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KANČIA IR KRYŽIUS
Vakarų pasaulis su dideliu 

susijaudinimu ir nuogąstavimu 
seka dabar žmonijos vystimo 
si eigą. Jaudinamas!, kad tiek 
apgaulės, blogio ir sugedimo 
yra vadovaujančiuose sluogs- 
niuose ir plačiose liaudies ma 
sese. Nuogąstaujama dėl ato
minių ginklų grėsmės žmoni
jos išlikimui. Išsigelbėjimui 
vieni siūlo reformuoti moky
klas, kiti išlaisvinti darbinin
kų klasę ir pakelti atsilikusių 
tautų pragyvenimo lygį, dar 
kiti garantuoti žmonijai taiką 
besąlyginiu nusiginklavimu 
Šaukiasi Markso-Lenino var
do, didžiulės viltys sudeda
mos į UNESCO — Jungtinių 
Tautų Kultūrinės Komisijos 
veiklą atsilikusiose Azijos, 
Afrikos ir F ietų Amerikos tau
tose. Šaukiamasi JAV-bių ir 
Raudonosios Rusijos pašalpos 
fondų ir žinovų... Bet tai nie
ko žmonijai nepadeda!

Mat, «neduota žmonėms ki
to vardo po dangumi, per ku 
rį mes turėtume būti išgelbė
ti, kaip mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus» anot šv. Pe
tro Apaštalo žmonija turi pri 
sipažinti, kad ji pati negali 
išsigelbėti Nėra jai išgany
mo nesekant Kristaus moks
lu, liepiančiu dvasią daugiau 
vertinti, nei kūną ir medžia
gines gėrybes, rūpintis pir
miausia Dievo karalyste ir 
jos teisybe, nes visa kita bū
tų jai pridėta.

Ir žmonija turi išpažinti 
Kristų Nukryžiuotąjį. «Kryžius 
žydams yrapapiktinimas, grai 
kams — paikybė, bet tikintie 
siems — stiprybė ir jėga» — 
pareiškė tautų Apaštalas šv. 
Povilas. Taip, išpuikusiems 
mokytiesiems Nukryžiuotasis 
yra paikybė — ar senai gy
venęs nemokytas ir dar nu
kryžiuotas žydas galįs išgel
bėti žmoniją? Žydams ir silp- 
natikiams kryžius vis lieka 
papiktinimas; ar galėjo Dievo 
Sūnus leistis nukryžiuojamas 
ir prileisti savo tikinčiųjų bai 
sius kentėjimus?

Bet tikinčioms tautoms ir 
žmonėms Kryžius yra stipry
bė Jie žino, kad dažniausiai 
darbas žmogui yra kryžius, ir 
kiekviena dvasios pastanga 
prieš kūną kančia Sugyveni
mo sunkumai su kitais, ligos 
ir negalės tampa lyg triuški
nanti našta

Vakaru Pozicija Berlyno
Reikalu Aiški

Prez. Eisenhowerio kalba 
kovo mėn. 16 d., atsakymas į 
Kremliaus užpuolimus ir siū
lymus, buvo rimta ir įtikinau 
ti.- Š Amerikos Valstybės su- 
t nka atatinkamomis priemo 
nėmis vesti derybas su sovie 
tais Berlyno klausimu. Atmeta 
kąipo išsprendimo priemonę 
karą, bet kartu ir kapitulaci 
ją, pasitraukimą ar nusileidi 
mą Bet jeigu reiktų pasirink 
ti tarp kapitulacijos ir karo, 
Kremliaus šeimininkai teatsi

Todėl jie žvelgia į kryžių. 
Jaučiasi vieni nepajėgią neš
ti kryžių, nepalūžę po juo ar 
jo nenumetę. Prašo uukryžiuo 
tojo Kristaus pagalbos ir ją 
gauna. Pajunta, jog vieni pa
tys negali atsiteisti Dievui už 
savo prasikaltimus asmeninia 
me, šeimyniniame ir visuome 
niniame gyvenime. Kančia ir 
kryžius, sujungti su Nukry
žiuotojo kančiomis, tampa be 
galinės vertės atsiteisimo prie 
monė Ima ir noras gręžtis 
nuo klaidų, purvinų nemalo
numų bei širdingai atleisti sa 
vo kaltininkams. Tai padaro 
žmogų geresnį* neša ramybę 
į širdį, taiką į šeimas, dirbtu
ves, bendruomenes ir tautas! 
Čia tad taikos ir sugyvenimo 
pagrindas tarp žmonių, klasių 
ir tautų!

Dar daugiau. Mūsų kančia 
ir kryžius duoda mums pajus 
ti, ką iškentėjo gerasis Die
vas-Žmogus ant kryžiaus dėl 
mūsų. Širdyje kyla padėka ir 
karšta meilė Jėzui, Dievo Sū 
nui; taip pat ir noras atsileis 
ti už savo nuodėmes, noras 
viską padaryti, .visus savo 
kryžius aukoti ir net daugiau* 
kentėti, kad tik mūsų Išgany 
tojaus kraujas nebūtų veltui 
kitiems žmonėms. Mūsų ir šir 
dys tada atsiveria artimo rū
pesčiui ir skausmui. Mes da 
rome pastangų jam padėti.. 
Taip mes įžengiame į tyresnį 
žmoniškumą, į veiklų tikrąjį 
humanizmą Ar ne jo labiau 
šiai stokoja mūsų dienų žmo 
nija?! Mes taip įžengiame ir 
augame nesavanaudiškoje, ty 
roję Dievo ir žmonių meilėje ..

Užtat, anot A. Jakšto - Dam 
brausko. kentėjimas neturi 
būti mums lyg sunki našta, 
triuškinanti pečius ir slėgian 
ti žemyn, bet lyg tvirta uola. 
Ant jos galėsime patogiai at
sistoti, kai lipsime į amžinąjį 
gyvenimą O gal kentėjimo 
kelyje pažengsime dar toliau 
ir suprasime jo gilią paslaptį, 
kad iš jojo galima pasigamin 
ti sparnus, kuriais jau ir šia
me vargingame gyvenime bus 
lengva skrajoti virš visų že
miškų skausmų. - Gilus Di
džiosios Savaitės pergyveni 
mas tepadeda, jog Kristaus 
kryžius ir mūsų kančia būtų 
ne pasipiktinimui, bet išgel
bėjimui !

mena, kad bus panaudota jė
ga, kad išpildyti duotus tarp 
tautinius įsipareigojimus Vo
kietijai ir jos žmonėms. Šitas 
veiksmas reikštų visa naiki
nančios jėgos panaudojimą, 
kurios pasekmes sunku yra 
įsivaizduoti

Šitas Amerikos prezidento 
pareiškimas buvo palankiai 
sutiktas visų Vakarų diplo
matų.

Šito pareiškimo akivaizdoje 
didėja galimybės bent prade

Nuoširdžiai sveikinam São Paulo Lietuviško 
jaunimo Dvasios Vadą Dėdę Juozą - kun. J. Šeškevičių 
VARDO DIENOJE, linkėdami ilgiausių metų ir Viešpaties 
palaimos krikščioniškuose ir lietuviškuose darbuose 
mūsų kolonijoje.

Parque das Nações Lietuviškas Jaunimas

ti derybas demokratinio ir 
komunistinio fronto. Kruščio 
vas pageidavo viršūnių konfe 
rencijos. Eisenhower sutinka 
su pasiūlymu. Bet Vakarų po 
litikai prieš tą konferenciją 
nori sušaukti vakarų valsty
bių užsienio reikalų ministe 
rių susirinkimą, kuris yra nu 
matomas Vašingtone balan
džio m pradžioje

Maskvos pasiūlymą Berlyno 
reikalu Vašingtonas ir Vakarų 
Europos politikai atmeta Mas 
kva siūlo, kad vakariečių vai 
domos Berlyno zonos būt pa 
verstos «laisvuoju miestu» gi 
komunistinė zona pasiliktų 
prie Rytų Vokietijos. Vakarai 
siūlo iš visų Berlyno zonų 
padaryti laisvą miestą, kuris 
Jungtinių Tautų Organizaci
jai kontroliuojant išsirinktų 
savo vyriausybę

Bet tai tik gražūš projektai 
kurie atsimuš į Kremliaus ko 
misarų užsispyrimą. Bus daug 
gal būt susirinkimų, posėdžių, 
o pasekmių jokių Kremlius 
nesutiks su Vakarų jam ne pa 
lankiu, nors teisingu pasiūly 
mu. O tokiu atveju kiekvie
nas pasiliks savo pozicijose. 
Dabartinė padėtis gali labai 
ilgai trukti, nebent karas rei 
kalą išjudintų.

— Anglijos ministeris pir 
mininkas MacMillan kovo m. 
19 d. nuskrido Vašingtonan. 
Jo kelionės tikslas yra aiš
kus - suderinti vakarų sąjun
gininkų politiką prieš numa
tomą susitikimą su Kremliaus 
atstovais Nors bendrais bruo
žais yra vienodo nusistatymo 
Vokietijos ir bendrai Europos 
politikos atžvilgiu tačiau yra 
ir skirtumų, ypač su anglų 
politika, kurie atstovauja va 
dinamą «lanksčią politiką», 
linkusią į nuolaidas

Beabejo, MacMillan papasa 
kos Amerikos prezidentui sa
vo įspūdžius iš kel onės Ru
sijon ir tokius; kurių negali
ma viešai kelti

Vašingtonas yra paruošęs 
Berlyno klausimu ir Vokieti
jos suvienijimo reikalu plano 
projektą Beabejo Šį projektą 
Anglijos ministeris pirminin 
kas ir Amerikos prezidentas 
aptars. Koks tas projektas y- 
ra, viešai dar nėra paskelb
ta Kadangi visų diskusijų 
centre stovi Vokietija tai tas 
projektas dar prieš nuvyk- 
siant MacMillan Vašingtonan. 
buvo pasiųstas Vakarų Vokie 
tijos sostinėn, nuraminti Vo 
kietijos vyriausybei, kuriai la 
bai rūpi, kaip didžiosios pa
saulio galybės ruošiasi išspręs 
ti jos likimą.

Šiaip ar taip svarstytume. 
Centralinės Europos ir specia 
liai vokietijos reikalai yra 
centras visos tarptautinės po

litikos. Todėl apie tai daug ir 
kasdien rašo didžioji pasau
lio spauda, kalba radijai. Nuo 
Vokietijos reikalų iš'sprendi- 
mo priklausys pasau’io taika 
arba karas Galimas dalykas, 
kad «lanksčios politikos» šali
ninkai mėgins palikti reika
lus kaip yra, nukeldami jų iš
sprendimą tolimesnei ateičiai. 
Bet tai bus tik reikalų atidė
jimas rytojaus dienai, bet ne 
jų sutvarkymas.

— Suvienytos Arabijos sos
tinėje buvo suruoštos didelės 
demonstracijos prieš Iraką, 
kuris yra Sovietų Rusijos įta
koje ir bendrai prieš komu
nizmą, netiesioginiai prieš 
Kremlių. Suvienytoji Arabijos 
respublika sii prez. Nasseriu 
priešakyje, savaime krypsta 
Vakarų demokratijų linkui 
Špėjama kad arabų tautose 
gali kilti neramumų, kuriuos 
komunistai kursto.

— Užsienio spauda prane
ša. kad praėjusiais metais Ru 
sijoje, Uralo apylinkėje, arti 
vietovės Sverdlovsk, įvyko 
sprogimas vienoje atominės 
energijos stotyje. Sprogimo pa 
sėkmėje buvo užnuodyta radi 
jo elementais plati apylinkė, 
apie 2j tūkstančių kvadratinių 
kilometrų. Arti poros šimtų 
yra užregistruotų susirgimų. 
Iš dvylikos artimesnių kaimų 
ir iš keliolikos kolchozų gy
ventojai išsikėlė į tolimesnes 
sritis.

— Prancūzijos karo laivy
nas Viduržemio jūroje nebus 
įjungtas Šiaurės Atlanto Są
jungos karo vadovybės ži
nion Jį komanduos patys pran 
cūzai. Tai padaryta del ypa
tingų Prancūzijos interesų Vi 
duržemio jūroje ir Afrikoje 
Bet tai nereiškia kad prancū 
zų laivynas nebendzadarbiau 
tų karo atveju su Šiaurės At
lanto ginkluotomis pajėgomis. 
Taip paaiškino Prancūzų už
sienio reikalų ministerija.

— Šią savaitę sąjungininkų 
ginklo pajėgų vadas Europo
je. generolas Norstadt buvo 
susitikęs su Italijos ministe- 
riu pirmininku Segni ir užsie 
nio reikalų ministeriu Fanfa- 
ni. Kaip pranešime sakoma, 
buvo apžvelgta bendrai karo 
reikalų klausimai liečią Atlan 
to Sąjungą, tiek Italiją Itali
ja sutiko leisti statyti bazes 
vidutinio didumo fogetėms.

— Italijos krikščionys demo 
kratai pergyvena krizį. Atsis 
tatydino partijos generalinis 
sekretorius Fanfani. bavo at
sistatydinimu norima palikti 
laisvas rankas išlyginti kilu 
siems partijoje nesklandu

mams Reikia atsiminti, kad 
Italijos krikščionių demokra
tų partijai priklauso įvairios 
socialinės padėties piliečiai. 
Čia rasime mdustrialų, stam
bių žemės saviniukų, viduti
nės klasės žmonių, žemės ū- 
kio ir industrijos bei pramo
nės darbininkus Todėl nenuos 
tabu, kad visiems priimtina 
programa yra sunku išdirbti. 
Kai partijai vadovavo Alcides 
Gaspari, partijos vieningumas 
ilgus metus buvo išlaikytas. 
Bet lemiamu momentu, kai y- 
ra pavojuje kraštas ir krikš
čioniškieji idealai, partija ran 
da bendrą kalbą.

— Rusijos komunistų parti
jos oficialus organas «Prav
da», kovo m. 18 d. laidoje sti 
prial pasisako prieš vis didė 
janti Jahovos liudintojų akty
vumą kaikuriose Sovietų Ru
sijos dalyse.

Šita sekta, sulig «Pravdos» 
yra uždrausta Sovietų Sąjun
goje, bet ji slaptai organizruo 
jasi, ypač didelio veiklumo 
rodo Krgan, Tomske, Irkucke 
ir vakarų Ukrainoje Anot 
Pravdos, nariai Jahovos liu
dytojų sektos, kartu su kito
mis amerikonų sektomis, (ad
ventistais, septUtadieniais, ei 
na išvien su amerikonų špio- 
nažo ir sabotažo grupėmis.

Slaptuose pamoksluose įti
kinėja. kad artėja pasaulio 
pabaiga ir kad tai įvyks ato
minėms bomboms sprogus. Tai 
esąs ideologinis paruošimas 
naujam karui

Spaudos medžiaga, plokšte 
lės gaunamos iš Brooklyno, 
platinamos kartu su žurna
lais ir atsišaukimais. Visa tai 
matydami nega’ime pasilikti 
abejingi prieš atgimimą šitos 
tamsybių jėgos.

Perspėdama Pravda šituos 
apaštalus, kurie veikia sveti
mų kraštų špionažo ir karo 
kurstytojų sąskaiton, bus su- 
truškinti kaip gyvatės, laikraš 
tis sako, kad rusų tauta budi.

— Technika visose srityse 
žengia pirmyn. Štai praneša
ma kad nuo 196 m. kovom, 
pradžios prancūzų lėktuvų 
kompanija «Air France» pa- 
leis sprausmimus lėktuvus, ku 
rie tarp São Paulo ir Pary
žiaus pusiau sutrumpins lai
ką. Paryžiun nuskristi bus ga 
Įima per 12 valandų.

Iš kitur vėl pranešama, kad 
1970 m. iš Rio de Janeiro į 
New Yorką bus galima per 
valandą nuskristi. Lėktuvai 
pralenksią garsą.

— Žiniomis iš Paragvajaus, 
opozicija prieš prezidentą Štro 
esner vis didėjanti Manoma, 
kad jis spaudimo neatlaikys.

— Londonan atvyko rusų 
komunistų partijos sekretorius 
Suslov. Jo kelionės tikslas, 
spėjama, esąs bandyti atnau
jinti ryšius su Vakarų Euro
pos socialistų partijomis.

— Argentinoje vasario mė
nesį buvę streikai atsiėjo 1 bi
lijoną 245 milijonus nuostolių. 
Vasario mėnesį buvo prames- 
tos 2 milijonai 359 tūkstan
čiai darbo valandų.
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Is Didžiosios Savaitės apeigų ir maldų
Viso mūsų krikščioniškojo 

tikėjimo centre stovi Kristaus 
mirtis ir garbingas Jo prisi
kėlimas iš numirusiųjų. Jėzus 

i savo kančia įvykdė mūsų ir 
visų laikų žmonijos išganymo 
darbą. Nepaprastu atsidėjimu 
ir meile Katalikų Bažnyčia 
švenčia šias paslaptis. Jas 
švenčia visą Gavėnią, bet ypa 
tingai paskutinę savaitę, ku
ri vadinama Didžiąja Savaite. 
Didžioji Savaitė su Velykų 
šventėmis yra visų bažnytinių 
metų viršūnė

Bažnyčia nori, kad visi ti
kintieji sueitų kartu švęsti Ir 
išgyventi tas skausmingas, 
bet nepaprastai garbingas 
Kristaus gyvenimo dienas 
Ištraukos iš Didžiosios Savai 
tės apeigų ir maldų tepadeda 
jas geriau suprasti ir giliau 
pergyventi.

VERBŲ SEKMADIENIS
Kristus, Dievo Sūnus yra 

mūsų Karalius, Mokytojas ir 
Kunigas. Verbų Sekmadienį 
Bažnyčia mums Kristų labiau 
šiai parodo kaip Karalių ta
čiau Kristus Karalius jau eina 
į mirtį. Todėl Verbų sekma 
dienis turi dvejopas nuotaikas 
Verbų šventinimas ir procesi 
ja išreiškia triumfališko Kris 
taus Karaliaus įžegimo Jeruza 
lėn džiaugsmą, gi šv. Mišios 
su Kristaus kančios istorija 
vėl grąžina į liūdesį ir susi
mąstymą

«Verbas šventinant». Dieve, 
kuris išsklaidytus surenki ir 
surinktus išlaikai kurs žmo 
nes. pasitikusius Jėzų su ša
kelėmis, palaiminai, palaimink 
šias palmių ir alyvų šakeles, 
kurias tavo tarnai Tavo Var
do garbei su tikėjimu ima, 
kad kur tik būtų įneštos, ten 
visi džiaugtųsi tavo palaima

Todėl žmonės parsineša tas 
Verbų šakeles namo ir pade 
da jas garbingoje vietoje. Lie 
tuvcje verboms išsprogdinda 
vo žiemą, įmerkę namuose į 
indus su vandeniu jievų ir 
karklų šakeles Mergaitės ir 
moterys jas išpuošdavo gra
žiomis dirbtinėmis įvairiaspal 
vemis gėlėmis

Per Procesiją Žydų tauta su 
palmėmis ten priešais išėjo; 
o mes siunčiame tau savo 
giesmes dabar jau karaliau
jančiam Jie patiko tau;tepatin 
ka ir mūsų maldingumas, Ka 
raliau gerasis. Karaliau malo 
ningasis kuriam visa, kas ge 
ra, patinka (Iš procesijos 
Himno).
DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Didžiojo Ketvirtadienio apei 

gos mums pavaizduoja Kristų

Kaip mus išvežė i Sibirą ir ka mes 
pergyvenome

Ką pasakoja du kart ištremtas iš Lietuvos ir atvykęs į Vakarus

(tąsa)

Sovietų Sąjungoje prasidė
jus priverstinai kolektyvizaci 
jai, į Komi buvo atitremta 
šimtai tūkstančių rusų, ukrai 
niečių, totorių ir kitų tautybių 
žmon ų. 1930-32 metais prasi 
dėjo smarkus, milžiniškas Ko 
mi srities apgyvendinimas. 
Nuo neatmenamų laikų ko
miai gyveno tik upių slėniuo 
se. nes upės buvo geriausia 
susisiekimo priemonė. Sausu 
mos kelių net ir dabar daria 
bai maža.

Kolchozų pasėkoje taiga apė
mė žalias lankas.

Anksčiau didžiulės lankos 
upių pakraščiais duodavo vie 

kaip Kunigą ir Auką. Kristus 
nuo pat savo įsikūnijimo gy
veno nuolatinėje aukos dva 
šioje Tačiau tą vidinį visos 
savo būtybės atsidavimą Die 
vui kuris rytoj bus įvykdytas 
ant kryžiaus, Kristus norėjo 
įamžinti, duodamas jam išori 
nį pavidalą Taip ateisiančios 
kartos galės dalyvauti toje 
aukoje ir semtis iš jos malo
nių. Todėl baigiantis Paskuti 
nei Vakarienei Jėzus paėmė 
duonos ir vyno ir tas kuklias 
medžiagas pakeitė į savo kū 
na ir kraują, Žmogystę ir Die 
vystę. Kristaus žodžiai «Tai 
darykite man atminti», šutei 
kė Apaštalams ir jų įpėdi
niams kunigystės galią Per 
šv. Mišias kunigai atnaujina 
aną vienimtelę Kristaus auką 
nekruvinu Sakramentaliniu 
būdu Tain per amžius bus 
pratęsta ir Kristaus kunygystė 
ir Jo auka.

Šv. Mišios Didžiojo Ketvir 
tadienio vakare primena Kris 
taus ir apaštalų atsisveikini
mo pokylį - Paskutinę Vakarie 
nę. ir yra Šv Mišių, Eucha
ristijos ir Kunigystės Sakra 
mento įsteigimo metinės To 
dėl altorius papuoštas ir litur 
giniai rūbai šviesūs, balti, 
džiaugsmingi. Tikinčiųjų šir
dys yra pilnos padėkos, džinu 
Įismo ir meilės už šių sakra 
meotų įsteigimą, per kuriuos 
matomu, apčiuopiamu būdu 
Kristus mums teikia savo ma 
lones

Iš Evan elijos: «Prieš Vely 
kų šventę Jėzus žinodamas, 
kad buvo atėjusi jo valanda 
eiti iš šio pasaulio pas Tėvą, 
mylėjęs savuosius kurie buvo 
pasaulyje, parodė jiems savo 
meilę iki galo Vakarienės 
metu, kai jau velnias buvo 
įdėjęs į Simono sūnaus. Judo 
Iškąri joto širdį sumanymą Jį 
išduoti, žinodamas, kad Tėvas 
buvo vįša davęs jam į ran
kas, kĄd Jis nuo Dievo išėjo 
ir pas Dievą eina, jis keliasi 
nuo stalo, padeda savo drabu 
žius, ir, pasėmęs drobulę susi 
juosia I o to pilasi vandens 
į praustuvę ir pradeda mazgo 
ti mokytinių kojas ir šluosty 
ti drobule (Šioje vietoje kate 
droje vyskupas plauna kojas 
dvylikai vargšų Taip simboliš 
kai vykdomas Kristaus įsaky 
mas «Mandatum»):

«Ar suprantate ką padariau 
Jums aš, Viešpats ir Mokyto 
jas? Aš daviau Jums pavyzdį, 
kad ir Jūs taip darytumėte».

Tikintieji Didįjį Ketvirtadie 
nį priima Komuniją, taip at
silygindami Jėzui už didelę 
Jo meilę, ir pastiprina save 
dievišku maistu.

tiniams gyventojams galimu
mą laikyti nemažai karvių ir 
arklių. Tačiau, įvedus kolcho 
žus. kuriems komiai aktyviai 
ir ilgai priešinosi, tos lankos 
buvo užleistos ir dabar jau 
miškas prieina daugumoje vie 
tų prie pat upės. Kolchozų že 
mių plotai smarkiai sumažė
jo. Bendras kolchozų gyve
nančių vaizdas pasibaisėtinas: 
Namai nepaprastai apleisti, 
apgriuvę visa daro nykų įs
pūdį Apie 9£% žemės ploto 
aptekę miškais-taiga. Taip ei 
na nuo Kotlovo iki Uchtos. 
Šiaurės Uchtoje prasideda tun 
drų zona, kuri nusitęs! iki 
Šiaurės ledjūrio.

Didžiausia tremtinių daugu
ma dirbo miško kirtimo ir pluk 
dymo darbuose. Visi mūsųeša

MŪSŲ I I ETŲVA 1959 m kovo 2i du

RŪPINTOJĖLIS ĄŽUOLE — Dail. V. Stančikaites Abraitienės iinoleomo ra žinys

Legenda sako, kad Viešpats 
keliavo per žemę ir rado ne
laimingą. prispaustų kankini
mą ir skriaudžiamą šalį, jos 
pagailėjęs ir nutarė ten pasi
likti O ta šalis ir buvusi Lie
tuva. Ir šiandien jis ten dau
gybe rūpintojėlių Lietuvos pa 
kelėse berymąs

Per Procesiją..
Po šventų Mišių Sv Sakra 

mentas nešamas į kitą pagar 
biai išpuoštą altorių kur žmo 
nės jį adoruoja.

Paslaptį bylok, liežuvi, 
Nuostabaus ir švento Kūno 
ir brangaus nekalto Kraujo, 
Sūnaus meilės garbingosios, 
Tautų gi visų Karalius
Jį išliejo už pasaulį (Iš Him 

no «Pange Lingua».
Lietuviai atsiminimui, kad 

šią naktį Jėzus buvo vyriau

lono tautiečiai buvo išmėtyti 
pagal Vyčegdos ir Sysolos u- 
pės ir dirbo miškų ūkiuose 
(lespromchozy) Tie miškų ū- 
kiai kaip taisyklė, yra įsikū
rę netoli upių ir geležinkelių. 
Miškų ūkio centre vadovybė 
(direktorius, buhalterija, re
monto dirbtuvės, sandėliai ir 
kt) su nežymia dalimi darbi
ninkų ir miško kirtimo punk
tai, kuriuose gyveno pagrin
dinė miško kirtikų masė. Miš 
ko kirtimo punktai randasi 10- 
70 km nuo centro, o kai ka
da ir virš 100 km. Tokiuose 
miško punktuose, atskirtuose 
nuo viso pasaulio, daugumo
je ir buvo apgyvendinti mū
sų tautiečiai.

Tremtiniams, kuriems pavy
ko likti pačiuose centruose, 
kurie paprastai yra netoli nuo 
rajono, t y. kaimo, buvo šiek 
tiek geresnė-: pragyvenimo są 
lygos ir todėl čia mažiau žmo 
nių žuvo nuo bad® ir ligų

Nemaža dalis Komi srities 
miško ūkių pirmosios tremties

Legenda buvo sugalvota, 
kad paaiškinti tą daugelį Lie
tuvoje esančių kryžių, rūpin
tojėlių, skausmingosios Moti
nos koplytėlių ir kitokių Vieš 
paties kančios prisiminimo 
ženklų.

Tikrai lietuviai savo skaus
muose ir varge pamilo ken

sio žydų kunigo, pasmerktas 
ir uždarytas, šią vietą vadi
na kalėjimu.

Altorių nudengimas|
Po procesijos giedant rau

das, altoriai nudengiami, žva 
kidės išvartomos Viskas al
suoja liūdesiu, Kristus ken
čia Alyvų kalne, mokinio iš
duotas, vedamas į teismą, ka 
Įėjimą ir mirtį.

DIDYSIS PENKTAD ENIS
Visos Žios dienos apeigos ir 

metais (kai atvežė rusus, u- 
krainiečius ir kt) buvo pri
taikyti koncentracijos stovy
klų sąlygoms. NKVD žinioje 
buvo tada daug stovyklų, kur 
kalinamieji gamindavo miško 
medžiagą. Mums atvykus į Ko 
mi sritį, dalis tokių stovyklų 
dar veikė, gi kai kurie miško 
ūkiai buvo perėmę tokių sto
vyklų patalpas ir jose įkurdi 
no naujus tremtinius-pabaltie 
čius Apie tokias Agyvenvie 
tęs» dar stypsojo sargybos 
bokštai. Kai kur buvo užsili- 
kusios ir tvoros iš apvalių sto
rų karčių su nusvilinta viršū
ne. Palaipsniui tos tvoros bu
vo sunaudotos kurui.

Didžiausiadalis lietuvių trem 
tinių pateko į Vyčegdos aukšt 
upį, kuriame randasi Ustj-Ku 
lono ir Ust-Nemo miško ūkiai.

(B. D.)

čiantį Viešpatį ir liko jam i« 
tikimi, ir tą ištikim. bę liūdi 
jo savo gyvenimu ir gynė sa 
vo krauju. Ir šiandien < 
ją savaitę, kai minima Vieš
paties kančia Lietuvos baž
nyčios yra perpildytos žmo
nių.

maldos mini Kristaus baisią 
kančią ir mirtį ant Kryžiaus. 
Jos vaizduoja žmonijos išgel
bėjimo auką Viešpaties mir
ties atminimui, kunigas kniuba 
čias prieš altorių meldžiasi 
tyloje.

Pirmoji dalis - Skaitymai,
A) Apie išgelbėjimą žydų 

tautos ( š Pranašo Ozėjo)
B) Apie Velykinio avinėlio 

valgymą (Išėjimo knygos)
C) Viešpaties kančia pagai 

Šv. Joną
Antroji dalis - Iškilmingi 

Bažnyčios maldavimai 
Maldaujama už Bažnyčią, Šv. 
Tėvą, vyskupus ir kunigus, 
vienuolius ir pasauliečius, ka 
tekumenus paklydėlius, žydus 
ir pagonis Visiems prašoma 
Viešpaties Kančios nuopelnų.

Ypač graži yra malda už pa 
klydėlius ir atskalūnus: «Visa 
galis amžinasis Dieve, kurs 
visus vaduoji ir nenori, kad 
kas pražūtų, pažvelk į pikto
jo suvedžiotas sielas ir klys- 
tančiųjų širdis, kad jos metu- 
sios klaidą į Tavo Tiesos vie 
nybę greičiau sugrįžtų.. »

Trečioji dalis — Kryžiaus 
Pagarbinimas.

Tai iškilmingas išgelbėtų 
žmonių dėkingumo ir pagar
bos pareiškimas, nukryžiuota 
jam Dievo Sūnui ir jo Kry
žiui išganymo ženklui Kuni
gas nudengdamas kryžių tris 
kartus gieda:

«Ecce lignum crucis - Štai 
kryžiaus medis, ant kurio buvo 
nukryžiuotas pasaulio išgany-

(pabaiga 3 pusi.)
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l\as Yra Spiritizmas?
(tąsa)

Spiritizmas ir mes

Jau esame Tamstoms paaiš 
kinę, kas yra spiritizmas, ir 
kiek tikri yra įvairūs spiritiz 
mo reiškiniai, vyksta spiritis
tų centruose ir umbandistų 
terreiruose. Kaip mes tad tu
rime laikytis spiritizmo atžvil 
giu?

Mūsų nusistatymą turi ap
spręsti ne spiritistų propagan 
dinės knygelės ir radijo kon
ferencijos, ne puikiai paruoš 
ti viešieji seansai, nei paguo 
džią patarimai ir duodami re
ceptai ir plačiai išgarsintieji 
labdarybės darbai. Mes turi
me žiūrėti, kokios yra spiri
tizmo pasėkos, gerų ar blogų 
vaisių jis neša? Turime žino
ti, kad spiritizmo pasėkos yra 
plačios, liečiančios daugybę 
žmonių o netiesioginiai ir mus 
pačius Juk vien Rio de Janei 
ro mieste esą 7.000 spiritiz
mo centrų.

Pasėkos sveikatai

O tos spiritizmo pasėkos 
žmonių sveikatai yra labai ža 
lingos ir neša daug pavojų. 
Tiek daug žmonių eina gydy 
tis pas spiritistus, neturinčius 
jokio mediciniško pasiruoši
mo Kartais jiems pasiseka 
laikinai pagydyti per suges
tiją, hypnozę ar natūralistines 
gydymo priemones Tačiau pa 
prastai tie jų vaistai nieko ne 
padeda kaip ir įvairūs ges
tai, užkalbinėjimai, ligų per
kėlimai ant kitų ir panašios 
priemonės Kartais jos visai 
nehigieniškos (mėšlo tepalai) 
ar net kenksmingos (kaip sti 
prus ligonio kratymai davi
mas gerti daug vandens) Kai 
toks ligonis pagaliau kreipia
si pas gydytoją, dažniausiai 
jau per vėlu.. Lieka šeimos 
be savo vaikų, mylimų asme
nų. tėvų maitintojų; taip, dėl 
savo ignoracijos, nežinojimo, 
bet ir dėl spiritistų sąmonin 
gai daromos pelningos apgau 
lės!

Tačiau seansai ir sveikų da 
lyvių nervus gadina. Dažnos 
ir gilios emocijos, seansuose 
įšauktos iliuzijos būti sąlyty 
je su antgamtiniu pasauliu, įs 
pudingas matymas medijumo 
transe, tariamieji ano pasau
lio dvasių ar mielų mirusiųjų 
girdimi balsai stipriai veikia

(pabaiga iš 2 pusi.) 

mas! Ateikite pagarbinsime 
ji-*

Ir nusiavęs kojas tris kar
tus priklaupdamas bučiuoja 
Kryžių Tikintieji taip pat pri 
klaupdami bučiuoja Šią die
ną praeinant pro Kryžių klau 
piama, kaip prieš išstatytą 
Švenčiausią ant abiejų kelių.

Didįjį Penktadienį miesto 
gatvėmis daroma procesija 
(De Christo Morto) yra ne li
turginė, bet krašto papročių 
apeiga.

Ketvirtoji dalis - Komunija
Mišios šią dieną nelaikomos. 

Kunigas ir tikintieji sukalba 
«Tėve mūsų» ir vienas kuni
gas dar keletą maldelių Po 
to pats priima Komuniją ir da 
liną žmonėms. Sukalbėjęs pa
dėkos maldas, kunigas grįžta 
į zakristiją Švenčiausias pri
vačiu neiškilmingu būdu nune 
šamas į šoninį altorių Nepra 
leiskime šios didingos Viešpa 
ties mirties dienos nepriėmę 
Švenčiausio.

Didžiojo šeštadienio nuotai. 
ka yra liūdna. Tai Bažnyčios 
gedulas prie savo Išganytojo 
karsto. Šios dienos apeigos 
bus paaiškintos kitam nume
ryje.

dalyvių jausmus. Visatai per 
tempia dirgsnius, iššaukia nėr 
vų pakrikimus ir proto ligas 
arba jau turimąsias, paveldė
tas sustiprina. Nekartą beveik 
visi seansų dalyviai -- ypa
tingai umbandistų terreiruose 
patenka į laikiną delirijumą 
blaškosi, šaukia, rėkia, kaip 
pamišę. Ir iš tikro, daugel jų 
tampa bepročiais. Ypatingai 
daug jų iš medijumų tarpo. 
Jie gydytojų laikomi nesvei 
kais, nevrotiškais, isteriškais 
ar šiaip nenormaliais tipais. 
Gydytojų tvirtinimu didelę da 
lį nervų ligoninių ir bepročių 
namų pacientų sudaro tos spi 
ritizmo aukos.

Dora laike ir po seansų
Dar didesnė spiritizmo žala 

yra dalyvių dorai ir viešajai 
moralei. Seansuose išstatomas 
pavojui gėdingumas, yra ak
tų prieš skaistybę, nueinama 
iki nusikaltimų ir savižudy
bių. Tai yra tyrinėtoji} patvir 
tinti faktai, nors tik retkar
čiais tie nusikaltimai tampa 
teismo nubausti Šį dalyką 
pripažino ir garsus spiritis 
tas Elijas Levy: «Viešuose se 
ansuose kai kurios dvasios 
piešia ant lentelių ar popie
riaus nešvarius vaizdus.. Da
lyviai jaučiasi liečiami ar at- 
sagstomi nematomų rankų... 
Tie palietimai atrodo teikią 
pirmenybę ponioms, eina prieš 
rimtumą, net padorumą» (Le 
clef des grandes mysters Pa 
ris, 1871, p. 248).

Transės ar hypnozės stovy
je proto kontrolės netekę že
mos doros medijumai palei
džia veikti savo nešvarią pa
sąmonę ir begėdiškus polin
kius tuo užkrėsdami įtaigos 
keliu ir esančiuosius. Tiesio
ginė ar netiesioginė piktosios 
dvasios įtaka dar labiau vis
ką užteršia Dalyviai yra pa
tekę į masinę hypnozę ar net 
delirijumą. Viską priima kaip 
dvasių a reiškimus ir parėdy 
mus Atsakomybės jausmą dar 
labiau sumažina spiritizmo 
mokslas apie reinkarnacija, 
būtent, ne jis, bet jame nau
jai įsikūnijusi dvasia esanti 
atsakinga už nešvarumus...

Todėl visai neperdėtas, nors 
savotiškas, yra Centro Ėspiri 
ta Redentor fundatoriaus tvir 
tinimas: «Dėl dažno tų sean
sų lankvmo... vyksta nuo as 
tralinių nuodų užsikrėtimas, 
kuris iššaukia savižudybes, 
žmogžudystes, mergaičių ne
garbę, vedusiųjų moterų neiš 
tikimybę savo pareigoms tūks 
tančiais» (Luiz de Mantos, 
Cartas oportunas, p. 34).

Kiek dėl to šeimų nukenčia, 
kiektragedijų pergyvena, kiek 
barnių ir piktumo sukelia tarp 
kaimynų!? Ir už tai spiritistų 
centrai ir umbandistų terrei- 
rai ima dosnias aukas ir ne
mažus atlyginimus. Taip spi 
ritizmas tampa puikiausia prie 
monė žemiesiems visuomenės 
elementams apgaudinėti leng 
vatikius žmones, ištroškusius 
sveikatos ir nuostabių, stebu
klingų dalykų.

Tikėjimas, magija ir stabmel
dystė

Tačiau didžiausios žalos spi 
ritizmas pridaro žmonių tikė
jimui. Tik pradedantiems lan 
kytis spiritistai kalba, jog ga 
Įima būti kartu geru kataliku 
ir spiritistu. Tai patvirtina kai 
bamos maldos, giedamos gies 
mės ir kita Vėliau aiškinama, 
jog visos religijos esančios 
geros Svarbu esą tik prakti
kuoti artimo meilę darant lab 
darybės darbus Taip iš lėto 
priveda žmones prie indife
rentizmo; ir tai tuo labiau mi 
estuose kur pilna įvairių krikš 
čioniškųjų ir kitokių religijų 
bažnyčių.

Edmundas Stepsnaitis

Du Paveikslėliu
Dailus mūs Nemunas pas Kauną, 
Kad iškilmingai jį aplies
Rausva varsa — varsa ugnies - - 
Aušra Paviršių melsva, sraunų 
Bučiuoja tyros oro lūpos...
Tada net girdisi, kaip supas 
Ant bures paukštis.. Kaip ramu. 
Ant kranto pušys belinguoja 
Aukštas viršūnes, — lyg sapnuoja 
Senus laikus... ir jaunumu 
Gegužės rytas mus bučiuoja. .

Dailus mūs Nemunas pas Kauną, 
Kada atšviečia gelmėse 
Būrius žvaigždžių; kad vilnyse 
Mėnulio veidą tyliai plauna... 
Žiūrėk, kaip j»s apjuosia miestą.. 
Matai, kaip žvaigždės kelią riestą 
Mielai gesina gilume...
Kaip tyliai valtis besiūbuoja...
Kaip saldžiai dainos jį liūliuoja... 
Koksai ramumas visame ..
Kaip, puikiai viskas harmonuoja...

Paskui jau išaiškinama, jog 
Dievas per dvasias duodąs tre 
čiąjį apreiškimą tobulesnį už 
duotuosius per Moizę ir Jėzų 
Kristų Užtat ir Kristus nebu
vęs tikras Dievo Sūnus, ir Ka 
talikų Bažnyčia jau atgyvenu 
si, atsilikusi nuo gyvenimo 
žmonių išnaudotoja . 1 aip įkal 
bama visai paneigti krikščio
niškąją religiją ir savo kata
likiškąjį tikėjimą.

ir pats Dievas nesąs koks 
paskiras viršgamtinis asmuo, 
bet «.ūtybė. kuri apima vi 
sas kitas»-, kuri yra visų jų 
junginys anot vieno iš spiri
tizmo kūrėjo I eon Denis pa
sakymo (Apres la mort, p. 
144). Žmogaus likimas esąs 
apspręstas nuo jame įsikūni
jusios dvasios («egūns»), kuri 
per vis naujus įsikūnijimus 
tobulėjanti iki susiliejimo su 
ana Dievybe. Taip spiritizmas 
pereina į panteizmą, net be
dievybę. Juk tokiai visa api
mančiai, neasmeniškai Dievy 
bei negalima teikti jokių gar
binimo aktų.

Tačiau bekūnės mirusiųjų 
dvasios galinčios gyviesiems 
padėti; gi pagal Umbandos spi 
ritizmą tą Afrikos negrų 
stabeldystės, krikščionybės ir 
spiritizmo mišinį — gerąsias 
dvasias («orixás») ir piktąsias 
dvasias («exus») galima esą 
panaudoti žmonėms pagelbėti 
ar pakenkti. Iš čia plitimas 
tikėjimo ir praktikos mirusių 
jų dvasių iššaukimo arba ne 
kromantijos. įvairių prietarų, 
burtų arba baltosios ir juodo 
šios magijos. Taip spiritizmas 
veda žmones į naują stabmel 
dystę, anų gerųjų dvasių sta
bų garbinimo, ir demonolatri 
jos. tai yra demono, piktosios 
dvasios kulto Daugumai, tur 
būt Jūsų yra tekę matyti ryt 
metyje gatvių kryžkelėse pa 
dėtų < despachos» aukų vėl 
niui, kaip ei garų, degtukų, deg 
tinės butelio, net juodų gai
džių.

Žinoma, daugel katalikų spi 
ritistai prigauna vadindami 
savo centrus labdaros ar so
cialinės asistencijos įstaigo
mis, mokslinėmis parapsichi- 
chiniu reiškiniu tyrinėjimo 
draugijomis ar kitais vardais; 
gi Umbandos krypties spiritis 
tai savo terreirus šventųjų, 
Marijos ar Kristaus vardais ir 
atlikdami įvairias religines ce 
remonijas.

Štai kaip apie tai pasakoja 
spiritizmo tyrinėtojas Frei Bo
naventūra, kurio raštais mes 
daugiausia rėmėmės šioje stu 
dijėlėje:

— Kartą turėjome progos 
užeiti į vieną terreirą, esantį 
Nova Iguaçu. Klausiame ba- 
balo; ar jis randąs kad Ogum, 
karo Dievas esąs šventas Jur 
gis. Atsakė, kad ne, ir slap
tingai šypsodamasis, įkišo rak 
tą į slaptas duris, esančias 
šalia šventųjų altoriaus. Ir ta 
da parodė mums tikrąjį «con 
ga», išpuoštą ir nušviestą al
torių. tačiau jau be šventųjų 
statulų: «Tai yra mūsų alto
rius». Vietoje statulų ten bu
vo «otas» specialiai parinkti 
akmenys aprėdyti Įvairių spal 
vų drabužiais, pagal tai kokią 
«orixa», gerąją aukštesnę d va 
šią arba dievybę turėjo vaiz
duoti. Klausiame babalo: «Kam 
tad kitas altorius su šventai
siais?» Jo atsakymas buvo nuo 
širdus: «Tai dėl liaudies; visi 
yra katalikai, ir be šventųjų 
jie neateitų».

Taigi matome, kad spiritiz
mo apgaulės nėra tai kokie 
nekalti apgaulingi šposai cir
kuose, kur tai žinodami eina 
me. norėdami pasijuokti ir at 
leisti nervus Ne. spiritistų 
centruose ir umbandistų ter 
reiruose vykdomos apgaulės 
sudaro tiek pavojų ir prida 
ro tiek žalos žmonių sveika 
tai, dorai, viešajai moralei ir 
katalikiškajam tikėjimui! To 
dėl mūsų nusistatymas spiri 
tizmo atžvilgiu turi būti visai 
neigiamas. Dabar suprantama, 
kodėl Dievas įsakė neiti pas 
žynius ir magus, ir Katalikų 
Bažnyčia griežtai uždraudė ti 
kintiesiems dalyvauti moder 
niųjų burtininkų vedamuose 
seansuose. Mes privalome ne 
dalyvauti juose patys, nėrėm 
ti jokiu būdu spiritizmo, ki
tiems paaiškinti spiritizmo ap 
gaulingą mokslą ir padėti iš
sigelbėti spiritizmo aukoms.

P. Salantas

Brazilijos komercinė aviacija 
sunkumuose.

Per keleris paskutinius me 
tus aviacija Brazilijoje labai 
išsiplėtė. Išsiplėtė įvairiais at 

žvilgiais: padaugėjo kompani 
jų ir lėktuvų skaičius. Gal vis 
kas būt tvarkoje, jei ne pini
go vertės kritimas. Lėktu
vams reikalingas dalis pirkti 
iš užsienio reikia dolerių. O 
jų kaina aukšta. Prisėjo pa
kelti bilietų kainą Pakėlus 
kainą keleivių skaičius zymiài 
krito tiek užsienin, tiek vidu
je Pavyzdžiui kam skristi lėk 
tuvu į Rio de Janeiro sumo
kant į vieną pusę arti dviejų 
tūkstančių kruzeirų. jei auto- 
busi į abi puses galima suva
žinėti už 70) kruzeirų. Todėl 
dabar kompanijos yra numa- 
čiusios net ligi 35% sumažin
ti kainas.

Kokia aviacijos kompanijų 
yra padėtis, rodo ir tas faktas, 
kad viena stipriausių kompa
nijų praėjusiais metais turėjo 
apyvartos tris bilijonus kru
zeirų. o pelno nieko neliko.

Darbo žmonėms taip pat ir 
visai vidurinei klasei yra ne
įmanoma lėktuvu naudotis prie 
gaunamo atlyginimo ir lėktu
vų bilietų kainos.

Pavyzdžiui Amerikoj viduti
niškai uždirbąs darbininkas iš 
New Yorko norįs aplankyti S. 
Paulo, bilietui nusipirkti rei
kią dviejų mėnesių, o gal pus 
trečio, uždarbio Braziliškais 
pinigais kelionė New Yorkan 
ir atgal atsieina apie šimtą 
tūkstančių kruzeirų gal vie
nas kitas tūkstantis mažiau. 
Tai kiek mėnesių turi dirbti 
darbininkas tą šimtą tūkstan
čių uždirbti?

Komercinės aviacijos krizė 
yra kartu visos ekonominės- 
finansinės krizės dalis. Ji pra 
nyks, bendrai visai ekonomi
nei padėčiai pagerėjus, išsily 
g nūs kainoms tarp uždarbio 
ir pragyvenimo.

Ka kiekvienas turi žinoti 
apie medicina

KRAUJAS URINOJE
Dr. W. C. Alvarez (USA)įs

pėja: Jeigu pastebėsi kraują 
urinoje, žinok, kad tai yra pa 
vojaus ženklas, reikalaująs 
greitos akcijos.

Dažnai asmens pastebėję sa 
vo urinoje kraują, neeina pas 
gydytoją, nes nejaučia skaus 
mų ir laukia kol kraujas sa
vaime išnyks. Ką reikia da
ryti? Tuojau kreiptis į gerą 
urologistą kad ištirtų pūslę, 
ir jei būtų reikalinga, pada
ryti radiografinę inkstų nuo
trauką. kraujo pasirodymo 
priežaščiai išaiškinti.

Amerikietis gydytojas Char 
les C. Higgins sako, kad net 
patys medikai daro klaidų, duo 
darni vaistų, bet giliau netyri 
nėdami. Taip kad dažnai bū
na pavėluota net operacijos 
būdu gelbėti pacientą.

Dr Kretchmer pravedęs sta 
tistiką nustatė, kad bendrai 
praeina 2 39 metų nuo kraujo 
urinoje pasirodymo iki kol 
rimtai nustatoma diagnozė.

76% kraujas pasirodo iš 
skaudulio pūslėje, kuris be
veik visada yra vėžio ligos 
pobūdžio. Ištyrus 2240 ligonių 
kurių urina buvo panaši į pa- 
midoro sunką. 96% buvo rei
kalinga greitos intervencijos. 
40% liga buvo vėžio pobū
džio. Kai kuriais atsitikimais 
liga koncentravosi inkstuose.

Jei kraujas pasirodo vaikų 
urinoje, to priežastis gali bū
ti aukšto laipsnio inkstų užde 
girnas. Pagyvenusiuose, kurie 
turi sunkumų šlapintis, krau
jas gali kilti iš prostatos. Jei 
toks ligonis tuojau pat paste
bėjęs kraują eitų pas gerą u- 
rologą, dažnai netaip jau kom 
pilkuota chirurgine interven
cija gali pašalinti kraujavimo 
priežastį, elektrinio aparato 
pagalba išdegindamas auglį, 
kuris randasi pūslės viduje. 
Ir taip ligonis galės visiškai 
pagyti jei tik laiku kreipiasi 
į gydytoją.
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JONAS GAILIUS

JUDO
Atėjęs, jis tuojau prisiartino prie Jo ir tarė: 
«Sveikas, Mokytojau!» — ir pabučiavo Jį.

Šv. Morkus

Mėnulis sidabruapipylė pal 
mių viršūnes ir alyvų šakas. 
Kvepėjo nokstančios vynuo
gės ir rausd imos žiūrėjo į bal 
tutes lelijas.

Nuo kalno susigūžęs leido
si tamsus šešėlis. Užkliuvęs 
už sudžiūvusių šaknų, suklu
po, skubiai pakilo, apsidairė 
ir prapuolė krūmuose.

— Judai! — perplėšė nak
ties tylą vyriškas halsas. — 
Judai Iskaritojai.!

Tamsoje, prisišliejęs prie 
laukinio kadugio, sunkiai alsa 
vo plačia marška apsisiautęs 
vyras, o jo akys, bailiai pa- 
žvilgodamos įšaukiančiojo pu 
sę, švietė kaip fosforas.

—- Judai! Judai Iskaritojai!
— šaukiančiojo balsas tolo į 
kalno pusę. — Mokytojas ta
ve šaukia!

Kai šauklio balsas visai pri 
tilo sulinkusi žmogysta giliai 
atsikvėpė ir suvilgusiais del
nais sulygino išsidraikiusią ru 
dą barzdą

Akys tebežėrėjo ugnies ki
birkštimis.

— Mokytojas mane šaukia...
— kaip aidas pakartojo juo 
dasis šešėlis — Mokytojas vi 
sur mane persekioja Nė va
landėlei neduoda ramybės... 
Ak, jis gali palaukti: būtinai 
turiu pasimatyti su Judita..

Kaiatsidūrėmėnulio apšvies 
toje aikštėje, išsigando savo 
paties šešėlio------—

plaukai buvo išsidraikę, barz 
da atsikišusi į priekį o juo
dos marškos skvernai, tartum 
demono sparnai, ritmingai 
plasnojo

Dar labiau susigūžė šešėlis 
ir metėsi į šalį.

Bėgo, šokinėjo per kupstus, 
akmenis ir krūmokšnius, sun 
kiai alsavo ir dūsavo kaip 
vaiduoklis.

Po valandėlės prasiskleidė 
akacijų krūmai. Už jų snūdu 
riavo nedidelė trobelė. Lan
gai buvo užleisti vos perma
tomomis užuolaidom’S.

Staiga sugirgždėjo durys, ir 
augštos povyzos žmogus šmė 
kštelėjo pro šalį. Netikėtai 
prisilietęs ateivio drėgnos ran 
kos, suriko ir išsitraukė dur 
klą.

— Kaifai! — riktelėjo atei
vis. — Juk tai aš: Judas Iska 
rijotas! Kišk durklą į makštį!

— Tss ! — sušnypštė Kaifu 
pavadintas. — Jei tai tu, pil
dyk. kas įsakyta! Mūsų vyrai 
budi.. —• ir dingo akacijų 
krūmuose.

Judas Iskarijotas įėjo į na 
mus, kurie septynerius metus 
stovėjo uždaryti ir neapgy vea 
dinti

Dabar juose Įsikūrė iš Gali 
I ėjos grįžusi Judita

—• Jei tu neišpildysi mano

’ Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį renis susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo.

noro Judai, aš nevadinsiu ta 
vęs savo broliu! — kalbėjo 
perlais ir brilijantais apsikai 
šiuši Judita '

— Ak, Judita! — kaip išpro 
tėjęs švokštė Judas. Juk^ži- 
nai, kad brolio širdis tau pri 
klauso Ką nori, man įsakyk. 
— visa atliksiu... tik neliepk 
išduoti Mokytojo... — o po va 
landė'ės atsidusęs pridūrė — 
Ir gelbėk mane nuo to prakei 
kto Kaifo!

— Ką tu kalbi, Judai! — 
pašoko Judita; jos nudegusi 
kakta susiraukė, perlai sus
kambėjo kaip vežėčių žvangu 
čiai. — Kaifas — žmonių tei 
šių ir laisvės gynėjas. Tu ne
si vertas jo sandalų prisilies
ti .. Tu turi jam padėti, tu tu 
ri išduoti Mokytoją!*

— Tu kalbi gundai kaip pik 
toji dvasia, kuri mane visą 
laiką persekioja, - atšovė Ju 
das, o nuo jo veido prakaitas 
čiurkšlėmis varvėjo

Judita pakėlė auksinę tau
rę vyno, išlenkė iki dugno ir, 
vėl ją pripildžiusi, padavė Ju 
dui Griebė taurę purvinomis 
rankomis, pridėjo prie suke
pusių lūpų ir godžiai išgėrė.

Pamažu jo veidas pradėjo 
švisti ir lengva šypsena pa
sirodė lūpose.

Mergaitė taip pat nusišyp
sojo. uždėjo ant jo peties ap
nuogintą ranką ir švelniai ta
rė:

— Mano broli, nepyk, kad 
pasikarščiavau ir Įžeidžiau 
tave. Sakyk, ar tu tiki kad 
jis — Dievo Sūnus, kaip pats 
save vadina?

Judas vis dar negalėjo at
plėšti akių nuo auksinės tau
rės. kuri jį masino labiau nei 
visa ši byla, su didelėmis pa
stangomis perkėlęs žvilgsnį 
prie Juditos perlų klaikiai nu 
sišypsojo, parodydamas api
puvusius dantis.

— O ką aš galiu žinoti?! Aš 
tik tiek žinau, kad jis netur
tingas ir niekad neturi pini
gų ...

— Gerai, Judai Sakykim, 
jis Dievas Jeigu taip nieko 
blogo jam neatsitiks. Juk sa 
kei kad pats gyrėsi esant rei 
kalni galįs pasišaukti legijo- 
ną angelų kariuomenės... Jei
gu jis Dievas, jam bus proga 
savo dievybę įrodyti, tada jis 
bus dėkingas tau už pasitar 
navimą ir paskirs savo iždo 
nuolatiniu prižiūrėtoju. Nei 
tų 30 sidabrinių tau nereikės!

Judo akys vėl sužvilgo fos
forine šviesa Džiaugdamasis 
trynė sutrūkusius delnus ir 
glostė susivėlusią barzdą.

— Jei taip būtų Judita, gy 
ventum kaip karalaitė. Nieko 
tau negailėčiau. Tu gerai ži-

MŪSŲ L IRI UVA

Maironis

Didysis Sestadienis
Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo?
Raminkis pasaule visa!
Kas neša gyvatą, mirties tas nebijo;
Jo garbei, — tik dvasios tyla!

Palaimintas Vaisius, kurs žmogų pakėlė, 
Ant kryžiaus iškeltas patsai!
Kurs žmogui kaltam, atgailos ašarėlę
Išspaudęs, atleidžia visai.

Nuo saulės rytų iki jos užtemimo 
Ant kryžiaus ištiesęs rankas, 
Paskelbė jis žemei laikus atgimimo; 
Laimingas, kursai Jį supras!

Apkaltos jau pančiais tamsybių galybės: 
Jokūbo nušvito žvaigždė!
Silpnos moteriškės atleista kaltybės, 
Per ją —Izraelio garbė!

Kam raudos ir verksmas prie karsto Mesijo?
Raminkis, pasaule visa!
Kas neša gyvatą, tas mirti nebijo: 
Jo garbei — tik dvasios tyla!

nai, kaip nuo pat vaikystės 
mėgstu pinigus, tą kvepiantį 
kaip medus auksą, tą žvaigž
dėtąjį sidabrą. O dabar turiu 
skolos, turiu labai daug sko
los, Judita, ir jei jos negrą
žinsiu, mane akmenimis už
muš. Maniau, kad Mokytojas 
mane pamils ir apipils bran
genybėmis .. Juk ką jam reikš 
tų iš akmenų aukso ar dei
mantų padaryti Bet kur tani 
Jis niekina turtus, liepia vis
ką išparduoti ir jam vienam 
tarnauti.. Tarnauti, bet už 
ką? Už vaikiškus ir neįtikėti
nus pažadus?

Judas nutilo. Jį vê I apėmė 
saldus pinigų geismas ir vėl, 
kaip ir tada pas Kaitą, girdė 
jo iki sielos gelmių nuaidin
čius žodžius: «Eik ir išduok 
jį!...»

— Tai sutarta. Judai! Ry
toj — — — po jūsų vakarie
nės - — — Alyvų darže. 
Slaptžodis: «Sveikas, mokyto
jau!» — pabrėžė Judita ir su
pylė jo gerklėn antrą taurę 
vyno.

— Eik ir išduok jį!— suri- 
,ko iškreiptos ir vyno apšlaks 

tytos Judo lūpos.
Bet gal tai ne Judas suri

ko: gal jis tik pakartojo ligi 
sielos gelmių nuaidančius žo
džius, kurie dieną naktį ne
davė jam ramybės...

Kai pakėlė geliančią galvą, 
buvo jau po vidurnakčio.

Juozas Tysliava

Vėjas
Vėjas lekia ir kvatoja.
Vėjas žemėje kovoja.
Kas ne jo gaida užgroja, 
Tam išlaužia vėjas koją.

Žemė ūžia, vėjas lekia, 
Žemė — mirštanti plaštakė. 
Vėjas lekia, kaip patrakęs, 
Vėjas lupa žemei akį.

Girios braška, miestai griūvą, 
O tas laivas — lašas jūroj; * 
Vėjas lekia ir nežiūri, 
Kur čia miestas, kur čia jūra.
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Marška buvo purvina ir erš
kėčių apdraskyta. Šalia vai 
duokliškai kilojo šakas šla
mą medžiai.

Atsikėlė ir pažvelgė į namus 
Nusipurtė. Durys buvo už

darytos ir langai uždengti
Suspaudė abu kumščius iš 

kėlė į viršų ir nuleido ant pe 
čių.

Priėjęs prie upelio, kaip iš 
troškęs briedis siurbė drumz 
liną vandenį.

Sunkiomis švininėmis kojo 
mis vilkosi į priekį.

Nežinojo, kur ėjo Ir neno
rėjo žinoti. Eiti, bėgti ir su 
nieku nesusitikti — buvo jo 
vienintelis troškimas. Niekuo 
met negrįžti...

Užkopė ant kalniuko. Bai
liai apsidairė

Tylu Nieko nematyti.
Peršoko griovį, suklupo ir 

aiktelėjo. Susipurvino rankas, 
veidą. Plaukuose čežėjo per
nykščių žolių šiaudeliai

Nenorėjo keltis Tau ir jėgų 
nebuvo Galvoje ūžė, daužėsi 
uraganai. Akys žaižaravo ir 
merkėsi iš nuovargio.

— Kelkis, Judai! — staiga 
išgirdo pažįstamą balsą. — 
Budėk ir melskis, kad nepasi 
duotum pagundoms... Kodėl 
neatėjai kai vakare tave šau 
kiau ? — ir švelnios rankos 
pakėlė suprakaitavusį ir pur 
viną Judą

— Mokytojau! --pažino Ju 
das. - Tai ir tu nemiegi šią 
naktį?!

Žmogaus Sūnus negali ilsė 
tis, kai pragaro jėgos siaučia, 
— atsakė. — Budžiu ir mel
džiuosi. Bet ne už save: už 
savo mokinius, kad ištvertų; 
už priešus, kad sulauktų Tė 
vo malonės... Meldžiuosi už 
nuklydusią mano kaimenės 
avį...

Judo kūnu perbėgo šiurpas 
Jis negalėjo pernešti liūdno
Mokytojo žvilgsnio ir žiūrėjo 
į jo baltas, truputį parudusias 
rankas, išvagotas mėlynomis 
gyslomis.

— Mokytojau, ir tavo ran
kos virpa...

— Kaip ir tavo Judai, — pa 
baigė Mokytojas. — Tu neži 
nai. kokia našta ir ugnis jų 
laukia O, jei tu žinotum, Ju 
dai!.. Bet reikia, kad išsipildy 
tų visi švento Rašto žodžiai...

Judas drebėjo kaip epušės 
lapas ir braukė nuo veido sū 
rų prakaitą. Kai sutelkęs visą 
valią pažvelgė į Mokytoją, šis 
klūpojo prie didelio akmens 
ir. suspaudęs rankas, šnibž
dėjo:

— Mano Tėve... ir už jį... 
ir už nuodėmės sūnų...

Kaip žaibas plieskė tie žo
džiai Judo vidun, ir jis, tar 
turn piktų jėgų genamas, ap 
sisuko, peršoko griovį ir pasi 
leido pakalnėn.

Kai atsitrenkė į šakotą me 
dį, buvo kaip pablūdęs. Raitė 
si ant žemės, daužė į akmenis 
galvą ir, apsikabinęs medį, 
stenėjo:

( b. d. j :;
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Skaitykite «Músué Lietuva»
TAUTIEČIAI!* ' • • r

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,60.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
■ . ’>Y ' % :

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių .siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą,
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened de Camargo, 698. Penha 
AL Boguslau^kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

mjrti j»Bss9»«a ■■■■ "•••« •*<»« «»«■ ««*•• mas ašva ■ ■■■ *U«a saw» a*B« «mu «■■•

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą g a 1 1 m a g. a u t j 

nusipirkti naujausių, lietuviš 
ku knygų, maldaknygių, be’ 
laikraščių.

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

MHHHMMK
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naūjiėn&i 
iš savo apylinkės, miesto ai. 
interioro.

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro

■MHMmni

«TĖVYNES GARSAI» \
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13 00 iki 14,00.

t. 2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

«■HOBOHRmninn rh
g Osa ^primigs & Čia. 
ji
g Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 

H išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA

g SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

b: n
M M II
m 
b: R B

Pastaba: Taisome radijo aparatus, Lį
UI Darbas garantuotas. Hį
H K
ikMHHMiiHattiniiniHii

«nHiiiiiriiMiiiii mm tu ffluM m ir avm m iti tumi m nu nu mum m m 4i «« «m m «<ai.= 
ę - =
1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
| IRMÃOS BAUŽYS ! 
E Rogletrado no Cl M C) oob o n.® 551 į

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo i 
8 Telefone 63-6OO5 g- .
| Aberturas de firmas 
ê Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
| Contrat. na Junta Comercial 
J Diskai, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais s
Į HORÁRIO das 8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
Nanque - Estado de Minas Gerais;,

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

ii?;  ........ . ............ ......i-................ .............................

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMÃ.©/ CARRIER!
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
1 elelones: 51-4U19 e ūi-2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

DideLs pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

/SUVYSTOJE (LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

[Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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Pirmas po Velykų švenčių

VAKAIRAJ - IXCJMCEKTAJ,
kurį ruošia Liet. Kat. Bendruomenės Choras, 

bus 11 d. balandžio Vila Zelinoje, gimnazijos salėje Pro 
gramoje naujos choro dainos, gros šaunus orkestras, 
skanus bufetas Pasiektti salę per Av. Zelina yra patogu 
pėščiam ar važiuotams, nes asfaltuota ir apšviesta.

Todėl visi 11 d. Balandžio reservuokime koncer 
tui ir kartu maloniam laiko praleidimui Vila Zelinoje 
koncerte.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

jams ir skaitytojams sekančią

Didžiosios Savaites Pa
maldų Tvarkaraštis 

Vila Zelinoje
VERBŲ SEKMADIENĮ

11 vai. Verbų šventinimas 
Procesija ir Suma

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
7 vai. 30 min. vakaro IŠ
KILMINGOS ŠV. MIŠIOS 
Išpažinčių klausoma nuo 

12 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
3 vai. p p. Iškilmingi Baž
nyčios Maldavimai Kry

žiaus ir Šv.
Komunijos Dalinimas

7 vai. vai. vakaro. Procesi 
ja, Pamokslas (braziliškai)

«Kryžiaus keliai», 
Pamokslas (Lietuviškai) 

«Kryžiaus keliai»
Išpažinčių bus klausoma 

nuo 12 vai.

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ
8 vai. vakaro Ugnies, Vely 

kinės Žvakės, ir Krikšto van 
dens šventinimas po to Šv. 
Mišios.

Išpažinčių bus klausoma 
visą dieną.

Pastaba: iš ryto jokių pa
maldų nebus, Šv. Komunija 
dalinama tik vieną kart iš
kilmingų pamaldų metu.

VELYKŲ RYTĄ
6 vai. Prisikėlimo Procesi 
ja ir Šv. Mišios. Kitos šv. 
Mišios 8, 9, 11» ir 19 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienj:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 10 vai. 

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Prezidiumas kvie 
čia visuotiną tarybos susirin 
kimą š. m. kovo mėn. 22 d , 
15 vai. šv. Juozapo parapijos 
mokykloje (V. Zelinoje), ben
druomenės valdvbos reika
lams aptarti.

Nesusirmkus paskirtą valan 
dą, po 1/2 vai. bus posėdis 
teisėtas ir be kvorumo.

Pirmininkas

— Kan. Z. Ignatavičius, lie 
tuvių misijonierių direktorius 
ir Rio de Janeiro kunigų se
minarijos profesorius, jau 
penkta savaitė guli seserų ko 
tryniečių ligoninėje Petropo- 
lyje. Buvo padaryta jautri kai 

Dr. AYRTON LORENA
; Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó. 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35-0062

rėš kojos kelio operacija. Dar 
truks apie pora mėnesių ligi 
visai sustiprės. Kanauninkui 
linkime gretai sustiprėti kad 
greičiau galėtų stoti darban, 
kurio tiek daug turi.

— Š. Juozapo šventės pro
ga Vila Zelinoje, Vyrų Broli 
Ii jos intencija vakare buvo 
atlaikytos šv. mišios, o dange 
lis narių ta proga ėjo prie 
šv Komunijos. Po pamaldų 
buvo bendras užkandis.

— Kovo m. 14 d. Jaçanã Ii 
goninėje mirė Ona Mikšienė, 
53 m amžiaus. Giliame iiūde 
sy paliko vyrą Antaną, sūnų 
Orlandą, seserį Rozaliją Du- 
dzevičienę, brolį Julių Guda- 
navičių. Palaidota Lapos ka 
puošė, Septintos dienos mišios 
-egzekvijos buvo šv. Jono 
(Braz) bažnyčioje 20 d. kovo, 
kurias laikė kun. P. Raga- 
žinskas.

— Andruliu šeimą, gyvenan 
čią Vila Zelinoje, vienos sa
vaitės laikotarpyje, mirtis 
aplankė du kartu. Kovo m. 12 
d mirė Sofija Andriulytė, o 
kovo m. 14 d - Benediktas 
Andriulis (tėvas). Nuliūdime 
paliko žmoną, dukterį, sūnus, 
marčią, žentą, anūkus Pirmo 
sios imigracijos eilės retėja.

— Liet Kat Bendruomenės 
choras energingai ruošiasi Ve 
lykų šventėms ir koncertui, 
kuris bus 11 d. balandžio Vi 
la Zelinoje gimnazijos salėje 
Per Velykas mišių metu gie 
dos šv. Pranciškaus, Witt mi 
šias, vargonais akompanuos 
Irene Adomavičiūtė. Chorą 
ruošia ir diriguoja maestro 
F. Girdauskas Repeticijos bū 
na tris kartus per savaitę.

— Laiškai: N. Vorosilaitei, 
A Antanaitytei. J. Masini, Pr. 
ir J. Zagorskiams, W Urbana 
vičiui. E. Bendoraitienei, Vi. 
Merkevičiui, J. Masiuliui, A. 
Lazdauskui J. Bagdžiui, P. 
Šimoniui. M. Višniauskaitei, 
EI Kraujalienei, Ant. Gudavi 
čienei.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
A v. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21, 
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S /"João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 25, Casa Verde.

Tėvą P. Daugintį prie S. 
Gonçalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba

Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 

za 822, V. Prudente,
VI. Pupienį, Rua Oratorio 

1257, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi 

nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par 

que das Nações.

Rašykime ir skaitykime 
lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos 
būna šeštadieniais nuo 18 iki 
19,30 vai Dom Bosco bažny 
čios mokykloje (Rua Tres 
Rios) Bom Retire ir antradie
niais — ketvirtadieniais nuo 
19,30 iki 20,30 vai. Praça Car 
los Gomes, 180, Liberdade, 
miesto centre.

Stasys Remenčius

IŠ LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRA 
ZILIJOJE GYVENIMO

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJE viena iš seniausių 
organizacijų šioje šalyje, tad 
daugiausiai ir įvairių persi 
formavimų privalėjo pergy
venti kol galų gale, tik dabar, 
pradeda galutinai persitvar 
kyti ir įeiti į normalų gyveni 
mą kad išlaikyti ir išsaugoti 
dar užsilikusį jos globoje ne- 
judomą turtą. Sąjunga, šiuo 
metu, turi dar 3 gražius pas 
tatus kurių konservavimas ir 
išlaikymas duoda daug rūpės 
čių šios organizacijos vado
vybei. Įvairus mokesčiai: Vals 
tybiniai ir ypač Savivaldybi 
niai yra be galo aukšti. Be 
to. paskutiniu metu miestui 
kulturėjant grindžiamos ir as 
faltuojamos gatvės tad turin
tiems nejudomą turtą šie pa
gerinimai labai brangi i atsi
eina Pavyzdžiui: išasfaltavus 
Vila Beloje palei mokyklą dvi 
gatves ir Rua. Lituania palei 
Mokos mokyklą Sąjungai ten 
ka mokėti už šiuos darbus a- 
pie 150 tūkstančių kruzeirų. 
O be to įvairūs kiti mokesčiai 
krūvoje paėmus sudaro milži 
nišką suma Kad išeiti iš sūri 
kios finansinės padėties, bu
vo prieita išvados, kad tik ko 
merciniai eksplotuojant neju- 
judomą turtą galima juos iš 
laikyti geroje konservacijoje 
ir be deficito suvesti biudže
tą metų gale.

Sąjungos nusistatymas išno

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO PAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dę Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

EJCOlTORIO CONTAEIL 
NAfClMENTo’

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turi© pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

muoti dalį nejudomo turto bu 
vo pradėtas vykdyti nuo šių 
metų pradžios, išnomuojant 
Mokos rumus privatinei pra 
džios mokyklai ir vaikų dar
želiui. Dabar eina šių rūmų 
atnaujinimo darbai: viso ru
mo vidus jau naujai perdažy
tas, sudėti visi stiklai languo 
se, išdažyti langų rėmai, su
tvarkyti elektros įrengimai ir 
šiomis dienomis bus dažomas 
iš lauko pusės. Tokiu budu 
šių rūmų konservavimas jau 
yra įėjęs į normalias vėžes.

Išnuomavus Mokos rumus, 
Lietuvių Sąjunga Br perkėlė 
savo būstinę į Vila Belos mo 
kyklos rumus. Šie pastarieji 
taip pat bus tuojaus remon
tuojami. nes pastatas po 30 
metų egzistencijos reikalauja 
pagrindinių remontų. Sąjun
gos Valdyba jau nutarė pirmo 
je eilėje padaryti sekančius 
remontus: sutvarkyti visą sto 
go dengimą, sutvarkyti per
kūnsargį pakeisti visas suru 
dyjusias vandeniui nutekėtiri 
nas, langų rėmus, nudažyti 
pašteto nublukusią priešakinę 
pusę ir išdažyti visą pastato 
vidų. Viena salė bus išdėko- 
ruota lietuviškais motyvais, 
kurioje bus įrengta gražiai su 
tvarkyta biblioteka ir skaity
kla, kuria bus leidžiama nau 
dotis visiems nustatytomis va
landomis, nes Sąjunga turi a- 
pie pora tūkstančių įvairiau
sio turinio knygų Dažymo ir 
dekoravimo darbus apsiėmė 
padaryti žinomas menininkas 
p A. Navickas Šis pradinis 
Vila Belos rūmų sutvarkymo 
remontas Sąjungai apsieis ax- 
pie 100 tūkstančių kruzeirų, 
tai iš to matosi koks brangus 
yra konservavimas nejudomo 
turto Ateityje Sąjunga yra 
nusistačiusi Vila Belos moky 
klos rūmuose padaryti dide
lę salę su dviejų aukštų mo
derniška scena dekoracijoms 
pakelti ir kit. Šitie darbai bus 
galima pradėti pabaigoje šių 
metų arba pradžioje sekan
čių. Šiuos remontus atlikus 
Sąjunga velei turės gražią ir 
nemažą salę visokiausiems 
kultūringiems parengimams, 
susirinkimams, minėjimams ir 
kit.

Vila Anastazijos m o k y- 
klos rumai taip pat yra persi 
tvarkymo stadijoje, taip pat

savaitę laikraštis išeis ketvir 
tadienį todėl visi prašomi lai
krašt.i pasimti tą pačią dieną, 
nes penktadienį yra šventė 
ir spaustuvė bus uždaryta.

daromi remontai, dažymai, 
etc. Nors pernai metais ten 
buvo lietuviškas veikimas 
kiek susilpnėjęs, bet už tai 
šiais metais persitvarkius re 
mejų būreliui veikimas yra 
gyvas ir finansinė padėtis yra 
gerame stovyje.

Pertvarkiusi savo turto rei 
kalus Sąjunga nemano nuleis 
ti rankų, bet antraip, daryti 
viską, kad ios finansinė pade 
tis nuolat gerėtų, nes ji yra 
nusistačiusi padėti finansiniai 
ir kitiems lietuvių sambų 
riams São Paulo ir Rio de 
Janeiro kolonijose, ypatingai 
bus rūpinamasi paremti lietu 
višką spaudą neleidžiant už
gesti paskutiniam lietuvybės 
švyturiui šioje šalyje, nes Są 
junga laiko spaudą vienu iš 
svarbiausių įrankių lietuvybei 
išlaikyti.

Tokiu budu Lietuvių Sąjun 
ga Brazilijoje, tęs ir toliau 
kulturinį ir švietimo darbą, 
kaip iki šiolei tai darė, ir 
kaip tai numatyta ir užsibrėž 
ta Sąjungos įstatuose.

Kap J. Čiuvinskas 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje 

Pirmininkas.

— Kovo m. 19 d. São Paulo 
mieste prasidėjo Brazilijos 
udenistų partijos suvažiavi
mas, kuris yra svarbus, nes 
jame bus renkamas partijos 
pirmininkas ir oficialiai nuro 
domas kandidatas į preziden 
tus.

— Vidurinių mokyklų gimna 
zijų mokytojų streikas dar ne 
sibaigė. Vyriausybė siūlo pri
dedamąjį mokestį, bet moky
klų vadovybės, žinoma nevi- 
soš, nenori sutikti, nes reikia 
daug darbo įdėti į atsiskaity
mą.

— Rio de Janeiro miestas 
šiais metais kenčia nuo dide 
lių liūčių. Praėjusį trečiadie 
nį kaikurie sostinės priemies 
čiai skendo vandenyje.

PARDUODAMAS BARAS IR 
BILIJARAS

Su 3 snooker stalais, dešrų 
pjaustimo mašina, kavai virti 
mašina, šaldytuvu ir t.t Kli 
jentūra ir apyvarta didelė. 
Kreiptis vietoje: Praça São 
Jose dos Campos 4 (paskuti
nė Vila Zelinos autobusų lini 
jos stotis).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavy-z 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 37iį 
São Paulo;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVI&IUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Želiąs 
(prasideda iš Av. Žolina, õ9à|
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