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Sveiki, mieli «Mūsų Lietuvos» Skaitytojai ir Prieteliai 
džiaugsmingose Velykų šventėse.

Prisikėlimo varpams gaudžiant.
Velykos - didžioji Katalikų 

Bažnyčios šventė. Jos turinį 
paprastais, bet prasmingais 
žodžiais nusako giesmė Links 
ma Dieną: kėlės Kristus, mir 
tis krito.
Kristaus prisikėlimas buvo ap 
vainikavimas jo gyvenimo, 
darbų ir stebuklų Daug žy
mių vardų pasaulio istorija 
savo puslapiuose yra užrašiu 
si. Bet tų žymių vardų garsas 
baigiasi prie jų kapo. Farizė 
jai ir kiti priešai tikėjos, kad 
tas pat likimas ištiks ir Kris
tų. Numirs, dings jo pasekėjų 
entuziazmas. Jo vardas ;pasi
liks tik teismo kronikose. De 
ja, jie apsiriko. Jo dievišku
mo liudytojai buvo prie kapo 
pastatyti kariai, kurie p'arkri 
to žemėn Kiršiui prisikeliant, 
apaštalai ir visa eilė kitų as 
menų. Tai yra istorinis įvykis, 
kurio niekas nagali užginčyk

Kristaus prisikėlimas yra 
patikrinimas žmogaus prisikė 
limo ir kito pasaulio buvimo. 
Kartu yra įprasminimas viso 
žmogaus gyvenimo. Tik kriks 
čionybė davė atsakymą į pa
čius opiausius gyvenimo pras 
mės klausimus: kas yra žmo
gus, iš kur jis ateina ir kur 
eina.

Bažnyčios kelias - nuo pir 
mųjų jos gyvenimo metų ligi 
šių dienų yra nuolatinis žygis 
į Kalvarijos kalną ir nuolati
nė Velykų rezu rėkei ja.
Krikščionių mirtys kdlizejų 
arenose, ugniniai gyvų kūnų 
žibintai Nerono soduose, kru 
vini vėlesnių Anglijos, Pran
cūzijos revoliucijų vaizdai, 
žiauriausi persekiojimai ir 
kankinimai šiandien anapus 
geležinės uždangos kovojan
čios Bažnyčios, pragariškas, 
nesiliaujantis šauksmas - nu
kryžiuok. o iš kitos pusės ne 
subaigiantis Bažnyčios trium
fas, kaip tik liudija Kalvarijos 
kalno kančią ir Velykų ryt
mečio pergalę. Naujais kan
kiniais ir šventaisiais puošia 
si šiandie Bažnyčia. Visi per 
sekiojimų, sukrėtimų laikai 
yra davę dvasios milžinų, di
delio šventumo vyrų ir mote
rų. Kai nukris geležinė uždan 
ga, sušvis visa eilė Kristaus 
liudytojų, kurie už jį paauko 
jo laisvę ir gyvybę ir Bažny
čia j altoriaus garbę iškels 
naujus šventuosius.

Reikalingas advokatas byloms vesti?

Nieko nelaukdamas kreipkis į

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

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064

Mes kurie gyvename laisva 
me pasauly girdėsime džiau
gsmingą varpų skambėjimą 
ir linksmo Aleliuja aidus. De 
ja, ta laime negali džiaugtis 
mūsų broliai pasilikę Tėvynė 
je. Tėvynė Lietuva dar tebe 
gyvena skausmo ir kančių 
Penktad’enį. Ten keliai ir ta 
kai vedusieji į bažnyčias yra 
užėlę. Lietuvis katalikas tik 
savo širdy švenčia Velykas 
tvirtai tikėdamas, kad ankš
čiau ar vėliau išauš ir Lietu 
vai Velykų rytmetis, perga 
lės džiaugsmo, kokio niekas 
negalės apsakyti rytmetis.

Dar skaudesnis likimas yra 
ištremtų Sibiran ir visos Ru
sijos kražtų. «Jų Velykos skau 
džios ir liūdnos. Bado ir ver 
gijos ženkle jie švenčia nebe 
pirmas Velykas.

Mes esame toli nuo jų Ne
galime jų nei pasveikinti, nei 
dovanėlių nusiųsti Velykų 
šventėse melskime Aukščiau- 
sj, kad kuo greičiau, būtų nu 
verstas vergijos akmuo nuo 
kapo kuriame yra užkasta 
Lietuvos laisvė.

Korėjos
klausimas šią savaitė vėl iš
judintas. Komunistinės Kinijos 
ministeris pirminkas Chu En- 
Lai prisiuntė OKU ta 
rybos pirmininkui Lestes Pear 
son pareiškimą, kad esmėje 
priima laisvą karo kaliniais 
pasikeitimą. Šitas laiškas bus 
įteiktas visiems ONU nariams. 
Komunistai tikisi Korėjos klau 
simą Jungtinių Tautų Organi 
zacijoje išspręsti. Šiuo klausi 
mu neužilgo bus pradėtos dis 
kusijos. Pirmoj eilėj norima 
pasiKeisti ligoniais ir sužeis
tais.

Šio komunistų pasiūlymo va 
kariečiai nenori atmesti. Jei 
matys, kad komunistai tikrai 
nuoširdžiai nori likviduoti Ko 
rėjos karą, bus deramasi to
liau-

Kodėl komunistai, taip ilgai 
buvę užsispyrę, staiga pano
ro taikintis? Viena iš priežas 
čių gali būti baimė vakarie
čių atakos, šiaip ar taip jei 
sąjungininkai pradės genera 
linę ofensyvą, tai nesustos jį

gi komunistus neišstums Man 
džiurijon. Tai būtų didelė gė 
da komunistams prieš visą 
pasaulį. O io Mandžiūrijos 
priešintis yra pavojaus išpro 
vokuoti pasaulinį karą.

Antra priežastis, tai Kinijos 
vidaus silonumas, ypač ekono 
minis. Kraštas buvo ilgai ka
rų alinamas. Yra daug neuž- 
gydytu žaizdų. Vakarų pašau 
lis į šiuos komunistų pasiūly 
mus žiūri labai atsargiai, nes 
jau nevieną kartą buvo apvil
tas. Gal naujas Kremliaus «ca 
ras» turi naują strategiją? Pa 
matysime.

Išrinktas
ONU generaliniu sekretorių 

m i švedas Hammarskoeld. k u 
ris užims Trigve Lie vietą.

— Bandymai pritaikinti ato 
minę energiją povandeninių 
laivų motorams, kaip prane
šama iš Amerikos, buvo sėk
mingi.

— Dešimts Amerikos žur 
nalistų išvyko Rusijon pasiž
valgyti. Vizas gavo. Įdomu 
bus ką parašys grįžę iš «ro
jaus» krašto.

Streikai São Pauly.
Prieš pora savaičių prasidė 

ję streikai netik nesibaigia, 
bet kasdien plečiasi. Kasdien 
vis nauji fabrikai išeina j strei 
ka. Ne tik São Paulo, bet ir 
aplinkinių miestų darbininkai 
streikuoja.

Apytikriais daviniais strei
kuojančių darbininkų skaičius 
yra nemažesnis kaip 200 tūks 
tančių. Pirmiausia išėjo strei 
kan tekstilės darbininkai, pas 

kui metalurgijos, medžio dirb 
tuvių ir kiti.

Brazilijos naujoji konstituci 
ja garantuoja darbininkams 
streikų laisvę, kaipo priemo
nę uždarbiui padidinti.

Ko nori streikininkai?

Streikai yra iššaukti pasun
kėjusių gyvenimo sąlygų. Pra 
gy venimo kaina pakilo, o už
darbiai beveik tie patys. Di
desnei darbininko šeimai, su 
mažais vaikais ir dar nuomuo 
jaut butą, reikia gyventi pus 
badžiu. Darbininkai streikam 
išėjo be jokių politinių išro- 
kavimų, bet grynai del duo
nos kąsnio. Darbininkų sindi 
katu vadovybės tariasi su 
Paulo industrijos savininkais 
del uždarbių pakėlimo. Pavyz 
džiui metalurgijos darbininkai 
reikalauja, kad pilnamečiams 
mėnesiui būt pridėta 800 kru 
zeirų algos, nepilnamečiams 
400. Kiti sindikatai reikalauja 
pakelti uždarbius nuo 10 ligi 
60 procentų, žiūrint kiek gau 
na per valandą.

Nors derybos jau eina kelin 
ta diena, bet susitarti nepavy 
ko. Ir ar vargu pavyks prieš 
šventes. Taigi daugeliui šei
mų, kurių darbininkai jau 
streikuoja apie pora savaičių, 
šventes reikės švęsti su dide 
liais trūkumais. - '

Darbininkų demonstracijos.

Novo mėn. 31 d. popietį 
streikuojančių darbininkų sin 
dikatai buvo nutarę su 
ruošti mieste eisenas. Tačiau 
saugumo organai šiai demons 
Racijai nedavė leidimo ir ra 
gino darbinininkus nedalyvau 
ti eisenoje. Policija ėmėsi sau 
gumo priemonių. Praça da 

Sė, iš kur turėjo prasidėti ei 
sena, buvo apstatyta karei
viais, ugniagesiais.

Nežiūrint draudimo streiki 
ninkai pradėjo rinktis į Praça 
da Sė Susirinkus didesnei mi 
niai saugumas ėmėsi priemo 
nių miniai išskirstyti. Ugniage 
šiai pradėjo į minią lieti van 
deniu, o kavalerija su arkliais 
leidosi į minią- Pasekmėje bu 
vo 14 asmenų sužeistų ir apie 
50 areštuotų.

POLITIKAI TARP MINIOS
Kaip prez. Getuliui palanki 

spauda, Ultima Hora, praneša, 
tarp str.buvo pora Progresistų, 
Adhemar de Barros partijos, 
parlamento atstovų, kurie pra 
dėjo streikinink. kurstyti, kad 
šie priešintųsi policijai. Jų 
noras buvo iššaukti didesnį 
sumišimą ir tuo būdu parody 
ti, kad dabartinis gubernato
rius Lucas Garcez ir kartu 
respublikos prezidentas ne 
tik yra kaltininkai esamos pa 
dėties,bet taip pat neranda išei 
ties. Adhemar de Barros ir 
jo partiją nori pasistatyti nūs 
kriaustųjų gynėjais.

Reik pripažinti São Paulo 
darbo klasės susipratimą. Ko 
munistų agitacija neranda pri 
tarimo.

— São Paulo miesto prefei 
to ir vice-prefeito rinkiminei 
propagandai partijos išleido 
200 milijonų kruzeirų, apie 5 
milijonus dolerių.

- - Išrinktasis São Paulo 
prefeitas Janio Quadros ir vi 
ce-prefeitas Porfirio da Paz 
pareigas perims 8 d. balandžio.

— Bristolyje, Amerikoje pra 
šė persiskyrimo nuosavo vyro, 
kadangi vyras grasina nukirp
ti jos plaukus.

___________ -  ___ _—Į
Lietuves i
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Laisvojo Pasaulio 
Spaudos Puslapiuose

Vokiečių spauda apie Lie
tuvą ir lietuvius. Vokiečių te 
legr. agentūra DPA paskelbė 
pranešimą apie Vydūno mirtį. 
«Die Neue Zeitung» Berlyno 
laidoj įsidėjo JAV užs. reik, 
min Dulleso sveikinimus lie
tuvių ir estų tautoms. Regens 
burge leidžiamas «Tages-An- 
zeiger» paskelbė iš Romos 
perduotą žinią, pavadintą 
«Lietuva šaukiasi laisvojo pa 
šaulio». Joje plačiau komen
tuojamas arkiv. metrop. Skvj 
recko ganytojinis laiškas. 
«Gen. Anzeiger» įsidėjo lietu 
vių laisvės šventės Bonnoje 
aprašymą, pavadintą «Toli 
nuo tėvynės». Saarbrūkene 
leidžiamas dienr. «Saarbrúc- 
ken Zeitung» įsidėjo straipsnį 
«Pavergtas Pabalti jys», kurio 
vedamoji mintis — kad, nepai 
sant griežčiausio atitvėrimo 
nuo viso pasaulio ir žiauriau 
šio pavergimo, tų tautų pasi
ryžimas laisvai gyventi nėra 
palaužtas. Dienraštis nurodo, 
kad saugumo sumetimais, kad 
niekas iš baltų žvejų negalė
tų pabėgti į laisvąjį, pasaulį, 
baltų žvejų valtys kasmet ke 
lis kartus keičiamos ir, prieš 
išleidžiamos į kelionę, griež
čiausiai patikrinamos. Dar sun 
kesnė yra politinė priespau- 
pauda. Žmonės dingsta kiek
vieną naktį. Partija stengiasi 
eliminuoti ir bažnyčių įtaką, 
jos nariams yra uždrausta 
lankyti bažnyčias. Neseniai iš 
Liepojos buvo išsiųstas pasi
žymėjęs chirurgas tik dėl to, 
kad buvo pastebėtas lankant 
pamaldas Net ir neseniai su 
darytoji A. Rei estų egzilinė 
vyriausybė aiškiai rodo, kad 
baltai toli gražu nėra atsisa
kę vilties vėl išsikovoti savo 
laisvę. Šveicarų «Neue Züri
cher Zeitung» įsidėjo Šveica 
rijos lietuvių bendruomenės 
atsišaukimą. «Christ und Welt» 
paskelbėsmulkiau Lietuvos ne 
priklausomybei skirtas trans
liacijas per Vatikaną. «Ober- 
hessische Presse» įsidėjo pla 
čią apžvalgą, pavadintą «Mi 
ręs Pahaltijys», kuria išsamiai 
pavaizduoja visų trijų tautų 
tragediją. Joje pažymima, kad 
baltai turi vakarietišką veidą

ir priklauso Vakarų Euro
pai. Kraštai norima visiškai 
susovietinti, jaunimas varo
mas atlikti prievolės Į Vidun 
nę Aziją, azijatai užima ir vi 
sas svarbiausias vietas Beveik 
kiekviename mieste nuo au
kšto postovio «gipsinis ar 
bronzinis tėvelis Stalinas žiuri 
į savo pavaldinius baltus». Ki 
nuošė rodomos tik sovietinės 
filmos, žodžiu, Stalinas savo 
tikslą pasiekė: «Pabáltijys 
yra miręs», reiškia gal kiek 
per pesimistišką nuomonę 
dienraštis.

«Diepholzer Kreisblatt» įsi 
dėjo Eltos pranešimą, kad vo 
kiečių vyriausybė nepripažįs 
nei de jure, nei facto Pabalti 
jo vrlstybių aneksijos, todėl 
Vak. Vokietijoje ir Vak. Ber 
lyne šių kraštų diplomatinių- 
konsuliarinių įstaigų išduoti 
pasai laikomi galiojančiais 
asmens dokumentais. «Obe- 
rūosteri eichische Nach.-ich- 
ton» deda iš JAV dienraščio 
«Washington Post» paskelbtą 
žinią, kas Eisenhowerio pa
siūlytąja prieš slaptus susita 
rimus rezoliucija pirmoj ei
lėj paliečiami Pabaltijo ir Bal 
kanų kraštai. Dienraštis reiš
kią mintį, kad pabaltiečiams 
bus nelengva iš visi) pasaulio 
kraštų savo tautiečius vėl su 

sirinkti į savo kraštus. Tik 
drauge ir įspėjama, kad be 
reikalo nebūtų sudarinėjamos 
netikros v iltys, nes su pa' erg 
tais žmonėmis negalima krės 
ti kardų barškinimu tokių po 
kštų.

-—ss------ i-

Kaip Sovietai stipri
nasi okupuotoje Ry

tų Europoje
Baltijos jūra, kurioje seniau 

dominavo vokiečiai, po antro 
jo karo faktiškai paverčiama 
svarbiausiuoju Sovietų laivy
no centru. Pakrančių valsty
bėse sudarytos svarbios avia 
cijos bazės, o pačios pakran 
tės stiprinamos taip, kad sa
vo įtvirtinimais toli prašoka 
net ir pasižymėjusį Atlanlo 
pylimą.

Ypač sandariai uždaryta 
šiaurės Rytų Prūsija. Šioje 
srityje sutelkti žymūs kariuo 
menės vienetai, be to, čia 
yra didžiulis aerodromų su po 
žeminiais angarais ir raketi- 
tinių ginklų stočių tinklas.

Bernardas Brazdžionis

Prisikėlimas
Į namus

aš einu kas dieną ir tenai
Nerandu

nei pavasario, nei saulės, nei savęs, 
Rauda ten

blaškomi sodybų pelenai
Ir nakčia

kelia raganos ir kaukai vestuves.
Ir jaučiu —

po žiemos ledu nemiega upės, ne,
Ir girdžiu —

teka šneka jų srovė gili;
Pumpurai

po šiaurinio šalčio luoba ledine
Vėl pabus,

atsigavę aukso saulės spinduly...
Apsnigti,

kaip senų motulių, varpinių varpai 
Suaidės,

ir sugaus pavasario malda,
Ir žydės

partizanų, tulpėm papuošti, kapai,
Ir dangaus

juodo skausmo vėliava juoda
Švies Ir bers

į šventorius, giedančius linksmai 
«Aleliuja!

Aleliuja!», žiedus ir gėles,
Ir dainuos

vėl gyvenimui pabudinti namai,
Ir žvaigždes —

sidabro uogas danguje —
sidabrinė laisvės paukšteles

Į namus
iš pasaulio vieškelių visų

Grįš visi
ėję Viešpaties valia ištikimai,

Kam širdy,
kai aplinkui buvo juoda ir tamsu, 

Tartum saulė
švietė Tėviškės Namai.

Rytprūsius su likusia Baltijos 
jūros pakrūnčių dalimi bolše 
vi kai sujungė nauju dvibėgiu 
geležinkeliu nuo Karaliau
čiaus ligi Sietino. Šis geležiu 
kelis yra skirtas tik karinome 
nės ir karo medžiagų trans
portui. Didžiuliuose plotuose, 
seniau gyventuose vokiečių, 
dabar yra įsikūrusi rusų ka
riuomenė, raud. laivyno ir po 
iicijos daliniai.

Pabaltijo valstybėse pastai- 
raišiais metais įtaisytos dide 
lės oro laivyno ir V ginklų 
bazės. Šios valstybės dabar 

sudaro svarbiausią Sovietų 
laivų angarais tokio pat tipo, 
kokius vokiečiai karo metu 
statė Breste (Prancūzijoje.) 
Šie angarai, kad jų neužpultų 
priešo povandeniniai laivai, 
apsaugoti dideliais povande
niniais tinklais. Klaipėda da
bar yra paversta svarbiausią 
Sovietų povandeninių laivų 
baze Baltijos jūroj, o Liepoja 
— didžiausiu rusų antivande- 
ninio laivyno Baltijos jūroj 
centru. Bazės stipriai saugo-

(Nukelta į 3 pusi.)

Nelė Mazalaitė

Gerosios Valios Taurė
Vienoje tremties stovyklo

je, tame pačiame kambaryje, 
gyveno trys žmonės. Jie bu
vo svetimi tarpu savęs, iš ats 
kirų savo tėvynės kraštų, nkir 
tingų būdų bei galvojimo, ta
čiau tasai gyvenimas, kuris 
neklausia, o priverčia - suso 
dino juos prie vieno pietų 
stalo, ir sustatė jų lovas gre
timai.

Iš tikrųjų, jie teturėjo ben 
dro tiek, kiek suteikia vienas 
stogas ir tai, kad jie buvo vi 
si jauni, ir nekartą jiems pa
sirodydavo ankšta, nes vienas 
buvo toks paniuręs, jog retai 
kalbėjo su kuo ir niekuomet 
nesijuokė, ir net tylėti šalia 
jo atrodė nelengva. Ir antra
sis buvo nedrąsus ir neturėjo 
sau jokio pasitikėjimo, ir daž 
nai atrodė jam, jog jau prie 
gimimo jis buvo nuskriaustas, 
ir visa, kas jo daliai skirta - 
gavo kiti. Ir neretai jo širdis 
virė pavydu del smulkmenų, 
ir taip jis sunkino gyvenimą 
pats sau ir tiems, kurie gyve 
no aplinkui. Ir trečias turėjo 
degančią širdį viskam geram 
ir norą dirbti kitų naudai, ta 
čiau mažiausias neatidumas 
ir nuklydimas iš artimo pusės 
užmušdavo jam bet kokį troš 

kitną veikti ir būti geru. Jis 
darėsi neatlaidus, ir jo nuola 
tinis visko peikimas vargino 
net tuos, kuriems jis rodė nuo 
širdumą.

Ir, kai šitas visas žmogiš
kas kasdienis gyvenimas bu
vo nenoromis sutalpintas sali 
mais, nėra stebėtina, kad tie 
trys žmones nemėgo vienas 
kito ir kartais persimesdavo 
nemaloniais ir užgauliais žod 
žiais.

Tačiau atsitiko, kad vieną 
kartą jie pasijuto lyg bičiuliai 
nes atėjo reikalas gintis ben 
drai, ir tai buvo tada, kai 
jiems pareiškė, jag į jų kam 
barį atkeliamas dar vienas 
gyventojas. Jie drauge galvo 
jo, kaig išvengti šito sunkumo, 
jie kartu mėgino protestuoti, 
ir kai visa tai negelbėjo, vje 
nodai juto pyktį tam, kuris 
dar daugiau nuskriaudė juos, 
atimdamas vietos. Ir, kai jis 
įėjo, senas, trūnutį palinkęs 
žmogus, jis turėjo pajausti, 
kad šitie jauni stiprūs vyrai, 
kurie tarytum tyčia dabar sto 
vėjo išlakūs ir statūs, yra jo 
priešai Jis maloniai tarė pas 
veikinimą, ir dėlto, kad atsa
kymas buvo šiurkštus, jis ne 
pakeitė savo balso, klausda

mas. kuris kampas bus pa
vestas jam.

Ir visados jo elgesys ir kai 
ba buvo vienodai ramūs kiek 
vieną jų bendrą laiką, vistiek 
kaip jam buvo atsakyta ar pa 
rodyta veiksmu. Tačiau jis 
niekuomet nesikišo į jų kal
bas, nei ką pakeitė kambario 
tvarkoje, jis atliko savo ruo
šos dalį gerai, ir pamažu jie 
apsiprato ir tarytum iš viso 
nejautė jo. Iš tikrųjų, lyg ne
buvo jo čia, nes jis nesakė, 
iš kur atsikėlė į šitą stovyklą, 
jis nekalbėjo apie kelius ir 
vargus, pro ku-iuos pateko į 
svetimąją šalį, ir to jiems ne 
teko išgirsti ir iš kitų apie jų 
bendrą gyventoją.

Ir nedaug laiko jis buvojo 
viduje, šitą vasaros metą - 
jį galėjo regėti vaikštant pa
dirviais ir ežiom, jis vaikšti
nėjo miškais ir lankomis už
miestyje, ir galėjai stebėti, 
kaip jis ilgai palinkdavo ties 
kokia žole, arba laikė tarp 
savo pirštų gėlės žiedą. Ta
čiau, jis mielai pakalbėdavo 
su kiekvienu stovykloje, jei
gu buvo užkalbintas, ir ypač 
nedavė jam pro šalį praeiti 
maži vaikai - jie stačiai kabi 
uosi j jo švarką, ir jis turėda 
vo jiems ką papasakoti, dėl 
ko jie džiaugėsi. Taipgi joks 
pakeliui sutiktas gyvulys, ar 
tai būtų katinas ar šaunus žir 
gas - nepraeidavo neparodę 

savitu būdu jam savo palan
kumo. Taip tai pasidarė, kad 
netrukus žmonės pradėjo žiū 
rėti į jį su trupučiu nuostabos, 
bet visada vertindami, ir tik
tai jo paties Kambaryje jis 
buvo nereikalingas ir jo žod
žiai nepastebimi.

Bet vieną vakarą jie išgir 
do jį prabylant, ir tai vykt* 
taip: buvo lietus ir perkūnija, 
ir visi susibėgo į savo pasto 
gę, o kad atėjo vakarienės 
metas, jie prie stalo raikė 
kiekvienas savo duonos dalį, 
užger ami skurdžiakava. Pas 
kutinis grįžo vienas jaunasis, 
irzlus ir pasipiktinęs nauja 
žmonių neteisybe, ir šitai jis 
išreiškė visiems, kurie čia 
sėdėjo:

— Ne, - pasakė jis, — nė
ra jokios prasmės būti geru, 
jeigu viską, ką padarai taip 
sunkiai, savęs atsižadėdamas, 
kitas sunaikina bematant. Ką 
reiškia, kad stengiesi blaivu
mu ir sąžiningu darbu rodyti 
svetimiesiems, kokia padori 
mūsų tauta, jeigu vienas niek 
šas sugriauna daugelio gerą 
vardą? Ką padės, kad ten na 
mie lieja kraują ir žūna iš 
eilės visi, ką išgelbės, jeigu 
tie, kurie turi matyli, užsimer 
kia. Ne, viskas yra tuščia, ši 
toje blogybių jūroje.

Ir tuomet atsitiko tai, kas 
juos nustebino, ir tik dėl šito 
netikėtumo jie turėjo kantry 

bės klausytis nenutraukdami.
- Tuo metu, — staigiai pra 

bilo senasis jų gyventojas, ir 
atstūmė savo gėrimą j stalo 
vidurį, — tuo metu buvo gilus 
vakaras, kai vakarienė baigė 
si ir Mokytojas savo papro
čiu, kaip sako Raštas, ėjo į 
kalną, vadinamą Alyvų, į Get 
seman. Ir jo mokiniai lydėjo 
Jį, tie, kurie kalbėjo, jog yra 
ištikimi, ir jiems pasakęs:

«Melskitės, kad neįpultumėt 
į pagundą», — pasitraukė nuo 
šaliai.

Raštas sako, jog akmeniu 
primetamai buvo atsitolinęs 
nuo jų ir meldėsi. Ir šitoje va 
karo maldoje, kai oras buvo 
toks tylus ir pilnas nerimo, 
tarytumei prieš audrą — Jo 
širdį apsėmė didelis liūdnu
mas Šitą naktį dangus buvo 
palikęs Jį visiškai žemei, kaip 
jos vaiką, bejėgį ir silpną. — 
Ir todėl Jo siela skendėjo 
sielvarte, nes Jam buvo palik 
tas žinojimas prisiartinančios 
dalios. Ir štai, Jis atsiminė, 
jog Jo draugai ir mokiniai 
yra čia netoli, ir tiktai lau
kia, kad jiems būtų leista pri 
siartinti, ir Jam pasidarė ra
miau, ir Jis pakilo ir ėjo į 
jų pusę, kad mylintys veidai 
suteiktų paguodą. Tačiau, kai 
jis priėjo arti, pastebėjo, jog 
reikia šaukti, kad būtų pama 
tytas, nes jo Ištikimieji miego 
jo. Ir tuomet jo širdis pasiju
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(Atkelta iš 2 pusi.) 

jamos, ir joks prekinis laivas 
"be spec. leidimo negali į uos 
tą patekti. Talinas ir Bernu 
taip pat paversti svarbiais ka 
riniais centrais, o Ventspily 
ir Baitisky įtaisyti pagalbiniai 
karo laivyno centrai. Toks 
pagalbinis pov. laivų centras 
įruoštas ir Rygoje. Dago, Ose 
lio, Runo, Nagro ir Moono sa 
los paverstos raketinių ginklų 
bazėmis. Sovietų pajėgos, ku 
rių daugumą sudaro mongo
lai, čia siekia apie 8 divizijas. 
Estų Balliskis šiandien yra. 
jau grynai rusiškas miestas. 
Pakrantės į rytus ir į vaka
rus nuo Talino visai surusin
tos, aplink visus aerodromus 
šiandien yra tiktai grynai 
rusai valstiečiai.

Sustiprintos Sovietų įgulos 
ir prie Suomijos pasienio. Jas 
Sovietą; pradėjo stiprinti nuo 
1948 m. Rusų laivyno bazė iš 
Kronstadto perkeltą į Taliną. 
Į Porkkalos sritį, esančią apie 
40 km atstu nuo Helsinkiu ir 
bolševikams išnuomotą 50 me 
tų, šiandien neturi teisės įkel 
ti kojos nė vienas suomis. 
Murmansko aerodromas pra
plėstas, pastyta visa eilė ir 
statomą naujų aerodromų K a 
relijoje, nuo Murmansko į Pe 
trozavodską (Sovietų Kareli
jos sostinę) ve lama autoestra 
da Baltijos juros pakrantė
mis nuo Leningrado ligi Lu- 
becko 1500 km ilgio srityje 
yra įtaisytas stipriausias pa
saulyje aerodromų tinklas, 
kuriuo, kaip bazėmis, naudo
jasi Sovietų oro laivynas. Vi 
si pakraščiai nuo Wismaro 
iki Pabaltijo valstybių ir Pork 
kalos prikimšti rusų radaro 
stočių, kurios valdomos iš 
Neuruppino Prie arkonos ir 
R u geno įtaisytos dvi radaro 
stotys, igalinčios kontroliuoti 
laivų judėjimą net iki Loo- 
lando ir Treleborgo Danijoje. 
Radaro stočių tinklu nuo Le
ningrado iki Murmmsko kon 
troliuojami vandenys į Špič 
bergeno pusę. Šiomis bazėmis 
Sovietų oro laivynas apglė
bia ne tik visą Skandinaviją, 
bet ir pasiekia Rulirą, Vak. 
Europos gyvybės centrą.

Pati Baltijos jura sparčiai 
stengiamasi paversti grynai 
rusų vidaus jūra. Visi šie 
įtvirtinimai, be tiesoginių ka 
rinių tikslų, turi dar ir politi

Mg. Vinkšnaitienė

Mater Dolorosa
(skiriu p. Alb. Ambrazevičienei)

Už ką Tu, Motin, skausmo surakinta? — 
Varsto širdį aštrūs kalavijai...
Dievas baisiausia mirtim nukankintas! — 
Ar negana atpirkti žmonijai?! — —

Nuo Kryžiaus Tau Jį padavė ant kelių, 
Kai jau išlakstė budeliai pikti . 
Ir, priglaudusi lyg mažą valkelį, 
Begalinėje kančioje alpsti...

Dievo Motiną skausmas surakinęs!
Ir širdy kalavijai septyni!-------—
'Pik sielvartai ne upėmis ištvinę:
O tylaus nuolankumo kupini.

Ir žemės motinos alpsta skausmuose...
Glaudžia sūnų paskutinį kartą...
O kur geriau, kaip Pietoj pasiguosi? —
Kai aitrią kančią reikia ištverti — — — —

Išmokyk mus, o Mater Dolorosa,
IŠKentėti kantriai skausmą kiekvieną, 
l ai ant kelio pražysta juodos rožės, 
Ir kai klaikuma aptemdo dieną.------

São Paul©, 1953 • kovo mėn.

----- - -------

Barborytė sužavėta 
Žiūri ji, kaip užkerėta.
Kas margučių per dailumas, 
Papuošimų Įvairumas 
O Petrukas išdidus.
Štai, koks vyras jis šaunus.

nių — gąsdinti švedus su kai 
mynais, kad nesiartintų prie 
tų sričių, kurias kontroliuo
ja Sovietai. Patys Rytprūsiai 
norima paversti žymia kari
nės pramonės sritimi. Čia jie 
pakinkė į darbą vokiečių spe 
cialistus, jiems patekusius 
1945 m , taip naudojasi anks 
tyve- Jais vokiečių V ginklų 
fabriKais Dora. Rusijai inten
syviai dirbti įkinkyta ir visa 
Sovietų okupuotoji Vokietija. 
Pvz. Doros fabrikuose dirba 
apie 5 000 darbininkų, Zeiss 
fabrikuose prie Jenos — 9.01'0. 
Čia gaminami bomboms taiko 
aparatai ir kiti aer mantiniai 
instrumentai. Wolfo fabrikai 
Magdeburge — Buckenau, 
Bruchnerio Kanis fabrikai 
Drezdene ir Scania fabrikai 
Berlyne gamina atskiras, pov. 
laivų dalis. Žaliavos gauna
mos tiesiai iš Pasijos Jun<e 
rio firma Dessau mieste. Sch i 
f f e r i o- Bu d e n be r go Ma gd e b u r 
ge gamina dvzelio motorus 
Sovietų laivynui. Pagilintas ir 

praplėstas Piluvos kanalas, 
kad strateginiams rei
kalams butų tinkamiau išnau 
doti ir vidaus laivj bos keliai. 
Sovietai gamina vokiečių lai
vų statyklose plačiu mastu 
invazijai skirtus laivus, j ku 
riuos galima sukrauti po 10 
tanki! ir kelis šimtus karių.

Senosios vokiečių tvirtovės 
praplečiamos. Visos Baltijos 
jūros akrantės Lenkijoje ir 
Vokietijoje stiprinamos nau
jais sutvirtinimais. Tačiau ru 
sų statomos tvirtovės labai 
skiriasi nuo Hitlerio pastatytų 
Įtvirtinimų Atlanto pakraš
čiais yra beveik visiškai ne 
matomos iš jūros pusės. Jos 
statomos strateginiuose punk 
tuose, gerai paslėptuose miš
kuose ir po žemėmis. Seno
sios vokiečių tvirtovės prie 
Mozūrų ežerų susprogdintos, 
o jų medžiaga panaudota So 
vietų statomai «Maginot» tini 
jai, siekančiai nuo Dniepro iki 
Klaipėdos. Kalbama, kad vo 
kiečių mokslininkai, priversti 

dirbti rusų kariniuose institu 
tuose, į šiaurę nuo Maskvos 
pasiekia gerų rezultatų ir jau 
gali kariniams reikalams pa 
naudoti infra raudonus spindu 
liūs. įstengiančius 10 km ats
tumu išvystyti 4°00 laipsnių 
karštį. Šiems spinduliams pa 
naudoti rusai jau nuo 1947 
metų stato požemines stotis, 
kurių tinklas eina nuo Balti
jos iki Juodosios jūros. Ši 
apsaugos priemonė ypač iš
plėsta Rygos ir Kaukazo naf 
tos \ ersmių srityse. Netenka 
abejoti, kad šioj srity padary 
ta nemaža pažangos.

Ypač smarkiai stiprinama 
Rugeno sala, kur statoma mil 
žiniška povandeninių laivų ba 
zė. Ji norima paversti «Balti 
jos jūros Gibraltaru», nes su 
daro centrą visų milžiniškų 
tvirtovių sistemoje. Šis įsitvir 
tinimų tinklas apima ir laivy
no bazę Wiecke, kur jau 1950 
m rusai pradėjo statyti karo 

laivų stotį, dvi radaro stotis’ 
aerodromą etc. Kreidos sluo- 
gsniuose Įrengti tuneliai pov. 
laivams, o Sassnitzo uostas 
tiek pagilintas, kai į jį gali 
įplaukti ir didžiausi Baltijos 
jūros karo laivai.
Ten pat įtaisyta bazė ir inva 
ziniams laivams. Baltijos jū
ros rusų laivyną sudaro apie 
139 povandeninių ir daug ma 
žesnių av didesnių karo laivų. 
Povandeninių laivų dalis pri
klauso pasižymėjusiai vokie
čių klasei U21 ir U28. Sovie
tai yra pasiryžę per ateinan 
čius 2 metus tik vienoje Bal 
tijos jūroje pasiekti 300 pov. 
laivų skaičių. Šias statybas 
atsidėję seka ne tik Skandi
navų kraštai, bet taip pat 
JAV ir D. Britanija.

to dar labiau suspausta, kaip 
yra su žmogum, kuris, mato 
jog nėra namiškių, nė bičiu
lių, išmėginimo valandai pri 
siartimis Ir jis pasitraukė 
vėl ir krito ant veido vienišu 
mo maldoje.

Ne, mes negalime sakyti, 
kad Dievas nesupranta mūsų 
kai mes šaukiame visiškame 
apleidime, kada mes esame 
vieniši Jis pats buvo pažinęs 
šitokią valandą ir šitą pasku 
tinę' maldą. Jis juto, kaip atei 
na į JĮ kentėjimas. Jis jautė 
kartų skausmo kvėpavimą 
ties savimi, ir neišsakomą 
baimę kančios. Ir jis pakėlė 
savo akis i dangų, kur yra 
Tėvas siuntęs Jį šitai atpirki 
mo kelionei, ir šaukęs visa 
siela, kad nebūtų apleistas.

Naktis gulėjo aukštai, saldi, 
kaip medus, ir mėnuo krito 
ant Jeruzalės, ant Jo miesto, 
kuris miegojo ramiai savo pik 
tadarybės išvakarėse. Ir štai, 
mėnesienos spindėjime Jis 
išvydo angelą, kuris artinosi 
prie Jo — išvydo Tėvo pasi
untinį. Jis laikė rankoje tau
rę, tamsia ir sunkią, ir ją iš 
tiesė, ir Jis palenkė savo su 
kepusias lūpas, kad pasisti
printų. Tačiau joje nebuvo 
kvapaus vyno, nei gaivaus 
vandens. Jis regėjo taurės 
dugne kraują, ir Jo kūnas ju 
to bukų vinių sukeltą skaus

mą, ragotinės padarytą žaiz
dą, ir iš galvos lašėjo tasai 
kraujas, iš nuplaktų pečių. Ir 
taurėje buvo deginantis actas, 
ir Jis juto ant savo dreban
čių lūpų tulžies kartėlį. Ir dar 
aštresnis kartumas lietė Jo 
veidą ir širdį: niūrūs neapy
kantos žvilgsniai ir pikti žod 
žiai kilo iš taurės, ir Jo mo
tinos ašaros darė sopulį ne
pakeliamą. Ir nuliūdęs bega
liniai, Jis iškėlė drebančias 
rankas į tyli) dangų ir sakė:

- «Tėve, jei nori atito^_ 
link tą taurę nuo manęs», - 
bet tuojau Jis kalbėjo nuolan 
kiai ir pasidavęs, — tačiau 
tebūnie ne mano valia, o Ta
voji».

Ir šitoji malda buvo tokia 
karšta ir sunki, jog per Jo 
veidą sunkėsi prakaitas, krau 
jo prakaitas šita buvo valan 
da, kada Jis pradėjo kryžiaus 
kelią. Ir angelas, kuris stove 
jo šalimais, dar kartą ištiesė 
taurę ir vėl Jis ieškojo joje 
atgaivos gėrimo, nes Jis bu
vo tiktai žmogus.

Tačiau joje nebuvo nė lašo 
suvilgyti lūpų kraštą: Jis regė 
jo taurėje gyvenimą ir laiką. 
Jis regėjo savo auką ir tuos 
kuriuos ta auka gelbėjo. Le- 
gijonat sielų rinko į savo šir 
dis jo kraują, kaip rožėmis 
buvo pasipuošę juo, ir dangus 
švitėjo nuo jų kilnumo. Jie 

kėlė rankas Į ju kryžių ir troš 
ko sau jo kančios, kad per 
ją priartėtų jam panašumu. 
Ir regėjo jie žmones, mielus 
ir silpnus kaip vaikai, jie py 
ko dėl savo mažų nelaimiu, 
ir savo skausmais guodės taip, 
kad nuodėmes skaitė sau at
pildu ir palengvinimu. Bet kar 
tais į jų širdis krisdavo ne 
išsakomas liūdesys, nepana
šus į žemiškąjį, ir apimdavo 
juos sielvartas, kad šitaip blo 
gai elgiasi su savo siela ir 
jie drebėjo, kad yra praradę 
Dievą - ir jie grįždavo, kiek 
toli butų nuėję. Ir tada jie 
švitėjo skaistūs ir laimingi, 
tačiau ir vėl netrukus jie pa
sirinkdavo patogesnį kelią, 
ir kryžiaus bijojo, kad nelai
mės valandą ieškotų jo išnau 
jo- Ir taip jie prisiirdavo, kaip 
pavargę vaikai, iki gerojo tė 
vo narni], jo kraujo paliktais 
sužeistų kojų pėdsakais.

Ir sunkus kraujo prakaitas 
krito Į taurę, ties kuria jis 
palenkė savo pavargusį žmo
gaus veidą. Ir baimė nemažė 
jo jame - ji kilo dar didesnė, 
ir dabar jis buvo išvydęs ją 
visame baisume, nes, artėjant 
aukos valandai, jis juto arti
nantis mirtį visų baimių vir
šūnę, visos nežinios pradžią, 
nes šitą naktį jis buvo tik 
žmogus. Bet Jam buvo palik
tas žinojimas, kad Jis gali ati 

tolinti ją - Jis žinojo, jog ga 
Ii ištiesti ranką ir nustumti 
taurę.

Ir jis žiūrėjo, kokia graži 
buvo naktis jo Tėvo žemėje 
— kvepėjo žemė, sutelkusi 
visus žydėjimus, ir švietė- 
žvaigždės, jos švietė tik gy
viesiems. ir apačioje degė 
žiburiai Jeruzalėje, gražiau
siame mieste, ir miegojo ra
miai žmonės ten, ir Genezūre 
to ežero pakrantėje sapnavo 
žvejai, ir netoli, akmeniu pri 
metamai, miegojo tie, kurie 
atsekė jį iš visokių Judėjos 
vietų — o miegas yra gyvųjų 
teisė. Jis žiūrėjo, koks švie
sus stovi prieš jį angelas, ir 
kaip sunkiai svėrė jo rankas 
taurė — sklidina kraujo ir 
tamsi, taurė prieš jo veidą.

Ir Jis pažvelgė dar kartą 
ten, ir jis išvydo per amžius 
einančius tuos, kurie keliau
ja vieni ir užsimerkę, jie ei
na išdidūs ir pikti, ir jie ug
nimi ir savo neapykanta iš
degina jo pėdas, jeigu nety
čia pataiko jas. Jie neša sa
vo galvas puikiai, net jeigu 
krenta — tačiau jis mato, ko 
kios sunkios yra jų širdys, 
tokios sunkios, kad jie patys 
to nežino - tokios sunkios, 
kaip šita taurė. — Ir dabar 
jis žino, kad priims savo au
kos išpildymą labiausiai dėl 
šitų, kurie neša tiek bloga, 

kiek jis gera. Jis junta, kaip 
jo širdis ima liepsnoti tokia 
begaline meile tiems, kurie 
bėga nuo jo, kad nuo šito šir 
dies degimo, kaip nuo saulės, 
išnyksta skausmingasis krau
jo prakaitas. Ir jo kojos ne- 
bejunta sopėjimo — Jis žino, 
kad jos keliaus paskui tuos, 
kurie jo neieško, jų neapykan 
tos gramzdinančius žingsnius 
jis užklos savo kraujo lašais, 
kaip gaivinančiomis gėlėmis 
padengs juos. Tai šitiems la
biausiai reikia jo išganomojo 
kraujo. — Ir jis ištiesė ran
kas į angelą, kuris dar Labi
au švitėjo naktyje - ir paė
mė iš jo taurę. Ir dabar Jis 
vėl pajuto savyje dieviškąją 
jėgą, kuri atvedė jį iš dan
gaus, kad meilė nugalėtų mir 
tį, kad prikeltų gyvenimą.

Trumpa tyla stojo kamba
ryje. Dabar vyrai pajuto, kad 
ji yra labai girdima, nes pro 
senio kalbą jie visai buvo už 
miršę perkūniją ir nežinojo, 
kada ji nutilo.

Ir dabar vėl atsiliepė sena 
sis vyras:

— Mano vaike, kas būtų su 
mumis, jeigu nebūtų Jo aukos 
dėl nevertųjų? Kas būtų gyve 
nimas, jeigu nebūtų aukos iš 
viso?

Ir jis pakilo nuo stalo ir 
išėjo į nulytą kiemą, o dan
gus dar buvo pilnas debesų.
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Dvasinis Bankro
tas

Iš Fulton J. Sheen knygos 
«Sūnus Palaidūnas».

«Vienas žmogus turėjo du 
sūnus, Jaunesnysis jų tarė 
tėvui: tėve, atiduok dalį tur
tų, kurie man priklauso. Tė
vas padalino jiem dviem sa
vo turtą. Greit po to jaunes
nysis sūnus visa surinkęs iš
keliavo į tolimą šalį ir lėbau 
damas išeikvojo savo turtą».

Tokia yra Išganytojo paly
ginimo pradžia apie sūnų pa 
laidūną. Jį perskaičius, pir
mas klausimas, kurį žmogaus 
protas stato, tai kodėl jaunes 
nysis sūnus panorėjo apleisti 
tėvo namus? Sprendžiant iš 
Evangelijos, po to, kada sū
nus palaidūnas į tėvo namus 
sugrįžo, atrodo, kad tie namai 
buvo pavyzdingi ir nieko juo 
se netrūko. Bet pirma, negu 
skaudaus gyvenimo patyri 
mas privedė jaunesnį sūnų 
prie susipratimo, jis gal ma
nė. kad tėvo namuose per
daug drausmės ir autoriteto, 
pergaug varžoma jo laisvė, 
kad tėvas savo vaikų valdy 
me buvo perdaug atsilikęs 
nuo modernaus šių dienų gy 
venimo.

Jaunesnysis sūnus gal ne
kartą vienas sau sakė, kad 
reikia gyvenimą išnaudoti ir 
gyvenimo linksmybėmis bent 
retkarčiais pasinaudoti, atsi
palaiduojant nuo dorovės varž 
tų. Nors sunku spręsti ar tai 
jaunesniojo sūnaus nepasto 
vus būdas, ar noras išsilais
vinti iš tėvo drausmės ir au 
toriteto privedė jį prie to žy 
gio. Nežiūrint, kaip ten buvo 
yra faktas, kad jis iš tėvo pa 
reikalavo, kad šis atiduotų jo 
turtų dalį. Jis manė, kad sa
vo asmeninei naudai ir lai
mei turtą geriau sunaudos, 
negu kad tai galėjo padaryti 
tėvas Tėvas jo reikalavimą 
patenkino, nes prievarta vers 
ti namie pasilikti, kada jis 
savo valia ir dvasia jau se
nai savo namus buvo 
apleidęs būtu buvę nenau
dinga. Čia turime žmogišką 
pavyzdį, kaip musų Dangis 
kasis Tėvas, kuris davė mums 
laisvos valios dovaną, atsisa
ko ją nuo mūsų atimti net ir 
tuomet, kada mes tą valią 
net ir blogiems tikslams pa
naudojant. Laisvo žmogaus 
prieš jo paties norą geru ne 
padarysi.

«Greit po to jaunesnysis 
sūnus visa, surinkęs iškeliavo 
į svetimą šalį», sako Evange 
lija. Tikras žmogaus gyveni
mo pavyzdys. Gendanti širdis 
palaipsniui nutolsta nuo Die
vo. Žmogus, kada dar vis 
ieško džiaugsmų, dar yra sa
vo valdovu, kol jo neužvaldo 
blogi darbai ir nuodėmės. Kol 
jis visa tai surenka, praeina

laiko, bet kartą surinkęs jis 
leidžiasi į svetimą šalį — o 
tikroji svetima šalis yra tik 
viena - kur nėra Dievo. Pra 
džioje, turėdamas turtą, ir 
džiaugdamasis naujai įgytos 
laisvės linksmybėmis, kuri jį 
atpalaidavo nuo tėvo draus
mės ir autoriteto, jaunikaitis 
manė, kad jis atrado raktą, 
kuris atidaro duris į visokc 
riopą laimę.

Pasaulyje yra labai daug 
tokių žmonių, kurie sako ir 
kitus moko, kad nėra bloga 
daryti tai. kas ką nori, kas 
kam patinka, kad tas būtų 
naudinga. Vaizdas po vaizdo 
žavinčio grožio kilo, prieš jo 
akis, ir šėsltančios pagundos, 
kurioms jis nepajėgė atsispir 
ti, stūmė jį tolyn į palaidą 
gyvenimą. Ir taip jo gyveni
mo linksmybių taurė liejosi.

Bet toki pasilinksminimai 
yra sezoniniai, laikini, greit 
praeinančio pašėlimo įkaitinti 
— sūnaus palaidūno klajonių 
sapnai. Ki'm'škais džiaugsmais 
ir nuodėme jam buvo leista 
naudotis tik tol, kol tas didi
no jo pagundas, k' įtino gaš
lumą, naikino sveikata, bet 
niekad nepasotino. Noras tu
rėti vis daugiau ir daugiau 
linksmybių augo. Apetitas to, 
kuo buvo maitinamas, didėjo, 
o pasitenkinimas mažėju. Nuo 
dėmė žadėjo saldų pasitenki
nimą bet davė tai, ka galėjo 
duoti — kartų pasibiaurėjimą.

Greit sūnaus palaidūno jau

nystė buvo sunaikinta, sveika 
ta išsisėmė, turtas išsieikvojo; 
nusiminimas, kaip neišgydoma 
liga, jį graužte graužė, džiau 
gsmo ir linksmybės pajutimas 
atbuko, nes susižavėjimo jaus 
mas daug ankščiau žmogų 
apleidžia, negu kad jėgos, ku 
rios susižavėjimą neša. Jau
nikaitis staiga pajuto tuštumą, 
kad visoks linksmybės jaus
mas jame yra žuvęs Evangė 
lijos žodžiais kalbant, atėjo 
toji diena, kad jis belėbauda 
mas išeikvojo visą tą. Štai ti 
kra gyvenimo apysaka, paša 
kyta keliais žodžiais. Pasau
lis tą jaunikaitį priėmė išs
kėstomis rankomis, prie sa 
vęs glaudė ir glamonėjo, kol 
paskutinį blizgantį skatiką iš 
jo išspaudė, išplėšė, o paskui, 
kaip nudėvėtą pirštinę, mėšly 
nan numetė ir užmiršo, kad 
jis kada nors gyveno.

Dorinė palyginimo pamoka 
yra aiški be paaiškinimų, bet 
dar reikia pridėti kitą, . istori 
nę pamoką, kuri atidengia, 
šių dienų, pasaulio dvasinę 
padėtį Jaunesnysis sūmušt' va 
karu civilizacija. Šešioliktam 
šimtmetyje Vakarų civilizaci 
ja kreipėsi i krikščionims 
Dvasios Tėvą. Kristaus vieti 
ninką ir pareikalavo iš jo pa 
veldėjimo to brangaus
išminties ir tradicijų lobio, 
sunkiu darbu, kova ir malda 
sukrauto per šešiolika šimtine 
čių. Šis palikimas nelengva

Ona Sadauskaitė

Mano Motulei
Priskinsių melsvųjų vosilkų aš Tau, 
Tave išdabinsiu bemiegant.
Sumerktom blakstienom Tave suradau 
Su balta galvute, kaip sniegas.

Tas garbanas baltas žiedais išvarstysiu 
Ir veidą blakstienom dabintą.
Priskinsių vosilkų iš lauko mūs lysvių, 
Žiedai lietumi Tau tekrinta.

Kai būsi išpuošta vosilkon jau Tu, 
Po slėnius plačiausius ieškosiu 
Gėlyčių melsvų, atminimo vardu, 
Ir jomis krūtinę Tau puošiu.

O kai Tu pabusi — manęs nebebus.
Ir veltui manęs Tu ieškosi.
Tik vėjas šiurens ten vosilkų stiebus, 
Dainuos atminimo žieduose.

buvo išsaugoti. Kartais reikė 
jo ne tik kraują už jį lieti, 
bet ir mirti. Buvo tai labai 
brangus turtas, nepalyginamai 
brangesnis už auksą sidabrą.

B. d.

SKAITYK IR PLATINK 
-MUSU LIETUVĄ»

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.
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PEIKIA BALDI’? KREIPKIS į TAUTIEČIO 
J. L. GalhsKas Ltda.

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 i rie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklypu.

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» I 
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šalikai vystės, gaivanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokalkom» eternituj ir braziiitui. 1 

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

I Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 I 
| são Paulo g

Madeiras do Brasil

I PERES & PRANAS LTDA.
■ Importação —• Exportação
• Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
1 Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

llli:llii||iilli:lliillillllll!liillllllilhilliHllilll.lhllhnililiillllllllltillllllllllluHlllltllillllllllittlllllllHlilhUliin<(HlllftlilllllllllliilhlllillllllllllHltl)lltl!lll

IRMÂO3

BAUŽYS

8 às 19 horas.s
MU ill'Hi iiiiiiyi||ii||iiiiiU|Hilii||ii|iii||ii||hllii||i<llii||ii||iillii||iillit|iii||iillii||ii||ii|Hi||ii|lii||ii|)ii||ii||ii||itllii||ii||ii||ii||ii||iiiliiliiilliHliilliilliilli Uli

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

Aberturas ae firmas
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contratos na junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO da

Reg strado no C.R C. sob o n • 551

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA S. PAULO
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jprihdys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

-■ ■■■

g

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

JARDIM RIVIERA

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

Rin R oberto Simonsen. 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P ça Clovis Beviláqua)

São Paulo

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Cia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

tTDA

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

Rua Javaės, 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
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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LUOMAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

išsimokėtinai.

Et R

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

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 kliu, nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 109 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliausk\, rua 
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.

JAO JCKCE
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
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ĮKURTA 1890 METAIS

AGUA

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

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

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510
São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

ia įgavai

II II5/MLA.O JF C A 115115IIE B5II im.

3967

vien- 
visa-

Caixa Postai
SÃO PAULO
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LIETUVOS NACIONAl 
MARTYNO MAŽVYDO BIBI

, Pirmieji bandymai
Praėjusią savaitę dalyvavau 

pasitarime būrelio žmonių, ku 
rie sielojasi mūsų tautiečių 
ištvėrimu Čia pietų Ameriko
je Kaip kitur, taip ir čia, nu 
tautinimo malūnas dirba išsi
juosęs. Pavyzdžiui svetimša
liui uždarytos visos durys vai 
diškoms tarnyboms bei dar
bams. O ir privačiose tarny 
bose tik trečdalis svetimšalių 
tegali būti. Žinoma, augant 
pramonės ūkiui, dažnai pro 
pirštus žiūrėdavo į šitą įstaty 
mą, bet, dėja, aitrus naciona
lizmas auga žymiai sparčiau 
net už ūkį; taigi kvalifikuoti 
specialistai, jei ir gauna dar 
bo, tai tik tokio, kurio «vieti 
niai» neįstengia, o be to, sve 
timšaliui duodamas atlygini
mas žymiai mažesnis. Arba 
kitas įstatymas: ligi 10 metų 
jaunuomenės mokslas tegali 
būti tik vietos kalba betkurio 
se mokyklose, ar jos būtų 
valdiškos, ar privatiškos.

Vaikai gimę šioje žemėje, 
savaime tampa, jos piliečiai 
neturi teisės dalyvauti draugi 
jiniame gyvenime, jeigu jis 
yra švetimšalių. Taigi mūsų 
jaunimas čia gimęs mecha
niškai atskiriamas nuo tėvų 
draugijinio gyvenimo. O ką 
jau bekalbėti apie triuškinau 
čią įtaką gatvės, aplinkumos 
ir 1.1.. Visa tai matydami, bū
relis pasiryžusių idealistų su
kūrė naują organizaciją ku
rią pavyko užregistruoti tik 
sekančiu pavadinimu: Lietu
vių - Brazilų Kultūrinio Ben
dradarbiavimo Klubas.

Į šitą organizaciją įėjo ne
maža (Visi - Red.) buvusio 
Menininkų Klubo, kuris, nebu 
vo registruotas. Visa mes tu 
rime suprasti ir įvertinti vie
ningai paremiant šitąkulturinį 
tautinį darbą, kitaip istorija 
mus pakaltins, kad mes buvo 
me nesusipratę ir nieko ne
darėme taūtos savisaugai.

Žymesnieji darbuotojai šita 
me bare, kaip J. Januškis, 
inž, Abraitis, M. Remenčienė, 
M. Viukšnaitienė, stud. Kata 
tai ir kiti turi gražių sumany 
mų kurie, jeigu ir nepilnumo 
moję, tai bent nutolins gres
iantį mūsų tautiečiams pavojų.

Vienas iš pirmųjų svares
nių reikalu yra įsigijimas Klu 
bui patalpų. Ir nebet kur, o 
tik miesto centre, prie gero 
susisiekimo, kad visi tautie
čiai lengvai galėtų jį pasiek 
ti. Klube, be salės susirinki
mams, knygyno - skaityklos, 
kultūrinių pramogų patalpos, 
galėtų būt ir užkandinė, o 
net ir pravažiuojantiems tau 
tiečiams nakvynė kambarių. 
Kaip kad panašiai yra Londo 
ne, ar vienu kitur.

Be šito mūsų kolonijos gy 
venimas ir toliau pasižymės 
pakrikimu, merdėjimu ir stoka 
tarpusavio bendradarbiavimo.

K. K. Lizdeika.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR 
VELYKŲ SEKMADIENIO PA- 

MALDOS

Vila Zelinoje

Didįjį Penktadienį pamaldų 
pradžia 8 vai. ryto.

Didįjį Šeštadienį ugnies, 
vandens šventinimas ir mišios 
6:30 vai. ryto.

Mįšparai 21 vai.

Išpažinčių bus klausoma 
visą šeštadienio naktį.

X. I BRAZILIUOW
Prisikėlimo procesija

6 vai. ryto. Procesija eis 
šiomis gatvėmis: išėjus iš baž 
nyčios bus einama avenida 
Zelina ligi Campos Novos gat 
vės, gimnazijos. Campos No
vos gatve, pro seselių praa- 
ciškiečių vienuolyną įeis j 9 
gatvę, kuria per Largo S. Jo 
sė bus grįžtama bažnyčion. 
Mišių metu giedos L.K. Ben
druomenes choras diriguoja
mas maestro AL Ambrozaičio 
šv. Pranciškaus de Witt ketu 
riais balsais mišias. Vargonais 
akompanuos Seselė M. Marce 

Poetės Onos Sadauskaitės - Dorn, “Mūsų Lietu vos” bendradarbės, dukrelės Ritos — Marijos, 
3 mėn. amž., krikštynos Nuotraukoje: kun. klebonas Pijus Ragažinskas, Uitos tėvas inž. 
Jack Dorn, krikšto motina ponia Marija Remenčienė su Ritute ant rankų, ponia Ona Dorn 

ir krikšto tėvas p. Stasys Remenčius.

BALANDŽIO 12 d. VISI Į TEATRO \RTUR DE AZEVF 
DO - A V. 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.$ 10,00.

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 M o ko n !
«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 «Litu nii- 
jos» Scenos Mėgėjų Būrelio art.štai.

Režisuoja: Juozas Kemėža
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. «LITUANIA»

liną. Pamaldų metu chorą” 
dar sugiedos Witto Regina 
Coeli ir Handelo iš kantatos 
«Mesijas» «Aleliuja».

- Š. M. kovo mėn. 22 d. 
buvo išrinkta nauja São Pau 
lo Lietuvių Savišalpos ir Kul 
tūros Bendruomenės «Lituâ
nia» valdyba, kurią dabar su 
daro: Pirmininkas inž. Zeno
nas Bačelis, Vice-pirmininkai 
- Kl. Jūra ir St. Remenčius, 
sekr. - V. Butkevičius ir J. 
Kaseliūnas, Ižd‘ Gražvydas 
Bačelis ir Knygininkas - kun. 
K. Miliauskas.

LIETUVIAI ŪKININKAI BRAZILIJOJ.

Ryžių laukai Dudėnų ūkyje Boa Esperança do Sul valsčiuje, 
netoli Araraquaros. Pasėlius apžiūri vyresnis Dudėnų sūnus 

ir Joms Paukštys, kurio ūkį

Revizijos Komisija: pirm. 
A. Žibąs, sekr. Al. Vinkšnaitis, 
narys K. Kaulinis.

SUSIRINKIMAI M O K S LEI VIU 
ATEITININKU

susirinkimai šaukiami Didįjį 
Penktadienį, tuoj po pamaldų 
apie 9 vai.

Kitas susirinkimas šaukia
mas per Atvelykį, 12 d. ba
landžio 9 vai. ryto Vila Zeli
noje. Ir tolimesnių apylinkių 
moksleiviai kviečiami daly- 
va u U.

— Paragvajus Pietų Ameri
kos futbolo nugalėtojas Antras 
ir paskutinis lošimas buvo su 
Brazilija, kurį laimėjo 3x2. 

Iii
. 

‘II
I 

lll
> 

Ill
 

U
H
 

ni
i 

uu
 

U
U
 

ill
i 

ill
i 

‘ Ii
i 

H
li nu
 

ilh
 

uu
 

ill
i 

U
H ili
i 

H
H nu
 

uu
 

nu
 

<I
H
 

U
ll ‘II
I 

lll
l ‘l|
i 

lll
l 

U
U lll
l 

U
ll 

U
ll lll
l 

lll
l 

lll
l 

lll
l 

lll
l 

U
ll lll
l 

ur
 

lll
l 

uu
 

lll
l 

lll
l

USi
Ull v

III
llll

: Casa ^prindgs & Čia. llll
nu
llll
llll

llll-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UH

® PRAÇA SÃO JOSÉ. 1 - V. ZELINA — S. PAULO
llll
llll
llll
llll

; HP

!!!; VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI ilk
UH

I!1)! NAŪJANYBIŲ
llll , ,.

llll 
'III 
llll

1 UH ,, . „. .. . . i - , xv. , ....
nu Geležies reikmenų, dažu, lėkščių, aluminiu indų,

Į Ull i .

UH 
llll 
UU

hi' įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių 
llll 1 ■

llll
IHI 
llll

nli! fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
uu
llll
UH

jįjį Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA Ull
UU

líil ISS1MOK ĖJIMUI.
llll

llll 
IKI 
llll

‘i'ii'i Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
i ilk
|ilH_

UH 
llll 
UU 
Ull.

till 
U

ll 
llll 
U
H 

U
U 

U
H 

Uit 
U
H 

U
ll 

uu 
llll 
U
H 

llll' 
U

H 
llll 
llll 
U

ll 
U

ll 
U

ll 
U
H 

uu 
lill 
llll 
U
H 

llll 
lllli 
llll 
U
U 

llll 
Ul> 
llll 
nu 
lU

i 
U
H 

IH
I 

nu 
uu 
uu 
llll 
uu 
llll 
in 
uit 

| UI! 
S

” ndirba irgi Dudėnų šeima. 
Š oje apylinkėje dar ūkius tu 
r i Balčiūnai, kurie verčiasi 
vatos ūkiu ir bitėmis, turi 
apie 100 avilių bičių. Didžiau 
sias tikis. 30 alkerio yra Jo
no Deveikio. Boa Esperança 
apylinkės yra labai gražios 
ir žemė derlinga, arti didelių 
miestų, taip, kad produktus 
yra labai lengva parduoti už 
gerą kainą.

M I R Ė

AfA. Petras Strazdas

Kovo mėn 27 d. V. Bei oje. rua 
Petunhas 19. Petras Strazdas, 
73 metų amžiaus, kilęs iš Le 
liūnų. Paliko nuliūdime keturis 
sūnus, dukterį,marčias, žentus 
anūkus.

Palaidotas São Caetano ka 
puošė.

— STREIKAI gal ir pasi
baigs prieš Velykas. Guberna 
torius Lucas Nogueira Garcez 
tarpininkauja tarp darbininkų 
ir fabrikantų.

Susitarimui pagrindu paimta 
23 procentai pakelti uždarbį.

— Ketvirtadienio naktį mies 
to centre vėl pasikartojo sau 
gurno organų susikirtimas su 
streikininkais. Yra sužeistų. 
Tarp areštuotų yra ir komu
nistų deputadas Moreno.

— Streikai! ruošiasi išeiti 
Brahmos bei Antarctica fabri 
kai.
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