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Argentina
pergyvena sunkų ekonominį 
krizį. Per paskutinius penke
rius mentus gyvenimas pabran 
go 500 procentų. Dirbo ma
sės yra nepatenkintos. Visuo 
menės išnaudojimas, kaip nie 
kad ir niekur kitur Arti vy
riausybės stox lutieji, kurie 
prieš keletą metų neturėjo nie 
ko, tapo milijonieriais. Žmo
nių nepasitenkinimui augant 
prezidentas Peron ryžosi i m 
tis pačių griežtųjų priemonių 
■pradėti «vahmą», valdžios 
įstaigose ir bausti nešąžingus 
prekybininkus. Prezidento pa 
siryžimo kietumą rodo jo pa 
sakymas, Kad jei ir jo tėvas 
nusikalstii, bút traukiamas 
atsakom vbėn.
Tėvo nereikėjo bausti... Bet 
švogeris, jo asmeninis sekre 
torius garsiosios Eva . Pefon 
biolis.J uan Duarte, būvio atleis 
tas iš Sekretoriaus pareigų ir 
po poros dienų nusišovė. Pa
liktame laiške rašo, kad neira 
Įėjęs pakęsti žmonių šmeižtų 
ir dėlto nusižudęs. Užsienio 
spauda praneša, kad preziden 
to švogeris buvo pusėtiniai, 
palyginamai per neilgą laiką 
praturtėjęs, ir pajutęs, kad ir
jis neišvengs bausmės, pats 
nutraukę savo gyvenimo siūlą.

Bombų sprogimas ir gaisrai 
Buenos Aires centre

Balandžio mėn. 15 d. Bue
nos Aires mieste peronistai 
sušaukė didžiulį mitingą ku
riame pasakė svarbiausią kai 
bą pats prezidentas Peron. Mi 
tingo metu, netoliese, vienam 
restaurane. už 150 metrų nuo 
prezidentūros sprogo bomba. 
Kita susprogo požeminio trau 
kinio vagone. Peronas aiški
na, kad tai svetimšalių, jo vy 
riausybės priešų, darbas. Bet 
gali būt, kad tai jo paties par 
tijos žmonių darbas, kad bu
tų pakankamo pagrindo pas
pausti opoziciją ir minios dė 
mesi nukreipti nuo darbo ir 
duonos klausimo į politiką 
kartu parodant, kad štai kur 
yra visos negerovės kaltiniu 
kai.

Sufanatizėjusių peronistų bu 
rys per jėgą įsibrovė į radika 
lų partijos butinę, sudaužyda 
mi duris, langus, viską apvers 
darni aukštyn kojomis.

Socialistų partijos būstinė 
buvo uždegta, kurią gaisras 
visiškai sunaikino.

Taip pat buvo padegtas ir 
Joquey Club, viena iš didžiųjų 
Argentinos labdaringųjų įs
taigų.

Taip pat buvo nžpulta ir pa 
degta demokratų partijos bus 
tinė.
Prez. Peron savo kalboje paša

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 28, Q to and. salas 604 ir 605. 

(kampas Praça du Se) Fone: 35-8240 ir 32-0064

Gražiosios Lietuvos sostinės - Vilniaus vaizdas. Tolumoje matyti Gedimino pilis.

kė, kad įtikinėjimo metodas 
bus pakeistas prievarta

Argentina gyvena sunkų po 
litinį ir ekonomini krizį.

Pasikeitimai

sužeistais belaisviais ir kali
niais prasidės balandžio mėn. 
2p d.. Tiek iš komunistų, tiek 
iš sąjungininkų pusės numaty 
ti apsikeitimui belaisviai ve 
žami link fronto linijos.

ŠVEICARIJA

yra siūloma globėja nenorin
čių grįžti į savo kraštus karo 
belaisvių. Ši pasiūlymą Švei
carijos vyriausybė dar tebe
svarsto.

BRAZILIJOS

atstovas Junginių Tautų Or
ganizacijos politinės komisi 
jos susirinkime pasiūlė, kad 
Korėjos karo derybos eitų Ko 
rejoje tarp suinteresuotų pu
sių (>NU organizacijoje nebú 
tų svarstomas klausimas.

Rūsų atstovas pareiškė, kad 
nesutinkąs su pasiūlymu. Jis 
siūlo ir Korėjoje ir ONU Ko 
rėjos klausimą svarstyti.

AMERIKOS

kariuomenės vadovybė, kraš 
to gynimo ir kariuomenės mi 
nisteriai, Charles Wilson ir 
Robert Stevens lankosi Euro 

poje. Jų tikslas aplankyti esan 
čias Europoje kariuomenės 
bazes ir dalyvaus nuo 2U ligi 
26 balandžio Šiaurės Atlanto 
organizacijai priklausančių 
tautų, krašto apsaugos minis 
terių konferencijoje.

ORIGINALI KONTRABANDA

Egipte, kada vieno karava
no asilus tikrino veterinoriai, 
pastebėjo, kad trys asilai la
bai blogai atrodo. Veterino- 
riai. nepaisant savininkų prie 
šinimosi, įsake sergančius asi 
lūs užmušti. Už
muštų gyvulių skilvyje sura
do penkis metalinius vamzde 
liūs su opiumi, vertės tukstan 
čio svarų sterlingų.

Praėjusią savaitę buvo su
gauti kontrabandininkai norė 
jusieji pereiti Raudonąją Jurą 
su 108 kiligramais opiumo 
penkiasdešimts tūkstančių sva 
rų sterlingų vertės.

ANGLIJOS 

biudžetas praėjusiais metais 
suvestas su 291 milijonu sva 
rų sterlingų pertekliumi.

Brazilijoje
STREIKAI.

Šios savaitės pradžioje išė 
jo streikan grafikai. Daugumo 
je streikuoja komercinio dar
bo grafikai. Jie reikalauja pri 
dėti mėnesiui suaugusiom 
tūkstantį kruzeirų, nepilname 
čiams - penkis šimtbs.

Generalinio streiko praves
ti nepavyko. Streikas vyksta 
tik dalinis. Fabrikuose dalis 
darbininkų dirba, dalis strei
kuoja.

32 PROCENTAIS

sulig São Paulo Darbo Tribú 
nolo nusprendimu, bus pakel 
tas darbininkų atlyginimas.

Atrodo, kad daugumas su Ši
uo sprendimu sutiks. Taigi šio 
mis dienomis gali baigtis ir 
streikai ir gyvenimas įeiti į 
normalias vėžes.

— São Pauly projektuoja
ma išplėsti žvejyba Atlanto 
vandenyne. Norima daugiau 
ir pigesnių žuvų pristatyti rin 
kai.

PREFEITAS JANIO QUA
DROS VALO...

Prefeitas Janio Quadros yra 
pasiryžęs keliais šimtais suma 
žinti São Paulo prefeitfiros 
valdininkų skaičių, daugumoj 
iš laisvai buvusio prefeito pri 
imtų.

Taip pat nori peržiūrėti by 
las valdinininkų pasinaudoju
sių São Paulo estado konsti 
tucijos 30 paragrafu. Šis kons 
titucijos straipsnis teikia pri
vilegijų visiems valdininkams 
kurie dalyvavo 1932 m. revo 
liucijoje prieš federalinę vy
riausybę. Tai yra vadinami 
konstitucionalistai. O valdiniu 
kams privelegijos yra tokios, 
kad laisvai samdomas kons- 
titucionalistas turi teisės tap 
ti pastoviu valdinininkų, ku
rio niekas negali atleisti. Ki 
ti valdininkai turi teisės vie 
na kategorija pakilti aukštyn.

Praktikoje pasirodė, kad 
šiuo konstitucijos paragrafu 
pradėjo naudotis labai daug 
tarnautojų. Net tie, kurie tuo 
meta visai nebuvo São Paulo 
estade, arba net keturiomis 
kojomis vaikščiojo. Automa
tiškas pakilimas kategorijoje 
miesto iždui atsieina daug pi 
nigo. Todėl dabartinis prefei 
tas nori patikrinti ar visi tie, 
kurie naudojasi ta previlegi 
ja, turi teisės naudotis. O gal 
tik už pinigus nusipirkę doku 
mentus pasinaudojo teikiama 
previlegija Nemaža valdiniu 
kų jaučiasi nepatogiai.

PREZ. GETUL1O NORĖJO 
PAKEISTI SANTVARKĄ?

Opozicinė spauda prfsispy 
rūsiai (pav. O Dia) įrodinėja, 
kad prez. Getulio norėjo pas 
kelbti diktatūrą. Bet planus, 
visai nesąmoningą! išdavęs 
darbo ministeris Segadas Via 
na. Jis prezidento planus pa
pasakojęs vienam industrialui, 
kuris juos išnešė viešumon.

Kiti gandai sako, kad admi 
rolas Pena Botokuris vadovau 
ja prieškomunistinei akcijai, 
organizavo perversmą prieš 
prez. Getulio. Bet ir čia pla
nai buvo išduoti.

TEN, KUR VĖJAS PUČIA.

Netaip senai dienraštis «O 
Dia», Adhemar de Barros ide 
jų reiškėjas, išrinktą prefeitą 
Janio Quadros su dumblais 
maišė. Dabargi stengiasi pa
taikauti ir giria naujo prefei
to visus potvarkius.

DABAR REIKĖS DIRBTI.

São Paulo miesto prefeitú- 
ros valdininkams geros dienos 
baigėsi Tarnybos metu nega 
lės daugiau eiti maudytis ar 
plaukų frizuoti. Sulig nauju 
potvarkiu visiems įeinant tar 
nybon yra privaloma pasirašy 
ti knygon įeijimo ir išėjimo 
laikas. Tarnybos metu yra 
uždrausti pasivaikščiojimai.

— Gegužės mėn. 1 d. Bra
zilijos prezidentas Getulio 
Vargas pasakys reikšmingą 
kalbą kurioje bus paliesta ak 
tuliausi momento reikalai.

— Petras Puta, ištremtas 
iš Brazilijos kaip komunistas, 
į Lenkiją ir gyveno stovyklo 
je; gautomis žiniomis jį nušo 
vęs lenkas «tavorscius».

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

I.į.cpiyps flflžlttttalinė
M.Milžk vdu biblioteka
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Kaip Vakarai gins Eu 
ropa

Spaudoje ar per radijus daž 
nai girdime pranešimų apie 
NATO konferencijas, pasitari 
mus, planus, vykdomus oro, 
jūrų ar žemyno manevrus etc. 
Kaip iš tikro yra, kiek yra pa 
žengusi Vakarų gynyba, kas 
daroma realiai bolševikų grės 
mei atremti? Tai vis klausi
mai, kurie rupi ne tik tremti 
niams, bet ir vokiečiams su 
kitais Vak. Europos gyvento
jais, bijančiais bolševikinės 
invazijos. Šiuo metu, kaip pa 
žymi vokiečių spauda, eina 
kova dėl Europos ateities. Tai 
likiminis jos klausimas. Jei 
patys europiečiai nenorės gin 
tis, tai ir amerikiečiai nega
lės jų kaip reikiani nuo inva 
zijos iš Rytų apsaugoti. NATO 
gynybinis pajėgumas nuolat 
auga ir tvirtėja. Tai gali ge
riausiai įsitikinti ir patys gy
ventojai Pfalzo (Vokietija) 
krašte, kur iš žemės dygsta 
aerodromai, kareivinės, stovy 
klos, pratimų aikštės. Visa 
Vak. Europa suskirstyta į 2 
pagrindines sritis: Base Sec
tion, esančią vakarų Prancū 
zijoje prie Bordeaux ir La 
Rochelle, ir Advance Section, 
apimančią Pareini prie Liu
ksemburgo su Metzu, Kaisers 
lauternu ir kt. vietovėmis. Yra 
ir trečioji pagalbinė linija, ei 
nanti iš Livorno Italijoje per 
Austriją į Mūncheną. Prancū 
zija sudaro tik vieną etapą 
visoje gynybos sistemoje. Pa 
ti sistema yra tiesiog milžiniš 
ka ir apima visą eilę Įtvirtini 
mo taškų,aviacijos bazių, šaud 
menų, pakaitos dalių ir mais 
to sandėlių. Ji yra subordinuo 
ta SHAPE, vyr. NATO pajėgų 
Europoje vadovybei (SHAPE 
yra santrumpa iš Supreme 
Headquarter Allied Powers in 
Europe). Jai nuo 1952 m. bir 
želio 1 d. vadovauja gen Rid 
gway. Joė teritorija siekia 
nuo Nord Capo iki Vidurže
mio juros ir yra sritiškai pa
dalinta Į 3 ruožus: šiaurės 
Europą. Pats NATO koalici
nės armijos aparatas ir jo 
struktūra yra palyginti gana 
komplikuoti. Vyriausioji SHA 
PE būstinė yra prie Rocquen 
court, netoli Versalio. Iš čia 
vykdomos gen. Ridgway ir 
jo generalinio štabo šefo 

Gruentherio direktyvos. Atlan 
to pajėgų generalinį štaba su 
daro 12 tautybių apie 400 ka 
rinininkų, tarp kurių nėra tik 
portugalų ir Islandijos atstovų. 
Dar prie Eisenhowerio buvo 
įkurta NATO gynybos akade 
mija, turinti paruošti vadus 
įvairiems komplikuotiems už 
daviniams įvykdyti. Fonne- 
bleau miške, 50 km Į pietus 
nuo Paryžiaus, yra įsikūrusi 
vyr. Centro Europos žemyno, 
oro ir juros pajėgų būstinė 
su marš. Juinu, gen. Norstadu 
ir adm. Jaujard’u. Kol kas vy 
riausią vadovvbę visoj Euro
poje į savo ranką yra suėmęs 
gen Ridgwai, bet netrukus 
dali savo pareigų jis perleis 
marš. Juinui.

Kai Santvarvininkai 1945 
m. baigė Europoje karą, tai 
niekas negalvojo apie naują 
priešą, ir kiekviena šalis sa 
vo vyr. būstines kūrėsi ten, 
kur jų kariams atrodė pato
giausia. Prancūzai pasirinko 
Baden Badeną, amerikiečiai 
— romantiškąjį Heidelbergą 
etc. Bet paskui prasidėjo šal 
tasis karas. Tada britai Rhei 
no armijos vyr. būstinę įkūrė 
Mõnchen-Gladbache, amerikie 
čiai įsitaisė netoli Paryžiaus 
o aviacijos daliniai buvo per 
mesti į aerodromus į vakarus 

.nuo Reino. Toks elgimasis 
taktiškai teisingas. Kai pasiio 
dė, kad amerikiečiams teiki 
mą iš Bremeno 300 km. Į pie 
tas siųsti lygia greta su So
vietų zonos linija nėra protin 
ga. nes kiekvienu momentu 
tokią liniją atkirsti yra labai 
lengva, visi teikimo keliai 1950 
m. pabaigoje buvo iš naujo 
pertvarkyti. Dabar svar
biausioji teikimo bazė yra 
įkurdinta Prancūzijoje prie 
Atlanto pakraščių, kur į Bor 
deaux ir La Pailice uostus 
prie La Rochelle visą laiką 
atplaukia ir iškraunami ame
rikiečių laivai. Aplink Borde 
aux miestą įtaisytos didžiulės 
medžiagų bazės St. Sul pice 
iškraunamas benzinas lėktu
vams ir sukvežimiams, St. 
Jean d’Angely — radijams, 
siųstuvams ir kt., Fontenet 
vietovėje surikiuoti tūkstan
čiai įvairiausios rūšies važine 
nu, o Rochfort ir Periqueux 
vietovėse stūkso tiesiog kal
nai konservų dėžučių ir kram 
tomosios gumos. 100 km į pie 
tus nuo Borneaux yra įtaisy-
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Ona Sadauskaitė

Be Tavęs
Be Tavęs, mylima, ne Velykos, — 
Nėr žiedų be Tavęs širdyje...
Tik kaip sapnas gražus pasiliko, — 
Tavo vardas, brangi, Lietuva.

Tau pavasaris žengia didingas, 
Širdį dengs baltas šydas žiedų. 
Tave laimins Dangus stebuklingas, 
Nebejausi Tu savo žaizdų...

Be Tavęs čia už marių nelinksma. 
Perskausmingai toli Tu esi.
Tave trokštam matyti aplinkui, 
Nes Tu mūsų aušrinė šviesi.

Nėr pavasarių mums čia už marių, 
Už melsvų, tolimų vandenų...
Supas palmės ir noksta bananai, 
Bet nėra vyturėlio dainų.

Mums gyvenimas liko kaip monai, 
Nesulaukiam prašvintant dienos...
Žemėj saulių tebus milijonai, 
Bet jų mums nepasiekt niekados.

Nebemokant jau džiaugtis ir juoktis, 
Kaip vaikai, nebok nykščiam žieduos. 
Mums išplėšė nevystančią puokštę. 
Las grąžins, kas mums Ją atiduos?

Širdyje viltis miršta ir gema.
Kaip ilgai reiks gyvent be Tavęs? 
Taip toli mums šventa Tavo žemė! 
Kas gyvent, ar numirt ten nuves?

Tave meldžiame, mielas Dievuli, 
Tu grąžinki mums žemę širdies. 
Mūs krūtinėj toks sielvartas guli. 
Tu teisybės mums ranką ištiesk!

Be Tavęs, mylima, nė Velykos, — 
Nėr žiedų be Tavęs širdyje.
Tik kaip sapnas gražus pasiliko. 
Tavo vardas, brangi, Lietuva.

tas milžiniškas karo šaudme 
nų Captieux sandėlis, kur po 
žeminiuose bunkeriuose arba 
šiaip palapinėse sukrauti tūks 
Laučiai įvairiausių rūšių gra
natų, lėktuvų bombų, napalo 
sviedinių ir raketų. Prireikus 
reikalingos medžiagos ir gėry 
bes pasiunčiamos per Prancū 

ziją j priešakinį ruožą. Prie 
Kaiserslauterno yra tiesiog iš 
žemių išdygęs ištisas kareivi 
nių miestas, galįs sutalpinti 
20.CCÜ vyrų.

Šitai teikimo sistemai vado 
vauja iš savo vyr. būstinės 
Orleano mieste gen. Youngas 
Orleanas guli pusiaukelyje

1953 m. balandžio 18 d.

tarp pagrindinio ruožo ir prie 
šakinio. Čia susisiekimas toks 
gyvas, jog prancūzai buvo 
priversti Eordeaux-Metza ruo 
že pastatyti net trečią geležiu 
kelių bėgių liniją. Pietų Vokie 
tijoje ir Austrijoje stovintiems 
amerikiečių daliniams visas 
teikimas pristatomas iš italų 
Livorno uosto per Brennerį 
ir Semmeringą. Tačiau šioji 
teikimo organizacija sudaro 
tiktai dalį visos NATO vad. 
Infra struktūros. Įvairios jos 
vieną su kita surištos radijo 
siųstuvų ir telefono tinklu, o 
oro erdvę seka visa eilė ra
daro stočių. Aviacijai yra pas 
tatyti 24 aerodromai su beto 
nu išgrįstų lėktuvams pakilti 
keliu nuo 2,5 iki 3 km ilgio. 
Prancūzijos širdyje, Chateau- 
roux mieste, yra įtaisytos di 
džiausios Europoje lėktuvų 
dirbtuvės. Visą tą organizaci 
ją amerikiečiai yra sukūrę 
savo energija tiktai per pasta 
ruosius 2 metus, susidariusių 
išlaidų net 4/5 apmokėdami 
iš savo kišenės.

Šveicarijoje, Berno mieste, 
P. Kaupto leidykloj Fredo 
Simsono knygoj «Mes giname 
Europą» aprašoma, ką auto
rius pats savo akimis matė 
lankydamas NATO būstinę 
Prancūzijoje. Joje pažymima, 
kad apie 20.000 amerikiečių 
karių turi gyventi prancūzų 
žemėje. Ko amerikiečiai nori 
prancūzus išmokyti, tai pirmoj 
eilėj amerikietinio darbo te n 
po Amerikiečių kariai pripa 
žįsta, kad prancūzai nesuge 
ba taip kietai dirbti, kaip vo 
kiečiai. Ir visa aplinka Vokie 
tijoje yra amerikiečiams kur 
kas geresnė negu Prancūzijo 
je. Tuo tarpu kai kur prancū 
zai mėgina apyvartos mokes 
ėiu apdėti net amerikiečių pi 
nigais apmokomas ir jų tei 
kiamas NATO karinėms pajė 
goms gėrybes....

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

Nelė Mažai ritė

Baladė Apie Bure
(Iš novelių rinkinio «Gintariniai Vartai», laimėjusio šiais me 

tais 500 dolerių premiją)

Prie jūros buvo kaimas, gy 
ventojai vertėsi pusiau žvejy 
ba, pusiau žemdirbyste, o ta
sai, kuris gyveno kiek atoki
au, kraštutinėje troboje, buvo 
tiktai žvejys. Tokie buvo buvę 
ir jo protėviai - jie ne vienas 
nemokėjo gyventi ramiai, kaip 
dirvoje pasodintas augalas 
jiems patiko tik tai, kad jie 
niekuomet nežinojo, ką darys 
rytoj. Gal būt, ūžtat jie vie
nas kitas buvo išklydęs į pa 
šaulį, jie tarnavo jūrininkais 
svetimų kraštų laivuose, jie 
klaidžiojo po įvairias tolimas 
šalis, kitas namo grįždavo 
tiktai numirti, nes savo kau
lus palikti kur nors kitur, ne 
šiose pajūrio kapinėse, ne, to 
jie ir galvoti negalėjo. Teisy 
bė. vienas nebuvo grįžęs nė 
toliau gyventi, nė tuojau nu
mirti - tai seniai, tas, kuris 
iš prūsų nešė knygas, ir po 
ilgų sėkmingų tokio darbo me 
tų, vistiek buvo pagautas, iš
vežtas į Sibirą ir tenai dvigu 
bai miręs, kaip miršta tie, ku 
rie negali atsigulti tėviškės 
žemėje. Tačiau šiose kapinė

se jam būvo palikta vieta, ir 
jo vardas užrašytas ąžuolo 
kryžiuje, ir giminėms atrodė, 
kad jis savo amžinąjį miegą 
sapnuoja savųjų tarpe. Tokie 
buvo buvę tie, iš kraštutinio 
kiemo, o dabartinis, nors pra 
gyveno savo amžių be kokių 
ypatingų nuotykių, bet mėgo 
savo pavojingą darbą, buvo 
drąsus juroje, ir taip užaugi
no visus tris sūnūs.

O, tas trečiasis! Nuo pat ma 
žumės, galima sakyti, jis gy
veno jūroje, nes tik ten buvo 
jo žaidimų vieta, ir mokykla, 
ten poilsis ir darbas ir, jeigu 
vakare vėlai pasigesdavo vai 
ko, žinojo, jog tikriausiai yra 
užmigęs valtyje Ir kartais 
motina sakydavo, ir juokais 
liūdnai sakydavo ji:

— Gal tu iš viso ne mūsų 
vaikas, o kokia nematyta žu
vis. * .

Ir jis juokėsi, jis nedaug 
kalbėjo, bet labai linksmai 
mokėjo juoktis, ir jis mylėjo 
motiną labiau negu kuris ki
tas, bet jis palikdavo ją ir ei 
davo į jurą. Mėnesienoje, mi

gloje, auštant, juodžiausią nak 
tį, per žaibus - jis visuomet 
žinojo jūroje kelią, vos ne į 
aną pusę Baltijos, jis nebijo
jo nieko, ir taip buvo įprasta, 
kad už jį nebijojo niekas. Ne, 
apie motiną to nepasakysi.

Užtat tėvas, o, jis kartojo 
saviems ir svetimiems, karto
jo:

— Džiaugsmas žvejui turė
ti tokį sūnų. - Šitokį, galvojo 
jis apie trečiąjį. Taip, ir abu 
vyresnieji buvo, kaip reikia, 
bet šitas! Ir, kai sūnus augo, 
augo ir tėvo svajojimai, tarsi 
jam į ausį šnibždėjo jo nenuo 
ramos protėviai: - Jis negali 
tik šiaip sau gyventi. Gaudy
ti plekšnes ir menkes yra pa 
dorus dalykas, bet yra didės 
nių.

Tas, kuris žuvo ištremtas 
už knygas, kalbėdavo, kaip 
pranašas, ir jo žodžiai yra iš 
likę giminės atmintyje, kaip 
jo vardas kapinėse. - Mes bū 
sime kada nors laisvi, - kalvė 
jo jis, - mes valdysime patys 
savo žemę ir savo dalį jūros. 
Pro mūsų kentėjimus ir krau 
ją atsivers mūsų laisvė, lyg 
iš gilumos iškils gintariniai 
vartai, ir pro tuos vartus pa 
saulis regės mūsų vertumą, 
o mes keliausime į pasaulį be 
prievartos ir grįšime be bai 
mės. Dideli ir stiprūs laivai 
plauks iš mūsų uostų, jie ve

žios žmones ir veš prekes, ir 
laivai bus mūsų, ir kapitonai, 
kurie laivus valdys, bus mū
sų krašto vaikai.*- Taip kal
bėjo jo prosenis, ir dabar žve 
jys atsimindavo jo žodžius ne 
retai, o tuos apie laivus - nuo 
latos. Apie laivus, kuriuos 
ves per pasaulio jūras savi, 
mūsų vaikai ir jis galvojo 
apie sūnų, apie savo trečią 
sūnų. Kas gali geriau tikti to 
kiems žygiams, jeigu ne šito 
kie? Ir jis galvojo ir galvojo, 
ir kartą tai pasakė visiems 
girdint, o sūnus, šitas trečias, 
tarė ramiai:

— Žinoma, aš visada taip 
galvojau.

Ir dabar tai pasidarė visų 
namų rūpestis, kad jis eitų į 
mokslus, kad mokytųsi be var 
go ir kliūčių, ir visi sunkiai 
dirbo tam. Gal būt, kartais jo 
brolius apimdavo truputis pyk 
čio ir pavydo, tačiau jie bu
vo geri žmonės ir tokios min 
tys praeidavo greitai, kaip de 
besys. Argi nereikėjo didžiuo 
tis tokiu broliu, kaip jų? Iš 
tikro, kur galėjai rasti už jį 
drąsesnį ir sumanesni. Ir jis 
yra nepaprastai gabus, tvirti
no mokytojai - ir tai buvo 
pagyrimas visiems.

Štai dabar matome ji lanks 
tų, dailiai nuaugusį jaunuolį, 
jis turi šešiolika metų, baigė 
gimnaziją, ir po savaitės jį iš 

leidžia į jūrų mokyklą, į sve 
timą šalį. Vyrai vaikšto visi 
truputį išdidūs, tarsi jie jau 
nuleis į vandenynų kelionę 
puikų naują laivą reikia tik 
pasižiūrėti į žveją, į senąjį, 
kad mat\tum jo išdidžias min 
tis. Tiktai motina žiūri paslap 
čiomis liūdnai į savo vaiką, 
jai atrodo, kad šis išvykimas 
yra išplaukimas į gyvenimą, 
atskirą nuo namų: kol vaikai 
yra namie jie atrodo visada 
tokie maži, jog kiekvieną nak 
tį juos dar gali paguldyti į 
vygę, tačiau, kai jie išeina - 
jie pasidaro vyrai, ir motinai 
nebegrįžta kaip vaikai Taip 
galvoja ji, tačiau nesako nie 
ko. O tas jų mokytasis, jis 
niekuo nesuka galvos, jis ir 
dabar daugiau jūroje negu Iro 
boję, kaip ir visuomet ir, kai 
vyrai vyksta, žvejoti, žinoma, 
jis yra pirmas.

Būna audrų, kurios pralen 
kia visus oro spėjimus, ir to
kia yra ši, užklupusi vyrus 
tolokai nuo kranto. Ne pirmas 
kartas, ir nėra ji pavojingos 
nė nei baugesnė už tas, kuri 
as jie yra jau praleidę, jie 
net nekalba daug apie tai, tik 
pasirengia atlaikyti ją. O jau 
niausiam tai yra gražus lai
kas. jis juokiasi, jis visuomet, 
kaip jis sako, mėgsta persiim 
ti su stipresniu, po šitokių ko 
vejančių išvykų, jis grįždavo
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Bostono lietuviai pa
gerbė Joną Rimša
Dailininkas Jonas Rimša te 

begyvena Pietų Argentinoje ir 
kuria, ruošdamasis parodai 
Buenos Airese. Nors jo svei
kata neperstipriausia, bet jo 
kūrybiška geniališka siela nu 
gali kūno negalavimus ir pa 
dovanoja pasauliui vis gražės 
nių ir vertingesnių kurinių. 
Savo laiškuose draugams Bra 
zilijoje jis rašo:

«Aš noriu būti vertingu mū 
sų epochos dailininku ir ver
tu būti musų Tėvynės sūnum. 
Mano obalsis - Pirmyn, pir
myn Lietuvos ir Lietuvių tau 
tos garbei!»

Kad ir Jono Rimšos paveiks 
lų ne visiems teko garbė pa
matyti, bet jo garsas plinta 
po visą pasaulį. Jo paveiks
lai puošia d iiigelio kraštų mu 
ziejus. Rimšos pagarsėjimas 
ypatingai yra malonus lietu
viams. Nors ir USA lietuviai 
tematė Rimšos paveikslų nuo 
traukas, bet jie yra labai susi 
domėję. Jie nekantriai laukia 
pasirodant Rimšą su paveiksi. 
Amerikoje. Bostono lietuviai, 
pagerbdami Joną Rimšą, jkū 
rė «Dailininko Jono Rimšos 
vardo fonda». Pinigų nemaža 
sumelė surinkta. Dabar bosto 
niečiai kreipiasi per musų re 
dakciją į Rimšą, atsiklausda- 
mi jo valios, kuriam tikslui 
tuos pinigus skirti. Tai yra 
gražus tautinio susipratimo 
pavyzdys.

Moderniškiausios kovos lėktuvas, pakilęs iš savo bazių - ka
rų laivų - lėktuvnešių, suduoda skaudžius smūgius priešo 

pozicijoms.
— Belgija. Gyvenimas čia 

daugeliu atžvilgių sunkesnis 
nei kitose lietuvių kolonijose, 
tačiau lietuviai nenutausta. 
Gal dėl to, kad čia nėra gali 
mybių įsikurti. Visa, kas ke
lia rūpesčio, tai kiek galint 
arčiau susiburti visiems į krū 

vą. Šiuo metu Belgijoje lieka 
apie 300 lietuvių, bet visi pas 
klidę po visą kraštą. Ligi šių 
metų tarpusavio ryšį palaikė 
entuziastų savanoriškai leidžia 
ma «Gimtoji Šalis». Lietuviš
kos spaudos Belgijoje skaito 
ma daug Kas metai išsirenka 
ma krašto valdyba, į kurią 
susibėga tautiniai, ekonomini 
ai ir visi kiti BLB reikalai. 
Lieže įvykusiame lietuvių su
sirinkime 1953 BLB pirminio 
ku buvo išrinktus Pr. Sekmo 
kas, sekretoriumi - K. J. Dė
dinas ir iždininku - J. Bražiū 
nas. Sumažėjus lietuvių ben 
druomenei, buvo pakeistas k. 
v. sąstatas. Garbės teismą su 
daro: VI. Mulevičius, Ed. Cin 
zas, M Šidlauskienė.

— Vokietija Tremtinių daili 
nikų kūrinių paroda numato
ma suruošti Bonoje balandžio 
mėn. Vėliau ją norima perkelti 
į kitus Europos kraštus ir į Š. 
Ameriką. Parodą globos J. 
Tautų komisaras pabėgėlių 
reikalams.

— A Kuprevičiaus koncer 
tas Toronte -utraukė daug lie 
tuvių Apie jį taip pat gražiai 
atsiliepė didžioji Kanados span 
da. Toronte buvo taip pat su 
ruoštas pasisekęs ABN kon
certas, kuriame ypač gražiai 
užsirekomendavo lietuviai cho 
ru ir taut, šokiais. / Tiek Mon 
trealy, tiek Toronte buvo su
ruošti Vydūno minėjimai

— Iš didžiųjų kolonijų ben 

druomenės veiklos, didžissio 
mis lietuvių kolonijomis Kana 
doje laikomi du miestai: Mon 
trealis ir Torontas. Pirmame 
gyvena apie 7.000 lietuvių, o 
antrame — apie 6 000. Mon
realyje K LB apyl valdyba 
išrinkta iš š'ų asmenų: L. Bal 

sys — pirm., S. Kęsgailą — 
vicepirm. kultūros ir švietimo 
reikalams, A. Gražys — vice 
pirm, reprezentacijai ir atsto 
vavimui kitataučių tarpe. H- 
Valiulis — sekretorius, J Lu 
koševičius — iždininkas ir 
kartotekos vedėjas, E. Navi
kienė — social, globos reika 
lams, B. Ciplijauskaitė infor
macinės tarnybos vedėja. To 
ronto apyl. valdyba išrinkta to 
kio sąstato: J. Beržinskas — 
pirm., V. Vaidotas ir M. Der 
vinis — vicepirmininkai, J. 
Jurkšaitis — sekretorius, inž, 
J. Jasinevičius — iždininkas, 
A. Margis — parengimų va
dovas ir inž. V. Šakalys — 
šviet. reikalų vadovas. Toron 
te vos tik pasiskirsčius parei 
gomis, širdies liga mirė val
dybos sekretorius J. Jurkšai 
tis. Į Valdybą įėjo kandidatas 
mišk. J. Dvilaitis.

— Montrealio un-tė litua
nistikos paskaitos skaitomos 
kiekvieną šeštadienį 14 17 vai. 
Prof. A. Paplauskas - Ramū 
nas skaito lyginamąją kalbo
tyrą ir lietuvių kultūros isto 
riją, o D r. H. Nagys — nau
jausios lietuvių literatūros is 
toriją. Klausytojų apie 20.

— Kolumbija. Lengvatos 
imigruoti į Kolumbiją. Tarp
tautinis Katalikų Imigracijos 
komitetas paskyrė Stasį biru 
tį savo laikiniu s atstovu Ko 
lumbijoj Imigracijos sąlygos: 
kelionė apmokama paskolos 
forma (5 metams be procen
tų) ir suteikiamos lėšos pra
gyventi Kolumbijoje 2 4 sa
vaites. Vizas išgaus lietuvių 
komitetas ar S. Sirutis. Gali 
mumai įsikurti: pramoniniams 
technikams ar inžinieriams, 
ūkininkams, jauniems vyrams 
ar moterims, kurie moka an
glų kalbą, žmonėms, kurie tu 
ri santaupų pradėti biznį, au 
klėms ir profesijos. Pageidau 
jama neblogos sveikatos ir ne 
per senyvo amžiaus.

— JAV-se Jungtinių Tautų 
Klubo būste buvo sukviestas 
Vašingtone veikiančių dipoma 
tinių misijų atstovų kutūriniais 
reikalais pasikalbėjimas. Į jį 
atsilankė daugiausia kultūros 
attaches ir kultūros reikalais 
rūpintis skirti dipl. misijų vai 
dininkai. Iš lietuvių dalyvavo 
Lietuvos pasiuntinybės Vašing 
tone patarėjas J. Kajeckas, 
latvių - Į) Dinbergs ir kt.

Juozas Kruminas

Balade apie Motina
Kai sūnų išleido j gatvių kovas — 
Ji nubraukė ašarą tyrą.
Pašvaistė ties priemiesčiais plėtės rausva 
Jr nešės kulkosvaidžius vyrai.

Tą naktį dangus negesino žvaigždžių, 
Aušra nusigandusi švito.
Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių 
Nudažė ant gatvės granitą.

Kulkosvaidžiai lojo perdien ir pernakt.
Skambėjo suduždamas stiklas.
Kiekviena gėlė buvo baimės pilna, 
Kiekvienas žmogus buvo piktas.

Ir popietė draikės sunki ir šalta,
Ir vėliavų suposi spalvos.
Į kapines žengė, lygiuojant gretas, 
Sušaudytos rankos ir galvos.

Ir sugulė rankos prie rankų - šalia,
Ir vietos visoms nepakako.
Ir buvo velėna kaip lapas žalia
Pakojyje išrausto kapo.

Gaida gedulinga, tyli ir graudi
Ant lapų alyvų užšalo.
Ir pirštai kareivių drebėjo balti
Ant šautuvų juodo metalo.

Ir plakėsi maršas kaip vėjas šiurpus, 
Ir juodosios tūtos blizgėjo.
Tada takeliu į aptvertus kapus 
Pavargus senutė atėjo.

Ir tarė ji fleitai ir bubnui jaunam:
— Palaukit, jūs turit dar laiko:
— Aš noriu pažvelgt į akis čia vienam, 
Kurs buvo tikrasis man vaikas.

Sausa ir gyslota, ir liesa ranka
Ji vartė kiekvieną lavoną,
Ir priejuostė josiosios pasvirus marga 
Sumirko j kraują raudoną.

Kareiviai siūbavo nebyle malda,
Ir šautuvus pirštais paglostė.
Senutė lavonus bučiavo veidan,
Nužėrusi smėlį nuo skruostų.

Užlūždamas maršas nutilo staiga,
Ir lapuose vėjas netrypė.
Senutės sausa ir gyslota ranka
Prie kruvino veido prilipo.

Kareiviai pajuto - minutė sunki,
Pridėjo pirštus prie kepurių:
— Norėjau pažvelgt aš į jojo akis, 
Bet štai - jis akių nebeturi.

dar drąsesnis. - Aš parsineši 
au priešo ginklus, - juokėsi 
jis, kai motiną jį bara už ri
ziką, • ach, šitas vaikas!

Kas gi atsitiko dabar? Vie 
nu kartu jis nuleido rankas, 
rodos, užsigalvojo, pasku kaž 
ko klausėsi, ir staiga tyliai 
pasakė:

— Aš bijau.
Niekas nesiklausė jo, buvo 

darbo ir rūpesčio, visas jėgas 
prisiėjo padėti, kad išsilaiky 
tam neišblokštas, kas čia ga 
Įėjo rūpintis kvailu juokavi
mu, ir tiktai, kai jis sušuko 
keistu, jiems negirdėtu balsu:

— Aš bijau!, - kažkuris bro 
lis pažvelgė ir piktai pasakė:

— Nepliaukšk niekų, kad 
tikrai neprisieitų bijoti!

Jaunasis pakėlė rankas, tar 
si jis stūmė šalin vėją, pas
kui ėmė rankas grąžyti, jis 
virpėjo visas ir vaikiškai, ma 
žyčiu balseliu prašė:

Aš noriu namo!
Ir tada pažvelgė tėvas, paž 

velgė, kaip niekuomet nebu
vo žiūrėjęs į jokį savo vaiką, 
ir pro sukąstus dantis pasakė:

— Jūrų kapitonas! Kokia 
gėda žvejui turėti tokį sūnų!

Jis nusisuko, kad ir nema
tytų šito ištižėlio, bet po minu 
tės ėmė galvoti, kas atsitiko. 
Kas gi atsitiko, juk tas vai
kas iš viso gyvenime nebuvo 
ištaręs žodžio baimė - ir jis 

atsisuko vėl, ir jis matė, kad 
jo žodžiai nesutramdė, nesu 
gėdino bailio - jis žiurėjo pla 
čiomis akimis į jūrą, ir tėvas 
negalėjo pykti: šitos akys ne 
buvo jo sūnaus, jo drąsaus 
berniuko - tai bailios moters 
siela žiūrėjo jame. Jis užsi
vertęs žvalgės į viršų, paskui 
ėmė rėkti ir vos spėjo jį bro 
lis nutverti, taip pasilenkė 
jis į vandenį. Ir jis taip blaš 
kėši, kad jie turėjo jį jėga 
laikyti, ir paskui net surišti 
ir paguldyti, ir tuomet juos 
apstojo baimė, tokia, jog jie 
užmiršo audrą ir pavojų, nes 
jie pamatė, kad čia vyksta 
kažikas baisesnio.

Kas pasidarė, - svarstė jie, 
- ar jį palietė griausmas, ar 
jis buvo pervargęs nuo moky 
mosi, nuo egzaminų, ar pasi- 
maivė jam žaibe kokia baidy 
klė, kas, kas? Jie galvojo, 
sprendė, klausė vienas kitą jie 
nieko negalėjo suprasti nei 
žinoti, tik tiek, kad po kelio
likos valandi) grumtynių su 
audra, jie sugrįžo ir atsivežė 
beprotį

O, reikėjo jums matyti žve 
ją tada ir jūs būtumėte paži
nę, kas yra visiškai sunaikin 
tas žmogus. Juk ne tiktai jo 
sūnus žuvo jam - kažkas dau 
giau, ko jis pats nesuprato. 
Ir buvo nuliūdę broliai, jie iš 
tiesų mylėjo savo jaunį, jie 

gailėjosi jo, ir visų namų ge 
rų vilčių, ir to, kad jie tiek 
daug buvo dirbę bergždžiai. 
O motina glostė savo vaiką, 
ji nekalbėjo nieko, jį glostė, 
ji žinojo, kad šitas sūnus yra 
labiausiai jos, jis niekuomet 
nuo jos kelių nepasitrauks.

Tikrai, jis niekur nepasi
traukė iš namų. Ne, jie nepa 
klausė daktarų ir nepaliko jo 
bepračių ligoninėje, jie tik 
turėjo aitrią neapykantą moks 
lui ir gydytojams, kad tie taip 
pat nieko negalėjo ir nesupra 
to, kaip ir jie, prasti žmones. 
Jie tik galėjo patarti, kur nu 
sikratyti juo ■ ligoninėn. Bet 
argi jis jau buvo toksai bepro 
tis? Jis .kalbėjo visuomet ne
daug, o dabar dar mažiau, ir 
jie net negalėjo tvirtinti, kad 
būtų kada pasakęs kokį nesu 
prantąmą blūdijimą. Jis ir kny 
gas skaitinėjo, tik jis buvo 
neišsakomai bailus - jis užsi
dengdavo ausis nuo vėjo, nuo 
jūros ūžimo, jis niekada ne
priėjo daugiau prie jūros, jis 
išeidavo iš trobos beveik už
simerkęs, nugara į jūrą. Ir 
kaip jis bijojo žaibų, ii- iš vi 
sur bėgdavo namo, išgirdęs 
griaustinį - jis bėgo pas mo
tiną. O, ji taipgi nemėgo au
dros, nekentė jos, ir. kaip pir 
ma padėdavo jam džiaugtis, 
taip dabar padėjo bijoti. Jie 
būvodavo didelę dienos dalį 

drauge, ir kartais jai atrodė, 
kad čia yra jos duktė, trapi 
baili mergaitė, taip jis pamė
go dirbinėti su ja darže ir 
smulkius ruošos darbus. Ir 
jis nueidavo dažnai į pušyną, 
jis mėgo būti miške ilgai ir 
vienas, niekur jis taip gerai 
nemiegodavo, kaip miško ty
loje, ir motina galvojo: - Jei 
gu mes turėtume giminių, kur 
nors lygumose, ir jie ten priim 
tų tave gyventi - gal būt, tu 
pasitaisytum. Jeigu aš turėči 
au pinigų išvežti tave, kur 
yra daug miškų, kur labai ty 
lu, arba į ramius kalnus, gal 
tu atgautum savo sielą. - Bet 
ji neturėjo pinigų, ir kaip ga 
Įėjo ji prašyti vyrą ir kitus 
vaikus, kad tie visą savo dar 
bą skirtų broliui, dabar, kada 
j jį jau negalėjai dėti nė še
šėlio vilties jokiai naudai. Ge 
rai, kad jie buvo geri ir išdi 
dfis, ir neleido jo svetur, — 
džiaugėsi motina, ir ji bijojo 
galvoti, kas bus, jeigu kartą 
jiems pasirodys per sunkus 
jo buvimas čia. - Mes abu 
išeisime tada, - galvojo ji, - 
abu, jeigu jie tavęs nenorės. 
O gal but, tu dar išaugsi su 
metais savo ligą, gal būt, pa
sikeisi?

Tačiau jis nesikeitė, jis ne 
pasidarė kalbesnis nei drą
sesnis, jis vis sukiojosi po 
daržą ir niekuomet jau po jū 

rą. Tiesa, kartais jis kalbė
davo apie jūrą motinai, užei
davo tokios keistos valandos, 
tačiau ne apie laivus nei žve 
jones, ne - gal būt, tai jam 
maišėsi iš sapnų ar iš knygų 
- jis žadėjo nusileisti į jūros 
dugną ir atnešti motinai kora 
lų šaką, kad žiemos metu ją 
laikytų ant lango, kitą kartą 
jis pasakojo, kaip auga gel- 
mėję žemčiūgai. Tai buvo vie 
ninteliai protingi žodžiai, žino 
jo motina, tačiau ji klausėsi 
rimtai, ji neverkė klausydama, 
bet tėvas-kartais. Jam atrodė, 
kad jo gyvenimas buvo dide
lis pasiruošimas kelionei, jo 
paties gyvenimas - jis augino 
šitą vaika ir viltis tarsi audė 
tvirtą atsparią būrę. Taip jis 
išplaukė su geru vėju, taip tu 
rėjo ir jis praplaukti pro ginta 
rinius vartus, tačiau pirmas 
vėjas perplėšė burę. Ir jo lai 
vas liko prakeiktoje tylumo
je, be vėjo, ir niekas negalė 
jo išjudinti iš vietos. Ir nie
kuomet, niekuomet nepri
plauks gintarinių vartų.

Ir jis karčiai ir skaudžiai 
pasakydavo sau:

— Kokia nelaimė žvejui tu 
rėti toki sūnų.

Tiktai pats sau sakydavo, 
su kitais jis nieko nekalbėjo 
apie tai, jis ir žinoti nenorė
jo, kad svetimi vadina jo vai 
ką bepročiu - kaip gi kitaip.
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Gyvenimo tikslas
K.an Z. Ignatavičiaus paskaita skaityta per radio Vera Cruz 

Rio de J an ei re
I.

BROLIAI IR SESERYS

Dažnai sakoma: kunigas pi r 
moj eilėj turi būti visiems 
žmonėms kunigu, o tik pas
kui lietuviu, brazilu, italu, vo 
kiečiu ir t. t. Taip. Tačiau 
kiekvienas kunigas, kalbėda
mas savo tautos, savo kraujo 
žmonėms, su jais būdamas, jau 
čia ypatingą malonumą, ku
rio ir pats Dieviškasis Moky 
tojas Jėzus Kristus nesmer
kia, nes Jis pats savo tautą 
ypač mylėjo, pirmoje eilėje 
savo tautiečiams dievišką mo 
kslą skelbė, jų tarpe savo 
stebuklus darė.

Šį ypatingą džiaugsmą tu
riu dabar prabildamas j Jus, 
Brangus lietuviai ir lietuvės, 
per Rio de Janeiro katalikų 
Vera Cruz radio.

Mano Broliai ir Seserys, Ga 
vėnios laikotarpyje visame 
pasaulyje krikščionys bent 
kiek stengiasi atitrukti savo 
mintimis nuo įvairių žemės 
reikalų ir pagalvoti apie sa 
vo sielos reikalus, kuriems 
ištikrųjų turi priklausyti mū 
sų gyvenime pirmenybė, ir ku 
rie, tartum toji žvaigždė va
dovė, turi mums dieną naktį 
rodyti kelią. Nors Rio de Ja 
neiro nuostabaus grožio gam 
ta, nuolat bešviečianti skais
čioji saulė, klostanti mūsų 
veido bruožus nuolatiniai šy
psenai, o didelė šilima verčia 
ieškoti nerūpestingo poilsio 
ir nenuteikia žmogaus rimtam

Ir, gal but, jie juokėsi tyliai 
patenkinti, tie, kurie pirma 
pavydžiai pajuokdavo jo pla
nus - ir, kai jis galvojo, jo 
širdis darėsi negera, jis jautė 
nesuprantamą neapykantą vis 
kam, ir galvojo: - Kad nors 
tu bútum garbingai nuskendęs. 
- Ach, jis buvo išdidus ir ne 
norėjo būti nužemintas prieš 
kitus.

Bet jie ne taip dažnai susi 
tikdavo su kitais, su tokiais, 
kurie butų turėję smalsaus 
drąsumo teirautis, jie sau gy 
veno uždaroje šeimoje, nors 
jau jaunieji vyrai galvojo apie 
savo atskiras šeimas, nes bu
vo pilnai subrendę, jeigu pats 
jauniausias, tas, kuris niekuo 
met neves, sulaukė dvidešim 
ties. Tačiau šitą vasarą užėjo 
bolševikai, ir dabar jiems atro 
de, kad, jeigu jie laikysis 
neišsiskirstę, bus lengviau pa 
kelti rūpesčius, bus saugiau 
ir siaubo ir nerimo laiku. Tas 
pats dėjosi, kai bolševikus 
pakeitė vokiečiai, tas pats ne 
saugumas, užtat vis dar ran
dame juos drauge toj pačioj 
troboj ir antrojo bolševikme
čio antraisiais metais, rudenį, 
vėlu, labai vėjuotą vakara.

(B. D.) 

susimatymui, tačiau žinau, 
kad miisų lietuviška rimta ir 
į misticizmą linkstanti prigim 
tis, nepaisant visko, imėgsta 
grįžti prie rimtų ir svarbių 
gyvenimo „klausimų svarsty
mo. Vienas toks klausimas, 
kurį šiandien statau kieKvie 
nam radio besiklausančiam 
lietuviui ir lietuvei, senam ir 
jaunam, yra:

KOKS YRA TAVO GYVENI

MO TIKSLAS?

Jau senųjų laikų pagonių 
gilaus proto žmonės raginda
vo savo bendralaikius:

«Quid quid agis, prudenter 
agas et respice finem». Lietu 
viškai tariant: Ką darai daryk 
gerai ir iš akių nepamesk ti 
kslo -- O. S. Testa mento 
psalmininkas tuo pačiu reika 
lu maldaujamai kreipiasi į 
Dievą:

«Dieve, duok man pažinti 
mano gyvenimo tikslą». Tuos 
gi, kurie nenori pagalvoti ir 
pažinti savo gyvenimo tikslo, 
vadina beverčiais, tuščiais 
žmonėmis: «Omnes declinave 
runt, simul inutiles facti sunt.»

Musų Mokytojas Jėzus Kal
bėdamas apie žmogaus gyve 
kimo tikslą, jį vadina vienin
teliu reikalingiausiu klausi
mu. Štai ką jis pasakė Mortai, 
veikli .i apie žemiškus dalykus 
besirūpinančiai: «Morta, Mor
ta, tu rūpiniesi apie dáugelj 
dalykų, bet tik viena yra rei 
kalinga».

Iš čia yra aišku, kaip yra 
svarbu pažinti savo gyvenimo 
tikslas. Iš čia yra aišku, ko
dėl visų laikų žmonės savęs 
klausė:

iš kur ateinu? ir į kur ei
nu?, kur gludi mano tikroji 
laimė?.

Į šiuos klausimus filosofai 
davė ir duoda įvairius atsaky 
mus.

Stoikai sako: viską lygiai pa 
kelk, nekreipk dėmesio į jo
kius skausmus ir džiaugsmus. 
Viską vienoda dvasia priimk, 
ir nieku nesirūpink. Tame 
atrasi laimę. Tame gludi ir 
tavo tikslas. Kiti senųjų ir 
naujų laikų Epikūro sekėjai 
tvirtino, kad mūsų gyvenimo 
laimė ir tikslas yra naudotis 
visais gyvenimo malonumais, 
kuriuos tik duoda turtai, ais 
tros ir k.

Mūsų laikų filosofai yra iš 
galvoję dar kitų žmogaus ti
kslų ir dar kitokią laimę nu
rodo, tačiau jau jų neverta 
minėti. Viena aiškiai ir tvir
tai galima pasakyti: visos tos 
nuomonės apie žmogaus gyve 
nimo tikslą ir laimę, kaip ne 

turinčios ryšio su Dievu, yra 
klaidingos ir neturi pagrindo. 
Kodėl? Nes žmogaus tikslą ir 
laimę sudeda į kurią nors su 
tvertą, taigi praeinančią, lai
kiną būtį. Ogi niekas kas yra 
sutverto nepalieka visada, bet 
praeina drauge su laiku. O 
kas praeina drauge su laiku, 
negali patenkinti žmogaus. Pa 
galiau nors tie sutvertieji daik 
tai Ir būtų nepraeiną, vistiek 
jie tobulai nepasotintų mūsų. 
Gyvenimo praktika rodo, kad 
kuo daugiau turima, tuo dau 
giau norima. Kaip sako lietu 
viškas priežodis: — bevalgant 
ateina apetitas.

Istorija duoda žmonių gyve 
nimo pavyzdžių, kurie nors 
buvo turtais pertekę, bet jau 
tesi esą nelaimingi. Štai Sa
liamonas turtingiausia, protin 
glausis, jausminiais malonu
mais į valias tenkinęs save, 
visgi galų gale sušunka:

«Vanítas, vanitatum et om
nia vanitas......  Tuštybė tušty
bių ir viskas tuštybe». Kitoje 
vietoje jis sako:

«Mačiau viską kas yra po 
saule ir štai tvirtinu: viskas 
yra tuštybė ir dvasios nuliū
dimas».

Arba štai musų laikų kūno 
malonumui tarnavusių herojų 
dvasios nusiteikimą taip apra 
šo didieji rašytojai:

Viename savo veikale pranc. 
rašytojas F. Copnėe duoda se 
kantį moters Venus prisipaži 
n imą:

«Turiu vos 27 metus, ir kad 
žinomutei, kokia pa-enusi ir 
nelaiminga yra mano širdis».

P. Loti, aprašęs savo nemo 
ralų gyvenimą, kurį turėjo Is 
tambule tarp turkių pasileido 
šių moterų, sako:

«Ragavau visų malonumų. 
Jaučiuosi esąs pasenęs, nepai 
sant mano labai jauno am
žiaus.»

Kitas autorius P. Bourget 
sako:

«Mylėti ta meile, kurią ais 
tros diktuoja, .reiškia visada, 
visada, visada kentėti nepasi 
tenkinimą», italų rašytojas Ga 
brielis D. Annunzio rašo:

«Liūdnumas randasi anų ais 
rų malonumų dugne, taip kaip 
visų upių, įtekančiu į jūrą ga 
le sūrus vanduo».

Taip gyvenimas patvirtina 
katalikų filosofų mintį: mūsų 
valios ir mūsų troškimų objec 
tas yra universalus ir aukš 
čiausis gėris. Gi nė vienas su 
tvertas daiktas nėra universa. 
los objektas — neatitinka va 
lios ir troškimų proporcija. 
Tai gerai žinojo ir jautė šv. 
Augustinas, sakydamas: «Ne 
rami yra mūsų širdis, kol nea 
tsilsės Tavyje Dieve», šv. Ber 
nardas apie tai byloja: «Pro
tingoji siela galima užimti vi 
sa kuo, bet pripildyti negali 
ma. Tas, kurį tik Dievas gali 
patenkinti, to nepripildysi kas 
yra mažiau negu Dievas».

Broli ir Sese Lietuvi, Lie
tuve, gal būt jauti, kad tavo 
širdis tuščia ir tavo siela ne 
rami. Ir manai, kad tavo gy
venimas yra beprasmis. — 

Grįžk visu lietuvišku nuošir
dumu prie savo Sutvėrėjo ir 
Išganytojo. Ir vėl surasi lai
mę ir vėl suprasi tikrąją sa
vo gyvenimo ir vargų prasmę. 
Tavo sieloje vėl sužibės švie 
sus žiburys ir tu aiškiai pa
matysi: — Dievui tarnauti, Jo 
įsakymų laikytis ir laimėliam 
žiną laimę yra mano gyveni
mo tikslas ir tikroji laimė.

— Argentina. Nauja LB apy 
linkė įkurta De Setiembre 
mieste. Pirmininku išrinktas 
J. Nakutis. Lietuvė R. B. Min 
kevičiūtė sumušė Pietų Ame
rikos moterų sklandytojų re
kordą. Ta proga Buenos Ai
res dieni-. «La Razon» įsidėjo 
jos prie sklandytuvo nuotrau 
ką ir plačiai aprašė, kaip ji 
pasiekė naująjį rekordą.
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» j 

| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkoms eternitu) ir brazilitui. g 

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

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

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 «Mūsų Lietuvos redakcijoje.

Madeiras do Brasil ’ j. i; ■

PERES & PRANAS LTDA. i J
į Importação — Exportação ;
■ Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
I Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
Į Hm Minas Gerais:
| Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia. 71 J 

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

— Australija. Australijos ir 
N. Zelandijos lietuvių dailės 
paroda ruošiama rugsėjo 2-19 
d. Tuo pat laiku tose pat ga
lerijos patalpose vyks orchi
dėjų paroda.

— Austrija. Kauno arkiv. J. 
Skvireckas šiemet rugsėjo 18 
d. mini 80 m. amžiaus sukak 
tį-

— Vokietijoj, Miunchene, 
pasimirė kun. Antanas Sidlaus 
kas, kilęs iš Buginių par. jo 
liga buvo sunki i’* nepagydo
ma: kraujo ir kūno celių ny
kimas.

— S. Amerikoje serga kan. 
J. Končius, kun. Petraitis, o 
pralatą Tulabą ištiko širdies 
smūgis.

ĮĮjgĮjp
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO

J. L. GalinsKas Ltda.

B A L D [J S A N D Ė L Į.
.4 V. F)R. GIACAGLINI, 71-C — F. AI PI X A.

--«-0- O-O-
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rprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami*ilsiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjįmui

® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai mi 'i"
IIII llh

'Iii Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas i''1,1 
'Ui skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
ilil mas, kriminalinė ir darbo teisė. nn
l'ii Darbininkams patarimai veltui. IĮi1,1
nu "i1
1111 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjlj

ir nuo 16,30 iki 19 vai. jjjj
'III llll

i||i Ru i Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 ■ 310 
|{|| (Senoji rua do Garino ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) 
im ša© Paulo ;;;;
llh 1111
llll _______________________________________________ =
[ĮS == =“ == == = ~ =3 == == == == == ==■== s= s= =s == == == == == ===== =

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

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

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

S5■■■■■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■SSmS

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

RIVIERA

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»

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki orogą dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių \\ y

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį jgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ KmiliauslĄ, 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.

apylinkėje - nucsta- 
sveikas klimatas, tik už

111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iiiii|iii|iii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii|iniiii||ii||ii||ii|iii||iiiiiiiiii|iit|iiiiiii|iriiiiiBiiiitiiiiiimiHiiiiiiiiiiMHHiii

CAjFAjF
jfÃO JIOliJ’EJIž

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
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

HRMÀÜJf CA IR KIE K IB ™>.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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V. KRĖVĖS «ŽENTAS»

Pereitą šeštadienį Mokoje 
teko pamatyti São Paulo Lie
tuvių Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenės «Lituania» spe 
ktaklj. Broniaus Guigos vado 
vaujamas scenos mėgėjų bū
relis jame suvaidino Krėvės 
«Žentą». Veikalo pasirinkimą 
nulėmė Vinco Krėvės 70 me
tų sukaktis. Norėta jį tokiu 
būdu pagerbti. Tai yra labai 
gražu, kad mūsų jaunimas ger 
bia mūsų tautos veteranus - 
lietuvybės ugnelės kurstytojus 
O Vinco Krėvės jauna dvasia 
tebespinduliuoja Tėvynės mei 
le, kurią jis nenuilstamai sten 
giasi perteikti kitiems.

«Žentas», kaipo veikalas, 
yra įdomus, bet tik pasiskaity 
ti. Šiais, atominio amžiaus lai 
kais, publika ieško scenoje 
gyvos akcijos bei intrigos ir 
įvairumo. O šis veikalas per- 
monotoniškas.

Artistai - mėgėjai suvaidino 
gana gerai. Adomas Bučins
kas vykusiai sukūrė du tipus 
- lietuvio ūkininko ir žydo 
Lefzerio; Elena Matuzonytė - 
visai gera buvo ūkininkė, Liu 
da Jarmalavičiutė gražiai at
vaizdavo aukos - nuotakos ro
lę; Monika Jonavjčiutė - tin
kamai suvaidino Mačiulienės 
vaidmenį; Bronius Guiga pui 
kiai atliko piršlio Ringėlės ro 
lę, tik buvo nugrimuotas per 
daug šaržiškai; Antanas Rudys 
gerai atvaizdavo žento Meru 
no gana sudėtingą psichiką; 
Juozas Gaigalas, Vaclovas 
Gervinąs ir Konstantinas Ali
šauskas vykusiai atvaizdavo 
įvairius mūsų.ūkininkų tipus; 
Antanas Kairys gerai pavaiz 
davo caro laikų viršaitį, dide 
lį poną, nemokantį rašyti ir 
vedžiojamą už nosies raštiniu 
ką. Sukčių raštininką gražiai 
pavaizdavo Ferdinandas Fei- 
feris, o taip pat buvo vykęs 
raštininko padėjėjo rolėje Bro 
nius Klišys.

Veikalas parašytas dzūkiška 
tarme. Gaila, kad artistai ne
pasitarė su tos tarmės žino
vais, nes kai kurie žodžiai, 
artistų tariami, rėžė ausį dėl 
netaisyklingo kirčių pastaty
mo.

Režisavo veikalą Juozas K e 
meža. Tai yra gana gabus re 
žisierius, jau mūsų kolonijoje 
pasižymėjęs. Tik tegalima pri 
kišti šiame veikale vieną ma 
žą trukumą. Reikėjo pagyvin 
ti tarp veikėjų kontaktą. Vie 
tomis lyg trūko ryšio tarp vei 
kėjų,

Sufleravo Vaclovas Put- 
vinskas.

PADĖKA.
Lietuvių Sąjungai Brazilijo 

je, rež. J. Kemėžai, Scenos 
Mėgėjų Būrelio vadovui Br. 
Guigai, ir visiems artistams, 
grim. L. Gaigalui, sufi. V. Pu 
tvinskui, tvarkdariams — 
Gražvydui Remenčiui, Br. Si 
pui ir A. Balionytei, p. p. Stan 
kevičiams už paskoilnimą bu 
fetui indų, ponioms - M. Re- 
menčienei, E. Adomavičienei, 
A. Bačelienei ir Marijai Bačiu 
lytei už bufeto laikymą mūsų 
organizacijos naudai, ir vi
siems kitiems, prisidėjusiems 
prie vakaro surengimo ir jo 
pasisekimo, svečiams už atsi 
lankymą, reiškiame nuošir
džią mūsų padėką —
L.S.K;B. «Lituania» Valdyba.

— Balandžio m. 14 d. S. Paulo 
universiteto medicinos fakul 
teto, Escola de Enfermagem pa 
talpose buvo šios mokyklos 
aštuntosios laidos mokinių for 
matūra - diplomų įteikimas. 

Baigusių tarpe yra ir Angeli
na Dirsytė, vienintelė lietu
vaitė šioje laidoje. Į diplomų 
įteikimų iškilmes buvo nuvy
kę Angelines tėveliai ir bū
rys artimųjų.

Angelina savo profesijai' 
yra gerai pasiruošusi ir Hdš 
pitai das Clinicas ligoninėje 
jai pavedamos atsakomingos 
pareigos, organizuoti naujus 
skyrius.

Pažymėtina, kad Angėlina 
tiek gimnazijos, koledžio mo 
kslo metais ir dabar nenutrau 
kė ryšių ir neįzoliavosi nuo 
organizacinio veikimo, ypač 
Filhas de Maria draugijai, ku 
rios kelerius metus buvo pir 
mininke, daug dirba.

«M. L.» linki sėkmingo dar 
bo pasirinktoje profesijoje.

Šia proga norėtume atkreip 
ti dėmėsi lietuvaičių, kad dau 
giau susidomėtų šią profesija. 
Brazilijoje gailestingų seserų 
- slaugių dar ilgai bus didelis 
pareikalavimas ir palyginamai 
gerai apmokama profesija. Mo 
kyklon stojant reikia turėti 
gimnazijos baigimo diplomas.

— Balandžio mėn.23d bus 
šliūbas João Bajak su Irene 
Tamašauskaite.

— Balandžio 23 d. JurginėS. 
«M.L.» Jurgių tarpe turi savo

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 Vendą Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.
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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.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKĖJIMUI.
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artimų prietelių, pav. Matelio 
nis, Bareišis, Masys. Sveikina 
me.

DĖKOJA

Visiems mūsų prieteliams 
atsilankiusiems balandžio mėn 
13 d. į egzekvijas ■ mišias už 
A. A. Serapino Matelionio vė 
lę, nuoširdžiai dėkojame.

Matelionių šeima.

— Balandžio mėn. 13 d. mi 
rė Feliksas Levanavičius 69 
m. amžiaus, kilęs iš Prienų. 
Paliko nuliūdusią dukterį Ele 
ną Aniulienę, sūnų Joną, žen 
tą, marčia, anūkus.

Egzekvijos mišios už velio 
nį bus balandžio mėn 23 d. 
8 vai. ryto Vila Zelinoje.

— Balandžio mėn. 12 d Vi 
la Zelinoje mirė Uršulė Juš
kienė, 87 m. amžiaus, kilusi 
iš Salako parapijos. Paliko 
nuliūdusias tris dukteris: Kli 
mienę, Dementavičienę, Janu 
lienę ir anūkus bei žentus.

Septintos dienos mišios - 
egzekvijos už velionę bus 
atlaikytos balandžio mėn. 20 
d. 7 vai. ryto, Vila Zelinoje.

— Šią savaitę yra gautas 
laiškas V. Stoknai iš Lietuvos.
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Contratos de locação
Cartas de Fiança =
Requerimentos ę
Balanços f?
Alvarás-diversos g
Seguros de.Fogo e s
Seguros de acidentes 2

8 às 19 horas. - 

Vienintelis laiškas kelerių mė 
nėšių laikotarpyje iš Lietuvos.

— Praėjusį sekmadienį Vila 
Zelinos kongregadai ir Filhas 
de Maria, teatre Arthur de 
Azevedo buvo suruošę festi- 
valą. Programoj buvo dainos, 
dviem balsais, vaidinimas ir 
kt. Žinant, kad kaikurie vai
dintojai dar tik pirmą kartą 
debiutavo, reikia laikyti šį pa 
sirodymą pavykusiu.Teatro sa 
lė buvo beveik pilna žmonių.

— Naujus šeimos židinius 
ruošiasi sukurti: Jonas Masys 
su Brone Brusokaite, Vikto
ras Grigaliūnas su Albina Ne 
varauskaite, Danielius Drobe 
lis su Ana Bikyte, Tomofei 
Cubarenko su Lidija Sirazdai 
te, Vilius Sukonis su Natalina 
Teixeira.

SUSIRINKIMAI

Šį sekmadienį 14 vai. šau
kiamas moksleivių ateitinin
kų susirinkimas Vila Zelino
je, o 16 vai. Liet. Kat. Mote
rų Draugijos.

- Ateinantį pirmadienį, 
balandžio mėn. 20 d. 20 vai. 
vila Zelinoje šaukiamas liet, 
organizacijų pirmininkų pasi 
tarimas, pasitarti vadinamo 
«baisiojo birželio» — masinio 
lietuvių trėmimo Sibiran, mi
nėjimui suruošti.

— Smuikininkas Možalskis, 
gyvenęs Rio de Janeire ir Be 
lo Horizonte, prieš kurį laiką 
išvykęs Vokietijon, kad Ame 
rikon ar Kanadon persikelti, 
ruošiasi grįžti Brazilijon.

PAIEŠKOMI:

1. Sakalauskas Kazys,
2. Zonis Auna, kilusi iš Šiau 

lių,
3. Zonis Stefanija, kilusi iš 

Šiaulių,
4 Zapereckienė-Savaniaus- 

kaitė ' polionija ir
5. Želvis Petras.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da. Lituania, rua 
Jaguaribe, 477. São Paulo.

-- «Juozo Kanapinsko užs. 
pasą 1927 metais Lietuvoje, 
Otto Alberto užs. pasą N.r. 
667, duotą Lietuvos Kons la
te São Paulyje 1936 metais ir 
Vlado Radziulin užs. pasą Nr. 
1q4, duotą Lietuvos Konsulate 
São Paulyje 2930 metais, kai 
po dingusius, laikyti be ver
tės, o radusius juos, prašoma 
atsiųsti: Consulado da Litua
nia, Rua Jaguaribe, 477, São 
Paulo/Brasil.» —

R1O L. K. BENDRUOMENES 
TIKYBINIAI KULTŪRINĖS 
RADIO PRAGRAMOS Nr. 3,4 

ir 5.

Transliuotos per Radio Ve 
ra Cruz PRE2. kovo 25, balan 
džio 1 ir balandžio 8 d.

Šiose programose dalyvavo: 
vedėjas kun. Juozas Janilio- 
nis, paskaitininkai gerb. kuni 
gai - kan. Zenonas Ignatavi
čius ir Feliksas Jakubauskas; 
muzikaįiniai vokalinę dali atli 
ko - «Dainavos» choras, solis 
tai pp. Telesforas Mažeika ir 
prof. Bruno Vyzuj, kuris taip 
pat akompaniavo visus giedo 
jim us.

Kan. Z. Ignatvičius pirmo
joj paskaitoj /kovo 25 d./ kai 
bėjo apie žmogaus syvenimo 
tiksią ir antrojoj /bal. 8 d./ 
apie Velykų dziugsmą. Kun. 
F- Jakubauskas (bal. J d) 
ska'tė apie Didžiosios Savai
tės Liturgija. Šios paskaitos 
dedamos atskirai.

Muzikaįiniai vokalinėje pro 
gramoj buvo giedama: «Aly
vų daržely», «Neapleisk Aukš 
čiausis», «Ave Maria», «Links 
ma Diena» ir «Kas ant žirge 
lio».

Tikybinės žinios.

Šv. Juozapo atgarsiai Rosa 
rio bažnyčioje įvyko tradici
nės pamaldos, kurias laikė so 
lenizantas kun. Juozas Janilio 
nis, giedant Miesto Teatro gies 
mininkams ir dalyvaujant gra 
žiam lietuvių būreliui.

Prie ankščiau pasveikintų 
18 Juozapų skaičiaus turime 
dar pridėti du: Ramanauską 
ir Dambrauską.

— Velykų pamaldos sutruk 
dytos Paskirtos Velykų pamal 
dos Rosario bažnyčioje neįvy 
ko del staigaus ir netikėto 
altoriaus užėmimo lietuviams 
skirtą valandą. Buvo susirin
kęs gražus lietuvių būrys su 
visais trimis kunigais, kurie 
su širdgėla turėjo išsiskirsty 
ti be lietuviškos «Linksmos 
Dienos».

— Šv. Jurgio pamaldos, ku 
rias tradiciniai globoja pp. 
Dubauskų šeima, įvyks balan 
džio 26 d.

TOLIMESNĖ LIETUVIŠKA

RADIO PROGRAMA.

Lietuviška radio programa, 
kuri transliuojama per Radio 
VERA CRUZ kas trečiadienį, 
18 vai. 40 m. ir kuri Gaveuio 
metu turėjo grynai tikybinį 
pobūdį, bus ir toliau transliuo 
jama tą pačia savaitės dieną 
ir valandą, bet jau platesniu 
turiniu, kuris apims tikybinę 
bei tautiniai kultūrinę veiklą

Lietuviškos radio valandė
lės vadovybė kviečia visus 
lietuvius paklausyti ir kas kuo 
gali bendradarbiauti.

Su žiniomis ar patarimais 
kreipkitės asmeniai kasdien 
Rosario bažnyčioje nuo 9 vai. 
iki 11 vai. pas kun. J. Janilio 
nį, ar' kliu. F. Jakubauską, 
taip pat telefonu 43-0461.

— Inž. Petras Slėnis tebegy 
venas Kanadoj, Toronto mies 
te; verčiasi namų statyba; bu 
vo sudaręs tuo tikslu bendro 
vę, kuri tačiau pašlijusi ir ma 
žesnieji akcini >kai nukeniėję.

— J. E. Kauno arki
vyskupas ir Metropolitas Juo 
zapas Skvireckas jau trys sa 
vaitės kaipsergasunkiu gripu.

— Prof. K. Pakštas, vėl iš
rinktas Vidurio Europos Fede 
racijos Klubo pirmininku, lan 
kėši Vašingtone ir Valst. De 
partamente matėsi su kai ku
riais jo pareigūnais, kur šne 
kėjosi Vidurio Europos fede
racijos klausimais. Vidurio 
Europos federaciniai klubai 
veikia Pitsburge ir Čikagoje. 
Jie nori, kad Vid Europos fe 
deracija, pradedamu nuo Ne
muno žiočių ir Dunojaus, su 
laiku išsiplėstų į visos Euro
pos federaciją. Pageidauja
ma, kad Vidurio Europa pir
ma susijungtų ir sudarytų fe 
deracinį organą, kad Vidurio 
Europa pirma susijungtų ir 
sudarytų federacinį organą, 
kuris planuotų bendrą išlais
vinimo kovą.

Centro Europos Komiteto. 
susirinkime buvo apsvarstytas 
ir priimtas memorandumo pro 
jektas. kuris bus įteiktas prez. 
Eizenhoweriui. Šio komiteto 
pirmininkas yra buv. vengrų 
premjeras' F. Nagy. Posėdyje, 
be to, dalyvavo iš lenkų Mi- 
kolaičikas i’r.Popiel. bulgarų 
Dimitrovas, čękoslovakų Osus 
ky ir kt. Tikimasi, kad su JAV 
prezidentu pavyks užmegzti 
dar artimesnį ryšį, o JAV ats 
tovų rūmai ir senatas artimi
ausiu laiku nustatys svarbiau 
sias gaires, kokios JAV laiky 
sis politikos bekovodamas už 
pavergtųjų išlaisvinimą.
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