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Jungtiniu Amerikos Valstybių politika pa
vergtųjų tautu atžvilgiu dar nėra galuti

nai nustatyta
Iš politinių sluoksnių Vašing 

tone pranešama kad Rytu ir 
Centro Europos klausimai Ame 
rikos valstybininkų yra dar 
kruopščiai tiriami, naudojan
tis tarp kitko patarėjų — ži 
novų nuomonėmis Tasai svars 
tymų periodas dar gali trukti 
trejetą ar kiek savaičių. Vals 
tybės Departamentas UAV už 
sienio reikalų ministerija) jau 
iš kontaktų su VLIK o, ALTo 
ir PETo atstovais žino maž
daug tų klausimų tikrąją pa
dėtį. Bet kokių nors sprendi
mų ar pagrindinių naujų pa
reiškimų Amerikos vyriausy
bė Rytų Europos ir apskritai 
santykių su Rytais klausimais 
dar negali paskelbti. Tam dar

«Ar Lumumbos gyvybė vertingesnė, kaip tri- 
—ju pabaĮtij0 valstybiii prezidentu?»
«Neue Zuer her Zeitung» 

55-me numeryje atspausdintas 
atviras laiškas: «Veidmainin
gas pasipiktinimas». Pasipikti 
nimas dėl buv. Kongo min. 
p ko Lumumbos nužudymo bū 
tų suprantama, rašoma laiš
ke, bet stebėtis reikią, kad 
pasipiktinimą ypač reiškia 
Maskva. Juk Kremliaus vieš
pačiams visai nėra niekas nau 
ja tokiais metodais pašalinti 
nepageidaujamus politinius 
priešus. Iš ilgos eilės pavyz
džių dera pa i inėti Pabaltijo 
valstybes. Po tų kraštų oku
pacijos sovietinės įstaigos su 
areštavo visą eilę žymių pa- 
baltiečių politikų, jų tarpe 
Lietuvos min. p-ką (ir einan-

Pavergtųjų Atstovu Kontaktai su Atsargiuoju 
Stevensonu

«Eltos Informacijos» iš po
litinių sluoksnių New Yorke 
patyrė, kad Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo atstovai (jo 
pirmininkas V. Sidzikauskas 
vengras Ference N'agy, latvis 
dr. V. Masens ir rumunas ge 
neralinis sekretorius Brutus 
Coste) New Yorke bemaž va 
landą kalbėjosi su JAV vyr. 
delegatu JT se Adlai Steven 
son. Jam buvo išdėstyta, kaip 
neprotinga būtų siaurinti JAV 
pilnaties darbotvarkę, išjun
giant iš jos gyvybinius klau
simus, kaip Vengrijos ir Tibe 
to. Stevenson kaip visada sa 
vo pareiškimus formuluoda- 

nėra praėjęs paruošiamasis lai 
kas. Čia pat reikia pridurti, 
kad JAV pagrindiniame nusis 
tatyme (nepripažinti Pabalti- 
jo inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą) niekas nepasikeitė 
ir kol kas nepasikeis.

Rytų Europos klausimais, 
kaip patiriame iš parlamenta
rinių Vašingtono sluoksnių ir 
JAV Kongresas šiuo metų 1 i 
kosi santūriai. Ir Senatas ir 
Atstovų rūmai nori palaukti, 
kaip nusistovės Kennedy ir 
Valstybės Dep rtamen o ben
dros politinės linijos. Tad pa
vergtosios tautos ir šiuo atžvil 
giu kviečiamos būti koI kas 
kantrios.

E.'

tį valstybės prezidento parei
gas) Antaną Merkį, Latvijos 
prezidentą Karolį Ulmanį ir 
Estijos prezidentą Konstanti 
ną Paets. Praėjo jau 20 metų, 
kai dingo šie vyrai be pėdsa 
kų. Žinoma tik tiek, kad jie 
iš Pabaltijo buvo išvežti į Ru
sijos gilumą. Autorius klau
sia: «Ar Jungtinėse Tautose 
bus keliamas klausimas sovie 
tų delegatui, kur anie a>mens 
dingo? Arba ar tokio Lumum 
bos gyvybė yra vertingesnė, 
negu trijų Pabaltijo valstybių 
prezidentų, būtent tų kraštų, 
kuriuos Maskva neteisėtai a- 
neksavp?»

A. G.

mas labai atsargiai, pastebė
jo, kad tikrai einą pasitari
mai tarp jo ir sovietų dele a 
to Zorino siaurinti darbotvar
kę Bet pagrindinius sprendi 
mus apie JAV delegacijos lai 
kyseną Jungtinėse Tautose, 
girdi, galįs daryti tik Valsty
bės Departamentas Steven
son kita vertus, pasisakė už 
tai kad kontaktai tarp J \V 
delegacijos ir PETo atstovų 
ir ateityje būtų palaikomi per 
tam tikrą ryšininką, kurį jis 
ir paskyrė.

Nepaisant tokių Stevensuno 
pareiškimų, PET vadovybė ir 
toliau aaro žygių Jungtinių

— Ar PET speciali sesija 
šiemet bus Europoje, i: kada 
ji galėtų įvykti, dar nėra ga
lutinai nustatyta Kaip paria- 
ma iš New Yorko, daroma žy 
gių, kad PET nepaprasta se 
sija šį pavasarį, gal balandžio 
mėnesį. įvyktų Strassburge. 
PET delegacija, atvykusi iš 
Amerikos, ta proga lankytus 
įvairiose Europos valstybių 
sostinėse, bent jau didesnio- 
se. Vis dėlto reikalas dar nė 
ra galutinai išspręstas, nes 
ypač kliudo biudžetiniai sun 
kūmai.

4 ..... ........'.

— Baltų Draugijos Vokieti
joje ir Vokiečių-Lietuvių Su
sivienijimo metiniai-usirinki 
mai. kaip jau anksčiau pra
nešta. įvyko Bad Pyrmonte 
kovo 11 12 dienomis Vokie
čių Lietuvių Susivienijimo su 
sirinkime pirmininku iš lietu
vių pusės perrinktas ikšioli
nis p kas, dr. A. Gerutis. Iš 
vokiečių pusės vieton dr. A. 
Windecker išrinktas dr. Her
mann Joseph Dahmen Ben
drame Baltu Draugijos susi
rinkime dalyvavo apie ‘40’ as
menų. Pirmininku perrinktas 
Ministerialdirigert < r Hubert 
A, Keheren. Vicepirmininku 
vieton puik. Jakobsen (esto) 
išrinktas mag. A. Šildė (lat
vis), kuris ir pirmininkavo. — 
Suvažiavimo metu buvo eilė 
įdomių paskaitų. Pruf. N. Vai 
terš (Viena) skaitė apie tau 
tų apsisprendimo teisę Pabal 
tijo erdvėje.

NUOSTABI ALBANIJOS SO
VIETŲ SĄJUNGOS SANTY

KIŲ RAIDA

Jei paka totinai iš įvairių 
šabinių praneštos žinios yra 
tikros, tarp ikšiolinio sovieti 
nio satelito Albanijos ir So
vietų Sąjungos susidarė pas
taruoju metu nepaprasto po
būdžio santykiai. Albanų sau 
gumo įstaigos sulaikė keletą 
rasų, kuriuos kaltina šnipinė 
jus Sovietų Sąjungos naudai. 
Galimas dalykas, kad tuos ru 
sus vėl paleido, g limas daly 
kas, kad tai iš viso buvo ne
susipratimas. Bet yra dar ir 
eilė kitų simptomų, rodančių, 
kad tarp Maskvos ir Tiranos 
reikalai ne kokie Albanai at 
sisakė rusams duoti leidimą 
statyti vieną strateginį ohjek 
t į (sovietų bazių Albanijos pa 
kra lyje yra ne mažai). Arba 
tokia smulkmena: Sovietų di
plomatinės ir karinės misijos

Tautų vadovaujančių komisi
jų ir delegatų tarpe, kad pa
vergtųjų tautų klausimų iš JT 
darbotvarkės nebūtų taip leng 
vai išjungti.

Brazilija atnaujino diplomatinius santykius su 
Rumunija, Vengrija, Bulgarija

Kovo m 20 d Brazilijos vy 
riausybė atnaujino diplomati
nius santykius su Balkanų vals 
tybėmis, šiuometu Sovietų Ru 
sijos satelitais, nepaisydama 
d ugumos gyventojų priešin
go nusistatymo. Dienraštis «O 
Estado de S. Paulo» kovo m. 
-3d rašo, kad šitas santykių 
užmezgimas yra pavojingąs. 
Kad respublikos prezidentas 
būsiąs pirmas, kuris gailėsis 
del padaryto žygio.

Kokia ekonominė nauda bus 
iš šių santykių, niekas lig 
šiol nepranešė Sakoma, kad 
minėtos valstybės pirksian- 
čios kakavą, vatą, kavą Bet 
kaip jos pirks pačios būda
mos ubagės? Jei jau laisvuos 
Vakaruos, kur ekonominis gy 
venimas daug geresnis ir kur 
piliečių perkamoji galia yra 
stipresnė, sunkokai įperka 
brazilišką kavą, pasitenkinda 
mi cukorija ir kitais pana
šiais produktais, tai ką bekal 
Dėti apie komunistinėj vergi
joj gyvenančios liaudies eko
nominį pajėgumą, kuri vos

nariams — kaip ir kitų atsto 
vybių nariams — pastaruoju 
metu uždrausta nešioti ginklą, 
kai jie važinėja po kraštą Iš 
kitos pusės, albanų komunis
tų partijos ir valdžios vado
vybė stiprina savo draugišku 
mo saitus su Raud. Kinija, 
kas, žinoma. Maskvai nepatin 
ka Kitaip tariant, albanai 
Chruščiovo nepripažįsta savo 
ideologiniu vadu.

— Istorija retai težino tokį 
atsitikimą, kad per 7 metus 
įš vieno krašto į kitą atbėgtų 
1 525.066 asmens, vengdami 
sovietinio režimo. Tiek būtent 
nuo 1954 metų iki 1960 metų 
atbėgo iš Vokietijos sovieti
nės zonos į Vakarų Berlyną 
ir Vakarų Vokietiją. Įdomu, 
kurių luomų ir profesijų buvo 
atbėgusieji. Pasirodo, kad dau 
giau pusės atbėgusiųjų (761. 
313) buvo jaunuoliai iki 25 me 
tų. Stačiai neįtikėtini, bet ti
kri skaičiai ir šie: Studentų 
atbėgo 11.705, paliuosuotų iš 
sovietinių kalėjimų 17.017, gy 
dytojų 3.111. dantų gydytojų, 
dentistų 1.224, veterinarijos 
gydytojų 269 aptiekininkų 901 
aukštųjų mokyklų mokytojų 
733, šiaip mokytojų 15 885 (!) 
tei ėjų ir prokurorų 130, ad
vokatų ir notarų 658, inžinie
rių ir technikų 15 536 (!), liau 
dies policijos ir kitų karinių 
dalinių pareigūnų 11 941. ūki
ninkų ir ūkininkių 41 000.

nuo bado apsigina.
Kode! gi daugumos spau

dos, saugumo įstaigos, vysku
pai y a priešingi santykių su 
komunistiniais kraštais atnau 
jinimui. Todėl, kad atnaujinus 
santykius, komunistinių kraš
tų atstovybės bus komunizmo 
lizdai. Aukštos kultūros kraš
tams, kur darbininko ekono
minis gyvenimas yra geras, 
šito pavojaus nėra. Komuniz. 
mas neturi pas sekimo Ame
rikoje, Vak. Vokietijoje, An
glijoje ir kitur. Bet Pietų Ame 
riko j e, kur daug beraščių ir 
ekonomiškai sunkiai gyvenan 
čių, komunizmui dirva labai 
patogi. O kad Kremlius sie
kia pasaulio užviešpatavimo 
tai nepaslaptis. Nesenai tai 
patvirtino pats Kruščiovas kai 
bėdamas Kazakstane, kad rei 
kia statyti komunizmas kad 
komunistinė vėliava visoje že 
mėje plevėsuotų.

Su Sovietų Rusija santykius 
atnaujinti laukiama tik pato 
gaus momento.

— Š. Amerika yra pasiryžu 
si bet kokia kaina apginti 
Laos valstybės nepriklauso
mybę. Jai siunčia visus rei
kalingus ginklus.

— Dolerio kaina šią savai
tę svyravo tarp 260ir280kru 
zeirų.

— Argentinoje, Corriente 
provincijoje susekė komunis
tų karinio parengimo, kaip 
vesti partizaninį karą, moky
klą Beabejo. tokių mokyklų 
komunistai turi ir daugiau ne 
vien Argentinoje, bet ir ki
tuose kraštuos. Šios mokyklos 
ruošia smogikų būrius, kad 
patogiam momentui atėjus, 
ginklu paimti valdžią į savo 
rankas.

— Fidel Castro priešininkai 
kubiečiai, užsienyje suorgani 
zavo vyriausybę, kurios mi- 
nisteriu pirmininku yra išrink 
tas Jose Miro Cardona buvęs 
revoliucijos pradžioje, Fidel 
Castro vyriausybės ministeriu 
pirmininku. Revoliucionieriai 
greitu laiku tikisi savo vy
riausybę Kubos teritodjon 
perkelti. Naujosios vyriausy
bės tikslas yra paliuosuoti 
Kubą iš komunistinės Urani
jos. Kontrarevoliucionieriams 
laimėjus niekas nebus šaudo
mas už politinius įsitikinimus. 
Rinkimai bus 18 mėnesių lai
kotarpyje.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvvdo biblioteka
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Didžiosios Savaitės Dienu Prasmė, 
Apeigos it Papročiai

Gavėnia jau eina į galą. Jos 
paskutinė savaitė yra vadina 
ma Didžiąja Savaite, nes joje 
apvaikščiojame didžiuosius 
įvykius — žmonijos išganymą, 
Kristaus kančią ir mirtį. Baž 
nyčia nori, kad tikintieji ne 
tik prisimintų tuos įvykius, 
bet, jues apvaikščiodami, pri 
sitailsintų drauge sau Kančios 
vaisius, būtų nuvalyti nuo 
dėmių, taptų šventesni. Todėl 
šf savaitė dar vadinama Šven 
toji Savaitė (Semana Santa).

Stipresniam mūsų Išganyto- 
jaus kančių pergyvenimui mū 
sų Motina Bažnyčia ir tikin
čioji liaudis juos įvaizdina 
įvairiomis apeigomis, simbo
liais, giesmėmis ir papročiais. 
Norime trumpai aprašyti bent 
svarbesniuosius jų.

VERBŲ SEKMADIENIO

Nuotaikos dvejopos: Verbų 
šventinimas ir procesija — 
džiaugsminga, kaip išreiškian 
ti triumfališką džiaugsmą įžen 
giant kaip Karaliui į .jeruzo- 
limą Šv. Mišios su Kristaus 
kančios istorija ^ėl gražina į 
liūdesį, kančią. Todėl Bažny
čia šį sekmadienį dar vadina 
antruoju Kančios sekmadie
niu.

Palmių šakelių arba Ver
bų šventinimas vyk 
domas iškilmingai — kunigui 
apsirėdžius liturginiais i ūbais 
su smilkalu ir giesmėmis. La 
bai prasminga yra jų pašven
tinimo malda:

«Laimink, meldžiame tave, 
Viešpatie, šias palmių bei aly 
vų šakeles ir suteik, kad ką 
tavo žmonės tau pagarbinti 
šiandieną išviršinių būdu da
ro, tai dvasiškai su didžiausiu 
pamaldumu atliktų, nugalėda
mi priešą ir pamėgdami gai
lestingumo darbus».

Padalinus palmių ša
keles žmonėms, kunigas skai 
to ar gieda Evangeliją» 
kuri pasakoja triumfališką 

Kristaus priėmimą Jeruzalėje 
Velykų šventėms besirenkan 
čių žydų minių

Tada daroma procesi
ja, pavaizduojanti tą Kris
taus iškilmingą įžengimą. Ei
senoje giedamas gražus HIM 
NAS KRISTUI KARALIUI:

«Garbė, gytis ir šlovė tebū-
[na tau, 

Kristau Karaliau Vaduotojau 
kuriam vaikų lūpos 
giedojo šventą hosana!

Tu esi Izraelio Karalius 
ir kilnus Dovydo sūnus, 
kuris Viešpaties vardu eini, 
palaimintasis Karaliau!

Žydų tauta su palmėmis
Tau priešais išėjo: 
štai mes pas Tave 
su prašymais, giesmėm ir 

(pažadais.

Tau kentėsiančiam jie 
nešė šlovės auką, o mes 
siunčiame tau savo giesmes 
dabar jau karaliaujančiam».
Lietuvoje, Ka >angi ne 

buvo nei palmių nei alyvų, 
žmonės vartodavo verboms vi 
sada žaliuojančių kadugių ša 
kėlės ir tyčiomis kambariuo
se išsprogdintų karklų bei ie 
vų šakeles, gražiai dar pa
puoštas. Ypatingai gražios bu 
vo verbos Vilniaus apylinkių. 
Moterys į jų išpuošimą sudė
davo visą savo grožio pajų- 
timą

Iš bažnyčios verbos parsi- 
nešamos į namus. Jos priklau 
so prie sakramentalijų, pa
šventintų daiktų, kaip švęs
tas vanduo, rožančius, šventi 
aliejai... Verbos namuose, pa
garbioje vietoje laikomos, pa 
lenkia Dievą suteikti šiems na 
mams savo palaimą ir saugot 
nuo velnio blogybių, kaip tai 
kunigas prašo maldoje po pro 
cesijos.

Po procesijos su verbomis 
tuoj seka šventos Mi-

J. Aistis

ANTAI TENAI
Antai tenai ant vakaro raudono 
vaidenasi man Kristus dyvinai: 
ir rankos, kojos ir atvertas šonas, 
ir erškėčiuoti smilkiniai...

Ir, rodos, klausia: — Ar mane pažįsti? 
Ar žinomas tau kelias ir liesa? —
O taip, Tu mano Viešpats, Jėzus Kristus, 
ir aš anku Tavo akių šviesa.

Tikiu, o Viešpatie, tiktai padėk man, 
padėki netikėjime manam!
Tau yra žinomas krūtinės skausmas, 
jisai Tau yra žinomas vienam.

Mane čionai nusnigo ir nulijo, 
aš nuvargau pasaulyje ir giesmėj. 
Norėjau pamatyt Tave Mariją, 
bet gal tepamatysiu tik teisme.

Ateik, o atlankyk, pirma, nei teisi. 
Paklydome, surizgo mūs keliai... 
Sakyk, o Viešpatie, ar Tu ateisi?! 
Apsiverkė Kristus — tyliai, tyliai...

šios. Jų Evangelijoje skai 
tomą ar net trijų dvasiškių 
giedama KRISTAUS KANČIA 
pagal jo apaštalo šv. Mato a p 
rašymą I ga ą Evangelijos vi 
si atsiklaupia pagerbimui Kris 
taus mūsų Viešpaties, kančios 
ir mirties Evaugelijos skaity
mas yra apmąstyti didžią Die 
vo meilę, parodytą mums bai 
siąja Kristaus, Dievo Sūnaus 
kančia.

Verbų sekmadienio įvykiai 
— tai amžina žmogaus istori
ja. Čia jis triumfališkai pr i- 
ma Kristų džiaugiasi Juo ir 
daro i ievui iškilmingus pasi
žadėjimus kaip žydai Jeruaa 
Įėję. Čia vėl išsigina Dievo ir 
kankina savo nuodėmėmis Jė 
zų, gerąjį Dievo sūnų.

DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO
Apeigos yra džiaugsmingo 

pobūdži , nors pačiame kan
čios laike. Mat, šią dieną Baž 
nyčia mini du dideliu įvykiu: 
Eucharistijos ir Kunigystės įs 
teigimą Bažnyčia nori su vi
su iškilmingu dėkingumu ap
vaikščioti tų dviejų ypatingų
jų Kristaus dovanų davimą.

Šventos Mišios to
dėl yra su džiaugsmo himnu: 
«Gloria in excelsis» varpams, 
varpeliams skambant ir var
gonams ūžiant Epistola ir E- 
vangelija pasakoja, kaip Kris 
tus įsteigė tuos du saknamen 
tu Paskutinės Vakarienės me 
tu.

Prisiminimui Kristaus palik 
to nuolankumo pavyzdžio plau 
jant savo apaštalams kojas ir 
duoto įsakymo «ir jūs 
taip darykite» — katedrose 
ir didesnėse bažnyčiose vyk

domas «įsakymas — 
Kojų plovimas». Vys 
kūpąs ar celebrantas plauja 
kojas ir jas bučiuoja dvyli
kos senų žmonių Tai graudi 
scena, skatinanti visus į nuo 
lankius broliškos meilės dar
bus!

Prisiminimui ir atnaujini
mui tos broliškos šeimos dva 
sios Paskutinėj Vakarienėje 
tik vienas kunigas — Vysku
pas, klebonas, vyresnysis — 
laiko šv. Mišias, o visi kiti 
kunigai priima šv. Komuniją 
iš jo rankų. Dėl to pat Baž
nyčia ragina visus tikinčiuo
sius dalyvauti šioje dvasinė
je puotoje priimti Ve 1 y k i - 
nę Komuniją. Tačiau 
priimti su tokia gryna širdi
mi, kaip Jėzus norėjo iš sa 
vo apaštalų, ir su tokiu nuo
lankumu ir meile Dėl to plo
vė savo apaštalams kojas, o 
vėliau įsteigė gailestingumo 
sakramentą Už tat Bažnyčia 
įsako: “Eik išpažinties bent 
vieną kartą metuose ir apie 
Velykas priimki šv. Komuni
ją”. Didžioji savaitė — tai lai 
kas atlikti velykinę išpažintį.

Po šv. Mišių procesi
joje nešamas Švenčiausias 
Sakramentas į šalutinį altorių 
tikinčiųjų viešam garbinimui 
arba adoracijai Nešant gieda 
mas labai prasmingas Eucha- 
ri.tijos himnas ‘ Pange Lin
gua”.

Paslaptį bylok, liežuvi, 
nuostabaus ir švento kūno 
ir brangaus nekalto kraujo 
Sūnaus įsčios garbingiausios 
ir tautų visų Karalius, 
jį išliejo už pasaulį.

Dievo Žodis kūnu tapęs, 
duoną keičia savo Kūnu, 
vyną vėl Krauju savuoju. 
Te jausmai nesuklaidina, 
vien tikėjimas težino 
širdį nuolankia įtikint. 
Lotynų tautų tikintieji deda 

visas pastangas kiek galima 
vieni už kitus gražiau išpuoš
ti šiuos altorius. Ji« eina iš 
vienos bažnyčios įkitąpagar-

(Nukelta į 3 pusi.)

BUVO vidudienis Didžiosios 
žydų tarybos nario Siracho 
žmona Serafija vaikščiojo po 
augštu mūru apvestą kiemą 
ir galvojo apie visa, kas bu
vo per pa kulinę savaitę ir 
šios dienos rytą įvykę Jos 
dešimties metų augintinė sto
vėjo prie tvoros ir plonu bei 
ištęstu balsu šaukė ant mūro 
vaikšč ojančius balandžius. Se 
rafija žiūrėjo j augintinę ir 
negalėjo atsikratyti minties, 
kad ateina kažkas baisaus ir 
neatidedamo Ji žinojo, kad 
nuteisė Kristų ir dabar veda 
į Kalvarijos kalną

— Ne, argi taip tikrai įvyk 
tų? — klausė ji savęs pus gar 
šiai, paskui nuėjo į terasą, at 
figrįžo į dukterį ir vėl stove 
jo pilna susirūpinimo ir nevil 
ties Duktė bėrė grūdus, ir 
balandžiai lengvai šoktelėda 
vo ties jos lengvais mostei ė

Aloyzas Baronas

jimais. Duktė, balandžiai, vi 
jokliai ant mūro sienų ir sau 
lė, skleidžianti mūru ir žai
džianti vijoklių lapuose bei 
skardiniuos vartuos O tik ne 
seniai krito ledai Kai ji ėjo 
iš teismo salės, kurioje nuiei 
sė Kristų ji lengvom šliurėm 
mynė ledų kruopeles kaip ma 
ną Gi dar vakar Kristaus m o 
kiniai buvo atsilankę, jie ne
nujautė nieko, juokavo ir 
džiaugėsi besiartinančiomis Ve 
lykomis Didžiajai vakarienei 
Serafija atidavė jiems aukso 
taurę, kurią ji buvo pirkusi 
žydu šventovei nebereikalin
gų senienų išpardavime Tau
rė buvo įdomi savo senumu 
ir dabar, pamačiusi, kad ji rei 
kalinga mokiniams jiems ir 
at davė Dėl nuolatinio šelpi
mo, dėl nuolatinio rūpinimosi 
Kristum ir mokiniais jos vy
ras Sirachas bu\o užsirūsti

nęs ir įmetęs ją į rūsį, bet 
draugų įkalbamas, greit pa 
leido savo gražiąją žmoną. 
Vakar ji, pasikalbėjusi su mo 
kiniais buvo nuėjusi į vieš
butį ir grįždama matė kaip 
uždaryti tvarteliuose šoka a 
vinėliai. Jie buvo gražūs ir šo 
kinėjo jaunai ir linksmai, nes 
niekas jiems nebuvo pasakęs 
kad jie čia buvo atvesti par
davimui ir Velykų stalui.

Duktė vis stovėjo pamūry, 
ir ant jos rankų ir pečių nu- 
sileidinėjo balandžiai, ir ji 
juos švelniai stumdydavo ran 
ka. O už mūro kiti namai ir 
kiemai Stovėjo stor, ir seni 
ir truputį palengvėję saulės 
spinduliuos, lūžtančiuos įvai
riuose reikalinguose ir nerei
kalinguose išlenkimuose I 
šiaurę - Sinajaus kalno skar 
dis, medžiai gležnais liemenį 
mis ir dideliuos daržuos retai 
stovintys namai, netokie ma
syvūs ir mažesni Staiga Se- 
rafijai pasirodė, kad ji girdi 
triukšmą Ji įsiklausė ir supra 

to, kad Nazarietis vedamas į 
bausmės vietą. Ji žvilgterėjo 
į vynuogynus, į alyvų krū
mus, statų Sinajaus kalno skar 
dį, ir jai pasirodė, kad nieko 
baisiau nebegali būti už tą mi 
nutę, kurioje reiks visa tai 
palikt. Ir tie puošnūs rūmai, 
ir daržai, ir saulė virš mies
to ir kalnų.

— Labai negera mirti, — 
pasakė ji ir staiga jai pasi
rodė, kad ji taip galvoja la
bai ilgai, kad čia negalima 
stovėt ir dairytis tada, kai žmo 
gus miršta vienišas ir apleis
tas. Serafija įbėgo į rūmus, 
paėmė didelį ąsotį, įmetė į jį 
įvairių šaknelių, ir užpylė vy 
nu Pasiėmus su šiomis stipri
nančiomis šaknimis vyną, ji 
užsimetė ant pečių plačią vii 
nouę skarą ir išskubėjo į te 
rasą Čia sutikusi mergaitę, 
padavė jai balta skepetaite 
pridengta ąsotėli, ir abi išbė 
go į gatvę Serafija, nors ir 
ne jauna, bet vis iškiliai grakš 
čiai išrodanti matrona, perbė 

gusi keletą gatvių, pasitiko 
iš lėto judančią minią. Tada 
Kristus buvo pirmą kartą par 
puolęs, ir minia stovėjo ap
link, stumdėsi dėl geresnės 
stebėjimo vietos, keikėsi ir 
grūdosi, norėdama viską ge 
riau matyti. Senyvos moterys 
piktai mušė skepetomis arba 
plikomis rankomis per augš- 
tesnių vyrų galvas, norėda
mos, kad jie pasitrauktų ar 
pasilenktų. Kristau artimieji, 
ne tokie veržlūs ir išvargę, 
stovėjo truputį atokiau nuo 
degančių smalsumu ir mirties 
troškuliu žydų ir ves galėjo 
matyti, kaip Kristus keliasi ir 
stumdomas tyliai dedasi kry
žių Minia norėjo būti ko ar
čiau Kristaus, spaudėsi artyn 
ir Serafija ėjo aplink kitų 
stumdoma, paleidusi mergai
tės ranką, kuri neatsiskyrė 
nuo jos tvirtai besilaikydama 
už jos mėlyno siausto, bet nie 
kaip negalėjo prisiskverbti 
prie Kristaus. Nusiminusi Se
rafija vėl sugrįžo į savo na
mus ir sustojo terasoje.

(B D.)
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(Atkelta iš 2 pusi.)

binti eucharistinį Jėzų. Jam 
padėkoti ir pasigrožėti tų al
torių puošnumu Mums lietu
viams tai nėra įprasta Mes 
daugiau esame linkę išpuošti 
altorius Dievo Kūno šventėje 
ir Kristaus grabą.

Bažnyčia nori, kad atsidė 
kojimo ir meilės ženklan Švea 
čiausias Sakramentas būtų ado 
ruojamas iki vėlyvos nakties» 
iki prasidėjimo Kristaus kan
čios Didįjį Penktadienį. Labai 
gera ir lengva yra melstis tą 
naktį, Eucharistinio Jėzaus 
akyvaizdoje. minint neišsako
mą meilę mums, skatinusią 
Jį amžiais pasilikti mūsų pa 
guodai ir stiprybei bei eiti į 
baisiąją kančią.

Tačiau jau tą patį Didž. Ket 
virtadienio vakarą nudengia
mi, apnu o g i n a m i a 1 to
riai skausmo ženklan

DIDŽIOKO PENKTADIENIO

Apeigomis apvaikščiojame 
Viešpaties Jėzaus kanč«ą ir 
mirtį T ai skausmo ir liūdesio 
diena Todėl šią dieną pasnin 
kaujame T visi altoriai nuueng 
ti, be gėlių ir žvakių Kryžius 
taip pat uždengtas mėlynu 
šydu

Liturginės apeigos pradeda 
mos apie 3 valandą po pietų, 
laiku kada Jėzus kentėjo ir 
mirė už mus ant kryžiaus.

Kunigas išeina apsirengęs 
liturginiais juodais rūbais Jis 
puola kniūbsčias visu kūnu 
prie altoriaus la ptų ant že
mės atgailos ir ątsiprašymo 
ženklan.

Skaitymai iš pranašo 
Ozijo ir Išėjimo knygos paša 
koja apie Dievo gailestingu
mą išrinktajai žydų tautai. To 
gailestingumo prašoma sau at 
siklaupiant1,paskui maldoje ant 
abiejų kelių.

Po to skaitoma arba trijų 
dvasiškių giedama KRISTAUS 
KANČIOS aprašymas pagal s v. 
Joną Evangelistą

Seka iškilmingos ti 
kinčiųjų maldos pra 
šaut atpirkimo vaisių įvai
rioms žmonių grupėms.

Ypatingai graži yra malda 

už «kenčiančius, kad Dievas 
kalėjimus atidarytų, pančius 
atrištų, tremtiniams grįžimą, 
sergantiems sveikatą suteikti 
teiktųsi:

— Visagalis amžinasis Die
ve, liūdinčiųjų paguoda, dir
bančiųjų tvirtybe tegu pasie 
kia T . ve iš bet kurio vargo 
šaukiančiųjų maldo?, kad vi 
si džiaugtųsi sulaukę savo var 
guose Tavo gailestingumo».

Po šių maldų seka iškil
mingas Kryžiaus pa 
gerbimas. Kunigas iš lė 
to nuima šydą nuo kryžiaus 
ir tris syk kviečia žmones:

«Štai kryžiaus medis, ant 
kurio kybojo pasaulio išgany
mas! Eikim, pagarbinkime!»

Tada nusiavęs batus, pats 
pirmas, t is syk priklaupda
mas ir bučiuodamas, pagarbi 
na kryžių. Po to visi bažny
čioje esą žmonės eina pagar 
binti kryžiaus

Tuo tarpu choras gieda gies 
mę ‘ Kryžiau šventas” ir taip 
vadinamąjį KRISTAUS SKUN
DĄ. Jame visagalis Dievas 
skundžiasi savo išrinktąja tau 
ta, išrinkta i-iais žmonėmis, 
taip nedėkingai bei skaudžiai 
Jam atsilyginusiems:

— Mano tauta ka aš tau 
padariau? Ar kuo aš tave už 
gavau? Atsakyk man!

— Aš pasodinau tave lyg 
gražiausią vynuogyną O tu 
man pasida-ei labai karti, m s 
mane trokštantį girdei actu 
ir jietimi pervėrei savo Išga
nytojui šoną.

— Aš tave išaukštinau, u- 
teifcdamas tau didelę galybę, 
o tu mane iškėlei ant kry 
žiaus kartuvių Mano tau
ta, ka aš tau padariau?

Tartum į tą skundą atsaky 
kydami. žmonės vis eina ir 
eina pagerbti to sopulių ir kan 
čics įrankio — kryžiaus ir ant 
jo kentėjusio gerojo Dievo Sū 
n us; gi dalis choro su nuos 
Ubą atsiliepdami vis gieda:

«Hagios o Theos — šventas
(Dievas'

Hagios Išchyros — šventas
(Ga ingasis!

Hagios Athanatos — šven
tas Nemirtingasis!

MŪSŲ LIETUVĄ

Halina Didžiulytė Mošinskienė

PURIENOS.
Išbėgom mudvi į rasotą lanką — 
Saulė dangumi ritasi 
Žalsvo aksomo 
Pava ario kilime, 
Auksinė- saulytės šypsosi.
Vėsioje drėgmėje
Skęsta pėdos basos,
Vyturiais skamba juokas —
Jaunyste!
Purienos — rankose..
Purienos — kasose ..
Purienos surišo mudviejų
Draugystę------—

Į

Tas kryžiaus pagerb mas — 
tai jaudinanti apeiga: tom 
liūdnom, gražiom giesmėm. Jė 
zaus kančios pergyvenimu, 
žmonių dėkingos meilės ir nu 
sižeminimo siela suminkštėja, 
jaudinasi, net ašaros rieda .

Ba giasi liturginės apeigos 
Komunija Kai iškilmin
gai minima kruvinoji Kristaus 
kančia ant Kryžiaus nėra ne
kruvinosios aukos — šv. Mi
šių Naudojamasi tik tos aukos 
vaisiais — šv. Komunija. Šią 
dieną Bažnyčia visus ragina 
eiti gausiai prie Komunijos, 
atsidėkojimo ir meilės Jėzui 
ženklan

Čia Brazilijoje žmonės dar 
mėgsta seną gražią tradiciją, 
— daryti Mirusio Kristaus pro 
< esiją Mums ietuviams » - 
čiau yra prie širdies apvaikš 
čiojimas dvasioje su 'iesiuėm, 
apmąstymais ir maldom Kris- 
taus «Kryžiaus kelio»

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Yra gedulo diena. Liūdima, 
kad Kristus. Dievo Sūnus, 
kurs buvo toks geras, turėjo 
atsigult į grabą, kad Jo nebe 
ra gyvųjų tarpo. Per visą die 
ną nėra jokių pamaldų Žmo
nės ateina melstis Mes lietu
viai mėgdavome melstis per 
dieną ir budėti net visą Ve 
lykų naktį prie KRISTAUS 

Tai Darydamas, Nesijau

dinsi Del Nedėkingumo

Neseniai Texas Valstijoje 
pažinau vieną žmogų, kuris 
tartum virė iš susierzinimo. 
Nepraėjo nei 15 minučių nuo 
mūsų susipažinimo, kaip jis 
pats pradėjo pasakoti, kodėl 
esąs taip susijaudinęs Tai įvy 
kę prieš 11 mėnesių, tačiau 
jis dar ir dabar vyrė iš ap 
maudo Negalėjo ka.bėti apie 
kitus dalykus. Mat, davęs 10. 
000 dolerių Kalėdų dovanų 33 
savo tarnautojams:taigų maž 
daug po 30U kiekvie am Ir 
nei vienas jam nepadėkojęs 
J s karčiai skundėsi: «Kaip 
g.iliucsi?! Geriau būčiau nė 
cento nedavęs!»

Tas žmogus buvo taip pil 
nas karčios tulžies, kad man 
net jo p gailo Ištisus metus 
savo gražiausio amžiaus pra
leido susikrimtime ir kartėly-

GRABO, gražiai papuošto, su 
išstatyti Švenčiausiuoju, noth 
baltu šydu uždengto.

Liturginės apeigos praside
da tik vėlų vakarą. Jose at
sispindi Kristaus prisikėlimo 
viltis Todėl jos džiaugsmin
gos Apie jas tad kalbės me 
rašydami apie Velykas.

■•ARi m. knvo ri

ję dėl įvykio, kuris jau pri
klausė nebeatšaukiamai pra
eičiai!

Vietoje to erzinimosi, ge
riau būtų paklausęs savęs — 
dėl ko nepatyrė dėkingu
mo? - Gal būt, mokėjo ma
žai, o reikalavo daug iš sa
vo tarnautojų Todėl gal jie 
tai nelaikė dovana, o jiems 
priklausomu atlyginimu. O gal 
š’s žmogus buvo neprieina
mas ar šiurkštus savo tarnau 
tojams? O gal davė vien tik, 
kad nereiktų mokėtų aukštų 
pelno mokesčių?

Bet gal ir tarnautojai buvo 
egoistai blogi ar menkai išau 
kieti žmonės. Kaip ten bebū
tų buvę reikia viena pabrėž
ti: šis vyras padarė žmogišką 
ir apgailėtiną klaidą, būtent, 
laukti dėkingumo Nepažino 
jis žmogaus prigimtie'-...

Jei Jūs išgelbėtute žmogui 
gyvybę, be abejo, lauktute jo 
padėkos. Gali e laukti. Bet 
štai Samuėlio Libowitz atve
jis Prieš tapdamas valdinin
ku, jis anksčiau kaip advoka 
tas gindavo nusikaltėlius kri
minalinėse bylose. Išgelbėjo 
78 žmones nuo mirties elek
tros kėdėje. Kaip manote — 
kiek iš jų atėjo padėkoti? At
spėkite: kiek? — Nė vieno! 
Taip, nė vieno.

Kristus pagydė dešimtį raup 
suotųjų. Padėkoti gi atėjo tik 
vienas, ir tas pa.s svetimtau
tis Žinomas turtuolis Andrew 
Carnegie mirdamas paliko vie 
nam savo giminaičiui milijo
ną dolerių. Ir jei tas dovano
tojas būtų trumpam laikui pri 
sikėlęs iš karsto, būtų išgir 
dęs aną keikiant jį: labdarin
goms įstaigoms davęs 3-35 mi 
lijonus. o jam — vos tik mi 
lijonėlį nelabasis!

Tokie yra žmonės . Visada 
tokia buvo žmogaus prigim
tis lr nėra vilčių, kad ji pa
sikeis, pakol Jūs gyvensite. 
Taigi — kodėl nebūti realis
tu? Kodėl neimti žmogų tokį, 
koks jis iš tikrųjų yra?

Už tat, jei Jūs ar aš erzina 
mės dėl žmonių nedėkingumo, 
ką reikia dėl to kaltinti? Ar

(tąsa 4 pusi.)

Jonas Kaseliunas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

Rungtynėse dalyvavo abie
jų lyčių keleiviai. Ypatingą 
aktyvumą rodė japonai, ypač 
jų senesnio amžiaus moterys. 
Bematant prisiminiau V. Be- 
lossekmadieniųpopiečius, kur 
mūsų lietuviškasis senimas pa 
našiuose žaidimuose būdavo 
daug pasyvesnis. O turėtų bū 
ti priešingai. Ypač išeivijoje, 
nes čia gimęs jaunimas stin
ga padorių žaidimų bendra
vimo su vyresniaisia s pavyz 
džių. Bet mes linkę tik ran
ka mostelti: «Aš jau senas, ne 
padoru prieš vaiku-». O kai 
kas dar «išmint1 j g -u bando 
pasiteisinti. Esą, vaik i priva 
1 žaisti su sau tolygiai d r. u 
ga s atskirai nuo besišneku

čiuojančių senių, nemandagu 
esą klausytis senių kalbus... 
Tad mes sąmoningai ar nesą 
moningai visą savo gyvenimo 
patirtį bei lietuviškas tradici
jas skubame nusinešti į ka
pus, o vaikai skuba į gatvę 
jieškotis sau tolygaus am
žiaus draugų ir jų «paty imo» 
kaip reikia negerbti savo tė
vų bei vyresniųjų.

ios rungtynės užtruko apie 
4 valandas. Be to šiandie lai 
vo vadovybei buvo negana 
Po vakarienės buvo leista dar 
ir pasišokti. Bematant japo
niukai užsuko plokšteles su 
langų, k keti otų muzika ir la,u 
kė moteriškų šokėjų pasiro
dant. Rusės, pasitarusios s,u 
savo vyrais, nutarė jų «pasi

gailėti», pirmąjį šokį skirda
mos savo vyrams, o paskui 
jau šokdamos su japoniukais.

Pamatęs, kad aplinka kei
čiasi Kūčių nenaudai, skubu 
valgyklon, kur lengviau atsi
kvėpiau, nes pamačiau argen 
tinieėius dabinančius miniatu 
rinę Kalėdų eglutę Parūpinu 
didoką kartono lapą ir sura
šau kalėdinius sveikinimus ja 
ponų ispanų, angių, italų ru 
bu, lietuvių ir vokiečių kalbo 
mis. Pas utiniuosius du svei
kinimus sustačiau pats, o dėl 
k tų teko kreiptis į atitinka
mos tautos keleivį Šie svei- 
kin mai tiko, nes ties jais su- 
ttodavo pasiskaityti kiekvie
nas Be to, paprašėme valgy
klos vyresniojo, kad Kalėdų 
evlutę leistų pastatyti salės 
viduryje ir neišmestų jos ligi 
gruodžio 26 dienai Japonai 
mielai sutiko ir išlaikė ją pa 

garboje ligi minėtos dienoe. 
Jaučiaus patenkintas, maryna 
mas argentiniečius katalikus 
susilaikiusius nuo šokių O vie 
nas jūrininkas Kalėdų Sene
lio rūbai- nepamiršo nei šo
kančiųjų, nei liūdinčiųjų. Vi
sus apdalino dovanomis. Man 
t-ko vokas, kuriame radau 
«Afrika Maru» laivo vėliavė
lę. Pamaniau, kad ją mielai 
priglaustų jų mėgėjai, kaip 
Edvardukas Pažėra Petriukas 
Makuška ir kiti Be to, gavau 
pusiaujo apeigų nuotrauką.

Žvilgterėjau žemėlapiu. Vė 
liavėlė rodė, jog esame Kari
bų jūroje, Venecuelos vande
nyse ties Karaku.

Gruodžio m. 25 d.
KALĖDOS KOLUMBIJOS

VANDENYSE

Vėliavėlė rodo, jog plaukia- 

me Kolumbijos vandenimis ties 
Santa Marta • Barankila ,Ba- 
ranquilla), bet krantų nemato 
me. Jei mūsų laivas staiga pa 
suktų į kairę, tai būtų vilčių 
man šiandie atsidurti Kolum
bijoje. Bet aš esu per menkas 
asmuo, kad galėčiau pakreip 
ti laivo kryptį Jis plaukė ten, 
kur jam reikėjo. Garsiakal
biai paskelbė, jog ryt vakare 
jau būsime netoli Penamos ka 
nalo. Kai ku-ie jūrininkai ro 
dė į mane, judesiais vaizduo
dami mano atsisveikinimą Ma 
tomai, jie mane buvo įsidėmė 
ję. kuomet Pusiaujo apeigose 
vaidinau Pasiuntinio rolę

Šiandien Kalėdos Be to, sek 
madienis. Mintimis nuklydau 
Kometonbei sanpauliškių tar
pam Ta proga siunčiu visiems 
Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų 
linkėjimus, o nepaliaujamai vė 
jas šnabžda, jog šį mano svei 
kinimą perduosiąs. (B. D.^
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Truputis Gavėnios Istorijos.
Iš Kazimiero Miliausko referato

Gavėnios metas mena Kris 
taus pas rinką tyruose ir yra 
skirtas dvasiškai pasirengti 
Velykoms. Pats lietuvių va - 
to jamas žodis «gavėnia» yra 
gudiškos kilmės Pasninko ii 
gis ne visuomet ir ne visur 
buvo vienodas: Pradžioje bu
vo pasninkaujama vieną ar 
dvi dienas prieš Velykas, kai 
kur 40 valandų. Apie 250 me
tus pasninkas buvo prailgiu 
tas visai savaitei. 325 metais 
Nikėjos bažnytinis susirinki 
mas jau kalba apie 40 dienų 
(iš čia lotyniškas vardas qua
resma). Pasninko skaičiavi
mas rytuose ir vakaruose ne 
buvo vienodas. Rytų bažny
čioje nuo 600 metų įsigalėjo 
iki dabar išlikęs paprotys ga
vėnią laikyti 8 savaites po 5 
dienas savaitėje, neš šeštadie 
niais ir sekmadieniais pasnin 
ko nėra Vakarų Bažnyčioje 
buvo pasninkaujama 6 savai 
tęs bet nuo Popiežiaus Gri
galiaus Didžiojo la kų pradė 
ta pasninkauti nuo septintos 
savaitės trečiadienio, kad be 
sekmadienių išeitų lygiai 40 
dienų.

Senovėje pasninkas buvo la 
bai griežtas, buvo valg ma tik 
vieną kartą dienoje (vakare)

Mintys Anie fkausma
— Kūno akis gyvuliukams 

praplėšia pati gamta, o žmo
nėms sielos kovos. Ir tik 
jsielos kančių aštriais spyg
liais išklotas kelias nuveda 
žmogų pro pasaulio klaikų 
labirantą prie saulėto idealų 
aukuro

Gabrielė Petkevičaitė 
Bitė

(pabaiga iš 3 pusi.) 

tas jaudinimasis yra žmogui 
įgimtas? Ar tai nėra nepažini 
mas žmogaus prigimties?!

Nelaukime dėkingumo. Jei 
kartais po kiek laiko jis bus 
parodytas, bus tai maloni staig 
mena Jei jos nepatirsime ne 
jausime dėl to jokio kartėlio. 
Tad žinokime — žmonėms 
yra labai natūralūs da 
lykas užmiršti atsi
dėkoti. Todėl, jei lauksi 
me dėkingumo, keliausime tie 
šiai j skaudžius apsigavimus, 
nusivylimą ir erzinimąsi

Dais Carnegie
(B. D.) 

be mėsos ir pieniškų valgių. 
Vėliau pasninkai buvo švelni 
narni, iš jų išskirti vaikai, li- 
gonys ir seneliai. įvestas va
dinamas dispensas Aukos ir 
susivaldymo mintimi bažnyčia 
gavėnios metu draudžia šo
kius ir kitus triukšmingus pa 
silinksminimus Kitados baus 
mės tiems, kurie nesilaikyda
vo gavėnios nuostatų buvola 
bai griežtos. Toledo susirinki 
mas nutarė uždrausti mėsą 
per visus metus tam kas jos 
būtų valgęs gavėnioje ir per 
Velykas neprileisti prie šv' Ko 
munijos. Lietuvoje griežtai bu 
vo laikomasi gavėnios pasnin 
kui I kraštą veržiantis pro
testantizmui, pasninkas tapo 
išskirtinė katalikų žymė Me
dininkų vyskupas M. Giedrai
tis 1587 m rašė Jėzuitų Gene 
rolui, kad žmonės dažnai pa
sako: «Luteronais nesame, ne 
penktadienį mėsos nevolgo- 
me*. Lietuvoje griežto gavė
nios pasninko buvo laikytasi 
iki bažnytinių teisių kodekso 
išleidimo, t.y. iki 1915 metų. 
Kodeksas daug ką pakeitė, su 
švelnino, bet nemaža žmonių 
dar ilgai .aikėsisi senųjų griež 
tesniųįų papročių.

— Daug lengviau kentėti, 
kai prieš akis lai k i kryžių 
ir gali mąstyti apie Kristaus 
kančią.

Tih. Toth

— Kentėjimas yra didysis 
žmonijos auklė ojas. Jis įkvė 
pė meną, poeziją ir moralę 
Jis išugdė heroizmą ir atsiža
dėjimą Jis davė vertę gyve
nimui, palenkdamas aukotis. 
Skausms įnešė didingumą ir 
į meilę.

A. Prance

— Kentėjimai — tai kaip 
debesys: jie atrodo labai juo
di, kai dar yra toli, bet kai 
užplaukia ant mūsų gaivų, pa 
matome kad jie tik pilki.

J P. Richter

— Akių lėlytės tamsoje iš
siplečia ir surakda šviesą 
Taip pat ir siela didėja kan 
čioje ir pagaliau suran .a Die 
vą

V. Hugo

— Kas nėra kentėjęs — nie 
ko nežino: jis nepažįsta nei

LANKOJE...
Pabėgėk takeliu — 
Ten ramunėlė moja. 
Smilgelė žaidžia kmyneliu, 
Drugelis plasnoja...

Stiepiasi rožinis kūkalis, 
Rugiagėlė mirksi
Žvanga palaukėj dalgelis, 
Žioge is čirpsi.

Dalgelis kerta s* ilga, 
Guldo kmynelį trapų. 
Ramunėje rasa žvilga 
Pakirtus kūkalį lepų.

Sugrįžk atgal takeliu, 
Palik ramunę žydėti. 
Po rasota žvaigždute 
Leisk žiogeliui čirpsėti.

— KRYŽIAUS KELIAI IR 
GRAUDŪS VERKSMAI JAU
NIMUI bus šį sekmadienį 17 
vai 30 min. Repeticijos šeš
tadienį 17 vai ir sekmadienį 
po 9 vai šv Mišių Visas lie
tuviškas jaunimas kviečiamas 
dalyvauti

- MOKSLEIVIŲ At kų Su
sirinkimas įvyko praėjusį sek 
madienį Šv Juozapo mokyklo 
je Valdyba padarė praneši 
mus; Šeštadienį 17 vai. ir sek 
madienį po 9 vai. šv. mišių 
bus Graudžių verksmų repe 
ticijos Velykų dieną ruošia 
mas pasilinksminimas. Atvely 
kio sekmadienį bus išvyka

Referatą apie Gavėnios pras 
mę ir jos papročius Lietuvo
je skaitė Kazimieras Miliaus 
kas. Seto moksleiviai pasvei
kino Dvasios Vadą kun. J. 
Šeškevičių Vardo Dienos pro
ga ir įteikė dovaną, atskirai 
taip pat su dovana pasveiki
no jaunučiai.

— Ll TUVIŠKA MOKYKLA 
sekmadienį šventė kunigėlio 
Vardines Mokytojų parengti 
mokiniai išpildė mažą progra 
mą Pasveikino kunigėlį, tėvų 
komitetas įteikė dovanas po 
to visi dalyviai buvo skaniai 
pavaišinti Šventę organizavo 
tėvų komitetas ir mokytojai 

to kas g ra nei kas bl ga 
—- jis nepažįsta nei žmonių 
nei pats savęs.

į Fenelon

i alina Didžiulytė Mošinskienė. DARBINGAS SUSIRINKIMAS

- Šį šeštadienį 19,30 vai. 
mokykloje už bažnyčios bus 
aiškinama Didžiosios Savai
tės liturginės apeigos. Jauni* 
mas kviečiamas proga past 
naudoti, kad su didesne dva
sine nauda galėtų dalyvauti 
liturgijoje.

- PASITARIMAS JAUNIMO 
N AVIŲ statybos reikalu įvyko 
kovo 20 dieną. Dalyvavo atei 
liniukų, choro, «Filhas de Ma 
ria* ir Kongregadų atstovai. 
Pasitarimą pravedė kun. J. 
Šeškevičius Buvo svarstyta 
pastato išplanavimas ir pas
kirstymas Sekantis posėdis 
šiuo reikalu bus sekmadienį 
po vakarinių pamaldų. Paren 
gus planą bus šaukiamas pla 
tesnis susirinkimas ir prašo
ma visuomenės talkos.

v

Ateitininku Vadas Stasys Šalkauskis
(tęsinys referato, skaityto per Ideologinius kursus) 

NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

1939 m buvo išrūktas Vy
tauto Didžiojo Universiteto rėk 
toriumi. 1'40 m bolševikams 
atleidus iš universiteto sušei 
ma gyveno Vilniuje. Vėliau 
Laikinosios Lietuvos vyriausy 
bės, Stasys Šalkauskis buvo 
paskirtas Vilniaus universite
to ordinariniu profesorium pe 
dagogikos mokslams

tąsys Šalkauskis slapyvar 
džiu kartais pasirašinėjo Goš 
tautu 1940 sujungęs tėvo ir 
motinos pavardes savo pavar

Kovo 19 dieną p.p. Mitrulių 
bute įvyko studentų ateitinin
kų susirinkimas Dalyvavo 11 
studentų. Iš viso draugovė 
jau turi 14 narių Studentai 
sutarė redaguoti kas antrą 
«Jaunystės Aido» numerį. Pir 
mas studentų redaguotas nu
meris iš po sekančio susirin
kimo, kuris įvyks balandžio 
16 d. pas Tūbelius Senam Ma 
lūne. Vincas Tūbelis susirin
kime išdėstė savo nuomonę 
apie teisės pagrindus, kadan 
gi dauguma klausytojų nesu
tiko su jo nuomone, kilo gy 
vos ir karštos diskusijos, už 
trukusios beveik dvi valan
das P. Mitrulienė susirinku
sius pavaišino sumuštiniais 
saldumynais ir kavute. Už ką 
jai priklauso nuoširdi studen
tų padėka

GRAŽUS LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS

Šeštadienį Horto Florestal 
įvykusioje Gubernatoriaus 
Prof. Carvalho Pinto garbei 
šventėje dalyvavo L. K. Ben
druomenės Choras, Mokslei
vės ateitininkės, Sadutės šo
kėjos ir jaunučiai. Didelė tau 
tiniai rūbais pasipuošusi lie
tuviško jaunimo grupė užka
riavo visų simpatijas Progra 
ma buvo transliuojama per 
televiziją, sekančią dieną gra 
žų pasirodymą pažymėjo lai
kraščiai, po programos gru
pė atskirai buvo pristatyta Gu 
bernatoriui, sugiedojo jam il
giausių metų ir pašoko pora 
tautinių šokių. Iš kitų miestų 
atvykę prefeitūrų atstovai tei 
tavosi, ar lietuviai galėtų at
vykti su programa į jų šven
tes, prašė adresų ir t,t. Savai 
me suprantama, kad jaunimas 
grįžo iš šventės labai paten 
kintas.

dę sulietuvino į«Salt)autą», bet 
jos nespėjo tiek įpilietinti ir 
išpopuliarinti kad būtų per
svėrus! paveldėtąją.

St. Šalkauskis buvo mišrus 
tipas, turįs ir mediteranių ir 
orientalinių rasių žymių su leng 
va priemaiša mongoloidinių 
bruožu.

Mirė plaučių uždegimu būda 
mas 55 metų.

Stasys Šalkauskis buvo vie
nas žvmių Filosofijos skyriaus 
statytojų ir džiaugėsi jo dar
bo pradžia (B. D.)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone .- 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R 15 de Novembro, 244

4 o-Sala 7-Tel. 37-0324

5 pusi.

MŪSŲ LlETŲ/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCRE 123, 1’ aiidar, sala 7. Telef 34 0516 

(Alfaiate iki 9 vai vakaro).

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BAD ARO, 350. SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste elektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektros lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusiems su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

__ ._____.____________________________________________

PRANAS & CIA. LTDA.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* 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. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-6229 
Endereço Telegráfico: « C A BIU N A >

Rio de Janeiro
Serraria < IT A > — Serra dos Aimorés — Municipie de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

!a
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

‘•/c r i j a” |
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas | 
valdiškiems egzaminams (habilitação) ? 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis- I
Itruota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais i
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Alisiukaitę -

j ------- Rua <ia Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------ I

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. 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, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S J prie S. 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupicnį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo1 
nho Velho

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.551

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1Ò US 
Rua Inhągapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A

CAKRiEKI m
Lindoya vanduo yrr deaai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmo gaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967 - S Ã O P A U L O
e w?” •• ..-trtr,~L .-r-*Ąi-n rjrfliftr-i .. .'Įtiftjiiri. . r-*.'*»—i-t—"............”.................................fiB.BKJiat’ssast
w ausis:! ** ** w w v vj ;; ® r ;; te»w» •••••«SPaeiB»...........

EJCKITCRBC CCNTAE8L 

J^aâcimento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Hro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
\v Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. kaulo

Skaitykite «Mūsų Lietuva»

eaa aaa >aoa '«M >a<ee mn <«aa hmaaaa ■■■■ ■■■«aiM«iiu«aeMRta«itn«iaaa(iB«Ba»iiaiiiiiiiMiH8Ba«naaa*ti»aiiiiiBaiiuaii<Kcaiaai i«4i
*♦*5 ”*■ «va .saa »aa «aa aoa raa <■■■ aaa aaaa aaaaaaEBaoaaaaa^ataaaaaoaaaaaaaaaKvaBaaaiBaaaaaEBsaaaaaaaae>i>aaaiaa»aaaÍ 4Mfti:s*«:« ••

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
$ krautuvė tiktai pas j
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LIETUVOS NACIONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

LIETUVIAI ŠAUNIAI 
PASIRODĖ

Kr vo mén. 18 d, São Pau
lo gubernatoriaus vasaros re
zidencijoje. Horto Florestal, 
buvo suruoštas gubernatorio 
pagerbimui jo gimtadienio ir 
dviejų metų sėkmingo guber- 
natoriavimo proga į šias iš
kilmes, per Lietuvos Konsu
latą São Pauly, buvo pakvies i 
ir lietuviai dalyvauti, su lietu 
viškomis dainomis ir tautiniais 
šokiais. L’etuviame atstovavo 
Lier Kat. Bendruomenės cho 
ras ir ateitininkai. Pažymėti
na, kad iš visų tautinių gru
pių, lietuvių grupė buvo skait 
tingiausia, gražiai susiorgani
zavusi, priekyje nešė Btazili 
jos, São Paulo ir Lietuvos vė 
liavas ir plakatą su užrašu: 
Colonia Lituana felicita exmo 
Sr. Governador Carvalho Pin 
to. Sveikinimų metu lietuviai 
įteikė gubernatoriaus žmonai 
gražią, didelę lietuvišką lėlę, 
p. Konsulienės E Polišaitie

(Atkelta iš «J.A.») 
KITI APIE MUS

Chicagoje išeinantis dienraš 
tis «Draugas* talpino straips 
nį apie p. J. Kaseliūną, jo iš
S. Paulo išvykimo proga. Ko 
respondentė aprašo šio pasi 
šventusio lietuvio pastangas 
ir darbus lietuviškuose baruo 
se Brazilijoje, bet kai kur yra 
prasilenkta su tiesa Ten yra 
rašoma: <Jei šiandieną turi
me moksleivių ateitininkų tar 
pe susipratusių lietuviukų, kai 
bančių laisvai lietuviškai, tai 
reikia pripažinti, kad tai yra 
ne keno kito, bet TIK (mūsų 
pabraukta) Jono Kaseliūno 
dėka Ar ateitininkų tėvai, ki 
ti lietuviškose mokyklose dir
bę ir dirbą mokytojai, ateiti
ninkų vadai, pati atedtininkų 
organizacija ir organizuotas 
moksleivių veikimas prie to 
neprisidėjo nieko?!

«Amicus Plato, magis arni
ca veritas». Dra gas yra Pla 
tonas dar didesnis draugas 
tiesa. Šio posakio reiktų lai
kytis ir rašant.

...... ..................................... . ' 1
Jei nori nemokamaijšmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio, III aukštas.

Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 
pamokas duoaa nemokamai.

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

ANTANO PAVULCNBt)
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

nės padarytą.
Lietuvių grupė daugiausia 

dėmesio atkreipė iš visu tau 
tinių grupių. Programos išpil 
dymo metu, dainų ir tautinių 
šokių, buvo rodoma per tele
viziją. Be to, Liet. Kat. Ben 
druomenės choras sudainavo 
Gubernatoriui Ilgiausių metų, 
už ką pats gubernatorius dė
kojo.

Gubernatoriaus pagerbti bu 
vo atvykę S. Paulo parlamen 
to atstovai, nemaža federali
nio parlamento atstovų, sena 
torių, šimtai provincijos pre- 
feitų, vereadorių ir keletą 
tūkstančių šiaip publikos.

Lietuvių grupės sėkmingą 
pasirodymą rodo ir ta faktas 
kad keletą prefeitų kvietė lie 
tuvius atvykti su dainomis ir 
tautiniais šokiais į jų miestus 
provincijoje. Garbė ir padėka 
1 etųviškam jaunimui už gražų 
lietuvių tautos atstovavimą!

S.O.S. REIKIA SUSIRŪPINTI

Praėjusį trečiadienį į lietu
vių kalbos pamoką gimnazi
joje atėjo tik 5 mokiniai: R. 
Tijūnėlis L Šukytė, G. Valei- 
kaitė, A. Vinkšnaitytė ir V Ši 
monytė. Iš visoj pamokasyra 
užsirašę 16 mokinių. Jei lan
kymas nepagerės, klasė to 
liau negalės veikti. Reikia, 
kad jaunimas ir ypač tėvai 
susirūpintų.

PRANEŠIMAS.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos visuot nas su
sirinkimas įvyks š. m. balan
džio m. 9 d. (per Atvelykį) 
15 vai V. Zelinoje, šv. Juozą 
po mokykloje Numatoma 
svarstyti svarbūs klausimai 
surišti su tolimesniu Tarybos 
veikimu.

Maloniai prašome visus na 
rius dalyvauti

B.L B. Tarybos
Preii iumus.

— Fotografas K. Vosylius, 
gyvenantis Campinas mieste, 
šią savaitę aplankė «M.L.» re 
dakciją, palikdamas laikraš 
čiui tūkstantinę ir tiek pat ra
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINCS BAŽNYČIOJE

VERBŲ SEKMADIENĮ
10 vai. Verbų šventinimas ir procesija Kristaus Kara 

liaus garbei.
Šv. mišių tvarka, kaip sekmadienį.
Šeštadienį iš vakaro:
Išpažintis nuo 16 iki 17 va’., nuo 18 30 iki 19,30 vai. 

19 30 vai. Didžiosios savaitės liturgijos paaiškinimas Šv Juo
zapo Mokykloje

DIDJJĮ KETVIRTADIENĮ:
19 vai. 30 min. Iškilmingos Šv. Mišios, vienintelis Ko 

munijos dalinimas, procesija ir altorių nudengimas.
Išpažintis nuo 12 vai.
DIDĮJĮ PENKTADIENĮ
15 vai. Lekcijos, Maldos, Iškilmingas Kryžiaus pagar

binimas, Komunija. 18 vai. Mirusio Kristaus Procesija. Po 
procesijos Kryžiaus keliai portugališkai ir lietuviškai.

Išpažintis nuo 12 vai.
DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ:
21 vai Ugnies, Velykinės Žvakės, Krikšto vandens 

šventinimas, Krikšto įžadų atnaujinimas ir Šv. Mišios.
Išpažintis visą dieną nuo 7 vai.
VELYKŲ I MĄ DIENĄ
6 vai Prisikėlimo procesija ir iškilmingos šv Mišios.
Kitos Mišios 8, 9, 10, 11 i_- 19 vai.
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Jau čia pat Velykos. Reiki visiems atlikti velykinę iš
pažintį!

Šeštadienį kovo 25 dieną 20 vai. Vila Ana stačio 
bažnyčioje pasiruošimui VELYKINEI IŠPAŽINČIAI bus

KONFERENCIJA.
Išpažinčių bus klausoma prieš ir po pamokslo, taip pat 

Verbų sekmadienį prh š lietuvių šv. Mišias.

Didžiosios Savaitės trečiadienį, 29 kovo, 20 vai 15 min. 
Parque das Nações bažnyčioje bus

KONFERENCIJA
pasiruošimui prie Velykinės išpažinties Apylinkės lietuviai 
kviečiami gausiai pasinaudoti galimybe atlikti didžiąją parei 
gą savo sielai ir Dievui

Išpažinčių bus klausoma nuo 19 vai. 3 minučių Vely
kinės Komunijos bus galima prieiti tą pat vakarą per pamal 
oas ar Didįjį ketvirtadienį

dijui paremti. T ietuviška pro 
grama per Radijo 9 de Julho. 
Campinas mieste puikiai ir sti 
priai yra girdi ii a.

—- Liet Kat Bendruomenės 
choras, vadovaujamas maes
tro F Pirdausko. su visu atsi 
dėjimu ruošiasi Velykų šven 
tems. Taip pat ir nemaža bu
vusių choristų a-siliepė į kvie 
timą Velykų procesijos metu 

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki kvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu Mons. P. Ra- 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

PAŠTO ŽENKLAI RINKĖJAMS
Dalimis parduodame kolekcijas Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos pašto ženklų Kreiptis: Filatélica Rolf Harald 
Meyer. Rua Bar. Itapetininga, 221, IT and, s/ 1105 — 
Tel: 3 6 1542.

Kviečiame visus lietuvius į ATIDARYMĄ naujai 

įrengto Baro Tico-Tico 
Šį šeštadienį (kovo 25 dieną) Rua Vitoria, 361. 

Joana Gritėnas 
Savininkė I «
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talkinti giedant linksmą die 
ną. Net ir toli gyvenantieji, 
pa v L ir B. Šliktai žada at
vykti į Prisikėlimo procesiją 
V. Zelinon

— Kovo mėn, 25 d. 8 vai. 
Vila Zelinos bažnyčioj egzek
vijos už Leoną Kalinauską, į 
kurias Kalinauskų šeima pa
žįstamus kviečia atvykti.

— Laiškai: J. H___
nei, V. VaikšnorreiMRK^®l 
kienei, J. Stelmokui, J. Janu
liui, K. Lunskiui, M. Višniaus 
kaitei, A. Lazdauskui, J. Va 
leikieaei, W. Urbanavičiui, J. 
Masiuliui, M. Paleckiui, B. 
Asauskui, F. Slavickaitei, S. 
Mitrulienei, V. Navickui, Anta 
naičiams.

— Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
kovo mėn. 19 d. šventė meti
nę šventę. 11 vai. Brolijos in 
tencija buvo atlaikytos šv. mi 
šios, po mišių, mokyklos pa 
talpose f kaniai pagaminti pie 
tūs, kuriuose dalyvavo prel. 
P. Ragažinskas, prel. K. Mi 
liaūskas, kun. J. Šeškevičius 
ir kt. Vaišės praėjo jaukioje, 
malonioje nuotaikoje Vaišes 
ruošė be Juozų dar Kazimie 
rai ir Motiejai. Brolijai pirmi 
ninkauja J. Baužys.

PAJIEŠKOMI:

1. Adamkevičius Jazeps, gi
męs 1903 m.

2. Giriunas Alfonsas, gimęs 
Rokiškio mieste,

3. Romanovski Josef; apie 
40 m. amžiaus,

4. Rusas Antanas, gimęs 
1902 m.,

5. Rusienė Aleksandra, gim. 
1907 m.,

6. Triškienė Uršulė,
7. Vaitkevičius Jonas, gim. 

1895 m ,
8. Vaitkevičienė Vincenta, 

gim. 1898 m.,
9. Venckus Andrius, gimęs 

1904 m.,
10, Vismin Eduard, gim 1921 

metais.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti; 
Consulado da Lituania, Rua 
Dom Josė de Barros, 1 68, 5°. 
andar, Caixa Postal 7249, São 
Paulo, Brasil.

— Š.m. vasario mėn. 20 d. 
20 vai., São Paulo Jockey Klu 
bo patalpose, įvyko São Pau
lo Konsulų Korpuso vakarie
nė, kurioje dalyvavo visi sve 
timųjų valstybių, reziduojan
tieji São Paulyje, Konsulai su 
savo Poniomis - jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polišai- 
tis su Ponia.

— São Paulo Jockey Klubo 
Direktorijai kviečiant, São Pau 
lo Konsulų Korpusas — jų tar 
pe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis, daly vavo arkliųlenk 
tynėse — «Derby Sul Ameri 
cano», kurias, aukščiau sumi 
nėtas klubas, suorganizavo š. 
m sausio mėn. 25 26 d.d. Pau 
listų Hipodrome.

— São Paulo Prefeitas p. 
Dr. Adhemar de Barros, Kon 
sulų Korpusui pagerbti, suruo 
šė Teatro Municipal Foyer 
vakarienę, į kurią buvo pa
kviesti ir dalyvavo visi sve
timų valstybių Konsulai, rezi 
duojantieji São Paulyje — jų 
tarpe ir Konsulas A. Polišai
tis.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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