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Brangus Lietuviai, Visiems Džiaugsmingo
Aleliuja!
Šiomis dienomis ir žmonių sielose ir bažnyčių er
dvėse ir šeimų židiniuose skamba džiaugsmo ir didelės
šventės aidas Savo žodžiais, mirtim ir prisikėlimu Kris
tus davė atsakymą į didžiuosius žmogaus gyvenimo ir
mirties klausimus
Nemokėtum švęsti Velykų ir būti Kristaus sekė
jais pasisavindami tą džiaugsmą tik savo šeimoms, ar
sau Per mus. Kristaus pavyzdžiu, jis turi pasiekti ir abe
jojanti keleivį ir klystančią samarietę ir Kristui nutikai
tusį jo niekintoją ar kankintoją. Kristaus pavyzdžiu, su
pagarba ir mei e ki kvienain žmogui, skelbkime atpir
kimo ir atleidimo tiesą, skelbkime visam pasauliui, ką
randa savo sielai mylintieji ir sekantieji Kristų.
Visus lietuvius nuoširdžiai sveikindamas visiems
linkiu, kad Velykų ryto džiaugsmas, kuris aną rytą bu
vo Marijos, apaštalų ir visų Kristaus draugų, pripildytų
visų širdis ir namus, Aleliuja!
Jūsų Kristuje
fVysk. V. Brizgys
Nebe įtakos buvo prezideu
to populiarumo sumažėjimo
dabartinės vyriausybės užsie
nio politika, ypač toks staigus
su komunistiniais kraštais su
sibičiuliavimas.

ĮVYKIU

apžvalga

Kovo m. 26 d. São Paulo
prefeito rinkimuose nugalėto
ju išėjo Prestes Maia. Neiš
rinko nei Cantidio, nei Emi
lio Carlos.
Cantidio Sampaio pralaimė
jimo priežastis buvo dabarti
nio prefeito Adhemar d e B ir
ros blogas miesto administra
vimas.
Kodėl Emilio Carlos pralai
mėjo, kuriam propagandai ne
trūko nei pinigo, nei kitų prie
monių, ypač turėjo dabartinio
prezidento ir visų jo šluotų
pritarimą, pasisakymą per laiš

kus už ką jis ir jo šeima bal
suosianti?
Politikoje pastovumo nėra.
Reikia būti labai apdairiam,
kad vieną dieną iškilus, antrą
nenukristi. Reikia sekti, ste
bėti visuomenės nuotaikas,
kad iš garbinamo,netapti kei
kiamu.
Emilio Cartos viešai spau
dai pareiškė, kad jis pralai
mėjo del pragy veniiųo pabran
gimo, kurį išprovokavo prez.
Janio Quadros pakeldamas
naftos ir kaikurių kitų produk
tų kainas.

ma su komunistais bent pa
grindiniais klausimais susitar
ti Tačiau tuščios viltys Krem
liui svarbu reikalas toliau vii
kinti, delsti, nes jis tuo nieko
nepralaimi, o priešingai- lai
mi, ir toliau išnaudodamas pa
— JUNGTINIŲ TAUTŲ OR vergtus kraštus. Realūs gyve
GANIZACIJOJ E pavasario se nimo faktai ir naują Ameri
sijos darbai vyksta gana me kos vyriausybę privers pakeis
lancholiškoj nuotaikoje Dar ti komunistų atžvilgiu ir sa
bų tvarką stengiasi siaurinti, vo nusistatymą ir kovos būdus.
apsiribojant tik «stambiaisiais»
klausimais: K ngo nusiginkla
— Brazilijos vyriausybė per
vimas, atominių bandymų su gyvena pirmą krizį Žemės
stabdymas ir pan. Amerikos ūkio mmisteris Romero Cab
atstovas Stevenson pasakė, ral Costa prezidentui Įteikė
kad jis stengiasi iš debatų iš
atsistatydinimo pareiškimą At
jungti «šaltojo karo» klausi
sisiatydinimo priežastis - ne
mus, nes, girdi, 'taip Vašing sutarimas žemės ūkio politi
tonas nustatęs. Kartais gauna kos klausimais.
Švietimo ministerijoje irgi
si Įspūdžio, kad «stambiųjų
problemų» sąskaitom norima neviskas tvarkoje. Nėra vie
bent laikinai apeiti gyvybinius nodo nusistatymo švietimo rei
kainose tarp ministério ir mi
pavergtųjų tautų interesus.
nisterijos direktorių Vyriau
— Kovo m. 21 d vėl buvo sybė Įsakė Banco do Brasil
atnaujinta Ženevoje konferen šiais metais neskolinti pinigų
cija atominiams bandymams nei estadams neivalčiams (mu
sustabdyti. Čia deramasi be nicipio ) Šitas potvarkis yra
vaisių jau trečius metus. Kai padarytas taupumosumetimais
Vakarai paskelbė (paties Ken
Brazilijos vyriausybė yra su
nedy lūpomis), kad jie yra su sirūpinusi atgauti krašte pasi
interesuoti tas derybas grei tikėjimą. ypač darbo žmonių
čiau užbaigti, net jei reiktų klasėje, kurį dalinai prarado
daryti nuolaidų - sovietų dele del staigaus pragyvenimo pa
gacija vėl pasidarė nesukal brangimo.
bama. Nauja Amerikos vyriau
—- Kanadoje, Toronte, kovo
sybė irgi turi iliuzijų komunis
m.
9 d. staiga mirė, žurnalis
tų atžvilgiu. Ji mano, kad gra
žuinu, pataikavimu bus gali- tas, istorikas DR. ADOLFAS

«Mūsų Lietuvos» skaitytoją ir rėmėją
JUOZĄ BALTRŪNĄ
Nuoširdžiai sveikiname 50-tojo Gimtadienio Proga
«M.L.» Redakcija ir Administracija.
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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ŠAPOKA, nuo širdies priepuo
lio, eidamas iš redak* ijos Į na
mus. Velionis buvo 55 m. am
žiaus, žymus istorikas Jo vei
kalas «Lietuvos Istorija» (1938)
buvo tais laikais pagrindinis.
— Kovo 13 d Čikagoje, nuo
širdies smūgio mirė tautinio,
kų veikėjas, publicistas BRO
NIUS DIRMEIKIS, turėdamas
51 metus amžiaus. Savo metu
Lietuvoje dirbo «Lietuvos Ai
do» redakcijoje.
z

— Amerikos prezidentas pa
siuntė kongresui prašymą, pra
šanfc patvirtinti krašto apsau
gos reikalams numatytą, 43
bilijonų dolerių sąmatą. Praė
jusiais metais prez. Eisenbowerio krašto apsaugos reika
lams sąmata buvo mažesnė
600 milijonų dolerių.

— Užsienio politiniai ir fi
nansiniai sluoksniai atsargiai
stebi Brazilijos vidaus ir už
sienio politikos vystymąsi. Nie
kas nesiskubina savo kapita
lų investuoti, turint dėmesį
prezidento nepalankų nusista
tymą užsienių kompanijų at
žvilgiu.
— Vaš ngtone Brazilijos vy
riausybės atstovas Moreira
Salles dar tebederasi su ata
tinkamomis įstaigomis pasko
los, pusės bilijono dolerių ga
vimui.

VAKARAI ŠIUO METU NE
MATO REALIŲ GALIMUMŲ...
Žymaus vokiečių politiko
pareiškimai
Jau vasario mėnesį Vašing
tone vyko Amarikos Vokieti
jos konferencija, globojama va
dinamos American Council of
Germany. Iš Vokietijos Į kon
ferenciją atvyko paties užsie
nių reikalų ministério Brentano vadovaujama delegacija.
Konferencija svarstė ir Rytų
Europos problemas. Joje daly
vavo ir Pavergtųjų Seimo atsto
vai. Po konferencijos,kaip pra
nešama iš politinių sluoksnių,
vienas iš vokiečių delegacijos
narių, žinomas Vak. Vokietijos
politikas ir Bundestago narys
baronas V. Guttenberg padarė
vizitą Pavergtųjų Seimui ir Overseas Press Club patalpose
turėjo su Pav. Seimo atstovais
pasitarimą. Pasitarime aiškė
jo, kad Vakarai šiuo metu'ne
mato realių galimumų nei Vo
kietijai sujungti, nei Centro ir
Rytų Europai iš sovietinės
priespaudos išvaduoti Tačiau;
(pabaiga 6 pusi.)
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— Lietuvių priėmime Vasa
rio šešioliktosios proga Lon
done Lietuvos pasiuntinį min.
K. B. Balutį sveikino ir per
davė Lietuvai linkėjimus ne
tik gausus skaičius lietuvių
veikėjų, bet ir kitų tautų ats
tovų. Pažymėtina, kad dalyva
vo ir Aukštųjų rūmų atst lor
das Bedingtom Berens.
Jaukų įspūdį sudarė Socia
listų Internacionalo gen. se
kretorius Albert Carthy svei
kinimo raštas, įteiktas Didž.
Britanijos Lietuvių Sąjungos
p-kui inž. J. Vilčinskui Vasa
rio 16sios proga R
buvo
t. k. pasakyta:
«Šiais laikais, kai Sovietų
Sąjunga dažnai tain veid
mainiškai pasisako apie se
nojo tipo kolonializmą, pra
vartu prisiminti, kad Jūsų
kraštas (Lietuva) buvo vie
nas pirmųjų aukų naujojo
tipo kolonializmo, kurį įve
dė Sovietų Sąjunga. Jūsų
kraštas taip pat vienas pir
mųjų patyrė išdavas rusų
politikos naikinti tautas, ne
norėjusias pasiduoti Stalino
komunizmui... Mes esame
įsitikinę, kad dabar vyks
tančios titaniškos grumty
nės išsispręs taikiu būdu ir
kietomis derybomis. Jūs ga
lite būti tikri, kad demokra
tinis socializmas tvirtai lai
kysis tiek tautų laisvės ats
tatymo dėsnio; tiek žmo
gaus teisių principų».
Šitas pareiškimas rodo, kad
ir tarptautinio masto politikai
šiandien jau yra aiškiai įsisą
moninę, jog Lietuva ir kitos
Pabaltijo šalys negali amži
nai likti svetimoje1 valdžioje.
Čia verta pažymėti, kad ir ki
tų tarptautinių politinių sąjū
džių veikėjai ne kartą yra pa
sireiškę už Pabaltijo tautų
laisvę (krikšč demokratų li
beralų ir kt).

— Bostone mirė, eidamas
55 sius metus, gabus architek
tas, inžinierius kompozitorius
muzikas, publicistas ir visuo
menininkas Vladas Adomavi
čius.

— Bostono Lietuvių
Piliečių Klubas perei
tais metais turėjo gry
no pelno 12.254 dole
rius (iš baro, salių nuo
mos ir kitų pajamų).
Vien tik iš baro gauta
apie 100 000 dolerių
(bruto) pajamų. Visas
draugijos turtas da
bar siekiąs 327.994 do
lerius. Reikia pastebė
ti, kad tai ne vienin
telė tokią draugija
Amerikoje.
— < Itos Informacijų» ben
dradarbis iš Stockhoimo pra
neša, kad š.m vasario 19 d.
Spongoje įvyko Švedijos LB
metinis susirinkimas. Valdy
bos pirm. arch. J. Pajaujis
veiklos pranešame nurodė jog
per praėjusius metus bendruo
menės sąstate žymesnių paki
timų neįvyko. \ eikloje dau
giausia dėmesio skirta lietu
viškųjų reikalų atstovavimui
tarp svetimųjų, glaudžia» hen
dradarbiaujant su pabaltiečių
ir kitų pavergtųjų tautų orga
nizacijomis. Diskusijose beiidruom nės reikalais kalbėjo
pulk Blažys, inž Kriaučiūnas,
dr. Lingis, pulk O. Urbonas
ir kt Vienbalsiai perrinkta
buvusioji valdyba ŠLB valdy
bą šiuo metu sudaro: pirm,
arch. J. Pajaujis, sckr. dail.
E. Budrys ir žd T. Būgienė.
Revizoriaus pareigos paves
tos inž Kl. Gumauskui.

LIETUVOS DELEGACIJA PAS
JONĄ ŽIAURŲJĮ KREMLIŲ
JE 1560 M.

Verta p įsiminti vieną cha
rakteringą incidentą Lietuvos
ir Maskolijos santykiuose, įvy
kusį prieš 400 metų.
Rudenį, 1560 mėtau Lietu
vos kancleris Mikalojus Rad
vila pasiuntė į Maskvą savo
delegaciją tartis del Livoni
jos Delegacijai vadovavo Jo
nas Šimkevičius.
Atvykus jiems į Kremlių,
caro Jono IV. vadinamo Žiau
riuoju, pareigūnai atydžiaiap
žiūrėjo lietuvius ir ištardė

PETRAS VAIČIŪNAS

Velykų varpai ir pavasario saulė
Džiaugsmu suskambėjo, viltim sumirgėjo:..
Kur dėtis, kuo gintis gražusis pasauli,
Nuo skausmo, nuo kraujo, nuo laisvės vergėjo?

Velykų varpai nenurimsta prabilę.
Jie šaukia kad teisę net-isė pamynė...
Bet šiandien kuo gydyti žaizdą sau gilią?
Kam kardas kaip širdį mumspiausto tėvynę?

niūkę eina kažinką kalbėda
miesi keturi dešimtokai. Beei
darni sustoja netoli kapų. Al
gis parodo pirštu kitapus plen
to esančią smėlio daubą ir
Velykų varpai ir pavasario saulė
sako:
Mums skelbia, kad Kristus iš mirusių kėlės...
— Štai čia, i tą eglę ir jkel
O mes dar gyvi ir ryž ingi pasauli,
sime. Tegul čia pakastiems
Ir skriaust nebeleisim brangios Lietuvėlės;
partizanams, nors negyviems
suplevėsuos mūsų trispalvė,
už kurią jie paaukojo savo
jaunystę.
Visi sutinka ir kiekvienas
norėtų tą uždavinį atlikti. Il
gokai ginčijosi draugai ir nu
tarė, kad vėliavą iškels Al
gis, nes jis sumaniausias ir bi
kas jie yra Po to visko jie
Jonui Žiauriajam pradėjus čiuliai juo labiausiai pasitiki.
buvo nuvesti į caro palatą smerkti ir keikti Lietuvą, Norėtų įkelt vėliavą ir Leo
Nei nepasisveikinęs, caras Jo kaip kad Chruščiovas smer nas, bet bičiuliai prieštarau
nas Žiaurusis «chruščiovišku» kė Ameriką Jungtinėse Tau ja. Leonas, prikandęs lūpąj
balsu suriko:
tose, Jonas Šimkevičius su sa nutyla...
Temsta... pradeda snigti, iš
«Kaip tai yra, kad jūsų tar vo atstovais palakė sudiev ir
karto smulkiu sniegu, tiesiog
pe nėra nei vieno kunigaikš apleido Kremlių.
galima įžiūrėti kiekvienos nu
čio ar tikro bajoro? Su muži
Sandara
kritusios
snaigės taisyklingą
kais aš nenoriu tartis!»
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
žvaigždutę, bet tolyn sniegas
Į tai Šimkevičius atsakė
krenta
dideliais kąsniais, pu
tvirtu, bet ramiu balsu:
PRIE VEIVERIŲ 1956 METAIS
«Pas mus Lietuvoje ir muži Pasakoja Tautietė Atvykusi rus, kaip vata. Algis patenkin
tas. Užsilipo ant kluono, nu
kai laikomi pagarboje O vai
iš Lietuvos
plovė nuo kraigo kartelę, pri
stybę atstovauti yra skiriami
žmonės ne pagal jų kilmės ar
Veiverių vidurinėje moky rišo prie jos, iš užančio išsi
turto, bet atsižvelgiant į jų kloje pasibaigė pamokos. Mo traukęs, vėliiavą — Lietuvos
sugebėjimus ir nuopelnus».
kiniai išsiskirstė. Štai į pakai
(Nukelta į 3 pusi.)
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Aloyzas Baronas

(tąsa)
— Mama, kodėl mes ten ėjome, kur taip stumdėsi žmo
nės? — paklausė duktė. Sera
fija nieko neatsakė. Ji tik pri
siminė visą Kristaus Kelią nuo
lopšio iki žygio {Jeruzalę ku
rio metu ji kartu su kitais
mėtė po kojų gėles, juostas
ir skaras. Džiaugsmingi šūka
vimai aidėjo senoj Jeruzalėj.
Seratija negalėjo atsakyti au
giltinei, kad ten stumdosi mi
nia vedanti nužudyti žmogų,
kurio gyvenimą ji visą laiką
stebėjo ir laukė, kada jis pa
darys ką nors karališko ir ste
binančio visą pasaulį. Ji neži
nojo, ar daugiau mylėjo tą
žmogų kaip įdomų artimą ir
pažįstamą, ar kaip nuostabų
stebukladarį, žydų tautos iš
gelbėtoją ir karalių. Visa da
bar beprasminga. Kas iš to

viso kas buvo, jei Jis mirs?
Serafija valandėlę klausė, kaip
triukšmas artėjo jų namų
link. Ji vėl galvojo, kad Jis
daugiau negu žmogus Bet ir
ne Dievas, jei miršta. O augs
kaip ir seniau vynuogynai,
skraidys po kiemą karveliai,
ji eis į aną viešbutį pasižiū
rėti, kaip gyvena pavargėliai
bet niekada nesutiks Jo. Kas
bepasakys, jog palaiminti tie.
kurie liūdi ir kas pakels luo
šus. Avių rinkoj kiekvienais
metais prieš Velykas šoks avi
nėliai, paskui jie graudžiai
verks, kai bus vežami pjauti,
ir skaudžiai tylės, kai bus
pjaunami ir visa eis kaip ir
seniau o Jo nebus. Išsiskirs
tys žvejai, išsivaikščios mi
nios. nedalys duonos ir ne
seks paskui Jį aklieji, norė
dami prisBiesti jo drabužių.
Liks paty Rymo kareiviai,

grąžus, tvarkingi ir griežti.
Žaliuos Alyvų kalnas, stovės
Antonijos pilis ant kalvos iš
kyšulio prie šiaurės vakarų
šventovės kalno kampo, vaikš
čios žmonės į Emmau, Joppe
ir Betsura, niūksos Siono kai
nas žaliai pilkas, ir kasdien
moterys šnekės, semdamos iš
Gikono šulinio vandenį, bet
niekada Jis neateis prie jo.
Buvo liūdna Serafijai ir ji sto
vėjo kankinama nebesugrąži
naniumo ir praeinamumo min
ties. Jos jaunystė p-aėjo ga
na paprastai Ištekėjo labai
vėlai, ir Sirachas, nors ir ne
barė, bet ir nemylėjo Ji sto
vėjo dabar bejėgė ką nors su
grąžinti ar pakeisti, ir jei at
rodė, kad ir ji tokia pat ma
ža ir smulki, kaip šalia jos
stovinti mergaitė. Mergaitė,
pažiūrėjus į susimąsčiusią, mo
tiną, tarė:
— Mama, klausyk, jie pas
mus ateina.
Tikrai, triukšmas buvo čia

pat už spindinčių vartų. Serą
fija valandėlę pagalvojo ir
staiga pakėlė vyno ąsotėlį,
padavė jį mergaitei, paėmė
ją už rankos ir išvedė iš kie
mo. Kryžiaus procesija ėjo
pro pat jų vartus. Prieky jos
ėjo maži berniukai, nešdami
kankinimo įrankius. Serafija
vėl ėmė skverbtis per minią,
kuri nebuvo tanki, nes minia
daugiau ėjo užpakalyje ir šo
nuošė, o procesijos priekyje
tebuvo tik paskiri žmonės. Bu
deliai norėjo ją sulaikyti, bet
ji susimaišydavo su kitais žmo
nėmis, be to, ji buvo graži,
ir sargybiniai minutę žiūrėjo
į jos šviesų veidą po tamsiais
plaukais ir į jos juodas ir spin
duliuojančias ir kai 'susigrie
bė ją sulaikyti. Serafija buvo
tik per žingsnį nuo Kristaus,
porą žingsnių atsilikusio nuo
Kiriniečio, kuris, stambus ir
nepatenkintas, vilko sunkų
medį. Nors Kristus buvo pra
kaituotas, sukruvintas ir pa

linkęs, bet vis dar atrodė tok8
pat augštas ir kruviname vei
de buvo tos pačios akys. Ra
mios, atleidžiančios ir tokios
geros, kad į jas negalima bu
vo pažvelgti. Serafija suklu
po, nusitraukė nuo galvos
skarą ir sušuko:
— Leisk nušluostyti] man
mano Viešpaties veidą.
Kristus kaire ranka paėmė
švelnios vilnos skarą, nubrau
kė ja per veidą ir, abiem ran
kom suvyniojęs skepetą, grą-;
žino Serafijai, kurt, pabučia
vus ją, pasikišo po siaustu. Vi
sa tai tetruko tik minutę, ir,
šitokio drąsumo nustebinti, ka
reiviai ir minia sustojo Gi Se
rafija paėmė iš mergaitės ąso
tėlį vyno ir pakėlė, bet tuo
laiku nežmoniška jėga prade
jo veržtis ar yn — pažiūrėti,
kas atsitiko. Minia pradėjo
ūžti daugiau negu pirma, va
rantieji suprato, kad leido at
sitikti kažkam neleistinam, ir
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H. Mošinskienė.

(Atkelta iš 2 pusi.)

trispalvę su šilkais išsiuvinė
tu Vyčiu — ir, sušukęs ant
kartelės, nužingsniavo tiesiog
per laukas, kapų link.
Priėjo... Apsidairė Tylu Bi
čiuliai dar neatėjo. «Na, irge
rai. Prikalęs jų palauksiu», pa
galvojo Algis ir užsikabino
vikriai rankomis pasišokėjęs
už eglės. Kvepia sakais, eglė
tyliai šniokščia,tarytum džiaug
damiesi, kad galinti tarnauti
tokiam gražiam tikslui. Štai
ir viršūnė. Algis jau kala. Su
kiekvienu plak ūko dūžiu pla
ka ir širdis. Prikalta gerai.
Trispalvė plevėsuoja virš eg
lės viršūnės. «Tegul negalvo
ja kraugeriai, kad pamiršome
me mes savo Laisvės šventę!
Mes užbaigsim padaryti tai,
už ką Jūs, broliai, kovojot.
Lietuva bus laisva! Taip pa
galvojęs, Algis pamažu lipo
žemyn, o nulipęs šoka per
griovį. Jis eis pasitikti bičiu
lių o paskui visi keturi iš to
lo gėrėsis plazdančia trispal
ve Nespėjo įkelti į p'entąko
jos, kaip pasigirsta rusiškas
«Stoj1». Tik dabar Algis atsi
peiki nuo savo minčių ir ap
sidairo — apsuptas iš visų pu
šių stribų - milicininkų. Įsodi
namas į mašiną ir vežamas iš
Veiverių į Kauną. Eglutę, ne
spėjusią pasidžiaugti savo gra
žiu papuošalu, parverčia ant
šono Ka1 atėjo draugai, nei
Algio, nei eglės neberado...
Dar ir dabar tas paliktas ga
na augštas eglės kelmas pri
mena gyventojus 1956 m. Va
sario Šešioliktąją.
Ryto metą žmonės, važiuo
dami į mišką matė trispalves
keliose pamiškės gairėse laig
vai plevėsuojančias.
Pas Algio tėvus tuoj pat bu
vo padaryta krata Iškrėsta
v skas, net ir paukščių inkile
liai medžiuose, tačiau nieko
nerasta, tik nuplauta kartelė
nuo kluono kraigo...
Daugiau tėvai Algio nema
tė. Tik už metų Algis iš Sibi
ro parašė tėvams laišką, kad
nuteistas kalėti 18 metų. Ten te
bėra ir dabar.
Žmonės spėja, kad Algį jgda
vė Leonas, nes po Algio suėmi
mo pasidarė niūrus, bijo tie-saus žvilgsnio ir... įsirašė *
komjaunuolius.
(ELI)

todėl stipriai pastūmė Serafiją šalin ir dėl šito neleistino
sustojimo ėmė mušti Kristų,
nors ir jie žinojo kad paduo
ti skarą nusišluostyti buvo se
nas paprotys. Budeliams ši
procesija buvo darbas, ir jie
norėjo kaip galima greičiau
juo nusikratyti Ki kvienastu
rėjo namuose savų rūpesčių.
Serai ja išsiveržė iš ją pra
dėjusios nešti minios ir grįžo
namo. Namie ji išsitraukė ska
rą ir pradėjo ją ant stalo. Ji
metama truputį prasisklaidė.
Virpančiom rankom išyynioju
si, suktelėjo:
— Veronikon — tikras pa
veikslas. Tikras.
Serafija susijaudinus ir išsi
gandus apalpo, ir šalia jos su
ąsotėliu rankoj ant grindų at
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Vandėnejės
Daugelis mūsų gal būt pri
simena Lietuvoje tas kuklias
moterėles mažuose ir didės
niuose miestuose, kurios per
simetusios naščius per pečius
nešdavo iš viešojo šulinio van
denį į privačius namus. Tai bu
vo kuklios, paprastos mote
rys, kurių pasaulis gal buvo
tiek vertas, kiek tie pilni van
dens kibirai, žadą jų gerbū
vį Nesudėtingos buvo ir jų pro
blemos. Bet nepaprastai sūdė
tingi buvo jų pasikalbėjimai.
— Suktos jų kelios prie šu
linio, nusimes naščius, pasis
tatys kibirus, ir kol pirmoji
traukia vandenį, kitos turi lai
ko pasišnekėti, pasipasakoti.
O pasakotis buvo ką!
— Mano duktė gavo dova
nų iš pono suknelę Tai tokia
graži, tokia spalvuota, net
akys raibsta!
— O manasis ponas, tai pa
sakė poniai aną dieną: ar da
vei šventėms Marijonai pini
gų? Tai toji tik mirkt, mirkt...
Nebežino ką atsakyti, sako—
daviau.
— O ar tikrai davė? — klau

šia smalsiai trečioji.
— O tau kas darbo ar da
vė, ar nedavė, — atsikirto.
— Vaje, tai ir paklausti ne
galima? - atsiliepė nuleisda
ma naščius ketvirtoji.
-- O tu, nuščiuvėle, iš kur
atsiradai? — užširdo ir vėl
Marijona
— Aš tau nuščiuvėle, o tu
kas? O tavo benkartas ar ne
su panaite vaikštinėja a?'
— O tu, rūpužė, tu mano
vaiką benkartu vadinsi! Še
tau špyga, še, še. še! - šau
kė Marijona, net jos sijonų
klostai dulkes sukėlė »
Ir taip susiginčijo nei iš
šio nei iš to moterėlės prie
šulinio.
Bet j s buvo paprastos Nie
kas jų nemokė socialinės eti
kos, niekas nepasakė apie ką
galima viešai kaP ėti — ką
girdėjo namuose, tai buvo jų
mokykla.
Daug liūdniau atsitinka, ka
da žmonės gavę paragauti
kultūros kvapo žmonės civi
lizuoti ir pasiėmė visuomenė
je vadovaujamus postus, įsi-

MAIRON.O VERTIMAS

Bažnyčioj gieda «aleliuja»;
Bet aš tyliu, širdy skaudu:
Čia žemėj ašaros, žudynės, —
Tai balsas giesmės velykinės,
Tarytum tyčiojas skundu.

Bažnyčiose Velykas švenčia
Pasaulis mūsų pažangus,
O brolis brolio neapkenčia!
Ir - kaip pažemintas žmogus!
Kad Kristus šiandie iškilmingą
Išgirstų aleliuja čia,
Jisai prieš minią nuodėmingą
Pravirktų ašara karčia

jungia į «Vandeuešių» būrį.
Liūdna ir graudu darosi į
juos žiūrint.
Štai vienas jų skubėdamas
gatve liko aptaškytas prava
žiuojančio automobilio. Aptaš
kė žmogų nuo galvos iki ko
jų, supurvino šviesų kostiu
mą. Stovi žmogelis, dairosi,
kaip čia jam apsitvarkyti,
kaip čia nusivalyti Mato pa
žįstamą veidą, berods drau
gą buvusį, viename suole sė
dėjusį, koja kojon žengusį.
Susitikęs aiškinasi: «Va, ma
tai, kaip aptaškė!» O draugas
nei iš šio nei iš to pasilen
kia, griebia šlapio molio
gniūžtę ir drebia tiesiog į vei
dą:.«laidar tau permažai!»
— sako.
Stovi žmogelis nustebęs, ne
tiki savo akimis: «Tai tu...
tu ., su kurio mes kartu savo
viršininkų skriauda dalino
mės, su kuriuo mes kartu ku
rėme geresnę atei į..» — vos
gali beištarti savo nustebimą
aptaškytasis.
- Eik šalin, nepažįstu ta
vęs Mano žmona sakė ką
esi kalbėjęs apie mane Paga
liau mano žmona, tai ne iavoji perekšlė...
— Bet, palauk.. Bet juk
mes beveik kūmai esame...
Kaip čia dabar?... — klausia
nelaimingasis.
— Nenoriu nieko žinoti nei

sisėdo duktė graudžiai raudo
dama.
Procesijoje į Golgotą ėjo
ir gerų žmonių Serafijai grj
žus į namus, vienas gerųjų,
Siracho tolimas giminė Solo
mas užėjo į Serafijos namus
ją atgaivino tuo pačiu vynu,
kurį ji nešė Kristui. Ji atsi
gavusi parodė skarą ir pasa
kė:
— Dabar jau išsižadu vis
ko už vieną šį V ešpaties at
minimą.
Išėjęs Solomas papasakojo
tatai moterims, kurios irgi su
grįžo į Serafijos namus pasi
žiūrėti.
— Vera ikon — šūktelėjo
viena.
— Tikras paveikslas.
— Tikras, kalbėjo jos vie

na paskui kitą, ir Serafija tą
dieną gavo amžiną paveikslą
bei naują amžiną vardą.
Veronika padėjo skarą į
skrynią ir kartu su kitomis
moterimis išėjo į Kalvarijos
kalną. Staiga Veronikai vis
kas pasirodė kitaip. Viskas
pasidarė prasminga ir pilna.
Ji išeidama pažiūrėjo į savo
mergaitės akis ir pamatė Jo
paveikslą, tokį mielą ir nekal
to gerumo Ir balandžiai links
mai skraidė viršum mūro, ir
jie a rodė kaip miniatiūrinės
I aveikslo dalys Dangus bu
vo tyras ir mėlynas. Ir Vero
nika toj platybėje ir gylyje
matė Dievo paveiksią. Žalios
palu ės, ir vynuogynai, ir piaš
takes didelės ir spalvotos, vi
sos iš Dievo rankų. Ir kaivė

liau sproginėjo kalnai ir griaus
tinis griaudė ir žybčiojo žai
bai mirus Kristui, Veronika
ėjo namo, matydama visur
Dievo paveikslą. Ir vėjuje, ku
ris judino palmes ir vynuogy
nūs draskė žemėn,ir liūdnam
ir pilkam danguje, kuriuo lė
kė tamsūs debesys, ir blykčiojančiuos į savo lizdą le
kiančių paukščių sparnuos —
Veronika matė Dievo paveiks
lą. Ir kpi grįžo namo, ji ska
rą paslėpė, nes ji kiekvienoj
vietoj kiekvienoj pėdoj ir sau
lės spindulio švytavime, ir
žvaigždės degime, ir mėnulio
spindesy Jordano upely bei
aksominiam kipariso žiede, ir
žalioj vejoj kalnų papėdėse
matė Dievo veidą ir girdėjo
jo žingsnius:

apie tave, nei apie tavo žmo
ną Eik sau! Gerai, kad likai
purvinas ir aptaškytas — čia
tavo vieta!»
Ir ta p baigėsi dviejų drau
gystė
Štai verčiame laikraščio la
pą. Ten vėl kaž Įsas, kuž kur
parašė vietoj jungtuko IR,
jungtuką TIK; va, ir vėl mo
ko, vargo žmogų tiesos, kam,
girdi, tu didesnę garbę sutei
ki tam pilkąiam žvirbliui, o
ne povų puošnioms plunks
noms!
Ir taip eina tolyn, tolyn...
Taip baisiai beprasmiai, taip
nykiai nekultūringai. A
Ir dėl ko visa tai? — Ne
jaugi lietuvis emigrantas, pa
likęs savo šalį, tėra vertas
«vandenešės» garbės? — Ne
jaugi perėjus svetimtaučio
kalvarijos kelią neberandame
būdų išsiaiškinti akystatoje?
Nemalonu, baisiai nemalonu
stebėti iš šalies tą tokį smulk
menišką tarpusavio «špygavi
masį». Nejaugi gyvenimo pa
tirties dar maža, kad supras
ti. kad įsijausti į tai kad kiek
vienas mūsų turi savo silpny
bių ir ydų?

Artinasi didžioji Prisikėlimo
šventė kurios simbolyje mes
išaugome, ypač mes, lietu
viai
Mūsų tauta eina begalinį il(pabaiga 6 pusi.)
Ir šventos moterys po Ve
ronikos, buvusios Siracho žmo '
nos Serafijos, mirties skarą iš
jos paėmė ir paslėpė, kad ji
išlaikytų ilgus amžius kitiems
žmonėms kurie nemato Die
vo nei tiksliausiam žvaigždžių
kely, nei jūros spindėjime, nei
amžinuose ma iniuose kalnuo
se ar mažam paukščio cieksėjime, bet kurie nori matyti,
kurie jieško ko nors sunkiai
įžiūrimo, nors skaroj atsimušusio paveikslo, užsimerkda
mi prieš didelį Dievo paveiks
lą: dangų, žemę, jūros dunde
sį ir nepabaigiamą dienų sku
bėjimą pro gyvenimą ir mir
tį į atsikėlimą ir į kančios
bei laiko pabaigą.
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Sveiki mieli Ateitininkai ir visi “L A." Skaitytojai džiaugsmingose Velykų Šventėse.
Aleliuja telydi visus musu darbus.
Kristus ir Tau Prisikėlė
Keletą metų no bolševikų
revoliucijos, kai tikėjimo per
sekiojimas buvo pačiam įkarš
tyje, Velykų Pirmą Dieną į
vieną Ukrainos kaimą atva
žiavo ateistinės propagandos
briga Policija prievarta šuva
rė į išniekintą bažnyčią apy
linkės gyventojus ir politrukas dvi valandas sakė kalbą,
šmeiždamas ir niekindamas
Kristų, ypač neigė jo dieviš
kumą.

(Minia tylėjo nuleidusi gal
vas ir bijojo ištarti žodį, bi
jo net garsiau atsidusti)
Kai išvargęs propagandis
tas baigė savo plūdimus, vie
nas seįnelis paprašė žodžio
Senelis buvo suvargęs ir api
plyšęs, todėl buvo palaikytas
«draugu» ir žodis jam duotas
Jis tepasakė tik vieną sakinį:
«Kristus prisikėlė, Aleliuja».
Santvaras '
Ir šis vienintelis sakinys už
degė minią Visi ėmė šaukti:
Dar Mes Neprisikėlė
Kristus prisik I ir senu ru
sų papročiu bučiuoti vienas
DAR MES NEPRISIKÊLE, ir akli,
kitą ir užtraukę velykinę
Kaip kūdikiai, kaip pumpurai be saulės pažvelgimo..
giesmę skirstėsi.
> uikybės ir paikumo vėtra atkakli
Atgal tamson, atgal į žemumas mus nešti ima. .
si ikinę savo propagando*
nesėkmingumu komisarai grį
Tulžies kartumą nešam gomury
žo atgal Pakeliui vienoj dar
Apviltos viltys širdyse išgraužė gilią žaizdą...
žiTėje išgirdę tas pačias gies
Numeski
mūs keliam šviesos, kurią danguj turi,
mes, pasuko ten. Būrelis pa
O Viešpatie, o Tėviška Apvaizda!
sislėpusių krikščionių šventė
Prisikėlimo pamaldas Nepra
Iš sutemų, pro pelkes ir girias.
šytus svečius su kryžium ran
Ateina minios, upėm iriasi laivai ir valtys..
koje pasitiko viena senutė ir
Tegu, tegu laukus — tūnojimo marias tarė: «Vaikeli, eik namo, pas
Pažadins giesmės ir šauksmai: Mes norim keltis!
veikink savo motiną, Kristus
ir Tau p.įsikėlė». Muskulai
suvirpėjo komisaro žanduose
ir jis nei žodžio netaręs apsi
suko ir paliko krikščionis ra
mybėje Kristus mirė už vi
sus ir prisikėlė visiems. Kris
tus mirė už kiekvieną ir pri
sikėlė kiekvienam, net ir la
v
biausiai puolusio žmogaus pri
sikėlimui. Todėl Velykos yra Ateitininku Vadas Stasys Šalkauskis
ne tik dži ugsmo šventė
(tęsinys referato, skaityto per Ideologinius kursus)
tiems, kurie jų laukia ir pri
NIJOLĖ VIN.KŠNAITYTĖ
sikėlusį Dievą garbina, bet ir
vilties šventė tiems, kurie Jį
Jis save uoliu pavyzdžiu už javo patys žymieji katalikų
paneigę niekina ar net per degdavo ne tik savo kolegas jaunimo organizacijų vadai
sekioja.
ir studentus, bet ir profeso bei jų spaudos redaktoriai,
rius.
kaip tai: Pranas Dielininkai
Jo išsilavinimas erudicija tis, Antanas Maceina, Simas
dėstomojo moks svarba, tau Sužiedėlis, Stasys Bar? dūkas,
- ATEITININKŲ ADORA rus jo gyvenimas visa tai pa Zenonas Ivinskis ir kt Be to,
CIJOS VALANDA yra paskir darė jį filosofijos skyriaus pa visa eilė gabių, veiklių mer
ta Didįjį Ketvirtadienį nuo H žiba ir centru
gaičių: Alina Petrauskaitė. Al
O filosofijos skyriuje studi bina Gerevaitė, Elena Balčiuiki 12 vai. nakties.

naitė, Elza Mikalauskaitė ir t.
t Tai buvo tikras jaunimo
elitas
Dr Z. Ivinskis štai ką pa
sakoja apie Stasį Šalkauskį;
«Prof. Stasio Šalkauskio as
ffluo buvo apipintas ypatinga
akademine garbe Mėgo ir
mylėjo jį stu entai — pasiry
žę ant rankų jį nešioti Jis bu
vo šviesiausias mokslo auto
ritetas Tokiu jį laikė ne tik
jo paskaitų klausantys studen
tai, bet ir kiti jo kolegos.
Kas darė prof Šalkauskį
taip populiarų ir visų ger
biamą?
— Pirmiausia jis labai rū

pestingai, paruošdavo s; vo
paskaitas, persunktas giliomis
mintimis. Jis savo lekcijas pa
tiekdavo raštu, niekad neim
provizuodavo.
Prof Šalkauskis nekarta stu
deniams minėdavo, j g tikras
šviesuolis inteligentas turi įsi
gyti: PLATŲ BENDRĄ IŠSI
LAVINIMĄ IR GILŲ SAVO
ASMENYBĖS PAŽINIMĄ.
Prof Šalkauskis buvo my
limas ne vien del jo kruopš
čiai paruoštų paskaitų, bet ša
o mokslinio autoriteto daug
nulėmė ir pati jo asmenybė:
skaisti ir šviečianti.
Studentams jis buvo labai
draugiškas, prieinamas ir de
mokratiškas.
Prof Šalkauskis būdamas
kritiškas ir sau suprato, kad
kad jis menkas docentas, kai
jam prisieina dėstyti laisvai.
Todėl nutarė jis pasiprakti
kuoti didaktiškai vienoje Kau
no gimnazijoje kur pradėjo
dėstyti logika. Jo mokinių tar
pe buvo tuomet ir prof. Simas
Sužiedėlis, kuris taip pasako
ja apie profesorių: Stasys Šal
kauskis dėstė logiką bandyda
mas mus pačius įtraukti į už
davinių sprendimus. Zenonas
Ivinskis pripažįsta, kad dar ir
šiandien jaučia tas nuotaikas
kuriomis sutikdavo prof. Šal
kauskį, kai jis sėsdavo audito
rijoje j katedrą, kai jis įvairio
mis progomis svarstydavo lie
tuvių tautos kultūrinį pašau
kimą, kai kartu su visa ateinuinKiška šeima na g anėdavo
ateitininkų principus ir parei
gas.
(B. D.)

T: S. Yla, Mz. KS

Vargonai, Gauskit,
Vargonai gauskit aleliuja,
Ir chorai, skelbkit džiaugsmo šventę, aleliuja!
Ir tu, širdie, tiek daug iškeltus aleliuja,
Pasveikink pergalę mūs Dievo, aleliuja!
Štai uolos virpa, aleliuja,
Mirtis be žado lenkias Kristui, aleliuja!
Sargai pakelt akių nedrįsta, aleliuja.
Jo pergalė kaip saulė teka, aleliuja;

Suskamba giesmės, aleliuja.
Ir būgnai muša: prisikėlė, aleliuja!
Ir vėliavos plasdena vėlei, aleliuja.
Garbė ir gyrius Dievo Sūnui, aleliuja!
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Aleksas Kalinauskas

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

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

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbu.
Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novetabro, 244
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 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.

GEROS ŽINIOS

PRANAS & ČIA. LTDAl
Madeirae em gerai

SĖD E: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 —• Pono: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiama 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 pakvitavimu,.
★ 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. Bogsfilauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykit©: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

.

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
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

VIENINTELIAI ATSTOVAI

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVlCiUS
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y 4

ICMÃCJ CAKKHERI

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

Lindoya vanduo yrr 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
Telefones: 51-4019 e 51-2223

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell
nos 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. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelj ir Kučinską, Moi
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
351.

•—••••

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

.••/€> F II J A”

Ir pr enumeraią apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Stasio Saldžio krautuvėje.
Rua Clemente Alvares, 137,
Lapa.

Caixa Postal 3967
g a ÍB «a

SÃO PAULO
•’ h a « » * b b *

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.
EJC82ITOE2Í© CČNTĄEBL
cimento
Irmãos Nascimento
RES, C R. C. SP. Nro 1.4S4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 —• Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

Wnsana- - • ••
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DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINOS BAŽNYČIOJE
VERBŲ SEKMADIENĮ
10 vai. Verbų šventinimas ir procesija Kristaus Kara
liaus garbei.
KV. ZELINA, 515

—

CAiXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Šv. mišių tvarka, kaip sekmadienį.

Šeštadienį iš vakaro:

reikalais. Taip pat nėra išaiš
kintas lietuviškų pasų klausi
mas. O vis tik reiktų nedel
siaut išaiškinti, nes bus nepa
togu kai paskiriems pidečiams
reiks kreiptis užsienio reika
lų ministerijon, ar kitas įstai
gas prašant padėties paaiš
kibimo.

— Lietuvių, Liet. Kat. Ben
druomenės choro ir ateitinin„ kų, dalyvavimą São Paulo gu
bernatoriui suruoštose pagerb
tuvėse, kovo m 18 d.. kas no
rés galės pamatyti šiuose S.
Paulo miesto kinuose; Cine
Ipiranga nuo 29 d kovo ligi
4 d balandžio, imtinai. Cine
Astor nuo 5 ligi 11 balandžio;
— BRONIUS IGNATAVIČIUS
Cine Paulista nuo 12 ligi 18
pora
mėnesių svečiavęsis pas
d. balandžio; Cine Banderantęs nuo 19 ligi 25 d. balan- savo brolį Prof, kan Dr. Z Ig
natavičių Rio de Janeire, ko
džio.
Lietuvių grupė buvo skait vo mėn 24 d. išskrido atgal
lį įgiauia iš visų tautinių gru į nuolatinę gyvenamą vietą,
pių. Čia taip pat yra nuopel Kanadon, Montrealin.
nas ir filmuotojo Alfonso Ži
— Paieškomas Adomas G e
bo, kuris filmoje atžymėjo įs
pūdingesnius lietuvių pasiro drimas ir ^Mikalina Linkausdymo momentus ir kurie be kienė.
veik visi praėjo per «cenzū
— ALBERTAS ŠIAUDŽIOrą», buvo patvirtinti kaipo tin
NIS, aviacijos leitenantas,
kami rodyti dienos įvykių apsprausminių
lėktuvų eskadri
žva goję, kinuose.
Filmavimas buvo atliktas lėje, šiuo metu yra Rio de Ja
kompanijos Vitoria Filmes neiro aviacijos bazėje šešta
Ltda., kurioje dirba ir mūsų dieniais dažniausia parskrenda, sekmadienį su savais pra
tautietis A. Žibąs.
leisti, į S. Paulo.
— Lietuvos Pasiuntinybei
PRANEŠIMAS.
Rio de Janeire ir Lietuvos
Konsulatui São Paulyje sustab
Brazilijos Lietuvių Bendruo
džius veikimą, lig šiol dar nė menės Tarybos visuot nas su
ra išaiškinta kas rūpinsis lie si rinki m as įvyks š m. balan
tuvių reikalais. Iš Pasiuntiny džio m. 9 d. (per Atvelykį)
bės dar nėra gauta jokio pra 15 vai V. Zelinoje, šv. Juozą
nešimo,» nors daug lietuvių po
mokykloje
Numatoma
teiraujasi kaip šis reikalas svarstyti svarbūs klausimai
bus sutvarkytas ir kur lietu surišti su tolimesniu Tarybos
viai turi kreiptis dokumentų veikimu.
(pabaiga iš 1 pusi.)
kadangi Europos problemų
vienoks ar kitoks sprendimas
yra lemiančios reikšmės ’ isai
tarptautinei raidai, Europa bu
vo ir bus pagrindinis sovieti
nės ekspansijos taikinys, o
tuo pačiu ir pagrindinis RytųVakarų kovos laukas. Pasita
rime ypač buvo pabrėžtas Vo
kietijos ir Centro bei Rytų Eu
ropos valstybių problemų glau
dus ryšys savaime aišku, kad
baronas v. Guttenberg čia reiš
kė pirmoje eilėje savo asme
nišką pažiūrą į Rytų-Vakarų
klausimus. Vis dėlto toji pa
žiūra yra įdomi.

Maloniai prašome visus na
rius dalyvauti.
B.L.B. Tarybos

Prezi durnas.
— Buvusieji Liet Kat. Ben
druomenės choristai, prašomi
susirinkti Didįjį Penktadienį,
tuoj po adoracijos, apie 5 vai.
po piet, bendroms repetici
joms pasiruošti giedojimui Pri
sikėlimo procesijos,pirmą die
ną Velykų, metu.

— Kovo 24 d. Vila Zelinoje
mirė Veronika Bagdoniecė, 72
metų amžiaus. Nuliūdime pa
liko dukterį Mariją, sūnų Juo
zą gyvenantį Mogim- Mirim
apylinkėje

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į

KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio,
III aukštas.
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

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

■ ANTANO OĄVILONIO

Išpažintis nuo 16 iki 17 va .. nuo 18 30 iki 19,30 vai.
19,30 vai. Didžiosios savaitės liturgijos paaiškinimas Šv Juo
zapo Mokykloje

DIDĮJĮ 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 irŠv. Mišios.

Išpažintis visą dieną nuo 7 vai.

VELYKŲ 1-MĄ DIENĄ
6 vai. Prisikėlimo procesija ir iškilmingos šv Mišios.

Kitos Mišios 8, 9, 10, 11 i? 19 vai.

— Didįjį Ketvirtadienį, 19.30
vai., šv mišių metu, Vi a Ze
linoje, giedos seselių pranciškięčių gimnazijos mokinių
choras.

— Laiškai: J. Masiuliui, I.
Gritėnaitei. I. Labuckui, I. Kut
kienei, M. Sejunienei, J. Brak
niui. A. Pumputienei, A. Gudavičienei, M. Matelionytei.
BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS TARYBOS
NARIŲ SĄRAŠAS.

1. Kun. Juozas Šeškevičius
2. Kun. Pijus Ragažinskas
3. Baužys Juozas
4. Žibąs Alfonsas
5. Remenčienė Marija
6. Matelionis Juozas
7. Draugelis Eliziejus
8. Remenčius Stasys
9. Mošinskienė Halina
10. J odelis Jonas
11. Vinkšnaitienė Magdalena
12. Jurevičius Stasys
13. Vancevičius Stasys
14. Karpavičius Juozas
15. Navickas Vygandas'
16. Valavičius Jonas
17. Bačelis Zenonas
18 Bratkauskas Jonas
19. Valavičius Henrikas
20. Tūbelis Balys
21. Mitrulis Leonardas.
Artimiausieji kandidatai: Za
pereckas Jonas ir Buragas
Jonas.
Pastaba: Šis sąrašas skel
biamas Tarybos narių dėmė
siu , kad šaukiant Tarybos su
si rinkimus nariai malonėtų
juose skaitlingiau dalyvauti.
B.L.B. Tarybos Prezidiumo
Sekretore.

— Dėl ankstybo pavasario
laivininkystė Nemunu šiemet
prasidėjo apie mėnesį anks
čiau, negu būdavo kitais me
tais Jau nuplu dyti pirmieji
kroviniai iš Kauno į Jurbar
ką, Tilžę (Sovietsk) ir Klai
pėdą. Netrukus pradės plau
kioti ir keleiviniai laivai.

— Lietuvos filmų studijos
pagamintas filmas «Kai susi
lieja upės» buvo peržiūrėtas
Kultūros ministerijos ir su pas
tabom leistas apyvarton. Fil
mas pagamintas dalyvaujant
latvių ir gudų artistams. Fil
mui scenarijų paruošė gudų
rašytojas Bravko. — Lietuvos
kino studijos direktorius Lo
zoraitis, kultūros ministério
pavaduotoja Meškauskienė ir
dar keli pareigūnai išvyko į
Maskvą pasitarti dėl «tolimes
nio kino mono ugdymo». Fil
mui muziką parašė lietuvis
Indra.
— «Elfos» fabriko laborato
rijoje daromi bandymai paga
minti magnetofonus su labai
lėto dažnumo juostelėmis, taip
kad paprastai jau negalėtų
klausytis žmogiška ausis (o
tik su tam tikrais prietaisais)Savaime aišku, kad tokie spe
cialūs magnetofonai eiliniams
piliečiams ir kasdieniniams
reikalams nereikalingi. Jie
gali būti vertingi tik kari
niams —- ar špionažo tikslams.

— VILA ZELINOS LIETU

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Lietuvi
Klausyk ir remk

Manufatura de «Botões Estrela»

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Rua Prof. Gustavo P. de 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.

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.

(pabaiga
gą Kalvarijos
susimąsčiusi,
tri. Ji eina tą kelią ne vien
savo tėvynėje, ji eina jį ir
svetur. Bet broliai tėvynėje
yra atsparūs, nes jų yra daug
savoje žemėje. Nublokštoji
saujelė į S. Paulo miestą yra
kaip mažytė dalelė, kaip smul
ki atskala. Tačiau, jei jūs, ka
da pažiūrėsite ilgiau į nakties
dangų, matysite meteorų švys
telėjimą, kuris momentui už
temdo ir labiausiai šviesias
žvaigždes. Ir ne vienam tas
meteoro švystelėjimas palie
ka daug gilesnį įspūdį kaip
nuolatiniai mirgantys žvaigž
dynai.
Lietuviai S. Paulyje galėtų
būti tokiu meteoru mūsų tau
tos istorijoje. Tačiau švytėji
mas yra labai skirtingas, pa
lyginus su purvo dėme.
Mokėkime būti etiški savo
tarpe Kam dar trūksta tos vi
suomeninės etikos, pasimoky
kime iš vyresniųjų, ar paga
liau iš svetimtaučių. «Tas ne
paukštis kuris savo lizdą der
gia» — sako patarlė. įpras
minkime ją sau.
Asmenines sąskaitas galima
suvesti namuose. Nešvarūs
skalbiniai slepiami atskiron
dežėn nuo žmonių akių. O,
kaip būtų baisu, jei kiekvie
name V. Zelinos kieme jie ka
botų dvokiantys ir biaurus!
Velykoms besiartinant, šva
rinkime savo namus: švarios
užuolaidos, švarios staldeng
tės, švarūs rūbai ir švari
siela !|
Štai, tada pajusime Lietuvos
pirmųjų žibučių švelnųjį kva
pą, tada paduodami draugui
ranką su atvira šypsena gali
me sakyti: «Laimingų Šventų
Velykų!»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadieni:
Parque das Nações 1$ vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
PAJ IEŠKOMI
Pijus Grincevičius ir jo žmo
na Elena Venteraitė, bei jų
vaikai Albinas ir Juzė, atvy
kę į Braziliją 1927 metais, ki
limu iš Pašešupio, jiešKo gi
minės iš Lietuvos, atsiliepti
šiuo antrašu:
Jonas Petrikas, Rua Barão
de Itapetiainga, 262, 4’ andar
Sala 406.

Zosė Paseskaitė, kilusi iš
Aleksandrijos dvaro, Šaulių
aps. Brazilijoje ištekėjusios už
Vinco Daukšos ir kartu atvy
kusios Olesės Norvilaitės, iš
tekėjusios už Paleckio.
Atsiliepti šiuo antrašu:
Petras Vaivodas, av. Mar
tini Francisco, 1161, Santo An
drė, Parque das Nações, Vila
Lucinda, Est. S. Paulo.

