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Iš Ann Arbor, JAV-se, atė
jo labai maloni ir senai lauk
ta naujiena — mokslui pavy
ko nugalėti baisiąją vaikų pa
ralyžiaus ligą! Vaikų paraly
žius, medicinoje vadinamas
poliomielitis, buvo pavojinga
vaikų liga, kuri iki šiol buvo
nepagydoma. Ja susirgusieji
vaikai, o kartais net suaugu
sieji, būdavo paralyžiuojami,
ir -jei liga nesibaigdavo mirti
mi, susirgusis dažniausia pa
silikdavo luošas, t. y. nevaldy
davo vienos ar kitos kūno da
lies JAV-ių prezidentas F.D.
Roosevelt’as taip pat mirė
nuo šios ligos.

VIII METAI

D.

— JAV bių sekretorius J.
Foster Dulles vėl kreipėsi į
Pekino vyriausybę, rekomen
duodamas susilaikyti nuo jė
gos vartojimo.

— Šiaurinė Korėja esą
“pasiprašiusi” Pekino, kad ją
prijungtų prie raudonosios
Kinijos. Tai kaina už Kini
ečių pagalbą kare prieš pieti
ne Korėją.
Brazilijoje

Dabar praėjus lygiai dešim
čiai metu nuo jo mirties Michigano universiteto profeso
rius daktaras Thomas Francis
pranešė pasauliui, kad Pitsbur
go universiteto daktarui Jo
nui Salk pavyko išrasti skie
pai prieš tą ligą. Tais skie
pais baidymo periode buvo
Labai džiaugiamasi tuo iš
paskiepinta pusė milijono vai
kų, ir iš to skaičiaus tik 33 radimu Urugvajuje, kur pas
susirgo be jokiu sunkių pasek kutiniu metu labai buvo pa
mių, tik vienas vaikas mirė, plitę susirgimai vaikų parali
bet manoma, kad todėl jog žiumi.
Ir Brazilija susirūpinusi
po paskiepinim) buvo operų,
tuos skiepus gaminti pas sa
otos jo glandulos.
ve, Valdžia duos leidimą at
Naujieji skiepai prieš vaikų vežti iš Indijos 300 beždžio
paralyžių buvo patikrinti taip nių tipo “rhesus”, kurios bus
pat ir Suomijoje, kur buvo sunaudoto* vaistų gamyboje.
paskiepinti 100 0q0 vaikų, lr Dabartinėmis kainomis jeigu
iš jų tik keturi susirgo.
reiktu atsivežti tuos vaistus
iš Amerikos, i ienas pa skiepi
Tie skiepai dabar bus ga jimas turėtu kainuoti iki 400
minami plačiu mastu, ir bus kruzeirų. Vėliau žada nieko
vadinami “vacina Salk”. Iš nekainuoti, nes valdžia nori
poliomieličiu susirgusio as organizuoti visuotiną vaikų
mens paimamas “virus” (li skiepijimą nemokamai.
gos sukėlėjas) ir perkeliamas
Daktaras Jonas Salk už sa
j preparatą iš beždžionės vo išradimą negaus jokio at
inkstų, kuriame jis sparčiai lyginimo, bet jam bus suteik
auga ir dauginasi. Po to tie tas garbės medalis. Išradimas
inkstai susmulkinami, sumal įvykdytas Instituto prieš vai
ami, ir iš jų pašalinamos vi kų paralyžių finansavimu ir
sos nereikalingos medžiagos, pasiliks visos žmonijos nuosa
paliekant tik celulas. Kas Ii vybe.
ko įmerkiama į tąm tikrą
skiedinį, sudarytą net iš 68
chemiškų preparatų kurie tas
celulas maitina. Į šitą “patie Austrijos Kancleris Mask
kalą” dar kartą išvirkščiama
voje
poliomieličio virus, kur jis
radęs tinkamas sąlygas išvys
Austrijos kancleris Julius
to didelį stiprumą. Tai ir
Raab
12 d. š/rnėn. nuvyko į
yra bazė Salk’o vacinos. Ta
Maskvą
derėtis su rusais dėl
čiau prieš naudojimą dar 7
taikos
sutarties
su Austrija
dienas toji vacina būna laiko
sudarymo.
Jį
ir
jo
palydovus
ma formaldehide įtakoje, ku
ris padaro šitą preparatą ne- vaišino savo bute pats Molo
beužkrečiamu. Bet dar pa tovas. dalyvaujant Bulganinui
kankamai veikliu, kad išvys ir užsienio diplomatiniam kor
tytų žmogaus kūne atsparumą pusui.
prieš minėtą ligą

Bandymai buvo vedami Ins
t t ite prieš Poliomieliti, bendiadarbiaujant ir su kitų kraš
tų gydytojais tyrinėtojais.
Panašus skiepai beveik tuopa
čiu metu išrasti taip pat Kana
do e, Prancūzijoje, Danijoje ir
Švedijoje.
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mėginimai ją tiems reikalams
pritaikinti.

Nugalėtas vaiku paralyžius

Iš vieno beždžionės inksto
galima pagaminti
skiepų,
dėl 2000 vaikų. Daktaras Jo
nas Salk dirbo šešis metus,
kol išrado minėtus skiepus,
ir sunaudojo 15.000 beždžio
nių inkstus.
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Winston

Churchll

atsisakęs iš ministério pirmi
ninko vietos, 11 d. š/mėn. at
vyko į Sicilija pasilsėti. Jo
vietą ir butą Downing Streete
perėme sir Anthony Eden.

Atsisakė iš pareigų gen. Jua
re* Tavora, respublikos pre
zidento karinio kabineto še
fas. Jo atsisakymas rišamas
su Pernanbuko gubernatori
aus dr. Etelvino Lins kandidatūra'per būsimus rinkimus Į
Brazilijos prezidentus.
Dr. Eltevino Lins aplankė da
bartinį respublikos preziden
Ten kur Nemunas banguoja ..
tą Café Filbo prezidentūros
Catete, ir turėjo
įgulos, o visi delegatai pasken ma* optimizmas buvo toks rūmuose
draugišką
pasikalbėjimą,
kaip
apstus, kad Austrijos kancle manoma, apie jo kandidatūrą
ris Raab nuo savęs pridūrė ir rinkimus.
“...net aš prisidedu prie Mo
Taip pat atsisakė nuo parei
Jugoslavijoje
lotovo optimizmo...”
gų teisingumo ministeris Mar
Tačiau tarp Molotovo žod
condes Filho.
Penki jugoslavų futbolo ko
žili
jau
dvelkia
nauji
jojo
mandos žaidėjai kurie buvo planai ir pastangos įpinti lais
važiavę j Prancūzijos miestą
Tyrinėjimai
. Vakarų valstybes į to
£an;)Ofe?futbolo tu-nyran, alsi vasias
kias sąlygas, kad vėliau būtų
šakė grįžti atgal.
galima Vakarams suversti vi Piaui - Maranhão estaduose
są atsakomybę už Maskvos sutiprinami žemės gelmių tyri
Vengrijoje
nenuolaiduma Austrijos atžvil nėjimai. Tikimasi rasti akme
ninės anglies, o gal dar ir
gi u.
petroleo. Tyrimams vadovau
Budapešte Trinunolas pas
Jau prieš pasitarimų prad; ja
prof. Wilhelm Kegel, buvęs
merkė mirtin 5 asmenis, Kal žią buvo užmegsti santykiai Prūsijos
geologinės tarnybos
tinamus už organizavimą pasi su JAV-ių, Anglijos ir Pran šefas.
priešinimo prieš komunitiuj cūzijos ambasadoriais,. Mask
režimą.
voje, su kuriais turėjo po ats
— Alagoa estade keli milij
kirą konferenciją ir Raab ir
onai
maišų ryžių’guli vietoje ir
Molotovas.
Argentinoje
negali būti nuvežti iki varto
tojų dėl susisiekimo ir trans
Prezidentas Eisenhweris
Peronas ir toliau persekio
porto stokos.
ja katalikų bažnyčią. Pirma
nutraukė tikybos dėstymą mo pasirašė sutartį su NATO są
kyklose, o dabar ruošia pa junga, pagal kurį JAV-ės ga
keisti Argentinos konstituciją lės pasikeisti atominėmis pas
Kur pasimatysime per
kad galėtų atskirti bažnyčią laptimis su savo sąjungininką
nuo valstybės.
is, ir teikti jiems projektus,
atvelyki?
Dėl ekonominio nesugėbėji liečiančius atominių ginklų
mo ir klaidų, Argentinos ūkis gamybą.
Linksmai laiką praleisi ir
atsidūrė dideliuose sunkumui)
Informacijos bus teikiamos pažįstamus susitiksi atsilanky
se. Mokesčiai Argentinoje di šiose trijose srityse:
desni. negu kur kitur pasau 1) - apsaugos planų paruoši damas per Atvelykį (baland
lyje. Pinigo peso vertė krito. me, 2) - karuomenių lavinimą žio mėn. 17 d.) į Vytauto Did
Dėl suvaržymų ir netikrumo kaip vartoti atominius ginklus žiojo mokyklą Vila Beloje,
užsienio kapitalas bijo eiti į ir kaip nuo tokių ginklų apsi kur įvyks apylinkės lietuvių
Argentiną. Norėdamas nukrei ginti, ir 3) - apskaičiuojant vaikų ir jaunimo velykinis va
pti žmonių dėmesį nuo tiesio galimo priešo atominį pajė karėlis.
ginių ekonomiški) rūpesčių gumą
Tą proga Tėvų Komitetas
Peronas išprovokuoja vidaus
krizes, šj kartą nukreiptas į
— Prancūzija nutarė pati ruošia svečiams skanius už
bažnyčią.
atominių ginklų nesigaminti.
kandžius ir daug kitų įvairu
Atojninė energija taikos mų. Įėjimas nemokamas.
— Kordoboje atsisakė iš reikalai Prancūzijoje bus
iiiaiMaaiaaiiai
Penktojo Civilinio Tribunolo studijuojama ir bus daromi ■
•■■■ <>■■■■■■■■■■■■■■■■■■ >■■■■««• ■■■■■■■■
sekretoriaus pareigų daktaras
Julio L. Fontaines Correas,
kaipo priežastį nurodydamas
L. K. Bendruomenės Choras, balandžio mėn.
katalikų persekiojimą.
30 d., Vila Zelinoje. gimnazijos salėje, ruošia

Borneo

Maskvoje...

Prie šiaurinių Borneo salos
krantų nukrito į jurą Indijos
oro linijos lėktuvas, kuris ve
žė į Bandoeng’ o konferenciją
komunistinės Kinijos atstovus.
Išsigelbėjo tik trys lėktuvo

Po vaišių pas Molotovą, bu
vo priėmimas ir Austi Įjos am
basadoje. Žūriialistų klausinė
jamas Molotovas kalbėjo apie
didelį optimizmą būsimų pasi
tarimų atžvilgiu. Jo reiškia

r€NI€EKTA-VAI\ARA.
Programoj visos naujos dainos.
Pakvietimus ir staliukus iš anksto įsigykite.
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MOŠŲ LIETUVA

Ar Maskva keičia savo politika
pavergtųjų tautu atžvilgiu?
Stebint įvykius Sovietų Są
jungoje po Stalino mirties, ga
Ii pirštis mintis, ar Maskva
kartais nekeičia savo politi
kos pavergtųjų tautų atžvilgiu.
Tokiems spėliojimams pagrin
du davė kai kurie Sov. Sąjun
gos respublikų komunistų par
tijos plenumų pareiškimai, pa
dailinti gana patriotiškomis
frazėmis. Tačiau pirmiausia
reikia kiek susipažinti su ko
munistų tautinės politikos teo
rija.
Pagrindinės komunistų tau
tinės politikos gairės yra nu
brėžtos jų “tikėjimo išpažini
me’’ - Komunistų Manifeste.
Jame pasakyta: Atskirų tautų
nacionaliniai ypatumai ir prie
šingumai savaimė vis daugiau
nyksta stiprėjant buržuazijai,
plečiantis laisvai prekybai,
pasaulinėms rinkoms, įsigalint
visur vienodoms pramonės ga
myboms ir jas atitinkančioms
gyvenimo sąlygoms
Proleta
riatu: paėmus valdžia, ši« pro
cesas dar sparčiau vt\ks”. Le
ninas savo “Kritiškose pasta
bose tautiniu klausimu” dar
aiškiau pasako: «Marksizmas
yra nesuderinamas su nacio
nalizmu, Kad ir koks «teisin
gas», «taurus», apdailintas ir
civilizuotas pastarasis bebūtų.
Nacional'zmo vietoje marksiz
ma? stato internacionalizmą,
visu tautų suliedinimą vienon
aukštesnėn bandruomenėn, ku
ri jau mūsų akyse realizuoja
si su kiekvienu geležinkelio
kilometru, su k ekvienu tarp
tautiniu trestu...” Taigi, ko
munistinėje santvarkoje visos
tautos turi išnykti ir užleisti
vietą tam tikrai «aukštesnei
bendruomenei». Stalino raštai
ir- kalbos liudija, kad ir jis į
tautinį klausimą lygiai taip
žiurėjo
O kaip komunistai supranta
tautą? «Tauta», anot Stalino,
«yra istorijos būvyje susidariu
si stabili bendruomenė, kurią
jungia bendra kalba, bendra
teritorija, bendras ekonominis
gyvenimas ir bendri, kaip
tos tautos kultūra pasireiškiantieji, psichiniai savitumai».
Toliau dar pažymima, kad «ne
vienas iš minėtų požymių, ats
kirai paėmus, tautos dar ne
nusako. Dar daugiau: išnyks
ta nors vienas anksčiau minė
tų požymių - tauta nustoja
buvusi tauta». Taigi, kad tau
tos, esančios sovietų valdžio

je, nustotų būti tautomis ir
kad jas galima būtų suliedinti
Į «aukštesnę bendruomenę»,
užtektų pagal tai pašalinti
bent vieną žymę, charakterin
gą tautai, būtent, ar bendrą
kalbą, ar bendrą teritoriją, ar
bendrą ekonominį gyvenimą,
ar bendrus kaip tautos kulti!
ra parireiškiančius psichinius
savitumus. Tada tos tautos su
laiku turėtų neišvengiamai iš
nykti.
Ar buvo Sovietų Sąjungoje
rūpintasi šitą tautų «suliedini
mo» teoriją įgyvendinti prak
tikoje?
Pradėkime nuo kalbos, pir
mosios tautos žymės. Kaip
jau minėta, komunistų tauti
nės politikos tikslas yra su
kurti -vieną, «aukštesnę ben
druomenę». O kadangi toji la
bai miglota «aukštesnioji ben
druonięnė» savitos kalbos j.i\
neturi, tai tą «spragą» užkiša
rusų kalba- Ir tikrai, paverg
tosios tautos planingai, nuose
kilai verčiamos išsižadėti sa
vo gimtosios kalbos ir prisiim
ti rusų kalbą. Visose Sov. Są
jungos respublikose rusų kai
ka dėstoma nuo pirmųjų mo
kyklos skyrių Kuo ne kiek
vienoje įmonėje, kiekvienan e

B. Brazdžionis

Lietuva iš tolo.
Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais,
Iš tolo meilė neparpuola
Po balto marmuro namais.

KRIKŠTYNOS
das pasakojo, jis tiek daug
visko turėjo ’ asakyti, kad vi
siškai uekrei.ė dėmesio, klatt
sau aš. ar ne. O mano akį
viliojo laiikt! žaluma, ir džiu
gino krūtinę pripildęs n uosta
bus lengvumas Aš tik dange
IĮ kartų giliai įsikvėpęs tesu
pratau, iš kur tas nuostabus
pakilumas — aš juk šiemet
lik pirmą kartą už miesto
Tarp laukų žalumos iškilda
vo medžiuose paskendusios
sodybos ir vėl pasilikdavo
užpakaly. Man rodėsi, kad
arkliai pergreitai bėga. Jię
tarpais papurtydavo juodus
karčius ir suprunkšdavo Pir
ma vienas, paskum kitas.
— Matai, namie mūsų lau
kui, — j arklių prunkštimą
sakė d i angas.
Namie tikrai mūsų laukė.
Kieme pasitiko žilas kokių
septvnių dešimtu metu vyras,
lygiai skustu veidu, vienmarš
kinis, pasi'-ise^ platu žvsdgž
dėtą kaklaraištį, ir smagiai

snaudė man ranką. Tarpdu
ry lauke taip pat žila moteris.
Ji plačiai šypsojosi, ir kai
pasilenkiau prie jos rankos,
pajutau, l\g bučiuočiau savo
motinai.
— Tai tavo tėvai? — pa
klausiau draugą.
— Ne. uošviai. — atsakė.
— Bet nesuklysi ir tėvais pa
vadinęs.
Kambary radom jo žmoną,
jaunąja motiną. Ji sėdėjo
plačioj kėdėj ir ištiesė man
ranką. ’Ranka buvo kieta, ir
aš negalėjau to kietumo sude
rinti su šviesiu j >s veidu ’ ir
be galo didelėmis tamsiui mė
lynomis ak mis. Ir ji šypsosi.
— Jūs čia laimingi, — pa
sakiau.
— 'Lain, ačiū Dievui, kol
kas nesipešam, po laukus ne
sigaiuiojam. — atsakė uošvė.
O draugas atsargiai pakėlė
lovutės uždangalą ir tyliai pa
merkė, kad pažiūrėčiau. Bal
tam patalėly paskendusi gulė
jo maža būtybė, tikriau — tik
mažus švelnutis veidelis.
— Lašelis. — pasakė drau
gas, persimetė greitu žvilgs
niu su žmona, ir abu uusišyp

s

Iš tolo ją kaip laimę šauksi
Aušroj ir sutemų sapnuos,
O ji praskrisdama kaip paukštė
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią,
Kaip kūdikio šventi sapnai,
O ji gal vergės pančiuos vaikščiuos
Ir -slėgs ją sielvarto kalnai.
Tik ji tau bus saldi paguoda.
'lik ji tau bus širdy gyva,
I-a)ta balti!jų vyšnių soduos
Senolių žemė Lietuva.

20 7 44 Alvitas

vo senųjų gyvenviečių, šaky
šone, tokie Krymo totoriai
tuojau po Antrojo Pasaulini®
karo. Deportuotųjų vietoje ikurdinami rusai ir kitoks tam
kraštui svetimas elementas.
Be to. nuolat verbuojami dar
bininkai vykti «savo noru»
darbams j kitus Sovietų Są
jungos kraštus. Šis tautų roai
šymas vyksta nuolatos Toli
mesnėje perspektyvoje rezul
taras aiškus: su laiku Sovietų
Sąjungoje tautos, išskyrus ru
su, turės savo teritoriją geri
ausisiu atveju tik popieriu
je.
Apie savarankišką ekonomi
nį gyvenimą sovietinėmis są
lygomis negali būti nekalbos.
Visas ekonominis Sovietu Są
jungos gyvenimas diriguoja
mas ir centralizuotai t vai ko
mas iš Maskvos. Atskiroms
Sov. Sąjungos respublikoms
daugiau nieko kito nebelieka,
kaip tik klusniai vykdyti Mas
kvos joms primestus pi. Tuose
planuose, paprastai neatsiž
velgiama į tautų ūkinius inte
resus, bet puoselėjamos tik
tos pramonės ar žemės ūkio

Lietuvių jaunimas-Vokietijoje.

Jurgis .Jankus

Sen'.'i bematytas draugas
parašė laišką, kad atvažiuo
čiau. Ne taip sau, bet į krikš
tynas. Jis praėjusiais metais
labai laimingai vedęs, ir aš
turįs jo pirmgimę dukterį
prie krikšto nešti. Valandėlę
svyravau, bet paskum pastry
žau. Terminas bebuvo labai
trumpas — vos savaitė, ir ne
buvo laiko susirašinėti ir de
rėtis, o ir draugo pasitikėjimo
sena bičiulyste nenorėjau iže
isti.
Išvažiavau
Stotyje laukė jis pats, sau
lės įdegtas ir nerūpestingai
linksmas.
— Tai gerai, kad atvažia
vai! -• sušuko ir, griebęs į
glėbj. stipriai suspaudė.
Susėdom geltonai dažyton
liumpsinčion brikelėn, ir du
juodbėriai, galvas panarstyda
mi, kaip pasvilinti pasileido
vieškeliu, paskum, nemanžindami spartos, pasuko j laukais
vingiuojantį kelinį. Edmun

kolchoze rengiami suaugusi
ems rusų kalbos kursai, ku
riuos lankyti privaloma. Ar tai
butų Lietuvos, ar Latvijos, ar
Gruzijos, ar kurioje kitoje
respublikoje, vietos radiofono
programa didžia dalimi duoda
ma rusų kalba, taip pat leid
žiami rusų kalba ir vietiniai
laikraščiai. Kas nemoka rusiš
kai, negali tikėtis -gauti aukš
tesnės vietos administracijoje,
ūkyje ir pan. Išdava - savoji
kalba, kaip tautinė žymė, to
se tautose, kurios Sovietų Są
jungos sudėtyje yra nuo 1937
metų, yra jau beveik visai iš
naikinta. Kitose Sovietų Są
jungos respublikose, kurios
buvo pavergtos vėliau, pvz.
Pabaltijo kraštuose, šis proce
sas visu smarkumu vyksta.
Pagal komunistinę teoriją jau
vien to užtektu, kad laiko bū
vyje visos Sovieiu S-Jung e
esančios nerusų tautos iši yk
tų. O kad tas «aukštesnės l en
druomenės» mitas iš tikro >• iš
kia rusifikaciją. aiškinti ui'tn
ka. Bet lai - tik vieny, prie
monė
Ir su teritorija taip pat vis
kas daroma, kad ir ji kaip
tauti s žymė išnyktu. Svjirb ausiu tam priemonė yra ma.-i
nės deportacijas. Štai pvz.
paskutini u jų dešintiet- me ų
būvyje ištremta Rusijon ž mi dalis Lietuvos, Latvijos r
Estijos gyventoju. Net ir išti
sos tautos ištremiamos iš sa-

(Pabaiga 3 pusi.)

sojo.
Ir tam vieninteliam žody,
ir pažvelgime, ir sutartiniam
šypsny buvo pilna meilės.
Vakare, kai draugas nuve
dė parodyti, kur turėsiu gulti
ir mudu pirmą kartą tą dieną
pasilikome vieni, -pasakiau:
- Atrodo, kad tu patenkin
tas.
— Žinai, permaža būti pa
tenkintum.
Laimingas.
Aš
čia radau viską, ko tiktai ka
da man trūko, ir nebežinau,
ko man dar bereikėtu.
Jam išėjus ilgai dar neuž
migau Nejučia lyginau savo
gyvenimą ir jo, savo vienišu
mą. kuriuo taip daug kas did
žiuojasi, savo trumpus meiliš
kus prietykius ir jo vieną nu
olatinį ir tokį be galo didelį.
Kai kitą dieną per tuos pa
čius žalius, akim neaprėpia
mus laukus liumpsėjom su
baltu didžiuliu ryšulu į mies
telj, ša'ia manęs sėdėjo jau
na kaimynė, mokytoja, dar
beveik gimnazistė, ir, kas mi
nutė pradengdama nuo dul
kių pridengtą kūdikio veidelį
rūpestingai kalbėjo:
— Kad tik neuždustų. Aš

taip bijau.
Aš rūpestingai žvelgiau iš
šono į jos jauną ir susirūpi
nusį veidą ir galvojau, ar tik
ne toji čia, kuri mano gyve
nimą kitokį padarys. Laimiu
gą ar ne, bet turiningesni pi!
nesnį. Juk jeigu yra jėgos,
nejučia žmogaus gyvenimą
tvarkančios, jeigu yra likimas
aš nebe reikalo čia užklydau.
Ir. kai ji pasukdavo veidą Į
mane, žiūrėjau jai į akis, bet
temačiau smagias, išdykusias
liepsneles, o aš jieškojau los
nepaprastos gelmės, kurią
mačiau jaunosios motinos a
kyse. Argi galėtų kada ir ši
tos taip pasikeisti?
Kai grįžom, visas svečių
erzelynas mus pasitiko kieme.
Aš greitai iššokau iš brikelės
paėmiau ryšulį iš kūmos ir,
paduodamas tėvui, pasakiau:
— Štai, prieteliau, sau žmo
ną parsivežiau. Žiūrėk, kad
užaugintum kaip reikiant.
— Dėkui! — bučiuodamas
mane nusijuokė jis. — Bet
perdaug nejuokauk. Kartais
ir taip būna.
(pabaiga 3

pusi.)
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MOŠŲ LIETUVA

Maldos ir atgailos už Lietuvos laisve die
nos proga, pasaulio lietuviams.
Rašo arkivyskupas J. Skvireckas, Zams - Austrija.
Prieš ketverius metus gegu
žės 13 d. lietuvių tauta buvo
paaukota Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai. Daugelis laisvo
jo pasaulio lietuvių parapijų,
kolonijų ir atskirų
kraštų
bendruomenių su giliu pasiti
kėjimu ir meile pasišventė
Marijai pasiaukodami save ir
savo šeimas Jos tarnybai ir
globai, pasirinkę savo šukių:
Mariją mylėti trokštu visa
dos, Jai vienai tarnauti dži
augsmuos ir varguos».
Lietuviai katalikai su dide
liu uolumu padaugimo savo
maldas, pagausino aukas ir
visame gyvenime Marijos gar
binimo banga sukėlė naujų
vilčių.
Netaip senai pasibaigė Jubijiniai Marijos metai, atnešę
taip pat gausių vaisių. Visas
pasaulis šventė juos su paki
lusia nuotaika ir atgimusia
dvasia Milijonai tikinčiųjų pa
maldžia keliavo į stebuklin
gąsias Marijos šventoves pe
Inyt jubilėjinių atlaidų ir mels
ti paguodos nesibaigiančiuose
varguose skęstančiam pašau
liui.
Lietuvių balsas tame pašau
lio chore nebuvo nustelbtas.
Marijos metus lietuviai visa
širdimi pergyveno ir parodė
esą ištikimi Marijos garbinto
jai. Gausios iškilmės tiek Vo
kietoje, tiik Anglijoje, Itali-

joj kaip ir plačioje Amerikoje
bei kituose pasaulio kraštuose
leido parodyti mūsų tautos
meilę ir ištikimybę pasaulio
Karalienei, kurios oficialioji
šventė šiais Marijos metais
šv. Tėvo buvo visam pasaulio
iškilmingai paskelbta
Visų
Šventų šventėje.
Reikšmingi tai Jvykiai ir la
bai svarbūs, bei Jie nustos
reikšmės, jei pasiliks kaip
banga jūros paviršiuje Nuai
dės giesmių aidai ir nutils.
Marijos Metus ir Nakalčiausios Jos širdies garbinimą turi
sekti darbai Marijos garbei.
Visas gyvenimas turi būt iš
judintas», persuktas Marijos
dvasia, turi pasiekti sielos
gelmes ir atnaujinti pasaulį.
Kupinas energijos jaunimas

privalo savo jėgas" kreipti Į
amžinąjį Gėrį. Tiesą ir Grožį
ir nepaskęsti materialistinio p
asaulio verpetuose. Nors daug
pavojų tyko jo siela užburti
ir suvilioti, atitolinti nuo Baž
nyčios ir Dievo ir padaryti
šio pasaulio vergais, Marijos
globa ir pagalba tikrai jo ne
apvils. Jaunimas tačiau turi
likti ištikimas Jos vadovybei.
Šeimos tėvai ir motinos ne
gali paliauti budėję savo ir
jiem pavestųjų sargyboje. Nuo
lat, kasdien, savo pavyzdžiu,
žodžiu ir darbu turi puoselėti
tas kilnias dorybes, kurios
mus jungia su Marija. Tik
nuolatiniu pasiaukojimu, mal
da, nusigalėjimu ir aukomis,
šeimos židinys spindi laime
ir tampa tikras atspindis šven
tosios šeimos šeimos Nazare
te. aasdieais šv. Rožančiaus
kalbėjimas, Marijos švenčių
ypatingas šventimas? Marijos
paveikslų laikymas savo na
mų garbingiausioje vietoje,
medaiikėlio ar škaplierių ne-

(pabaiga iš 2 pusi.)

Svečiai nusitvėrė tą žodį ir
nenuleido nuo lūpų. Jie ir
tostus kėlė už mano žmonos
sveikatą ir ilgiausiu metų dai
navo. ir, kai tik kitam kamba
ry pasigirsdavo jos verksmas
kas nors pasakydavo:
— Žmona verkia.
— O kodėl ir taip negalėtų
būti? Nevedęs juk? — pa
klausė uošvis.
— Ne. O kodėl?
— O aš su savąja ar nenu
gyvenau amžius!
Buvo irgi
taip pat
Kaimynas rengia
krikštynas, o aš sutariau į
Ameriką bėgti
Nenorėjau
eiti į rusų kariuomenę. Nu
vežk, sako, gal kelionė bus
laimingesnė. Ką gi. sakau,
iš krikštynų tiesiai ; Ameri
ką
Anais laikais ir krikšty
nos ne taip kaip dabar — nu
važiavo, parvažiavo, ir vis
kas.
Nuvažiuodavo anksti,
per visas pamaldas reikėda
vo išbūti bažnyčioje, o pas
kum dar karčiame) bobutę
pašildyti. Ž:ema d'enos tnim

Jurgis Baltrušaitis.

Dainiaus Melodija.
Kanklės — žadas mano...
Aš per jas — žynys...
Kas tą pat numano,
Būtį numanys...

,

Vingiuos žemės tako
Vien mįslių tyla —
Taip, kaip mums nusako
Amžių vaidila...

Kas be j» ištartų
Lūpomis žodžiu,
Žemės skundą kartų,
Pasaką žvaigždžių?
Dainius tuomi geras
Alpstantiems varguos,
Kad jo kanklių keras
Aimanas paguos...

Ten, kur vargas engia,
Sopes aš migdžiau,
Šiandien tesuspengia
Stygos dar saldžiau...
Ir telemia puotą,
Kur kančia nustos —
Žmogui dar neduota
Išmaldos kitos .

usys Ji ir lietuvių tautos skun
dą ir prašymusir tikrai suteiks
mums ir mūsų kenčiantiems
broliams Tėvynėje laisvės ir
nepriklausomybės dovaną.
Juk Ji pažadėjo savo ištiki
miems garbintojams ir nelai
mingos Rusijos atsivertimą
ir pasaulio taika.
Norėdami tačiau būti verti
šių malonių, mes privalome,
kaip Šv. Rašte sakoma, “duo
ti vertingų atgailos vaisių”
(Mat. 3,8), esminiai pakeisti
savo gyvenimo kelią, Marijos
pasiuntinybę ir Kristaus Evan
geliją imti kaip realybę ir vi
sa siela pasišvęsti pasaulio
Karalienei. Kas tarnauja Ma
rijai, tas negali būti nuodė
mės
vergu.
Nekalčiausioji
Marijos Širdis labiausiai ken
čia del žmonių nedėkingumo
ir nuodėmių, kurios surado
bet kokį ryšį su Dievu ir išš
aukia Jo rūstybę ir bausmes.
Neveltui tad mes kartojame
su Bažnyčia nuolankų prašy
mą: Melsk už mus šventoji
Dievo Gimdytoja, kad būtume
verti Kristaus pažadų". Per Ne

pajūrys.

šiojimas,
pirmųjų
mėnesių
šeštadienių atsiteisimo Komu
nijos už savo asmeniškas ir
kitų nuodėmės, ištikimas Die
vo įsakymų laikymas sudaro
pagrindinius Marijos reikalą
vimus, Kuriuos ir kiekviena
lietuvių šeima gali ir privalo
ištikimai vykdinti.
Mus pasiekė džiaugsminga
žinia, kad Marijos mylėtojai
skaitlingai
organizuojasi
į
ska tlintą Mėlynosios Armijos
Sąjūdi, trokštantį kaip tik įgy
vendi.nti visus tuos Marijos
duotus pasauliui apreiškimus
Fatimoje. Tai reali programa
ir konkretūs uždaviniai, ku
riuos mes, naudodamiesi šia
proga, ir trokštame priminti
visiems Lietuvos katalikams,
švenčiant ketvirtąsias Lietu
vos pasiaukojimo Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai metines,
< «.naujinkime savo uolumą ir
vis su didėjančiu pasitikėjimu
maldaukime Marijos pagalbos
ir malonės,
Šv. Bernardas savo maldo
je į Mariją teisingai tvirtina:
Nuo amžių negirdėta, kat tas
kuris šaukiasi Marijos globos
nebūtų jos išklausytas. Iškla

Visi supuolė prie lovos.
Tikrai, pagalviai buvo visiš
kai tušti.
Mudu su kūma
greitai persimetėm žvilgsnais.
Kaip buvom nenusirengę, taip
ir raovėm pro duris. Ir arkli
ai tebebuvo nenukinkyti
Su
griovom į rogutes ir kiek tik
iškerta atgal. Tik sniegai iš
po arklių kojų veidą muša.
- Kad tik nebūtų sušalusi
nuolat kartoja pilna rūpesčio
kūma, o aš arkliams kertu
pasistodamas, ir vis rodosi
dar nepakankamai greitai jie
bėga. Sakau, jeigu nebegy
va. palieku arklius ir į Ame
riką.
— Ir radot? — paklausiau.
— O kaipgi. Kur buvom
išgriuvę. Išslydo iš pagalvio
ir nuriedėjo Į sniegą, o girta
boba
nė nepajuto.
Miega
sau, šnarpuoja.
Nusivilkau kailinius, sušu
kom ir atgal. Aš su vienu
švarku, o šaltis taip spaudžia.
Bet kas man!
Kai įėjom į trobą, visų
akys nušvito, o motina paėmė
į rankas ir pravirko. Aš tada

jai į vieną ranką, į kitą. Ne
verk, sakau, sau pačią parsi
vežiau.
Tą pačią naktį ir išbėgau.
Dvidešimt
penkeris metus
išsitrankiau. Per karą Pran
cūzijoj apkasuose išsėdėjau,
daug moterų mačiau — nė vi
ena neužkliuvo. Kai Lietuva
ėmė stotis aut kojų, atvažia
vau ir aš. Ir pinigo truputį
parsivežiau, nusipirkau tą ūkį
ėmiau dairytis. Vieną sykį
stoviu bažnyčioj, pasuku gal
vą, taip ir nusmelkė — mote
ris kaip liepa! Kas ji? Pa
lengva
susiklausinėjau.
Ir
kad tave kur, nagi ta pati.
— Ir neištekėjusi?
— Na, ne! Žinai, per karą
tai šiaip, tai taip. Jeigu taip
sakau, tai ką besulauksiu.
Ir vedei?
— O ką tamsta manai? Ne
tik vedžiau, bet ir amžių nu
gyvenom.
Aš pažvelgiau į uošvę. Ji
šypsojosi.
Palingavo galvą
ir pridėjo:
— Ir pasenti kartu suspė
jom . . .

Visi pakėlė taures, ir aš
pro taurę ilgai žiūrėjau į mo
terš akis. Jos tebebuvo to
kios pat ramios ir gilios, kaip
dukters. Ir nejučia ėmiau
skaičiuoti, kiek tada turėsiu
metų, kai ta mažoji bus tokia
kaip liepa. Jeigu ji bus to
kia pat ir tokiom akim, kaip
tos dvi.. . Taip, aš tada no
rėčiau, kad abu spėtume pa
senti kartu.
Mes vėl keliam taures, ir
aš negaliu atsikratyti tos min
ties. Aš juntu, kad ne visiš
kai be reikalo čia būsiu at
klydęs, ir jaučiu, lyg nuo to
mano gyvenimas darytųsi turiningesnis.

(Pabaiga iš 2 pusi.)

šakos, tik tas planuojama ir
tik tai statoma, kas yra nau
dinga bendriesiems Maskvos
tikslams. Pvz. va karinėse Sov.
Sąjungos respublikose pramo
nė sąmoningai neugdoma, o
koncentruojama už Uralo. To
liau, visoje Sov
Sąjungoje
galioja tik viena valiuta rusiš
kas rublis. Visoje Sov. Sajun
goję
pravesta žemės ūkio
kolektyvizacija, nors kai ku
riose respublikose su jų savi
tomis, pvz. Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje, ši kolchozų sis
tema yra pražūtinga ir, kaip
savo laikų Ukrainoje, privedė
prie didelės žemės ūkio gami
nių krizės. Taigi, kaip jau bu
vo pažymėta, pavergtos Sov.
Sąjungos tautos apie savaran
kišką ekonominį gyvenimą,
kurį būtų galima traktuoti
kaip tautos žymę, negali nė
svajoti.
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pos. Kol iš miestelio išsiren
gėm, ir visiškai tamsu pasida
rė. Ties Voverinkalniu rogu
tės į praveža dunkstelėjo,
mes visi trys ir išsiritom.
Arkliai neša. Pavilko galiu
ką ir sustojo. Kol apsitvar
kiau, žiūriu — moters
jau
beateinančios.
Pradėjus važiuoti bobutę
klausiu:
— Ar gyvas? Gal užmu
šė m?
— Negi pa k vailai — tarp
tiek pagalvių!
Nebent ant
akmenų būtų kritęs
Kaip šiandien atsimenu.
Kiemo tuoj bernas arklius pa
ėmė, einam į vidų: bobutė su
ryšuliu pirmoji, mudu iš pas
kos. Vos peržengusi slenkstį
garsiai sveikinasi:
— Garhė Jėzui Kristui! Ar
laukia ta pastogė katalikės?
Išvažiavo pagonė, Mpar vežėm
Oną
Padavė visą ryšulį motinai.
Tik toji kad sukliks:
— O Jėzau Marijėle, tai
kur mergaitė? Viešpatie tu
man/ų giriuokpai ju«f

(Pabaiga 4 pusi.)
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L. Sąjungos
karas.

Va

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šia š. m. gegužės mėn. 7 dgrandiozinį sporto vakarą, ku
ris ketina būti labai įdomus
ir įvairus, tad ruoškitės visi
į ši 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.

JURGIS J A M KU S
laureatas
Lietuvių Rašytojų Dr jos
premija už geriausią praėju
sių metų išleistą knygą teko
Jurgiui Jankui gyv. Rochesteryje, N. Y. Šios literatūros
premijos mecenetai yra čika
giškiai lietuviai gydytojai, jau
įteikę ar artimiausiu laiku
pasižadėję atsiųsti savo įnašą
premijos fondui.
Ši premija, kaip ir pernai,
skirta visuotiniu pačių rašyto
jų balsavimu. Šį kartą Rašyto
jų Dr jos nariai pasisakė dau
guma balsų, jog ir ateityje
premija turėtų būti skiriama
visuotiniu balsavimu.
Kovo
1 d. balsavimo komisija (-1
Augustaitytė — Vaičiūnienė
Gražina Tulauskaitė ir Albi
nas Valentinas) patikrinusi
rado atsiųstus 63 balsavimo
vokus.
Slaptojo balsavimo
tvarka išėmus vokelius ir ju
os sumaišius, gauta šie rezul
tatai: Jurgio Jankaus roma-

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

nas PNamas geroj gatvėj” ga
vo 32 baisuj Jono Aisčio
“Apie laiką ir žmones” — 25
balsus. Šeši balsavę nariai
nepasisakė nė už vieną. Tuo
būdu 1954 meti} LRD premija
seko Jurgiui Jankui. Jos įtei
i imas įvyko, kovo 20 d., Lie
tuvių auditorijoje literatūros
šventėje, kurioje
dalyvavo
t aujasis laureatas, kiti rašy
lojai ir poeta . operos solistė
Sofija Adomaitienė.
Jurgis Jankus gimė 1906 m
liepos 27 d. Kėdainių aps’,
Baisogalos vis., Biliūnų km.
Vidurinį mokslą ėjo Šeduvoje
Kėdainiuose ir, 1929 m. bai
gęs Šiaulių Mokytojų Semina
riją, daugiau kaip 10 metų
buvo pradinių mokyklų moky
tojas. Toliau studijavo litera
turą Vytauto Didžiojo univer

vo šeimą.
Veikalas labai
stiprios intrigos
Sklandus
pasakojimo būdas Jankaus
beletristiką daro patrauklią
ir mielai skaitomą. Romano
kaina 4 doleriai.

V. Selos popiečiu rėmėjams
ir bičiuliams!
Šiemet V. Belos pop'ečių
lankytojai Velykų
Švenčių
proga sveikina visus tėvelius
ir suaugusius visaip remia n
eitis jų pobūvius sekmadieni
ais.
Vaikai neužmiršta jų.
todėl ateityje yra laukiamas
kiekvienas
suaugęs, jei ne
kitaip, tai nors žiūrovu pabū
ti. Vaikai, laukia
visų ir

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 šalaesančių sklypų.
ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis
Daugiau informacijų «Mūsų Lietuvos redakcijoje

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej
ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» rėdakcją

JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Kibei
rão Pires, prie Ouro Fino, arba f.ž 16 nim Siizano n.ies
to. Sklypai įvairaus gūdumo, žemė tinkama daržinikys
tei — chacara. Kreiptis vietoj par. savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina
autobusai Qur.o Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Kaip ir «Mūsų Lietuva», visuo
met buvo pasiruošusios mie
lam popiečių patarnavimui, ko
tikimės ir ateityje. Buvusiam
redaktoriui S. Bakšiui ir y pač
laikraščio leidėjui ir dabartį
niam redaktoriui A. Bumbliui
priklauso padėkos.

4) «L1TUANIA» (organizaci
ja). Yra parūpinusi atatinka
mą leidimą iš Brazilijos įstai
gų darbui su vaikais V. Anas
tazijoje. Mookoje, V. Zelinoje
ir V. Beloje. Kadangi trūksta
popiečių organizatorių, globė
jų ir mokytojų, tai pobūviai
vyksta, kol kas, lik V. Beloje.
Ši organizacija yra jau išlei
dusi keletą tūkstančių kiužei
rų vaikiškų filmų nuomavimui
leidimo įsigijimu, . išpirkusi
rankdarbių medžiagos keli
oms neturtingoms mergai
tėms ir kt._ Kadangi organiza
cija tuos pinigus išmokėjo iš
org narių surinkto mėnesinio
mokesčio, tai mes norėtumėm
sužinoti savo geradarių pavar
dės. Gal artimiausiose laikraš
čio skiltyse «Lituania» pas
kelbtų apsimokėjusių sąrašą?

5) Teresevičienė Genė. Ta
utodailininkė. Dabar vykstan
čioje vaikų parodėlėje lanky
tojai gali pamatyti jos moki
nių darbeliu*.
Pažymėtina,
jog ponia G. Teresevičienė
pasiruošusi ir ateityje tam
reikalui panakoti savo brangų
jį laiką pamokinant mergaites
ne tik kitokio siuvinėjimo bu
do (žinoma lietuviška), bet ir
audimo meno. Tuo reikalu
galima su minima mokytoja
pasimatyti ir užsirašyti kiek
vieną sekmadienį nuo 14 vai.
iki 15 vai., t. y. 2-rą valandą
po pietų. Jai priklauso mūsų
pagarba, nes aukojasi veltui
dirbdama.

Grande

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau gaivos
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Crí> 20.00 už me
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

16 d.

Vienas iš daugelio Lietuvos vaizdelių.

silete ir dirbo Jaunajame Te
atre kaip dramaturgas. Lite
ratūros pasauly iškilo 1938
m. savo romanais ‘Egzaminai’
ir “Be krantų” — iš mokinių
ir mokytojų gyvenimo. 1948
metais išleistoji Jankaus kny
ga “Naktis ant morų” buvo
premijuota augščiausia tų me
tų premija. 1951 m. pasiro
dė apysakų rinkinys “Pirma
sis rūpestis”, 1952 m. — d vie
jų dalių romanas “Paklydę
paukščiai” ir pernai Ventos
leidykla išleido dabar premi
juotąjį romaną “Namas geroj
gatvėj”. Romano įvykiai vyks
ta Kaune giedrais .nepriklau
somybės laikais. Vaizduoja
ma vieno jaunuolio vargingos
mokslo dienos, šviesesnio gy
veninio siekimas-, susidūrimas
su neeilinio grožio moterimi,
kurią taip pat garbina vienas
advokatas, beje, turįs jau sa
iui Ii

! -~

skelbia šį sąrašą, kaipo linkė
jimą švenčių proga:
1. LIET. S GA BRAZILIJOJE
Prisideda patalpomis, už ku
rias ne tik nereikia nieko
mokėti, bet ir valyti jų herei
kia. O dabartinei S gos Val
dybai pasiskirsčius pareigo
mis tapo išrištas vaikų ir jų
tėvų parodėlės klausimais ir
įrengti vamzdžiai užuolaidoms
klasės užtamsinimui. kad die
nos metu vaikai galėtų pama
tyti atatinkamų kino filmų.
2.‘“MŪSŲ LIETUVA” (sava
itraštis). Visuomet yra talki
ninkavę popiečiams
savo
straipsniais ir skelbimais. Lei
dėjui ir radaktoriui klebonui
P. Ragažinskui ir techniškąja
laikraščio dalimi besirūpinan
čiam p. Šukevičiui vaikai dė
kingi.
3) «ŽINIOS» (savaitraštis).
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS I

TAUTIEČIO

J. L. GalhsKas Ltda.

6) Adamavičius Balys. Tai
vienas iš pirmutinių ir tebee
samų vaikų prietelių, parūpi
nusių popiečiams ne tik rašo
mosios medžiagos, bet ir kli
juojamosios medžiagos vaiku
lipdybos darbams bei. atantin
kamo popieriaus langu užuo
laidoms. Jo dėka vaikai sa
vo laiku dienos metu, prie
užtamsintu langų, galėjo ste
bėt' kino filmas. Turime pa
žymėti, jog šį savo diiosnumą p. Adamavičius rodo ne
raginamas. Jei tokių mūsų
kolonijoje būtų daugiau (tiki
mės, kad atsiras), tai mūsų
vaikučiai daug ką turėtų sa
vo malonumui.
7) Skurkevičius Juozas.
Pasižymįs jautrumu lietuviški
ems reikalams kaip šeimoje,
taipogi ir visuomeniniame gy
venime. Be jo techniškos pa
galbos nėra apsiėjęs nei vie
nas vaikų popietis. Užuolaidų
vamzdžiai tapo įrengti irgi jo
rūpesčiu. Yra gerokai pinigo
išleidęs vaikams ant sáldumy
nų ir gazuoto vandens laike
popiečių’ kaipo užsitarnavusi
ems už paklusnumą ir lietu
višką kalbėjimąsi savo tarpe.
Aktyviai dalyvauja parodėlė
je paįvairindamas ją savo
darbo eksponatais, tuomi iš
reikšdamas savo ir kitų širdy
se dar gyvą Lietuvos vardą.

(B. D.)

(Pabaiga iš 3 pusi.)

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
Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Feros
•
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

kalčiausios Panos užtarymą
tikrai būsime ir mes išklausyti '
ir susilauksime Jos paguodos.
Dr. Juozapas Skvireckas
BALDŲ
SANDĖLĮ.
A V. DR. GIACAGLINI, Tl-C
—
V. ALPINA.

Kauno Arkivyskupas Metropo

litas

Zams ir Tirol 1955 m.
kovo 10 d.

5

MŪSŲ LIETUVA

1955 m. balandžio 9 d.

Jprindys & Čia

pusi. 5

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODA
JiÀ r ® A' S

f &

f

® A,

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

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

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Rua Javaės, 719

balso grynumas, skambumas

--

São Paulo

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ

LIETUVA»

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomls kainomis.
Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.
Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua R)berto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)
São Paulo
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| MEKANIKOS DIRBTUVE
■■

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai.
« vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
j: langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
p durys ir vartai, banguotos skardos durys
Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėstabaus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
\\
— 100 mėnesių.
\\
Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgaliotinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliauski, rua
N
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.
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LEONAS VÁRNAUSKAS

0
■■ ■a

Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila Želi na H
Avenida Zelina N.o 714 — Ci undos) iš
Caixa Postal 4118 — São Paulo »•

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
LINDO Y A

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus! Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

■ as« b«b«i wwasWct npąja a

447

—TEL.

4-5570
■ ■ 1» a * a ga

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IIRMÃ©/ CAKKirRII ™

ĮKURTA 1890 METAIS

ARTHUR

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

r-»»»

SÃO

PAULO
« o -• «« 3 * a v l ■>

Limdoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!
T3
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

6

AV.

ZELINA,

706

VELYKOS VILA

—

CAlXA

ZELINOJE.

Kaip visais, taip šiais

me

tais Ve ykų šventėms lietuviai
katalikai iš įvairių S. Paulo
priemiesčių susirinko labai
gausiai virš trijų tūkstančių.
Lietuvius čia sutraukia lietu
viški papročiai.
Didžiosios
Savaitės ketvirtadieniais, pen
ktadienais, šeštadieniais baž
nyčia būna adara dienų ir
naktį. Žmones meldžiasi ir gie
da per ištisas naktis. Įspūdin
ga Velykų rytmečio procesi
ja, kurios metu choras gie
da tradicinę giesmę «Links
ma diena», Vyrų Brolija, ei
na su žibintais, sava vėliava.
Taip ir kitos draugijos, kaip
kongregadai, Filha de Maria;
Liet. Kat. Moterų Draugija,
Apaštalavimo Draugija, Kruzadai, seselių vedamos moky
klos mokiniai, didelis būrys
vaikučių angelais aprengtų.
Velykų dienoje atrodo, kad
ne milijoniniame S. Paulo
mieste, bet kuriame nors Lie
tuvos miestely
švenčiame
šventes.
Mišių metu bažnyčia netal
pino žmonių, didelė dalis bu
vo šventoriuje, Pranciškaus
de Witt mišias giedojo L. K.
Bendruomės choras diriguo
jant maestrui J. Stroliai ir
vargonais akompanuojanti F.
Girdauskui. Didysis altorius
seselių pranciškiečių gražiai
išpuoštas, skendo gėlėse.
— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šaukiamas
šį sekmadienį 5 vai. po piet.

— Šį šeštadienį bus šliubas
Jono Bagdzečiaus su Gertru
dės Geissler.
«uiimui iiiJttiihi lUiniuhiiiiiimih-niiiiiimtihinuiirHi

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Agua Raza lietuviams
pamaldos bus šį sekmadienį
8 vai. N. S. de Lourdes para
pijos bažnyčioje. Pamaldas
laikys
misijonierius Tėvas
Bružikas S. J.
TĖVŲ

KALBA

Brangiausias lietuvio turtas
gražiausioji vertybė - Tėvų
Kalba.
Todėl pagerbkime Pirmąją
Brazilijos lietuvių Tėvų Kai
bos Popietę.
Balandžio 24 d. 14 valandą
/sekmadienį/ visi, iš visų S.
Paulo vilų važiuokime j Moo
cą, rua Lituania 67. į LSB
namus.
Ypatingai kviečiu šeimas
su vaikučiais, kviečiu visą
lietuviškąjį jaunimą, visus tau
tiečius.
Prograrha bus gausi, įvairi
ir įdomi tiek mažiems tiek
pat ir suaugusiems.
Nepasididžiuokime ir nepa
mirškime. Parodykim,
kad
sunkus Vargo Mokyklų dar
bas mums visiems yra lygiai
brangus ir mielas.
Kiekvienas tautietis bus mie
las laukiamas svečias.
Įėjimas visiems nemokamas.
J. Lukoševičius
Tėvų Kalbos Popietės
Organizatorius

MARGUČIU SV.EVTÈ
Velykų pirmąją dieną gimna
zijos salėje buvo margučių
šventė lietuvių vaikams.
Dauguma, tėvų buvo išvaži
avę į svečius ar patys turėjo
tai ne visi galėjo ateiti, nevi
si pasirūpino bent savo vaitmh m

urm n*, in

Registrado no C. R. C. sob o n.o 55’
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praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas
de Fiança
Encerramentos de firmas
Requerimentos
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidentes
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

minui
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kus pasiūsti į tą retą lietuviš
ką tradicijų šventę. Tačiau
galima džiaugtis, buvo 60 ma
žųjų, dauguma su tėveliais. _
Jų veidukuose buvo šypsnys
o rankutėse margutis. Prad
žiai sugiedojom “Linksma di
ena”. Po to žaidėme ratelius
Kai pavargome ir susėdom,
ateitininkai
suvaidino “Aš
knygnešys”. Mums taip pati
ko knygnešio pamokymai ,kad
visi pasižadėjom būti šių die
nų knygnešiai. Po vaidinimo
žaidėm suktinį su kėdėmis.
Buvo labai linksma. Žinoma
tam kuriam pritrūksta kėdės
ir reikia iš žaidimo pasitrauk
ti nėr labai linksma. Pasiro-*
dė ir mažieji lietuvių kalbos
pamokų lankytojai su velyki
niais eilėraštukais. NetVely
kų zuikučiai išdrįso scenoje
pasirodyti ir pažadėjo geri
ems vaikučiams margučių.
Dabar kas atsitiko? Mus vi
sus, gerus ir blogus išvarė iš
salės. Kai sugrįžom reikėjo
ieškoti margučių, kuriuos,
turbūt kiškučiai, buvo salėje
paslėpę.
Kiškučiai
niekad
neduoda margučių vaikams
matant. Ieškoti šokom visi
didesni ir mažiukai. Žinoma
ne visi buvo laimingi rasti.
Svečių komisija priėjo prie
stalo rinkti gražiausių margu
čių Gaila, kad dovanos už
gražiausius margučius tebuvo
tik trys. Man rodos, kad ko
misija lengvai būtų suradusi
ir 23 gražiausius margučius.
O mes taip norėjom visi, kad
mūsų margutį išrinktų. Mušė
me margučius, vėl norėjom
laimėti, bet čia galėjo būti
laimingas tik vienas, pats sti
priausias O dabar vaikuč ai
paklausykite, kas įvyko: Atė
jo Velykų bobutė ir atnešė
vienoje rankoje pilną krenšelį
margučių, šokoladinių kiauši
nių ir maišą saldainių, o kito
je baisu pasakyti tokių šakotu
rykščių pluoštą. Mes tuoj su
pratome, kam jos skirtos.
“Kur yra blogi vaikai”: ji tuoj
ir paklausė : “Kur išdykėliai?
“Neatėjo” - Nedrąsiai pasakė
me vienas kitas. Ir kokia la
imė bobutė patikėjo. O gal
taip ir'buvo. Man atrodo tą
dieną mes buvome tikrai ge
ri. Tada bobutė padėjo rykš
tęs kitiems
metams.
Mes
lengviau atsidusome. -ii pra
dėjo dalyti dovanas už tris
gražiausius ir viena stipriau
sią davė po šokoladinį nemaž
turbūt strauso kiaušinį, saldai
nių teko visiems
Pabaigai vėl gied >jom “Lin
ksma diena”. Kai padėkoję
mokytojams skirstėmės namo
tai tik dabar pastebėjau, kad
lauke jau tamsu. Nepastebė
jom, kad jau žaidėme prie e
lektros šviesos, tai buvome
užimti. Buvo linksma ir ge
ra. Kaip gaila, kad Velykos
tik vieną kartą metuose.
Giedrė Valcikaitė

Pradededant šiuo sekmadie
niu per devintos valandos -v.
Mišias vaikai giedos lietuviš
kas giesmes. Visi lietuviai
vaikai gimnazijos ir mokyklos
vadovybės yra atleisti nuo
dalyvavimo šv. Mišiose 8 vai.,
kad galėtų dalyvauti šiose
lietuviukams skirtose pamal
dose. Šios nebuvo šv. Mišios
įvestos lietuviškam jaunimui,
iki šiol nebuvo pergausiai
lankomos. Tėvai yra prašomi
raginti savo vaikus jose daly
vauti ir tam dalyvavimui su
daryti sąlygas iš namų.

IŠVYKA VAIKAMS
19 dieną balandžio lietuviš
ka mokykla mokiniams orga
nizuoja visos dienos išvyką
prie jūros.
KNYGOS

Per visą gavėnios metą ant Mo
ksleivių Ateitininkų Spaudos
Stalo buvo parduota knygų
už 3000 kruzeirų. Atsimenant
mūsų kolonijos dydį neatrodo,
kad būtų daug.
M O K S L E I V LA M S
Ši sekmadienį po 9 vai. šv.
Mišių įvyks dėl Velykų šven
čiu atkeltas mėnesinis MOKS
LĖIVlų ATEITJNNINI.ų SUSI
RINKIMAS. Susirinkime pas
kutinė proga užsirašyti į mo
ksleivių išvyka 21 d. balan
džio prie jūros. Kelionė ten
ir atgal kainuos lik 30 kru
zeirų. /Užsirašiusieji, bet dar
neužsimokėjusieji, tai pat tu
ri susirinkime užsimokėti/.
M. A. Kuopos valdyba prašo
gijimai greičiau atnaujínt «A
teities» prenumeratą.

LIETUVIU SĄJUNGOS
EXTRA-ORDINARINIS SUSI
RINKIMAS.
L. Sąjunga praneša visu na
riu žiniai, kad š. m. gegužės
mėn. 1 d. 4 vai Rua Lituania
67, Mokoje, šaukia visuotiną
Sąjungas narių extra-ordinarin-į susirinkimą. Tačiau, aukš
čiau paminėtam laikui nesurin
kus reikiamam narių skaičiui
tą pačią dieną 16 vai. 30 min
šaukiamas kitas
visuotinas
narių susirinkimas, kuris bus
laikomas teisėtu, prie bent
kurio susirinkusių narių skai
čiaus. Todėl visų narių, be
išimties, dalyvavimas yra bu
tinas.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Prezidiumo rinkimas.
3. Bėgamieji reikalai. (Bėga
muose reikaluose bus svars
tomą gyvybiniai Sąjungos
reikalai.)

SĄJUNGOS VALDYBA,
=

MOTERIMS
Lietuvių Katalikių Moterų
ir Maldos Apaštatalavimo su
sirinkimas nukeliamas į sekan
tį sekmadienį.

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1

LIETUVIŠKOS
PAMALDOS
JAUNIMUI

— L. Sąjungos Br. Vice
pirmininkas, p. Kazys Bratkauskas, dėl stokos laiko, iš
Vice pirmininko pareigų pasi
traukė, jo vieton, Vice pirmi

dentistas

- V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Clínica Dentária Popular

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

“£ão Sudas Tato”

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

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

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

ninko pareigoms eiti pakvies
tas 1-as kandidatas p. Pra
nas Blaževičius.

— L. S. Br. eilinis vakarė
lis, per Velykas š. m. baland
žio mėn. 10 dieną praėjo links
moję nuotaikoje. Parketinės
grindys jau sudėtos ir salė ga
vo jaukų vaizdą šokių lanky
tojai tuom labai patenkinti.
Lieviš š; s orkestras p. J. Matelionio vadovaujamas. Šiame
vakarėly ypač daug matėsi
mūsų kolonijos lietuvaičių ku
rios savo jaunystės grožiu
ir gražiu elgesiu iššaukia visų
pasigerėjimą ir duoda pavyz
dį net svetimšaliams. Nesi
matė beveik vyrų lietuvių,
gal šie svetimų Dievų nuėjo
kitur ieškoti, jei taip, tai vy
rai jūsų grožio skonis yra pa
gedęs, žiūrėkite, kad rožės
ant dilgelių nepamainytumėt.
Šitie Sąjungos eiliniai šokių
vakarai bus tęsiami ir toliau
kiekvieną sekmadienį nuo 20
iki 24 valandos.
Korespondentas.

— L. Sąjungą Br. praneša
visuomenės žiniai, kad yra
galimą išsinuomoti bet kurios
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi
eniams arba kitokiems pobū
viams Uzinteresuoti asmsnys
prašomi kreiptis į mokyklų
prižiūrėtojus arba tiesioginiai
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadieni, Mokos moky
klos patalpose, Rua Lituania,
67, nuo 20 iki 22 valandos.
— L. Sąjungos Br. Narių
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra
šo visus narius
pasirūpinti
apmokėti nario 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
kiekvieną penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67
Mokoje, nuo 20 va J. iki 22
vai vakaro, ir š/m. gegužės
mėn. 1 d. visuotiname Są
jungos narių susirinkime, ku
riame visų narių, be išimties
dalyvavimas yra būtinas.

SĄJUNGOS VALDYBA.

«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.

NEPRALE1KS

PROGOS!

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

DIURNA

E

NOTURNA

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

