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Mažoje požeminėje salėje smegenys galin
giausios pasaulio aviacijos.

Galingiausia pasaulin avia 
cija, kuri budi taikės sargybe 
je, centralinj vadovybės cen 
trą turi mažoje elektroninėje 
salėje, 13 metrų gilumuoje 
(akmens kalne), Newbraska 
estade, Šiaurės Amerikoje.

Čia yra visas kontrolės cen 
tras Amerikos kovos lėktuvų, 
kurie nuolat, dieną ir naktį 
skraido su termonuklearinė- 
mis ir atominėmis bombomis 
po Vakarų padanges, visuo 
met pasiruošę sutriuškinti bet 
tokį priešo puolimą.

Čia yra absoliutinė kontro 
lė, išskiriant tik tą faktą, kad 
pirmoji bomba, kuri turėtų 
kristi priešo teritorijoje. rei 
kalinga prezidento įsakymo. 
Visi kiti tolimesni ve ksmai 
bút kontroliuojami iš šio cen 
iro.

Generolas Thomas S Po 
wer, or<> su ate: ijos kon andan 
tas, nuklearinė ranka .Miieri 
k.os aviacijos didelių distanci 
jų, gali nepaprastu greitumu 
Įsakyti karo lėktuvams pulti 
priešo teritoriją Bet pirm® 
Šios bombos metimu' mygtu 
ko paspaudimui reikia prezi 
dento įsakymo.

Šiandien didieji bombarda 
Viíúò lėktuvai, kaip B 52, B 47, 
B-36 nėra apginkluoti papras 
tomis sporgstarnomis bombo
mis, bet atominėmis ir term® 
nuklearinėmis. Šie lėktuvai 
nuolant skraido Vakaruose, 
aplink Rusiją, didelėj, beveik 
neįmatomoj aukštumoje.

Kaip aviacijos vadovybė 
praneša, šiuo met' tanvloj 
yra 20 tūkstančių pirmos lint 
jos karo lėktuvų ir Įvairių rú 
šių, su 860 tūkstančių kačinin 
kų ir kareivių Apie 3000 iš 
šių lėktuvų yra lėktuvai-tan 
kai. Amerikos visa aviaciją, 
yra išskirstyta i. tris dalis, pa 
čioje Amerikoje, viena turi

«(pa.-. ■. _■____■.■'■<įL-rrsrr—

— Apie didžiųjų konferen 
'Ciią paskutiniu metu nieko 
negirdėti. Spėjamą kart iš di 
džiųjų konferencijos pasidary 
ti gali tik «dvejų konferenci
ja» daugių daugiausia Tai 
prez. Eisenhoweri© ir raudo 
nojo caro N kitos Kruščev 
Didžiųjų konferencijai didži 
ausia kliūtis yra nesutarrimas 
dėl dienotvarkės Vieni nori 
kalbėti vienu klausimu, kiti 
kitu. Bendras visiems priimti 
nas konferencijos dienotvark. 
punktas galėtų būti * nusigin
klavimo klausimas. Bet ir čia 
tuoj iškyla nuomonių skirtu
mas ' S' ■

— Maskva buvo paskelbusi su 
stabdo aton i:i ų gink» sprog- 
dinima tUūlė Amerikai pasek 
ii jos pavyzdžiu. Bet Ameri
ka p įžiūrėjo Į šį Maskvos pa 
siūlymą kaip© Į paprastą pro 
pagandą Amerika sutinka 
sustabdyti sporgdinimus, bet 
su sąlyga, jei bus Įvesta ato- 
mių ginklų gamybes kontrolė, 
su kuo Maskva nesutinka. 

bazes Ispanijoje, dar Maria- 
rų salose ir Anglijoje.

Visos šios bazės kentro'iup 
jamos iš minėtos požeminės 
salės.

Minėta salė prie Misūri u 
pės, turi didelę radijo stctį, 
pilną visokių elektroninių Įren 
girnų

Kontrolieriai sėdi salės gi
lumoje. kie vienas su telefo
nais ant ausų, prieš mikrofo 
ną ir stebi platų langą į apš
viestą tašką, panašų į sceną 
Šioje vietoje yra didžiuliai vi 
so pasaulio žemėlapiai, ku 
riuose nuolat atžymimi avia 
cijos pozicijų pasikelt mai Į 
šiuos žemėlapius žiūrima iš 
polarinės projekcijos, tai yra 
lyg kad žiūrėtume i žemę *š 
taško esančio vjrš Š aurės po 
liaus. Aviacijos vadovybė \ ra 
Įsitikinusi kad priešas trečia
me pasauliniame kare ata
kuos s er Šiai.rėš Poliu.

Vienoje sienoje yra televi
zijos aparatas, kuriame ma
tyti kas prisiartina ir kas išei 
na iš kontrolės zonos. Kitoje 
sienoje yra automatiški rak 
tai. pavojaus atveju uždaryti 
Įėjima į požemį Kitose vieto 
»e matyti karo planai Kitoje 
vietoje, ne kontrolės salėje, 
yra telefonai, kuria s vienas 
sarženta® susižiho betarpiš
kai su tolimiausiomis bazė
mis.

Amerjką užpuolus, per S au 
rėš Poliuj priešų lėktuvu be- 
siartinima praneš radarai e 
samieji Kanados Š a orėje, ži 
nia pirmiausia bus perduota į 
Colorado 8>r gs. Iš čia au
tomatiškai į kontrolės salę, 
kuri be jokio delsimo susiži 
nos su visomis bazėmis ir ka 
re lėktuvai pakils oran Tuo 
pat m«‘u karo vadai tarsis su 
Vašingt' pu ir nuspręs kas to 
liau daryti.

— Kuboje beveik vyksta 
civilirrs karas Prezidentas 
diktatorius Fulgencio Batista 
nenasitraukia iš vyriausybės, 
o opozicionieriai ginklu už 
puldinėja vyriausybininkus

— Prancūzija niekaip neįs 
tengia sutvarkyti savo samty 
kių su Alžerija Viduje taip 
pat reikalai blogai eina Dar 
bininkai reikaiauja pakelti at 
lyginimą, priešingu atveju gra 
šina masiniais streikais

Vakarų Vokietijoje streikai 
sustojo vyriausybei Įsikišus.

— Sovietų Rusijos vyriau- 
syoė neduoda vizų lankytis 
Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje.

— Japonai ruošiasi iškilmin 
gai paminėti 50 metu sukakti 
nuo imigracijos pradžios Bra 
zilijon.

— Šiomis dienomis Nikita 
Kruščevas. Sovietų vyriatisy 
bės galva, lankėsi Vengrijoje.

Visiems dalyvavusiems laidotuvėse, septintos die

nos m šiose egzekvijose už mūsų mielo jr brangaus

A f A Kųn. Antano Ausenkos — Dom Estanislau O.S.B, 

sielą ir taip pat oareiškusiems nuoširdžios užuojautos 

gilaus liūdesio valandoje/žodžiu ar raštu, nuoširdžiai 

dėkojame.

A use ūkų Š *ma.

Tarp kitų pareiškimu pažy
mėtinas. kad bet kokio suki 
limo atveju prieš komunisti
nę sutvarką, Rusija vėl ateis 
su savo tankais «patvarkyti».

- Brazilijos vyriausybė už 
draudė įvežti kavą iš Afri
kos Kolumėijoje. po pinigų 
reformos, pragyvenimas pa
brango.

— Anglijo? ti Ii,c ,os de’eva 
cija, pora mėnesių pabuvusi 
São Pauly, paruošė policijos 
pertvarkymo pi. na. Sulig ola 
no. policijos vadovybe, išski
riant saugumo sekretorių ne 
privalo but niioiaĮLkeičiami ir 
priklausomi nuo politinių ear > 
tijų, .reikią pakelti ulygini 
m t s, s u oĖ gan ižų ©t i r ai ta p oi i 
cija. panaikinti jūrų ir aviaci 
jos policiją. pakeiti į aukšles 
nį laipsnpuž pavyzdingą ta r 
nybą.

— Balandžio mėn. 8 d suė 
jo vięneri metai kai ' ão l’au 
lo prefeitūros pryšakyje st© 
vi Adhemar de Barros. \iev 
nerių meni darbu apyskaita 
buvo labai kukli. Maž kuo t?a 
įė jo pasirodyti. Miesto gidės 
pilnos duobių Daug kur pra 
ęlėtas gaiviu grindimas- ir apie 
istas. Prefeitas . Ahemar de 
Barros yra kandidatas į .gu 
bernátor us ir gre tų laiku tu 
ri pasitraukti iš prefeittiros

Mas lietĖoje "isrsiMas^ 
i anksciaišisiaja taryba

(E) Sovietu oficialiais duo 
memmis, rinkimuose j Aukš 
čiaus ą ja tarybą Lietuvos res 
publikoje kovo 16 d. turėjo 
teisę balsuoti 1.736 751 rinkė 
jas. faktinai dalyvavę 1 735 
999 rinkėjai, arba 99 96% Už 
«komunistų ir nepartiniu blo 
ko» kandida-ūus Lietuvoje bal 
savę 1.734 404 rinkėjai rinki 
moose j Sąjungos tarybą ir 
1 734,133 j Tautybių taryba 
Sovietiniu metodu rinkimu 
di.omenys suvesti Į 99,9%. Ko 
kiu metodu iš viso vyksta s© 
vietiniai «rinkimai», yra vi 
siems žinoma.

Aukščiausieji taryba, kaip 
žinoma, susideda iš dviejų rū 
mu Į Sąjungos taryba atsto
vais iš Lietuvos išrinkti (tikri 
nusakant kp centro komiteto 
iš anksto paskirti) š!e asmei s: 
Petras Bučinskas Zigmantas 
Dzimisevičius. Jonas Laurinai 
tis, Kūz'm.ierąs Liaudis. Juo
zas Matulis, Juozas Miežlaiš 
kis, Antanas Sniečkus, Motie
jus Sumauskas. Antanas Ven
clova. Pavelas Žagariovas. Tai 
vis žymus ir žymiausi sovie
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DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS

Br. Elúiejui Drasgtihi 70

mds.
šių metų balandžio Ii d. 

mūsų tautos veteranu* Dr. 
Eliziejui Draugeliui sukanka 
70, metų Šios sukakties pro 
ga pateikiamę,. skaiiy tojams 
trumpą jo gyyėųimo bei dar 
bu© t ės apybraižą

Dr. E. Draugelis, mok Bet 

tin i ai pareigūnai Lietm <>je — 
ir nė vieno darbininko! Žrga- 
riovas iš vis© su Lieiuva me 
ko bendro neturi, jis yra So
vietų Są jungo Vyriausios-jos 
civilinip oro laivyno valdybos 
viršininkas, vyr. ®ro marša
las Maskvoje.
Į Taiitvbiu tarybą buvo «ren
kami 25 atstovai: Kostas Bara 
nauskas, Adelė Bindokaitė, 
Karolis Didžiulis Tadas Dau 
gėla. Da'n ėfiūš Eviltiš. Mečis 
lovas Gedvilas, Kazė Jaken 
taitė. Eugenija Jakucevičienė, 
Vladislovas Jočius, Juozas 
Kondratas, Stasė Laurynaitie 
nė, Viktoras Marke\ičius, Juo 
zes Mackevičius. Genius Mi 
rauskis. Metodijus Nečajevas, 
Vladas Niuda, Eduardas Ozars 
kis, Justas Paleckis, Irena Pe 
trauskienė, Dimitrijus. Polikar 
povas, Mykolas Ramonas. Sta 
sė Rimdeikaitė. Nina Sudauš 
kaitė. Adelė Simąnaitytė. Bo 
risas Šarkovas. Panagrinėjus 
išrinktųjų atstovų sąrašus pa 
gal jų ‘ profesijas, ir čia pasi 
rodo, kad eilinių darbo žmo 
nin skaičius jų tarpe sudaro 
labai maža nuošimtį Daugiau 
s:a tai visokie pirmininkai, 
vedėjai ar šiaip pažymėję 
komuni-iii pareigūnai. 

ro Draugelio sūnus, yra gi
męs 1888 IV 11 Bardaoskų k , 
Vilkaviškio apsrkr. Mokslus 
ėjo Bardauskų k. pr moky 
kloję, Marijampelėje baigė 
1908 m. gimnaziją, Maskvoje 
1914 m universiteto media 
nos fakultetą Tais pat metais 
buvo mobilizuotas ir fronte iš 
buvo gydytoju 3 metus. Pas
kui persikėlė Voronežan, kur 
buvo išrinktas vyr lietuvių 
tarybos Rusijoje nariu. Su ki 
tais tos tarybos nariais buvo 
bo'ševikų Kalinta< 1 ntėrvsĮ 
kalėjime 1918 m grižo Lu.tu 
von ir Marijapolėje buvo iš
rinktas m esto tary bos nariu 
ir pirmoiu miesto burmistru, 
o taip pat buvo kooptuotas 
Lietuvos Valstybės nariu. 
19l9m jis suorgan zavo Kau 
ne ligonine 1919 20 m buvo 
\ idai.is Reikalu Miuisteriu, 
1920 1926 m. buvo seimų na
rys ir II seimo sekretorium. 
Seimuose pirminio'avo Įvai
rioms komisijoms Grįžęs prie 
gydytojo darbo, ligi 1927 m. 
buvo sveikatos, departamento 
d.rektorium ir Kauno ligoni 
nės vyr ordinatorium, 1932 
194Ü S Kalvarijos psichiatri 
nės ligoninės direktorium. 
1941 m - Gižų ir Keturvalakių 
sveiK. punkto vedėju. Vokieti 
joje ėjo vyr gydytojo pa re i 
gas keliojikoj UNRRÀ stovy
klų. 1947 m išvyko Brazili
jon, knr ligi 194 7 metų dįrb® 
São Paulo universiteto med ei 
uos fakulteto asistentu Dabar 
dėl pašlijusios sveikatos pusi 
traukė iš darbo ir gyvena, 
kaipo peir ijosuerius, Guajaua 
zes miest. aplynkėje.

Gerb Jubilijatas yra nuvei 
kęs didelį tautinio visūomeni 
nio darbo barą. Būdamas g m 
nazistif, pi t no uždraustą 
liet spauda, 19( 5 m dalyva vo 
revoliuciniame sąjūdy prieš 
cąrty Studentaudamas. 1910 
m. suorganizavo ir buvo liet, 
kat ‘ tud. Rūtos dr jos pirmu© 
ju n rmininku. davė pradžią
ateitininkų s a j ū- 
nžiui Jis buvo ilgametis 
Lietuvos ūkininkų Sąjungos 
pirmininkas. LR K vyr. vai 
dybos narys, aktyviai daly va 
vo eilėje ūkiniu organizacijų, 
São Piiulyje laikė paskaitas 
Vyru Brolijoje, Lituanijos or- 
gariz icijoje. Vila Belos Popi 
ečiuose. Kultūrinėj radio Va 
landėlėje Taipogi jis būdavo 
pagrindiniu kalbėtoju iškil
mingom e m nė jimi b- e j va rių 
tam Svečiu proga Be to. nuo 
19C8 m dabvaujn lietuviškoj; 
spaudoj 1920 21 m‘ jis reda
gavo dienrašti Laisvę, paskui, 
savaitraščius Ūkininką ir Dar 
bū inką Dažnai pasirašydavo 
slapyvardžiu K K Lizdeika. 
1914 15 išleido eilę medicinos 
klaus brošiūrų Be to. yra 
parašęs drama Vergas ir ko
medija Slidžiais Takais. Siu© 
metu bendradarbiauja «Mūsų 
Lietuvoje» ir Argentinos pa 
ud® e ir rašo beletrist n us kū 
rimus Jubilijato žmona ponia 
Julija kurį laiką laikė paskąi 
tas moter ms katalikėms V. 
Zelinoje ir bendradarbiauja 
Amerikos lietuviu spaudoje..

Gerb. Jubilijatui linkime 
ge-rc «veikatos ir ilgiausių 
kūrybingu metų!

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Diskusijos uz ir pries Rapackio plana 
liečia ir mus

Nelauktas Skandinavijos saliu pasisakymas.
įvyks konferencija Baltijos juros reikalais?

(Elta) Rapackio planas vis 
labiau ima dominti ir Pabal
tijo tautas. Lenkų užsienio 
reikalų ministério pasiūlymas 
Europoje įkurdinti beatominę 
zoną, netikėtai rado paramos 
Skandinavijoje. Skandinavų 
taryba, į kurią įeina Danija, 
Norvegija, Islandija, Švedija 
ir Suomija, buvo paskutinia
me posėdyje kovo viduryje 
Stockholme aiškiai pasisakė 
už Rapackio phną Tai tuo 
labiau stebina, kad Danija ir 
Norvegija yra NATO nariai, 
o NATO valstybių dauguma 
yra pasisakiusi prieš Rapac- 
kie planą.

Skandinavų pasisakymas už 
Rapackio plana mums įdomus 
tao, kad juo siūloma j neutra * 
lizuotą beatominę zoną įjung 
ti visus Baltijos pakrančių 
kraštus, taigi ir Lietuvą. Lat
viją ir Estiją Kaip atsimena 
ma, savo laiku ir Lenkija ir 
Sovietų Sąjunga yra pasisa 
kiusios už Rapackio plano 
beatominės zonos praplėtimą 
į Šiaurę Gi Skandinavijos vy 
riausybės reiškia nu^istaty 
mą, kad tokia zona yra įmano 
ma tik tuo atveju, jei į ja pa 
tektų visi Baltijos pakraščių ' 
kraštai

Ar atsileistų sovietinės 
replės?

Jei pavyktų to plano jgy 
vendinimo pasėkoje Pabaltijį 
įjungti į beatominę zona, so 
vietų replės, aprėpusios Lietu 
vą. Latviją ir Estiją, turėtų 
bent šiek tiek atsileisti.

Svarbų vaidmenį to plano 
reikale vaidina Fed. Vokieti 
ja. Vyriausybės partijos pasi 
sakė prieš Rapackio planą 
Anot jų, tą planą įgyvendi 
nūs, būtų pripažintas status 
quo (neapjungus Vokietijos). 
Vakarų v°kietija netektų vai 
stybių apsauginių įgulu, o so 
vietinė grėsmė tik truputį į 
Rytus pasitrauktų Socialde 
mokratai ir kai kurios kitos 
opozicinės partijos yra už Ra 
paakio planą, kurio įgyvendi 
nimas sudarysiąs Rytų Vaka 
rų įtampos atoslūgį, ko pašė

koje laisvojo pasaulio reika 
las galėtų tik laimėti.

Laisvinimo veiksnių ir pia 
čių lietuvių visuomenės siu 
oksnių nuomone, Rapackio 
planas pavergtosioms tautoms 
nieko gero neduotų, o tik su 
tvirtintų esamąją padėtį (sta 
tus quo). Jei to plano vykdy 
me Skandinavų valstybių vaid 
muo tikrai žymiai padidėtų ir 
į beatominę zoną būtu įtrauk 
ti ir trys Pabaltijo kraštai, su 
sidarytų nauja padėtis.

Speciali konferencija Balti 
jos jūros reikalais?

Skandinavų laikraščių žinio 
mis. balandžio viduryje Ko 
penhagoje numatyta Nato.val 
stybių konferencija Baltijos 
juros reikab is. kurioje, gali 
mas dalykas, dalyvausiąs ir 
JAV užsienio reikalų ministe 
ris Dullesas Lauktina, kad 
Pabaltijo tautu politiniai šiuo 
ksniai laisvajame pasaulyje 
laiku įspės Na’o valstybių vy 
riausybės. kad Baltijos jūros 
klausimai negali būti išspręs 
ti nepalietus trijų Pabaltijo 
valstybių laisvės klausimo.

PASLAPTINGA KARALIAU 
Č1AUS - TILŽĖS SRITIS

Svetimiems nė pervažiuoti 
neleidžiama

(Elta) Nėra abejonės, kad 
vadinama Kaliningrado (Kara 
liaučiau*) sritis yra svarbi so 
vietų karinė bazė, j kurio* 
gilumą jokių pašalinių lanky 
tojų neįsileidžia

Skandinavijos turistų biurai 
ką tik dabar vėl kreipėsi į 
sovietų «Intur stą», norėdami 
gauti leidimą skandinavu tu 
ristų grupėms savo keüonê-e 
Pabaltijo kraštuose užsukti ir 
į Karaliaučiaus sritis Bet so 
vietų įstaigos atsisakė duoti 
leidimą tokioms kelionėms. 
Sovietai taip atsisakinėja jau 
eilę metu Kiek kartų skandi 
navų ir kitų šalių turistų bin 
rai paprašydavo tokį leidimą, 
tiek kartų sovietai atsakyda 
vo: «Dar negalima». Spėjama,

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

RAMUMAS
Užeina kai kada, pasėdi, nusišypso, 
Raudoną obuolį paduoda pasidžiaugt 
Duris uždaro nuo pasaulio viso 
Ir pradeda vėl būtos dienos plaukt.

Jos plaukia, kaip rami sidabro upė, 
Su siekiais dideliais ir smulkmenom mielom. 
Žilvičių krūmuose lizdelyje paukštytė tupi 
Ir savo mažą svają p na patylom.

Laukai ir girios šilumoj nusivelka sermėgą, 
Lyg butų krosnis priKii enta malkom sausom 
Su priešpiečiais per dobilieną bėga 
Merga itė palaidom k:?-< m.

Vėl, rodos, Alvite per Šventą Oną 
Susėdę moters kalbas ant vejos. 
Iš pundo riša sūrį didelj geltoną 
Ir kmyninės pastato butelį saldžios.

Nebuvo, rodes, jokio karo ..
Enkavedistai, tankai; kartuvės., tik sapnavai. 
Ir taip ramu ir gera pasidaro.
Tai dėkui tau, kad trumoą valandėlę prigavai!

Skambutis! Kas čia būtų tokią die; ą šlapią? 
Laiškanešys su apsiaustu ir aukšta kepurė 
Čia «Židinys» «Naujoji Romuva» . Ir laiškas 

[kvepia
Spygliuotąja Kazlų Rūdos giria.

Raudonas obuolys iš rankų vėl iškrinta . 
Nusirita kažkur, palovėn, už pundų.
Šviesos ruoželis s’auras gęsta ir sušvinta...
Ir ilgu, liūdna ir... graudu.

kad tokie leidimai tol nebus 
duodami, kel tik sovietai bus 
Karaliaučiaus srityje. Jie toje

srityje matomai turi tokias 
karines paslaptis, kurias neno 
ri niekam rodyti. Dėl tęs prie

Partizanu laikais Lietuvoje 
buvę dideli žiaurumai

Ką pasakoja neseniai atv k u 
si į Vakaru* lietuvaitė

(Elta) Lietuvaitė, atvykusi 
iš Lietuvos į Vakarų Vokieti 
ją antroje 1957 metų pusėje, 
papasakojo «Eitos Inf rm ei
jų bendradarbiui, kad pokari 
niais trėmimų metais buvę 
ištremta ypač dawg ūkininkų 
Miškų srityse trėmę ištisus 
kaimus. Pamiškių gyventojus
sovietai kaltinę palaikymu ry 
šių su lietuviais > amžinais, 
kurių tada vi*ur buvo. Tie 
partizanų veikimo metai pasi 
žymėję dideliu žiaurumu ir 
vienai ir kitai uusei. Kartais
buvę taip, kad ėjęs bro is 
prieš brolį, vaikai prieš tėvus 
ir panašiai. Sovietai sugavę 
partizanus arba įtartus su j ns 
santykiavus kankindavo labii 
žiauriai Kai kas mirdavo net 
kankinimo metu — neišlaiky 
davo Tuo laikotarpiu žuvo 
labai daug jaunimo,y č vyrų.

Gyvenimas priverčia susi
gyventi su esama tvarka

Lietuviai, gyvenantieji tėvy 
nėję, Vakarų valstybių n*'ei 
klumu pavergtųjų autų a ž- 
vilgiu p'-ą nusivylę Ir Ameri 
kos Balsu tiek nebesidomi, 
kaip anksčiau,.nors, apskri
ta, liisvojo pasaulio radijo 
lietuvišku transliacijų klauso 
su susidomėjimu Girdėta» už 
sienio radijo žinias tebėra 
pavojinga kitiems pasakoti, 
gali būti traukiamas atsako 
mybėn ir skaudžiai baudi a 
mas. Vienas kitam pasakoja 
žinias tik tuomet, kai žino, 
kad tai visai pa k mas žmo
gus.

Nesulaukdami išlaisvinimo 
iš Vakarų, žmonės yra pri
versti vis daugiau susigyven 
ti su jiem’ primesta ir jų nea 
pkenčiarna tvarka. Kai kuri
ems pasisekė įsigyti vieną 
kita gyvulį, ar net namelius 
pasistatyti. Sunkios pragyve 
rimo sąlygos verčia visus 
kaip nors «kombinuoti». (B.D.)

žasties ir traukiniai tarp Įs
ručio ir Virbalio n--ie džiami, 
nors tai motyvuojama «tech
niškomis» priežastimis.

Neleidžia svetimų turistų 
nė į Lietuvą. Leidžia tik j 
Rygą, Talina ir Leningradą 
Sovietai, matyt, turi ką slėpti

Paulius Jurkus

Kregždės ant Nukryžiuotojo pečiu
(tąsa)

— Gerai, mes tuoj skrisi
me ir įmesime vaikams į a- 
kis purvo, sumaišę su seilė
mis, ir jie apaks...

— Ne, — tarė Nukryžiuo
tasis, — aš myliu juos, gero
sios mano kregždės.

— O kas tu?
— Aš Gyvojo Dievo Sūnus
Abi kregždės puolė žemyn 

pilnos baimės ir oragydo gai
liai, kad jos išdrįso ilsėtis 
ant Dievo pečių Jos nutūpė 
prie Nukryžiuotojo kojų, čiul 
bėjo.sparneliais plasnojo, kad 
net zakristijonas, išgirdęs baž 
nyčioje čiulbesį, paliko neuž 
stumtus stalčius ir iškišo gal
vą iš zakristijos.

— Hm, kregždės vėjavai
kės. Ir tos čia. Dar žvakes 
nuvers, — bet pamatęs pra
viras bažnyčios duris, nusira 
mino, — išskris

Nukryžiuotasis žvelgė į jas 
maloniom akim.

— Atskriskite pas mane Aš 
mėgstu linksmus paukščius.

— Vyt vyt, mes neturim lai 
ko. — Mum reikia jieškot, 

kur lizdelis sukti, juk vasarą 
mum siunti ir gerąją saulutę.

— Pasilikite čia, kregždės. 
Aš esu vienas, niekas manęs 
nelanko ir niekas su manim 
nesikalba. Ar mano pečiai 
jum negeras lizdelis. Pasiii 
kit...

Kregždės sukliko džiaugs
mingai ir išskrido pusryčiau
ti.

Prie upelio rado pulkus uo 
du Jie, žiūrėdami į vandenį, 
zujo išdidūs ir savim pasiten 
kine ir jos pusryčiavo kaip 
dar niekada. Tada suvilgę 
sparnus, snapeliais pasėmė 
vandens ir grįžo atgal j baž 
nyčią. Durys jau buvo užda
rytos. Zakristijonas, pastebė
jęs. pro kur išnėrė paukščiai 
užrakino duris, kad atgal ne
sugrįžtų. Bet kregždės žino
jo lange skylę ir įskrido vi
dun

Sutūpė ant Nukryžiuotojo 
galvos, s arneliaisplovė vei
dą, įpylė vandens į lūpas, į 
akis lašino saulės spindulį. 
Nūn pastebėjo Kristaus veidą 
pasidarius trūputį linksmesnį.

Tada kregždės nešėsi lizde 

lį ant Nukryžiuotojo pečių. 
Surinko nuo altoriaus visas 
nukritusias šakelias ir jieško 
jo lauke ir kiemuose šapelių. 
Linksmos čiulbėjo visoje baž 
nyčioje, pasakoj© Kristui, kas 
dedasi mieste, kaip atrodo vai 
kai spalvotuose drabužiuose, 
o atėjus nakčiai, sumigo dar 
nebaigtame guolyje.

Rytmetį anksti pakilusios 
vėl statė savo namus: nešė 
šiaudelius ir lėkė į paupį mo 
lio. Atėjęs zakristijonas į baž
nyčią, išgirdo jų čiurlius ir 
suraukė kaktą:

— Pro kur įlindo palaidū
nės Dievo nesibijo, taip kryk 
štaudamos. Čia jum ne Domi
ninko pastogė. - ir jis nuser- 
gėjo. kur paukščiai skrenda. 
— Pro langus. Taip ir ma
niau. Aš jum parodysiu, va
gilės

Žmonių į bažnyčią susirin
ko nedaug. Nemėgo jie seno 
kunigo, medinio Kristaus, ku
ris visą laiką toks liūdnas 
žvelgė iš altoriaus. Ir nespė
jo kunigas užvožti mišiolo, 
bažnyčia pasidarė lyg iššluo
ta.

Kregždės vėl išnėrė pro 
langą jieškotis pūkelių.

Kai grįžo ratuotos atgal, 
durys buvo uždarytos ir lan
go skylė užkimšta Zakristi

jonas praeidamas nusijuokė:
- Na, ka. patvaiskės? Ži

nokit. kur nereikia landyti, - 
ir pasitenkinęs nuėjo.

Kregždės skrido aplink baž 
nyčią, jieškodamos skylutės. 
Apsuko kelis kartus aplinkai, 
plakdamos sparneliais stiklą, 
bet niekur nerado nė mažiau 
šio plyšio.

Tada atlėkė staigus vėjas 
ir išmušė mažytę lango rutę 
prie didžiojo altoriaus, kur 
negalėtų zakristijonas pa
siekti.

Kregždės pateko vidun Bet 
zakristijonas vėl grįžo bažny 
čion drabužių vėdinti. Tingiai 
traukė stalčius, kilnojo arno
tus, albas ir pro praviras du
ris vėl išgirdo kregždes. lėki 
šo galvą iš zakristijos ir pa
matė; virš Kristaus galvos 
paukščiai tik čiulba, tik links 
minas.

Išsiėmė tabokinę ir užsi- 
šniaukė:

— Na, ir sugalvok, kur liz
das sukti. - Bambėdamas vil
ko iš zakristijos kertės ilgas 
kopėčias. — Pone Dievo nesi 
bijo. Neleisiu jom tyčiotis, — 
nusičiaudėjo ir nunešė kopė 
čias prie altoriaus.

Nukryžiuotojo statula buvo 
didelė ir augštaf iškelta. Ke 
pėčios nesiekė lizdo, reikėję 

jas užkelti ant altoriaus. At 
rėmęs į Nukryžiuotojo ranką, 
pažvelgė į viršų ir pagrumo 
jo'

— Na, ir gausit; nepažino 
jot ligšiol Simano zakristijo 
no Aš apginsiu tave, Viešpa 
tie. —- Vėl už išniaukė taba 
ko ir lipo kopėčiomis augš 
tyn.

Kregždės ramiai čiulbėjo 
ir nepamatė į jas artėjančio 
žmogaus. Tik kai šio galva 
jau siekė Nukryžiuotojo ran 
ką, jos krūptelėjo, pakilo au 
gštyn ir išgąstingai rėkė.

— Pabūgot jūs. cieilikės, 
gerai, gerai... — kalbėjo za
kristijonas, tiesdamas ranką 
į lizdą, bet Čia — Nukryžiuo 
tasis pasuko galvą į jį ir paž 
velgė rūsčiom akim.

Zakristijonas pastyro ir nė 
juste nepajuto, kaip atsidūrė 
žemėje. Atsipeikėjęs žvilgte
rėjo į Kristų; galva —, lyg 
niekur nieko — pasvirus į 
kairę kaip visada. Bet jis aiš 
kiai matė; atsigręžė į jį Dar 
kartą pažiūrėjo ir nelauktai 
susidūrė su krintančiu Kris 
taus žvilgsniu. Staiga šoko a- 
tatūpstas, pasigriebė kopė 
čias ir -nubėgo į zakristiją.

Nuo tad < zakristijonas neap 
kentė medinio Kristaus. Nuė 
jo pas kleboną ir tarė;
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Padėkos ir pagarbos pareiš
kimas

Po istorinės Pirmosios Lie
tuvos Architetúros Parodos 
uždaryme praslinko, beveik, 
ketvirtis meto, tačiau jos ai
das vienu ar kitu būdu vis 
pasirodo lietuviškoje spaudo
je. Šiuo metu yra svarstoma, 
kaip šią parodą perkelti j 
Šiaurės Ameriką ir kitus kraš 
tus. Tai ne vien lietuviškos 
architetúros entuziazmo pa
gautų kultūrininkų, bet ir ži
lagalviu musų veteranų noras. 
Kadangi pirmoji parodos fazė 
pasibaigė, tai tebūnie leista 
padėkoti ir pareikšta pagar- 
bą ti m kurie prie šio did lio 
darbo prisidėjo.

Pirmiausia pareiškiu pagal
bą Lietuves tautos ir brazilų 
visuomeninkams, kurie savo 
autoritetu parėmė moraliai 
parodo* organizavimų: J E. 
Vyskupams: Vincentui Briz 
giui, Vincentui Padolskiui ir 
Paulo Rolim Loureiro Lietu
vos Ministeriams: Dr Kazimie 
rui Graužiniui ir Dr Erikui 
Me eriui. Brazilijos kultūr inin
kams: Francisco Matarazzo 
Sobrinho, Dr. Ludenor Sam
paio Rocha, Dr Sergio Millet, 
Dr José Ferreira Carráto. Dr. 
Henrique Dumont Viílareí. Dr. 
Mario Altenfelder Silva. Fm 
li© Lang Júnior ir Rašyt Ed 
da Martins. Lietu vi'amstmoks 
liniukams; Prof ms: Stasiui 
Dirmantui, Juliui Grauvrog- 
kui, Steponui Kolupailai, Ig
nui Končiui, Jonui Šimoliunui, 
Romualdui Zalubai Dr Stasį 
ui Ylai, ii Di Eliziejui Drau 
geliui

Didžioji nuoširdžiausia pa 
dėka reiškiama visiems Paro 
dos Bendradarbiams, Renė 
jams ir Talkininkams.

Mokslo bendradarbiams. Dr. 
Inž Jurgiui Gimbutui, Dr. 
Ar«h Jonui Mulokui, Dr Kun. 
Antanui Aui-eukai — Dom Es 
tanislau O S B, Kan Rašyt. 
Venancijui Ališui -- Arminui, 
Dr Marijai Alseika tei Gimbu 
tenei, Mok. Feliksui Girdaus 
kui, Dail. Antanui Kairiui ir 
D. Inž Jonu Abraičiui.

Eksponatų tiekėjams ir sko 
lintojaras; Kun T. Benvenutui 
Ramanauskui O F M, Dr. Inž. 
J Gimbutui, Rašyt. Petrui Ha 
bickui, Dr Arch. J. Mulokui, 
Prof. Ig. Končiui. Kleb Pijui 
Ragažinskui, Dr M Gimbutie 
nei. Prof St. Koluo nlai, Dr. 
R. Zalubai, J. Karveliui, Liet. 
D^ėnų Redakcijai, Inž. Edm. 
Ja-iflnui, šv. Kazimiero Vie 
nuolyno Generalei Vyr. Moti 
nai M. Teofilei, Seselėms Pran

— Šviesiausias, klebonėlį, 
taigi, tas Kristus altoriuje rne 
dinis ir toks jau. Reiktų nau 
jo, gražesnio.

— Užteks man to paties, 
užteks, — ars tkė klebonas

— Gerai, tai gerai, švesiau 
sias tėveli Bet jis persenas, 
© dabar kiti laikai...

— O kas mum padarys nau 
ją?

Zakristijonas nudžiugo. .Jei 
gu kleba as dūsauja, kas pa
darys, t ii garai.

— Dabar, lako, fabrikai vei 
kia, užsakysiu, tėveli, ir pa
darys .

— K a čia, fabrikų darbas— 
ne nū ų žmonėm.

— O Benediktas dievdirbys. 
Galima jo paprsiyti

— Aš jau senaė,'vaikeli, po 
manęs kas čia ateis, galės 
úmnV» nauju Kristumi.
Zakristijonas prisiminė dar 

kregždes: ,
— Bet klebonėli, ten paukš 

čiai ant jo galvos isimetė.
- Kokie paukščiai?

— O kregždė», tėveli.

(B. D’ 

ciškietėms Vila Zelinoi, Lie 
tuvių Brazilijoj S gai, Rašyt. 
Karolei Pažėraitei, Dievdrbi 
ui Adomui Trumpiui. Rev. 
Clemente Dettmar S' D, Agr. 
Cesei Boguslauskfenei, D. 
Ekon Henrikui Valavičiui, 
Prof. Antanui Stoniui, Sol. 
Kazimierui Ambrazevičiui, 
Agr Magdalenai Vinkšnaitie 
nei, Mok. Halinai Mošinskie- 
nei, Elenai Pavilonienei, Eu- 
frozinai Antanaitienei, p K riš 
čiūnams, Jurgiui Sliesoraiči 
ui, Nardžiui Antanaičiui. Jonui 
Kaseliúnu , Aid. Gndanavičiū 
tei, Genei Teresevičienei, Ve 
ronikai Skurkevieienei, Mari 
jai Gorauskienei, Irenai ir Ju 
lijai Šimonyiėms, Dail Anta 
nui Kairiui. Dail Vadai Stan 
čikaitei Abraitiėnei. Dail. 
Ramučiui Kasperavičiui, Juo 
zui Mazlevičiui. broliams Ro 
roni ir Laimučiu! Dovydaiči 
ams, ir P. Ivanauskui už Ko 
plytele

Spaudos ir Radio Darbuoto 
jans: Redakcijoms:

«MUSŲ LIETUVA» — Kleb. 
P. Ragažinskui, «LIETU' IŪ 
DIENOMIS» «DRAUGO-Dr. 
Kun. Juozui Prunskiui, «Dar 
biniko» — Dr. Simui Sužiede 
link «LaikO» Red Komisijai, 
«Tėviškės Žiburiu» - Dr Anta 
nui Šapokoj ir Dr. Pr. Gaida, 
mavičiui, «Žinių» - Al k Bumbi i 
ui, «A Gazeta», «O Estado de 
S Paulo», «Diário Popular». 
«Diário de S Paulo», «Ultima 
Hora», «Užuolanka» ir kt Ra 
dio Valandai «Tėvynės Gar 
sai» Kolektyvui. Radio «Excel 
sior» Kat. Akc. Vu I;-riteles 
V—jui Dr. José Ferreira Car 
rato, São Paulo Lietuviu K ui 
tūrinei Rádio Valandėlei Ko 
respondentams: Rašyt Petrui 
Babickui, Rašyt. Karolei Pa 
žeraitei, Rašyt Halinai Mošins 
kienei. D Inž Jonui Abraičiui, 
Dr Eliziejui Draugeliui. E. 
Losinskui, Dr Ludenor Sam 
paio Rocha, Agr. Aleksandrui 
Boguslauskui;Teen k'niams ta 
Ikinikams: Broniui Šukevičiu’, 
Viliui'.'Pundzevičiu , Elenute> 
Šimonytei ir Birutei Špuraitei

Representaciios bendradar 
biams; Parodos Globėjui L e 
tuvos Konsului S Paulyje 
Aleksandrui Polišaičiui ir Lie 
tuviu Kolonijos Kapelionui 
Kleb Pijui Ragažinskui.

Parodos Rėmėjams, kurie 
aukavo Architetkūros parodo 
ms įvykusioms S Paulo Mies 
to Bibliotekoje ir Ibirapueros 
Parke Mokslo ir Techn’kn- 
Muziejuje: Brazilijoj, 5 000 cr 
Inž Jonas Antanaitis po 4 000 
cr Dr Frikas Meieds, Alek 
sandras Sadzevičius. Liongi 
nas Špuras; po 3000 cr. Balys 
Adomavičius; 2 300 cr. Lietu 
vių S-ga Brazilijoj, 2000 cr. 
«Tėvynės Garsai» Radio Ko 
ektyvas, 1500 cr D. Inž Bal 

tėnas; po 1300 cr. —Inž Myko 
las Mitrulis, Petras bimonis. 
1250 cr Antanas Pavienis; 
po 1200 er. — Dr. Eleziejus ir 
Julija Draugeliai, Kazimieras 
Ausenka, po 1000 cr. — Stanis 
lovas Meiliūnas, Agr Jonas 
Zabrockis, D Inž St Šalkaus 
kas, po 800 cr. Jonas Rrat 
kauskas, Henrikas Valavičius 
p© 750 cr - Prel Kazimierâs 
Mieliauskas, 700 cr. Agr Alek 
sandras Bogulauskas, po 600 
cr.— inž. Aleksas Grabauskas, 
D Ek. Jurgis Sliesoraitis. po 
500 cr - Sol Kazys Ambra 
zevižius.Inž Zenonas Bačelis, 
Bronė Jarmalavičienė. Jonas 
Jodelis, Jonas Mekšras, Me 
čys Paleckis, Jonas Valavi 
čius, po 400 cr.— Juozas Ma 
telionis, Juozas Šlikta. po 300 
cr.— Juozas Baužys ir Kazys 
Bacevičius; 250 cr.— Mo'1’ Ed
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mundas Bortkevičius. po 200 
cr.- Šv. Juozapo Brolija, Alek 
sandras Bagdonas, Aleksas 
Juodis, Jonas Buragas. Dipl 
Inž Algirdas Mošinskis, Mok. 
Fdv Pažėra, Prof. Antanas 
Stonis, Norbertas Stasiulionis, 
Steponas Pareigis. Jonas Za 
pereckas. Aldona Valavičiūte. 
Juozas Karpavičius, ,1 Vaši 
bauskas. 140 cr P Selickas, 
po 100 cr — Inž. Vincas Abrai 
tis, D Inž Alg. Idika. Dail. 
Antanas Kairys, Stasys Žutau 
tas, B. Stankevičius, K. Sko 
rupskas. K. Oepukas, Ona Ži 
bienė. Košt. Meškauskas, 
Ant Šimbelis, neonas Šišla. 
Jonas Tyla. Stasys Truba, 
Magd. Seputienė Feliks Gir 
dauskas, Jonas Širvidas, 150 
cr Albertas Stočkus; 400 cr 
Kan Jonas Kard.auskas ir 
250 cr. D Aninas Milius; po 
70 cr. — Ernestas Skurkevi 
čius; po 50 cr. — P. Šukys, 
Jonas Kaupas. A Navickas 
iiš Parpue das Nações). Alg 
Šukys. A Godlickas. Juozas 
Ramanauskas. M Sejnuienė, 
Adolfas įsakas. Mok Vladas 
Izokaitis. Edv Vasiliauskas, 
Jonas Kazlauskas, po 20 cr. 
J Žemaitis, J. Mazelevičius; 
300 er Magd Dorfnienė

Jungt. Amerik. -Valstybėse: 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių, 
Architektų S-ga 50 $;Inžinie 
riai ir Architektai Prof Jono 
Šimoliūno iniciatyva 47 $; Kųl 
tūros Fondas 25 $; Dr Romu
aldas Zalubas 10 $. po 58 Dr 
Inž. Algirdas Didžiulis ir Dr 
Inž Kazys Krubkas, Prof. Sta 
sy§ Dirmantas 6 $.

Vilnius - Lietuvos sostinė.

TRANSPORTO TALK IN IN
KAMS; Antanui Pavilouiui, An 
tanui Serbentai. Petrui Šimo
niui. baliui Adomavičiui ir 
Lionginui Špurui.

parodos įrengimo tal 
KINJNKaMS lenką ypatinga 
padėka, nes jie savo puilrio 
valandas paaukavo f.zmiai 
dirbdami Lietuvos repuiaci- 
jai — geram vardui Įteigi
mo darbai tęsėsi nuo IL57 bug 
piúèiu 10 iki Spalio 1b d cos 
ty daugiau dvieju ui ė n Dė
kojama Nardžiui Antanaičui, 
Pranui Čipui. p Zigmantui’ 
Lionginui Špurui, Inž Myko 
lui Mitruliui. Leonardui Mitru 
Įiui, Aleksandrui Sadzėvičiui, 
Algimantu Žibui Zenonui Bo 
rtkevičiui, Antanui Serbentai, 
Antanui Tylai. Jonui Kaseliu 
nui, Algirdui Savickui, Viliui 
Pundzevičiui, Inž Vincui Ab
raičiui, Ramučiui Kasperavi 
čiui, Audrai Antanaitytei. Sil
vijai Boguslauskaitei. Elenai 
Paršelytei, Julijai Šimonytei, 
Jonui Bratkauskui, Dail An
tanui Kairiui, p. Krikščiūnui 
su Penia, Rašyt. Karolei Pa- 
žeraitei. Juozui Labuckui, Juo 
zui Bagdžiui, Pranui Paunks
niui, Eugenijui Ivanauskui ir 
Elenai Ivanauskienei

PARODOS BUDĖTOJOMS; 
Eudskijai Polišaitienei. Albi
nai Ambrozevičienei, Faustai 
Sliesoraitienei, -Juzei Bortke- 
vičienei. Magdalenai Vįpkš 
naitisnei. Aldonai Gudanavi- 
čiūtei, Vladzei Januškevičiū
tei, Marijai Kindur e >< i, Ge
nei Tereaevičienei, Vladui ir 
Asdrejui Pupieniams Ypatin

ga padėka ir nuoširdus dėkui 
toms budėtojoms, kurios ište
sėjo iki par(>dos pabaigos ir 
sekmadieniais parodą repre 
zentavo tautiniuose drabužis o 
se; Elenai Ivanauskienei, Ka 
ruiei Pažėraitei, Halinai Mo 
šinskienei. Onutei ir Marytei 
Matelionytėms, Onutei Azara 
vičiūtei, Elenutei Mačaitytei 
ir Eugenijui Ivanauskui

PARODOS ATŽYMĖJ1MO 
SAMBŪRIAMS; L i t e r a l ū 
ros v a k a r o R a t e 1 i ui 
Rašyt Petrui Babickui, Rašy t. 
Karolei Pažėraitei, Rašyt. Ha 
linai Mošim-kienei, Poetei M- 
Vinkšnaitienei. inž Jonui An 
tunaičiui, Mar Kindurieuei, 
Genei Tere-evičienei Petrui 
Šimoniui, Aleksandrui Vjnkš 
naičiui. Radio valandos «Tė 
vynės Garsai» vedėjui Agr. 
Aleksandrui Boguslauskui.

Parodos Užbaigimo Pobūvi© 
surengėjams; inž Jonui Anta 
naičiui, Agr Aleksandrui Bo 
guslauskui. Dipl. Ekon. Hen 
rikui Valavičiui ir to rato da 
lyviams.

AUKU RINKĖJAMS; Jonui 
Kaseliūnui, Aid. Valavičiūtei, 
Petrui Šimoniui, Edm. Bort 
kevičiui

PARODOS PINIGINĖ APYS 
KAITA ABIEM S PARODOMS 
Bibliotekoje «Municipal» ir 
Parke Ibirapuera Gauta 60, 
785 Cr. Išleista 83 500 Cr.

inž. Mikalojus Ivanauskas 
Parodos Organizatorius.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»
i

«M. L.» skyrius jaunimui.
!

Redaguoja Redakcinė Komisija:
i j

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas, Í

Leonardas Mitrulis ir Algis Z'bas

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui».
įj:-i

Caixa Postai 4118
u

São Paulo.

Mirė žmogus, kurs švietė mu
su jaunime.

Prieš Kalėdas New Yor
ke mirė buvęs «Ateities» 
redaktorius A. A. kun Jo
nas Betrėnas. Kadangi ankš 
čiau šį jaunimo apaštalą ne 
same paminėję, tai dabar 
perspausdiname straipsnį, 
kurį talpino «Ateitis»

(Red )

Gyvenimo žingsniai

Kun. J. Petrėnas buvo gi
męs 1911 metais balandžio 7 
d. Gulbinų kaime, Pabiržės 
valse Biržų apskrityje. Gim
nazija baigė Biržuose, kunigu 
įšventintas 1935 m Teologijos 
studijas yra išėjęs Fauno V.D. 
universitete. Metus buvo vika 
ru Panevėžio katedroje, pas 
kui vikaravo Anykščiuose ir 
Rokiškyje. Buvo Linkuvos 
gimnazijos kapelionu Pirmo, 
sios bolševikų okupacijos me 
tu buvo suimtas ir nusodintas 
j kalėjimą Nuo 19-14 metų gy 
veno Vokietijos Kreiburge. 
Nuo 1951 metų — Amerikoje: 
pradžioje Čikagoje, paskui 
Wašingtone ir pagaliau Broo 
klyne 1957 m išrinktas j 
Ateitininkų Federacijos Tary 
bą Anksčiau buvo stud, at-kų 
dvasios vadu.

Studijas gipno Freiburgo 
universitete, Romoje ir Wašin 
gtone. Buvo plačios erudici
jos ir veiklos žmogus. Lietu 
voje uolai dirbo su pavasariu 
kais ir ateitininkais Kun J. 
Petrėnas priklausė prie tų 
retų žmonių, kurie iš karto 
patraukia savo vidaus šilome, 
kuriuose betarpiškai pajunti 
draugą iš pirmo susitikimo. 
Ne išviršine išvaizda ir rafi
nuotu mandagumu, bet trykš 
tančiu giliu žmoniškumu trau 
kė visus į save kun. J Petrė 
nas Jo išviršinė reiškimosi 
forma— plataus humoro jaus 
mas. kartais šiurkštokas, bet 
niekados neįžeidžiantis, neuž 
ganius. Toks jisai visuomeni
nėje veikloje, toks santykiuo 
se su aplinka, toks net pasto 
raciniame darbe Bet visada 
su prasiveržiančia šviesia vi 
daus kultūra ir jautria širdi
mi Dėl tų savvbiu kun J. Pe 
trėnas buvo mėgiamas savųjų 
ir svetimųjų.

Spaudos Baruose

Bet tebūt, labiausiai kun J. 
Petrėno pasigesime spaudos 
bartose. Jo plunksna buvo 
lengva, o stilius originalus, 
priėjimo būdas nepakartoja
mas. Nuo 1931 metų jį mato 
me spaudos puslapiuose Pir
mąjį jo straipsnelį išspausdi 
no «Rvtas». O paskui jį raši 
me «XX Amžiuje», «Ateities 
Spinduliuose», «Ateityje», «Pa 
vasaryje», «Jaunimo Vade», 
«Laive». «Tėvų Kelyje», «Dra 
uge», «Darbininke» ir kt Ra
šė daugiausia religiniais, pe
dagoginiais, visuomeniais kul 
tūriniais klausimais. Puikus 
jo pasikalbėjimai — reporta

žai, kurių paskutinį skaitėme 
tik savaitę prieš jo mirtį «Drau 
go» kultūriniame priede — 
pasikalbėjimą su P. .Jurkum 
apie jo premijuotą romaną 
«Smigaičių akvarelė». O pas 
ketinis jo p sakytas žodis bu 
vo pamokslas, atsisveikinant 
su a.a. kun. J. Meškausku, bu 
vesiu savo mokytoju...

O «Ateitis» kun J Petrėnui 
labai daug skolinga Apie dve 
jus metus jis buvo jos vyriau 
siu redaktoriumi, sirgo jos rū 
pesčiais. vargeliai». Jos pus 
lapiuose yra nemaža velioni 
es puikaus stiliaus raš nių. 
Nuo praėjusio pavasar.o iš 
redagavimo pasitraukęs, ir 
toliau Ateives neužmiršo, o 
vis žadėjo parašyti Taip pat 
suredagavo Ateities leidžiamą 
knygą apie šventąjį Pijų X.

Paskutiniu metu kun J. Pe 
trėnas buvo Lux Christi, kuni 
gams skirto žurnalo, redakto 
rius. Paskutinis pasikalbėji 
mas paskutinę gyvenimo minu 
tę prieš staigią ir netikėtą 
mirtį su prof. S Sužiedėliu 
kaip tik ir buvo apie Lux 
Christi. Gal tai ir simboliška... 
Taip šviesu prieš amžinąją 
kelionę į tikrąją Lax. .

Kunigo Jono asmenybė bu 
vo tokia šviesi, tokia optimis 
tiška, kad jo netikėta mirtis 
yra lyg neįtikima. Niekados 
jis nesiskundė — nei savo gy 
venimu (o ne visada jis buvo 
lengvas), nei sveikata (nors 
ji ir natrodė geriausia). Kai 
bėjo apie kitus, turėjo daugy 
bę planu, užsimojimų. Juk dar 
nebaigta jo didelė monografi 
ja apie vyskupą K. Paltaroką, 
dar reikia daug straipsnių jo 
redaguojamam žurnalui, lau 
kia pastoraciniai darbai, lau 
kia lietuviškasis jaunimas... 
ir niekados nematėme jį pail 
siusį. Vis dar jieškojo. studi 
javo, gilinosi ir problemas 
sprendė Nepamiršo bendravi 
mo su jaunimu. Bet gal labia 
usiai jautė paskutiniu metu
pareigą turimus didelius 
vidaus lobius atiduoti lietuviš 
kai kultūrai spausdinto žodžio 
pavidalu. O jis turėjo įgimtą 
dovaną nepaprastai lengvai 
vadyti tą lietuvišką žodį. Ti 
krai neapsirikusi bus «Darbi 
ninko» redakciją, . parašiusi 
šiuos žodžius:

«Kun. J Petrėno rašytas ir 
sakytas žodis plaukė iš jo sa 
vito dvasios stiliaūs .— origi

Klausykis $30 Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

■■
Iš Radio Nove.-» d®< Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 

18,00 ligi .18:B0 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas ^žodiš radio bangomis tol bus girdimas, kol 

jį- rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą, ‘galimą įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu Šiucf adresu:èaixa postai 4118, São Paulo.

Maironis
Neužmiršuolė

Man tinka tas žiedas, kurs žydi blaiviai 
Ir auga netoli vandens;
Nepuošia jį rūbai, kaip rožę, puikiai 
Dėl to ir nebijo rudens.

Žiedai pinnvjjų ir rožių vainikai.
Nors gražūs, - netraukia širdies;
Gvaizdikai, kaip žalvario seno skatikai,
Nežavi nei gobšo akies.

Tas žiedas blaivus, kaip balandžio akis;
Nekaltas, kaip aukštas dangus; 
ir žyd' per ištisą vasarą jis, 
Ir linksmina žmones visus.

Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių 
Iš margo gėlių sutvėrimo;
O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų — 
Jo vardas; gėlė atmininio!

nalios. išgyventos formos, kar 
tais žaism ngai linksmos, ?ą 
mojingos,ka-“ta’8 neetiškai pa 
kilios Ir pro tą formą reiškė 
si visada gyva dvas a — rfide 
lis žmoniškumas, draugišku 
mas.. minties naujumas» (Dar 
bininkae», 1957 m. gruodžio 
20 d.)

V. Benj.

LINKSMIAU
Iš stovyklos laikraštėlio «Bo- 

rachudo»;

«Karijokas» pirmomis sto
vykloje dienomis į jūros žu 
vis žiurėjo pro teleskopą '■ ė 
liau atsitiko taip, kad juros 
ži.vy> ėmė žiūrėti pro tek ■ 
kopą j «karijoką».

— Mergaitės pagaliau nu
tarė prisipažinti, kad visi Dė- 
dė' Juozo atsivežti saldaima 
tapo suvalgyti mergaičių ben 
drabutyje. Bet jos ginasi, kad 
nė vieno saldainio nepavogė, 
— juos «fundydavo» berniu
kai,

— Stovykloje aktyviai reiš 
kiasi blaivininkų (antialkoho- 
Ilkų) klubas. Jam sėkmingai 
vadovauja Eugenijus Prašo 

pranešti, kad miimami 
nauji nariai, bet reikalingos 
rekomendacijos

— Kalbama, kad Žanetė su 
Nijole savo kambario raktą 
p skandino jūroj Mat, nega 
lėdamos įeiti j kambarį, ga
lės miegoti sode, kuretftip ma 
lonu vakarais pasvajoti.

— P. Vinkšnaitienė stovy
kloje taip išponėjo kad jau 
kelis kartus pastebėta dantis 
plaunant su guaraná.

— «Borachudas» išleidęs 
paskutinį savo žinių numerį 
ruošia savo bendradarbiams 
iškilmingą pagerbimą Jo me 
tu kiekvienam bus įteikta do
vana gyva gyvatė.

— Karolis Darvinas, buvo 
taip sii mos sveikatos, kad te 
galėjo dirbti tik 4 valandas 
paroje Nežiūrint to. visdėlio 
spėjo parašyti 22 knygas. M i 
rė širdies liga. Įdomus jo pa 
reiškimas.J Fordyll; «Aš nie
kada nebuvau ateistu ta pras
me, kad būčiau neigęs dievo 
buvimą».

Vincas Jonikas

Viešpaties Grįžimas
Klajos tamsoj minia Jo veido nusigrįžusi, 
Daug žiburių uždegs, — jie vėl užges — 
Maištingi pakaruokliai sudžiūvę supsis kryžiuose 
Ir meilės pasiges,

.Ai. ■
O jos nebus. Į dangų liesis graudžios aimanos,
Kai protai laisvės vieškeliuos paklys,
Raudos darbai planų, kad jų šviėš'a n-eląimino, 
Kaip milžinai akli.

Tada Jisai, tik sunkesniu jau kry,žium nešinas 
Sugrįš, tarp Nemuno ir pamario kalnę sustos, 
O žmonės rankios iš širdžių skausmo^pašinas 
Prie Jo akių šviesos. -••
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Dr. JOAQUIM 
mlWB'W PACIFICO JUNIOR 

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe 
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorijá yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3-960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m. '

SEKMADIENIAIS

I
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

11. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika plokštelėmis,
UI. Speciali AęCafė Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 

ir galite užsakyti'kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

... t

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo

Galima gauti naujų lietuviškų plokšteli;!

I, Osa grindus Čia. | 
O ‘ ®g PRAÇA SAO JOSE DOS CAM ; OS, 1 - V. ZELINA į

SÃO PAULO — Teleb ne 63 5915

fį VISUOMET RASI SAVO-ŠEIMOS ŽIDINIUI S 
W NAUJANYB1Ų O
B . S

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, atominiu indu, ® 
■gts įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečiu- 
«į fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t g? 
Ç Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas. |g|
Í Visa tai galima «rauti UŽ PINIGUS ARBA |||

ISSIMOKEJIMUI. į
Prie pat autobuso NT. 93 sustojimo vietos. Ė|

ft
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C R C »ob on© 55'

Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6OO5

f
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 

«aPis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais’ 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

=? 
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MUSŲ LIETUVA pusi 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieiti,arfomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

nmMnani
- LAPOS lietuviams prune 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 

| te Alvares, 137.

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

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

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
"Endereço Telegráfico: «ÇABIUNA»

Rio de Janeiro .
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés -- Münicipio de 

Nanque - Estado de Minas Gèrais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMA€J CAKIKIER1 ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa l oštai 3967 —

=

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pakiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

J,WVyiM.€)JIE LAUKO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294 »
São Paulo

Medžiaga parduodama ir iésimokéjimui
Ateikite ir. įsitikinkite medžiagos ir darbo koks be ir kaina
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Rekolekcijos

PARQUE DAS NAÇÕES

Prieš atvelykį balandžio 10 
11 ir 12 dienomis vakarais 8 
vai. Užbaigimas Atvelykio sek 
madienį per lietuviškas Mi 
šias

AGUA RAZA

Balandžio 17. 18 ir 19 (ket
virtadienį; penktadienį ir šeš 
tadieni) 8 vai. vakarais. Už
baigimas sekmadienį per liet, 
mišias.

BOM RETIRE

Gegužės 1, 2 ir 3, 8 vai va 
karais užbaiga sekmadienį 
per lietuviškas pamaldas sa
lėje po Š. Eduardo bažnyčia 
(Rua dos italianos).

— Velykų rytmetį į Prisikė 
limo procesiją ir šv. mišias 
Vila Zelinon, iš São Paulo ir 
aplynkių buvo atvykę virš 
3000 lietuvių: Juos čia sutrati 
kia lietuviški papročiai, tradi 
elnės lietuviškos Velykų gies 
mės, kurias giedojo, procesi 
jos ir mišių metu Liet Kat. 
Bendromenės choras, vado 
vaujant maestrui F Girdaus 
kui. Procesija buvo didelė, 
graži, tvarkinga, mokyklos mo 
kinai nešė gėles.

—• Kaz mieras Am r z°v čius 
São Paulo lietuvių Kandidatas 
į estado deputatus balandžio 
mėn. 8 d., kartu su vereado 
riumi Paulo d e Tarso, kun. 
P. Ragažinsku, J Lukoševi
čium, N. Stasįulionio lankėsi 
pas São Pauio kriščionių de 
mokratų pirmininką prof An 
tento Queiroz Filho, kuris’ ši 
uo metu yra ir teisingumo se 
kretoriumi (ministeriii)' Šia 
proga buvo perstatytas K 
Ąmbrozevičins partijos pirmi 
ninku! ir įteiktas raštu prane 

u'; AYRTON LORENA '
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

-s . ' atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
z bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deškitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Raštinė:

Praça, da Sé, 270 - 4 ° and. - sala 404 - Tel. 35 0062

' 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 pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas: ...

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Ęenha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V, Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Šimas, kad jis yra lietuvių 
kandidatas į deputatų ’ roí. 
Queiroz pareiškė, kad kibėio 
nys demokratai nori turėti 
deputatų tarpe atstovaujantį 
persekiojamus anapus geleži 
nės uždangos bendros idėjos 
draugus.

— Švietimo ministerija išlei 
do naują potvarkį, sulig ku
riuo į pirmąją gimnazijos kla 
sę. laikyti egzaminus bus lei 
džiamą baigusiems penktąjį 
pradžios mokyklos skyrių. 
Pradžios mokyklos diplomą 
galės gauti baigusieji keturis 
skyrius, bet gimaazijon stoti 
reikia penkių skyrių diplome.

— Šį sekmadienį po sumes 
bus L K Bendruomenės cho 
ro susirinkimas vaidybai per 
rinkti ir kitiems reikalams, 
jų tarpe ir piknikui aptarti.

i
— Balandžio mėn. 20 ir 21 

organizuojamas pikninkas pa 
jūrin Daugiau informacijų 
bus galima gauti sekmadinį 
klebonijoje, pas choristus ir 
Vyrų Brolijos valdybą.

— Laiškai: Etanai Goftai, 
P. Šimoniui An Amhrovičie- 
»ei, J Jukučiui. AI Butrima 
vičiūtei. J Slavickui, Alf Kai 
riui, Al Bumbliui. J SeUekui, 
V Krutnzlienei. E. Žukui. M 
Tamaliūnui, M. Janavičiūtei, 
J. Skrorupskiui. V. Pundževi 
čiui, J. Šatui. F Girdauskui, 
Ja d. Braknienei. L Žakienei, 
Pr Zagorskienei, J. Tú mošai» 
Al Grabaskui.

— Baladžio m. 6 d mirė 
Jonas Mbzeliauskãs. 41 m. 
amžiaus gyvenęs Agua Raza, 
kilęs iš Alvito Nuliūdime pa
liko žmoną, »:vi dukteris, mo 
tiną: dvi seseris, du brolius. 
Palaidotas Quarta Parada ka 
puošė.

— Lietuvių šeimoje namų 
ruošos darbams reikalinga 
moteris arba mergina. Atlygi 

nimas geras. Tartis su ponia 
Adele telefonu: 61 41 59.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO 
LIETUMI) G Y \ EN M O

Paskutiniu laiku Rio de J» 
neiro lietuvių gyvenime įvy 
kodu svarbūs faktai.

Prieš kiek laiko čia įsikūrė 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija Buvo išrinkta laiki 
noji valdyba, kuri veiks iki 
1958 metų galo. Ji pareige 
mis pasiskirstė taip:

Pirmininkė — p. Antonija 
Saurusaitienė, vice pirminio 
kė — Anelė Dubauskienė, se 
kretorė — Birutė Kutkaitė 
Silvienė, iždininkė — Eleną 
Cenukaitienė, knygynininkė 
- Stasė Dutkiesė, reikalų ve 
dėja - Stacė Kyzeliėnė; Vai 
dybos na* ei. o. Uršulei Gaulie 
nei pavesta specialiai rūpin 
tis lietinių bažnyčios puoši 
mo etc reikalais Revizijos 
Komisija: pirminnkė p. Emili 
ja Had zė vi č i e r ė; h; r ės" ? Fe 
lė Tudie ir p Kilienė. Valdy 
bos kandidates: p. Vyčiėnė ir 
p Kilienė.

Dvasios vado pareigas eina 
kn Z Ignatavičius

Ir taip į valdybą ir kontro 
liuojamąjį organą įeina pa 
čios veikliausios Rio de 4a 
neiro liet kat. moterys, pas» 
žymėjusios religinėje ir tauti 
nėję veikloje.

Daug kas pranašauja, kad 
lietuvės savo energinga, vei 
kla, gali pralenkti vyrus, ku 
rie iki šiol, galima sakyti, 
išimtinai vadovavo kolonijos 
gyvenimui Kaip savo sveiki 
nitno kalboje nurodė kn. Z 
Ignatavičius, daug ir svarbių 
Dievui ir Tėvynei darbų lau 
kia mūsų seses Rie de janei 
ro lietuviams.

Naujoji Valdyba padarė vi 

v
ALIC-» ALI©* TAUTIEČIAI!

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE Š. M. GEGU
ŽĖS MÉN 19 d Mokoje, Rua Lituania. 67 ruošia įdomų 
KONCERTĄ BALIŲ.

Programą atliks mūsų Kolonijos jaunos meninės jėgos 
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas 

į meną ir savo atsilankymu padrąsinsim juos tolimes
nei pažangai. '

Šokiams gros puikus orkestras. Taip pat galėsite 
skaniai lietuviškai pasivaišinti.

Konoerio baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto 
Tad visi į Sąjungos Koncertą balių!

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

S U A R Ã O
i Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.

Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radie Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaitį, R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną, R. Barão do Pirai 194, V. Lueia, Rua Camė 
1052, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacie ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 708.

E/CfciTCR’l© CONEAEÍL

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. M>. Nro 1.484

Atlieka firmų atida;ymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus; sudaro sutartis surašo prašymas ir ki- 
tos rūšies darbus atlieka.

Jn-ridiais Departamentas — Nejudamo turto pardavimas 
Av. žiehna, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-27®F - S. Paulo

z'tą Lietuvos p. Ministeriu 
dr. Frikui Meieriui. Ministeris 
labai domėjosi naujosios Dra 
ugijos busimos veiklos gali 
mybėmis, pažadėdamas iš sa
vo pusės visokeriopą paramą.

Dieve padėk. Jums, Rio de 
Janeiro lietuvės!

RIG DE JANEIRE ĮSISTEIGĖ 
«ATEITIES» KUOPA

Jau senai buvo jaučiamas 
gyvas reikalas, kad lietuviš 
kos kilmės jaunimas turėtų 
save organizaciją. Pagaliau 
po ilgesnio pasiruošimo, š.m 
kovo mėn 23 d, susirinkęs 
lietuvių jaunimas, nutarė įs
teigti ateitininkų kuopą Rio 
de Juneire. Tuojaus patys iš 
state kandidatus ir pravedė 
balsavimus. Po to, sekančia 
dieną, nepaisant didelių ats
tumų ir atogražinif) smarkaus 
lietaus, užtvindusio miesto 
gatves, susirinko į valdyba iš 
rinktieji p Čepaičių namuo
se. ir sekančiai pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas Ed 
mundas Dubauskas, vice pir. 
—- Antanas Saurusaitis, reika 
lų vedėjas — Vytautas Vyčas 
sekretorius — Sonė Dutkai 
tė, iždininkas - Eduardas Au 
gis. meno reikalų vedėjas — 
Marlenė Cepukaitytė. knygi 
«įninkąs — Aleksandras Špin 
kus.

Revizijos komisija: pirm. 
Stasys Vyčas; nariai: Joana 
Kilaitė ir Verutė Ramanaus 
kaitė Valdybos kandidatai; 
Robertas Tudre ir Aleksan 
dras Valeika

Dvasios vado pareigas eina 
kn Z Ignatavičius, kuris pas 
veikino nuoširdžiai naująją 
valdybą, palinkėdamas for 
muoti narius gerais katalikais 
gerais šio krašto piliečiais, 
neužmirštančius savo tėvų 

k r aš to pa prwfffiWIWMEHMM 
Naujasis pirmininkas, papra 
šytas tarti žodį, trumpai, bet 
drūtai nusakė būsimos veiklos 
planus: «Ateitininkų organiza 
cija yra nudirbusi daug ir di
delių darbų. Įsijungdami į šią 
didelę organizaciją, eisime tų 
pačių idealų vedami, nusiziú 
rėję į praeitį, dirbsime atei
čiai».

Visi geri lietuviai džiaugia 
si dėl Šios naujos jau-Jino* 
draugijos atsiradimo, kuri ug 
dys jaunime visai mūsų tau
tai brangias vertybes

— Rio de Janeiro Liet. Kat 
Moterų Draugija drauge su 
ateitininkais ėmėsi iniciaty
vos š m. didįjį šeštadienį ša- 
ruošti vietos lietuvių koloni
jai susikaupimo valandėlę, va 
kare, su išpažintimi. Lietuviš 
kai konferecijas sakė kn. Ig
natavičius, portugališkai buv. 
vietos kun. Seminarijos rek
torius kan João Avila.

Velykų pirmą dieną lietu
vių pamaldos buvo 10 vai. per 
jas visi organizuotai priėmė 
šv. Komuniją.

— Š. m balandžio mėn. 12 
d į Rio atvyksta p. Magdale
na Vinkšnaitięnė Kuri mokys 
vietos jaunimą tautinių šokių. 
Pasiliks visą savaitę.

Po to, balandžio 20 d įvyks 
visuotinis Rio de Janeiro 
Liet. Kat. Moterų susirinki
mas, jame viešnia sutiko lai
kyti paskaitą. Į susirinkimą 
yra kviečiamos visos lietu
vės moterys.

— Kaip kitais metais taip 
ir šiemet, Velykų pirmą die
ną šv Mišios "buvo laikomos
p.p Saurusaičių intencija.

Pas mus yra įsigalėjęs gra 
žus paprotys, kad lietuvių šei 
mos kasmet reguliariai turi
užprašę šv Mišias, už savo 
mirusius ir gyvus šeimos iíà- 
rius.

— Amerikos konsulatas pra 
neša, kad lietuviai užsirašę 
vykti Amerikon prieš 1952 
m. siusiu m. 1 d kviečiami 
atvvkty konsulatan pasikalbę 
ti; Konsulato dabartinis andre 
sas: Rua Padre João Manuel 
20 f Conjunto Nacional), prie 
Avenida Paulista.

JAÚ IŠ ANKSTO RUOŠKI
TĖS Į «MŪSŲ LIETUVOS»

. VAKARA*
Kuris įvyks gegužės mėn. 17 
d Vila Zelinoj, gimnazijos 

salėje.

* , •- ‘ ‘.''I ’ ' ! ■' . ..,

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniąi, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų ^prekių.

Siuntinių p’ristatymas garan 
tuotas. ■■ ■ , . 'v ,'; ■-

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

©ro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Ifthagapi, § - V. Zelina
^prasideda iš A v. Xelina, 886)

SKAITYK IR PLATINK 
«•MŪSŲ LIÊTWVA»
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