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DAUG DŽIAUGSMO VELYKŲ ŠVENTĖSE J. E. Vysk. V. Brizgys sveikina 
lietuvius Brazilijoje

Kristaus mirtį ir prisikėlimą minėdami pripildysi- 
me maldos namus. Sąžinėse nužengsime į savo gyveni
mo gelmes, mintimis ir širdimis kilsime ne tik ligi kry
žiaus, o ligi dangaus.

Nuo kryžiaus Kristus žvelgė į visą žmoniją, mirė 
ir kėlės iš mirties už visą žmoniją. Turėkime drąsos ir 
širdies kiekvienas pro savo reikalus ir rūpesčius pa
žvelgti į žmoniją ir pamatyti visus mūsų laiko kanki
nius, visus esančius dvasios tamsybėse, medžiaginiame 
skurde. Už juos visus pasakytas Kristaus žodis: «Gaila 
man minios», už juos visus Kristaus mirtis ir prisikėli
mas. Už juos paliktas mums Kristaus žodis: «Jūs turite 

Įduoti jiems valgyti».
Kiekvieno mūsų džiaugsmas Velykų šventėse bus 

tiek didelis, kiek širdyje bus meilės Kristui, mūsų bro
liams lietuviams ir kiekvienam Kristaus atpirktam žmo
gui. Jūsų džiaugsmas tebūnie pilnas.

Nuoširdžiai linkėdamas visiems Kristaus palaimos.
Vysk V. Brizgys.

PAJAULYJE
— ARGENTINOJE naujoji 

vyriausybė suštukė parlamen 
tą, kuriam vyriausybė pada
vė svarstyti įstatymus, gana 
griežtus, nukreiptus prieš pe- 
ronistus ir komunistus. Jei 
šie įstatymų projektai būt 
priimti, tai būt panaikinti ir 
peronistų atstovai, išriinkti 
kovo mėn. 18 d. Bet parla
mentas svyruoja ir vengia ga 
tūbinio žodžio tarti. Ir pačio
je vyriausybėje nėra vienos 
linijos. Vieni nori vartoj griež 
tas nriemones, kiti švelnes
niu keliu prie tikslo eiti

Kariuomenė yra įsakiusi, 
kad prieš peronistus ir komu 
nistus nukreipti įstatymai būt 
septynių dienų laikotarpy pri 
imti.

Argentinos parlamentas yra 
pasidalinęs į daugybę partijų 
partijėlių Sunku prieiti prie 
vienybės net kraštui pavojin 
gu momentu.

— KOMUNISTINĖJE KINI
JOJE siaučia didelis žemes 
ūkio krizis. Gręsia bado pa 
vojus. Vyriausybė sustojo ko 
munų (nusavinimo) organi
zavimą.

— SOVIETŲ RUSIJA, kaip 
rodo statistiniai daviniai, že 
mės ūkyje žemiau stovi ir 
mažiau pagamina, negu carų 
valdymo metais Apie Ameri 
kus pralenkimą nėra nė kai 
bos. Pirma turi pasivyti ir 
pralenkti car.stinę Rusiją.

— VAŠINGTONE Berlyno 
klausimu tarėsi JAV užsienio 
įeikalų ministeris Rusk su So 

vietų Sąjungos ambasadoriu
mi Anatol Dobrinin. Vakarų 
Vokietija susirūpinusi šitais 
pasitarimais. Už tat greitu lai 
ku į JAV vyks Vakarų Vokie 
tijos užsien o reikali] minis
teris ir parlamento pirminin
kas.

— GROVUKO. Sovietų Są
jungos užsienio reikalų minis 
teris lankosi Jugoslavijoje. 
Šio vizito tikslas pastangos 
suartinti Belgradą su Maskva.

— MIKOYAN, kaip spėlioja 
užsienio politikos žinovai, bus 
K uščiovo įpėdi&is Jis ir da
bar turi daug Įtakos Rusijos 
užsienio politikai

— BOLIVIJA nutraukė di 
plomatinius santykius su Čile, 
kadangi upės Lauca, kusi pra 
sideda Čilėje ir įteka į Boli 
vijos teritoriją, vagą Čilės y 
riausybė pakeitė, nebeįtekės 
daugiau Bolivijos teritorijom 
Bolivijos vyriausybė padavė 
skundą Amerikos Valstybių 
Organizacijai Bolivija atšau
kė savo ambasadorių iš Čilės, 
Čilės ambasadorius taip pat 
iš Bolivijos išvyko. Bolivijoj 
vyksta didelės demonstraci
jos nukreiptos prieš Čilę.

- IŠ FIDEL CASTRO tvar 
kos bėga, kas tik pajėgia. Šią 
savaitę krašto sostinėje, Ha
vanoje, vienas autobusas pa 
suko Į Brazilijos ambasadą 
su šešioliki kubiečių, kurie 
paprašė politinės pabėgėlių 
globos Kadangi ambasados 
vartai buvo uždaryti, tai au
tobusas įvažiuodamas juos iš 
griovė.

— ANGLIJOJE žymūs gydy 
tojai paskelbė, kad rūkymas 
iššaukia plaučių vėžį Š's gy
dytojų pasireiškimas padarė 
didelio anglams įspūdžio Daug 
kas metė rūkyti. Bet atprasti 
nelengva. Vieton rūkymo įde 
da burnon specialius saldai
nius.

— BRAZILIJOS politinėje 
padangėje daugiau judėjimo 
ir naujienų laukiama po šven 
čių.

TARPTAUTINIS IŠE VlŲ 
KONGRESAS ROMOJE

Sukankant dešimčiai metų 
nuo Pijaus XII «Exul Familia» 
paskelbimo, Ap. Sostas nori 
pakartotinai atkreipti visos 
žmonijos — tremtinių bei emi 
grantų ir juos priimančių dė
mesį į ano istorinio dokumen 
to nuostatus bei dvasią. Tuo 
inkstu š m. rugpjūčio 3 7 d. Ro 
moję įvyks tremtinių ir emi
grantų kongresas. Programos 
svarbesni momentai, įskaitant 
ir audienciją pas Sv Tėvą, 
jau paskelbti.

Labai pageidaujama, kad lie 
tuviai planuoją .962 m vykti 
Europon, savo kelionę taip su 
tvarkytų, ka 1 rugpjūčio 3 7 d. 
būtų Romoje, dalyvautų šia
me kongrese savoje lietuvių 
grupėje. Dalyvauti dera ne 
vien šio Varo tremtiniams, bet 
ir seniems emigra Tams bei 
svetur gimusioms (variuose 
tarpt ko gresuose lietuviai 
iki šiol gražiai pasireiškė Ti
kėkimės, kad ir šiame kongre 
se, kuris savo prasme mums 
yra ypatingai savas, lietuviai 
neliks nepastebėti.

Kongresui registruotis gali 
ma jau dabar. Amerikos ir Ka 
nados lietuvius prašome ra
šyti: Rev S. Raila, 225, S. 4th 
St, Brooklyn 11, N.Y, USA.

Kitų kraštų lietuvius prašo 
me rašyti tiesiai mūsų šv. Ka 
zimiero kolegijai Romoje, Via 
Casalmonferrato 20, Italy.

Amerikos ir Kanados lietu
viai, kartu sudarydami pakan 
karnai gausią grupę, galėtų 
žymiai sumažinti kelionės iš
laidas Smulkesnių informaci
jų šiuo reikalu bus paskelb
ta vėliau. Norintieji apsigy
venti Romoje, mūsų kolegi 
jos naujoje patogioje svetai
nėje, turėtų nedelsdami tai 
pranešti kolegijos vadovybei.

Jūsų Kristuje —
Vysk. V Brizgys

— Konradas Kaveckasrašė 
Sovietskaja Litva, kad pernai 
buvo dainų šventės Vilniuje 
ir Kaune, o tradiciniai festi
valiai Rambyne ir prie Plate 
lių ežero. Rajoniniai savivei
klos rateliai organizavo daug 
susitikimų. Meninis jų lygis 
nevienodas. Tarp labiausiai 
pažangių minėjo Vilniaus uni 
versiteto dainų ir šokių an
samblį, vyrų chorą. Tai inte
lektualų ansambliai, Iš chorų 
kuriuose dalyvauja fabrikų 
darbininkai, labiausiai pažen
gęs Kauno «Audinių» choras.

Tačiau chorų daugumas dai 
nuoti mokosi iš klausos Gai
das vartoja daugiau žodžiam 
prisiminti. Dėl to sunkesni da 
lykai, kaip kantatos, dar sun 
kiai įveikiami. O atėjo laikas 
paruošti kvalifikuotus chorve 
džius lygiui pakelti. Mokyklo 
se mokiniai negauna pakanka 
mo muzikinio išsilavinimo.

— AMERIKA paleido erd- 
vėn eilę «slaptų» raketų. Vie 

na jų buvo paleista 17 d ba 
landžio iš Vandenberg, Cali
fórnia, karo aviacijos bazės. 
Ar paleidimas erdvėn raketos 
pavyko ar nepavyko, nieko 
nepranešė.

— ARŽELIJOJE terorizmo 
veiksmai tebevyksta. Nė griež 
tos De Gaulle priemonės te 
roristų negąsdina. Nuo Naujų 
Metų vadinama slaptoji ka 
riuomenė, kuri" kovoja už 
prancūzišką Arželiją, teroro 
veiksmais nužudė 3733, o su
žeistų — 8024. Granatų sprb 
girnai ne tik žmonių užmuša, 
bet ir didelių material nių 
nuostolių padaro Orą mieste 
buvo sugriautos didžiausio 
vietos dienraščio patalpos- 
spaustuvė.

— Minas Gerais estade, San 
ta Maria do Suaçui buvo nu
šautas deputatas Nassib Rai- 
dan Šimtai policininkų gaudo 
kaltininkus.

— Jau žinomas São Pauly - 
je plėšikas «Mascarado» vėl 
pradėjo užpuldinėti rezidenci 
jas. Policijai nepavyksta už
puoliko suimti.

— Sovietų Rusijos derlius 
nuo vieno hektaro yra atsili
kęs nuo Amerikos 60 procen 
tų. Rusijai trūksta mašinų ir 
trąšų Amerikoje žemdirbys 
yra laisvas, dirba sau, o Rusi 
joj žemdirbys yra vergas, ką 
uždirba turi valdžiai atiduoti. 
Čia ir glūdi pagrindinė rusų 
ūkio atsilikimo priežastis.

— Chimijos laboratorijoms 
pastatyti, S. Pauly, universi
teto mieste, Fordo fondas pas 
kyrė 490 tūkstančių dolerių. 
Fordo fondo centras yra New 
Yorke.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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VelyJcu, Varpai
PETRAS VAIČIŪNAS

Velykų varnai 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 neteisė pamynė . 
Bet šiandien kuo gydyti žaizdą sau gilią? 
Kam kardas, kaip širdį, mums plausto tėvynę?

Velykų varpai ir pavasario saulė
Mums skelbia, kad Kristus iš mirusių kėlės ... 
O mes dar gyvi ir ryžtingi, pasauli, 
Ir skriausti nebeleisim brangios Lietuvėlės!

— Kaip žydai gyvena So
vietuose? Nors sovietiniais 
šaltiniais nesą jokio žydų klau 
simo Sovietų Sąjungoje, ta
čiau tikrovėje nors tai ir ne
žymu iš pa iršiaus, tačiau žy 
dų tautinis, kultūrinis savisto 
vumas nuolat slopinamas. Pa- 

, gal sovietų enciklopediją «žy 
etai ir čigonai» esą išsiklaidę 
po visą Sovietų Sąjungą. Pa
gal gyventojų surašymo duo
menis (1959 m.) išviso gyven 
tojų, pažymėjusių išpažiną žy 
dų tikėjimą, buvo 2 26b 000- 
Jų tarpe 472 000 kalbą «žydų» 
(jiddisch) kalba — jiems du 
kart per mėnesį leidžiamas 
25 OOo egz. žurnalas «Sovieti
nė tėvynė». Organizaciniu po 
žiūriu tie žydai neturi nei sa
vo atstovybės, nei mokyklų 
ar teatro. Pagal Chruščiovą, 
sovietai laukią iniciatyvos iš 
pačių žydų — girdi, tik nuo 
jų pačių priklauso, ar jie pa
norėtų turėti savo atskirą vals 
tybę, kaip Biro-Bldžane ar 
pan. Tačiau žydai, bijodami 
pasėkų, iniciatyvos nerodo.

Iš 2,2 mil. žydų tikėjimo so 

vietinių piliečių, pagal JAV 
žydų duomenis 300.000 žydų 
gyvena Maskvoje ir Ketvirtis 
milijono Leningrade. Jie turį 
savo sinagogas, tačiau jų skai 
čius krentąs 1961 m.Sovitti- 
joje buvo uždaryta 12 sinago 
gų — jas per mažai lankę, 
ar jų rabinai buvo išmirę. Ne 
spausdinami šventraščiai he
brajų k. Iba, uesa mokyklų 
rabinams paruošti Sovietuo
se es .ma ir žymių asmenų, 
kaip smuikininkai Oistrachai, 
rašytojas Erenburgas, medi
kai, fizikai, šachmatų meiste
riai — jie esą gerbiami, nors 
jie ir nesigėdi savo žydiškos 
kilmės.

— Lietuvis — australu uni
versiteto lektorius. Melbour
ne ligšiol gyvenęs inž. Z. Bu 
drikis persikėlė į Perth, kur 
lektoriauja Vak. Australijos 
universitete, dėstydamas elek 
trotechniką. Z. Budrikis yra 
baigęs Sydney universitetą.

— Maironis paminėtas Aus 
tralijoje. Melbourne, kovo 25 
d. poeto 100 m. gimimo sukak 

ties proga A. Krausas kalbė
jo apie Maironį Lietuvai at
gimstant, o A Zubras apie 
Maironį kaip rašytoją. Morkų 
no vadov. oktetas padainavo 
keletą dainų, skambino Švam 
baite ir Jokūbauskaitė, dėklą 
mavo Statkutė, Malakūoaitė 
ir Žižytė.

— Lietuvaitė iš Punsko 
Australiją. Australijos lietuvių 
laikraščiai plačiai aprašė Te

i resės Slavickaitės (Slovikaus 
kaitės) kelionę iš Punsko į 
Australiją, Sydnėjų, kur kovo 
mėn. ji susituokė su ją atkvie 
tusiu Pranu Dailide. Paklaus-
ta apie Punsko lietuvių gyve 
nimą, Slavickaitė papasako
jo, kad šiaip Punsko lietuvių 
gyvenimas sunkus, tačiau iš 
lenkų pusės dabar jaučiamas 
mažesnis spaudimas Neseniai 
po ilgų kovų gautas lietuvis 
kunigas. «Tėviškės A dai» pa 
stebi, kad Punskietės Tere
sės nuoširdus būdas, graži 
laikysena sukėlė susidomėji
mą ir Australijos lietuviai, 
esą, domisi, kad daugiau at 
sikvietus Punsko lietuvaičių...

— Balandžio mėn. 6-8 d. d. 
Vak. Berlyne, Kongreso rū
muose vyko Tarptautinių Lais 
vųjų Profesinių Sąjungų Cen 
tro Tremtyje šeštasis kongre 
sas. Šios organizacijos eentri 
nė būstinė yra Paryžiuje ir 
ji apjungia 10 pavergtų tautų 
atstovus Centro atstovauja
mos tautos: Lietuva, Latvija, 
Estija. Bulgarija, Čekoslova
kija, Jugoslavija. Lenkija, Ru 
munija, Vengrija ir Ukraina. 
Lietuvių tremtyje delegaciją 
Berlyno kongrese sudarė: Jo 
nas Glemža ir Jonas Petrai 
tis (abu iš Fed, Vokietijos) ir 
Pov. Juknevičius (Belgija).

T. Angelaitis

Kunigo Pagrobimas
(pbaiga)

Tuo metu staiga iš po šven 
toriaus vartų stulpų išbėgo 
du vyrai ir prisistatė prie ku
nigo.

— Draugas areštuotas!
— Kaip tai?! Čia gatvėj? 

Prašau į kleboniją, aš čia gy 
venų, išsiaiškinsime.

— Be kalbų! E, tu, — tarė 
enkavedistas Jonui, — pasi. 
vyk vežiką ir sugrąžink čia.

Vežikas buvo jau keletą 
šimtų metrų pavažiavęs. Je
nas vijosi vežiką. Atsigręžė: 
enkavedistai tempia kunigą į 
šoninę gatvelę Jonas, palikęs 
vežiką, šaukdamas «palaukit», 
grįžo prie šventoriaus. Bet 
kunigo su piktadariais nebe
buvo matyti. Greit šoko pro 
vartus šventoriun ir į klebo
niją. Ant šventoriaus sutiko 
patį kleboną, kuris, kaip ir 
kiekvieną vakarą, vaikščiojo, 
kalbėdamas rožančių.

— Kanauninke, jūsų kuni

gą areštavo, - uždusęs dės
tė Jonas.

— Kurį? Kur?
— Vaclovą, čia pat, va, prie 

vartų.
— Kur? —- bėgo prie vartų 

kanauninkas. /
— Va, čia Šia gatvele nu

sivedė. Aš su juo atvažiavau.
— Ką? Kunigą! — klausė 

atbėgęs iš gretimų namų Ka
zimieras Jančius. — Toks ku 
nigas! Ir pagavo tie velniai! 
Bėkim iki kalėjimo, gal dar 
užčiupsim.

— Nieko jau nebus, — tarė 
Jonas, — aš nebegaliu. Aš 
grįžtu.

— Tu grįžk pas kanaunin
ką, o aš mėginsiu pasivyti.

Abu kunigo gelbėtojai per
siskyrė Kazimieras bėgo, deg 
damas pykčiu. Jam rodės, jog 
jis vienas kelius enkavedis
tus sutvarkytų Tiesa, vyras 
buvo pačiame stiprume. Baž 

nyčios reikalų gynimui jis bu 
vo pasiryžęs patarnauti viso
mis jėgomis. Kalėjimas buvo 
jau nebetoli. Gatvėse maišėsi 
žmonių Tačiau lyg kad nie
ko nebūtų įvykę. Kiekvienas 
skubinosi su savais reikalais. 
Pasivaikščiojimai buvo jau 
pranykę. Seniau kai kuriose 
gatvėse žmonių būdavo pilna 
iki vėlyvos nakties Dabar bu 
vo vaikštoma tik anksti vaka 
re, saulei leidžiantis. Kiek 
vėliau kiekvienas stengėsi be 
reikalo nesimaišyti gatvėje, 
nes areštai kratos, suėmimai 
būdavo vakare ir naktį.

Kazimieras pasiekė ir ka
lėjimą, bet nieko nerado Ne
toli kalėjimo vaikščiojo vie 
nas kitas įtartinas tipas. Aiš
ku, kad enkavedistai saugojo 
Kazimieras nusiminęs grįžta 
į kleboniją. Ant šventoriaus 
teberado kanauninką, beklau 
santį Jono aiškinimo apie su
ėmimo aplinkybes

— Na, kaip? — kreipėsi ka 
nauninkas, pamatęs Kazi
mierą.

— Nieko, — skambėjo liūd 

nas atsakymas.
- Ką daryti? Ką daryti? — 

pakartotinai klausė Kazimie
ras. — Tu, Jonai, kelmas! 
Dayei kunigą areštuoti. Reikė 
jo rėkti, jei nepajėgei apsi 
ginti Būčiau aš tuoj atbėgęs. 
Mes būtume...

— Šaukiau. Kad aš... Mane 
pasiuntė vežiko. Dabar išei
na, kad aš kaltas, kad kuni
gą suėmė.

— Na, nesikaltinkit, — tarė 
kanauninkas — Aš einu pas 
kambinti telefonu milicijai 
Gal pasakys, kodėl areštavo.

— Pasakys .. tie šunys,. — 
abejojančiai tarė Kazimieras, 
sekdamas su Jonu kanau
ninką

— Alio! Prašau milicijos vir 
šininką! — kalbėjo kanaunin. 
kas. - Milicijos viršininkas?... 
Čia buvo toks įvykis. Atvyku 
sį prie šventoriaus mano ku
nigą Vaclovą du vyrai suėmė 
ir nusivedė. Ar jūsų įsakymu 
tai padaryta? Ar areš^avot? 
Ar į kalėjime?...
Atsakymas buvo trumpas.

— Ką atsakė? — šoko klaus 

ti Kazimieras.
— Jie visiškai nieko neži

ną Jokio įsakymo areštuoti 
nedavę Palaukit — paskam
binsiu dar prokurorui. Juk jis 
yra pažįstamas. Jo tėvai geri 
žmonės Tik jis bedievis, su 
žyde susidėjęs.

Tačiau ir iš prokuroro ga
vo tokį pat atsaką. Nieko ne
žino.

— Dar mėginsiu skambinti 
NKVD viršininkui, — stengė
si kanauninkas.

Bet ir iš NKVD gavo tokį 
pat atsaką Nieko apie betko 
kio kunigo suėmimą nežiną. 
Taip kunigas buvo dingęs 
kaip į vandenį.

— Dabar mane visi kaltins, 
— liūdnu balsu tarė Jonas.

— Ir kaltas esi, — atsakė 
Kazimieras. — Jei lydi kuni 
gą, tai ir gink. Išsižiojėlis!

— Nesibarkit. — ramino ka 
nauninkas. —' Ką padarysi, 
kad Jonas nespėjo Susiorien
tuoti Dabar po laiko. Rytoj 
as vėl ieškosiu. Gal pavyks 
bet kas sužinoti. O vargšas
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— Iš Paryžiaus lietuvių vei 
klos. Visa eilė Paryžiaus lie 
tuvių dalyvavo, atstovaudami 
Lietuvą, lietuvius įvairiuose 
kongresuose E. Turauskas lie 
tuvius krikšč. demokratus ats 
tovavo 15 me Tarpt. K. Dem. 
Unijos kongrese Šveicarijoje, 
Luzerne, vėliau Paryžiuje da 
lyvavo NEI kultūrinės komi
sijos posėdžiuose. Dr. J. Be
veikė podarė pranešimą apie 
Boną Sforzą — Lietuvos val
dovę (1519 1544) Paduvoje, 
Italijoje, įvykusiame Tarpt. 
Teisės Istorijos kongrese. B. 
Šlepetytė Venskuvienė kalbė
jo Ramoje įvykusiame Pasau
lio Kat Moterų Organizacijų 
Unijos kongreso atidaryme 
Šiai unijai priklauso E6 mili
jonai kat moterų A. Venskus 
dalyvavo Tarpt Jaun. Krikš. 
Dem. Unijos Komiteto posė
džiuose Šveicarijoje ir Olan
dijoje.

Prie Pasaulinio Motinų Są
jūdžio sudarytas Lietuvių Mo 
terų Komitetas. į jį įeina: S. 
Jokubauskaitė Pagnier —- pir., 
J. Mačiukaitė Matore, E Tu- 
rauskienė ir D Kučinskaitė- 
Japy. PMS surengtoje mugė
je su lietuvišku skyrium LM 
Komitetas skoningai ekspona 
vo lietuvių liaudies meno iš
dirbinius ir rankdarbius.

— Apie 3000 jaunuolių, ki 
lūšių iš anapus geležinės už
dangos, mokosi į kunigus įvai 
riose laisvojo pasaulio semi
narijose, tuo tikslu, kai tik 
bus laisvas įvažiavimas, tuoj 
vyks apaštalauti į savo gim
tuosius kraštus Tarp tokių 
studijozų yra ir lietuvių klie
rikų kurie mokosi Romoje 
šv Kazimiero kolegijoj.

JAV didžiųjų dienraščių

kunigas Vaclovas!
♦ ☆ ☆

Kambaryje, užsirėmęs prie 
stalo, sėdi kunigas Tadas Jis 
skaito knygą, ruošia pamoks 
lą. laukia Jono I aikrodiš iš 
muša pusę dvyliktos Kunigas 
atsikelia, pereina per kamba 
rį ir vėl atsisėda.

— Bet kodėl taip ilgai ne
grįžta Jonas, — pusbalsiai ta 
ria sau Tadas. — Juk buvau 
pr.šęs, kad grįžęs užeitų O 
gal kas negero atsitiko? Ne. 
Vacius turi išsisukti. Nejaugi 
šiandie jau būtų galas.

Apačioje klebonijoj staiga 
pasigirdo neaiškūs balsai. Ta 
das įsiklauso: lyg kas verkia, 
lyg kas dejuoja Kalbančiųjų 
daugėja. Tadas nutaria eiti 
pas žiūrėti. Lipdamas laiptais 
užgirdo verkiantį zakristinin 
kės balsą:

— Tu atidavei kunigą į ju- 
došių rankas.

— Kas gi čia? — bėgdamas 
laiptais žemyn klausia kuni
gas

— Kunigą areštavo, prie 
šventoriaus, prie vartų.

— Negi aš kaltas, — aiški
uos Jonas.

Šiurpas ūžtelėjo kunigą Ta
dą Geriausio draugo, idea
laus kunigo Vaciaus nebėr...

— Kaip gi ten buvo? Eikš

PUOLA LIETUVOS ISTORIJĄ

Sovietų «Tarybinis mokyto
jas» užpuolė Lietuvos istori
jos vadovėlius, kam, girdi, 
idealizuojami Lietuvos kuni
gaikščiai ir iškeliama istori
nė Lietuvos rolė Rytų Euro
poje, o apie Rusiją nė žode
liu neprisimenama. O visgi 
«didvyriškoji rusų tauta» o ne 
kokia ten Lietuva, ar jos ku
nigaikščiai atrėmė mongolus 
ir kitus Europos priešus. Dau 
giausia už šias «klaidas» kliu 
va J Jurgilui ir kitiems isto
rijos vadovėlių autoriams

TOJI PATI NESĄMONE IR
KUBOJ

Dar neseni laikai, kai Rusi 
joj Josipas Stalinas buvo die 
vinamas. garbinamas, apšauk 
tas neklaidingu, o mokiniai, 
pradėdami pamokas, vietoj 
maldos, privalėdavo tam ti
krą Stalino pagarbos imną 
giedoti.

Tas pats šiomis dienomis 
ka-tojasi ir Kuboj Fidel Cas 
tro tiek keliamas į padanges, 
kad liaudyje atsirado giesmė: 
«Fidelį, tu esi mūsų jėsus 
kristus... tu esi pašventintas.. 
amžinas, ka p Jėzus...»

Statino kulto pasekmes jau 
matome, panašių pasekmių 
jaukia ir Castro kultas ir tai 
gal artimiausioje ateity

Net Kruščiovas pasipikti
nęs Castru ONU posėdžiuose 
kartą savo bendradarbiams iš 
reiškė: «Šis žmogus netinka 
mums; jis perdaug neprik au- 
somas ir nesuvaldomas*

SOVIETŲ MOKSLININKAI 
IR RELIGIJA

pas mane, Jonai, pasakysi.
Kunigas nusiveda Joną į 

savo kambarį.
— Nuvažiavom... — aiškino 

ir aiškinosi jonas.. — Ir kaip 
į vandenį.

— Ką padarysi. — kalbėjo 
Tadas, išleisdamas Joną. — ry 
toj reikia pradėti ieškoti ku
nigo. Tačiau tą darbą turi 
pradėti mot.rys.

Grįžo į savo kambarį Ta
das parymojo ir apie pirmą 
valandą nuėjo gulti

— Viešpatie! Stiprink Va
cių! Aš dar likau... Aš palie 
ku koxcs lauke. Saugok ir 
globok! — mėgino užmigti 
Tadas.

♦ * ♦

Kunigą Vaclovą nugabeno 
tiesiai į NKvD namus O pa 
tekti j tuos namus buvo tas 
pats, kaip nemokančiam plauk 
ti įkristi į vandenį. Išsigelbė
jimo viltis buvo labai maža

Mažame NKVD namų rūsies 
tamsiame kampelyje ant ce
mentinių grindų klūpėjo kuni 
gas Vaclovas ir meldėsi už 
savo draugus, save ir perse
kiotojus Kai dangaus skliau 
te rytuose švystelėjo aušra, 
kai laisvieji žmonės miegojo 
giliausiu miegu ant cemento 
pakrito nuvargęs kalinys ku
nigas Vaclovas.

MŪSŲ LIETUVĄ

ALELIUJA
MAIRONIO 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 karč a

Dr. Ant Dainavietis

Ar Žmogus yra Beždžionės Palikuonis?
(tąsa)

Kai matėme, svarstant žmo 
gaus kilmę ir jo sielos savy 
bes. vien su beždžione logiš
kai galvojančiam išsiversti 
negalima Kodėl gi atsiranda 
nemaža tokių ponų ir papras 
tų, kurie norėtų vistiek būti 
seneles beždžionėlės palikuo
niais vaikaičiais? Wo liegt 
der Hund begraben — kur yra 
gi šuo pakastas? Tarp dauge
lio kitų priežasčių viena yra 
ta kad anie nenori save var 
žyti dorovi n’ais įstatymais ir 
nesusirišti su betkokia atsa 
komybe Jeigu žmogus yra ne 
kas kita, kaip tik pažangi bež 
džionė, tai marksistai ir leni- 
nistai taip ir elgiasi su žmo

«New York Time» ir «Chica
go Tribune» laikraštininkas 
Harrison E. Salisbury, buvęs 
korespondentas Maskvoje ir 
dabar neseniai vėl lankęsis 
Sovietų Sąjungoje, mums pa
duoda labai įdomių žinių apie 
religiją.

Esąs faktas, kad Sovietų 
mokslininkai daugumoj daro 
sugestijas, jog turinti būti 
aukštesnė jėga, kuri tvarko 
visatą. Tarp vad vaujančių 
fizikų, astronomų, matemati
kų ir kitų moks'ininkų vi« 
daugiau atsiranda tikinčiųjų 
jų į Aukštesnę Esybę. Sovie
tų jaunesnės generacijos ra

nėmis, kaip zoologijos sodų 
administracija su pagautais ir 
uždarytais geležiniuose nar
vuose laukiniais gyvuliais ir 
žvėreliais. Taip viskas kloja
si, kaip liaudies patarlės pa
sakyta: Kokia «asaba». tokia 
ii* «zdaba» — iš gyvuliškų vai 
dovų negalima tikėtis ž-noniš 
ko traktavimo.

KĄ SAKO ISTORINĖ ETNO
LOGIJA APIE PRIEŠISTO

RINĮ ŽMOGŲ?

Kaikurie «išminčiai» nori įti 
kinti, kad priešistorini&i žmo
nės vedė visai beždžionės gy 
venimą: laipiojo po medžius, 
neturėjo kalbos ir religijos, 
nekūrė šeimos, buvo tiesiog 

šytojas V Tendriakovas štai 
kaip rašo apie Dievą: «Aš Die 
vo neišsivaizduoju taip, kaip 
Jis yra piešiamas ikonose. 
Man Dievas yra dvasinė Esy
bė arba Principas, kuris vei
kia ir per Jį atsiranda žvaigž 
dynai. planetos ir viskas, kas 
gyva, kas dauginasi šiose pla 
netose — nuo elementariau
sių ląstel ų iki žmogaus».

Mokslininkų ir rašytojų iš
sireiškimai, kad yra Dievas 
tai eilinėms komunistų parei
gūnų galvoms baisus smūgis, 
dėl to Sovietų Sąjungoje dar 
labiau stiprinama priešreligi- 
nė propaganda ir budinti kny
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kaip gyvulių bandos. Bet ta 
nesutinka su istorinio etnolo
gijos mokslo daviniais. Žymus 
etnologai, kaip antai: Grab- 
ner, Sehmidt, Koppers, Gusin 
de ir kiti tokį tvirtinimą griež 
tai atmeta.

Tiesa, pas priešistorinius 
žmones technika, mechanika, 
inžinerija, astronautika, medi 
eina, fizika buvo mažai iš
vystyta, vienok sielos kultūra 
pas juos stovėjo palyginti ga 
na aukštai. Savo religiniu ir 
doriniu supratimu jie viršija 
net vėlesnes kultūringas tau
tas. Priešistoriniai žmonės gar 
bino vieną Aukščiausią Būty
bę, kaip teisingumo ir meilės 
tėvą. Iš to plaukė ir aukštas 
dorinis supratimas. Jie laikė
si monogamijos moterystės at 
žvilgiu; jų santykiai buvo pa
grįsti meile ir tarpusavio pa
galba.

Net yra nemaža rūšių gy. 
vulių ir paukščių, kurie lai
kosi monogamijos Prof Birk- 
ner apie orangutangą rašo: 
«Der Orang-Utan 1st Strenger 
Monogamist» —orangutangas 
laikosi griežtai monogamijos. 
Apie gorilą tas pats moksli
ninkas šitaip išsireiškia; «Der 
Gorilla scheint monogamisch 
zu leben» — jam atrodo, kad 
ir gorila veda monogaminį 
gyvenimą.

Taip gal visiems yra žino
ma, kad ir lietuviškas garnys 
gyvena monogamijoj ir pati
nas rūpinasi vaikais. Iš to iš
vada, kad ir priešistoriniai 
žmonės turėjo vesti kiek kil
nesnį gyvenimą, negu aukš
tesnieji gyviai. Žmogus visuo 
met buvo ir yra protinga bū
tybė

Ligi šiol buvo kalbėta apie 
seniausius žmones, kuriuos 
vokiečiai vadina Urmenschen. 
Jie buvo dar nepamiršę pir
mykščio Dievo apreiškimo ir 
jo laikęsi. Apie tų laikų gy
venimą daro ir romėnų poe
tas Ovidijus Naso aliuziją ka 
da jis Metamorfozese aprašo 
keturis amžius, šitaip eiliuo
damas:

«Pirmas amžius buvo auksi
nis, kurs gerbė teisybę, 

ištikimybę, laisvai, be įsta
tų ir baudėjo.

Baimės bau >mės nebuvo, nė 
varyje grasančių žodžių, 

iškaltų nieks neskaitė, nu 
žemintos minios nebojo 

veido savo teisėjo, bet ne
baudžiami buvo saugūs».

(B. D)

gų cenzūra neišleidžia kai ku 
riems mokslininkų veikalams 
išvystyti šviesą Bet kaip ne
užtvenksi upės bėgimo, taip 
ir religijos atgimimas Rusijos' 
prasiverš, nors ir kitomis for
momis.

Tasai religijos ilgesys pa
deda Rusijos liaudyje plisti 
baptistams, net Jehovos liūdi 
ninkams ir adventistams. Žo
džiu, religijos persekiojimai 
Sovietų Sąjungoje veda moks 
liniukus ir visuomenę į arti
mesnį ryšį su dvasiniu pašau 
liu nors ir klaidų pilnais ke
liais.
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Iš bouių, iš bažnyčių, kaimo koplytėlės 
Varpai varpeliai neša Aleliuja 
Šventa makia ir džiaugsmas vėliai 
Parymo virš laukų tyliųjų.

o» it y tojuj
dziaiiyâminyoóe Vėlybu óuentè 
âe, cdleliii/a telydi vi^uA tniióu 
darbui

Anuo metu: Merija Magda jj 
Iena, Marija Jokūbo motina 
ir Saliomė nusipirko kvepalų

Prisikėlimo
Tedžiūgauja dangaus ange

lų būriai! Tebūna džiaugsmin 
gai švenčiamos dieviškos pas 
laptys! Te^ugaudž.a šventieji 
trimitai, pranešdami didžiojo 
Karaliaus pergalę Tesilinks- 
mina ir žemė, apšviesta kren 
tančiais į ją spinduliais, ir, 
amžinojo Karaliaus šviesoje 
paskendusi, teįsitikina, kad 
pasauly jau nebėra tamsos- 
Tesidžiaugia ir motina Baž
nyčia, tokiais šviesiais išpuoš 
ta spinduliais, o šie skliautai 
tesuvirpa nuo galingų susirin 
kusiųjų balsų Todėl ir jūs, 
mylimieji broliai, žvelgdami 
į tą nuo-tabu palaimintos švie 
sos spinduliavimą, maldauki
te. kartu su manim, visagalio 
Dievo gailestingumo. Nors bu 
vau nevertas, bet jis teikėsi 
mane priimti į savo levitų tar 
pą: tepripildo jis mane savo 
šviesa, kad jo Žvakei atiduo- 
Čiau prideramą garbę.

— Šitos nakties metu Kris
tus, sutraukęs mirties pančius 
išėjo iš pragarų kaip nugalė
tojas. Kam būtų buvęs nau- 

e ti Jėzaus patepti. La
bai aukšti pirma savai
tės dieną jos atėjo pas 
kapą, saulei jau už- 
t kėjus. Jos kalbėjosi 
tarp savęs: Kas mums n.i 
ris akmenį nuo kapo an
gos Bet pažvelgusios pa 
matė akmeni nuristą, o 
buvo jis labai didelis Įė 
jusios į kapą, jos pama
tė jaunikaiti, sėdintį de
šinėje pusėje, apvilktą 
baltu drabužiu, ir nusi 
gando. Jis joms tarė Ne
nusigąskite, jūs ieškote 
Jėzaus Nazarėno. kurs 
buvo prikaltas ant kry
žiaus; jo nėra čia; štai 
vieta, kur jį buvo pade 
ję. Bet eikite, pasakyki
te jo mokytiniams ir Pe 
trui, kad jis eina pirm 
jūsų į Galilieją, tenai jūs 

matysite, kaip jis
jums sakęs.

yra

Džiaugsmas
dingas mūsų gimimas jei mes 
nebūtume tapę išganyti? O, 
koks nuostabus yra tavo ge
rumas mums!- Kokia neįkaino 
jama yra tavo dieviškosios 
meilė j didybė: kad vergą at
pirktom, atiduodi savo Sūnų. 
Kaip gi tikrai buvo reikalin
ga Adomo nuodėmė, kurią 
Kristus savo mirtimi sunaiki
no. Tai laimę nešanti kaltė, 
kuri nusipelnė tokį didelį Iš
gelbėtoją. Tikrai palaiminta 
naktis, kuri tik viena tebuvo 
verta žinoti Kristaus iš mir
ties prisikėlimo laiką ir valau 
dą! Tai ta naktis, apie kurią 
yra parašyta: Naktis sušvis, 
kaip diena; ta naktis bus ma 
no šviesa ir mano džiaugs- 
ma«. Šitos nakties šventumas 
atitolina nusikaltimus nuplau 
na nuodėmes, puolusiems grą 
žiną nekaltumą, o nuliūdu- 
siems džiaugsmą Ji išsklaido 
neapykantą, ugdo širdžių vie
nybę ir palenkia valdančiuo
sius

(iš Velykų žvakės, vaizduo 
jančios prisikėlusį Kristų, 
pašventinimo apeigų )

Prisikėlimo Aleliuja
Kazys Zupka

O per laukus, per pilką klonių tylą
Sugrįžta Dievas — Dievas tikinčiųjų:
Bažnyčios su varp is, vargonais, žvakėm, kodylu, 
Žmogus — su medės Aleliuja

Kad nenubirtų džiaugsmas tik išsproges, 
Tai gera būtų, gera iš tikrųjų: —
Kad nepaliktum Viešpatie, namų pastogės,
Kad nepaliktum mūs be Aleliuja

Sambėkit, gauskit boni s kaimo koplytėlės, 
Tada ir erdvės gal nebaigs mal ų tyliųjų, 
Tada gal Dieve — Dieve prisikėlęs, 
Nebepaliksi mūs be Aleliuja.

VELYKŲ LEGENDA
KalnytėLaimutė

Labai, lab i seniai Floren
cijos mieste. Italijoje, gyveno 
karžygis vardu Raniero.

Tais laikais Florencija bu
vo didelis ir girsflis miestas. 
Kiekvienas jautė garbę vadin 
tis florentiniečiu ir stengėsi, 
kiek galėdamas, padaryti tą 
miestą geriausiu ir puikiausiu 
iš visų.

Raniero šiame mieste gyve 
no jau daugelį metų, kai jam 
atėjo mintis, kad jis nėra nie 
ko padaręs, parodyt savo mei 
lę gimtajam miestui.

Jis girdėjo, kad tolimoj Je
ruzalėj dega ypatinga žvakė 
Kristaus Karsto bažnyčioj, ku 
ri pastatyta toj vietoj, kurioj 
Viešpats Jėzus buvo palai 
dotas.

— Žinau ką padarysiu! gal 
vojo Raniero — Nuvyksiu į 
Jeruzalę ir parsineš.u degan 
čią žvakę, įžiebtą Kristaus 
Karsto bažnyčioje, Florenci
jos vyskupas ją galės padėti 
katedroje, o nuo jos uždegs 
kitas žvakes. Taip Florencija 
turės amžinąją ugnį, atneštų, 
iš Šventosios Žemės.

Apsivilkęs žvilgančiais šar
vais, Raniero iškeliavo ilgon 
ir pavojingon kelionėn į Jeru 

žalę Kelyje jis sutiko daug 
nuo ykių, bet jo tikri vargai 
prasidėjo kelionėje į namus.

Ka'ip jis gali joti, kad jo 
žvakė neužgestų? Staiga šovė 
mintis: jis sėdės atbulas ir 
taip apsaugos mažąją liepsne 
lę nuo vėjo.

Pačioj kelionės pradžioj jį 
sustabdė plėšikų gauja.

«Imkit viską», — meldė Ra 
niero, «ir arklį, ir šarvus, ir 
pinigus. Tik palikit man šitą 
degančią žvakę.»

Plėšikai sutiko. Dabar Ra 
niero savo kelionę namo ture 
jo tęsti pėsčias Jis nieko ne 
beturėjo, nei pinigų, nei šal
mo. tik keli suplyšę skudurai 
dengė jo kūną. Bet jis turėjo 
savo degančią žvakę!

Bėgo diena po dienos. Pir
myn, vis pirmyn, ėjo karžy 
gys, pakely elgetaudamas: kai 
viena žvakė baigdavo degti, 
jis prašydavo kitos ir ją už 
degdavo nuo senosios lieps
nos.

Kartą jis sustojo pailsėti.
(pabaiga 6 pusi)

— Ateitininkų adoracijos 
valanda bus Didįjį Penktadie 
nį nuo 9 iki 10 vai. ryto.

ATE.TIN1NKŲ DĖMESIUI.

Velykų Rytą Prisikėlimo Pro 
cesijoje ateitininkai kartu su 
savo vėliava dalyvauja tauti
niais rūbais. Valdyba kviečia 
visus atvykti.

— Šeimyniška ateitininkų 
margučių popietė bus Vely
kų dieną Šv. Juozapo moky
kloje. Įėjimui reikalinga apsi 
mokėti nario mokestį. Sve
čiams atsivesti reikia gauti 
pakvietimai iš valdybos.

— Praėjusį sekmadienį įvy
ko moksleivių ateitininkų su 
sirinkimas. Referatą apie su
sitelkimo reikšmę skaitė Lu- 
cija Jodelytė. Valdyba pada 
rė pranešimus. Po to visi su 
sirinkusieji bendrai apėjo kry 
žiaūs kelius ir pagiedojo 
«Graudžius verksmus». Jei 
kas sakytų, kad t k ateitinin
kai yra S. Paulo lietuviškas 
jaunimas, tai toks pasakymas 
cbaug ką užgautų. Bet faktas 
yra faktu, kad Šį lietuvišką 
gavėnios paprotį palaiko tik 
ateitininkai Kur kitas mūsų 
lietuviškas jaunimas?

KONKURSINIO STRAIFSNiO
SĄLYGOS

Kviečiu ateitininkus studen 
tus ir vyresniuosius mokslei
vius parašyti straipsnį tema: 
MAIRONIO REIKŠMĖ LIETU
VAI.

Straipsnis galėtų būti ats
pausdintas «Jaunystės Aide». 
Juri Komisiją sudarytų: «M.L » 
redakcijos narys, jos ad minis 
tracijos narys ir ateitininkų 
atstovas. Straipsnius įteikti 
iki spalio mėn. 1 d Juri ko 
misijos geriausiu pripažinto 
straipsnio au oriui bus įteik
ta premija.

Dr Eliziejus Draugelis.
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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).

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA

ALEKSAS KALINAUSKAS Z 
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
4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vai.

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos klebonijoje,

kuri yra transliuojama kiekvieną 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.

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE G RITĖ N AS
Advogada

\ i
ESCRITÓRIO RESIDENCIA

Praça da Sé, 323 - 10 c/101/102 Rua Coelho Neto 281
Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA,

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ūda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 1 
mercia\ - Registros de firmas na. Junta Comercial - Escritas com | 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de | 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZnLINA - SÃO PAULO
8

Madeiras em geral

SĖDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0223 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
?

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

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade), 5

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, "Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie Si 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra

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

ANTAN© PA^IILCNIf)
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”.
Rua Prof. Gustavo P. do Andrade. 834 ■ 902, caixa 

postal 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.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

"fcrijA”
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 --------

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJO' VANDENS L I N D O Y A

351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 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
_____ ______________ _____________________

I

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

indoya vanauo yrr o^udi žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visa dos naudokite!

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
saem" H b ffl R a H W » . .

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.

EJCRITOS2Í© CCNTABIL

cimento

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.434

Atlieka firmų atiaaiymus, 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 — Te! 63-7140 - S. Paulo

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

į;
RUA COSTA BARROS, 34-C T.EL. 63-3285 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą (21) vai. vakaro. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo Fone: 63 5975.
«M.L» BALANDŽIO MĖ

NESIO LEIDĖJAI

Dubauskų šeima apsiėmė iš 
leisti visus 4 balandžio mene 
šio numerius. Taigi jau šis 
yra trečias iš eilės, lieka dar 
vienas numeris: At
velykio. Ačiū jiems.

«M.L» Administracija.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ».

Garbės Prenumeratorius su 
mokėjęs 4.000 kruzeirų:

JONAS STUKAS.
Prenumeratoriai rėmėjai su 

mokėję po 1,000 kr.:
Jonas Tatarūnas, Motiejus 

Leita, Vladas Jurgutis, Jonas 
Rinkevičius, Kazimieras Vai
čiūnas, Pranas Satkūnas, Sro 
nius Raiskas, Vincas Banys, 
Sim. Plunziulaitis, Silva Ruk 
šėnas.

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 kruzeirų:

Ignas Verbickas, Uršulė An 
gulevičienė, Povilas .. riaučiū- 
nas.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDŲ TVARKA

Didįjį Penktadienį
Lekcijos, Passio, Maldos, Iš 

kilmingas Kryžiaus pagarbini 
mas ir Komunijos dalinimas 
3 vai. po pietų.

Išpažintis ryte nuo 7 iki 9 
vai. Po pietų nuo 1 vai.

Mirusio Kristaus procesija 
6.30 vai. vakara. Po Procesi 
jos kryžiaus keliai ir pamoks 
las (portugališkai). Po to lie 
tuviškai.

Didįjį Šeštadienį
Ugnies, Velykinės Žvakės, 

Krikšto Vanden šventinimas 
ir iškilmingos Šv. Mišios 8 
vai. vakaro.

Išpažintis ryte nuo 7 iki 9 
vai., po piet nuo 1 vai.

.Velykų Rytą
Prisikėlimo Procesija ir pir 

mos šy. Mišios 6 vai.
Kitos Mišios: 8, 9, 11 ir 19 

vai.
Krikštai nuo 9 iki 12 vai.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažny: 
teles, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto. Skambinti telefo 
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo 45.

— Misijonieriui praneškite 
visus senelius, kurie negali 
nueiti bažnyčion, taip pat ir 
sergančius. Jis nori aplankyti.

BUVUSIŲ CHORISTŲ VETE 
RANŲ DĖMESIUI

Visi buvę Liet. Kat. Ben
druomenės choro choristai y 
ra mielai kviečiami dalyvau 
ti tradicinėj Velykų rytme
čio, 6 vai. procesijoje, giedo 
ti «Linksmą dieną» Kadangi 
procesija vyksta gatvėmis ir 
ilgiau trunka, tai kuo dides
nis choristų skaičius susi
rinks. tuo įspūdingesnis bus 
giedojimas.

VISUOMENĖS ŽINIAI

B.L.B. Tarybos rinkimų ko 
misija šaukia susirinkimą su 
numatytais kandidatais š.m. 
balandžio 29 d. (per Atvely
kį) 15 vai. V. Beloje liet, mo
kyklos patalpose.

Maloniai kviečiame atsilan
kyti visus suinteresuotus lie
tuvybės reikalais asmenis 

Kom. Sekretorė.

LANKYKIME LIGONIUS

Kai kurie ligoniai nusis
kundžia, kad niekas jų nelan
ko. Vieni guli ligoninėse, kiti 
namuose. Iš jų viena sene
liai, kiti paraližuoti, treti ne
turi, kas juos prižiūri. Lietu
viai amžiais yra pasižymėję 
savo svetingumu, duosnumu 
ir žmogaus nelaimės atjausti 
mu. Taigi neapsileiskime šioj 
didžioj artina. meilės Gery
bėje.

KAI KURIE MŪSŲ LIGONIAI

VILA ANASTACIO aplanky
kime Veroniką Trumpauskie- 
nę, Rua Alvarenga Peixoto, 
422; VILA PERDIZES: Silves- 

(pabaiga iš 4 pusi.)
Žvakę jis pastatė tarp dviejų 
akmenų. Pavargęs, jis tuoj už 
migo. Vidury nakties jį paža
dino griaustinio garsas. Smar 
kiai lijo.

«Mano žvakę lietus užge
sins!» — nusigando Raniero.

Jis nustebo, nes du maži 
paukščiukai skraidė aplink 
žvakę, savo sparnais saugo
dami ją nuo lietaus.

Pagaliau Raniero pasiekė 
savo gimtąjį Florencijos mies 
tą. Bet ir čia jo sunkumai dar 
nepasibaigė. Kai kurie žmo
nės netikėjo, kad jo žvakės 
liepsna yra atnešta iš pačios 
Jeruzalės. Jie norėjo įrodymų.

Buvo Velykos. Raniero sto
vėjo katedroj su savo degan
čia žvake. Staiga baltas ba
landis įskrido per langą ir 
priskrido prie Raniero žva
kės. Jis savo snapeliu pačiu
po deganti knato galiuką ir, 
liepsnelę nunešęs prie alto
riaus uždegė storą velykinę 
žvakę.

Dabar visi tikėjo, kad žva
kės liepsna buvo tikrai atneš 
ta iš Šventosios Žemės ir ste 
bejosi Raniero drąsa ir kar 
žygiškumu.

trą Puikį. rua Bartyra, 1093; 
SANTA CASA: Oną Navickai 
tę; VILOJ ZEL1NOJ aklą se 
nelę Rudokienę; BOM RETI
RE Sukaravičienę Pauliną rua 
Newton Prado, 548; ir toj pa 
čioj gatvėj 547, labai apleis
tą ir negaluojančią senelę.

VILA MATILDE: senelę Bar 
tašienę, Rua Jose Masearenha 
37; VILA GUILHEPMINE: Pe 
trą Runavičių, Rua 5 Nr. 41; 
VILA GRANADA: Leonardą 
Barkauską, Rua Almeria 21, 
CASA VERDE: Jurgį Baltuš- 
ninką, Rua Arpui, 12 Ir dar 
daugiau yra įvairių ligonių, 
kurių vienu kartu negalima 
išvardinti Kas žinotų kokių 
ligonių ar senelių, kuriuos 
mažai kas aplanko, malonėki 
te pranešti misijonieriui Jo
nui Bružikui. Rua Rodrigo 
Silva, 45. arba tel 36 2628.

— Verbose be V. Zelinos 
dar buvo trejose vietose lie
tuviškos pamaldos: Agua Ra
sa, Moinho Velho ir Lapa Vi 
sur buvo labai daug žmonių. 
Lapoj net netilpo Švenč. Sa
kramento koplyčioj, dar ma 
tėsi nemažas bOrys didžiojo
je bažnyčios navoje Agua Ra 
sa Marijos Liurdo koplyčia 
buvo pilnutėlė ir T Jonas Bru 
žikas, atvykęs 45 minutes an 
ksčiau vos įstengė lietuvius 
vyrus ir moteris išklausyti iš
pažinčių.

Moinho Velho lietuviai gra 
žiai giedojo gavėnios gies
mes. Lapoj taip pat, vadovaū 
jant St. Kubiliūnui, atvyku
siam iš V. Anastacio. gražiai 
pagiedojo. Tik Agua Rasa lie 
tuviai dar neišdrįsta giedoti 
Būtų malonu, kad ir ten kas 
atsirastų ir vadovautų giedo
jimui. Juk nėra sunku sutar
tinai giedoti lietuviškas gies
mes. kaip: tPulkim ant ke
lių», «Marija Marija» ir kt.

— Jau atėjo į tradiciją, kad 
Parque das Nações ir Moi
nho Velho lietuviai suruošia 
pietus lietuviui kunigui, ku
ris pas juos atvyksta skirtą 
sekmadienį laikyti šv. Mišių 
ir sakyti pamokslą, Parque 
das Nações iš eilės, pagal pa 
darytą sąrašą, o Moinho Ve

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326.

Vienybė — galybė, gražiai moko mūsų patarlė. 
Todėl Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai būkime vieningi ir 
balsuokime už Adomą Kazakevičių - ADAMO KOZAKEVIc

— brasileiro, filhe de Lituanos.
Nascido em Ribeirão Preto Estado de S. Paulo 

na data de 29 de Julho de 1926. 
Profissão: Técnico Industrial.
Ocupação: Industrial.

Candidato a Deputado Estadual na chapa PTN.
Caixa Pastai 1345 - S. Paulo - Capital.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

lho lietuviai, kurie tą sekma 
dienj užsiprašo Mišias už sa 
vo mirusius, suruošia kuni
gui minėtą priėmimą. Tai pa 
deda dar labiau suartėti ku
nigui ir tikintiesiems.

— «Mūsų Lietuvos» admi
nistratorius, nors labai nore 
tų aplankyti kiekvieną laikraš 
čio skaitytoją ir paprašyti, 
kad atsilygintų už šių metų 
prenumeratą, bet dėl silpnos 
sveikatos ir kitų būtinų darbų 
prie geriausių norų tai nega 
Ii padaryti. Dėl to labai pra
šo, kad patys skaitytojai tą 
mokesnį (700 cr) dar pridėję 
gražią laikraščiui laikraščiui 
paramą, sakysim iki 1 000 cr., 
administratoriui ar kitiems lai 
kraščio platintojams įteiktų, 
už ką iš anksto labai dėko
jame.

«M L.» Redakcija ir 
Administracija

— Paieškoma Jurgio Grin
kevičiaus Rinkevičiaus. Pra
nešti J Bružikui S J. Rua Ro 
drigo Silva, 45. Praça João 
Mendes.

I
— TNŽ AL. GRABAUSKAS 

porai mėnesių buvo išvykęs 
firmos, Termo-Mecanica, rei
kalais į JAV. Aplankėdidžiuo 
sius industrijos centrus, susi 
pažino su darbo organizacija 
ir kitomis industrijos įdomy
bėmis Kiek laikas leido ap
lankė ir lietuvius bei jų įstai 
gas.

— AL. BOGUSLAUSKAS su 
dukrele ALDONA Velykų šven 
tems išskrido Kanadon pas gj 
mines. Aldona žada kiek il
giau Kanadoje pasisvečiuoti.

— CAMPO LARGO, Parana. 
Jonas Stukas gyvenęs S. Pau 
lo mieste, Vila Celeste, jau aš 
tuoneri metai gyvena Campo 
Largo, 26 kilometrai nuo Cu- 
ritybos, prie Ponta Grossa ke 
)io. Ten jis nusip rko menkai 
įrengtą industriją elektros me 
džiagai gaminti Per trumpą 
laiką industrija iškilo techniš 
kai ir ekonomiškai, pralenkė 
visas kitas toje apylinkėje. 
Jonas Stukas yra vedęs Oną

Meškytę. Sūnūs Antanas lan
ko chemijos fakultetą Curity 
bos universitete, dukrelė Eu
genija gimnaziją C. Largo.

Jonas Stukas yra lietuviš
kos spaudos rėmėjas ir per 
B. Tubelį «Mūsų Lietuvai» įtei X 
kė Cr.$4.000,0ū.

— PRANAS ŽEMAITIS, sve 
čias iš Argentinos, kilęs iš Ro 
kiškio apylinkės, jau trečias 
mėnuo svečiuojasi Brazilijo
je, į čia atvykęs savo gimi
nių ir pažįstamų aplankyti. 
Yra apsistojęs pas Tūbelius, 
Moinho Velho. Aplankęs daug 
miestų ir miestelių, balandžio 
mėn. 28 d, su gražiais įspū
džiais apie Brazilijos lietu 
vius, grįžta atgal.

— Laiškai: Kan Arminui, A. 
Lazdauskui, V. Vaikšnorienei, 
J. Masiuliui, I Skurkevičiū- 
tei, A Krutulienei, O. Švitrai, 
St Jurgelevičiui, A. Žukui. P. 
Makuškai, J. Paukščiui, M. Se 
junienei, A. Gudavičienei, J. 
Valeikienei, A. Pumputienei, 
V. Kutkai, A. Masienei, H. But 
kienei, J Rinkevičienei, P. Za 
gorskienei, Pr, Lukaševičiui, 
O. Žibienei, L Dovydaičiui, 
A. Mizarienei, M. Butrimavi- 
čienei, Br. Rindeikai.

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.,
Ketvirtą:
Vila Guilhermineõ vai. p.p.
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

»>»!« »I* >I< »J< «I* *

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

MADRIDO RADIJAS
Kasdien 21,30 iki 21,45 vai.

25 ir 42 metrų bangomis.

- VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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