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LINKSMU ALELIUJA «M.L» Skaitytojams VELYKOSE
Velyltos-Peigales Šventė

Katalikų Bažnyčia yra paša 
ulio atpirkimo vykdintoja lai 
ke ir erdvėje. Kristus nenn- 
žengė žemėn tik dėl anų lai
kų ir kurios nors vienos tau 
tos žmonių. Kristus kentėjo 
ir mirė del visų laikų, koki 
tik gyvens ligi pasaulio pa
baigos, žmonių.

Kaip Kristus išgyveno Did
žiojo Penktadienio kančią ir 
Prisikėlimo garbę, taip ir Jo 
įsteigta Bažnyčia eina tais pa 
čiais keliais, išgyvena perse
kiojimus ir laimėjimus. Kris 
tus įspėjo Apaštalus, kad ji
ems reiks kentėti, sakydamas 
jeigu mane persekiojo, tai ir 
jas persekios.

Už tat čia žemėje Bažnyčia 
yra kovojanti.

Kaip anuomet, taip ir šian
dien Piloto, Erodo ir Kaifo 
atstovų netrūksta. Tik jie tu 
ri kitus vardus, Pilotą šiandi 
en atstovauja indiferentizmas, 
liberalizmas, Kaifą ir kitus 
Kristaus priešus-komunizmas 
ir kitos sektos kovojančios 
prieš Kristaus įsteigtą Bažny 
čią.

- Šiandien vienuos kraštuos 
tikintieji išgyvena ir švenčia 
iškilmingai didžiąją Kristaus 
prisikėlimo šventę, kitur, ypač 
aiapus geležinės uždangos, 
gyvena skaudžias Didžiojo 
Penktadienio sutemas jau ke 
lioliktus metus. O vienok 
anksčiau ar vėliau, mūsų die 
nų Neronai, kaip anas Julius 
Apostatas, turės prisipažinti, 
kad “Tu Galilėjieti nugalėjei”

Įdomus istorinis faktas, kad 
Bažnyčia iš persekiojimų išei 
na -sustiprėjusi. Ateinančios 
žinios iš anapus geležinės už 
dangos sako, kad pavergtuo
se kraštuose, kartu ir pačioj 
Rusijoj, vyksta naujas religi
nis atgimimas. Tai pripažįs
ta ir patys komunistai, kad jų 
pastangos išrauti Dievą iš 
žmonių širdžių lieka be pase 
kmių, nes žmogus iš prigim
ties ieško Dievo. Todėl no 
rint iš žmonių širdžių išrauti 
tikėjimą, reiktų pakeisti pa 
čią žmogaus prigimtį. O to 
žmogus negali padaryti.

Idėjos jei didžios, kaip sa
ko Maironis, nemiršta kaip 
žmonės, bet jos ir neina be 
skausmo ir karionės. Kiekvi 
ena idėja reukalauja aukos. 
Kuo didesnė idėja tuo dides
nės aukos reikalauja. Kris
taus idėja žmonijos atpirki
mas yra pati didžiausia, to 
del ji ir pareikalavo Kryžia 
us aukos.
' - Ir kriščionybės idėjų įgy 
vendinimas, pasaulio atnauji
nimas reikalauja pasiaukoji 
mo, visų pirma asmeninio gy 
venimo atnaujinimo Kristuje. 
’ — Velykų šventė yra per 
galės šventė. Kristus nugalėjo 
įnirtį, nuodėmės pasekmę, įvy 
kdė visuotinį atpirkimą Šian 
dien kiekvieno, norinčio krik 
ščioniškai, ne vien prie sta
lo Velykas švęsti, yra pareiga,

nugalėti dvasinę mirtį, nuvers 
ti nuo savo sielos angos tą 
sunkų akmenį - nuodėmę. Tik 
po to j žmogaus širdį galės 
įeiti dieviškosios malonės 
spinduliai ir galės pajusti Ve 
lykų švenčių džiaugsmą

— Religinis atgimimas yra 
stiprybės šaltinis O tos dvasi 
nės stiprybės šiandien, kovo
je už savo Tėvynės išlaisvin- 
nimą mes esame reikalingi. 
Ne dvasios nykštukai, ištižė
liai, doriniai pakrikę, viską 
vertina pinigu ir patogumais 
bet idealistai nebegs iš kovos 
lauko, nežiūrint kaip ji sunki 
bebūtų,

Tokiu kovotojų šiandien lau 
kia pavergta Lietuva, skaus
mo ir gedulo ženkle švęsda
ma šias Velykų šventes.

Pasikėlimai Brazilijos 
vyriausybėje

Respublikos prezidentui įte 
ikė atsistatydinimo raštus fi
nansų ministeris Eugenio Gu 
din ir švietimo ministeris 
Candida Mota Filho. Prane
šama, kad atsistatydins ir su 
sisiekimo ministeris.

Finansų ministério atsistady 
dinimas šiuo momentu yra 
nenaudingas, nes užsienyje, 
bent laikinai, susvyravo ka
vos kaina ir sukėlė abejonių 
ekonominiu pajėgumo.

Spėjama, kad į vyriausybės 
krizę turėjo įtakos S. Paulo 
gubernatoriaus Janio Quadros 
reikalavimas iš prezidento 
dvi ministerijas, jų tarpe ir 
finansų, ir Banco do Brasil 
vadovybę i panūstų rankas. 
Prezidentas su šiuo reikalavi 
mu sutikęs

Padėtis yra. paini, nes pre
zidentui reikia skaitytis tiek 
su gubernatorių, tiek su par
tijų pageidavimais.

— Kaip iš spaudos matyti, 
ekonominiuose krašto sluoks 
niuose yra didelio nepasiten
kinimo, kad “i'etrobraz” kom 
panija nebuvo perduota priva 
čiai iniciatyvai ir neįsileista 
užsienio kapitalo. Esant di
deliam spaudimui, reikia ma
nyti, kad parlamentas ir sena 
tas dar kartą šį reikalą pers 
varstys

— New York šiandien yra 
didžiausias pasaulyje miestas 
turintis 8 milijonu» ir tuks 
tančių gyventojų skaičius dvi 
em procentais padidėjo. Pa
žymėtina, kad praėjusiais me 
tais baltos rasės gyventojai 
sumažėjo, o juodžiai, kurių 
ten buvo 7õõ tūkstančiai, 
priaugo ligi 84ų tūkstančių.

FORMOZOS
Sąsiauryje nieko nauja. Spė 

jama, kad komunistai dar ku 
rį laiką nepuls nacionalistų.

EUROPOJE
Tarp komunistinio ir laisvo 

jo pasaulio didesnių įvykių 
neįvyko. Iš Maskvos prane
šama, kad šiomis dienomis 
ten pasirodęs, vienose iškil
mėse. Malenkovas. Tai žen
klas, kad dar laisvas ir gyvas.

CHURCHILL
Jau pasitraukė iš politinio 

gyvenimo. Jo vietą, ministério 
pirmininko, užėmė Anthony 
Eden.

Londone, savivaldybių rin
kimuose laimėjo kohservato 
riai.

Argentinoje
Bažnyčios ir valstybės san 

tykiai tebėra įtempti. Vyri 
ausybė ruošiasi keisti konsti
tuciją ir panaikinti katalikų 
privilegijas. Pirmoj eilėj nori 
atskirti bažnyčią nuo valsty
bės, atimti katalikiškoms mo
kykloms pašalpas.

Didįjį Penktadienį kiekvie
nais metais katalikų darbiniu 
ku konfederacijos nuo parla
mento rūmų susirinkę eidavo 
procesija į Buenos Aires ka 
tedrą. Šiais metais procesijai 
leidimo nedavė. Nors nepaaiš 
kino kodėl neleidžia procesi
jos, tačiau spėjama, kad vyri 
ausybė bijo, kad katalikai ne 
suruoštų protesto demonstra
cijos prieš vyriausybę.

Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sukaktis

Šių metų gegužės mėn!5d. 
sueina 35 metai kai susirinko 
atsikūrusios Lietuvos tikrasis 
šeimininkas - Steigiamasis Sei 
mas. kuris pareiškė tautos va 
lią visais svarbiais klausimais. 
Jis nutiesė kėlius valstybės 
santvarkai, padėdamas pagrin 
dan demokratinius principus, 
priėmė žemės reformos istaty 
mą, teko vesti kova ir susi
tarti su Rusija su Lenkija, į- 
vedė pastovią valiutą - pinigą 
“Litą”

L. K. Bendruomenės Choras, balandžio mėn. 
30 d., Vila Zelinoje. gimnazijos salėje, ruošia 

KONCERTA-VAKARA. 
Programoj visos naujos dainos.

Pakvietimus ir staliukus iš anksto įsigykite.

Šią reiškmingą sukaktį Tei
ktų tinkamai atžymėti. Ameri 
kos ir Kanados lietuviai ruo
šiasi plačiai paminėti.

—• Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus vadovybė užmezgė san 
tykius su vokiečių Raudonojo 
Kryžiaus Wuerttembergo - Ba 
deno krašto vadovybe ir rupi 
naši išgauti studentams para
mos.

— BALFo valdybos pirmi
ninkas Dr. J. Končius pareis 
kė spaudai, jog vasario 23 d. 
BALFas buvo JAV vyriausy
bės pripažinta savarankiška 
šalpos organizacija. Jei an! s 
čiau BALFas tarpininkaudavo 
tai nuo dabar galės savaran 
kiškai tvarkyti lietuvių imigra 
cijos į JAV-bes ir kitus šal
pos bei labdarybės reikalus, 
kaip iki šiol kad tvarkė 
NCWC (Tautinė Katalikų?Labd 
Taryba) ir kitos didžiosios 
organizacijos.

— Prancūzų dienr. »La 
Croix» š. m. kovo 24 d. ryšium
su «Izvestijų» pranešimu apie 
«L. K. Bažnyčios vadovybės 
deklaraciją» taikos reikalu 
paskelbė žiną, koks yra išti
kęs likimas Lietuvos vyskupas 
ir kokia dabartinė padėtis oku 
puotoje Lietuvoje.

— “Europos dienos” proga 
Baden-Badene, Vokietijoje, š 
m. kovo 19 21 d. d. vyko sep 
tintas Paneuropos Unijos 
kongresas. Unija yra kovo 
21-ją paskelbusi PANEURO
POS DIENA. Kongrese daly 
vavo 18 tautų, daugiau kaip 
430 atstovų. Iš lietuvių daly 
vavo L. R. Kryžiaus vyr. vai 
dybos pirmininkas kun. Dr. L. 
Gronis. Vadovavo Paneuro
pos sąjūdžio kūrėjas grafas 
Coudenhove Kalergi. Unijos 
vadovybėje yra vokiečių par 
lamento narių prancūzų parla 
mentarų, diplomatų, politikų 
ir kt.

Keturiose komisijose buvo 
svarstomi Europos politinio 
bendrabarbiavimo, bendro 
ginklavimosi, Austrijos. Pa 
neuropos vienybės ir kiti klaų 
simai. Pačiam Kalergiui buvo 
įteikta promemorija, kuria 
prašoma į Paneuropos Unijos 
eiles įtraukti ir Europos tau 
tas už geležinės uždangos Dr, 
L. Gronis turėjo pasikalbėji
mą su pačiu Kalergiu.
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Vysk. Ant. Baranausko Sukaktis
(1835.1.17 — 1955.1.17 — 120 m. gimimo sukakčiai paminėti)

“Medžių šakos aukštybėj 
suspynę, kaip lietuvninkų šir 
dys į vieną tėvynę” — ypač 
tikroviškai šiandien skamba 
šie “Anykščių Šilelio” žodžiai, 
parašyti beveik prieš 100 me 
tų, Anuomet, kaip ir šiandien, 
Lietuvą vilko sunkų rušiskos 
baudžiavos jungą ir nebuvo 
matyti ryškesnių perspekyvų 
išsivaduoti. Tada, kaip ir šian 
dien, okupantas naikino Lie
tuvos miškus. Antano Bara
nausko mintys tuomet krypo 
į laisvos Lietuvos laikus, ten 
jieškojo ir surado šviesos 
pragiedrulius bei tikėjimą j 
rytdienos la’sva ateitį.

“Anykščių Šilelis” — tai 
džiaugsmo giesmė, sukurta 
varganoje vergijos būtyje, tai 
himnas Lietuvos miško gro
žiui, kurį apdainavo Adomas 
Mickevičius, aprašė Simanas 
Daukantas, o muzikinį pamin 
klą pastatė Mikalojus Kons
tantina Čiurlionis. Miškas ir 
šiandien tebeguodžia vienu
mos bejieškantį lietuvi, dar 
neseniai priglaudęs lietuvius 
patriotus, ginklu kovojusius 
prieš pavergėją.
Kalbėdami apie Antaną Bara 
nauską, kaip pastebime, bolše 
vikai mėgsta nutylėti, kad jis 
buvo katalikų Bažnyčios ku
nigas, vėliau Seinų vyskupas. 
Jie nenori užsiminti nė apie 
tą darbą, kurį pats Baranaus 
kas laikė pačiu svarbiausiu: 
Šventojo Rašto vertimą lietu
vių kalb. “Įnikęs darban, — 
rašo istorikai, — jis taip pa
vargdavo, kad, nebegalėdamas 
sėdėti, versdavo stovėdamas, 
Nebepastovėdamas, Šventojo 
Rašto žodžius lietuvių kalbon 
vertė atsiklaupęs. Tačiau mi 
rė darbo nebaigęs”.

Nepatogu okupantui minėti 
ir tai, kad Antanas Baranaus 
kas studijavo Petrapilyje, Ru 
sijoje. Juk šiandien, kaip ir 
anuomet, šimtai jaunų lietuvių 
studijuoja Leningrade ir kito
se Rusijos aukštosiose moky
klose. Ir jiems nebus leista 
grįžti savo tėvynėn, kaip an
uomet, kai carai Lietuvą en 
gė. Tačiau ir šiandien lietu
vių tauta iš Rusijoje studijuo 
jančio jaunimo laukia išky
lant naujo Baranausko, naujo 

Valančiaus, naujų visuomeni
ninkų ir karštų kovotojų.

Okupantas tiesiog vengia 
minėti Antano Baranausko po 
litinius eilėraščius. Arkliais 
važiodamas Į Petrapilį, poetas 
žavėjosi Lietuvos gamtovaizd 
žiais, o patekęs į svetimą 
kraštą, jis ilgisi Lietuvos. Tą 
ilgesį, nudažęs religinėmis i- 
dėjomis, jis išreiškė kelioliko 
je eiliuotų laiškų, kurie suda 
ro nemirtingą rinkinį “Kelio 
nė Peterburkan”. Šiais eilė
raščiais Baranauskas daugiau 
šia išgarsėjo lietuvių liaudyje. 
Kaikurie jų ir dabar nėra 
praradę aktualumo.

Šiandien rusai po maskoliais 
maškoliškai rėdos —

Lietuvos vaikus tikruosius 
didžios spaudžia bėdos !

Gaivios vilties iš Lietuvos 
praeities pasisėmęs, poetas 
neapsiriko, tardamas šiuos 
žodžius:

Neįveiksi, sūnau šiaurės, — 
mūsų širdys tvirtos

Magdalena Vinkšnaitienė

Prieš Tavo altorių
Ateinu kartais, Viešpatie, prieš Tavo altorių 
Ir gyvenimo sunkumą su savim velku. 
Glaudžiuos mintim prie šventų Tavo kojų 
Aš - maža dulkelė žemės vieškelių pilkų.

Atsinešu širdį - kruviną ir sopa/bčią
Kaip kadais nešei Tu ant Kalvarijos kalno. 
Prieš Tavo altorių neturi niekas paslapčių.
Tu žinai - kieno širdy kokia nuodėmė alma. . .

Žmogus žmogų tuoj nuteisia ir pasmerkia, 
Kartais akmenim užmuštų dėl aguonos grūdo ! 
Tau vinys gyslas tąso ir kaulus nusmelkia, 
Ir Tu alpsti kančioj ir... budeliam atleidi!

Viešpatie!-Išmokyk mane tyliai kentėti, 
Išmokyk nešti gyvenimo kryžių ! - 
Kai parkristu kely, Tu ateik man padėti - 
Svetimam kely - namo nesugrįžus . . .

Ateinu kartais, Viešpatie, prieš Tavo altorių, 
Pinu nebylę maldą - be litanijų, be rožančių 
Noris ištraukt vinis iš šventų Tavo kojų,. 
Noris palengvint aitrią Tavo kančią !

MŪSŲ LIETUVA

Seniai buvo išmėgintos, se
niai keptos virtos! •

Ir, lyg atspėdamas masko
liškos santvarkos nekintanči
us valdymo budus, jis rašė 
žodžius, kurie tinka ir mūsų 
dienoms:

Apkrauk mokesčiais didžiau 
siais — ir ten neprapulsim!

Silpna, trumpa savo valdžia 
Dievo teisę laužai.

Mygi, spaudi mūsų šalį, mū 
sų žmones gniaužai'

Anuomet kaikam atrodė be 
viltiški, tačiau išsipildė ir a- 
teityje išsipildys šie Antano 
Baranausko žodžiai:

Kad tu, gude, nesulauktum
— ne taip, kaip tu nori,

Bus, kaip Dievas duos — 
ne tavo priesakai nedori!

Antano Baranausko lyrika 
ir giliai poetiška kūryba išti
sose jaunimo kartose auklėjo 
taurią meilę savam kraštui, 
gimtajai kalbai ir Lietuvos 
laisvei. Auklėjamosios reikš 
mės ir giliai poetinės galios 
jo kūryba ir dabar neprarado
— šiais sovietinės vergijos 
laikais Lietuvoje.

DRAUGAS
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Trumpas skausmas - amžina 
laime.

“Kas žmonėms gali suteikti 
taiką, tikrąją amžinąją taiką?” 
- paklausė pamokslininkas ir 
pats atsakė: “Viena tik meilė. 
Bet ne toji žemiškoji meilė, 
kuri žino tik save ir savo rei 
kalus, bet iš Dievo kylanti ti 
kroji artimo meilė”.

Tą mintį jis gražiai išaiški 
no. Pamokslo klausėsi ir vi
enas turtingas pirklys. Jis, 
išėjęs iš bažnyčios, mąstė: Ku 
nigas gražiai kalbėjo, tai tie 
sa, bet kurgi galima rasti to
kią meilę, kuri save užmiršus 
ir netrokšdama sau naudos, 
kitiems tarnautų. Daug reika 
Jauti ir maža duoti-štai kas 
galioja žemėje. Tokia artimo 
meilė butų graži, bet ji nega 
Įima”.

Taip galvodamas pirklys 
ėjo namo. Jis buvo teisingas 
žmogus, retkarčiais lankė ii’ 
bažnyčią, bet nuolatinis rūpi
nimasis vien prekyba taip su 
kietino jo širdį, kad biznio 
reikalus vertino nemažiau, 
kaip Dešimtį Dievo įsakymų. 
Tik žmona ir vaikai kasdieni 
nėmis maldomis gaivino jo ti 
kėjimą. Kelerius metus nėjęs 

bažnyčion, staiga vėl pradėjo 
ją lankyti. Tos valandėlės 
atgaivindavo jo surembėjusią 
dvasią ir priversdavo kiek 
susimastyti.

Sekmadieniais po pamaldų 
visada užeidavo j vieną kavi 
nę. Ten, prie vyno stiklo, su 
pažįstamais pasikalbėdavo a- 
pie savaitės naujienas.

Tą dieną jam įeinant, nuo
latinių kavinės lankytojų, jo 
draugų tarpe, buvo didelis su 
judimas. Vienas jų nesenai 
grįžęs iš Freiburgo, pasakojo 
apie kažkokį įvykį.

— Užvakar Freiburge mirė 
jaunas katalikų kunigas, užsi 
krėtęs nuo vieno protestanto.

— Užsikrėtė nuo protestan 
to? - nustebo kiti. • Ką galė
jo daryti katalikų kunigas 
pas jį?

— Tuoj pasakysiu. Tas pro 
testantas turtingas pirklys, 
sirgo juodamis rauplėmis ir 
jau gulėjo mirties patale Jis 
prašėsi pakviesti protestantų 
pastorių, bet tas pas ligonį 
nėjo: bijojo užsikrėsti. . .

— Ar tai gali būti? - pakla 
usė vienas.

— Nuvyk į Freiburgą. išgir 
si tą patį atsakė pasakotojas.
- Rytoj laidos tą kunigą, gali 
nuvykti į jo laidotuves Jei 
bus netiesa, atiduosiu savo vi 
sos dienos uždarbį

— Na, kaip ten toliau buvo?
- nerimo klausantieji. Atsisa 
kius pastoriui, ligonis dar la
biau nusiminė ir dar su di
desniu karščiu prašė pakvies 
ti kunigą. Apie tai sužinojęs 
vienas dar visai jaunas kata
likų kunigas, greitai nuskubę 
jo pas mirštantį. Tinkamai a 
prūpintas ligonis mirė. Kuni 
gas gi, sugrįžęs namo, pasiju 
to sergąs: jo kūną nubėrė bi 
auriosios rauplės. Po trijų 
dienų jis mirė. Rytoj jį lai
dos. Laidotuvėse dalyvauja 
visas miestas, katalikai ir pro 
testantai, visa miesto taryba. 
Iškilmingesnės laidotuvės ne
bus nė arkivyskupo.

Pirklys grįžo namo labai 
susimąstęs. Įvykis ne tik gi
liai sujaudino, bet ir giliai su 
krėtė. Vadinas, yra tokių 
žmonių, kurie del Kristaus, 
del artimo me lės save aukoja.

Pietų metu prie stalo buvo 
nepaprastai tylu.

— Gal sergi? - paklausė 
žmona susirūpinusi.

Jis nieko neatsakė, tik po 
valandėlės savo tylinčiai šei 
mai papasakojo girdėtą įvykį.

“Jis tikrai nuėjo į dangų. Bet 
kas sutiks taip pasiaukoti?”

Žibančiomis akimis klausė
si pirklio duktė, graži aštuo
niolikos metų mergaitė.
■Tėveli, - tarė ji - leisk 

man rytoj tavo vietoj nuvaži 
uoti į Freiburgą ir dalyvauti 
laidotuvėse. Ten bus nepap
rastai gražu.

— Gera mintis - pamanė 
tėvas, - ir jei aš pats kada 
nors nukeliausiu į Freiburgą, 
tai kad ir toliausiai būtų ka
pinės, vis tiek nueisiu pasiži 
urėti pasiaukojusio kunigo 
kapo. Po dviejų dienų lai
kraščiai aprašė nepaprastai 
puikias kunigo laidotuves 
Freiburge. Miestas savo lėšo 
mis užsakęs net brangų pa
minklą.

Po savaitės pirklys preky
bos reikalais iškeliavo į Frei 
burgą. Vakare linksmas ir 
susijaudinęs pasiekė namus 
ir ant stalo padėjo mažutį se 
ną peiliuką.

— Ar radai. - paklausė 
žmona. 4

— Nupirkau. Jis kainavo 
penkis guldenus..

—■ Kiek? - nustebu žmona.
— Klasyk. Pietaudamas su 

žinojau, kad parduodami iš 
varžytinių mirusiojo daiktai. 
Nuėjau. Žmonės smarkiai grū 

dosi, nes visi norėjo gauti ko 
kį nors daiktelį. Neatsilikau 
ir aš. Tą peiliuką laikysiu 
pagarboj, nes jis man primins 
kad nereikia būti godžiam ir 
kietaširdžiam.

Vieną sekmadienio popietį 
motina su mažaisiais vaikais 
išėjo į bažnyčią. Tėvas ir 
vyresnioji duktė pasiliko na
mie. Tėvas sėdėjo krautuvėj 
ir skaitė laikraštį, Gertruda 
(toks buvo mergaitės vardas) 
klūpojo savo kambarėly pri
eš šv. Aloyzo paveikslą ir 
karštai meldėsi. Šventasis, 
nusiėmęs kunigaikščio vaini
ką ir žiūrėdamas į žnfogaus 
kaukuolę, laikė rankoje leliją 
ir rykštę. Mergaitę apėmė 
šventas pasiryžimas. Nuėjo 
pas tėvą ir nušvitusiu, bet 
rimtu veidu paprašė jos išk
lausyti. Tėvas surimtėjo: jis 
nujautė kas bus. Tarsi, dva
sios pagauta, su kažkokiu vi 
diniu įkarščiu, prašė ji tėvą 
jai leisti būti tikrai laimingai. 
Ji norinti kaip sužadėtinė am 
žinai mylėti erškėčiais apvai 
nikuntą Išganytoją. Del jo pasi 
renkanti skausmus ir atsiža 
danti žemiškos laimės.. . Tė 
vo širdis suminkštėjo ir po 
valandėlės leido eiti pasirink 
tu keliu.

(pabaiga 3 pusi.)
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Ka rašo iš 
Lietuvos

Šiomis dienomis vienas “M.L.” 
skaitytojas gavo laiškų is Li
etuvos, kuriame rašo apie li
kimą jo artimųjų. Laišką ra 
šo vienas iš Lietuvoj pasiliku 
šių brolių.

Brolis broliui rašo šitaip: 
Brangus Brolau,

Daug kartų rašėme, bet ne 
gavome atsakymo. Manėme, 
kad jau Tavęs nėra gyvo. 
Mama mirė 1941. Anelė, An
tanas, Jonas gyvena namuose.

Juozas, Martynas nuvažiavo 
pas tėvą. (Tėvas jau senai 
buvo miręs. Reiškia ir Mar
tynas su Juozu jau mirę, tei
singiau nužudyti buvo).

Gyvenam gerai: turim kar
vę, avį kiaulę. Tarybų šaly
je labai gerai ir linksma gy 
venti.

Tikrai “gera ir linksma” 
gyventi tarybų šalyje, kad 
25 hektarų pirmos rūšies že
mės ūkyje tegalima išlaikyti 
tik karvę, avį ir kiaulę.

Šis ir kiti laiškai dar kartą 
patvirtiną, kad lietuvis ūkinin 
kas jau nėra savininkas savo 
ūkio, bet paprastas bandžiau-
ninkas. Toji žemė, jo tėvų 
ir prosenių prakaitu aplaisty 
ta yra iš jo išplėšta ir prijun 
gta prie kolchozo, o pats jos 
savininkas ant savo žemės ir 
savo gimtinėje yra ne daugiau 
kaip vergas. Visa Lietuva 
šiandien yra paversta kalėji
mu. [r laisvė ir nuosavybė 
yra atimta. Net žmoniškai, 
suprantamai laiško negalima 
parašyti ir pasiųsti ir pasiųsti 
savo giminėms į užsienį. Ra 
šo ar nedarašo, sako ir neda 
sako.

Veltui per Vilniauaš radiją 
plepa komunistų agentai apie 
gerą gyvenimą pavergtoje te 
vynėje. Koks ten gyvenimas 
yra šiandien labai yra gerai 
žinomas. Apie jį plačiai papa 
šakojo prieš kelis mėnesius 
iš Lietuvos pabėgę į laisvę 
Bakanas ir Mironas. Jeigu 
jau ten taip gera gyventi, ko 
dėl nieko neįsileidžia pamė
ginti to gero gyvenimo, o tie, 
kurie per žioplumą ten nuvy 
ko, kodėl jų neleidžia atgal

(pabaiga iš 2 pusi.)

Kai vakare ji dar kartą pa 
dėkojo tėvui, šis atsakė:

— Už tą turi būti dėkinga 
mirusiam Freiburgo kunigui. 
Jis mane sugražino į tikėji
mą. Ištisus metus nebuvęs 
bažnyčioj, šiandien vėl tikiu. 
Jo mirtis privertė mane pa
galvoti apie tikrąją kataliky 
bės prasmę, ir nuo to laiko 
aš tapau ^žmogumi. Tu, vai
keli melskis už mane, bet pa 
galvok, kad kelias, kurį ren- 
kies, erškėčių dygliais nuklo 
tas.

— Trumpas skausmas am
žina laimė-sušuko mergaitė. 
Tai buvo jos pranašiškas žo
dis. * * *

Po pusantrų metų stovėjo 
Gertruda, dabar gailestingoji 
sesuo, prieš savo viršininkę.

—• Mano vaikeli, tarė ji - ne 
toli nuo mūsų guli* sunkiai 
sergąs žmogus, kurio dėl bia 
urios -igos niekas nenori slau 
gyti Ar tu to negalėtum pa 
daryti?

- - Beabejo, garbingoji Mo 
tinėle.
, — Bet liga to mirštančio la 
bai baisi,."įVeidas - viena žaiz 
da, be to jis labai neramus. 
Daktaras sakė, kad jo slaugy 
mas surištus su dideliu pavo 
jumi. Nutilo.
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Jonas Kossu — Aleksandravičius

AMŽINOJI PASAKA
Ak, Viešpatie, tai vėliakos 
Mes įtikėjom rytdiena!
O kraujo pilnas kielikas, 
O sopulio širdis pilna!

grįžti ir žodžiu papasakoti 
apie tas visas gėrybes. Nevi 
enas lietuvis gyvenantis užsi 
enyje norėtų atsiimti savo tė 
vus ar kitus gimines, bet vi
sos pastangos atsimuša- į ge 
ležinę uždangą - niekas dar 
nebuvo išleistas užsienin Nė 
ra pasauly tokio krašto iš ku 
rio negalėtum išvažiuoti, išs
kiriant tik komunistinę Rusi
ją- O todėl taip yra, kad bijo,
kad laisvasis pasaulis nesuži 
notų apie žiaurią vergiją, ku 
rią neša anapus geležinės už 
dangos gyvenantieji.

Lietuvos Paroda uždarius
Š. m. kovo mėn. 19 d. Lie

tuvos parodai ruošti komite
tas pranešė, Kad paroda bai
gėsi š. m. vasario mėn. 17 d. 
ir tuo pačiu nustoja veikusi 
os visos komisijos bei sekei 
jos. Skaitytojui gavosi įspū
dis, kad tos sekcijos buvo su 
šauktos ir atleistos lyg pagal 
kokį tai kariuomenės įsakymą

Ten pat komitetas duoda 
“apyskaitą”:
gauta pajamų Cr$ 91 635,00 
padaryta išlaidų Cr$ 106 435,00 
deficito turi CrS 14.815 00

Bet ar čia apyskaita? - Tai 
tik informacija,, kuri neturi 
jokios apyskaitinės vertės. 
Gi visuomenė laukė tikros ir 
tikslios apyskaitos. Tiesa, pa 
jamos buvo skelbiamos spau
doj parodai vykstant, bet išla 
idos ne. Ir štai staiga visuo 
menė sužino, kad pagal “a- 
pyskaitą” parodo turėjo be

— Vis dėlto ir tam nelaimin 
gajam reikia slaugytojos.

— Motinėle, aš pasiruošusi.
— Tai eik mano dukrele! 

Dievas tau padės.
Gailestingoji sesuo slaugė 

ligonį iki jo mirties, bet vie 
nuolynan sugrįžo užsikrėtusi. 
Tris mėnesius kovoje liga su 
mergaitės jaunatve ir gyvybe. 
Ji mirė kaip savo pašaukimo 
auka, artimo meiles kankinė.

Ir nuostabu: tėvas, kuris 
skaudžiai pergyveno atsisvei
kinimą dukteriai išvažiuojant 
Į vienuolyną, dabas ramus ir 
susikaupęs stovėjo prieš kars 
tą. Tė- as ramiai pasakė.

— Gerasis Dievas dabar 
mane nuostabiai paguodžia. 
Man prisimena dabar anie Ve 
lykų žodžiai:
“Pilni tikėjimo meldžiame Jį, 
Jį, kurs mus išgelbėti gali, 
Jį kurs nekartą iš pražūties 
Į amžinybės pašaukia šalį”.

Kai karstas, lydymas dide
lės minios ir būrio vienuolių, 
slinko kapinių link, giedojo 
paukščiai, kvepėjo gėlės, ir 
visa gamta puošėsi pavasario 
rúbu. Bet tai nebuvo skaus 
minga procesija, linksmas, ku 
pinas šviesios vilties “Aleliu 
ja”. Jis sklido iš mirusiosios 
ir nuostabiai ramindamas ar
timuosius kilo pas Tą, kuri 
mylėdama paaukojo savo gy
vybę.

Pavasaris.

Tarytum vėjo pučiamus. 
Ji vėl į nežinią mus neš. . . 
Vėl žiedlapius rieškučiomis 
Po josios kojų bersiu aš.

Išlaukus naktį tamsiąją,
Širdis pailsusi aptils,
O saulė, kaip monstrancija, 
Virš džiaugsmo ašarų pakils,

Visi rankas ištiesę jai: -
Osanna in excelsis! - šauks
Ir didelė prosecija
Per kalnus, klonius plauks . .

Savęsp šaukiuosi trokštančius
Ir širdį kieliką keliu -
Girdžiu viską pranokstančius 
Mažus sidabro varpelius...

Vėl kraujo pilnas kielikas, 
Vėl sielvarto širdis pilna! . .
Mes laukiam, laukiam vėliakos, 
Ir tikim rytdiena!

Kaunas ,1936 m. (Iš eil. rjnk. «Užgese'chimeros akys»

veik 15000,00 eruzeirų defici 
to.

O kodėl išlaidos viršijo pa 
jamas? Kodėl iš anksto ne
buvo padaryta sąmata? Ko
dėl uehuvo skelbiamos ir iš
laidos? Vadinasi, su visuome 
nės suaukotais pinigais buvo 
operuojama kažkaip paslap
tingai.

O reikia pripažinti, kad lie 
tuviška visuomenė šiam rei
kalui buvo jautri ir duosni 
(suaukota virš 90 000,00 kr.) 
Tat argi jai visai neįdomu ži 
noti kuriam tikslui kai Kieno 
ir labai sunkiai uždirbti pini 
gai buvo išleisti? .

Iš visa ko atrodė, kad pini 
gų, jau netrūksta, nes aukos 
nebuvo renkamos iki parodos 
galo.

Tenka pridurti, kad parodai 
patalpos buvo gautos veltui o 
eksponatai buvo paskolinti iš 
lietuviškos visuomenės.

Pagaliau, visuomenės žiniai 
turi būti paskelbtas ir konsu 
lato apsaugai perduotų daik
tų sąrašas.

Jurgis Bur.

M

Amerikiečiai ir religija
Neseniai JAV-se viena moks 

line įstaiga pravedė apklausi 
nėjimą - kokios yra žmonių 
pažiūros į religiją, iš gautųjų 
atsakymų paaiškėjo, kad net 
96% JAV gyventojų tiki į Di 
evo buvimą. Prie to įsitikini
mo, kaip praneša “Time”, ju 
os privedė šie argumentai: 
1. Tvarka pasaulyje ir jo di
dingumas, 2. Turi būti Tvėrė 
jas, kad būtų galima išaiškinti 
žmogaus atsiradimą pasaulyje 
3. Šv. Raštas ir Bažnyčios 
autoritetas liudija apie Dievo 
buvimą, 4 Asmenškas gyveni 
mo patyrimas privedė prie ti 
kėjimo į Dievą. 5. Tikėjimas 
į Dievą teikia daug paguodos.

Kas Sudaro Bolševikine 
Okup. Lietuvos "Valdžia"

Vilniaus radijas š. m kovo 
19 d. paskelbė, kad kovo 18 d. 
per vakarinį posėdį T. Lietu
vos Aukščiausioji Taryba, K. 
Korsakui seniūnų tarybos var 
du pasiūlius, “vienu balsu iš 
rinko šios sudėties T. Lietu
vos AT prezidiumą”: AT prezi

diumo pirmininkas - J. Pale
ckis, pavaduotojas - M. Jun- 
čas - Kučinskas, sekretorius 
- Si. Naujelis. AT prezidiume
nariai - A. Balsevičienė, J. 
Bartašiūnas, Pr. Dobrovolskis, 
E. Kasnauskaitė, M. Kenevi- 
čius, J. Matulis, V. Muraška, 
K. Pečiokas, A. Randakevi
čius, A. Sniečkus ir N. Timo 
tiejevas, visi AT “deputatai”.

M. Gedvilas su Lietuvos kp 
ck pritarimu pasiūlė tokią 
naują bolševikinę Ministerių 
Tarybą: Ministerių Tarybos 
primininkas - M. Gedvilas', 
pirmasis jo pavaduotojas Ed. 
Uzarskis, kiti pavaduotojai - 
A. Čistiakovas, J. Laurinaitis 
ir K. Preikšas, Automobilių 
transporto ir plentų ministe- 
ris St. Jankevičius, finansų - 
A. Drobnys, komunalinio ūkio
- J. Svisčiovas, kultūros - J. 
Smilgevičius, maisto prekių 
pramonės - E. Bilevičius, mė 
sos ir pieno produktų - K. Kai 
rys, miestų ir kaimų statybos
- J. Maniušis, miškų pramo
nės - P. Kuris, plataus varto
jimo pramoninių prekių - St. 
Filipavičius, prekybos - A. Mi 
kutis, lysių - Bielianimas, so
cialinio aprūpinimo - J. Stim 
būrys, statybinių medžiagų - 
G. Molotokas, sveikatos ap
saugos - Br. Penkauskas, ter 
singumo - A. Likas, užsienio 
reikalų - Ignas Gaška, valsty 
bės kontrolės - A. Jefremovas, 
švietimo - St. Pupeiks, tarybi 
nių ūkių - P. Kunčinas, vidaus 
reikalų - A. Gailevičius, vie
tinės ir kuro pramonės - V. 
Boreika, žemės ūkio - VI. Au 
gustinaitis, žuvies promonės
- V. Mickevičius, valstybinės 
plano komisijos pirmininkas
- A. Petrovas, valstybės sau
gumo komiteto pirmininkas - 
K. Liaudis. Savaime aišku, 
kitaip ir nebuvo galima lauk
ti, “AT vienu balsu patvirtino 
drg. Gedvilo pateiktąją Lietu
vių TSR Ministerių Tarybos 
sudėtį”. . .

Per AT sesiją buvo aštriau 
vienas kitas žodis pasakytas 
ir apie sovietines negeroves 
Lietuvoje. J. Paplauskas aštri 
ai kritikavo Lietuvos, vartoto 
jų koperatyvų sąjungą kuri 
ee laiku ir nepakankamai ap 
rūpina kolūkines statybas ce

(pabaiga 4 pusi.)
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L. Sąjungos Va
karas.

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šia š. m. gegužės raėn. 7 d- 
grandiozinį sporto vakarą, ku 
ris ketina būti labai įdomus 
ir įvairus, tad ruoškitės visi 
į šį linksmą Sąjungos vaka
rą. Pažymėtina, kad šis vaka 
ras įvyks jau ant dabar sūdė 
to naujo parketo kuris yra iš 
specialaus medžio «ypè». Tai 
gi šokti šioje salėje bus dau 
giau negu malonumas, tai tik
ras sapnas! Nejaugi gali išdrįs 
ti, bet kas, nuo šio malonaus 
sapno atsisakyti? Bilietų prie 
įėjimo nebus pardavinėjama, 
tad pakvietimus galima bus 
gauti pas visus Sąjungos na
rius. Bukite pasiruošę apsiru 
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.

— Sovietinė kronika. J. 
Paleckis smarkiai išplūdo 
Eiseuhowerį ir “Lietuvos re
akcionierius” per TSRS Aukš. 
Tarybos antrąją sesija Mask
voje. Dabar okup. Lietuvoje 
toliau plūstamas Adenaneris 
ir kt. “Vakarų imperialistai” 
kuriems prikišamas naujo ka

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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

ro ruošimas. Kai kas reika
laująs Adenauerį net pakarti. 
Nuo š. m. balandžio 1 d. pra 
dėti rinkti ir Lietuvoje para
šai, kad būtų uždrausti atomi 
niai ginklai. Į Sibirą tebesi- 
unčiami “savanoriai” net su 
šeimomis. Š. m. kovo 26 d. 
iš Vilniaus iškilmingai išlydė 
tas 860 žmonių transportas į 
Kustanajans sritį. Šiemet 
žmonlij “duoklė” plėšiniams 
būsianti net didesnė už per
nykštę. Š. m. kovo 22 d. 
Maskvoje Raudonoje aikštėje 
iškilmingai palaidotas L. Go 
vorovas, buv. gynybos minis
tério pavaduotoju. Jo liūdė
ti turėjo ir Lietuvoje. Kovo 
9 d. Kaune mirė seniausias 
Lietuvos dailininkas, Z. Petra 
vičius. Neseniai buvo suruoš 
ta jo paveikslų paroda.

Faustas Kirša

Paskutinė Vakarienė
Tą naktį žvaigždės krito iš dangaus - 
Toli, toli į šviečiančius takus.
Visokį paukščiai vėl sparnus suglaus, 
Tik mūsų laimė klaidžios po laukus.

Tą naktį sėdom prie stalų būry
Į vakarienę paskutinę jau.
Ir duona buvo ašarom sūri,
Balta druska saldesnė kaip anksčiau.

Užspringo valgis. Smūgiai jau kiti.
Visų dienų darbai, visa manta 
Vaidenosi dvasingoj praeity, 
O liko tik širdis, širdy - tauta.

Ši dovana brangesnė už kitas, 
Brangesnė negu jis, ar aš, ar tu. 
Jei žūtų ji, iš žemių ją atkas 
Pažaisti nors trapam kaip smaragdu.

Kai kėlėmės nuo apkrautų stalų, 
Vistiek nuo alkio springo gomurys, - 
Nes žemės kvapą, rūką iš šilų 
Norėjome surinkt naujau koriu,

Vyriausias tarė: “Duonos trupiniai” 
Kaip auksas lieka ant garbes stalų, 
O mes kaip paukščių alkanų būriai 
Išskrendame ieškot naujų salų.

“Nežinome, kas laukia, kas sutiks, 
Bet žinome: širdis ir išmintis 
Išeis klajoti, o šaknys čia paliks 
Kaip šventenybė, laimė, paslaptis. .

(pabaiga iš 3 pusi.)

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Mūsų Lietuvos» redakciją

s?

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę, ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pao savininką Balį Paber 
žį, arba Vila'Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį, iš miesto eina 

autobusai O^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

roentu, čerpėmis etc. Kunči
nas pasižadėjo, kad šiemet 
«bus žymiai išplėstas kukurū 
zų auginimas». Pupeikis pasi 
gyrė, kad šiuo metu T. Lietu r— 
voj veikiančios 960 septynme Q 
čių ir 341 vid. mokykla. Apie 
valstybės biudžetą referavo fi 
nansų mira. A. Drobnys. Biudže 
tinės komisijos pirmininko Pi 
voriūno siūlymu, biudžetas pa 
tvirtintas. Lopato skundėsi, 
kad miestų ir kaimų statybos 
ministerija ir žemės ūkio mi
nisterija «silpnai vadovauja

Tą naktį žvaigždės krito kaip ir mes 
Per orą į nežinomas žemes.
Tą naktį gimė kančios ir valia 
Klajūnų su rūsčių dienų dalia.

gyvulininkystės ir kitų ūkinių 
pastatų statybai kolūkiuose 
bei fermose».

Šiuo metu MTS-se dirba 
daugiau kaip 2000 žemės ū- 
kio specialistų. Januškeviči
aus pareiškimu, respublikoje 
yra “82 rajoninės ligoninės, 
84 kaimo ligoninės, veikia 
platus konsultacijų, medici
nos punktų ir vaikų lopšelių 
tinklas”. Dep. Leonas priki
šo žemės ūkio ministerijai, 
kad “neryžtingai atsisako po 
pierinio vadovavimo metodų” 
Bet kas iš tų visų jų sakymų? 
“Tiesa” š m kovo 17 d pas
kyrė T. Lietuvos biaudžetui 
savo vedamąjį, pažymėdama, 
kad 1955 m. biudžetinių paja 
mų numatoma 1,65 miljrd. ru 
bliu ir išlaidų - 1,64 miljrd. 
rublių. ‘Per posėdžius viskas 
ėjo pagal iš anksto duotąsias 
direktyvas ir bolševikinę reži
sūrą. Tam tokios «sesijos» ir 
tėra reikalingos.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Gali'.isKas Ltda.

r’ •

BALDŲ SANDĖLĮ.
AV. DR. GIACAGL1NI, 71-C — V. ALPINA.
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Madeiras do Brasil
PERES & PRANAS LTDA.

Importação — Exportação
Raštinė:- Av. Churchill, 94- 11.o and. - sala 1110 

Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265
E n iMinas Geais:
Peres & Cia. 1 tda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 

Joth'r Peres de Resende - São Pedro dos Feros
Amadeu Ctsar Machado - Nanuque, Minas
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Sprindy» & Cia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 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 1.0 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

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.

RIVIERA
naro apylinkėje - nuėsta- N
imta sveikas klimatas, tik už 
raça da Sé, geras kelias, tarp 
Puiki proga dabar įsigyti žemės 
:u įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauski, rua N 
ante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie-
Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

)tus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
iėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5L76 - SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

dos naudokite!
DTifi niNC) RTTKNQ, 7QR n qqfj C™™ PnatcU 7QR7 

TELEFONES i 51S4O19 e 51-2223 S Ã O PAULO
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

BAŽNYČIOS DARBAMS

Šią savaitę gautos aukos iš 
sekančių:

Po Cr$500: Justinas Brak- 
nys, Klemensas Dilys, Pranas 
Kamantauskas, Alfonsas Sivic 
kas, Pranas Mackonis, Elena 
Jakonis Pševucki, Matusevi
čių šeima.

Aukojusiems nuoširdžiai dė 
kojų. Kad darbas būt galima 
greičiau užbaigti, bent ligi 
Eucharistinio Kongreso, pra
šomi ir dar neaukojusieji sa
vo numatytas aukas įteikti.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas.

— São Caetano klebonas 
kun. K. Miliauskas perėjo gy 
venti į naują vieta - rua Rio 
Branco, 298.

BAŽNYČIOS DEKORAVIMO 
DARBAI.

Dail. Ant. Navickui vado
vaujant smarkiai pastūmėti 
priekin. Lubose jau yra nu
paišyti keturi dideli paveiks
lai, trūksta tik dviejų, sudėti 
karnyzai. Po poros savaičių 
lubų dekoravimas galutinai 
bus baigtas. Vienoj sienoj taip 
pat jau sudėti karnyzai. At
vykusieji per Velykų šventes 
į Vila Želina jau visai kitą 
bažnyčios vaisdą ras negu 
buvo prieš pora mėnesiu.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras balandžio 30 d. ruošia 
koncertą. Choro rėmėjai pra 
šomi panaudoti Velykų šven
tes ir pakvietimus pasiimti iš 
choro valdybos narių.
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IRMIOS BAUŽYS
Registrado no C. R. C. tob o n.o 55»

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contra t. na J anta Comercial 

f Dis^at. na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
I Escritas Comerciais
f HORÁRIO das 8
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— Velykų šventėms į Prisi 
kėlimo procesiją bei mišias, 
šį sekmadienį 6 vai, ryto į Vi 
la Zelina ruošiasi daug žino 
nin atvykti iš visų S. Paulo 
priemiesčiu.

— Pirmą dieną Velikų 3 vai. 
po piet Vila Zelinoje, gimna
zijos salėje, seselių pranciš 
kiečių mokyklų, lietuvių kal
bos pamokų mokiniams, mo
kytojai ruošia margučių šven 
tę.

VYČIŲ DĖMESIUI

Balandžio 17 d., kitą sekma 
dienį Mokoje, 15 vai. šaukia
mas narių susirinkimas aptar 
ti svarbiems organizacijos rei 
kalame. Narių dalyvavimas pri 
valomas.

KUR PASIMATYSIME PER 
ATVELYKĮ?

Linksmai laiką praleisi ir 
pažįstamus susitiksi atsilanky 
damas per Atvelykį (baland
žio mėn. 17 d.) į Vytauto Did 
žiojo mokyklą Vila Beloje, 
kur įvyks apylinkės lietuvių 
vaikų ir jaunimo velykinis va 
karėlis.

Tą proga Tėvų Komitetas 
ruošia svečiams skanius už
kandžius ir daug kitų įvirumų. 
Įėjimas nemokamas.

— Gavėnios metu S. Paulo 
lietuviams Tėvai Jėzuitai mi
sijas vedė penkiose vietose: 
V. Zelinoje, Parque das Na
ções, Agua Raza Bom Retire 
ir Vila Anastacio.

— Dar viena vėžio auka

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.
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Balandžio m. 5 d. Vila Zelino 
je mirė Jonas Kasparavičius, 
54 m. amžiaus, sirgęs vėžio 
liga. Paliko nuliūdusią žmo
ną Janiną ir keturis sūnus.

— Parduodama maisto pro
duktų krautuvė, geroj bizniui 
vietoj av. Celso Garcia nr 5564 
Teirautis vietoje, arba V. Ze 
linoj, r. Rodamonte 134.

— Tėvas Bcužikas, atsilan
kęs į V. Belos popietį š. m. 
balandžio mėn. 3 dieną pasa
kė vaikams labai įdomią ir 
reikšmingą kalbą.

ORGANIZACIJŲ PIRMININ
KŲ SUSIRINKIMAS

Š m. balandžio mėn. 4 d. į 
vyko organizacijų Pirmininkų 
susirinkimas, kuriame dalyva 
vo:

1) Klebonas, Kun. P. Raga
žinskas, L. K. Bendruomenės 
Pirmininkas.

2) Kap. J. Čiunvinskas, L. 
Sąjungos Br. Pirmininkas.

3) Inž. Z. Bačelis, «Lituâ
nia» Savyšalpos Draugijos 
P kas.

4) J. Januškis, Meno ir K ui 
tfiros Draugijos Pirmininkas.

5) P. Graubauskas, «Vyčių» 
Sąjungos Pirmininkas.

Šiam susirinkimai pirminin
kavo p. Kap. J. Čiuvinskas- 
Visi rado, kad tarpusavis tam 
presnisbendradarbiavimas yra 
būtinas ir todėl šis klausimas, 
principe vienbalsiai buvo pri 
imtas. Po to, buvo nutarta, 
kad minėtu organizacijų pir
mininkai rinksis kiekvieno 
mėnesio pirmą pirmadienį, 
kad, išdirbti smulkų bendra
darbiavimo planą, įvairiuose 
srityse: ekonominėje, meno, 
kultūrinėje, švietimo, sociali
nės globos savyšalpos, etc.

— Tela sietas luboms dar 
gerame stovyje, parduodamas 
pigia kaina, kreiptis į V Žo
linos kleboną.

— Kovo m. 19 d. Vila Želi 
nos parapijos loterijos laimė
jo šie bilietai: 0374, '8721, 6703 
2157, 9700. Loterija vyko su
lig ros dienos federaline lote 
rija.

i

— Reikalavimai Lietuvai. 
Sov Sąjungos kom. vyriausiai 
vadovybei nustačius Lietuvos 
ūkiui “naujus kovinius uždą vi 
nius”, Vilniuje buvo sušauk
tas “respublikos partinio akly 
vo susirinkimas”. Jame pra
nešimą padarė, duodamas vi 
sems vėjo, A. Sniečkus. 
“Tiesa” Nr. 47/1955 rašo, 

DR. WILSON DA SILVA — advokatas
JOSÉ M. FINKELSTEIN - despašantas

Atlieka nuomininkų išmetimą, išrenka mokesčius, pa
daro inventarijų, deskite, natūralizacijos dokumentus, 
pasus, Cadernetas Mod. 19, įvairius leidimus ir bendrai 
duoda teisinius patarimus. Adara: 9 12 vai. ir 16 8,30 v.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA^ 273, 5 and. sala 1

kad partija iškėlė Sovietams 
uždavinį “per artimiausius 
5 6 metus pakelti bendrąjį 
grūdų surinkimą ne mažiau 
kaip iki 10 milijardų pūdų 
per metus”. Sniečkus pažy
mėjo, kad dabar okup. Lietu 
voje kiekvienam šimtui ha 
ariamos žemės, pievų ir ga
nyklų respublikoje turima 24 
galvijus, jų tarpe 13 karvių, 
21 avį ir 100 ha ariamos že
mės tenka 49 kiaulės. Kiek 
pakylės ir gyvuli!] produkty
vumas, tačiau ten pat Snieč
kus, bardamas kitus už nesu
gebėjimą kaip reikiant atlikti o 
kupantų skirtųjų '“kovinių už 
davinių”, nusiskundė, kad la
bai bloga pieno primelžimo 
padėtis. Nors primeižimas iš 
kiekvienos karvės pernai pa
didėjo 105 kg, tačiau nustaty 
tas pieno primelžimo planas 
nebuvo įvykdytas. Daugely 
rajonų pieno primeižimas. pa 
lyginti su 1953 m., dargi su
mažėjo. Kiaulių panėjimas 
kolūkiuose, ypač bekonų, or
ganizuotas visai nepatenkina 
mai, dėl to kiaulienos lygina 
masis svoris bendroje mėsos 
gamyboje ir jos paruošuose 
tebėra žemas.

Vysta n t pa u kš ti n i nkystę, 
ypač vandens paukščių augi
nimą,.taip pat yra rimtų trū
kumų. Nepatenkinamai vyko 
daugely rajonų ir gyvulių žie 
mojinas. Todėl Sniečkus įsa
kė, kad per 5 6 metus mėsos 
ir lašinių gamyba respubliko
je turi padidėti ne mažiau kaip 
90%

— Vidurio Europos Krikš
čionių Demokratų Sąjungą, 
kurioje yra susibūrę Lietuvos 
Latvijos, Lenkijos, Čekoslova 
kijos, Vengrijos ir Jugoslavi
jos krikščionių demokratų eg 
žilai, š. m. balandžio 15 17 
d. d. New Yorke organizuoja 
savo II-jį platų kongresą 
Sąjungos garbės prezidiumo 
hariáis jau sutiko būti buv. 
Belgijos užs. reik. min. van 
Zeelandas, Vak. Vokietijos 
fed. parlamento pirmininkas 
Dr E Gerstenmaieris, Krikš
čioniu Demokratų Internacio
nalo pirm. A. E. de Scbryver 
ir internacionalo gen. sekret 
R Biehet.

Kongreso metu bus platus 
diskusijų vakaras, tema: «Lais 
v ė kaip neatskiriama sąlyga 
pastoviai taikai». Diskusijų 
vakaro moderatorium sutiko 
būti plačiai žinomas Hunter 
College prezidentas prof. G. 
Schusteris. seseniai išleidęs 
knygą apie Bažnyčios padėtį 
pavesgtnose kraštuose. «New 
York Herald Tribuns» prezi
dentas O. Reid, žymus JAV

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

žurnalist; 
toriai J.
ir kt. Pasiruošimo darbai eina 
visu sparčiu. Kiekviena 
sąjungoje dalyvaujanti tau 
tybė kongrese turės 15 narių 
delegaciją. Ir lietuvių dele
gacija jau baigiama formuoti. 
Taip pat kviečiama visa eilė 
svečių.

— L. Sąjungos Br. Narių 
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra 
šo visus narius pasirūpinti 
apmokėti nurio mokestį, ypač 
atsilikusius už 1954 metus, nes 
einant Sąjungos įstatais nei 
vienas narys negali atsilikti 
su nario mokesčiu daugiau 
kaip 6 mėnesius.

Apsimokantiems iš anksto 
už visus metus suteikiama 
nuolaida. Apsimokėti galima 
kiekviena penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai vakaro, ir š/m. Baland
žio mėn. 3 d. visuotiname Sa 
jungos narių susirinkime, ku 
riame visų narių, be išimties 
dalyvavimas yra būtinas.

SĄJUNGOS VALDYBA.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom© 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

«M. L.» PRENUMERATO- 
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 S. Paulo.

—- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

- VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

— Reikalinga tarnaitė šei
mininkė, lietuvė.

Kreiptis Rua das Eras, 2 
arba į “M L” redakciją.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

%

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

ISSIMOKEJ1MUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

DIRETOR: D

/■———---- ———————— -------------

Bemistas
Clínica Dentária Popular 

“^ão Judas tóâcu” 
’. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 

Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

NEPRALEIKS PROGOS!

Av. Zelina, 709 Jonas Vigelis, 
parduoda batų krautuvę su 
gyvenamu namu. Teirautis 
vietoj bet kurią valandą.

HHiSn
GERA PROGA NUSIPIRKTI 
krautuvę valgomųjų produktų 
(secos e molhados) pigia kai 
na geroj vietoj prie pat gim
nazijos, Av. Zelina, 1077 — 
kampas Rua Campos Novos. 
Smulkesnių injormacijų vieto
je bet kuria valanda.
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