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VIII METAI

Tarptautinio Eucharistinio Kongreso 
Lietuviu sekcijos

PROGRAMA
Sekmadienis, liepos m. 17 

i., 9 vai., šv. Genovaitės baž 
nyčioje, iškilmingos pamaldos.

Pirmadienį, liepos m. 18 d., 
8 vai., šv. Genovaitės bažny
čioje mišios. Vakare, konfe
rencijų salėje, pirmoji studijų 
konferencija: Eucharistinė
Kristaus Atpirkėjo viešpatija 
ir jo Bažnyčia - J. E. vysk. 
V. ‘Brizgys.

Antradienis liepos m. 19 
d.. 8 vai., mišios. 19 vai. kon 
ferencija: Šeima Kristaus Eu 
charistmėj Atpirkėjo Viešpiti 
joj - kan Z Ignatavič’us

20.30 vai Kongreso aikštė
je iškilmines Švente, Tėvo 
Legat“ priėmimas.i

Treč1 idienis, lienos rn. 20 
d, 10 vi . o<igre*o aikštė
je •' k<»(i rre^' atidarymo ponti 
fikalinės mišios.

17 vai lietuvių kunigų Kon 
greso dalyvių konferencijų 
salėje

30.30 vai . kongreso aikštė
je iškilmingas posėdis': trum
pos kalbos prancūzų, italų, 
vokiečių ir lenkų kalbomis, 
muzikalinė dalis ir ŠŠ Sakra
mentu palaiminimas

Ketvirtadienis, liepos 21 d., 
8 vai., mišios šv. Genovaitės 
bažnyčioje. 19 vai konferen 
cija: Visuomenė Eucharistinėj 
Kristaus Atpirkėjo viešpati
joj. kun. J. Janilionis.

20.30 vai. Kongreso aikštė 
je kalbos ispanų, anglų, ven
grų ir olandų kalbomis, muzi 
kalinė dalis ir palaiminimas.

Penktadienis, liepos m. 22 d 
10 vai. Kongreso aikštėje 
pontifikalinės mišios maroni- 
tų apeigomis.

17 vai., Kongreso aikštėje 
Kryžiaus Keliai, kurioje daly 
vauja Tylos Bažnyčia (Jų tar 
pe ir lietuviai Red.)

20,30 vai. Kongreso aikštė 
je iškilmingas posėdis su ara 
bu, kinų, lietuvių ir graikų 
kalbomis, muzikalinė dalis ir 
palaiminimas.

Šeštadienis, liepos 23 d., 8 
vai. šv.. Genovaitės bažnyčioj 
J. E. vysk. V. Brizgiu mišios 

vsu Kongreso atsiminimo pa
minklo pašventinimu.

15. vai. Muzikos Mokyklos 
salėje (rua do Passeio), lietu 
vių bažnytinės muzikos ir -gi 
esmės koncertas.

20,30 vai. kongreso aikštė
je ketvirtas ir paskutinis po
sėdis: prakalbos bulgarų, ru 
menų, kroatų ir japonų kalbo 
mis, muzikalinė dalis ir palai 
minimas.
Sekmadienis, liepos m. 24 d., 
10 vai. Kongreso aikštėje iš 
kilmingos mišios Šventojo Tė 
vo Legato laikomos.

16 vai. triumfalinė procesi
ja iš šv Onos bažnyčios į 
Kongreso aikštę. Palaimini
mas ir kongreso uždarymas.

KVIEČIŲ IR VYNO ŠVENTĖ 
RIO DE JANEIKE

Gegužės m. 29 d. įvyks iš 
kilminga eisena iš Praça Ma 
uá iki Aeroporto Santos Du 
mont su kviečių ir vyno ale 
gorimais vežimais Eucharisti 
jos simboliais. Tautinės gru
pės dalyvauja su savo vėlia 
vomis ir tautiškais rūbais. Po 
eisenos bus mišios. Lietuviai 
irgi dalyvauja.

— Rio de Janeire gedulo 
diena už Lietuvą ir ta pačia 
proga naujų 4 vėliavų pašven 
tinimas bus birželio 19 d. 1(1 
vai. pamaldų metu, kurias lai 
kys, J E Kardinolas Dom 
Jaime Camara. Kan. Z Igną 
tevičius ruošia tai dienai išle 
isti paveikslėlius su kankinio 
vyskupo Matulionio atvaizdu 
ir maldele portugalų kalba.

— Kongreso reikalams pri 
siuntė sveikinimą ir Cr.S

? J0Q.00 auką Dr K Graužinis 
Lietu vos m misteris iš Monte 
video Prel P Juras iš l aw 
rence (Amerikos) pri- mė 
sveikinimą 25 dolerių e '-į. 
Dr. F, Meieris I ietį-vos minis 
teris ir P. Babickas taipgi pa 
aukojo po CrS 100,00.

Rinkimai Anglijoje

Gegužės mėn. 26 d. Anglija 
rinko parlamentą. Varžybos 
ėjo tarp dviejų tradicinių par 
tijų: darbiečių ir konservato
rių. Kaip jau iš anksto buvo 
spėjama, rinkimus laimėjo 
konservatoriai. Laimėjimo 
priežastis buvo darbiečių tar 
pe šiais metais buvusi parti ji 
nė krizė, tarpusavė kova. An 
tra, konservatorių vyriausybė 
biudžetą suvedė su pelnu ir 
pamažino mokesčius. O rin 
kimu išvakarėse tai labai 
svarbu.

Bendrai darbiečių ir konser 
vatorių programos skirtumai 
nėra labai dideli. Jie kaskart 
vis mažėja. Todėl ir prieš
rinkiminė propaganda buvo 
rami.

Darbiečius ir konservatori
us dar vienija bendras dar 
bas krašto apsaugos ministe 
rijoje.

Konservatoriams dar teks 
penketą metų vairuoti Angli
jos likimą. '

r . I ' .

— Rusija atidavė Kinijai 
Port Arthuro uostą, kuris ka 
ro metu buvo atimtas iš Ja po 
nijos.

— Neužilgo Amerikos. An
glijos ir Prancūzijos ambaza 
doriai Belgrade tarsis su Ju 
goslavijos vyriausybės nariais 
svarbiais klausimais. Tarp jų 
bus paliesti apsiginklavimo 
reikalai ir Jugoslavijos pozi
cija galimo kato atveju.

ARGENTINOJE

Pranešimu iš Argentinos 
prezidentas Juan Peron neda 
ly\avo iškilmilgose pamaldo
se, Te Deum, tautinėj, 25 d. 
gegužės, Argentinos dienoj. 
Jau daugiau negu šimtas me 
tų, nuo 1810 metų, visi Ar 
gentinos vyriausybės nariai 
aukšti valdininkai atvykdavo 
ir Buenos Aires katedrą į ši 
os dienos iškilmingas pamal- 
dasGegužės m. 25 d. buvo su 
daryta pirma Argentinos vy
riausybės taryba.

Argentinoj dar tebevyksta 
areštui katalikų akcijos vadų 
ir kunigų.

Užsienio laikraščiai vertin
dami dabartinę Argentinos 
vyriausybės vidaus politiką 
teigia, kad peronista! norėda 
mi nukreipti žmonių dėmesį 
nuo ekonominių krašto sunku 
mų. pradėjo karą prieš kata
likus. Šis peronisiu «kiihnr- 
kampfas yra nei daugiau nei 
mažiau, kaip partijos ir reži
mo savižudybė.

Ketonu "Didžiųjų"

susitikimas, kaip praneša 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerija numatytas tarp 18 
ir 21 d liepos m. Pasirengi
mo darbai neina sklandžiai. 
Vakariečiai į š; susitikimą ei 
na su dideliu atsargumu. Mas 
k v 11 nepavyks a .irto 
to- ar Potsdamo ged i n su
tarčių: ■

Vakaru Vokietijos 
neutralumo.

Reikalu Londonas, Paryži
us, Vašingtonas jau aiškiai ir 
galutinai pasisakė: Vokietija 
nebus neutrali. Vokietijos ne 
utralumas gyvenamuoju mo
mentu yra neįmanomas. Tai 
reikštu tą patį, kad Vakarų 
Europą atiduoti į Kremliaus 
nasrus. Net ir Vokietijos soči 
aldemokratai, kurie buvo di
deli Adenaurio priešai, neu
tralumą grieštai atmeta.

Maskvos bonzos Belgrade

Kručevas ir Bulganinas ir 
eilė kitų mažesnio masto ko
munistų išvyko j Belgrado 
pas savo idėjos draugą raudo 
najį Jugoslavijos diktatorių 
Tito

Maskva stengsis į savo pu
sę patraukti Tito. Bet iš ki
tos pusės turi skaitytis ir su 
Vakarais, nes iš Amerikos 
gauaair ginklų ir maisto ir 
rūbų. Bus tariamasi ir Voki
etijos «neutralumo» klausimu. 
Nežiūrint ideloginio Maskvos 
ir Belgrado giminingumo, Ju 
goslavjja yra linkusi stovėti 
už apginkluotą Vokietija, nes 
žino, jei Rusija kontroliuos 
Vokietiją, Tito dienos bus 
suskaitytos ir visiškai bus 
priklausomas nuo Maskvos 
malonės.

Tai vis is meilės...

Škotija yra kraštas į kurį bėga 

Įsimylėjusieji norėdami greit 
apsivesti. Šiomis dinomis ten 
nubėgo du brazilai. Liliana 
Penna 19 metų amžiaus, dūk 
tė Brazilijos konsulato tarnau 
tojo Paryžiuje, išeidama iš 
namų, sakė, kad einanti mau 
dytis Bet vieton maudytis su 
savo mylimuoju Reginaldo 
Carvalho, 22 metų amžiaus, 
muziku, sūnumi vieno brazilo 
pirklio Ispanijoje, nudūmė 1 
Škotiją apvesti. «Tėvas ne
nori girdėti apie vestuves, 
sako kad aš dar labai jauna» 
- kalbėjo jaunoji.

Tik dvi valandas be sviesos 
ir jėgos

Laitės kompanija taupyda
ma jėgą nuo pirmos dienos 
birželio kiekviename rajone 
nukirs dviems valandoms švi 
esą ir jėgą. Ten, kur praėju 
siais metais nebuvo elektros 
jėgos nuo 6 vai. 11, dabar 
nutrauks nuo 7 ligi 9 vai.

Kur buvo pertrauktas eiek 
tros teikimas nuo 8 ligi 13' 
vai, dabar petrauks nuo 9 Ii 
gi 11 vai. ir tit. Taigi šiais 
metais elektra bus išjungta 
kiekviename rajone lik po 
dvi valandai.
M. A'. K''—TU. ,■ , — ,

Šiaurėj e Darosi vis Šilčiau

Vakarų Vokietijoje pavesta 
L'i iiiuuMi .. ...tiru meiereo 
lociją Sian t-s .Atlante, nes pa 
stebėta, kad kIimatės daros 
vis šiltesnis ir šiltesnis. Jų ži 
niai duotas specialus laivas.

Švedų okeano grafas specia 
lis O. Petterson, prie kurio 
paskui prisidėjo britų mete- 
reologas C. F. Brooks, suda
rė teoriją dėl jūros potvynių 
ir atoslūgių. Pagal jų teoriją 
po 1800 metų potvyniai ir atos 
lūgiai protarpiais esą ypačiai 
stiiHŪs. 'lai priklauso nuo 
saulės ir nuo mėnulio traukos 
kuri sustiprėja prisiartinus 
mėnuliui prie žemės iki tam 
(ikro atstumo. Esą nuo menu 
lio sustiprėjusios traukos išsi 
judina vandenymo gelmės su 
šaltu vandeniu ir užlieja šil
tesnes vandens sroves, jas 
stumdamos vis toliau. Dėl to 
viduramžiais šaltosios van
dens srovės buvo įsiliejusios 
į šiaurės juros fjordus. Kli 
matas tada buvo daug žiaures 
ni« nei prieš 800—1(100 metų 
vikingų laikais.

Paskutinį sipriausia tos 
traukos tarpą pagal Brookso 
apskaitymą žemė turėjo 1433. 
Tada ir klimatas buvo žiau
riausias. Nuo tada trauka vėl 
mažėjo, klimatas šilo, šiaurės 
jūroje augo plotai laisvi nuo 
ledų. Metai iš metų daros vis 
šilčiau.

1920 m. Grenlandijoje buvo 
retenybė paukščiai, kurių ši
andien ten pilna. Nuo 1946 Eu 
ropos ir Azijos šiaurinės da
lys yra laisvos nuo ledų. A 
pie 1940 metus sezonas an
glim gabenti iš Špicbergeno 
uosto trunka apie 7 mėnesi
us, o dvidešimtojo amžiaus 
pradžioje jis truko tris mene

(pabaiga 6 pusi.)

Lino M atlos-S. Paulo 
prefeitas

Gegužės mėn. 22 d. S. Pau 
lo miestas rinko savo šeimi
ninką ir jo padėjėją-prefeitą 
ir vice-prefeita. Prefeitu bu 
vo išrinktas progresistų. adhe 
maristų partijos kandidatai - 
senatorius Lino Mattos' ir 
Wladimir Piza. Šiuos kandi 
dalus rėmė ir komunistai. Ko , 
dėl juos rėmė komunistai? 
Gal būt dello, kad komuniš 
tai dažniausia balsuoja u'ž 
opoziciją trba su komunistų 1 
partijos Centru buvo padary
tas koks nors slaptas sutari- T 
mas. ” '

Iš viso balsavo labai mažas 1 
nuošimtis, nesiekė net 50 prb -V 
centų. Žmonėms dažni rinki ' 
mai jau įkyrėja. O išrinktie ' 
jivisviea esamos padėties ne 
pagerino. Už tat tiek daug pi ; 
liečiu ranka numojo į rinki
mus.

Brazilijos demokratija J 
dar silpna. • ’> 

Dauguma Brazilijos piliečių •* 
neturi privalomos demokrati
nėj santvarkoj politinės ori- j 
entacijos, susipratimo. Štai 
vienais rinkimais balsuoji 
už vieną, o po pusmečio tiė 1 
patys atiduoda balsus už opd i' 
ziciją. Prieš metus, pav. Vi- 1 
la Maria ir daug kitų apylin
kių, beveik 80 procentų bal- * 
sų atidavė už Janio Quadros ' 
dabar gi t e patys balsuotojai 1 . 
balsavo už Janio Quadros 
politinį priešą. Demagogams 1 
dar labai plati dirva. Keno ! 
stipresnė propaganda, tas daį 
niausią laimi.

Adhemar de Barros i : 
prezidentus...

Progresistams laimėjus S. 
Paulo piefeiturą, nėra abejo 
nės. Kad Adhemar de Barro# 
kandidatuOsiė į prezidentus 
Surinkti daviniai rodo, kad 
S. Paulo estade jis gali sūriu 
kti 70 procentu balsų. Opozi 
cija labai susirūpinus Adhe- 
maro kandidatūra, nes prie 
dabartinės rinkimų tvarkos jo 
laimėjimas beveik tikras

I ad užkirsti Adhemarui ke 
lią į prezidentus, ruošiamas 
įstatymo projektas.

Pakeisti prezidento 
rinkimu istatyma

Ta prasme, kad renkant 
tiesioginiu balsavimu kandi
datas privalo surinkt absoliu 
tinę daugumą balsų. O liek 
balsų surinkti jau nėra leug 
va. Tai gali pavykti tik labai 
populiariam kandidatui. Nesu 
rinkus absoliutinės daugumos 
balsų, prezidentą rinks pada 
mentas kartu su senatu. Čia 
jau yra tikra, kad Adhemar 
de Barros nepralys.. Rinki
mai bus 3 d. spaliaus, kažin 
ar dar pavyks naujas rinki
mų įstatymas pravesti.

Finansų ministerija prane
šė, kad bus panaikintas vadi 
namas «agio» ir įvesta «licen 
ça previa».

1
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K. Pažėraitė

AŠ BUVAU TAMBAÚ
Buvo Šeštinių išvakarės, ka 

da išvykau su kompanija au
tomobiliu j Tambaú. Bevaži
uojant Keliu į Campinas, te
ko įsitikinti, jog ne melas, 
kad ištisas karavanas traukia 
automobilių, sunkvežimių ir 
autobusų su visokiais lozoria 
is, nelaimingais žmonėmis ir 
smalsuoliais į Tambaú, naują 
Brazilijos šventovę. Teko pa 
matyti ir keletą sanitarinių 
mašinų. Ant kai kurių sunk
vežimių buvo matyti didžiu
lėm raidėm užrašas: «Mes 
vykstam į Tambaú. Tegu Di 
• vas mum padeda». Kaip 
šmėklos lėkė mašinos tamsoj, 
visos j vieną pusę, skrosda- 
mos savo signalais gūdžių pas 
lapčių sklidiną džunglių naktį.

Kelias iki Araros miesto, 
kuris sutiko mus su uždegta
is žibintais, gazonais išpuošto 
je aikštėje, buvo puikus, o 
paskui prasidėjo prastesnis 
kelias, kuris pavirto į tikrą 
džunglių šunkelį, kurį musų 
keleiviai vadino karvių keliu. 
Nuo sukeltų dulkių sunku bu 
vo kvėpuoti. Pakeliui sutikom 
keletą sugadintų automobilių 
ir porą įstrigusių sunkvežimių. 
Žmonės, dar tolokai nuo keli 
ones tikslo, susirūpinę kūreno 
laužą ir stiprinosi Juo arči
au Tambaú, juo daugiau ma
tėm užkurtų laužų. Matyt, pės 
tieji piligrimai kaimiečiai ilsė 
josi ir šildėsi laukdami rvto.

Dar buvo tamsu, kai pasie
kėm Tambaú, stebuklu miestą.
Tuojau pat neskubėjom pro 
bažnyčią prie klebonijos, kur 
radom jau didžiausią minią 
žmonių belaukiančią. Pate
kom didžiausių lozorių kom
panijom. Tebuvo 5 vai. ryto, 
bet visokie nelaimingi invali
dai ir šiaip maldininkai rinko 
si nepaprastai greitai ir užplu 
do didžiulį šventorių, lyg ty
čiomis pritaikintą busimiems 
stebuklams. Brėško. V i r š 
šviečiančio bažnyčios bokšte 
kryžiaus pastelinėm švelniom 
spalvom draikės; debesys. Mė 
nulio pjautuvas užsispyręs 
nenorėjo anleisti križiaus ir 
užleisti vietą saulei. Tačiau 
jau dangus šviesiai mėlynavo 
e debesys žalsvėjo. Didingas 
dangus skelbė apie ateinanč ą 
stebuklų diena, tą dieną, ka
da Kristus perdavė savo vald 
žią apaštalams, įgalindamas 
juos daryti stektiklus žemėje.

O šventoriuje raitėsi skaus 
muose ar beprotybės tamso
je kankinosi vargšai žemės 
padarai. Štai vyras neša sa
vo suparaližiiota žmoną, su 
vilties kibirkštėle stingstanči

ose akyse. Jis skinasi kelią 
pro žmones arčiau prie išga
ningų klebonijos durų. Pas
kui jį tempia apmirusias ko
jas kiti paliegėliai, tėvas ar 
motina neša ant rankų klyki* 
ančius bepročius ar polio li
gą sergančius vaikus. Prie 
pat manęs ant žemės pastaty 
ta lovelė, o joje guli 4 metų 
mergaitė. Jos didžiulės juo
dos akys žiuri į mane nesą
moningomis akimis, jos ranku 
tės beprasmiškai skeryčioja, 
o kojytės bejėgiškai styro, 
kaip pagaliukai. Toliau aut 
suolo miega išvargę po sun
kios kel'onės ligoniai, užklo
ti vilnonėmis antklodėmis. Ir 
ant žemės miega visokio pa
vidalo lozoriai. Štai atrepeč 
koja pritūpusi moteris, o pas 
kui ją skinasi taką tarp žmo
nių kojų gražus jaunas vyras 
kurio kūnas visu ilgiu, kai n 
gyvate, raitosi požeme. Tai 
baisus vaizdas, kurio užmiršt 
negali. Visi jie tikisi stebu
klo, nes tik Dievo Motina per 
kun. Donizetti Tavares de Li 
ma tegali ištiesti savo malo
ningą ranką ir juos pagydyti.

Nušvito Iš eukaliptų miš
ko, supančio miestą, atskrido 
būrys juodų didžiulių paukš
čių ir begarsiai- sparnais pra 
plasnojo viršum kryžiaus, lyg 
pagerbda i ii. ir pranešdami 
apie tekančią * <ulę. Mistiška 
lūkesio dvasi f Hlv<> jaučiama 

■>ore. Neb- I ergina su gila 
us tikėjimo išra'š a wide, 

žvilgterėjusi į bažnyčios kry
žių, Omai atsiklaupė prieš sa 
vo sėdinčia ant suolo motiną 
ir priglaudė savo galvą prie 
jos kelių.

Ilgos laukimo valandos, ku 
rias brazilai trumpino garsiai 
kalbėdamiesi, trukdydami ki
tiems melstis Įsivaizduoju, 
jei tai būtų Lietuvoje, tai 
žmonės organizuotai melstųsi 
giedotų šventas giesmes, ru
ošdamiesi sutikti busimus ate 
buklus pakelta dangun siela- 
Bet pietiečiu, siela lėkšta, ne 
pajėgianti susikoncentruoti. 
Tik tikrieji lozoriai tyli, lyg 
austrės susitraukė savo kiau
te, ir tik jų supleišėjusios 10 
pos kruta, besimelsdamos.

Paguliau priartėjo 9. Ant 
namų stogu įsitaisė filmuoto- 
jai ir klebonijos duryse pa
galiau pasirodė, atlaikęs ste
buklų kambary pamaldas, vi
sų laukiamasis kun. Donizetti. 
Šimtatūkstantinė minia ūmai 
nutilo. Iš mano stebėjimo 
punkto temačiau tik išraiški
as kun. Donizetti rankas, ku
riomis jis gyvai paryškino sa 
vo sakomo pamokslo kilnius 
žodžius. Jo pamokslas per 
garsiakalbį pasiekė visus. Po 
t<> pakilo į viršų žmonių atsi
vežtieji buteliai su vandeniu 
ir medalikėliai bei rąžančiai, 
pas karabelninkus Įsigytieji 
čia p.i*., ar iš namų paimtieji. 
Kun. Donizetti po tam tikros 
maldos pradėjo visa tai šven 
tmti ir laiminti. Laiminant 
žmones, prasidėjo stebuklai. 
Bematant pakilo į viršų ketu 
rių žmonių r ment 1 ir kele
tas kėdžių Čia \i i ušuko-

K. Grigaitytė

BE TĖVIŠKĖLES
Ten, kur saulutė leidžias, 
Akim vos užmatai, 
Į tėviškėlę brangią 
Užžėlę jau takai.

Blogi laikai atėjo, 
Išvaržė namelius.. .
Vai kuo gi be užsėsi 
Tuos rūpesčius gilius?

Ten liepos kvapiažiedės 
Prie sodo vis rymos . .
Kai.) man reikės priprasti
Prie žemės svetimos ? ■/

Čiulbės, čiulbės paukštelė 
Po langu jazminuos, 
Kol mano sielvartėlį 
Dainelėj išdainuos.

(Iš eil. rink. «Akys pro Vėduoklę»)

«Viva Nossa Senbora Apare
cida. viva!» Paskui pakilo į 
viršų butelis su kryžium ja
me. «Milagre!» -- kažkas su 
šuko ir tai vėl minia pakarto 
jo. Ir taip visą laiką ligi ma 
no ten buvimo, t. y, ligi 2 vai 
popiet vyko pasveikimai, nors 
kun. Donizetti telaimino ligi 
10 valandos, o paskui pačioje 
klebonijoje jis teikė asmeniš 
kus palaiminimus, paliesda
mas savo stebukladare ranka 
kiekvieną ligonį.

Netikėtai krūptelėjau. Tas 
pats vyras, kuris gyvate šlia
užė žeme, ateina sveikomis 
kojomis. Per jo gražų veidą 
pilasi prakaitas, bet jis šyp
sosi laiminga gilau* susfjaudi 
nimo šypsena. «Jus pasvei- 
kot!» — sušukau nustebusi. 
«Taip, pasveikau, bet jaučiu
os labai nusilpęs». atsakė 
jis ir atsisėdo ant suolo. Pas 
kui, grįžusi namo, nuėjau pa
sižiūrėti filmo apie Tambaú 
stebüklus ir jame net’ketai 
pamačiau tarp lozorių tą šlia 
ūžiantį vyrą, kurio kino ope
ratoriai neparodė pasveiku
sio. Matyt, vargšelis, tol bel
dėsi stebúklingon klebonijoj), 
kol Dievo Motinos gailestin
ga širdis neišlaikė ir prikėlė 
j! gyvenimui. Jo p’sveikimas 
yra didelis paskatinimas visi 
ems iškart nenaši eikusiems 
ligoniams nenusiminti ir tikė 

tis dangaus malonės.
Apie pirmą valandą pama

čiau pasveikusius, einančius 
klebonijoj) padėkoti. O kle
bonijoje jų laukė, kaip sma
kai, laikraščių koresponden
tai. Pamačiau ir tą nelaimin 
gą motiną, atsivežusią lovytė 
je nenormalią suparalizuotą 
dukrelę, o dabar jau ją nešan 
čią sveiką stebukladariui pa 
rodyti. Minia užtraukė «Ave 
Maria». Baigus giedoti, tv;-rk 
darys sušuko: «Viva Nossa 
Senhora Aparecida! Viva pa
dre Lima!» Šitokie Dievo Mo 
tinus ir Jos įrankio kun. Do
nizetti pagerbimo šūkiai, ka
ip bombos, nuolatos sproginė 
jo ore.

Besitraukdama atgal bažny 
čios link, pamačiau juodį tė
vą, išdidžiai žengiant; su pas 
veikusi a mergaite ant pečių, 
pro minią, kuri pagarbiai jį 
praleidžia. O jis nukėlęs ją 
nuo pečių, įmetė pro atdarą 
langa klebonijom Paskui pa 
mačiau berniuką, apsuptą žmo 
nių. kurie šaukė: «Jis pats ei 
na». Berniukas sumišęs sto
vėjo, nuleidęs galvą. Prieša
is bažnyčią pastatytas didžiu 
lis medinis kryžius kurio pa 
pėdėje maldininkai žiebė žva 
kės, degino Aparecidos Die-

(pabaiga 3 pusi)

Sierovo paruošta nauja «Snie
go operacija»

(Tąsa)

«Sniego operacija» turi pla 
čia n ra gamą. Kai kuriuos iš 
bolševikų agentų ar sandarbi 
ninku pavyko lig laiku deši
fruoti. kiti, pamatę kad vis 
tiek bus su laiku išaiškinti, 
patys suskubo pasprukti pas 
savo duondavius. Ukrainie
čiai taria buvus bolševikų 
agentą ir jų socialistiniu gru
pių veikėją I. Krutij, 1954 m. 
pabėgusį į Vokietiją soviet! 
ne zoną. Jis yra ilgesnį lai 
ką gyvenęs ir veikęs Vokie
tijoje ir Austrijoje. Tiek Kru 
tij, tiek gen. Maglakelidzė ir 
toliau skelbia per bolševiki 
nius laikraščius ar radijus 
daugybę pramanytų dalykų. 
Š/m. balandžio 7 d. Sovietų, 
telegramų agentūra TASS 

paskelbė ukrainiečio V. Vaši 
liakio pareiškimą, kad jis ta
riamai pats savo noru pabėgęs 
į rytus. Iš tikro Vasiliakis 
kilimo yra graikas, tremtyje 
gyvenęs nuo 1944 m. Ukrai 
niečiai jam prikiša, kad jis. 
pasirodęs tarų ukrainiečių 
veikėjų, prisidėjo prie Kerens 
kio šalininku ir stengėsi sus
kaldyti jų vie >’ngas laisvini
mo pastangas. Su laiku jis 
ėmėsi net va 'ovauti «Ukrai
niečių demok-alinei unijai» ir 
ukrainiečių «’aisyinimo sąjū
džiui», pasisakiusiam už Ukrai 
nos federacija su Rusija Bet 
1954 m vėl -taiga nakeiiė sa 
vo pažiūras ir prisidėto nrie 
S‘)V. Sąjungos tautu amibplše 
vik'nių organ zacijų lygos 
(LAONSS) suorganizavimo. 
Pasiskelbė, kad vienoj Pietų 

Vokietijos loterijoj išlošęs 
10 000 DM, kurias paskyrė 
šioms organizacijoms. taip 
pat jo leistam žurnalui ukrai 
niečių kalba «Nowa Ukraina» 
ir rusų kalba «Antibolševik» 
paremti. Ir dabar jis, deši
fruotas. kam bolševikų agen
tas, dirba išvien su minimuo
ju Michailovo vadovaujamu 
komitetu Norėdami pade
monstruoti. kad ypač dabar 
Ukrainą esanti stipri ir gabu 
ga. apjungusi visas ukrainiečių 
žemes, bolševikai stengiasi 
įvairiais patriotiniais šūkiais 
atkreipti į save lasvėje esan 
čių ukrainiečiu dėmesį. Tai 
pvz 1955 m kovo mėn savo 
kalboje Kijeve pabrėžė kad 
ir pats maršalas Vorošilovas. 
įteikdama* Ukrainai už jos 
«pasižymėjimą» Lenino ordi
ną. Panašiai kalbėjo taip pat 
Ukrainos Aukščiausios Tary
bos posėdyje ir ukrainiečių 
kp sekretorius Kenčenko. 
Ukrainiečių «geras bendradar 
biavimas» su rusais ir taria

mas Ukrainos iškilimas pabrė 
žiamas taip pat daugybėje 
laiškų, kurie siunčiami JAV- 
se. Kanadoje, Anglijoje ir ki 
tur gyvenantiems ukrainiečia 
ms iš jų tėvynių. Taip Sovie 
tai mėgina ukrainiečius pa 
traukti į savo pusę, klastin
gai žadindami jų patriotinius 
jausmus.

Tokių metodų griebiamasi 
ne tik vienais ukrainiečiais: 
panaši akc’ja pravedama pri 
vačiais laiškais, per radijo 
pranešimus ar siuntinėjant į 
Vakarus bolševikinę literatū
rą ir ru kitų kraštų už gele
žinės uždangos laisvėje esan 
čiais pabėgėliais, tikintis, kad 
pagal «Sniego operaciją* pa
bėgėlių pasipriešinimas ko- 
munistiams okupantams su lai 
ku turės ištirpti kaip tikras 
sniegas. Laisvinimo veiksniai 
įspėja, kad pabėgėliai būtų 
budrus ir nesiduotų įviliojami 
į šios rūšie» bolševikines pis 
klės. (- is).

Gražina Boleckienė

Griežta dieta.
Feljetonas

Ponia Tūlienė yra sunkaus 
svorio ir laikosi griežtą dietą. 
Pas ją bute plakatai ir dia
gramos apie kalorijas, vitami 
nūs, produktų chemines savy 
bes ir t.t. ant visų sienų ka
ba...

Išsimokslinimas tuo atžvil
giu pas ją tiesiog fenomena- 
liškas.

Ir kur gi nebus! Ji tik ir 
skaito viso pašauto statistika» 
apie idea’ų svorį bei dietas. 
Visi baldai ir kampai užvers 
ti knygomis apie badavimą, 
persivalgymą, vegetarus, mė 
saėdžiųs, ir kitokius galus.

Manijos, pas ją, aišku, joki 
os nėra. Ji tik nori sublogti. 
Bent keletą kilogramų.

— Žinot, - anądien pasako- 
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v© Molinos statulėles.
Kas nuostabu, kad ne visi 

iš karto pasveiko. O gal jie 
bijojo tikėti savo laimė. To
dėl ir lazdų tol neatidavė ste 
Miklų kambarin, kol įsitikino 
kad tikrai be jų galės vaikš
čioti.

Tai, ką išgyvenau Tambaū 
ilgai negalėsiu užmiršti. To
kio dvasinio pakilimo kažin 

\»r kada tesusilauksiu. Tokią 
dieną išgyventi yra didelė la 
imė. Nors paties kun. Doni
zetti neteko pamatyti, bet jo 
stebūkladarė ranka, prikelda 
ma vienus fiziniam gyvenimui 
kitus augėlesniam dvasiniam 
gyvenimui, ir mane, neliesda 
ma, palietė.

(pabaiga iš 2 pusi.)

GRIEŽTA DIETA.

ja ji man - pagal naujausia 
, statistiką liesi žmonės ir ilgau 
ir geriau gyvena. Būtinai re 
iKia sublogti. Dabar laikau 
griežtą dietą.

Už savaitės ji mane aplankė.
— Gal užkąsim, ką nors? - 

siūlau - turiu čia skanių da
lykų. . .

— Oi, ne! Dėkui. Aš laikau 
griežta dietą. . . O ką skana 
us jūs ten turit?

- Turiu košelienos, krienų. 
Krienai aišku, ne tokie, kaip 
Lietuvoj, bet už gerklės vis 
dėlto čiumpa.

- K'tšeliena? Krienai? 
Mm. . . tai mano silpnybė. Na, 
gal taip trupučiuką

Susėdon už stalo.
— L duona čia uas jus ko 

kia skani. Pas kokį kepėją 
perkat? - klausia ponia Tyli
ene.

— Valgykit, ponia, neklaus 
kit - sakau riekdama trečią 
1 epala.

O tos dešrelės iš kur? - 
vėl i ■ laukia Tokios sultin 
! os. .

Iš «butekino» už kampo 
- sakau ir vėl jai padėjau 
pora garuojančių dešrelių.

Kai viską sudorojom ponia 
Tūlienė man dar atlaikė pas
kaitą, apie naujausius atsieki 
mus dietetikoj, apie produktų 
kaloringumą, ir apie tai, kaip 
sva bu susilaikyti valgyme...

Už kelių dienų sutikau po
nią Tūlienę vienoj rūbų krau 
tuvėj

- Rūbus perkat ponia? - 
klausių pasisveikinus, - bet 
neseniai juk rodos. . .

Taip taip. . . • ji pasku
bom atrėžė - bet dabar per
ku keliais numeriais mažesni 
us Už kelių savaičių tikiuos 
sublogti, tai visi senieji kabės 
kaip maišas ant lazdos Nees 
tetiška, žinote . .

Krisipirkus rūbu p. Tūliene 
pasiūlė pasivaikščioti, vitrinų 
pažiūrėti. Prie v enos vitri
nos ji kažkaip ilgai stovinėjo.

— Bet juk tai s.ldainių kra 
uvė sakau
— Matau, matau. -. - ji šyp 

sosi - ir viena iš geriausių . 
Gal taip užeisim minutėlei. 
Tie šokoladiniai su riešutais.

— Bet ponia - aš ją pertra 
ukiau - saldainiai labai stori
na. Daug kalorijų turi. . .

— Žnau, žinau. . . Bet čia 
tik mažytė išimtis. Aš jus 
kviečiu sako ji man \ylio 
jančiai ir tuo pat laiku mane 
tiesiog traukia j vidų.

Suvalgėm, žinote nedaug. 
Iki dviejų kilogramu n?t ne- 
daėjom. Turėjom pertraukti. 
Poniai Tylienei pradėjo kaž
kas skaudėti...

Maždaug už savaitės ą vėl 
sutinku. Pasišnekėjom apie 
šį bei tą, apie dietą. . .

— Ponia, - aš jai saka” - 
užeisim į vieną kavinę. Čia 
šalia vokietis emigrantas Jai 
ko. . . Labai geri pyragaiči 
ai. . .

Prezidentas Eisenhower ir užsienio reikalų ministeris John 
Foster Dulles pasirašo istorines Paryžiaus ir Londono sutartis

Nnosirdans Darbo 
Vaisiai...

(Įspūdžiai iš Motinos Dienos 
paminėjimo V. Zelinoj).

Ne skambiais žodžiais, ne 
ištęstais periodiniais sakiniais 
ir ne išpūstomis kalbomis 
atleiekami darbai Ne! Jie 
atliekami tik sunkiai u rbant 
ir aukojantis. Jeigu Moinho 
Velho vargo mokykloje tas

— Ka jūs ponia! Kaip ga
lit ką nors panašaus siūlyt. 
Aš laikau tokia griežtą dietą.

— Gerai - pertraukiau ją - 
i esijaudinkit! Kas jus ver
tia? Aš valgysiu pyragaiči- 
u , o jūs tik kavą sriubčiokit. 
R an dėl kompanijos. . .

— A. tai kitas reikalas! Ta 
ip iš karto reikėjo sakyti

įėjom į kavinę Gana jau
ki atmosfera. Kur tik pasiži 
ūri - visur tik pyragaičiai. . . 
Ir kvapų mišinys visai neblo 
g as.

Sėdim prie staliuko Aš sau 
valgau pyragaičius, o ponią 
Tūlienė tik kavą traukia...

O pyragaičiai puikūs Su 
grietinėle Burnoj tirpsta. . . 
Pagailo man ponios Tūlies- 
nes. Aš ir sakau:

— Jei vieną kokį pa ra gan 
šit, tai nuo to juk dieta nenu 
kentės. . .

— Nuo vieno, aišku, ne.. . 
- silpnu balsu sako ponia T ii 
lienė ir griebia didžiausį - su 
grietinėle.

— Tikrai puikus - ji giria • 
tiesiog taip ir ištirpo. Nei pa 
ragauti nesuspėjau. ..

— Na, tai imkit kitą. . .
— Bet dabar paskutinį - ji 

sako - ir čiumpa vieną su so 
koladiniu kremu.

Maždaug prie šešto ponia 
Tūlienė sustojo.

— Dabar tikrai gerai para
gavau - sako ji patenkinta - 
Ne pyragaičiai - o švelni po
ezija. Õ dabar bėkim, ponia, 
kad neįeit ji pagundą . .

Taip mes ir pabėgom Už
mokėję, žinoma.

Nemačiau ponios Tūlienės 
kokį mėnesį. Net pasiilgau. 
Juokinga tokia. Ir taip įdo 
miai a ie diet” šneka. . Tur 
but jau gerokai suliesiejo, .. 
galvoju.

Bet vilką minim - vilkas 
čia. (Sako patarlė) Iš tikru 
jų ji kaip grybas po lietaus 
staiga prieš mane išdygo. 

— O kokia staigmena! - su 
šukau - Malonu, malonu . . 
Na užeikit toliau, • kviečiu.

— Aš tik minutėlei. Pake
liui, žinot Noriu užeiti į kny 
gyną. Naujos knygos atėjo. 
Apie suliesiejimą ir ypatingą 
dietą.. .

— Bet jūs ponia puikiai a 
trodot - sakau nš - pasitaisėt!

— Taigi, - ji man sako žiū 
redama į grindis - priaugau 
net tris kilogramus. ..

- O aš galvojau, jūs norit 
sublogti...

darbas duoda vaisių, suspie- 
čia daug lietuviukų pamo
koms ir pasilmksminimans. 
tai nėra nuopelnas tu «kalbė 
toiu», nei, šaunių vadų, bet 
tiktai kruopštus darbas kai 
kurių lietuvių neša šiuos ste
buklingus vaisius Tiesa, 
prie gerai einančio darbo 
tuoj pat atsiranda prisiplakė
liu: ar tai knygų aukotojo vai 
dmeny, ar tai kitokiu būdu 
kad tiktai būtų jų pavardė at 
žymėta ir pagerbtas toks 
«veikėjas».

Kun. kleb. P. Ragažinsko 
pakviestas jaunasis kunigas 
Juozas Šeškevičius pradėjo 
savo darbą nuo pirmosios at 
važiavimo dienos: organizavo 
lietuvių kalbos pamokas, su
darė nemažą jaunųjų ateiti
ninkų būrelį, d trė ekskursi
jas ir t. t Atsirado ir moky
tojai ir knygos Susidarė 
maždaug apie 150 lietu', inkų, 
kuriuos mokina 8 mokytojui. 
Po trijų mėnesiu intensyvaus 
darbo, šį sekmadieni pamatė 
tne to triūso vaisius, vaikai 
dainuoja lietuviškai, šoka tau 
tinius šokius, deklamuoja ir 
net suvaidino 3 veiksmų vaiz 
delj. Nebuvo daromas joks 
skirtumas tarpe jokių parti
jų: susimaišė visi ir atetinin 
kai ir kiti likusieji. O buvo 
neišpasakytai gražu matyti 
lietuviško jaunimo atgimimo 
pradžią.

Programą «vežė» trys pra
nešėjai: du berniukai ir mer
gaitė. Ir, atvirai kalbant, jie 
savo pareigas neblogai atliko 
nes pradedantiems reikia 
daug ką atleisti. Pati progra 
ma sudaryta su nepaprasta 
meile mūsų lietuvei Motinai 
ir mūs Motinai Tėvynei. 
Kiekviena motina buvo apdo 
vanota ramunėles žiedeliu ir 
išsinešė savo širdyje brangų 
prisiminimą ir didelę vilti, 
1 nd ir jos vaikai neužmirš 
lietuviškos kalbos, nei šokių, 
nei dainų. . . II skyrius labai 
gražiai atliko 3 plastikos nu
merius su dainomis ir primi
ne mums dradžios mokyklas 
Lietuvoje. Vaizdeliukas «Ant 
motinos kapo» nepaprastai 
gražiai ir jautriai atliktas. 
Netrūko net angelų! Dauge
liui iš publikos pasruvo aša
ros. Deklamatorių tarpe pa
sižymėjo Jurukas Vieninte
lis, kuriam nieko negalima 
prikišti. Neblogesni ir kiti 
trys deklamatoriai, trio kurie 
labai aiškiai ir drąsiai gynė

Vincas Jonikas *

Nežinomo Tėvo Rauda
Sūnau! Tu lengvutis, mažytis,
Kaip mamai užmigęs ant skreite,
Suspėjai krauju nudažyti
Žemelę taip greitai, taip greitai. . .

Sūnau! Tau reikėtų pakilti,
Atmušti kalėjimo skląstį,
Paskiau į geltonąja smiltį t
Dar mano senatvę užkasti.

Sūnau! Tu kaip mamos į lingę
Esi čia paguldomas žemėn. . .
Užgeso sapnai spindulingi, 
Ilsėkis ramybėje, amen.
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vaikų reikalus. Ž>nia, sunku 
čia suminėti visus, nes jų la 
bai daug buvo. Ir viens už 
kitą buvo geresni.

3 veiksmų vaizdelis parodė 
tris mažus epizodėlius iš lie 
tuvių gyvenimo. \ aidimi jau 
nieji ateitininkai. I veiksmas 
pavaizdavo jaunosios pabegė 
lės mergaitės kančią Vokieti 
jos stovykloje, kame jai nie 
kas nemiela be tėvų, našiai 
tei: nei dainos, nei šokiai, 
nei draugai. Ji pasiryžta griž 
ti Lietuvon ir pamalti dar 
kartą savo motulę. Jos d ra u 
gas ją palydi.

II veiksme matome Lietu 
vos mišku dabartinius gyven 
tojus - partizanus ir jų prie 
šus. Raudonieji deda visas 
pastangas partizanams išnai
kinti. bet tas jiems sunkiai 
sekasi, nes visa tauta jiems 
priešinasi. Ir net piemenėliai 
ganydami bandą šnipinėja ir 
eina žvalgų pareigas. Čia at 
siranda ir abu atvykėliai iš 
Vokietijos. Jie čia atpažįsta 
mi ir priimami į partizanų 
tarpą. Mergaitę jie palydi 
pas tėvus, o vyrukas žada 
vėl sugrįžt pas partizanus

III veiksme matome lietu
vio ūkininko grįčią, kurioje 
vyksta lietuvio ūkininko tra
gedija: bolševikinių pyliavų 
našta, kolchozu baimė ir neži 
nomas šeimos likimas. Naktį 
įsiveržia enkavedistai ir sui 
ma abu tėvus ir išgabena. 
Vaikai lieka vieni. .. Palikę 
enkavedistai «surašinėja» tur 
tą ir vaišinasi, Pagaliau gir 
n išsirioglina. Grįžta mergai 
tė į namus, bet jau neberan
da savo tėvelių. Ji mate kaip 
enkavedistai juos išvežė. Da 
bar ji palieka namuose savo 
broliukus globoti, o jos paly 
dovas grįžta į nykią girią pas 
partizanus.

Vaidinimėlis labai patiko vi 
siems. Jaunieji artistai, ne
galima nieko atžymėti ypstin 
gals pagyrimasis, suvaidino 
labai gerai Laikėsi scenoje 
drąsiai ir savo roles atliko 
su labai giliu įšsijautimo. Ga 
lėtų ja u mėginti kibti ir j kiek 
sunkesnį veikalėlį. Dekoraci 
jos labai gerai pritaikintos, 
šviesos efektai ir kostiumai 
dar labiau paryškino šį vei
kalėlį. Gaila tik, kad mažai 
buvo atkreiptas dėmesys į 
gerą grimavimą. Pats veika 
lėlis-įdomus, realistiškas ir

Anapus geležinės uždangos. 

aktualus. Niekus dar nem» 
tytas. Tik galima būdų pri
kišti kai kur bereikalingus 
dialogus, kame lengvai gali 
ma būtų perduoti publikai tas 
pačias mintis kitokiu būdu.

Pabaigoje, karštai publikai 
plojant, scenoje pasidė. visi 
artistai Jų visų vardu, o taip 
pat ir visų žiūrovų vardu, N. 
Antanaitis tarė gražų žodį kun, 
J. Šeškevičiui Ir užbaigė, 
«Ačiū tau, dede Juožai».:. 
Taip, ačiū ir mūsų visų var
do. Ačiū netiktai Jums ku
nige, het didelis ačiū ir toms 
mokytojoms, kurios atitraukia 
savo brangiausias valandas 
iš savo šeimos, kurios nenui 
Islamai kovoja su mūsų vai
kų ydomis ir kurios skiepija 
tiems jauniesiems medeliams 
Tėvynės meilę. Ačiū Jums 
visiem?! Jei ir toliau Jūs taip 
dirbsite, greit išnyks visi 
« gražia ka Ibiai», lietuviškoms 
organizacijoms netruks narių 
po kurio laiko gelesite ramiai 
atsidusti ir pasakyti: «Met 
atlikome savo šventą parei
gą Tėvynei, lietuvybė nežus 
Brazilijoj!»

Dar mažytė pastabėlė. Vi
sas šis peminėjimas kainavo 
nemažai pinigų, kuriuos rei
kėtų gražinti tiems, kurio 
juos išleido Po paminėjimo 
buvo surinkta vos keliolika 
šimtų, o buvo išleisti keli tft 
katančiai. Esu tos nuomonės 
kad jau visiškai pribrendo r ei 
kalas susiorganizuoti lietu
viams tėvams ir pradėti rūpiu 
tis mūsų mokyklos išlaikymi , 
Čia mums netrūsta nieko: tu 
rime ir mokytojus, labai dąhtf 
vaikų ir geras sąlygas. Dabar 
tik reikia gero noro ir nedi
delės materialines aukos. B0 
tų gera, jei V. Zelinos moky 
klos mokytojai kuo greičiau
siai sušauktų tėvų susirinki
mą, sudarytų tėvų komitetą, 
kuriam ir reiktu užmesti lie
tuviško darbo naštos dalį.

B. A.
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- 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.
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Renkama Karalaite.

L. Sąjungos ruošiamuose 
sekmadieniais šokių vakarė
liuose, gegužės mėn. laikotaf 
py, bus renkama gegužės ka
ralaitė (Rainha de Maio) Lai 
ke šio mėnesio panelėms įėji 
snas j šokių vakarus yra ne
mokamas. Karalaitei ir dviem 
princezėm yra paskirtos la
bai įdomios dovanos, kurios 
bus įteiktos jas laimėjusiom, 
gegužės mėn. 29 dieną laike 
lokių vakaro, ta dieną bus ir 
karalaites vainikavimas.
Lietuvaitės, nepraleiskite pro 
gos tapti karalaitėmis ir neati 
duokite kitoms, jums skirtas 
dovanas. Tad lankykitės ir 
pasistenkite surinkti daugiau 
balsų.

— L. Sąjungą Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra 
galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 
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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 
lis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina nusiau 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 roma

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 
i nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 

trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 
centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,

JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba Už 16 nuo Suzano mies 

'to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys
tei—- chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 

: žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 
autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação —. Exportação

Raštinė:- Rua do^México, 90 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

eniams arba kitokiems pobū
viams Užinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojas arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį, 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 vai. iki 22 
vai. vakaro.

SĄJUNGOS VALDYBA.

Urugvajaus - Monti- 
video

Gegužės 8 įspūdingai ir 
gražiai buvo minima Motinų 
Diena lietuvių kolonijoj Uru
gvajuje. Radio valandėlė bu 
vo pritaikinta motinoms pa
gerbti. Bažnyčioje daug įjau 
nimo ir senesnio amžiaus ti
kinčiųjų artinosi gprie Dievo 
Stalo. Mišios taip pat buvo 
laikomos už motinas, kad at 
silyginus joms už visa meilę 
ir kančias, pakeltas auklėjant, 
savo vaikelius. Nepamirštos 
buvo ir mirusios motinėlės.

Pg pietų 3 valandą didelis 
lietuvių būrys su bažnytinė
mis ir tautinėmis vėliavomis 
dalyvavo gretimoje Cerros 
parapijoje iškilmingoj Dievo 
Motinos procesijoj, o vakare 
įvyko Kultūros Namuose iškil 
miningas motinų pagerbimo 
aktas. Dalyvių kimšte prisi 
kimšo, nebuvo vietos net sta 
tiems. Dalyvavo ir p. Ministe 
ris Dr. Graužinis su žmo 
na.

Kultūros Dr-jos primininkas 
Pranas Stanevičius, atidary
damas posėdį, labai įspūdir. 
gai iki sugraudinimo išaiškino 
motinų kančias dabartinėj 
ašaromis paplúdusioje Lietu
voje. Ministério žmona p. 
Laimutė Graužinienė skaitė 
gražų referatą, labai vaizd
žiai nupiešdama motinų var 
gus caro laikais ir dabartinėj 
Lietuvoj. Parapijos klebonas 
T. Jonas Bružikas, S. J. savo 
sveikinime iškėlė labai svar
bią mintį, būtent, kad lietuvės 
motinos Urugvajuje ir ki uose 
kraštuose gyventų tąja pačia 
dvasia, kokia gyvena dabar 
motinos Lietuvoje. O jos gi 
na ir saugoja du dalykus: 
kad nežūtų vaikuose religija 
ir lietuvybė. Kaip caro lai
kais prie ratelio, taip dabar 
slaptai lietuvės motinos moki 
na savo vaikus, kad vaikai 
išsilaikytų nepalaužiami tuo 
se dviejuose dalykuose. Ir ti 
Rėkime, kad jos puikiai atliks 
tąją sunkią ir šventą pareigą 
o mūsų motinos tegul atlie
ka čionai.

S. A.

Maldos Ir Atgailos 
Diena.

Gegužės 15 dieną įvyko 
Urugvajaus lietuvių kolonijoj 
atgailos ir maldos diena, už 
Lietuvą. Gegužės 8 buvo iš 
sakyklos paskaitytas J. E. Me 
tropolito Skvirecko laiškas, 
raginântis atnaujinti Marijos 
Širdžiai pasiaukojimo aktą» 
minint 4 metus nuo paskuti
nio viso pasaulio lietuviu pa 
siaukojimo.

Taip pat buvo raginama, 
kad visi, kiek galima, rašytų 
si į Marijos Mėlynąją Armiją, 
kurios nariai pašizada pildyti 
Marijos reikalavimus, paskel
btus Fatimoje: melstis ir da
ryti atgailą už teisingą pašau 
lio taiką.

10 valandą geg. 15 prisipil
dė didžiulė Marijos Širdies 
bažnyčia žmonėmis. Pasiro
dė perrištos juodais kaspinais 
Lietuvos. Urugvajaus ir Mote 
rų Draugijos vėliavos. Visų 
veiduose matėsi »rimtis ir AAA ÁAAAAAAAAAAA AAAAAAAJLAÀAA AJMAAAAJUIAJUUUUUUMAAJUUMAAAAAAAAA MJkAAA

skausmas meldžiantis už ken 
čiančią Lietuvą. Didelis tikiu 
čiųjų būrys priėmė šv. Komu 
niją ir gale šv. Mišių įvyko 
pasiaukojimas Nekalčiausiai 
Marijos Širdiai.

Iš karštų lietuviškų krūti
nių veržėsi giesmės į Mariją 
ir pagaliau sudrebino naujos 
lietuvių bažnyčios sienas Lie 
tuvos himnas. Daug lietuvių 
prisirašė prie Mėlynosios Ar
mijos. o kiti vėliau žadėjo at 
nešti savo įstojimo lapelius.

Tėvas J. Bružikas radio 
bangomis, o T. J. Griedys pa 
trijotišKu pamokslu visus ra 
gino į maldą ir atgailą ir 
kaip beginklis silpnutis Do
vydas savo malda ir pasitikė 
jimu į Dievą nugalėjo filisti- 
nų milžiną Galijotą ir jo pa
ties kardu nukirto jam tralvą 
taip ateis valanda kad Dangau 
s Tėvas išklausys per Marijos 
užtarimą mūsų maldų ir su
triuškins komunizmo galybę, 
o Lietuva prisikels iš karsto 
kaip Kristus kad prisikėlė.

Kaip atrodo naujoji 
bažnyčia?

iš oro naujoji lietuviu Ma
rijos Širdies bažnyčia Urug. 
vajuje traukte traukia kiek
vieno akį, nes jos stilius ne
paprastai gražus ir žavintis. 
Kasdien ateina žmonių būriai 
jos pažiūrėti. Bokšte matosi 
iš visų keturių pusių po dide 
lį baltą kryžių, lokiu būdu 
bokštas atrodo lyg kryžių ga 
linga tvirtovė, kuri laukia iš 
Italijos atplaukiančių keturių 
griausmingų varpų Bažny
čios frontas papuoštas stili
zuotais tiesių linijų Gedimino 
stulpais.

Bažnyčios vidus dar ne
daug ką turi, nes labai trū
ksta lėšų ir vietiniai lietuviai 
ypač Cerroj, randasi bažny
čia, jau apie 11 mėnesių ne
dirba. Bet vis tiek jau mato 
si trys gražūs altoriai, kurios 
įtaisė Šiaurinės Amerikos lie 
tuviai geradariai, o sienas 
puošia lietuviškais ornamen
tais išpuoštos stacijos, bet 
dar trūksta stovylų, vargonų, 
langų ir bažnyčios išdekoravi 
mo. Bet tikimasi, kad Die
vas sužadins dar vieną kitą 
stambesnį geradarį, tuomet 
Marijos bažnytėlė pasipuoš
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ S A N D Ê LiĮ.
AF. DR. įGIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

Anapus geležinės uždangos. 

gražiai ir iš vidau®. Jau baž" 
nyčios jaunimui ruo; araa 
žaidimo aikštė.

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

«M. L.» PRENUMERATO 
RIAMS primename pinigus 
siusti 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.

PAIEŠKO

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

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

— Petronės Kašėtaitės-Bal 
siūnienės ir sūnų: Petro, Al
fonso. Jono ir Vlado, nuvež
tų 1926 m. iš Amerikos į Bra 
ziliją (nuvežė jų tėvas Jona^ 
Balšiūnas su pamote, ir juo« 
palikę grįžo j Ameriką), paji 
eško Rozalija Dabr .Valskienė 
gyvenanti Amerikoje.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kamoarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autom® 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino
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Jpiindys & Cia Industria e Comercio de Calçados
PARDUODA

SPrX ÍALYBÊ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, fųtbolistams, vaikams...

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
f balso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rua Javaės, 719 .. São Paulo
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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.

Rui R iberoi Simonsen, 13 -- 3° — saias 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo
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JARDIM RIVIERA

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

MEKANIKOS DIRBTUVE

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti.

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieli lai tinklą tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagai mąstą.

„ „^ant0 Amaro apylinkėje - nuėsta- 
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\
18 klm. nuo Praça da Sė, geras kelias, tarp 
dviejų ^žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės ^\\ 
sklypą su mažu Įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. • '

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaži Kmiliauslc], rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar salt 6. 'one: 34 5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ii parveža. Iš - mo Amaro eina a lobu, 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais

iiiiii)ii||iiiiiiiiiiiiniiiiiii!iiHiiitiiiųni||iiiin!iHiiiii!ni|ii|iiiuui)ii||!inii|Įi ipiiiiiĮiiiuiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiuiii|iiiiiii|iiiiiHirin uniiiiiimuimnuiuiHiininuiiiliriHiilHUiiiiniiHmnii- niir^iuiinii n>iiniiiiiniiiii»uunmn'»>"’ »

W » H- ■■■■ inrakiKiKHM'intliii ciaimkH _a —- _ ______ ____ _ — _ ___ ______ __ ______________ . r_r>>M*«e*acinfcn<rr»«n>* w w *■■■ >a*«io c ««m u »«■ «i «m __ _ ííz_S!ü!252JT _.. -- - _® ■ ■ t ■■■■(■■uuiuu u ■ na »a« •» ■ wp •• ■ ■ ■ ■ ■

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė rí k ta i pasLEONAS VARNAIĮSKAS

Telefonus Irecados) 3-0707

R u a ■ 12 No 3 9 — Vila Želi n a 
Avenida Zeiina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 41iò — São Paulo

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

VILA ALPINA
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

| AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C 
■ ■

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A GAMINIŲ PLATINI OJAI

ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA SÁO CAETaNO. 447 — TEL. 4-5576 - SÂO PAULO

IRMACÍ CARMERI
1 indoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. Įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

LTDA.
JIS —

DTTA niwn RTTFKin, 7QR r, RTrS 
TSLEFONESi 51*4019 e 51 2223

Pateli 7QA7
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

i PASKUTINĖ DIENA KONGRE 
SAN UŽSIRAŠYTI

Gegužės mėn. 29 d. yra 
paskutinė diena užsirašyti i 
Tarptautini Eucharistinį Kon
gresą Rio de Janeire, liepos 
m. 17-24 d. Ilgiau negalima 
pratęsti užsirašųiėjimo, nes iš 
anksto reikia pasirūpinti su 
susiekimo priemonėmis ir nak 
vynėmis.

SVEČIAI IŠ AMERIKOS

J. E. vyskupas Brizgys su 
prelatu Albavičium į São Pa 
ulo atvyks 16 d. liepos. Lie
pos m. 17 d. laikys iškilmin
gas pamaldas, dalyvaus susi- 
rinkime-Dariaus Girėno pami 
nėjime. Keletą dienų anksči 
au atvyks į São Paulo prela
tas J. Balkūnas, žymusis Ame 
rikos lietuvių veikėjas, talea 
tingas kalbėtojas, Pasaulio Li 
etuvių Bendruomenės Ameri
koje organizatorius.

— Kun. Feliksas Jakubaus
kas iš Campos do Jordão į 
Rio grįš birželio mėn. pradži 
oje. Sveikata, nors palengva 
gerėja.

GEDULO D ENA

Arba siaubingų birželio 1941 
m. dienų, masinių lietuvių trė 
inimų į Sibirą minėjimas S. 
Kaulyje yra ruošiamas lietu
vių ir latvių bendrai. Estai 
šiais metais, del asmeninio 
pobūdžio nesusipratimu atsisa 
k ė dalyvauti bendrame minė
jime. Organizatoriai yra nu
tarę minėjimą suruošti 11 d. 
birželio 18 vai., miesto centre

S Registrado no C,
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S. PAULOPRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
B įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJÍMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

São Bento salėje Atrodo, kad 
diena ir valanda pasirinkta 
nelabai patogi. Visų pirma 
šeštadienis. Šį mėnesį kaip 
tik yra daug vestuvių ir daug 
kas bus sutrukdytas atvykti. 
Be to 6 vai. Šią valandą ne 
maža yra dar negrįžusių iš 
darbo ir pats vakarienės lai
kas. Jei jau šeštadieniu ne
buvo galima išvengti, tai rei
kėtų pradėti neanksčiau 20 
vai. O pagaliau iš praktikos 
visi žinome, kad sekmadienis 
yra patogiausias laikas minė
jimams. Kodėl neruošti sek
madienį. kad visiems daug 
patogiau?

Be to šiais metais šis minė 
jimas tiek Amerikoje, Euro po 
je ir kituos kontinentuose 
bus 19 d birželio. Rio de Ja
neiro lietuviai irgi 19 d. bir 
želio minės. Tą pat 12 vai di 
enos norima pravesti susikali 
pimo tylos minutę, panašiai 
kaip būdavo daroma Lietuve 
jė susikaupimo minulė del p* 
vergto Vilniaus. Todėl yra pa 
kankamai priežasčių minėji 
mo laiką pakeisti, bent į sek 
madieni nukelti. Jei minėji 
mas nebūtų gausus, rengėjai 
negalės visuomenės kaltinti.

LIETUVIU SĄJUNGOS EX
TRA - ORDINARINIS SUSI

RINKIMAS.

L. Sąjunga praneša visų 
narių žiniai, kad š/m. birže
lio mėn 5 d 4 vai. Rua Litu 
ania, 67, Mokoje, šaukia visuo 
tiną Sąjungos narių extra-or 
dinąrinį susirinkimą Tačiau 
aukščiau paminėtam laikui 
liesusirinkus reikiamam nu
riti skaičiui ta pačią dieną 
16 vai. 30 min. šaukiamas ki

R. C, sob o n.o 551

e 2 - V. Zelina - S. Paulo .g.
Contratos de locação g
Cartas de Fiança g
Requerimentos |
Balanços į
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes g
às 19 horas. |

PRANEŠA ir KVIEČIA

Jurgelevičių šeima 

praneša, kad už A. A. 

Kazimierą Jurgelevi

čių metinės egzekvijos 

mišios bus ateinan 

čios savaitės ketvirta 

dienį, 2 d. birželio 7 

vai. Vila Zelinoje. Gi 

mines ir pažįstamus 

kviečia dalyvauti.

tas visuotinas narių susirinki 
mas, kuris bus laikomas tei
sėtu. prie bent kurio susirin
kusių narių skaičiaus. Todėl 
visų narių, be išimtiems, daly 
vavimas yra būtinas.
Susirinkimo Dienotvarkė:

1) Susirinkimo atidarymas
2) Prezidiumo rinkimas
3) Pasyviųjų narių klausi 

mas
4) Bėgamieji reikalai.

Sąjungos Valdyba.

(pabaiga iš 1 pusi)

sius. Neištirpstantis ledynas 
taip pasitraukė į šiaurę, kad 
Norvegijoje dingo kai Kurie 
ledynai, o vandeniui nutekė
jus, buvo rasta vikingų strė
lių iš 400 500 metų po Kr. A- 
liaskoje per 15 metų Muir le 
dynas pasitraukė atgal pus 
trylikto kilometre. Ledynai 
tirpsta taip pat Andų (pietų 
Amerikoje) kalnuose ir Hima 
lajuose (Azijoje).

Šiltėjant klimatui, silkės, 
kurios mėgsta šaltesniu? van 
denis, traukiasi nuo Baltijos, 
Švedijos ir nyksta iš šiaurės 
juros. Jų vietoje ateina žuvys 
kurios mėgsta šiltesnius van
denis.

Ir augalai keliauja į šiaurę. 
Eglė jaú nukariavo poliarinį 
kraštą. Islandijoje, pakilo avi 
žų ir rugių auginimas. Norve 
gijos viduryje derlius jau nor 
malus, o apie amžiaus prad 
žią buvo veik išimtis.

Ir vis tai dėka mėnulio, že 
mės, saulės tarpusavio trau
kos. Sumažėjus dabar traukai 
šaltos srovės neiškyla iš gel 
mių, nuo šilto vandens, gaivi 
namo be paliovos golfstromo. 
šyla ir oras, ir gyvoji augme 
nija ir gyvūnija keliauja 
pirmyn.

« D *

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
b’lų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Batistas 
Clínica Dentária Popular 

“£5ão Judas <adtu”
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

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

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA

AyA. Kazimieras Jurgelevičius

PRIĖMIMAS PAS OLANDUS

Olandijos Karalienės Julijo 
nos gimimo sukaktuvėms pa
minėti, Olandijos Konsulas 
São Paulyje p. Dirk Berkhout 
su Ponia savo rezidencijoje 
suruošė 30-1V 1955 oficialų 
priėmimą, kuriame, be vietos 
valdžios Astovų, dar dalyva
vo São Paulo Konsulų Korpu 
sas, ju tarpe ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis su Ponia, 
bei paulistų visuomenės ir Ja 
ponų vietos kolonijos atsiu
vai.

LIETUVIU ORGANIZACIJŲ
ATSTOVAI KONSULATE.

Š/m. gegužės mėn. 24 d. p. 
inž. Z. Bačęlis-Lietuvių Savi 
šalpos ir Kultūrinės Bendruo 
menės «Lituania» Pirminin
kas ir p. J Januškis - Lietu
vių - Brazilų Kultūrinio 
Bendradarbiavimo Klubo Pir
mininkas buvo atsilankė Lie
tuvos Konsulantan São PaulY 
je pakvieti Konsulą p. Á. P« 
lišaitį dalyvauti ir padėti o 
ganizuojamam, kartu su kito
mis baltijos tautomis, Birže 
lio 14 d. Minėjimui.

Pakvietimą Konsulas mielai 
priėmė bei pažadėjo, ant kiek 
aplinkybės leis, padėti.

— Šį šeštadienį 18 vai. šu 
nainys žiedus Vila Zelinoje 
Stasys ' ingrys su Ana Vara 
nauskaitė.

LAIŠKAI

Onai Zalinkevičienei, Jur
giui Lunkževičiui, Vladui Ba 
ziliauskui, Antanui lazdauskui 
W Bogar. M. Janavičiūtei, Jo 
nui Savickui, Al. Grabauskui, 
Petrui Bareišiui, Abraičiams.

I I
«Gerbk savo tėvą ir 

motina»-
IV-ju Dievo įsakymu pasiti 

ko mus ųibksleivių ateitinin
kų suruoštas «Motinos dienos» 
minėjimas įvykęs sekmadięnį 
šio mėn. 22 d. Seselių Pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Minėjimas pradėtas vaikuėi 
ams dainuojant «Ilgiausių me 
tų»: po to kiekvienas nešinas 
rankoje baltą ramunėlę, sku
bėjo prie savo brangiausios, 
kad prisegti jai prie krūtinės 
tą kuklią gėlytę kaip simbolį 
saulėtos, nekaltos kūdikio mei 
lės. Progamoje. ' sk'rtoje vien 
motinai, pasirodė moksleiviai 
ateitininkai ir didesne dalimi 
lietuvių kalbos pamokų maįįe 
ji lankytojai, paruošti lietuvių 
k. mokytojų. Sekė lietuviš
kos deklamacijos, dainos, 
plastinės gimnastikos pasiro 
dymai, gyvas paveikslas 
«Prie motulės kapo», vaidini 
mas «Apviltas žygis» J. Juozii 
ko 3-jų veiksmų drama. Per
traukos buvo paįvairinamos 
deklamacijomis, kuriose pasi 
reiškė mūsų mažieji

Nežiūrint, progama užsitę
sė 3 valandas ir publikoje 
buvo jaučiamas nuovargis, 
ypatingai mažųjų tarpe, visas 
minėjimas padarė malonų js 
pūdį savo kultūringa lietuviš 
ka nuotaika. Malonu konstatiro 
ti jaunosios kartos moksleivių 
ateitininku pasireiškusį v ei Įt
iną, ypatingai pagyvėjus} at
vykus į S. Paulį kun: J. Šeš
kevičiui. O lietuvių kalbos 
mokytojoms: p. Valeikienei, 
p. Gndavičienei. p. Antanaitie 
nei, Seselei Kristinai, p Kaz 
lauskienei tenka nuoširdus 
padėkos žodis už tą kantry
bę ir pasiaukojimą, kuriuo 
jos išmokė mūsų mažuosius 
taip gražiai sakyti jaudinan
čius iki ašarų eilėraščius ir 
dainuoti ilgesio pilnas motu
lei skirtą dainas. -

Tenka pasidžiaugti ir tuo, 
kad gimnazijos salė būva pil 
mitelė lietuviškos publikos, 
kas parodo, kad mūsų visuo
menė nėra abejinga tokiems 
pasirodymams ir nuoširdžiai 
juos remia.

Svečias

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmos. kurios rodomos 
kiekvieną savaitę ketvirtadie 
mais nuo 18 vai. (t. y. 6 vai. 
vakaro). Paaiškinimai lietuvių 
kalboje. Groja liet, plokštelių 
muzika Įėjimas laisvas visi
ems.

Popiečių vedėjas

NEPRALEISK PROGOS!

Vila Alpinoje geromis sąly
gomis parsiduoda namas su 
sklypu: del smulkesniu infor
macijų kreiptis į Pr. São Jo
se, 4 — Vila Zelinoje.

— Parduodamas geras skly 
pas žemės (330 kv. metrų) 
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua 
Monteiro Soares Filho (buvu 
šioj penktoj gatvė) greto nr. 
105. Kaina 500 kruzeirų vie 
enaš metras. Teirautis šiuo 
adresu: Rua Venda Nova 157 
pas Balį Rimkų.

NEPRALEISK PUIKIOS PRO
GOS

Nupirkti skubiai parduoda
mos krautuvės, su gerais pir 
kėjais, geroj vietoj, rua Itaca 
rambi, 1.3 (buvusi travessa 
Rio do Peixe). Daugiau i ifor 
macijų vietoje.
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