar de Barros progre 
sistai, udenistai, socialdemo
kratai, ir kt. Žodžiu, apie koa 
licijos kandidatą susikoncen 
travo žymiausi politikai, par
tijos su dideliais finansiniais 
ištekliais ir pats gubernato
rius aktyviai dalyvavo rinki
minėje propagandoje. Miesto 
centras ir priemiesčiai buvo 
paskandinti o f i c i al a u s k a n d i d a 
to propagandoje. Propagandos 
vadai tikrai buvo įsitikinę, 
ypač komunistuojantiems pa
vykus išstatyti Audrė Nunes 
Jr. kandidatūrą, kad pergalė 
yra užtikrinta.

Antras kandidatas, Janio 
Quadros, buvo išstatytas kri 
kščionių demokratų partijos, 
remiant socialistams. Janio 
Quadros yra dinamiškas, ko 
vos žmogus, populiarus.darbo 
žmonių tarpe. Kur-nors įvy
kus konfliktui tarp darbininkų 
ir darbdavių, deputatas Ja
nio Q u a d r o s v i s i Ąn e t s t e n g i a - 
si tarpininkauti ginant darbi
ninkų reikalus. Tųp tarpu pir 
majam kandidatui Šio popula 
rūmo trūko, nes buvo paimtas 
iš kabineto, kur su platesne 
visuomenė beveik niekumet 
nesusitikdavo.

Rinkiminė propaganda buvo 
pepaprastai stipri. Tačiau Ja 
nio Quadros ir Porfirio da Paz 
mitinguose susirinkdavo dau 
giau žmonių ir minia rodyda 
vo daugiau entuziąsmo.

Atėjo 22 kovo. Virš šešias
dešimts procentų iš 700 túks 
tančių balsuotojų atliko savo 
pilietinę pareigą. Abi kovojan 
čios pusės tikėjosi pergalės, 
nors nežymiu balsų skirtumu.

Pradėjus balsų skaitymą, pą 
sirodė niekam nelaukti da 
viniai: Janio Quadros ir Por
firio da Paz gavo pustrečio 
karto daug, balsų negu koalici 
jos kandidatas - Cardoso, Nors 
ir dar balsų skaitymas nėra 

Reikalfngas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis Į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: B. Santa Teresa, 28, Q-to and.- salas 604 tr 605. 

(kampas Praęd da Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

baigtas, tačiau jau galima spė 
ti, kad iš maždaug 400 tūks
tančių balsų, Janio Quadros 
turės surinkti apie 300 tūks 
tančių.

Šie daviniai rodo, kad sep 
tynių partijų koalicija, žymūs 
politikai, kapitalistai, kartu ir 
estado vyriausybė netikėta bal 
su dauguma tapo nugalėti. Tai 
pripažino ir pats gubernato
rius Lucas N. Garcez.

KODĖL OPOZICIJA LAI
MĖJO?

1. Sunki darbininko medžią 
ginė padėtis. Viskas pabrango, 
uždarbiai beve k tie patys. 
Tiek federalinė, tiék estado 
vyriausybės neįstengė sustab 
dyti kainų kilimo.

2 Nepasitikėjimas buvusiu 
gubernatoriumi Adhemar de 
Barros, kuris darbomašes pra 
eityje yra pora kart apvylęs. 
O propagandos atsišaukimuo 
se buvo rašoma «Adhemar iš 
rinks Cardoso».

3. Visuomenės įsitikinimas, 
kad kraštui yra nesveika kai 
viena partija ilgai valdė

São Paulo miesto darbinin
kų priemiesčiui buvo apleisti: 
neapšviestos ir neišgrįstos ga 
tvės, neįvestas vanduo, kanali 
zacija, susisiekimo sunkumai. 
Priešingai su aristokratų ra
jonais. Ten ir dar neapgyven. 
tuose laukuose yra visi mo
derniški. patogumai. Štai šios 
svarbiausios priežastys, ku
rios atidarė kelią prefeitūron 
prefeito kėdėn Janio Quadros 
ir vice prefeito - Porfirio da 
Paz.

Opozicijos balsų pergalė 
buvo netik darbininkų, bet ir 
vidutinės klasės ir vaidininkų 
apylininkėse. Maža balsų pers 
vara lig šios dienos, Cardoso 
naudai, yra tik Jardim 'Ame
rica, turtuolių rajone. Ir tai 
n t žymi.

Šie balsavimo daviniai vadi 
narni baltąja revoliucija.

Rinkimų daviniais susirūpi
no ne tik São Paulo, bet Rio 
de Janeiro politikai.

Išrinktas prefeitas pareigas 
perims balandžio mėn. 30 d..

I laisve lėktuvu.
Kovo mėn. 23 d. naktį misi 

leido Vokietijoj Frankfurto 
aerodrome čekoslovakų ke

leivinis lėktuvas, kuriame bu 
vo keturi lėktuvo tarnautojai 
ir 25 keleiviai. Lėktuvas išs
krido iš B ran o aerodromo ir 
turėjo skristi į Pragą. Prisiar 
tinęs- prie Bohemijos kalnų 
pasuko Vokietijos link. Lėktų 
vo kamendantas ir du jo pa
dėjėjai, taip pat trys keleiviai 
paprašė, kaipo politiniai ka 
liniai, prieglaudos. Kiti gi ke 
leiviai pareiškė noro grįžti 
į savo kraštą.

Pabėgimą iš anksto jau bu 
vo suplanavę lėktuvo kapito
nas, du jo padėjėjai ir trys ke 
leiviai.

Argentinos - Brazi 
lijos

prekybos sutartis šią savai 
tę buvo pasirašyta Buenos Ai 
resę Sulig šia sutartimi pir
mais metais prekybinė apyvai
tą sieks penkis bilijonus kru 
zeirų. Brazilija iš Argentinos 
pirmoj eilėj pirks kviečius 
o Argentina - kavą, kakavą, 
medį ir kt.

Prancūzijos
ministeris pirmininkas ir 

užsienio reikalų mirJsteris 
Bidault išvyko Vašingtonan. 
Kelionės tikslas pirmoj eilej 
gauti paskolos.

Korėjos
vakariniame fronte buvo 

smarkus susirėmimas komu
nistų ir sąjungininkų.

TAIKOS «KONGRESAS»

Šią savaitę Vienoje vėl susi 
rinko «taikos kongresas» iš 
66 kraštų. Beabejo, ką «kon
gresas» nutars, jau iš anksto ži 
noma. Bus išplūsti amerikonai, 
Vatikanas ir t.t...

Prezidentas Peron gegužes 
mėnesio pradžioje lankysis 
Brazilijoje.

• - Vokietijos ministeris pir 
mininkas Adenauer pareiškė, 
kad sovietų strategija kelti 
tautų tarpe nepasitikėjimą. Tu 
rime šitai Maskvos taktikai 
pasipriešinti.

Trumanas nepasitiki rusams.

«Mano patirtis patvirtina, 
kad rusai visas pasirašytas 
sutartis sulaužo», pareiškė bu 
vęs prezidentas.

ČEKOSLOVAKIJOJE

šiuo metu, sulig Čekoslova 
kijos Laisvės Komiteto prane 
Šimu, kalėjimuose ir vergų 
darbų stovyklose yra laikoma 
300 tūkstančių čekoslovakų, 
kas sudaro penkiolika nuošim 
čių krašto gyventojų.

Streikuoja

São Paųlyję, Matarazzo te
kstilės fabriko, avenida Celso 
Gai cia 4000 darbininkų. Strei 
kan išėjo neplaukdami atly
ginimo pakėlimo. São Paulyje 
apie 200 tuksiančių darbinin
kų prašo algų pakėlimo. Vie 
ni nori, kad algos but pakel 
tos 60 procentų, o metalurgi
jos darbininkai reikalauja, 
kad būt pridėta kiekvienam 
prie dabartinio mėnesinio už
darbio 800 kruzeirų. Priešin- 
gu atveju grasina streiku. Ve 
damos derybos.

Dr. Robert L. Johnson, Ame 
rikos Tarptautines Informaci 

jos administratorius

DIDELĖ GELEŽINKELIO KA
TASTROFA

Niekur tiek nelaimių neįvy 
ksta, kaip ant Central do Bra 
zil geležinkelio linijos, pri
klausančios federalineį vyriau 
sybei. Štai praėjusio pirmadie 
nio naktį, traukinys išėjęs iš 
Ruzvelt stoties, Tatuapė ra jo 
ne pačiame São Paulo mieste 
užvažiavo ant prekinio trauki 
nio. Susikirtimo metu žuvo 15 
keleivių ir apie 40 buvo sun 
kiai sužeistų. Keli vagonai 
nuvirto nuo bėgių. Sekančios 
dienus susisiekimas dar nebu 
vo atstatytas Daug darbinin
kų gyvenančių Central do 
Brazil linijoje, negalėjo atvyk 
ti darban, arba atvyko daug 
pasivėlinę. Kaltinamas maši
nistas, kuris buvęs girtas ir 
nepastebėjęs signalų, kad lini 
ja yra užimta.

Šią savaitę įvyko visa eilė 
autobusų, lengų mašinų bei 
sunkvežimių nelaimių su žmo 
nių aukomis.

DAR VIENA ATOMINĖ 
BOMBA

šia savaitą Amerikoje, Neva
dos dykumose’ buvo susprog
dinta. Kariuomenė, buvusi už 
3 kilometrų nuo sprogimo vie 
tos, apkasuose, nenukentėjo. 
Sprogimo metu dešimtys lėk
tuvų skraidė sprogimo vietoj.

— KANAPĄ. Kanados Tau 
tos Fondo atstovybė, kurią da 
bar sudaro pirm. - M. Ar
lauskaitė, sekret. — P. Ado- 
manis ir nariai — L. Girinis 
bei D. Jurkus, Vasario 16 d. 

sukakties proga paskelbė ir 
sėkmingai vykdo vieno mene 
šio vajų sutelkti daugiau lėšų 
Lietuvos vadavimo reikalams. 
Kaip ir ligi šiol, ypač sėkmių 
gaį vajų praveda energingieji 
hamiltoniečiai, vadovaujami 
Bakšio Taip pat išplečiamas 
po visą Kanadą Tautos Fondo 
skyrių tinklas.

KOLUMBIJOS IR VENEZUE- 
LOS

prezidentai buvo susitikę 
ant tarptautinio tilto jungian
čio abu kraštus, ant Tachiros 
upės. Buvo tariamasi sudaryti 
bendrą frontą prieš bendrus 
priešus. Tų bendrų priešų są 
rašė yra ir komunizmas.

CHA N C A I - CHEC

pataria sujungti visas Azi
jos kariuomenes kovai su ko 
muuizmu.

STEVENSON ADLAI,

buvęs demokratu partijos 
kandidatas į prezidentus, da
bar keliaująs aplink pasaulį, 
kartu atlikdamas ir politinius 
uždavinius, šią savaitę aplan 
kė Formoza saloje, naciona
listų kiniečių vadą ChangCai- 
Chec.

ITALIJOS IMIGRANTAI

São Paųlyje, ilgesnį, laiką 
negaudami darbo, turėdami 
gyventi imigracijos namuose, 
pradėjo reikšti nepasitenkini
mo ir prašyti, kad butų atgal 
gražinami, ir tai greitu laiku. 
Kreipėsi į Italijos konsulatą. 
Konsulatas greitai negalėjo jų 
prašymo patenkinti. Išnervin
ti imigrantai, neišlaikydami 
lygsvaros, konsulatą apmėtė 
akmenimis, išdaužydami lan
gus ir sulaužydami stogą.

— Iš Tokio anglų žurnalis 
tų pranešimų, komunistinės 
Kinijos vadas Mao Tse-tung 
greitu laiku kėliausias į Mas 
kvą, kur tarsiąsis kariniais ir 
ūkiniais klausimais su Krem 
liaus valdovais, ypač su nau 
ju min. pirmininku Malenkovu.

— Per pirmąsias tris kovo 
mėn. savaites iš bolševikų 
okupuototos Vokietijos į va
karinę Berlyno dalį perbėgo 
35 tūkstančiai asmenų.

Anglų feldmaršalas Montgo 
mery pakviestas prezidento 
Eisenhowerio iškeliavo j 
JAV, kur turėsiąs pasitarimų 
su Amerikos bei Kanados au 
gštais karo pareigūnais.

— Rytų Vokietijoje 6 liau
dies policijos karininkus, so 
vietų okupacinės valdžios ap 
kaltintus špionažu, karo teis
mas nuteisė mirties bausme. 
Bausmė įvykdytą Branden
burgo miesto kalėjime.

— Jugoslavijos liaudies sei 
mas vienbalsiai ratifikavo 
draugiškumo ir tarpusavės pa 
galbos sutartį tarp Jugoslav! 
jos, Turkijos ir Graikijos.

— Jugoslavijos valdžia už
draudė žurnalistams susitikti 
sii kardinolu Stepinàc. '

Lietuvos naęiv»alinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Tik Moterims
KA DIRBA VAIKAI KUOMET MOTINA RUOŠIASI ŠVENTĖMS

Kiekviena motina žino ge
rai, kaip vaikas trukdo jai 
butą tvarkyti ir šiaip ruoštis 
prieš šventės! Trukdo, nes 
tuo laiku sunku viską aprū
pinti, o jis visur nori padėti.

Ir dažnai, kai motina suner 
vuota atsisako priimt jo pa
siūlymą «padėti», vargšas vai 
kutis verkia ir dar labiau ati 
traukia ją nuo darbo.

Patartumėm panašiais atve 
jais griebtis kai kurioms mo
tinoms neįprasto metodo, kurs 
tačiau yra pedagogiškas ir vi 
suose vaikų darželiuose išban 
dytas: reikia iš anksto sugal 
voti vaikui užsiėmimą ir duo 
ti jam darbo. Žinoma, to dar 
bo nereikalauti perdaug tiks
lumo, nes jį galime traktuoti 
kaip žaidimą, tuo tarpu vai
kas džiaugsis manydamas jog 
gavęs «tikrą darbą». Kaip jis 
jausis laimingas, išgirdęs atsa 
kymą: «Labai tau ačiū, kad 
nori man padėti. Turiu kaip 
tik tau tinkamą užsiėmimą. 
Še, pasiimk tai į kita kamba 
rį, kur tau niekas netrukdys 
ir kai baigsi — atnešk man.» 
Galima, sakysim, duoti dėžu
tę su smulkenomis, kad suvy 
niotų siūlus, kad atrinktų sa 
gas, kad suskirstytų ir sudėtų 
spalvotus Skurliukus, taip bran 
ginamus kiekvienos šeiminiu 
kės, sutvarkytų karoliukus, ly 
giai sudėtų senus laikarščius, 
atvirukus, iškraustytų ir iš
šluostytų stalčius ir 1.1. Mažės 
niems galima tyčia sumaišyt 
įvairių karoliukų, o jei tvar
kome sandėliuką, žirnių ir 
pupų, kad atrinktų juos.

Žinoma, darbas turi būti pri 
taikintas vaiko amžiui ir dūž 
tarnus daiktus ir 1.1, turime 
išimt iš apyvartos. Pagaliau, 
nesibijokime ir priimti vaiką 
į virtu\ę padėt «ką nors trin 
ti», daryti pyragaičius (duo
dant jam mažą gabalėlį teš
los), kepti.

Duodami kokį darbą turime 
vaiką aprengi senu drabužė
liu ir prikištėle, po darbo pri 
žiūrėti, kad rankas išmazgotų.

Tuo būdu turėsime ramumą 
ir dar dvigubą naudą: vaikas 
pripras padėti motinai ir mo 

kysis atsakingumo už savo 
darbą.

V.

Musu Klaidos
NEŽADINKIME VAIKUOSE 

NORO SIRGTI.

«Dažnai motinos savo netin 
karna elgesiu žadina vaikuo
se norą sirgti» pasakė vienas 
rimtas pedagogas.

Štai pavyzdys paimtas iš gy 
venimo.

Mažas Vytukas atmerkia 
akytes, o mamytė jau čia pat 
prie lovutės. Mama bučiuoja 
sūnelį į kaktutę, sakydama 
«labas rytas» bet staiga klau 
šia susirūpinus: «Kas tau, Vy 
teli, ar sergi?» Paliečia ranka 
kaktą. «Kodėl tavo galvutė 
karšta? Ar negerai jautiesi? 
Neisi šiandien į mokyklą, pa 
liksi, gražiai lovytėj pagulėsi, 
mamytė įau gražia pasakėlę 
paskaitys ir Toddy su pyra
gaičiu į lovutę atneš».

Vytukas papusryčiavo lo
voj, paskui jam mamytė skai 
tė gražias pasakėles, o pas
kui tarės; su juo ką šiandien 
pietų išvirti. Pasitarimo rezul 
tatas buvo toks, kad šiandien 
pietų turi būti visa, ką Vytu 
kas mėgsta...

«Kokia mamytė šiandien ne 
paprastai gera — galvoja Vy 
tukas — tokia nuolaidi, taip 
spėja visus mano norus». Ir 
naudojasi proga: iš mamytės 
gauna leidimą dviračiui pirkti.

Ar šitaip mamai elgiantis ne 
pareis Vytukui į galvą mintis: 
«Kaip tai gera, patogu ir ma 
lonu kartais pasirgti».

V. J.

Kiekvienas vaikas yra ne
žinomoji šalis, kurios niekas 
dar nėra visiškai pažinęs ir 
kurioje tik meilė parodo ke
lius.

Saulė ir oras — tai gėriau 
si gydytojai.

H. Stehr.

Žemės kančia būtų perpus 
lengvesnė, jeigu kiekviena 
moteris būtų motina.

Petras Babickas

Pavergtai Lietuvai
Niūri naktis nūn dengia tavo veidą, 
Tu taip toli, nors, kaip kančia - arti. 
Nutilo kanklės, laisvės saulė leidos, 
Paliko tik grandinės ir mirtis.

O, Lietuva! Mes kieti, kaip granitas, 
Negynėme tavęs, kaip protėviai, oi ne, 
Niūri naktis. Neaušta lauktas rytas.
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė.

Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos, 
Aidės padangė džiugesio garsais, — 
Pakilsi tu, šiandien skaudžiai parpuolus, 
Kai tavo sūnūs laisvės žygln eis.

Žygiuosime j švintantį rytoju. 
Skambės laukai nuo pergalės dainos... 
Šventoj šaly lietuviškų artojų
Greit laisvės saulė amžinai dienos!

Is musų kaimynų gy
venimo

«Latvijos» žiniomis, paskiau 
šiai iš Liepojos į Gotlando 
salą atbėgę i.nviai ra kate
rio kapit Aleksandras airis, 
iš Liepojos kilęs 40 m., mecha 
uikas Zanis Nycis, jo 27 m. 
žmona Lidija Nyčė ir jos 18 
metų brolis Gunars Čukurs. 
Skandinavų spauda plačiai 
aprašė bėgimo metu mirusios 
mažosios latvės laidotuves, 
kurios virto tikra antibolše- 
vikine demonstracija. Latviu 
ir vokiečių spauda aprašo 
naujai pabėgusių į laisvę 4 
latvių žvejų įspūdžius, kurie- 
yra tiesiog šiurpūs ir atsklei
džia su visu tikrumu, ko ver 
ti Sovietų melai apie «žydin 
tj gyvenimą» Pabaltijo valsty 
bėse. Visą Latviją ir Pabalti-

Nušluostykite vaikams aša
ras! Ilgas lietus ir gėlėms 
kenkia.

Jean Paul.

Kiek išminties ir kiek žino 
jimo, o moteriške, tavo ran
kų delnuose!

Poetas O. V. Milašius.

jį yra sukausčiusi baimė. Lie 
poja yra paversta svarbiau
siu Baltijos karo uostu, kuria 
me kartais stovi iki 40 pov. 
laivų. Pabaltijy kolūkinė sis
tema pasirodė itin neigiama. 

Generolą Van Fleet buvusį Korėjos fronto vadą, dabar išė
jusį j pensiją, prezidentas Eisenhower apdovanoja ordeno 

už ypatingus nuopelnus kraštui.

Žmonės vargsta didžiausią 
vargą ir turi net kęsti badą. 
Dėl skurdo smarkiai kyla 
krimin. nusikaltimų skaičius. 
Nepaprastai smarkiai sekami 
Pabaltijo dvasininkai.

Gavėnios Mintys.
Skaitytos per radio Rio Vera 
Cruz Rio de Janeire 11 d. 

kovo

Gavėnios laikas primena 
mums svarbius tikėjimo įvy
kius: Išganytojo pasninką, mal 
dą, kančią ir mirtį už žmones. 
Būdamas begaliniai turtingas 
Dangaus ir žemės valdovas, 
savo kančios įžangoje alksta 
ir trokšta per 40 dienų. Tas 
Jėzus, prieš kurio vardą pri
klaupia kiekvienas sutvėri
mas, Jis Pats puola ant kelių 
ant kieto akmens ir meldžia
si Bet kai meldžiasi kraujo 
lašai suvilgo Jo kūną iš vidų 
jinio šiurpulingo pergyvenimo 
matant erškėčių vainiką, nie 
kingos mirties įrankį — kry 
žilį, nedėkingą minią ir alps 
tančią Motiną. «Tėve, jei ga 
Įima, tepraeina pro šalį ši kan 
čios taurė, bet tebūnie Tavo,

(Tąsa 3 pusi )

Apie Kęstuti ir Birute
Pamiškėje, prie pat jūros, 

ten nuo Klaipėdos pusės, pu 
šimis apaugusiame kalnely, 
dega ugnis. Vidudienį, saulės 
spindulių nustelbta, nešviečia 
ji taip aiškiai — tiktai dūmai 
juoda juosta raitosi ore. Bet 
kai saulė nusileido, kai tamsa 
žemę apsupo, — ugnies lieps 
na šaudo aukštai į viršų, sklai 
do nakties šešėlius ir a švie 
čia aplink esančius žmones.

O kas tos baltos, lengvos 
esybės? Tai lietuvaitės, tai 
kuklios vaidilutės, kurios sau 
goja šventą ugnį Palangos 
miške, senos Žemaitijos pasi 
enyje, čia pat prie ūžiančios 
jūros. Kol šventoji ugnelė 
neužges, tol Lietuvai negresi 
ąs jokis pavojus. Vokiečiai 
neatimsiu nė pėdos jos žemių, 
akiplėša kryžiuotis visad bū
siąs pravarytas! Derlingoji že 
mė pakankamai teiksianti ja
vų duonai, linų drabužiams; 
girioje nepritrūksią žvėrienos, 
koriuose saldaus medučio, o 
Baltijos jūros vandenyse si
dabrinių žuvelių ir brangių 
mergaitėms gintarėlių...

Vaidilutės apsupo ugnį, bal 
tomis rankomis vis pridėda
mos sausų ąžuolinių malkų.

Ugnis liepsnoja, žiežirbos 
tviska, liepsna kyla vis aukš 

čiau, ten į dievų būstinę, kur 
laiko Lietuvą savo globoje. 
Prie žėrinčios ugnies lininiai 
mergaičių rūbai atrodo dar 
baltesni, veidai dar skaisčiau 
raudonuoja, o mėlynose aky
se dega šventas pasiryžimas, 
nes vaidilutės tiki dievų glo 
ba ir ištikimai, meilės kupina 
širdimi, jiems tarnauja.

Šventųjų mergelių tarpe 
ypatingai viena išsiskiria sa
vo grožiu ir grakštumu. Tai 
lyg karalienė dvariškių tarpe, 
tai lyg ponia tarp tarnaičių!

Vainikas ant jos galvos, ug 
nies apšviestas, atrodo lyg 
aukso vainikas, aukštu, gra
kščiu liemeniu, o balti kaip 
sniegas jos rub<*i didingai lei 
džiasi iki pat žemės ir savo 
kraštu liečia rausvus šilus ir 
žalias samanėles.

Šviesiomis, kaip žvaigždės, 
akimis žiūri ji į degančią ug
nį, žiūri į mėlyną jurą, žvel
gia į tamsų dangų, o pama
čiusi sidabrinį mėnulį, išplau 
kiantį iš už debesėlio, ima 
dainą dainuoti...

Tai dainuoja gražiausioji 
vaidilutė, jaunoji Birutė, Vidi 
manto duktė.

Ji buvo savo tėvų vientur
tė dukrelė, bet išsižadėjo mo 
tinos glamonėjimų, išsižadėjo 

tėvo globos, savo noru aplei 
do tvlų dvarelį, paniekino 
linksmybes, kurios dera jos 
amžiui, o tėvai, nors verkda
mi. palydėjo vienintelę duktė 
rį į šventąją girią prie jūros, 
pašventino ją dievams tarnau 
ti.

Su Birutės daina jungiasi 
jos draugių balsai ir giesmė 
plaukia nakties tyloje aukštai 
ir plačiai! Pušys ją siunčia 
ąžuolams, o bangos — ban
goms... * * *

Staiga sudundėjo arklių ka.no 
pos, sužvangėjo pasagėlės, 
subraškėjo ginklai ir pajūry, 
nuo Klaipėdos pusės pasirodė 
karių būrys.

Tai kunigaikštis Kęstutis 
Gediminaitis, Trakų valdovas, 
grįžta iš kryžiuočių žemės. 
Matyt, pasisekė jam žygis, 
nes šviesūs jo veidai, maloni 
ai kalbasi jis su palydovais ir 
beveik kiekvienas lietuvis ve 
da vokietį belaisvį. Jau jie 
joja paliai kalną, kuriame de 
ga šventoji ugnis.

Sustojo valandėlei. Laimėto 
jai nusivožė kepures, atiduo
da pagarbą dievams už Lietu 
vos globą.

Priešaky stovi Kęstutis, tvir 
tas ir narsus vyras.. Krūtinėje 
jam žiba teutonų šarvai, nuo 
pečių nusileidžia meškos kai 
liniai. Puikų jo veidą supa 
šviesi barzda ir tankūs plau

kai. Vienoje rankoje laiko si 
dabro vadžias, iš kažin kokio 
vakaru kunigaikščio laimėtas, 
o antroje kepurę ir kardą.

Jau raitelių arkliai nerami 
ai kanopomis spardo, norėda 
mi, kaip arai, toliau skristi; 
jau ištikimi palydovai laukia 
vado įsakymo leistis toliau 
į kelionę. į namų židinius. 
Bet Kęstutis stovi, neramų žir 
gą vos tesuvaldo, o akių ne
nutraukia nuo šventosios ug
nelės... Žiūri į Vidimanto du
krą ir atsižiūrėti negali. Už 
vieną žvilgsnį, už vieną valdi 
lutės šypsena - atiduotų visus 
nrūsų žemėj laimėtus turtus.. 
Žiūri, o jo sakalo žvilgsnis 
darosi nepaprastai ramus: jo 
širdis, nejautri kovoje ir gaiš 
ruošė, plakte plaka po kie
tais šarvais ir tirpsta, kaip 
vaškas, saulės spindulių šildo 
nias.
Pagaliau staigiu judėsiu den
gia galvą, suduoda pentinais 
arkliui ir jau norėjo joti toli 
au, tik staiga kažkokia min 
tis sušvito kaip liepsna je 
akyse, drąsus pasiryžimas pa 
keitė jo gražaus veido išraiš 
ką. Duoda įsakymus.

Kariuomenės dalis joja miš 
ko gilumon, o jis pats su ar
timiausiais palydovais supa 
šventąjį kalną pagauna į glė 
bį nusigandusią Birutę, berną 
tant sodina ją prieš save ant 
arklio ir nebodamas nelaimiu 

gosios ašarų ir šauksmų, le
kia, kaip viesulas, net žemė 
dunda, net draugai paspėti 
paskui negali.

Prie ugn es girdėti skaudūs 
aimanavimai ir šauksmai:

— Birute! Birute!
— Kas tau atsitiko, sesute 

musų nelaimingoji!
— Gelbėkit, gelbėkit!
Tačiau niekas neskubėjo 

gelbėti, o vargšės vaidilutės 
taip nusigando, kad nustojo 
šaukusios ir verkusios. Susis 
pietę pr ie ugnies, kaip avelių 
būrys, pabalusiomis iš baimės 
lūpomis tik kartojo patylo
mis:

— O dievai, dievužėliai, 
gelbėkit mus, neapleiskit mū 
sii ir nuraminki! savo tarnai
tes!

O eiklus Kęstučio žirgas 
lekia per tamsius miškus, per 
plačius laukus, neša savo drą 
sų poną ir jo brangią belais
vę. Be reikalo nelaimingoji 
mergaitė veržiasi ištrukti, 
be reikalo maldauja kunigai
kštį ją palikti šventosios ug
nelės saugoti, be reikalo jį 
gąsdina Perkūno bausme, ku 
ri pasiekia visus neištesėjo 
sius priesaikos. .

Kęstutis neboja jos ašarų 
ir maldavimų; jis tvirtai ją 
laiko prie savęs, dengia kai
liais nuo šalčio ir švelniai ją 
ramina...

2
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o ne mano valia» Kančios tau 
rė nepraėjo pro šąli tik pri
siartino Angelas, Jam tarnavo 
ir guodė Jį.

Kristus pasirinko mirtį I. 
Kad žmonės atsigrįžę nuo 
nuodėmės pasiektu gyvenimo 
tikslą amžiną laimę, ir 2 kad 
čia žemėje nagrinėdami Jo 
kančios ir meilės pavyzdį su 
kurtų naują kultūrą ir naują 
kilnesnį žmoniškumą. «Kai aš 
būsiu pakeltas ant kryžiaus, 
patrauksiu visus prie savęs», 
pildosi Išganytojo pranašavi 
mai, nes meilė yra stipresnė 
už neapykantą. Kurs neapken 
čia bus nekenčiamas, kas my 
Ii bus mylimas. Netikintis drė 
ba kai šv. Tėvas meldžiasi 
už sielą savo didžiausio per 
sekiotojo, dreba ir visos tam 
sios pradaro jėgos, nes pažįs 
ta tą antgamtišką meilės ga
lybę.

Šiandieną girdime be nusto 
jimo. kad pasaulis yra betvar 
kis ir skęsta chaose. Pasau
lis nėra be tyarko«, visuomet 
buvo ir yra tvarka. Mes gy
vename ir stebimės matydami, 
kaip žvaigždės sekundės tiks 
lumu eina savo keliais nie
kad neapvildamos jūreivių, 
Kaip kviečiu grūdas visuomet 
išdaigina tik kvieti, kaip lau 
kinės antys skrenda i pietus 
visuomet vienuodu laiku. Nu
sistatęs prieš tikėjimą žmo 
gus dar galvoja, kad žmogus 
išrado ir sutverė Dievą ir kad 
žmogaus pareiga yra sunai
kinti ir pakeisti pasaulį. Tai 
yra paniekinimas to, ką mato 
gamtoje. Ne pasaulis yra be 
tvarkis, bet žmonės, nes yra 
nepaklusnus ir priešingi Die
vo įsakymuose nurodytai tvar 
kai.

Nuodėmėje glūdi kaltė ne
kalto kraujo ir skurdo. Tūks 
tančiai miršta iš vargo ir alkio. 
Ir tūkstančiai miršta iš pra
bangos ir persisotinimo. Var 
gšaf suka galvas kaip alkį 
nuraminti, o turtingieji, kaip 
išgalvoti įvairesnių žaidimų, 
malonumų, kurie tenkintų at 
bukusius jausmus ir praban
ga pasisotinusią širdį. «Ištikrų 
jų sakau jums, turtingam ne
lengva bus įeiti į Dangaus 
buveinę» Jie knisasi po že
mės rūdis ieškodami kuo ga 
lėtų padidinti savo lobius. Kas 
tiki į Kristų, tas ir mažu kuo 
yra patenkintas, jis neims 
svetimo, nes yra sekėjas To, 
kurs buvo visiškai vargšas.

Lietuvi, Gavėnios laikas 
mums yru prasmingas tradici 
jos palikimas. Mūsų tautos 
žmonės geriau supranta skaus 
mo reikšmę ir dėlto daugiau 
žiūri j žmogaus sielą, negu 
į jo drabužį. Jie moka su
pykti, bet ir atleisti Dievo var 
du. Prisilaikykime tad mūsų 
protėvių švento noro; nepra- 
leiskime Gavėnios laiko ne
pastebimai. Tėvai, praktikuo 
kite šeimos maldą, paaiškin 
darni namiškiams savo žo 
džiais laiko rimtumą. Vaikai

Bet Birutė neklauso jo žod 
žiu ir toliau vis dejuoja:

— Tėve brangus, vaduok 
savo nelaimingąjį vaiką! Bro 
liai žemaičiai, skubėkite man 
į pagalbą! O saulute šviesioji, 
kelkis greičiau ir šviesk ke
lią tiems, kurie atskubės man 
į pagalbą!...

Bet Vidimantas ir visi Pa
langos gyventojai miegojo ty 
liai savo trobose dienos dar
bų išvarginti ir net nežinojo 
kas nutiko Birutei, pagaliau 
— ar jie išdrįstų pasipriešinti 
savo valdovui ir kunigaikš
čiui?

Kai saulė patekėjo ir diena 
prašvito, Kestutis su savo pa 
lydovais buvo jau toli nuo mė 
lynos jūros ir nuo ošiančios 
girios, kurioje degė šventoji 
ugnis.

V. S.

Balys Gaidžiūnas

Nepaluzk, Broleli
Vėl tėvų pirkelėn rūpestėliai plaukia. 
Vėl už lango supas liepa palaužta.
Kada jus žydėsit, tėviškes palaukės, 
Kada pinsit, sesės, vainikus — kada?

Andai vėtros laužė soduose alyvas 
Ir paukštelį nešė nesavi sparnai.
Bet šiandien šakelės dar tebėra gyvos 
Ir paukštelis ruošias pagiedot linksmai.

Nepalūžk, broleli, ardams juodą žemę. 
Nepaleisk iš rankų laimės nuosavos. 
Kas, kad debesėliai gimta pirkią remia, 
Diug dar debesėlių plauks virš Lietuvos.

Liurdo stebuklai ir medicina
B. Mikalauskas

Ar galima patikrinti siebuk 
lą? Liurde yra ofisas — Bure 
au dės constatalions medica- 
les, kurio pareiga ištirti ir 
moksliškai išstudijuoti nepa
prastus pasveikimus, įvykstan 

.čius Marijos šventovėje Gy
dytojų grupė, vadovaujama 
dr. Francois Laure, Bordeaux 
Universiteto profesoriaus, su
sirenka beveik kasdien skir
toje klinikoje patikrinti pas
veikusius per Švč. Marijos už 
tarimą.

Ar gali būti užtikrintas ste 
buklas? Štai dr. Lauret pareiš 
kimas: «Ne Bureau des cons- 
tatations uždavinys kalbėti 
apie stebuklą. Mūsų paskirtis 
tik kontroliuoti, pagal medici 
nos mokslo metodus, sergan
čius. prisistatančius mūsų ofi 
se, ir nustatyti, kad apturėtas 
pasveikimas yra realus fak
tas, o ne paprastas funkcijos 
pasikeitimas.

«Mes gydytojai privalome 
atsakyti į šiuos klausimus: ar 
ligonis, kuris sakosi pasvei
kęs, buvo tikrai sergąs? Ar 
pasveikimas yra realus, o gal 
tik paprastas skausmo suma
žėjimas? Ar tai galima išaiš
kinti natūralių priežasčių įta 
koje ar biologinių p-iežasčių 
pasekmėje, ir ar tie reiškini
ai laikytini viršgamtiniais?

«Į šiuos klausimus atsako
ma mokslu. Visai nesvarbu ar 
medikas tikintis ar netikintis; 
užtenka, kad jis žinotų savo 
dicipliną ir turėtų bent mini
mumą sąžiningumo. Paskui 
paliekama Božnyčiai paskelb 
tf stebuklą. Mokslininkas nie 
ko negali nuspręsti, kada įei
na viršgamtinis elementas; 
tas momentas jam nebepri 
klauso.

«Visi gydytojai — katalikai 

bus jums vėliau už tai labai 
dėkingi. Pasninko metu kri
kščionių valdovai padėję au 
kso karūną po Nukryžiuotojo 
kojų, eidavo mazgoti vargšams 
kojų, Kristaus pavyzdžiu. Žmo 
nes darė ilgas keliones pėsti 
į šventas vietas. Praturtinkim 
ir mes savo sielą iš gavėnios 
laiko sąlygų. Atsisakykime 
kokį kartą nuo skanaus val
gymo ir paaukokime, pv. 
mirštamiems iš bado ir troš
kulio Nordestinams. Renkimės 
Velykinei išpažinčiai ir susi
taikykime su tais kas mums 
nepaliko ar mus užgavo. Kitų 
tautų žmonės, kurie jau ne
kartą gyrė mus, matydami 
ištvermę ir darbus, džiaugsis, 
kad ir jie priklauso prie tos 
pačios didelės, kilnios katali
kų šeimos. Jr dar kartą išsipil 
dys Išganytojo džiugus paša 
kymas, «Iš jų darbų pažinsite, 
kad tai yra mano mokiniai».
Kun. P. Feliksas Jakubauskas 

liuteronai, kalvinistai, ateis
tai, budistai — gali tyrinėti 
Bureau des constatations me 
dicales sprendimus ir daly
vauti stebuklų diskusijose. 
Gali laisvai kritikuoti ir kon
troliuoti kaip kiekvienoje pa
sauly esančioje klinikoje.
«Metodas, kurį seka Bureau 
des constatations medicales 
yra šis: sergantieji, atvykstą 
į Liurdą — sako dr. Lauret 
— yra ligoniai, kurių jokia 
pasaulio klinika jau nebepri
ima. Ligoniai privalo pristaty 
ti ligos istoriją ir diagnozę. 
Jei kyla mažiausias neaišku
mas ar įtarimas, biuro gydy
tojai peregzaminuoja ligonį. 
Atsitikus nepaprastam įvykiui 
buvęs ligonis tuojau izoliuoja 
saugioje vietoje. Tada biuro 
salėje atidaromas iškilmingas 
susirinkimas, kuriame gali 
dalyvauti visi gydytojai. Vien
balsiai išneštas sprendimas 
siunčiamas į Paryžių, ten 
esančiai gydytojų komisijai, 
kurią sudaro didieji Prancūzi 
jos universitetų specialistai.

«Praėjus keliems metams, 
buvęs ligonis pakviečiamas 
atgal į Liurdą patikrinimui. 
Gauti rezultatai vėl siunčia
mi Paryžiaus komisijai, ir kai 
jau nebėra jokios abejonės 
iš medicinos pusės, tada jau 
ateina teologų komisija, turin 
ti autoritetą nuspręsti ir pas
kelbti stebuklą »

Marijos triumfai Liurde at
kreipė viso pasaulio dėmesį. 
Maldininkai, ligoniai, vyksta 
į Liurdą, galvodami apie Liur 
dą. kaip apie maldos ir ste
buklų miestą koks iš tikrųjų 
ir yra. Ten tūkstančiai randa 
sielos ir kūno sveikatą.

:*e
«Draugas»

Visai panaši padėtis yra ir 
Lietuvoje. Nevienam kylaklau 
simas, kokia yra svarbiausioji 
tokio gamybos smukimo prie 
žastis. Sovietų problemų spe
cialistai aiškina, kad jų yra ne 
viena, bet daug. Sovietų 
gamyba smunka pirmoj 
eilėj dėl žmonių darbingumo 
mažėjimo. Žmonės jaučiasi 
esą apvilti, nes jiems neište- 
sami per karą duotieji paža 
dai, gyvena suskurdę, o ne
vienas, gyvo reikalo verčia 
mas, niekaip negalėdamas su 
vesti galo su galu, pradeda 
net ir ką papuolus po ranka 
glemžti, sovietiniais terminais 
tariant, «grobstyti valstybės 
turtą» Netenka nė aiškinti,j og 
žmonės taip daro tik didelio 
vargo ir bėdos prispausti. Aky 
lūs skaitytojas tuos faktus ras 
patvirtintus taip pat visoj ei 
lėj sovietinių leidinių. Štai im 
kime kad ir «Tiesos» Nr. 15 
(1953. I. 18). Joje G. Bacharo 
vas straipsnyje «Nuolat kelti 
budrumą, stiprinti Tarybų vals

Sov. Sąjungoje Mažėja Gamybos 
Spartis

Š. m. sausio 23 d. Sovietų 
spauda paskelbė 1952 metų 
valstybinio plano apyskaitą. 
Šio pranešimo būdingas reiš
kinys yra prisipažinimas, kad 
tiek gamybos maksimalinė, 
tiek jos minimalinė riba, paly 
g'nt su 1951 metais, yra nu
kritusi. Kai 1951 m. atskirų 
ministerijų plano vykdymas 
svyravo tarp 94 ir 107 procen 
tų, 1952 m. gamybos vykdy
mas bežymimas vos 90 iki 
107 procentais. Kai 1951 m. 
tik trys ministerijos nebuvo 

SVARBESNIŲJŲ SOVIETŲ PRAMONĖS ŠAKŲ GAMYBOS 
DUOMENYS:

1950 m.1951 m 1952 m.
Akmens anglies .....
Naftos..................................

. 260 281 300
. 37,5 42 47

(mil. t)
99

Geležies.............................. . 19,3 22 25,8 99

Plieno.................................. . 27,3 31,2 34,2 99

Valcinių gaminių................. 21,3 24,9 27,9 99

Elektros ............................... 90 102 115 (miliard. kw)
Geležies apdirbimo varstovų . 74 80 83 (1000 vien.)
Cemento . .......................... . 10,2 12 13,8 (mil. t)
Medžio . •.......................... 240 272 272 (mil. m3)
Medvilninės medžiagos . . . 3815 4659 4840 (mil. m)
Odinių batų.......................... 213 250 250 (mil. p.)
Cukraus.............................. 2457 2878 2950 (1000 t)
Mėsos . :.......................... 1280 1434 1650 99

Gyvulinių riebalų .... 32í» 340 355 99

Gamybos procentinis pakilimas paly
ginti su pereitais metais:

ŽEMĖS ŪKIO APRŪPINIMAS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMIS:

1950
Traktoriai..............................
Sunkvežimiai..........................
Pjaunamosios..........................

ŽEMĖS ŪKIO PAJĖGUMAS: 191

SVARBESNIŲ PRAMONĖS ŠAKŲ:

Bendras apdirb. žemės plotas 145,4 152,1 154,8 (mil. ha.)
Javų derlius.......................... 124,5 122 131 (mil. t )
Medvilnės derlius................. 3,75 3,8 3,8
Cukrinių runk, derlius . . . 26 27 27 99 99

Raguočiai.............................. 57,2 58,8 60 (mil. vien.)
Avys ir oskos..................... 99 107,5 111 99 99

Kiaulės................................... 24,1 26,7 32 99 99

Arkliai................................... 13,7 14,7 16 19 99

Neapdirtos geležies . . . . 17 14 14
Plieno . ...................... . . 17 15 10
Valcų gaminių . . . . . . 16 15 12
Anglių ....... . . 11 8 7
Naftos.......................... . . 13 12 12
Dyzelinės naftos . . . . . 58 45 34
Elektros................. . , 16 14 13
Metalui apd. varstotų . . . 12 11 3
Sintetinio kaučuko . . . . 18 20 9
Popieros ...... . . 20 12 9
Cemento...................... . . 26 19 15
Plytų .......................... . . 24 20 19
Medvilnių audinių . . . . . 8 22 6
Lininių ,, ... . . 25 11 8
Gyvulių riebalų . . . . . 7 6 4
Cukrus...................... . . 23 18 3

tybę». nurodęs visą eilę faktų, 
silpninančių sovietinęjsistemą, 
toliau taip žodis į žodį rašo: 
«Antai, Šiaulių srities Tytuvė 
nų rajono «Draugystės» kolū 
kyje į pirmininko pareigas pra 
lindo J. Martišauskas, kuris 
grobstė kolūkinę nuosavybę. 
Panašus faktas buvo ir Dot
nuvos rajono «Rūkų» kolūky
je, kur į sandėlininko parei 
gas pralindo K. Mitrius, siste 
mingai grobstęs kolūkinį turtą. 
Baudžiamieji organai padarė 
šiuos pikčiausios lietuvių liau 
dies priešus nekenksmingus, 
jie nuteisti». Tokių faktų yra 
ir daugiau. Rvz. «J auno pro
jektavimo institute ilgą laiką 
vyr. inž. pareigas ėjo užkfetė 
jęs liaudies priešas K. Dušaus 
kas ir pan. Vilniaus Psichia
trinės ligoninės direktorium 
ilgą laiką dirbo vienas iš fa 
šistinės sionistų organizaci
jos «Beitar» vadovų buržua
zinėje Lietuvoje, aktyvus re 
voliucinio darbininkų judėji
mo priešas I. Rubinšteinas... 

įvykdžiusios gamybos plano, 
1952 m. jo neįvykdė jau net 
septynios: sunkiųjų mašinų, 
transporto mašinų, žemės ūkio 
mašinų, statybos medžiagų, žu 
vies pramonės, medvilnės ir 
medienos gamybos ministeri
jos. 1951 m. gamybos plano 
vykdymo vidurkis buvo žymi 
mas 103,5% o 1952 m. — 
101%. Ypačiai krinta į akis, 
kad maisto ir vartojamųjų gė 
rybių gamyba, palygint su sun 
kiosios pramonės gamyba, yra 
gerokai atsilikusios.

m. 1951 m. 1952 m.
180 197 131 (1000 vien.)
82 59 57
46 53 41

0 m. 1951 m. 1952 m.

Dėl politinio nerūpestingumo, 
viešpataujančio eilėj rajonų 
vartotojų drangijų, ir toliau 
tebepasitaiko dideli išeikvoji 
mai ir grobstymai.... <3tc., etc.

Negeresnę komunistinę ti 
krovę atskleidžia ir rytojaus 
dienos (1953. I. 20) «Tiesos» 
numeris (16). Skyriuje «Parti 
jos gyvenimas» J. Stasiukėnas 
ir M. Vismantas straipsnių 
«Kai nevystomą kritika ir 
trūksta budrumo» atskleidžia 
dar didesnę visokių trūkumų 
eibę. Apie juos taip žodis į žo 
dį rašoma: «Ranka ranką plau 
na, drg. Jonušas užtriną trūku 
mus vadovybės darbe, o mi
nisterijos vadovai (turima gal 
voj Mėsos ir Pieno pramonės 
ministeriją. E.) taikstosi su 
stambiais trūkumais, esančiais 
drg. Jonušo vadovaujamo ka 
drų skyriaus darbe. Ministers 
joje ir jos partinėje organiza 
cijoje įsigalėjęs šeimynišku
mas. Ar tad nuostabu, kad sa

(Nukelta į 4 pusi.)

3



pusi. 4 MŪ3Ų LIETUVA 19®3 m. kovo 28 d

Iš Argentinos lietuvių praeities
Rašo Vladas Veselauskas

NAUJAS ARGENTINOS LIE
TUVIU BENDRUOMENES 

SKYRIUS.

Šių metų kovo 8 d. 5 vai. 
vak. buvusio Lietuvos karino 
menės kapitono Viktoro Di- 
minsko namuose buvo šaukia 
mas naujo Argentinos Lietu
vių Bendruomenės skyriaus 
steigiamas susirinkimas, Da
lyvavo apie 100 žmonjų. Šis, 
naujai įsteigtas skyrius apima 
šiuos šiaurės Buenos Aires 
miesto priemiesčio rajonus: 
Hurligham, El Pąlomar, Case 
ros ir Moron apylinkės lietu 
vius.

Susirinkimą atidarė šio sky 
riaus steigimo iniciatorius 
Juozas Nakutis. Prezidiuman 
buvo išrinkti Juozas Nakutis 
pirm - ku ir inž. Vytautas Go 
gelis sekretoriumi.

J. Nakutis įžanginiame žo
dyje pabrėžė skyriaus steigi
mo reikalą ir lietuvių vieny
bės tikslą. Inž. Gogelis pabrė 
že, kad yra džiugu matyti 
jungiantis per Bendruomenės 
skyrius visus Argentinos lie
tuvius. Šiame steigiamame su 
sirinkime dalyvavo ir specia 
liai pakviesti Arg. Liet. Be n

(Atkelta iš 3 pusi.)

vikritikos ir ypatingai kritikos 
iš apačios nebuvimas, seimy 
niškumas, pataikavimas prive 
da prie stambiausių klaidų ir 
trukumų ministerijos velkio 
je?... Stambių išeikvojimų bu 
vo Klaipėdos mėsos kombina 
te. Kombinato direktorius Ole 
nikovas dengė socialistinio tur 
to grobstytoją, priešišką ele 
mentą Miliūną. Gi vagišius, 
pagrobęs daugiau kaip 33 000 
rb., dingo. Didelių grobstymų 
buvo Šiaulių mėsos kombina
te, Kauno sviesto šėrių bazė
je. Dėl grobstymo mėsos ir 
pieno pramonės ministerijos 
sistemoje susidarė milijonai 
nuostolių. Šios ministerijos 
sistemoje įsigalėjo antivalsty 
binė praktika.. Pereitų metų 
pabaigoje Paruošų minister! 
jos darbuotojai atskleidė fak
tus, kaip eilėje pieno priėmi 
mo punktų sukčiai grobstė 
valstybinę ir kolūkinę nuosa
vybę, nustatydami žemesnį 
pristatyto pieno riebumą. To
kiu būdu .Jiezno pieno nugrie 
mo punkto vedėjas DimŠa per 
rugsėjo mėnesio 17 dienų lai 
kotarpį tik iš vieno «Ždanovo» 
vardo kolūkio pavogė pusę 
tonos pieno Tokių apgavimo 
faktu buvo ir eilėje kitų rajo 
nų. Dar iki šiol nepadarytas 
galas šiai antivalstybinei pie 
no priėmimo punktų sukčių 
praktikai»...

(B. d.) 

druomenės centro valdybos 
atstovai: «Laiko» redaktorius 
kurt. Pranas Garšva, agronno 
mas Ant, Šantaras ir žurnalis 
tas Vladas Veselauskas. Agro 
nomas šantaras kalbėdamas 
centro valdybos vardu, papa 
šakojo Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės tikslus. Nušvietė 
teisinę šio skyriaus padėtį Ar 
gentinoje ir jostekninę raidą. 
Kun. Pr. Garšva ir VI. Vese
lauskas savo kalbose pareiš
kė džiaugsmo, kad šis gražus 
lietuvių būrys yra įtraukiamas 
į Lietuvių Bendruomenę, įjun 
giamas j vieną lietuvišką šei 
mą ir bendromis jėgomis sten 
gsis su kitais tautiečiais prisi 
dėti prie sunkios už nepriklau 
somą Lietuvą kovos. Buvęs 
Lietuvos kariuomenės kapito 
nas Viktoras Lesniauskas, Ar 
gentines lietuvių skautų va
das, sveikindamas šio skyri
aus įsteigimą, pabrėžė, kad 
lietuviai ne tik patys privalo 
būti geri Lietuvos sânòs, bet 
neužmiršti ir savo vaikučių, 
kad jie taip pat liktų gerais 
lietuviais. Kiekvienas pado
rus lietuvis savo vaikų auklė 
jimą privalėtų patikėti skautų 
vadovybei. VI. Cibavičius svei 
kindamas naująjį skyrių pie
tinės Buenos Aires priemies
čio Temperley vardu, nurodė, 
kad lietuviai kurdami naujus 
skyrius sutvirtina esamą vei
klą ir tuo lietuviškasis pajė
gumas auga. Vila Lugano Ben 
druomenės skyriaus vardu 
sveikino inž. Lifldas Stašaitis. 
Jis kalbėjo iš praktiškosios 
pusės. Nurodė, kad lietuviai 
kurdami naujus skyrius, suda 
ro progos vieni kitus geriau 
pažinti, susiartinti, susivienin 
ti ir sudaryti lietuvišką pajé 
gumą. O šiuo metu mums kaip 
tik to ir reikia.

Naujo skyriaus išrinkta vai 
dyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Juozas Nakutis - 
pirm kas, Magdelena Senku
tė vice pirm kė. inž Vytau
tas Gogelis - sekretorius. Ant. 
Džiovalis • iždininkas, Jurgis 
Vilemas - narys.

Rev. komisija: Pirm-kas Vi 
ktoras Diminskis, nariai: Jo-

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklypų.

Via Anchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Mhsų Lietuvos redakcijoje.

Rio Lietuvių Katalikų 
Bendruomenes sky

rius.
TIKYBINĖ RADIO PROGRA

MA Nr. 2

Transliuota 1953 m. kovo 
18 d. 18 vai. 40 m. per Radio 
stotį Vera Cruz - P.R.E.2.

PROGRAMOS TURINYS.

1. Įvadas muzikaliniu moty 
vu «Alyvų dar žely», kurį iš 
pildo bosas p. Telesforas Ma 
žeika,

2. Pasiruošimas prie Tarp
tautinio Eukaristinio Kongreso 
- kun. Juozo Janilionies pas
kaita,

3. «Ant šios žemelės... gie
da «Dainavos» choras, vado
vaujant kun. Feliksui Jaku
bauskui,

4. «Jėzau prie manęs atei 
ki» - gieda tas pats choras.

5. Trumpa kronika - prane 
ša kun. J. Janilionis,

6. Užbaiga ^Neapleisk At:kš 
čiausis... «gieda p. Tel. Mažeį 
ka-
PSIRUOŠIMAS PRIE TARP
TAUTINIO EUKARISTINIO 

KONGRESO.
36 Tarpatautinis EukaristL 

nas Bražėnas ir Antanas Le 
beda. Kanditatas - Juozas Ka 
napinskas. V. V.

«LAIKAS» PUIKUS LA1KRAŠ 
T1S.

Buenos Aires išeinantis lie 
tuviškos ir katalikiškos min
ties savaitraštis «Laikas», tiek 
savo forma tiek stiliumi yra 
net tik geriausias P. Ameriko 
je, bet nukonkuruoja net ir 
Šiaurės Amerikoj išeinančius 
savaitraščius. Laikraštis ren
kamas linotipu. ir tai įvairiu 
šriftu, kas suteikia laikrašči
ui grožio. Turinys įvairus, 
daug iliustracijų.

Redaguoja kun Pr. Garšva. 
«Laiko» adresas: Mendoza 
2280, Avellaneda, Buenos Ai
res, Argentina. 

nis Kongresas įvyks 1953 m. 
tarp liepos 17 iki 24 d. Rio 
de Janeiro mieste. Kalbame 
apie jį išanksto prisiderinda
mi prie bendros pasiruošimo 
eigos. Kovo 12 d. buvo iškil 
mingas paruošuamųjų darbų 
atidarymas, kurį pravedė bu
simojo Kongreso pirmininkas 
Jo Eminencija kardinolas -Jai 
me Barros da Camara, prezi
diume sėdėjo dar Brazilijos 
Prezidento atstovas, Tautos 
Kongreso pirmininkas Dr. Ne 
reu Ramos, Apašta liskasai- 
Nuncijus J. E. Carlos Chiar- 
lo, nuolatinio Eukaristinių Kon 
gresų Komiteto pirmininkas 
Otavos/Kanada/arkiv. Alek
sandras Vachon ir Rio vyska 
pas pagelbininkas J. E. Hel- 
der Camara, generalinis šio 
Kongreso darbų sekretorius. 
Skaitlingos publikos eilėse iš 
lietuvių dalyvavo: Kolonijos 
kapelionas kun. Juozas Jani
lionis, L. K. B - nės pirminio 
kas p. Jonas Adomavičius, 
ponia Uršulė Gaidienė ir kle 
rikas Mečislovas Valiukevi
čius. Per šitą atidarymą jau 
buvo pažymėti bendrieji pasi 
ruošiamųjų darbų dėsniai, ku 
riuos karštoj ir gyvoj kalboj 
nušvietė busimojo Kongreso 
generalinis sekretorius J. E. 
vyskupas Helder Camara. Ge 
neralinis Sekretoriatas jau 
veikia kardinolo rumúose/pa 
lacio São Joaquim/ - Gloria.

Kadangi Tarptautinių Euka 
rištinių Kongresų tikslas yra

Regietrade no C.R.C. eob o n.* ~

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO t

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comerciai 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais 

HORÁRIO das

iviaueiras uu cnasii ;

PERES & PRANAS LTDA. 5 1

sutraukti visų tautų ir iš įvai 
rių kraštų žmones, iškilmin
giausiai pagarbinti JezųSven 
čiasiame Sakramente, pritari 
ant psalmininkui: «Garbinkit 
Viešpatį visos tautos»,., todėl 
tenka susirūpinti tos garbės 
padidinimu kiekvienam kata
likui atskirai, o ypač organi
zuotu budu atskirų tautų bū
riams. Neabejojamai šitame,

(Nukelta į 6 pusi.)

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš

čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

TAUTIEČIAI

Norintieji, Santos kurorte 
praleisti trumpesnį ar ilgesnį 
laiką, prašome apsistoti pas 
STEPONAIČIUS. Čia galima 
pigesne kaina gauti kamba
rius ir pagal lietuvišką skonį 
pritaikytą maistą.

Adresas: Jose Menino, g-vė 
Godo Fredofraga, 173 nr. Bon 
dės: 2, 3, 14, 22, 32.

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

èê 
8 às 19 horas. L

j importação — Exportação
į Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 Į
• Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Į Em Minas Gerais:
I Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

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

I - ■ ■ --------------- ----- --------- ■ . ■t-T-W--------------------------  ■ —-r-

=illillllllhlllulhllliillilllillltllliillilllilllllllilllllllllllilllilllirtliHI>l1l  Illi IliilliilhillillhlHiiililHllHlIllilllnttilliiillilllillhlllilUilIhlllilllilllllllltllllllte

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» |
I atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
f šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. |

| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš f 
| Rua Ibitirama V. Prudente. g

Į Raštinė: Rua do Carmo. 138-3.° S/306-Fone 33-3865 | 
f São Paulo I
Íi||i|liii||li||liiWliWH||li||ll|li|Hi||ll|)liHiilllHHi|iniVi||IM|iiWi||iqMllli|liiJHiMli||li||lllllilHWiWiUllUliWWeil||ll||li|lll||li||li||lilUlllll||IUH|
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/grindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami^ tįsiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

iíh= == =ą == == == == == == ====== == == == == == == == == ===== = 
ilh1111 ...
1 Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 
mi * 
'm

Jili Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
Iii! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
iiil mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Hii Darbininkams patarimai veltui.
Hll ■
ĮjĮj Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.Hll ’
UH

ill! . Rua Roberto Simonsen, 13 - - 3° —- salas 306 3l0 
Hll (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Beviláqua).
||il São Paulo .5
nu
nu _______ ■________
[ĮJ:=== == == = = =.-"== == 2= == 2= S= == == == == == ==== == == == == =Š

= Sll
Hll 
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MEKANIKOS DIRBTUVE
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- 
Ujusių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 

//Ml ti. Pardavimas grynais ir 
//iii % išsimokėtinai.

LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Posta 1 411 8 — São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

^liiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiriiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiinHiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituniiiiii^

Foto-StMija “BERNARDO”
..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

industria e Comsrcio de Calçados

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

Rua Javaés, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
apylinkėje - nuėsta- x

sveikas klimatas,, tik už 
geras kelias, tarp 

Puiki nroga dabar Įsigyti žemės 
nešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 kini. nuo Praça da Sé 
dviejų ežerų 
sklypą su mažu 
— 1'00 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį.šias.ižemes pardavinėti musų tautietį Kazį Kmiliauskį, rua -X 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

l||li||ll||ill|ll||ll||li||ll||ll|||IHII||lll|ll||ll|lll||ll||ll|!ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll|||l||ll|lll||ll||ll||ll|l  l||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lll|ll||ll||ll||ll|lll|||l||ll||ll|lll!lllllllllll|lll|IH||l l|IIIHI||IÍ||l'IIMÍHI|tl||HÍI»'lll<ltl

JÀ© JCIRCIE
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 MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526 Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

BiBBaBBBBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBB a" bb b b*

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IJAIAIJIAIIIIIJ
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 S Ã O .P A U L O
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p® \

O .BRAZILIUC5O
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 

PAMALDOS VILA ZELINOJE.

Didįjį Ketvirtadienį mišios 
ir procesija 8 vai.

Didįjį Penktadienį pamaldų 
pradžia 8 vai. ryto.

Didįjį Šeštadienį ugnies ir 
vandens švetinimas 6:30 vai. 
ryto.

Vakare 9 vai. mišparai ir 
pamokslas.

Išpažinčių bus klausoma tre 
čiadienio vakare nuo 7 vai. 
Didįjį Ketvirtadienį prieš mi
šias ir visą Didžiojo šeštadie 
nio naktį.

VELYKŲ DIENOJE

6 vai. ryto Prisikėlimo pro 
cesija ir iškilmingos, giedotos 
mišios, kurių metu giedos 
L. K. Bendruomenės choras, 
diriguojant maestro Al. Am
brazaičiui, šv. pranciškaus de 
Wilt mišias. Vargonais akom 
panuos seselė M. Marcelina.

Kitos mišios bus šia tvarka: 
8:30 10 ir 11 vai...

Vakare pamaldų nebus.

(Tąsa iš 4 pusi.)

kaip ir praeitose Kongresuose, 
bus sudarytos tautinės sekci
jos, kurių tikslas bus paruoš 
ti savo tautos žmones tikamam 
įsipinimu į oendrą iškilmių 
vainiką, Pačiam šių žodžių 
kalbėtojui teko vadovauti lie 
tuviškai sekcijai 34 Tarpt. 
Euk. Kongrese, į vykusiame 
1934 m. Buenos Aires mieste. 
Buvo daug entuziazmo paro
dyta: leidžiamas atskiras žur 
nalas «Tiesa» maldininkų ke
lionės į Argentinos tautos 
šventovę Lujaną. kurios bazi 
likos sienoje tapo įmūrytas 
bronzinis atsiminimas, o ste
buklingoje koplyčioje palikta 
Lietuvos vėliava, ruošiamos 
tikybinės konferencijos, kon
certai, šventinimai vėliavų, 
kurios buvo nešamos
su pasididžiavimu per Buenos 
Aires gatves ir pačioj apoteo 
zej, Palermos sodnų aikštėje, 
prie pat milžiniškojo kryžiaus, 
milijoninės minios akyvaizdo 
je, skaiščiai plevėsavo musų 
Tautos, Aušros Vartų ir sv. 
Kazimiero vėliavos. Neabejo
ju, kad Rio de Janeire galėsi 
me dar gražiau pasirodyti, tu 
rėdamas domėn ne tik mūsų 
rijiečių saujelę, bet kartu São 
Paulio pajėgumą.

Prie šio vado pasiruošiamuo 
sius darbus prie Tarptautinio 
Eukar. Kongreso, paduosiu 
čia žiupsnelį istorinių ži 
niu Pirmasai Tarptautinis Eu 
karistinis Kongresas įvyko 
1881 nedideliame Prancūzijos 
mieste Lille Jau antrais me
tais toks pat Kongresas ėjo 
kitame Prancūzijos mieste Avi 
njone, vėliau buvo nukelaimi 
į Belgiją, Šveicariją, Vokieti
ją ir kūone visuosse Europos 
didmieščiuose Amerikos že
mėj pirmasai įvyko 1926 m. 
Čikagoj, antrasai 1934 m. Bue 
nos Aires ir šis bus trečfasai.

Reikia gerai įsidėmėti ir 
atskirti Tautos Eukaristinius 
Kongresus nuo Tarptautinių, 
Pirmieji turi vietos krašto po 
budžio: tokių yra buvę ir Lie 
tuvoj, čia, Brazilijoj, kaip tik 
šiuo metu eina pasiruosimas 
prie Tautinio Euk. Kongreso 
Beleme. Tarptautiniai Euka- 
ristiniai Kongresai yra atida
romi Šventojo Tėvo specia
laus Legato, kuris visominis 
teisėmis ir pačiu asmeniu ats 
tovauja Šventąjį Tėvą ir jam 

suteikiama valstybės valdovo 
pagarba.

Šiomis trumpomis žiniomis 
baigsime šią radio paskaitėlę 
Prie pirmos šio reikalo pro
gos sngrišime su naujomis in 
formacijomis, ar atskirų temų 
gvildenimu. Tuo tarpu laba
naktis! Garbė J. K.

TRUMPA KRONIKA

1. Rytoj šv. Juozapas. Var
do ir gimimo diena paties pra 
nešėjo, kuris kviečia visus, 
kurie tik gali atvykti į Rosa
rio bažnyčią 1Ò Vai bendrai 
pasimelsti. Bus Mišios ir gie
dos choras. Sveikinu visus ki 
tus Juozus: mario apskaitymu 
yra 18, štai jie: Ažbaras, Opas 
Juraitis, Miliauskas, Valaitis, 
Mažeika, Liachavičius, Milči- 
us, Klimas, Meškauskas Jakai 
tis, Galavičius, Jagelavičius, 
Kalinauskas, Girčys, Balčiū
nas Ramanauskas ir Jasilionis 
Juziukas.

2. Pakeitimai del rekolek
cijų. Taip kaip ankščiau buvo 
skelbta ir kalendorėly nurody 
ta, kad kovo 27, 28 dd. bus 
rekotekcijos: šitomis dienomis 
konferencijų nebus del vietos 
ir kitų kliūčių. Sekanti trečia 
dienį bus duota atatinkama 
rekolekcijomis Konferenciją, 
o Verbų sekmadienį dar -vie
na ir nuo 7 vai bus klaūso- 
išpužinčių. Dalyvaus visi 3 
kunigai.

3. Paminėtos metinės Pr.aef 
ta šeštadiesį minėjo ple Lu 
cija Dutkyte savo 23 pavasa 
rio metelius. Igų metų linki
me ir Dievo palaimos.

RIO L K. BENDRUOMENES 
TIKYBINE RADIO PROGRA

MA Nr. 3. '

Transliuojama 1953 m. kovo 

BAL ANDŽIO 12 d. VISI Į TEATRO ARTUR DE AZEVF 
DO - AV. PAES DE BARROS - MOÓCA

Nepraleiskite progos atsilankyti balandžio 12 d. (sekma 
dieni) į Teatro Artur de Azevedo ir pamatyti įdomią ir 
įvairią programą kurią surengs ir išpildys Vila Zelinos 
Kongregadai ir Filhas de Maria:
juokingą komediją, muzikos, dainų ir kitokių įdomių nu 

merių.

KAINA TIK Cr.s jo.00.

PRADŽIA: 3,30 vai. po piet

Pakvietimai galima įsigyti:
Casa Sprindys — praça São José ir prie bažnyčios pas 

Kongregadus ir Filhas de Maria

-----— Balandžio 11 Visi Mokon! -------
«Dariaus ir Girėno» salėje, Rua Lituania, 67, 

įvyks, Lietuvių Savišalpos ir Kultūros Bendruomenės 
«LITUANIA» rengiamas, puikus

LIETUVIŠKAS VAKARAS
Programoje: «Piršlybos, Kurstymai ir Valsčiaus 

Raštinė 3 lietuviški sodžiaus vaizdai iš V. Krėvės vei
kalo «ŽENTAS». Vaidina kolonijoj jau žinomi «Lituani- 
jos» Scenos Mėgėjų Būrelio artistai.

Režisuoja: Juozas Keinėža
Pradžia 20 vai. Šokiai iki 4 vai. ryto grojant puikiam 
orkestrui. Bufetas su lietuviškais užkandžiais.

Pakvietimai gaunami: «Mūsų Lietuvos» ir «Žinių» 
redakcijose, Mokoje - pas Br. Stankevičių, V. Zelinoje 
Vito ir Mečislavo baruose, ir pas platintojus.

L. S. K. B. «LITUÂNIA»

r «

25 d. 18 vai. 40 m. per Radio 
Vara Cruz — P.R.E.2.

1. Įvadas muzikaliniu moty 
vu «Alyvų daržely» — išpildo 
bosas p. Telesf5ras Mažeika;

2. Konferencija apie Vely
kinę išpažintį bei Komuniją 
— skaito gerb, kan. Zenonas 
Ignatavičius? Rio arkyvisku 
pijos Seminarijos profesorins;

3. Giesmė. «Ave Marija» — 
kompozicija prof. Bruno Vy- 
zuj —. gieda pats autorius;

4 Trumpa kronika prane
ša kun. J. Janilionis;

5 Giesmė «Šventa Marija — 
Naujalio — pagieda p. T. Ma 
žeika.

ĮSIDĖMĖKIT! Lietuviškos ti 
kybinės programos eina kas- 
trečiadienįais 18 vai. 40 m. per 
RADIO VERA CRUZ.

PAŠVENTINO NAUJUS VI

TRAŽUS

Praėjusį sekmadienį prieš 
sumą Vila Zelinoj lietuvių 
bažnyčioj kun. K. Miliauskas. 
Kūmais buvo švento Kazimie 
ro vitražui Kaziai su žmo 
nomis, kurie jas turi. O šv. 
Onos vitražą apkūmavo Onos 
su savo prisiegomis ar be jų.

Šv. Mergelės Apreiškimo - 
Filhas de Maria vadovybė ir 
mokyklos mokinių tėvų ątsto 
vas.

Ta proga kūmai paliko au
ką vitražų apmokėjimui.

Po Cr. 500,00; Alb. ir K. Am 
brozevičiai, Ona ir K. Ausen 
kai.

Po C r. 400,00: O ir J. Za- 
gorskiai, O ir P. Šimoniai. 
Ona Jocys - Cr 300,00

Po. Cr. 200.00: O. ir P. Nar- 
bučiai, EI. ir A. Paviloniai, O. 
Kmiliauskienė, Ona Jasaitie
nė, < na Matelionytė, R. ir K. 
Musteikiai, K. Bratkauskas.

Po Cr. 150.00: O ir J. Juod 
gudžiaį, ir vienas parašas 
neįskaitomas.

Po Cr. 100.00: O Zalubienė, 
Ana Walner, O. Tilienė, O. 
Saldūnienė, A. D. Corolov. O. 
Stop, O. Žauberienė, Lilia. Pu 
taitis, O. ir K. Bacevičiai.

Po Cr. 50.00 aukojo šios 
Onos: Petrauskienė ir Adoma 
vičienė. Ona Pranevičinė Cr. 
20.00.

Viso kūmai sekmadienį su
aukojo Cr. 5.950 00. Praėju
siais metais, šventinant šv. 
Antano altorių vitražams bu 
vo suaukota Cr. 10.000.00.

Bažnyčia pasipuošė trimis 
naujais, meniškais vitražais.

PADĖKA.

Visiems kūmams, vitražų 
šventinimo proga už sudėtas, 
Cr. 5,950 00, aukas nuoširdžiai 
dėkoju. Prie šios sumos pridė 
jus dar praeitais metais sūdė 
tas aukas Cr. 10.000.00, vienas 
vitražas yra pilnai apmokėtas. 
Prie šv. Onos vitražu iš L. 
K. Lot. Draugijos praėjusiais 
metais yra gauta Cr. 3.000.00. 
Teko nugirsti, kad yra jų nu 
tarimas visą šv. Onos vitražą, 
apmokėti.

Trečią vitražą yra pasižadė 
jusi su mokyklos mokinių pa 

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2), nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą'.

Choro Valdyba.
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PRAÇA SÃO 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 
ISS1MOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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galba, seselių pranciškiečių 
viršininkė seselė M. Julija ap 
mokėti.

Vieno vitražo kaina yra 
Cr. 16.000,00. Teko nugirsti, 
kad Juozai, Petrai, bei Jonai 
neatsiliks nuo Onų apmokės 
vieno vitražo išlaidas.

Už parodytą gerą valią ir 
aukas nuoširdžiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas
Klebonas.

PAIEŠKOMI:
— Juozas STRUMSKIS, gyv 

Anglijoje ieško savo pusbrolį 
STASĮ STRUMSKI, atvyko į 
Brazilija 1929 m. Abu kilę iš 
Rokiškio apskr.

Atsiliepti į Liet. Pasiuntiny 
bę Rio.

Elfiedre Mesterytė (E. Mes 
tars), gyv. Vokietijoje ieško 
savo tėvo Miko Mesterio, atva 
žiavusio į Brazilija 1930 m. 
ir gyv. São Pauly (Mooca) R. 
Canute Saraiva No. 4a.

Žinantieji maloniai prašomi 
pranešti Li etų v os Pasiuntiny
bei Rio.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

6


	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00173
	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00174
	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00175
	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00176
	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00177
	1953-nr13-MUSU-LIETUVA-00178

