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Žingsnis i tikraji mena...
Tik nutilus paskuttniems dai
nų akordams, žiūrovų veiduo 
se galima buvo pastebėti, kad 
šis pirmasis kompozitoriaus 
Juozo Strolios pasirodymas su 
Bendruomenės choru, ištikrų 
jų labai gerai pavyko.

Pirmiausia niekas negali pa 
neigti, kiek kompozitorius J. 
Strolia yra pasidarbavęs, ir 
dabar dirba, lietuviškos dai
nos menui: nesivaikąs jokių 
tuščių efektų, bot tik stengia 
si klausytojams perduoti tikra 
neiškraipytą lietuvišką dainą. 
Ir tik tas galėjo geriau supras 
ti šio koncerto vertę, kas pats 
dar savo jaunystėj yra daina 
vęs visas, šias dainas. Tiesa, 
jo atstovaujamas choras jas 
perdavė klausytojams sumo 
dernintas, keturiais balsais, 
visiškai naujame pavidale. Ne 
maža klausytojų dalis, kurie 
atėjo vien tik smalsumo vedi 
ni, buvo labai maloniai nuste 
binti

Kėlėt t žodžių del progra
mos Tenka konstatuoti ypa
tingai roaionų faktą, kad kon 
certo programoje vyravo da
ugumoj liaudies dainos. Tiesa 
beveik •• įsos, išskyrus «Gaide 
liai gieda», ir «Oi didi didi», 
nebuvo perdaug komplikuotos 
ir sunkios Bet tai savaime 
suprant ima, nes per tris mė
nesius paruošti virš 20 dainų 
ir 4 gie-mes nėra labai leng 
vas da bas.

Bet pats maloniausias fak
tas yra tas, jog programai 
vykstant galima buvo pastebė 
ti didelę choro pažangą, ypač 
turim dėmesy, kad didesnė 
choristų dalis 'yra nauji ir 
d<r neprityrę dainininkai.

Antroje programos dalyje 
tikrai meistriškai grojo smui
ku pats maestro komp. J. 
Strolia «Indų svečio dainą» 
iš op «Sadko» ir «Liūdna da 
ina» Čaikovskio. Toliau daina 
vo H Ehlers. Kiekvienu pasi 
rodymu jaučiama pažanga da 
inavimo mene.

T'-ečioje programos dalyje 
publ ka žavėjosi choru. Bisu 
ojant choras padainavo dar 
4 naujas dainas. Baigus kon
certą maestrui iš žiūrovų bu 
vo įteiktas žavingas gyvų gė 
lių buk etas.

Po programos buvo šokiai. 
Tvarka buvo gera ir visi 
skirstėsi patenkinti puikiu 
koncertu vakaru.

L. K. Bendruomenės choras 
yra gerose rankose, todėl 
visi S. Paulo lietuviai gali tik 
pasidžiaugti, kad ir vėl skara 
bės toli nuo Tėvynės lietuviš 
ka daina.

Sveikiname komp. J. Stro- 
nuoširdų darbą ir choristų 
pasiryžimą. O choristai tikrai 
nemaža aukojasi. Tris, ar ke 
turis kartus per savaitę, po 
dienos darbų, eiti į repetici
jas gal tik tie, kurie nebijo 
aukotis. Choro valdyba, kurią 
šiais metais sudaro Ausenka, 
V. Tatànunas,El. Šimonytė,P.Ši 
monis. J Bagdžius ir E.Matuzo 
nytė Įdėjo daug darbo sekmin 
gam kone-vakaro pravedimui. 
Jau vien tik pakvietimų išpla 
tinimas užima nemaža laiko 
ir energijos. Sunkiuose chor 

momentuose valdyba ypatin
gai būna, vieninga ir

daranti visa, kad chorą 
išlaikyti

Su šiuo koncertų L. K. Ben 
druomenės choros pradėjo 
devyniooliktuosius sayo dar
bo metus. Pirmą kart viešai 
pasirodė 1937 m. balandžio 
24 d. Vila Zelinoje giesmėmis 
per lietuviškas pamaldas.

Per šiuos 18 metų niekad 
nebuvo sustabdęs savo darbo 
nors kartais ir nepatogiomis 
sąlygomis.

Choro ateitis priklauso ne 
vien nuo maestro ir choristų, 
bet ir nno lietuviškos visuo
menės. Pirmoj eilėj į ji turi 
stoti lietuviškas jaunimas, ku 
rio yra apsčiai Š. Pauly, Tė
vai apie tai jaunajai kartai 
turi dažnai priminti. Choro 
išlaikvmas nėra lengvas da- 
h kas.

Ta našta turi gulti ant visų 
pečių.

— Argetinoje mokslo metai 
buvo pradėti š m. balandžio 
1 d. Valstybinėse Argentinos 
mokyklose dirba kaip moky
tojos per 50 lietuvaičių, baigų 
šių mokslus Argentinoje. Pra 
džius mokyklas lanko per 
2000 lietuviukų, vidurines 
anie 500 ir universitetus - per 
100.

- Australija Sidnio Ryges 
priemiestyje atidaryta nauja 
savaitgalio mokykla. Ją suor
ganizavo A LB Sidnio apyl. 
valdyba. Mokyklą lankyti Įsi
rašė 14 vaiku. Mokytoja B. 
Savickienė. Šiuo metu Sidny 
veikia savaitgalio mokyklos 
Bankstowne (apie 60 moki
nių) ir Cabramattoj (apie 25 
mokiniai).

— Tarpiam. skautų lauže 
dalyvavo ir Sidnio lietuviai 
skautai. Mūsiškiai paruošė ge 
riausią programą, padainavę 
liaudies dainų ir pašokę kele 
tą lietuviškų liaudies šokių. 
Akordeonu grojo Alg. P]ūkas 
Sydney m. gyv. Tallat-Kel ša 
buvo pakliuvęs po garvežiu, 
bet. garvežiui per jį pervaži 
avus neteko tik vieno rankos 
piršto.

— Melburne dail. A. Rukš
lelės darbų parodą aplankė 
nemažas būrys lietuvių ir nu 
pirko 11 paveikslų. Dail. A. 
Rūkštelė su sšeima išvyksta į 
JAV. (Juozas Petrauskas bai 
gė kunigų seminariją ir gavo 
diakono šventinimus. Jo pri- 
micija įvyks liepos 24 d. Tai 
pirmas lietuvis kunigas, bai
gęs teologijos mokslus Aus
tralijoje.
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VOKIETIJA
Nuo 5 dienos gegužės pasi 

keltus Paryžiaus ir Londono 
sutarčių patvirtinimo dokumen 
tais, yra tapusi suverenine, 
višikai nepriklausoma valsty
be. Bu\ę okupacijų vyrfusy- 
bių komisarai paskirti prio 
Vakarų Vokietijos ambazado 
jais.

Gegužės mėn 8 d. Vokieti
ja bus priimta į Nato (Šiaurės 
Atlanto valstybių sąjunga) 
Taigi Vakarai laimėjo Voki e 
tijos karą prieš Rusiją ir Vo 
kietija yra Įtraukta j Vakarų 
sąjungą. Tai reikšmingas is 
torinis Įvykis, kuris turės 
sprendžiamos reikšmės ne tik 
Europos, bet ir viso pasaulio 
politikai.

Dabar 'ak Vokietijos pir
maeilis užsienio politikos už
davinys prijungti rusų zone s 
Vokieja prie laisvos ir i epri 
klausomos Vakarų Vokietijos. 
Ilgas ar trumpas bus to pri
jungimo kelias, priklausys 
nuo daugelio aplinkybių.

— Maksva reaguodama Į 
Vokietijos įtraukimą j Vaka
rų valstybių bloką, dar vis 
tebegrasina nutraukti su l’ran 
elizija ir Anglija, karo metu 
pasirašytas draugingumo bei 
nepuolimo sutartis, kurios da 
bartiniu metu neturi jokios 
praktiškos reikšmės.

— Paskutinėmis žiniomis iš 
Austrijos sostinės, Rusija yra 
padariusi žymių nuolaidų, ta
ip kad yra galimybių, jei Mas 
kvos atstovai vėl neužsispirs, 
greitu laiku prieiti prie susi
tarimo.

— Argentinoje peronistai 
dar vis tebekovoja prieš kata 
likus. Atrodo, kad peronistai 
kartoja liūdnos atminties hit
lerininkų ir fašistų klaidus. Ši 
sunkiai suprantama blaiviam 
protui kova tik paskubins pe 
ronizmo žlugimą. Kunigai a- 
reštuojami už «įžeidimus» Pe 
rono ar Ievutės. Net ir sese 
rų vienuolių yra areštuotų.

F 0 R M 0 Z 0 S
Ir komunistinės Kinijos san 

tykiai atrodo susitvarkys. A- 
merika įtikino Formozos vyri 
ausybę Matsu ir kitas salas 
perleisti komunistinei Kinijai, 
bet už tat gavo reikalingas 
garantijas, kad kiekvienu at
veju bus ginama pati Formo- 
za bei Žvejų salos.

Amerikonų žiniomis, kinie 
čiai kontinente prieš Formo- 
zą stato didelius aerodromus.

VARŠUVOJE
Buvo susirinkę Rusijos sate 

litinių kraštų karo vadovybės. 
Nori parodyti, kad Vakruose 
suorganizuotama Natui, jie tu 
ri ką nors panašaus ir Rytuo 
se. Bet praktiškai, Rusija 
jau senai kontroliuoja ir net 
savo vadus pastatė Lenkijai 
ir kitų kraštų kariuomenei.

Derybos Austrijos reikalu.
Kurios vyksta krašto sosti

nėj vienos mieste, tarp ketu
rių okupacinių kraštų aukštų 
jų komisarų (rusų, anglų ame 
rikonų ir prancūzų) sunkiai 
vyksta, nes rusai stato nepri 
imtinas sąlygas. Tarp sąlygų 
kad gražinti 3600 pabėgėlių 
į vakarus iš rusų zonos, ati

VIII METAI

Pavasaris Lietuvoj

traukti okupacines kariuome
nes. nežiūrint ar taikos sular 
tis bus pasirašyta ar ne liai 
31 gruodžio; nustatyti tik 56 
tūkstančius Austrijai kariuo
menės, neleisti savo krašte 
gaminti sunkiųjų ginklų.

Su šiais rusų reikalaivimais 
nesutinka prancūzai, anglai 
ir amerikonai. Ir štai dėlto: 
Austrija karo metu nebu o 
sąjungininkų priešas, bet 
draugas, vienas iš hitlerinės 
Vokietijos nuskriaustrųjų 
kraštų. Antra, Austrijos kai
mynai, tos pačios Rusijos yra 
nuo dantų iki kojų apginkluo 
ti lengvais ir sunkiais gin
klais. Išviso atrodo, kad dery
bos truks labai ilgai ir neži
nia kaip baigsis.

Brazilijoje
Kunigo Donizetti skinkiai

Tambaū bažnytkaimis, Casa 
Branca valsčiuje, São Paulo 
estade šiandien visiems yra ži 
romas. Tos parapijos senas 
klebonas, virš 70 metų amžia 
us daro stebuklus.

Minių minios iš visos Brazi 
lijos, geležinkeliais, plentais 
ir šunkeliais, visokiausiomis 
susisiekimo priemonėmis ir 
pėsti traukia į Tambaū ieško 
ti prarastos sveikatos, ar žiū 
geidumo vedini pamatyti mi
nėtą kunigą ir stebuklingus 
pagijimus.

Katalikų Bažnyčia šiuo kla 
usimu nieko dar nėra pasisa 
kiusi. Ir jos pasisakymas dar 
užtruks, nes ten įvykę išgiji
mai turi būt ištirti ir įrodyta, 
kad tai tikrai įvyko antgamti 
nės jėgos pagalba.

'Tačiau iš patikimų, rimtų 
žmonių liudijimų matyti, kad 
įvyksta stebuklų. Yra pagiju 
šių, raišų, luošų, aklų.

Stebuklų buvo visais laikais 
jų yra mūsų dienomis. Žino
me apie vykstančius stebu
klus Lurde.

Dievas gali leisti savo visa 
galybei pasireikšti por savo 
tarnus, ar tiesioginiai ir kito
se vietose.

Stebuklai gali įvykti ir Tam 

I aū bažnytkaimy. Bažnyčia 
atsargiai visus įvykius ištirs 
ir tars savo žodį.

Plačiau apie stebuklus bus 
sekančiame «M L » numeryje 
talpintas straipsnis.

-- Nors rinkimai respubli
kos prezidento spalio mėn 
pradžioj, tačiau dar tikrai ne 
žinia kas bus kandidatais. 
Jau daugiau metai laiko eina 
derybos del kandidatų tarp 
partijų bei pavienių įtakingų 
politikų, tačiau lig šiol dar 
beveik nieko tikro. Iškyla 
kandidatai ir vėl pradingsta.

Atrodo, kad galutiniai užė
mė poziciją kandidatuotis bu
vęs Minas Gerais gubernato
rius Kubichek. Paskutiniomis 
dienomis dedamos kaikurių 
gubernatorių, partijų pastan
gos įstatyti kandidatu į prezi 
dentus generolą Juarez Tavo 
ra, kuris dar galutinio žod
žio del savo kandidatūros ne 
davė. Jei matys, jis bus pa- 
remias stiprių politinių jėgų 
galimas daiktas, kad kandida 
tuosis. Į vice-prezidentus bū
tų įstatytas buvęs S. Paulo 
gubernatorius Nogueira Gar- 
cez.

Taip pat beveik tikra, kad 
Adhemar de Barros irgi bus 
kandidatu. Nebent, kaip jis 
pats yra pareiškęs, sutiktų 
kandidatuotis generolas Can- 
robert. Tuo atveju, savo kan
didatūros Adhemar de Barros 
nestatytų. Bet supaisysi poli
tikų. Jie viena sako, kita da 
ro.

S. PAULO PREFEITO RINKI 
MA1

Bus gegužės mėn. 22, d. Vi 
suomenės susidomėjimas yra 
labai mažas, nes nuolatiniai 
rinkimai yra įgrisę. S. Paulo 
prefeitai keičiasi kas met. 
Jei nežiūrėtų įstatymo raidės 
prefeitas galėtų būt renkamas 
kartu su vereadoriais spaliaus 
mėn. keturiems metams. Da- 
bargi išrinktas prefeitas tebe 
valdys S. Paulo tik 22 mėnesi 
us. Paskui vėl rinkimai, ku
rie atsieina miesto iždui virš 
dviejų milijonų kruzeirų.

Lietuvos ūacionalinė
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Lietuviai Vorkutos 
Pragare

(Tąsa)

Nebent prabėgomis, dirban
tieji gaudavo po samti vande 
ningos kopūstų sriubos, šaukš 
tą kokios košės ir 80U gr juo 
dos duonos, kuri buvusi tokia 
vandeninga ir rūgšti, jog te
galima buvo valgyti tik bent 
kiek padžiūvusias riekes. Iki 
1952 m. kaliniai už savo ver 
gišką darbą negaudavo jokio 
atlyginimo. Tik 1952 m. atli 
ekantieji nustatytąsias darbo 
normas visu 100% gaudavo 
atlyginimo iki 100 rublių mė 
nėšiui. Atlyginimas įvairavo 
pagal darbo rūšį. Bet nesu 
gebantieji ir negalintieji dirb 
ti arba tie, kurių darbo pro 
dukcija tesiekdavo nors 99 % 
visvien negaudavo nė cento. 
Bet ką kalbėti apie darbo nor 
mas ir jų išpildymą, jei vie 
nam anglių kasėjui per 8 vai. 
darbo dieną reikėdavo iškasti 
tiesiog neįvykdomą normą! 
Juk tai beveik neįtikėtinas 
dalykas, bet tai vis dėlto ti 
kri kasdienybės reiškiniai Vor 
kiltoje? Be anglių kasimo, 
kaliniai dar dirba cemento, 
plytų, medžio pramonėje ir 
pan. Oras žiaurus. Vos 2 mėn 
esti be sniego, tik rugpiūči > 
mėn kokią šiltesnę popietę 

DEPOIS DE 40 ANOS ELES AINDA ESTÃO EMPERRADOS

galima rizikuoti išeiti trum 
pam laikui be švarko. Ir vis 
dėlto visų kalinių garbei ga 
Įima pasakyti, kad daugumas 
nepalūžo ir neprarado kilnių 
jų žmogiškumo savybių. Sten 
giasi padėti vieni kitiemes, da 
liūtis vargu. Maisto vagysčių 
kaip ir nepasitaiko, nors visi 
jaučia amžiną alkį. Niekados 
nevagiama duona iš tokio, ku 
ris gauna ir turi tiek pat ar 
mažiau, nebent nesivaržoma 
pasisavinti duonos riekę iš tų 
kurie kokiais nors būdais jos 
susikombinuoja iš šalies.

Vorkutos sukilimas 1953 m. 
Tikrai tai buvo pasigėrėtina 
iniciatyva ir drąsa I Noble 
nenorėtu sutikti, kad viskam 
vadovavo tiktai ukrainiečiai 
ir lietuviai. Jis manąs, jog 
visi, be jokio skirtumo, išdrį 
so pakelti balsą. Pasakotojo 
manymu, vis dėlto patys ru 
sai kaliniai visur tada pirmie 
ji reiškėsi, nors, labai galima 
juos galėjo pakurstyti lietuvi 
ai ir ukrainiečiai. Kol strei 
kuojantieji buvo vieningi, pa 
sitikį .savimi ir nebijojo, tol 
visa padėtis neabejotinai bu
vusi kalinių rankose, bet at
vykus MVD geneiolui Mąslią 
nikovui ir susitikus su streiko 
komiteto atstovais (Noble nie 
kad negalįs užmiršti tų 20 ru 
sų, kurie atvykusiam su dviem 
divizijom gen. Maslianikovui 
išdrįsę pareikšti savo reikalą 
vimus, tarp kurių buvo visų 

kalinių prašoma naujo teismo 
prisilaikant žmoniškumo ir Va 
karuose praktikuojamo teisės 
supratimo, paleisti atsėdėjusi 
us savo laiką kalinius ir pam 
Viskas buvo aiškinama cituo 
jant iš knygų Stalino, Lenino 
ir kitų bolševikų vadų žodži
us ir mintis bei palyginimus 
ar pažadus), šisai aukšto laips 
nio emvedistas nė klausyti 
nenorėjęs bet kurių prašymų 
ir atidengė į susirinkusius ug 
nį. Kulkosvaidžių pakirsti žu 
vo labai daug kalinių, bet No 
ble stovykloje tuokart tebuvo 
sužeista 10 ir užmušta 2 kali 
oiai, jų tarpe ir mūsų anksčiau 
minėtasis lietuvis. Šaudy
mams prasidėjus ir gavus įsa 
kymą grįžti atgal į darbus, 
kalinių masė susvyravo: pusė 
pasisakė už grįžimą, o kita 
pusė už tolimesnį laikymąsi. 
Kai vienybė skilo, aišku, pa
dėtį tuoj vėl perėmė enkavė 
distai, ir pasipriešinimas ture 
jo baigtis. Paskum prasidėjo 
represijos, tardymai, šaudy 
mai. Aukų būta daug, bet 
streikas dalimi pasiekė savąjį 
tikslą, nes atidarė akis kalini 
ams ir patiems rusams, jog ir 
Sovietų sistemoje galima įvyk 
dyti tai, apie ką šiaipjau bijo 
ma net ir pagalvoti Noble 
giliu įsitikinimu, pc tokios 
pradžios — o žinia apie strei 
kfi/ureitai išplito ne tik tarp 
kal'ni'i. bet ir laisvųjų gyven 
tojų masėje — neabejotinai 
lauktina taip pat drąsesnių ir 
geriau parengtų pasipriešini
mo pasireiškimų. Šioje vieto 
je kalbantysis dar prisiminė, 
jog paties Chruščiovo pirmoji 
žmona buvusi Vorkutoje ir, 
atlikusi 8 metų bausmę, išleis 
ta laisvėn, kaip jis girdėjęs, 
kažkur gavusi raštinės darbo 
jau kaip laisva pilietė. Gi ka 
linių. kuriuos Kremlius laiko 
itin svarbiais, nevežama Vor 
kuton: tokie paliekami Mask
voje Liubiankos kalėjime.

Pačioje Vorkutoje visą gy
ventojų masę sudaro kaliniai 
jų sargybiniai ir šiaip rusai 
tarnautojai, kurie gyvena lais 
vai ir atvyksta tarnybos vie 
ton kiekvieną rytmetį Nema 
ža administracinio darbo pos 
tų gauna ir patys kaliniai — 
pvz. brigadininkai* SKyrinin- 
kai iš pačių kalinių tarpo. Ar 
MVD įstatydavo į kalinių tar 
pa savo šnipus? Ne, to nere 
ikėjo, nes iš pačių kalinių jie 
rasdavo tokių, kurie sutikdavo 
šnipinėti savo nelaimės drau 
gus. Su laisvaisiais tarnauto 
jais Noble turėjęs labai daug

► Alė Rūta-Nakaitė

NIEKADA
Nebestovės jau niekad motina prie vartų 
ir žvilgisniu einančio pasaulin nelydės tavęs. 
Nors tūkstančius naktų rankas grąžytum, verktum, 
tau niekas jos iš po šaltosios žemės neatveš.

Ir nebelauks jau niekas tavęs grįžtančio prie vartų, 
o grubios darbo rankos nebeglostys ir neapkabins. 
Jau motina pailsus, o ir tėvas senas krito — 
jų kančios upeliu viršum jų kapo tvinsta.

Jau niekados nebelydės motulė žvilgsniu 
pasaulin iškeliaujančio sūnaus - 
Tik atminimuose pravirksi,
jei dar tvoros stulpelį atrasi prisiglaust.

. (Iš eil. rink. «Be Tavęs»)

pokalbių, lygiai jo nevengė 
ir rusai kaliniai ar net ir pa 
tys sargybiniai, nes visus ve 
ikė magiškasis žodis «ameri- 
kanec». Vis klausinėjo ir tei 
ravosi apie gyvenimą ir sąly 
gas Vakaruose ir Amerikoje. 
Jei sargybinis būdavo vienas 
niekas jo nemato, negali nie
kas įtarti, toks nevengdavo 
ir atvirai išsikalbėti ar neoas 
tebėti draudžiamų dalykų, 
bet jei jau sukinėjasi daugiau 
emvėdistų, tada jau tik pasi
saugok. kiekvienas, kad ir 
mažiausias, nukrypimas, misi 
kaitimas, nuostatų nevykdy
mas bus praneštas iki pačių 
smulk menų.

Religinė praktika. Bet koks 
viešas bet kurios religijos pa 
sireiškimas griežčiausiai ba
udžiamas. Labiausiai perse 
kiojama ir neleidžiama kny
ga — tai Šv Raštas. Ir, ne
paisant to, visi tikintieji sten 
giasi atlikinėti savąsias parei 
gas. Panašiai ir kunigai. Ma 
žiausia įtartinose vietose, net 
darbo metu giliai anglių kasy 
klose, kitiems budint ir sau
gant, laikomos šv. Mišios, 
klausoma išpažinčių, teikiami 
kiti sakramentai. Taip Kris
tus ir vėl gyvena katakombo 
se, šį kartą — tolimojoje 

Vorkutoje. Lietuvis kun. Šir 
vukas buvo kelis kartus spe
cialiai baustas už religinę 
praktiką. Visi nubaustieji grū 
darni karceriu — rūsin, kur 
nėra nei jokios šilumos, nei 
vietos atsigulti ar atsistoti, į- 
grūstas turi išiindėti susirie
tęs nustatytą dienų skaičių. 
Tačiau net ir tokie baisūs 
baudimai vis tiek neatgrasiu 
davo nei dvasininkų, nei tikiu 
čiųjų nuo savosios religijos. 
Turėta ir slaptai laikomų šven 
tų paveikslėlių, šv. Raštas. 
Aišku, tai ateidavo tik vienu 
vieninteliu keliu -- per lais 
vuosius rusų tarnautojus, o 
kai kada net ir per pačius 
sargybinius.

Niekas iš politinių kalinių 
nesiskundė «smegenų valy
mo» praktika, komunistai, ma 
tyti, nusprendė, kad tai netin 
ka ir nėra reikalinga Vorku
tos gyventojams. Noble sako 
si žinąs atsitikimų, jog tardy 
mo metu kiti prisiekinėdavo 
esą ar norį būti ištikimiausiai! 
siais komunistais, kad tik juos 
paleistų, ar, pagaliau, sutinka 
šnipinėti kitus, bet į tokius 
emvedistai tik nusispiaudavo: 
girdi, jei į stovyklą patekai bū 
damas antikomunistu.

(B. D.)

w Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė

Moterys Lietuvos Istorijoje.
(Tąsa) 

galingą moterį, nors neilgai 
po jos mirties tegerbė jos 

„valią Ar tai nėra tikra Kro 
trynes Mediči, Anglijos Elz
bietos ir Marijos laikininkė, 
su tikru renesanso žmonių 
būdu, aistringu, valingu, gal 
net makiavelišku?

Štai dar Sofija Chodkeviči 
enė, kuri turi galios savo di
džiam vyrui, garsiam karo 
vadui Jonui Karoliui Chodkevi 
čiui, kuri veikia savarankiš
kai ir savo latifundijas admi
nistruoja, statydina bažnyčias 
ir vienuolynus. Štai Kosa- 
kauskienė - Zabielaitė, viena 
iš labiausiai išmokslintų ir įta 
kingų Lietuvoje 18 amž. mo
terų. . . Ir daug, daug įdomių 
siluetų slenkla pro mūsų 
akis.

18 a pabaigoje Lietuvą už 
grobia rusai, ir mūsų kraštas 
neša sunkią carų režimo naš 
tą. Reiškiasi moterys iš au
kštos aristokratijos ir iš ku

klių. šiaudais dengtų dvarelių 
reiškiasi ir baudžiauninkės - 
visos kovojančios, pasiauko
jančios, kenčiančios. Štai 
grafaitė Emilija Plioterytė 
1831 m sųkiiino prieš rusus 
metu pulkininko laipsnyje da 
lyvauja ir žūsta kautynėse, 
e paskui ją 1831 m. iškyla ir 
eilė kitų. Štai vėl visa armi
ja bevardžių švietėjų 
Lietuvai per 40 metų buvo 
atimta spauda gimtąja kalba. 
1863 m. sukilimo metai, span 
dos draudimo metai, tai kan
čios, slapstymosi ir slapstymo 
sukilėlių globojimo, draudžia 
mosios Lietuvoje lietuviškos 
spaudos platinimo metai. . . O 
baudžiauninkės kruvinas dar 
bas, kuris vienas tenešė gy
vą pinigą į ūkį. kada visas 
vyro uždarbis ėjo svetimam 
dvarui ir svetimai valsty 
bei. . . Tai vis tylus heroiz
mas, pilnas kovingumo ir pa- 
sišvetiino.

Kai atėjo 1918 m., Lietuvos 
nepliklausomybės atstatymas, 

Lietuvos moteris greta vyro 
stoja į krašto kūrybos darbą, 
kaip ūkininkė, mokytoja, me- 
ninikė ir, pagaliau, visų pro
fesorių darbuotoja. Steigiama 
sis seimas jai suteikė lygias 
su vyrais politines teises, ku 
riora ji pasirodė visai pribren 
dusi.

2-jo pasaulio karo okupaci
jų laikais (1940 44 m. bolševi 
kų, vokiečių, pagaliau ir vėl 
ligšiol trunkanti bolševikų 
okupacija) matome tūkstan
čius moterų, kurios kovoja, 
kurios kenčia ištrėmime Sibi
re ir Kazachstane, kurios glo 
boja partizanus ir nenuleid
žia rankų kovoje už savo 
krašto laisvę.

Net paviršutiniškai pažvel
gus į mūsų praeities moteris, 
karaliene Morta pradedant ir, 
baudžiavos naštą nebusią, 
kaimiete baigiant, ryškiai ma 
tome, kad moterys per visą 
Lietuvos istorijos laikotarpį 
organiškai buvo susijusios su 
krašto visuomenės ir politikos 
gyvenimu ir aktyviai jame 
dalyvavo.

Taika Ar Karas
Ką rodo Sovietų karo pajėgų 

paskirstymas

Sovietų ginkluotosios pajė
gos. Leninas ir Stalinas vi
sados teigė, kad negalima lai 
kyti tik viename krašte įsiga 
Įėjusį socializmą galutinai lai 
mėjus, kol šis kraštas yra 
apsuptas kapitalistų. Todėl 
tik pasaulinė revoliucija ga
linti užtikrinti socializmui ga 
tutinę ir visišką pergalę. Ta 
čiau viltis, kad Spalio revo
liucija įžiebs pasaulinę revo
liuciją, nepasitvirtino. Tad 
kilo klausimas, kaip pagrobti 
siems j savo rankas valdžią 
komunistams išsilaikyti iki to 
momento, kad kils pasaulinė 
revoliucija. Tada pasaulinio 
komunizmo vadų buvo nus
pręsta sukurti savas ginkluo
tąsias pajėgas, stiprią armiją 
komunizmo tvirtovei ginti ir 
patogiu momentu kirsti smūgį 
kapitalizmui, o jį galutiniai 
sutriuškinus, užtikrinti perga
lę pasaulinei revoliucijai. Vi 
si stalininiai penkmečiai, visi 
didžiulio krašto ūkiniai ištek 
liai ir buvo tam tikslui skiri 

ami Naujai sukurtoji sunkio 
ji pramonė įgalino plačiu 
mastu gaminti techniškai to
bulos ginklus.

Bet visų tų didžiulių krašto 
išteklių eikvojimas, gyventojų 
nepriteklius vis tieK nedavę 
laukiamų vaisių. 1941 m. Hi 
tleris lengvai sutriuškino pir
mąsias Sovietų armijas. Tik 
rusų tautos patriotizmas ir 
pasiaukojimas išgelbėjo kraš 
tą ir komunistinę santvarką 
nuo pražūties, pažymi emi
grantų rusų leidžiama “Rus- 
kaja Mysl” Nr. 743.Kji Kartaus 
patyrimo pamokyti, Kremli
aus valdovai puikiai išnaudoda 
mi palankią pokarinę pasaulio 
padėtį smarkiai griebėsi didin 
ti savo ginkluotąsias pajėgas 
ir jas visokiais būdais stiprin 
ti. Tikslas - išlaikyti savo 
rankose užgrobtus Rytų Eu
ropos kraštus ir pajungt lais 
vus kraštus pasauliniam ko
munizmui. Šiapus geležinės 
uždangos esantiems laisviesii 
ems kraštams labai įdomu ž- 
noti, kokiomis ginkluotomis 
pajėgomis šiandien disponuoja 
Sovietai, Labai dažnai laisvo 
jo pasaulio spauda pateikia 
tiesiai fantastiškų žinių apie

2
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Nustatyta Vasario 16 gim
nazijos kryptis.

Pastarajame PLB Vokieti
jos Krašto Tarybos su važia vi 
me buvo išrinkta Komisija 
Vasario 16 Gimnazijos kryp
čiai nustatyti. Komisijon bu
vo išrinkti šie asmenys: S. 
Antanaitis, T. A. Bernatonis, 
V. Gailius, dr J. Grinius, 
kun. A. Keleris, dr. A. Rukša 
prof. K. Žalkauskas ir Pr. 
Zunde.

Š. m. kovo mėn. 19 d. Ko
misija susirinko pirmam po
sėdžiui. Pirmininkaujant LIT 
Valdytojui p. K. Žalkauskui 
ir sekretoriaujant dr. J. Gri
niui, Komisija susipažino su 
įvairiu tipų vokiečių gimnazi 
jų programomis ir su ikšioli
ne Vasario 16 Gimnazijos 
mokslo programa, kuri buvo 
sudaryta daugiau prisilaikant 
vokiečių realinių gimnazijų 
programos. Tais klausimais 
referavo Vasario 16 Gimnazi 
jos direktorius dr. V. Liters 
kis. S. Antanaitis referavo 
apie realinės gimnazijos pri
valumus tremties sąlygomis 
o dr. A. Rukša — apie burna 
nistinės gimnazijos privalu
mus. Diskusijose buvo prie 
Ha išvados, kad nebūtų tikslu 
padaryti vasario 16 Gimnazi 
ja grynai realine arba grynai 
klasine, bet pasirinktinas vi
durinis tipas. Sudarytas ir 
pamokų lentelės projektas. 
Numatyta sustiprinti visuome 
ninių mokslų kursą. Komisi
ja taip pat paruoš Vasario 
16 Gimnazijai trūkstamų da
lykų programas ir peržiūrės 
esamas programas. Tuo tiks 
lu sudaryta pakomisė iš S. 
Antanaičio, dr J. Griniaus, 
dr. A. Rukšos ir dr. V. Liters 
kio, kuri turi tą darbą atlikti 
iki š. m. birželio mėn. 15 d 
ir pateikti programas komisi 
jai patvirtinti.

Motinos Diena Vila Beleje

Vytauto Didžiojo Vardo mo 
kyklos rūmuose, Vila Beloje, 
Motinos Diena buvo švenčia
ma gegužės 1 d. .Minėjimą su 
ruošė ir atidarė mok. .vfcgd. 
Vinksnaitienė, papasakodama 
apie lietuvių motinų kilnumą, 
jų vargus bei dabartinę liūd
ną jų padėtį Lietuvoje. Po 
to kalbėjo svečias tėvas V. 
Mikalauskas S. .1 , nušviesda
mas pasiaukojančią tėvų mei 
lę vaikams, ir įvairiais pavyzd 
žiais nupasakodamas, kaip ge 
ri vaikai atsilygina tėvams už 
jų vargą, ir kaip blogi vaikai

MŪSŲ LIETUVA

Tėvas J. Bružikas S. J. tarp sekmadienio popiečių vado
vybės ir lankytojų, jų suruoštoje lietuviškų darbų parodoje.

Foto - St. Maželio

tėvus apleidžia ar išvaro iš 
namų. Dar kalbėjo sekmadi
enio popiečių vadovas J. Ka 
seliūnas, kreipdamasis į vai
kus. kad elgtųsi pagal 10-ty 
je Dievo Įsakymų ketvirtą i- 
sakymą «Gerbk *avo tėvą ir 
motina», būtent vaikai lietuvi 
ai, gerbdami savo motiną, tu 
ri pagerbti jos kalbą, jos tė
vynės papročius, kuriuos jai 
perdavė jos tėvai, turi ją kai 
binti jos gimtąja lietuvių 
kalba

Po o motinos buvo mokinu 
kiu apdalintos baltais gvazdi 
kais. Ir scenon išėjo mokini
ai, atlikdami montaželį «Tu 
mano motinėle», supintą iš 
dainų ir deklamacijų. Ynatin 
gai gražiai deklamavo Birutė 
Čemerkaitė, Petras Makuška 
ir Edvardas Vinkšnailis. Pas
kui mergaitės pašoko «Čigo
nėlį». «Suktinį» ir kitus šoki 
us bei žaidimus Ta!p pat 
gražiai pasirodė svečias Engė 
rijus Ivanausku*. padeklamu
odamas eileraštį. ir Stasys 
Raulušaitis. padainuodamas 
senovišką daina. O Alb'nas 
Seliokas maloniai žiūrovus 
nuteikė lietuviškomis daino
mis. kurias jis pagrojo savo 
armonika. •
'Fa p ačia proga svečiai atlan

kė ir sekmadienio popiečių 
lankytojų darbi; parodų, kuri 
atdarą kas sekmadienį.

Svečias

Ateitininku "Žygi prie ju
ros" prisimenat

21 balandžio rytas buvo šal 
tas ir labini tamsus. 5 valan 
dą visi renkasi prie V. Zeli- 
nos bažnyčios.

Kelionės vadovas, Juozas Va
išnoras. dar nepasirodo. Visa 
keturiasdešimti nė nerimsta, 
bijosi kad neatsitiktų kaip 
vakar dienos vaikų ekskursi
joj (pasivėlavo 2 minutes, ir 
už tai turėjo laukt 3 valan
das.*—

Atsiranda vadovas, ir keli
aujam j 3. Caetano stotį.

Stotyje pastebėję kad va
žiuojančių yra daugiau negu 
bilietų. .Julija Šimonytė turėjo 
pavartoti visą saliamonišką 
išmintį, kad atskirtų ožius 
nuo aviu, ir užsiraši sius, 
nuo šiandien prisidėjusių.

Traukinyje brazilai tik 
kraipė galvas K rausydami 
kaip gražiai dainuoja lietuviš 
kas jaunimas.

Mūsų pirmininkas, Vygau 
das Navickas, labai nustebo, 
sužinojęs kad turėsim persės 
tt į kitą traukinį, nes jau bu
vo įsitaisęs kaip ponas visai

1. Ar žinai, kad... Pirmieji audiniai buvo vilnoniai. Po to buvo pradėta austi vata, šilkas 
ir vėliausiai linas.

2. Vienas lenkų gydytojas pabėgęs iš anapus geležinės uždangos pranešė, kad del ko
munistu teroro, bepročių skaičius pakilo 500 procentų.

3 Žemės platumo ir ilgumo zero taškai yra vakarinėj Afrikoj, kur Grinvičo meridianas 
kerta ekvatorių.

K. Grigaitytė

ŠILUVOJE
Atėjau čia su prašymų pluoštu 
Ir nieko neatnešiau Tau.
Užplūdo tik ašaros sielą, 
Ko melst — nežinau.

Atėjau nusilenkt prieš tą akmenį, 
Kurs nuo lūpų daug metų jau dyla. . . 
Ak, įdėk mano gyvąją širdį 
Į savo altoriaus kodylą.

Ir nieko daugiau
Iš prašymų mano tegu nepalieka.
Tik pasakyk, Marija, 
Kelintas Tavo širdy 
Esu aš kalavijas?. ..

š eil. rink. «Akys pro Vėduoklę)»

-»»--♦ e—0» <♦» »» »» +<>

kelionei. Jam dar karta sus
paudė širdį, kai sekantis irau 
kinys atėjo pilnas ir sėdimos 
vietos jau negavo.

I)a'* kartą persėdom, bet 
jau į autobusą.

Autobuse dainą nutraukia 
triukšmas. Kas ten?

- 'Fai ginčijasi mūsų išvy
ko* vadovas “Zezinho” su 
bilietninku, kodėl juodu ne
mokėjo suskaityti ekskursan
tų. Ir dideliam mūsų pasidi
džiavimui pergalėtoju įšėjo 
“Zezinho”, apsirikęs tik ant 
dv ėjų. Bilietninkas suklydo 
ant aštvonių.

Uniformų pakeitimui iš- 
sinuomuojam tris būdas. Už 
mokam už kiekvieną kaip S 
Pauliaus mieste už kambarį, 
ir į jūrą motinėlę.

12 valanda, pasislėpę nuo 
lietaus po žydo pašiūre, visi

1955 gegužės 7 d.

kartu pietaujam. Apetitas 
geras!

Po piet, pirmiau pakviesti, 
paskui Dėdės Juozo prispirti, 
skaitom vaidinimą kurį vai
dinsiu! Motinos Dienos proga.

Pasidalinę įspūdžiais ta
rėm:

— “Nuogas lietaus nebijo“ 
ir vėl šokom į bangas.

Namo grįžom be didesnių 
nuotikiu. Jausdami kad ne
daug jėgų beliko ir bijodami 
kad nepristigtume vakarinei 
maldai, pasimeldėm visi kar
tu traukiny.

Po to draugams: “Iki kitu 
karto, labanakt, ir saldžią 
sapnų“.

Juozas Tijūnėlis

galimą Sovietų smogiamąją 
jėgą. Bet dažnai jos esti iš
pūstos. Dalį žinių dažnai pa 
kiša patys sovietai, norėdami 
tuo būdu suklaidinti visuome- 

- nę ir įbauginti laisvąjį pašau 
H-

Tarptautinei politinei infor
macijai tirti sąjunga (BEI P) 
1955 m. sausio mėn pateikia 
davinių apie sovietų ginkluo
tąsias pajėgas pasiremdama 
Vyriausios Sąjunginių pajėgų 
vadovybės Europoje vėliau
siais pranešimais.

Sausumos pajėgos. Sovie
tų Sąjunga disponuoja 175 di 
vizijomis. 50 satelitų divizijas 
pridėjus, Sovietų blokas turi 
225 divisijas, jų dalis sustiprin 
tos. Vėliausiomis amerikiečių 
žiniomis 1954 m. pradžioje 
Sovietų' divizijos skaičius 
gerokai padidėjo. Tuo būdu 
bendras Sovietų bloko divizi
jų skaičius dabar siekia - 285 
divizijas, kurių dalis irgi sus 
tiprintos. Rytų Vokietijoje 
suorganizuota 10 -12 vokiečių 
divizijų.

Šiuo metu pastebimos pas
tangos geriau apginkluoti tu
rimas divizijas, negu jų skai 

čių didinti. Didinamos kitos 
pajėgos

Sovietų vakarų pajėgos pas 
kirstytos į 3 armijų grupes:
1 grupė • 12 divizijų. Uždavi
nys • saugoti šiaurę ir Atlan
to frontą. Vadovybė Leningra 
de. II grupė - 33 divizijos, di 
desnė dalis jų dislokuota Ry
tų Vokietijoje. Vadovybė Mins 
ke. Strateginiu požiūriu — 
svarbiausia ir stipriausia gru
pė. III grupė - 24 divizijos.
2 iš jų Austrijoje. Vadovybė 
Kijeve. Uždavinys - saugoti 
^Karpatų ir Balkanų kalnų ma 
syvus Be 3 vakarų armijų 
grupių, apjungtų vienos ben
dros vadovybės, yra dar ir 
IV grupė, dislokuota Kauka
ze, Užkaukazyje. Kryme. Va
dovybė - Tibilisy. V grupė 
pastatyta prieš Indiją ir Af
ganistaną. Vadovybė - Taš
kente. VI grupė dislokuota 
nuo Baikalo ežero iki Man- 
džiūrijos VII grupė — slapto 
ji. Dislokuota Arktikoje. Jos 
žinioje aerodromai, meteoro
logijos stotys, kitokie įrengi
mai.

Aviacija. Tvirtinama, kad 
Sovietų Sąjunga turi 20 000 

lėktuvų. Vokiečių žiniomis lėk 
tuvų skaičius prašoko 40 000. 
Oro armijoje - 1 mil. vyrų. 
Lėktuvai gaminami 35 aviaci 
jos fabrikuose su 650.000 per 
sonalo. Po karo pagrobtų vo
kiečių technikų dėka padary 
ta didelė pažanga naujų lėk
tuvų tipų konstrukcijoje Nuo 
latos didinamas sprausminių 
lėktuvų skaičius. Atrodo, kad 
Sovietų tolimo skridimo bom 
bonešiai sutelkti daugiausia 
šiaurės ir Arktikos srityse 
Toks telkimas suprantamas 
turint galvoje trumpiausią ke 
l.ą per Šiaurės ašigalį. Takti 
nės aviacijos apie 1 000 M1G 
sutelkta Vokietijoje. Didelė 
sprausminių lėktuvų grupė, 
yra Lenkijoje. Atkuriama Ry 
tų Vokietijos aviacija. Sovie
tų transporto aviacija aptar
nauja 300 000 km. ilgumo oro 
linijas.

Jūrų pajėgos. Didžiausios 
Sovietų pastangos nukreiptos 
į povandeninio laivyno plėti
mą. Povandeninių laivų skai
čius siekia iki 40Õ. Uždavinys 
—- saugoti pakrantes. Be šių 
turi 50 60 povand. laivų dide 
lio greičio ir tolimojo veiki

mo. Autvandeninis laivynas 
nevienalytis ir pasenęs. Rea
lizuojamas platus šarvuočių 
statybos planas. Jūrų laivyne 
800.000 vyrų.

Atominės bombos ir raketi 
niai sviediniai. Sovietų Sąjun 
ga disponuoja tam tikrais ato 
minių ir vandenilio bombų 
ištekliais, tačiau JAV ištek
liai nepalyginti didesni. Rakė 
tiniams sviediniams leisti įren 
gti postoviai Baltijos salose 
ir pakrantėse, Karpatuose, 
Juodosios jūros pakrantėse, 
Vengrijoje, Arktikoje. Stato
mi nauji, Tueringijoje ir ki 
tur. Sovietai ištobulino vokie 
čių V-l ir V-2. Daromi bandy 
mai fantastiškiems aparatams 
metantiems ore iš e'lės vieną 
po antro sviedinius, realizuo
ti. Tai A 9, A 10 su 6.000 vef 
kimo spinduliu ir M 1. kurio 
paskutinis sviedinys išmeta
mas 8 000 m. tolį pasiekus. 
Prieš šias sovietų milžiniškas 
ginkluotąsias pajėgas laisva
sis pasaulis gali šiandien pas 
tatyti žymiai mažesnį divizi
jų skaičių, ginkluotų betgi 
pranašesniais ginklais’ Neabe 
jotinas atominių-ginklii prana 

Šurnas. Todėl Sovietai ir šau 
kia nusiginkluoti, pirmoj ei 
lėj - uždrausti atominius gin 
klus. Milžiniškas laisvojo pa 
šaulio pramonės potencialas, 
jos greitas, lankstus prisiu. i 
kymas prie naujų karo ištek
lių reikalavimų nusveria šian 
dien iš anksto pasigamintus 
ginklus. Lemiantis veiksnys 
kiekviename kare — stipri 
moralė. Komunizmo užpultas 
laisvasis pasaulis kovos dėl 
savo egzistencijos ir laisvės. 
Neaiškus satelitų laikymasis. 
Ir sovietų pavergtosios tautos 
įsitikinusios, kad kovojama ir 
dėl jų išlaisvinimo, nepraleis 
progos nusikratyti savo paver 
gėjais.

Kas daroma kitų. JAV užs. 
reik. min. Dulles nurodė, kad 
šiuo metu, kai amerikiečių 
daliniai yra paskirstyti po vi 
są žemės rutulį, turi būti nau 
dojami nauji ginklai Jis aiš
kiai pasakė už mažuosius ato 
rainius ginklus, kurių veiks
mingumas yra nepaprastai di 
delis.

(B. D.)

3



■ į usl. 4 MŪSŲ LIETUVA 1955 m. gegužės 7 d.

L. Sąjungos Va
karas.

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šia š. m. gegužės mėn. 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 «ypė». 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. Būkite pasiruošę apsiru 
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.

— L. Sąjungą Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra

galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 
eniams arba kitokiems pobū
viams Uzinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojas arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį, Mokos moky 
klos patalpose, Rua Liluania, 
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.H', >

Apsimokantiems iš " anksto 
už visus metus suteikiama 
nuolaida. Apsimokėti galima 
kiekvieną penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai vakaro. _ ___ _

SĄJUNGOS'VALDYBA.
7

Musų kolonijos lietuviai stipruoliai. Šį šeštadienį gegužės 
d. rungsis Mokos salėje: B. Adamavičius, St. Žičkus ir P.

Kalinauskas.
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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 «Mūsų Lietuvos redakcijoje

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų romą- ■

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

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

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 daižinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Guro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

L Sąjungos Sport© Vakaras.

Nepraleiskite retos progos 
dalyvauti visi š. m. gegužės 
mėn. 7 d. L. Sąjungos gran
dioziniame sporto vakare, ku 
ris savo įvairumo, bus vienas 
iš įdomiausių pasilinksminimų, 
kokių senai jau neturėjome. 
Šio vakaro progamon pasise
kė suburti geriausius stipruo 
liūs ir boksininkus, kaip lie
tuvius. taip ir vietinius brazi
lus. Laisvų imtinių arba 
(Luta livre - vale tudo) vie
nas iš labiausiai jaudinančių 
numerių bus lietuvio su len
ku raugtinės Pažymėtina, kad 
šiose raugtinėse nenust lyta 
puolimų skaičius, tad šios 
rungtinės tęsis iki pergalės, 
nes lietuvis - Bolis, žūt but 
yra pasiryžęs lenką - Padles 
ky, nuvainikuoti, nežiūrint, 
kad pastarasis yra 15 kilų 
sunkesnis ir sveria 105 kilu<

Antras stebėtinas numeri.-- 
laisvų rungtynių tai Žičkaus 
(Gigante de Meme!) kuris 
sveria 150 kilogr. ir imsis su 
italu sveriančiu 130 kilogr.

Be to ir kiti numeriai bus 
atlikti tarp žymiausių vietinių 
stipruolių.

Apart laisvų rungtynių pro 
gamoje yra dar numatyta 
(rys bokso numeriai tarp ge
riausių boksininkų is “Guara 
ny” Akademijos.

Po programos griež šoki
ams, iki 4 vai. ryto, vienas 
iš geriausių São Paulo or
kestrų.

Bufete įvairiausių valgių 
ir gėrimų. Tad visi į šį spor
to vakarą, nes tokios progra 
mos negreit besusilauksime. 
Tad apsirūpinkite pakvieti
mais, nes jų skaičius yra 
apribotas. Bilietus galima 
gauti pas Sąjungos narius ir 
V. Tijūnėlio bare. Tie kurie 
ne<psirupins pakvietimais iš 
anksto, bus suteikia bilietai

vietoje, tad visi į šį retą 
sporto vakarą.

Renkama Karalaitė.

L. Sąjungos ruošiamuose 
sekmadieniais šokių vakarė
liuose, gegužės mėn. laikotar 
py, bus renkama gegužės ka
ralaitė (Rambu cle Maio) Lai 
ke šio mėnesio panelėms įėji 
mas j šokių vakarus yra ne
mokamas. Karalaitei ir dviem 
princezėm yra paskirtos la
bai įdomios dovanos, kurios 
bus įteiktos jas laimėjusiam, 
gegužės mėn. 29 dieną laike 

.šokių vakaro, ta dieną bus ir 
karalaite- ainikavimas.
Lie aite- nepraleiskite pro 
gos tapti karalaitėmis ir neati 
duokite kitom.-, jums skirta-; 
dovanas. Tad lankykitės ir 
pasistenkite surinkti daugiau- 
balsų.

“AŠ KALTINU”...
Tąsa

(Front International Contre 
Comunisme) vadovybę Paryži 
uje ir, tik gavęs jos pritari
mą, įteikiau «Garnio» leidy
klai. Knygai pasirodžius pa
saulyje, FICC vadovybė, man 
prisiųstame laiške, ją taip a- 
testavo:

«Jūsų knyga «Aš kaltinu» 
yra greičiau istorinis doku
mentas, gyvas vaizdas iš Lie 
tuvos tragiško likimo».

«Aišku, Jūsų knyga «AŠ 
KALTINU» nepatiks daugeliui 
kurie dabar bijo daug šviesos 
su tais įvykiais, kada Lietuva 
prarado savo Laisvę ir Nepri 
klausomybę Jus savo knygo 
je iškėlėte nusikaltimus tų 
«patrijotų», prikalėte prie kry 
žiaus jų bjaurius darbus, jų 
nusikaltimą prieš Tėvynę, a- 
išku, dabar tie šiaudiniai pa- 
trijotai puls ir šmeiš Jūsų as 
meni ir Jūsų darbus, norėda
mi dar kartą užmigdyti LIE
TUVIO sąžinę.

«Todėl — drąsos ir pasise
kimo tolimesniuose Jūsų dar 
buose. Su nekantrumu ir did 
žiu dėmesiu laukiu pasirodant 
sekančio tomo «Aš kaltinu.»

«Jūsų «AŠ KALTINU» yra 
didelis turtas prieš komunisti 
rę pre pagundą. Kovoti su ko 
munizmu, tai reikia būti did
vyriu, tuo di vyriu Jus esate 
su savu «Aš kaltinu». . .

«Front International Contre 
le Comunisme, Direkcija svei 
kiną Jūsų darbus.» — (Seka 
pirmininko parašas).

Labai trumpai, bet panašiai 
atsiliepė ir Marijonų leidžia
mas «laikas» (žiur Nr. i3i) 
pastebėdamas, kad «Aš kalti
nu» yra «vertinga medžiaga 
atskleidžianti bolševikų oku
pacijos imtus». Gana palan
kiai jau.kelis kartus ją recen 
zavo ir «Argentinos Lietuvių 
Balsas». Lig šiol atsiliepė 
jau daugelis pasaulio lietuvių 
laikraščiu. Vieni palankiai

(B. D.)
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1 KEIKIA BALDU? KREIPKIS I TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLiĮ.
AV. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

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 Cesa-r Machado - Nanuque, Minas

1. Ar žinai, kad. .. bitės ir peteliškės pažįsta skonį su burna ir kojomis.
2. Daug kas žino, kad Laisvės statula New Yorko uoste rankoj iškėlusi švyturį laiko, bet 

maža kas žino, kad kairėj rankoj laiko Amerikos Nepriklausomybės deklaraciją ir sutrau
kytus geležinius pančius prie savo kojų,' kaipo vergijos nugalėjimo ženklą.

3. Korėjoje, dar 40 metų prieš Jono Gutenbergo spaudos atradimą penkioliktame šimtme
ty,buvo liejamos bronzinės raidės,formose padarytose iš žvyriaus ir buvo spausdinamos knygos.
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pusi. 51965 m, gegužės 7 d.

Sprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

LIETUVA

Sãô Paulo

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

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

São Paulo

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

išsimokėtinai.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
bàlso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

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

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Liana

MEKANIKOS DIRBTUVE

iiiiiiiuiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiBiiiiyiiiiii«imiiiii»iiiiiiiiiiiiumiiiHiiHiHimiiiiimi»Mitir<iii>iuiiiiiiH»iiniiniiiiiiiųinii  tiuHiinuii)iHiiniiiiiiiiiiiiuiiuHii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiHiiniiniinii’iii«iiHi«ii>ww*

•

-

-i

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

IKMÃCf CAKRIIflKI ™.
ĮKURTA 1890 METAIS

s

•i 
y

il

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

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

dos naudokite!
PTia DINO BHF.NOj 7Q.R a P.35 
TELEFONES: 51-4019 e 5V222-3

į pi i itiaoi*;

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 - Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fųndos) 
Caixa Postai 4118 — São Paulo

.. ......................................................................................................................................................................................................................................................................i'-

įi>W

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT 
ô

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

ufciDa-' 

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

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»Rua Javaés, 113

Santo Amaro apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, til 
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 įgalio
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaz\ KmiliauslĄ, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

L ÃGIÍA..,, 
i^oactiva ?oM*°

B t --

Pnsfrt 1 3,Q«7
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

AV. ZELINA, 706 — GAÍXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Šį sekmadienį po 9 vai. 
pamaldų mėnesinis Mokslei 
vių Ateitininkų Susirinkimas. 
Susirinkime kalbės prof. A. 
Stonis.

Po susirinkime bus daroma 
artistų ir visos kuopos nuo
traukos.

— Moksleiviai Ateitininkai 
ir lietuviškos mokyklos moki- 
nia atsidėję rengiasi Motinos 
Dienos Minėjimui.

Minėjimas bus gegužės 
22 d. 3 vai. Vila Zelinos Gim 
nazijos salėje.

— Seselių Prančiškiečių Vy 
resnioji ir Gimnazijos Direk
torė Sesuo M, «Julija kalbės 
Motinos Dienos proga ateiti
ninkų rengiamam minėjime.

REGISTRACIJA KONGRE
SĄ N

Jau laikas registruotis į 
'Tarptautinį Eucharistinį Kon- 
gesą įvyksiantį Rio de Janei 
re š/m. liepos mėn. 17-24 d. . 
Lietuviai organizuotai iš S. 
Paulo vyks paskutinėms trims 
dienoms - penktadieniui, šeš
tadieniui ir sekmadieniui. Sek 
madienio naktį bus grįžtama 
į São Paulo. Susiekimo prie 
monė - autobusai. Dedamos 
pastamgos gauti specialius 
autobusus, kurie nuvežtų ir 
parvežtų atgal.

Kadangi autobusuose vjetų 
skaičius yra ribotas, todėl 
jomis galės pasinaudoti pir
miau užsirašiusieji. Užsirašyti 
galima klebonijoje.

Kaiua bus pranešta vėliau, 
nes dar nebaigtos darybos su 
«.utobusų kompanijomis. Vy
kstantiems privačiais automo

— Medžio prekybininkas 
Pranas Ziezis šią savaitę lan 
kėši S. Pauly. Ta proga a- 
planké «M. L.» palikdamas 
gražia dovanėlę - Cr $ 1.200. 
Prekybininko Prano Ziezio 
raštinė Rio de Janeire yra 
rua do México, 98, 9-o and., 
sala 304.

Taip pat šią savaitę porai 
dienų S. Pauly lankėsi iš Rio 
de Janeiro kun. F Jakubauš 
kas, kuris keliolikai dienų y- 
ra išvykęs sveikatos sustiprini 
mui i Campos de Jordão.

SENOSIOS KARTOS EILĖS 
RETĖJA

AfA Jonas Sprindys

§ EF
Registrado no C. R. C. sob o n.® 551 į?

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
| Aberturas d e firmas
| Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
| Contrat. na .Junta Comercial 
g Diskai. na Junta Comercial 
.1 Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais

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

f HORÁRIO das 8 às 19 horas.
€ —

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

8

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 

ISSIMOKEJIMUI.

■

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

biliais ir neturintiems nakvy
nių ligi 20 d. galima.kreiptis į 
kleboną, kuris jas išrūpi is iš 
Centralino komiteto.

Sekmadienio popiečių, vykstančių Vytauto Didžiojo moky
klos rūmuose, Vila Beloje, lankytojai savo darbelių parodoje.

Foto St. Maželio

Balandžio 29 d. ligoninėje 
mirė S. Paulo lietuviams žino 
mas Jonas Sprindys, gyvenau 
tis Vila Zelinoje, 81 m. amži
aus. Veliones, nors ir daug 
nelengvų metų buvo pralei
dęs, tačiau visada buvo sti
prus ir atrodė, kad dar daug 
metu galės pagyventi. Bet ne 
lemtoji vėžio liga įsimetė ger 
klėn. Išvyko ligoninėn, kur 
po poros mėnesių aprūpintas 
šv. Sakramentais, mirė

Velionis kilme yra debeikie 
tis.

1910 m. su žmona Karolina 
išvyko Rusijon. Apsigyveno 
Užbaikaly, Čita mieste. 1924 
m. grįžo Lietuvon ir 1929 m. 
atvyko Brazilijon. Sprindžių 
šeima vra vieną pirmųjų V. 
Zelinos gyventojų. Iš profesi
jos buvo batsiuvys V. Zelino
je turėjo batų dirbtuvę ir 
krautuvę Vėliau pradėjo pre 
kybą geležies išdirbiniais.

Skausme paliko žmoną Ka
roliną, dukterį Zofiją Pilinavi 
č’ienę, sūnus Joną ir Viktorą, 
marčią, žentą, anūkus. 
Diena iš dienos senosios kar
tos, lietuvių pionierių eilės 
Brazilijoje, retėja.

— Vila Belos mokykloje 
kiekvieną ketvirtadienį 8 vai

vikaro vaidams rodomas k i 
n s. Kiną parūpina p J. K a 
seliūnas, lietuviškų popiečių 
Vila Beloje vedėjas.

MOT.NOS DIENOS 
MINĖJIMAS

Seselių prančiškiečių moky 
klų buvo suruoštus gegužės 
mėn. 1 d., gimnazijos salėje. 
Didžiulė salė ouvo pilna žmo 
nių, nes žino, mokyklos pro
grama visada būna gražiai ir 
rūpestingai paruošia, todėl 
žmones į mokyklos parengi
mus gausiai lankosi.

Programoj dalyvavo vaikų 
darželio, pradžios mokyklos 
ir gimnazijos mokiniai. Ypač 
įšpūdingi buvo gyvieji pavei
kslai ir baletas. Akordeonu 
gražiai grojo gimnazistai L. 
Adomaitis ir V. Bielevičius. 
Nors programa truko apie po 
ra valandų, kadangi buvo į va 
iri, tai tos dvi valandos labai 
greit praslinko.

'Pa proga mokyklos mokini 
ai pasveikino kleboną kun. P 
Ragažinską vardadienio pro
ga ir Įteikė dovanėles. Svei 
kino ir lietuvių kalbos klau
sių mokiniai.

— Balandžio m. 30 d. mirė 
Vila Lucijoje Antanas Pisera

Šv. Juozapo Vyrų Brolija, Mirus Brolijos nariui 

Af A. JONUI SPRINDŽIUI 
nuoširdžios užuojautos liūdesio valandoje reiškia 

Sprindžių šeimai. 

Brolijos Valdyba.

PADĖKA

Nuoširdžiai mums užjautusiems skausmo valandoje, 

mirus mūsų mylimam vyrui ir tėvui 

AfA. JONUI SPRINDŽIUI 

dalyvavusiems laidotuvėse ir septintos dienos mišiose, 

nuoširdžiai dėkojame.

Sprindžių Šeima

©entistas
Clínica Dentária Popular 

“joão 3ūdas TEadru”
Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

&
Dentaduras — Pontes — Extrações — Obtueações

DIURNA E NOTURNA

vičius, kil

—• Gegažės mėn. 1 d. Vila 
Libanėzoj staigas mirė Anta
nas Vilčinskas, 40 m. amžiaus 
kilės iš Raudondvario. Buvo 
nevedęs. Paliko liūdinčią se
ną motiną.

PAIEŠKO

1. Juliaus Baliukyno, gyve
nusio Rua Laguna 81, Sacomã 
S Paulo.

2. Igno Jaruševičiaus, kurio 
tėvas Juozas gyvena Refina- 
dora Paulista, Usina Tamoyo, 
L. Paulista. Jų paieško Fr. 
Bemato vičius gyvenentis A- 
merikoje.

BAŽNYČIOS DARBAMS 
AUKOJO:

Ant. Petkevičius Cr.$ 200,00 
Edmundas Bortkevičius Cr.$ 
500,00 Jonas Bagdžius Cr.$ 
500,00 Teixeira šeimas Cr S 
1.520,00. , Teixeira šeimos 
anūkas - Cr.$ 100,00 Užaukas 
nuoširdžiai dėkoju

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Petronės Kašėtaitės-Bal 
siūnienės ir sūnų: Petro, Al
fonso, -Jonu ir Vlado, nuvež
tų 1926 m. iš Amerikos į Bra 
ziliją (nuvežė jų tėvas Jonas 
Balšiūnas su pamote, ir juos 
palikę grįžo į Ameriką), pai
eško Rozalija Dabravalskienė 
gyvenanti Amerikoje.

BAŽNYČIOS DEKORAVIMO 
DARBAI

Vadovaujant dailininkui Ant 
Navickui eina pirmyn. Kas 
sekmadieniais lankosi bažny
čioje mato kiekvieną sekma
dienį skirtumą, atliktus dar
bus savaitės metu. Jau da
bar bažnyčia turi visai kitą 
išvaizdą. Tačiau dar daug 
darbo reikės padaryti. O tas 
darbas surištas su išlaidomis. 
Jau apie 120 paskirti asmenų 
ir šeimų didesnėmis aukomis 
parėmė bažnyčios dekoravi
mą. Jų dėka buvo įmanoma 
tęsti darbai. Tačiau dar daug 
šeimų nėra savo pareigos at 
likus’os-nepaukovusios ne vi 
enam metrui. Pavyzdžiui iš 
Vila Anastacio. kur religini
us patarnavimus teikia lietu
viai kunigai gyvenantieji Vi
la Zelinoje, kur gyvena virš 
130 lietuvių šeimų, tik viena 
Ingaunių šeima paaukojo baž 
nyčios darbams tūkstantį kru 
zeirų. Norėdami, kad bažny 
čios dekoravimus būt baigtas 
ligi Eucharistinio Kongreso, 
liepos mėnesio vyduryje, rei 
kia visiems, sulig savo, kad 
ir kuklių galimybių, prisidėti 
aukomis.

Darbui palengvinti, pagei
dautina, aukas atnešti VilaZ.e 
linon ir įteikti lietuviams ku
nigams. Tolimesnių priemie
sčių lietuviai savo auka gali 
įteikti lietuviams kunigams, 
kai jie ten nuvyksta laikyti 
pamaldų sekmadieniais.

— Šv. Juozupo Vyrų Broli 
ja yra pasiryzūsi surinkti 20 
tūkstančių kruzeirų šv. Juozu 
po vitražui apmokėti. Praėjusį 
sekmadienį Brolijos susirinki 
mo metu padaryta gražį pra
džia suaukojo apie keturis tū 
kstančius kruzeirų

NEPRALEISK PUIKIOS PRO
GOS

Nupirkti skubiai parduoda
mos krautuvės, su gerais pir 
kėjais, geroj vietoj, rua Itaca 
rambi, 13 (buvusi travessa 
Rio do Peixe). Daugiau infor 
macijų vietoje.

NEPRALE1KS PROGOS! 
Av. Zelina, 709 Jonas Vigelis, 
parduoda batų krautuvę su 
gyvenamu namu. Teirautis 
vietoj bet kurią valandą.
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