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KINAI IR JUŽVILGSNIAII SOVIETUOS SRITIS
Pekinas nedviprasmiškai primena savo metu Rusijos 

paglemžtas sritis

Pekino ideologiniame kon
flikte su Kremliumi pastaruo 
ju metu iškilo būdingas, ne
lauktas bruožas — kinai pri 
minė nesutvarkytių sienų su 
Sovietų Sąjunga klausimą. Nuo 
1950 Stalino su Mao-Tse tun- 
gu pasirašytos sutarties, šis 
klausimas vis būdavo apeina
mas Dabar, vakarų stebėtojų 
nuomone, kinai keldami «pra
eityje neišspręstų klausimų» 
išaiškinimo reikalą, matyt, 
siekia spaudimu į Maskvą at
sakyti į Kremliaus ūkinio po
būdžio, Pekinui kiek skau
džias, priemones.

Jei dabar primenama, kad 
sayo metu Rusija drauge Fsu 
JAV, D. Britanijos Prancūzi
jos, Vokietijos «imperialis- 
taâs», «kolonialistais* buvo oku 
pavusi, pasisavinusi Kinijai 
priklaususias milžiniškas sri
tis, tai tuo pačiu metu suke
liamos priešrusiškos kinų gy
ventojų nuotaikos ir rusai at
siduria «kolonialinių išnaudo
tojų* eilėse. Vi-si jie buvo im
perialistai, įvykdė visą virti
nę agresijos žygių Kinijos at
žvilgiu ir privertė pasirašyti 
įvairias «sutartis». Tuo būdu, 
kinai dabar priminė Maskvai 
netekimą plačių Vįd. Azijos 
ir bibiro sričių, be to dabar
tinio pakraščio su Vladivos
toku, Chabarovsko srities, dar 
Amūro ir Sachalino sričių 
1858, 1860. 1881, 1901 m su
tartimis kinai neteko pakruš 
čių kairiajame Amūro upės 
krante, be to dar turtingų sri 
čių šių dienų Kazachstane 
ir kt 
’•.£ -Pekino dienraštis dar pri
minė Maskvai, kad kinai, lai
kui fubrendus, yra pasirengę 
taikingu būdu išspręsti visus 
praeities ginčytinus klausi
mus. Dabar jau turima įspū 
džio, kad kinai maną jau atė 
jus metui atkreipti dėmesį Į 
«nelygių sutarčių» su Rusija 
klausimą ir «praeities paliki 
mą» — kitaip tariant, į sovie 
tų kinų sienų problemą Čia 
verta priminti, kad 1954 m.

Dabar Europon
JAV — Brazilijos ekono

minėms deryboms sėkmingai 
pasibaigus (šių metų išmokė- 
tinos skolos buvo nukeltos ir 
išdalintos 20 metų, ir dar pa
žadėjo duoti paskolos įvai
riems darbams), kita delega
cija, vadovaujant komercijos 
ministerial Antonio Balbino, 
vyks Europon tartis su įvai

Pekine atspausdintas 1840 m. 
buvusios Kinijos teritorijos 
žemėlapis, be kitų sričtių, nu
rodo, kaip į «nelygių sutar 
čių» pacarinius ir į dideles 
sritis šių dienų Sovietų Sąjun 
goję, pvz į Kirgiziją, Tadžis- 
kistaną ir Kazachstaną, dar ir 
į Išorinę Mongo.iją.

Kinai nedviprasmiškai nu
rodė į Kinijos komunistų tiks 
lūs Azijoje. Šiuo metu kinai 
sovietams pareiškė pretenzi
jas Sovietų kinų sienų klausi 
mą iškeldamas Pekinas, tei
gia Vakarų stebėtoja», gali 
sukelti naują nerimą Vid Azi 
jos, Tol. Rytų Kinijos ir Sov. 
Sąjungos srityse.

Pastaruoju metu Pekinas 
ėmėsi ir radijo propagandos 
Maskvos adresu —- rusų kal
ba siunčiami radijo praneši
mai į Sibirą, jie pakartojami 
ir kitomis kalbomis Būdinga 
ir tai, kad Pekinas kaip tik 
šiuo metu kazachų kalba pas 
kelbė ketvirtąjį Mao kūrinių 
tomą. Jis skiriamas ne tik Ki 
nijoje gyvenantiems 500 000 
kazachų, bet numatytas pla 
tinti ir tarp 3.6 mil Kazachs
tano gyventojų Sovietijoje.

Tai įvyksta tuo metu, kai 
sovietai toliau vykdo Kazachs 
tano ros fikaciją. įsako vis la
biau išstumti kazachų kalbą 
ir dėl tariamaų nacionalinių 
nukrypimų «valo» žymiuosius 
Kaza hstano partinius dar 
buotojus. Manoma, kad Ch ué 
čiovas sudaręs Vid Azijos 
sričių partijos CK biurą, sie
kia labiau su Maskva susieti 
Uzbekistaną, 1 adžikistaną,Kir 
giziją ir Turkmenistaną ir tai 
būtų priemonė sustiprinti šie 
nas... iš kitos pusės, kinai su 
savo pretenzijomis gali įsi
velti į pavojingą žaidimą, 
nes Maskvai remiant ar ne, 
gali sukelti tau ines aspiraci
jas ir tų sričių gyventojų tar 
pe, kurie šiuo metu valdomi 
komunist kinų. pvz. vid M^ n 
golija ar Tibetas.

Elta

rių kraštų vyriausybėmis ir 
privačiais bankais paskolos 
gauti.

Brazilijos kruzeiras sutvir 
tėjo. Doleris laisvoje rinkoje 
yra apie 600 kruzeirų Atro 
do, kad ši kaina pasiliks il
gesniam laikui

— GUBERNATORIUS CAR
LOS LACERDA neleido Fidel 
Castro šalininkams ruošti kon 
greso Guanabaros estade. 
Kongresistai persikėlė per 
kanalą į Niteroi Rio de Ja
neiro estado sostinę. Čia gu
bernatorius Bagder Silveira 
davė leidimą kongresui, bet 
prie uždarytų durų Kongre
so uždarymą komunistai norė 
jo suruošti didžiulėje sp rto 
salėje Caio Martins. Ši sporto 
salė yra estado nuosavybė. 
Bet gubernatorius kongreso 
rengėjams atsakė, kad val
džios patalpomis politinėms 
partijoms neleidžia naudoti.

Carlos Lacerda uždraudi
mas vykdinti Pro Cuba kon
gresą Guanabaroje. plačiai iš 
garsino jo vardą. Sveikinimo 
telegramas ir solidarumo pa
reiškimą gauna ne tik iš Bra 
zilijos, bet ir iš užsienio.

40 vadinamų nacionalistų 
deputatų, pasinaudodami de
putatų n-liečiamumu. prane
šė, kad jie vyks į Guanabara 
organizut. ti kito už Fidel Cas 
tro kongresą. Guanabaros gu
bernatorius C.L atsakė, kad 
deputatai gali atvykti ir su
sirinkti Bet visuomenei bus 
uždrausta į tą susirinkimą 
įeiti. Kas nepaklausytų, būtų 
areštuotas.

Bendrai Fidel Casro kon- 
gresistams Brazilijoje nuotai
ka nepalanki. São Paulyje 
kongreso išvakarėse suruošė 
prieš Fidel Castro nukreiptas 
demonstracijas miesto centre. 
I stado deputatai, įvairios po
litinės, ekonominės, idologi- 
i ės organizacijos siuntė pro- 
sesto telegramas respublikos 
I rezidentui.

— ARGENTINOJE atsisakė, 
kariuomenei spaudžiant, vi
daus reikalų ministeris Ro
dolfo Martinez. Konfliktas ki
lo del rinkimų, kurie bu'O 
pramatyti 23 d birželio Ir 
tuose rinkimuose dalyvautų 
peronistų partije Kariuomenė 
su šiuo patvarkymu nesutiko 
ir privertė minister! atsista
tydinti.

— K'BOS kontrarevoliucio 
nieriai nuskand no vieną ru 
sų prekybinį laivą viename 
Kubos uoste. Ši žinia Krem
liaus patvirtinta.

— Argentina gavo iš Ame- 
r kos 50 milijonų dolerių pas 
kolos.

- Kovo mėn 28 d., Agua 
das Pratas vasarvietėje p; a 
sidėjo Brazilijos krikščionių 
demokratų tautinis kongre 
sas suvažiavimas. Nauju par 
tijos pirmininku, kaip prama- 
toma, bus išrinktas Ney Era 
ga, dabartinis Paraná guber

, i ». , f « . A * -M'i- í À. ‘.i- ’ ’ .

Šio «MUSŲ L'ETUVOS» nr. leidėjai yra prekybininkai 
ALBINA ir ALGIS SALDŽIAI, kurie turi didelę dažų krautu 
vę, Rua Silva Bueno. 2511 Sacomã, Ypiranga.

Albina Peška u skaitė—Saldienė yra ma 
rijampolietė. atvykusi Brazilijon su visa šeima, dar maža 
mergaitė, apie 1930 m. Mokoje lankė pradžios (lietuvių ir 
portugalų kalba) mokykla, po to gimnaziją, o anglų kalbą 
studijavo Sociedade Cultura Inglesa mokykloje. Po to įstojo 
dirbti į Moreira Salles banką, kur jai buvo patikėtos atsa- 
komingos pareigos.

Į lietuvišką veikimą įsijungė dar pradžios mokykloj 
būdama: vaidino, keletą metų dalyvavo Liet Kat. Bendruo
menės chore, buvo choro valdyboj

Algis Saldys, kilęs iš Žemaitijos, kartu su tėve
liais atvyko Brazilijon iš Vokietijos po antro pasauktojo ka
ro, kaipo karo tremtinys Gimnaziją Vokietijoje lankė. At
vykęs Brazilijon įsitraukė į lietuv šką veikimą, įstojo į Liet. 
Kat. Bendruomenės chorą. Čia ir susipažino su 
savo gyvenimo drauge Albina su kuria sukūrė lietuviškos 
šeimos židinį Jų šeima yra tikrai lietuviška. Nors gyvena 
svetimųjų tarpe, tačiau jų mažoji šeimynėlė, sūnelis ir du
krelė, lietuviškai kalba

Saldžiai, turėdami iniciatyvos, pasiryžo prekybon verž 
tie. Atidarė dažų krautuvę Prekybą vyksta sėkmingai Nors 
biznis užima laiką ir energiją, tačiau nuo lietuvių nenutclo. 
dalyvauja lietuviškuose parengimuose, remia spaudą, radijo. 
Vėliau yra pas ryžę aktyviau įsijungti j lietuvišką velkiną

Štai ir šį «Mūsų Lietuvos» nr. jie išleidžia. «M.L. * /d 
ministracija taria nuoširdų, 1 etuvišką ačiū.

«M.L» Administracija

natorius. Kongrese dalyvauja 
300 atstovų.

KIEK LIETUVIŲ MOKOSI 
MASKVOJE?

Ryšium su Lietuvoje minė
ta moters diena (kovo 8 d.) 
spaudoje, per radiją kelti mo 
terų nuopelnai, aiškinta, kad 
jų gyvenimas geresnis kaip 
vad kapitalistiniuose kraštuo 
se Ko.vo 8 d. Vilniaus radijo 
pasikalbėjime su lietuvaitė
mis studentėmis, studijuojan
čiomis Maskv' s universitete, 
paaiškėjo, kad šiuo metu Mas 
kvoje iš viso mokosi apie 120 
lietuvių, ju tarpe pusė mergi
nų. Tie studentai turi savo 
klubą, pavadinta «Baltika».

BIRŽAI. 10 • 00 GYV. MIES
TAS - BE SKALBYKI OS

Biržuose šiuo metu, anot 
«Tiesos» (32 nr.) jau esama 
daugiau kaip 10 000 gyvento
jų. Giriamasi, kad pernai bir 

žiečiai sulaukę dujų varyklų 
ir dabar dujų balionais nau
dojasi daugiau kaip 130 šei 
mų, džiaugiamasi, kad Bir
žuose bus įmanoma naudotis 
siuvykla... kreditan O iš ki 
tos pusės, pasirodo, Biržuose 
tėra viena pirtis ir toji pati 
apleista Sunkoka, girdi, ir 
miestė moterims, nes mieste 
nėra skalbyklos Jei sutepei 
drabužį, tai, esą, turi eiti pas 
vad privatininką. Nėra Bir
žuose ir chem. valyklos Skua 
džiamasi ir batsiuvių, laikro
dininkų, mechanikų darbu.

UTOPINĖ VALSTYBĖ

Viena grupė įvairių tauty
bių žmonių nutarė pasitr.uk- 
ti iš modernaus pasaulio ir 
apsigyventi vienoj saloj prie 
Australijos, kur jiems negrės 
joks karas ar atominės bom 
bos.

Grupę sudaro 16 anglų. 2

(pabaiga 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
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2 pusi, _____________

Vis Pasireiškia Nacionalinis Nepasitikėjimas
Rašytojai privalo kurti įvair oms tautybėms — Ideohginis 

varovas G. Zimanas: juk Vilniuje gyvena 41 tautybės 
gyventojai

Lietuvoje toliau peršamas 
reikalas lietuviškąją literatū
rą paversti internacionaline. 
Literatūra privalanti padėti 
suartėti skirtingų tautybių žmo 
nėms — tai tvirtina «Tiesos» 
vyr. redaktorius G Zimanas, 
paskelbęs straipsnį Maskvoje 
leidžiamoje «Literaturnaja Ga 
zeta» (persispausdino «Litera 
tūros ir Meno» savaitraštis, 
9 nr). G. Zimanas vertina vi
są eilę tiek rusų kaiba rašy
tojų, Vek Lietuvoje paskelbtų 
kūriniu ir teigia, kad dar ne
pakanka atskleisti «geriausių 
savo tautos atstovų tauriuo
sius bruožus», bet rašytojai 
privalą būtinai paliesti įvai
rių Sovietijos nacijų betar
pišką bendradarbiavimą, ne
galima rašyti apie «mūsų vi
suomenę, neatkuriant daugia
nacionalinio tos visuomenės 
paveikslo».

i
Zimanas džiaugiasi, kad So 

vietijoje nesama vienanacio- 
nalinių miestų, nei kolekty
vų, nei respublikų Jis prime 
na savo metu paskelbtą susi
rašinėjimą, kad Vilniuje iš vi
so gyvena 41 tautybės atsto
vai.

Jei, girdi, broliškai sugyve 
na įvairios nacijos, tautybės, 
jei joms vadovauja (tiksliau 
— jas valdo — E.) Komunistų 
partija, jei tautas jungianti 
bendra ekonomika ar bendras 
tikslas, tai visvien dar 1 e- 
kanti svarbi sąlyga — nuga
lėti to nelemto «buržuazinio 
nacionalizmo» atgyvenas.

Tai jau nuo seno valkioja
mos trazės - vis dar Lietu
voje pasireiškia vad. nacio
nalinis nepasitikėjimas, gi šio, 
anot Zimano, esama visokių 
pavidalų Pirmiausia, ji* tei
gia, dar esama tokių, kurie 
į kitų kultūrą, laimėjimus žiū 
ri su panieka, kiti neatsikra
to sunkiai įveikiamų vietiniu 

kiškumo tendencijų (čia kal- 
lama apie tuos ■ yventojus, 
kurie daugiau ar mažiau pri
siriša prie savo nuosavybės). 
Prie tokio tautinio nepasitikę 
jimo apraiškų Zimanas dar 
priskiri i ir tuos, kurie linkę 
«apibendrinti” kitos tautybės 
žmogaus padarytą klaidą.

Taip aiškina vienas par i- 
nių ideologų Lietuvoje, visos 
tokios atgyvenos darančios 
žmonėms didelę žalą ir jis 
dejuoja, kad vis dar esama 
žmonių, kurie dar nesą išsi
vadavę «nuo praeities gyve
nimo naštos» O čia kaip tik 
komunistams turinti pagalbon 
skubėti literatūra. Lietuvoje, 
pasak Zimano, nuo Juliaus Ja 
nonio ir Petro Cvirkos laikų 
atsiradę keletas rašytojų, ku- 
riančių pagal tą partijos dik
tuojamą «vieningos šeimos 
jausmo» taktą. Šį kartą pami 
nėti J. Baltušis su jo «Par
duotomis vasaromis», Juozas 
Požėra — ir partija, aišku, 
norėtų, kad «brolystės» jaus
mus keltų dar daugiau rašy
tojų, ir dailininkai ir filmų 
kūrėjai ir visi kiti. Šiuo po
žiūriu visiems menininkams 
nuolat kalamos į galvą praėj. 
metų gruodžio mėn. Maskvc - 
je įvykusiame ideologinės ko 
misijos posėdyje partinio ideo 
logo L lljičiovo iškeltos min
tys. Šalia jų, dar Chruščiovo 
kalba apie abstraktinį meną 
Maskvos “Maniežo” ir ko\o 
7 — 8 d d įvykusiame meniniu 
kų pokalbyje pasakytoji Chruš 
čiovo kalba — tai vis gairės, 
kurių teks laikytis.

Elta

MUSŲ I IETUVA

Vincas Jonikas

Laimės IDasaka
Pro židinio liepsnas matau veidelį tavo, sese, 
Matau dvi ilges u patvinusias akis, 
Jau po vidurnakčio ir žvaigždės merkiasi prigesę, — 
Tu lauki vis, ar neteis kas

išlaukto žodžio pasakyt.

Galbpt svajonės vis baltais balandžia s suka 
Apie iš pasakos bajorą pagirų:
At ėks jis viesulu ant juodbėrio pečiūko.
Ir girsis tau didžia grožyne 

žemčiūguos skęstančų dvarų.

Žavėdamos paduosi jam rankelę baltą, 
Mažytę, pratusią jurginų žiedlapius skabyt. 
Kad ją kilnaus metalo grandimis apkaltų; 
Panit kinus dainas pakalnių, būtum 

jau nuotaka dižiūno įstabi.

Apkars tau dienos pilyje, nubos rojalio stygos, 
Jei būsi vergė nuosava nupuolusio žmogaus. 
O kas tau ašarą nuims blakstienose įstrigus. 
Kas tavo širdį alpstančią

raminančiai širdin priglaus?

Pro ilgesio gamas atminsi vieną žodį, sese, 
Regėsi švietusias kadais - jau pamirštas — akis. 
Bus po vidurnakčio ir žvaigždės užsimerks prigesę, 
O lauksi tu, ar nesugrįš jos —

turėsi daug pasisakyt.

Naujos Tradicijos Lietuvoje Panašios 
Kaip Lasas i Laša

Vis diskutuojama, kaip pakeis i senąsias tradicijas — Pripa
žįsta: religija sugebanti estetiniai paveikti tikinčiuosius

Niujiems laikams turinčios 
būti sukurtos naujos tradici
jos — sušuko H. Zakarevi
čius, tęsdamas “Literatūros ir 
Meno” praėj. metais pradėtas 
diskusijas apie naujų tradici 
jų propagavimą. Zakarevičius, 
komunistinės mokyklos dėsty 
tojas, savaitraštyje (7 nr), 
aiškindamas tų naujųjų tradi
cijų reikalą, teigia, kad tra 
uicijos turinčios išreikšti nau 
jas «tarybinių tautų vystymo

si tendencijas» Jam nepatin
ka, kad dabarties reiškiniai 
pavaizduojami nevykusiai, jis 
pyksta, kad prieš keletą me
tų Lietuvoje buvę perdaug ža
vėtasi Kotrėmis, Morėmis ir 
kitais personažais. Jau, girdi, 
būtų geriau Lietuvos miestuo 
se kasmet atžymėti mie-tuo
se kasmet atžymėti įvairių ga 
myklų šventės O kodėl, ko
munistinis agitatorius klausia, 
nereikėtų pagalvoti apie res
publikos mastu “Kosmonautų

1963 m. kovo 30 d 

dienos” atžymėjimą?
Kai kalbama apie tradici

jas, bematant užkliūnamą už 
vad. «religinių atgyvenų».Tas 
pats Zakarevičius turėjo pri
pažinti, kad religingumo ele
mentai vis dar ilgai tūno, 
anot jo — konservatyviniame 
buitinių tradicijų kiaute. Esą, 
Lietuvoje dar per daug ryš 
kios tikybinės tradicijos, ypač 
laidotuvių atveju ar per «var 
do suteikimą naujagimiui* ir 
kt. įvykiais šeimoje Kodėl 
vis emama į bažnyčią? Ogi. 
anot Zakerevičiaus dalinai 
todėl, kad bažnyčia sugeba 
sudaryti estetinį įspūdį Fres 
kos, statulos, paveikslai, kili 
mai, gėlių aromatas, vargonų 
muzika — ar tai neveikia ti
kinčiųjų emocijų? — susijau
dinęs klausia komunistas. Pa 
galiau, jis daro išvadą, kad 
religija — tai didelis esteti
nio poveikio ginklas Užtat 
dabar ir teigiama, kad komu 
nistai privalą sukurti kitas 
tradicijas, mušti «tikybinin- 
kams» aną ginklą iš jų rankų.

Elta

NERYŠKI RYTŲ BLOKO 
KRAŠTŲ PARAMA

Nors Vakarai su Rytais lenk 
tyniauja, norėdami pasiekti 
neišsivysčiusių kraštų simpa
tijas, tačiau ūkio srityje žy
mus ryškus Vakarų'pranašu
mas. Pagal Fed, Vokietijoje, 
Hamburge, paskelbtus duome 
nis, Vakarų kraštų ūkinė pa 
rama 48 kartus praneša Rytų 
bloko tiekiamą paramą. Kai 
1956-1960 m. laikotarpy Vaka 
rų pramoniniai kraštai buvo 
suteikę valstybinės ar priva 
čios paramos iš viso 36 mi 
liardų dol. sumai, tai Rytų 
bloko kraštų parama siekusi 
vos 745 milionus dol. Tik Fed. 
Vokietija per tuos penkeris 
metus tos paramos suteikė be 
veik tris miliardus dol., taigi, 
keturis kartus daugiau, negu 
Sovietų Sąjungos ir jos sate
litų parama, indo 1961 m. so
vietai nesugebėjo laikytis 

(pabaiga 3 pusi)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS
(tąsa)

BUTŲ ŪKIS

Butų statybai Lietuvoje ga
lima daug prikišti. Svarbiausi 
priekaištai — ji buvo nepa
kankama ir per daug primity 
vi Statybos nepakankamumas 
ypač jautėsi Kaune, kur nuo
lat vyravo butų krizė. Dėl 
butų trūkumo, butų kainos 
buvo labai aukštos. Vargin- 
gesniems gyventojams nei ko 
nieko kita, kaip keltis į prie
miesčius, kur nebuvo nei van 
dentiekic, nei kanalizacijos, 
nei grįstų gatvių, nei susisie
kimo su darboviete, bet kur 
niekas nedraudė susilipdyti 
vieno kambario lūšnelę ir jo
je gyventi, nemokant nepake 
liamos nuomos.

Taip pat, nepaisant visų 
kalbų apie mūrinės statybos 

reikalingumą, nebuvo išspręs 
tas plytų, čerpių ir kitų sta
tybinių medžiagų bado klau
simas. Todėl kaimas ir mies 
tas visą laiką statėsi iš me
džio. Organizuoti statybinio 
kredito stigo ir tas pats ne
buvo tinkamai paskirstomas. 
Todėl tik nedaugeliui laimin- 
gųjų pavykdavo 
pasistatyti žmonišką nuosavą 
butą. Kooperatinė butų staty
ba, ypač skirta neturtingie
siems gyventojams, neišėjo iš 
svarstymų stadijos.

Nėra ko stebėtis, jeigu vie
nas iš pirmųjų klausimų, pra
dėtas aistringai diskutuoti 
spaudoje po VI.15, buvo butų 
nuomos sumažinimas Niekas 
nenorėjo pripažinti pakanka
mu kainų tvarkytojo 1937. 
VIII 16 įsakymo, kuriuo buvo 
uždrausta kelti butų, kamba

rių, parduotuvių ir k;tų būsti
nių nuomos ka nas, imant pa 
grindų nuomas, buvusias 1937 
V.31. Juo labiau, kad tame 
pačiame įsakyme buvo numa
tyta ir galimumas ypatingais 
atvejais, kainų tvarkytojo ats 
kiru leidimu, nuomos kainas 
pakelti.

Visiems žinoma, kad namų 
savininkai sugebėdavo šį įsa
kymą apeiti, ar tai įrodydami 
negalį išsivers-ti su 1937.V.31 
nuomomis ar apgaudami prie
žiūros organus (ėmimas didės 
nes nuomos negu pažymima 
įrodomame dokumente — nuo 
mininkui išduodamame kvite). 
Kad taip buvo, matyti iš skel 
biamų tvarkytojo baudų.

Dabar kiekvienas tarėsi tu
rįs reikalą ir teisę namų sa
vininkus, kaip kapitalistinį ele 
mentą, išplūsti ir pareikalau
ti apkarpyti jų pelnus. Žino 
ma, visa toji polemika telietė 
miestus, nes kaime niekas ar 
beveik niekas butų nenuo
mojo.

Iš tikrųjų nesveikas santy
kis tarp gyventojų pajamų ir 
išlaidų butui turėjo būti ati- 
taisytas Tai padarė finansų 
ministeris, kuriam Nepapras
tuoju metu tautos ūkiui tvar
kyti įstatymas (1 str. 20 p) 
leido normuoti visų rūšių nuo 
mas. V H.5 įsakyme finansų 
mimisteris inž E. Galvanaus
kas butų, kambarių ir kitų 
būstinių nuomą sumažino taip:
a) Kaune — 15—25%, parei
namai nuo to, ar už butą mo
kama ligi 150 litų nuomos kas 
mėnuo ar daugiau ir ar butas 
turi centralinį šildymą ar ne,
b) Vilniuje buvo palikta 1939. 
IX.1 mokėtojo nuoma, o c) ki 
tuose pirmaeiliuose ar antra 
eiliuose miestuose nuoma bu. 
vo sumažinta 10%

Tai buvo bene paskutinis 
įsakymas, kurį pasirašė finan 
sų ministeris E. Galvanaus
kas. Tą pačią dieną pareigas 
iš jo perėmė J. Vaišnoras

Butų nuomos sumažinimas 
net iki 25%, be abejo, labai 
maloniai nuteikė nuominin 

kus. Deja, neilgam. Į Kauną, 
Vilnių ir kitus miestus pradė
jo plaukti raudonosios kariuo 
menės vadai, paskui kuriuos 
sekė ir jų «katiušos». Norma
liu keliu butų nebuvo kur 
gauti. Todėl prasidėjo pats 
paprasčiausias gyventojų mė
tymas iš butų.

Netrukus jis įgavo tokį ma
sinį pobūdį, kad finansų mi
nisteris buvo priverstas, VII. 
20 įsakymu, sustabdyti pri
verstinį iškraustymą nuomi
ninkų, kurie už pragyventą 
laiką tvarkingai moka nusta
tytą nuomą, kol bus išleistas 
butų bei būstinių nuomai tvar 
kyti įstatymas.

Žinoma, finansų ministério 
įsakymo nerespektavo raudo 
uosios armijos komandirai. 
«Priverstinis nuomininkų iš- 
kraustymas» iš visų geresnių 
jų butų miesto centre vyko 
nesulėtintu tempu. Reikėjo 
ieškoti kokios, nors išeities, 
norint legal.zuoti patį kraus
tymą ir parūpinti butus iš
kraustytiems, kurie patys nie 
ko padarytijnebegalėjo (b d.)

2



uai.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

pasižadėjimų 1962 m Sovie
tų Sąjunga mažai išsivysčiu
sioms kraštams nepažadėjo 
jokių naujų kreditų. Tik šiais 
metais pranešta, kad Came- 
con kraštai esą numatę 30 
milionų dol. naujų kreditų 
penkiems Azijos, Afrikos kraš 
tams

Pagal surinktus duomenis, 
iš 66 mažai išsivysčiusių kraš 
tų Azijoje ir Afrikoje, Rytų 
bloko paramą tėra gavę 13 
kraštų, o iš 20 Pietų Ameri
kos respublikų tokią parama 
tegavo vos du kraštai.

AR CHRUŠČIOVAS LANKY
SIS VATIKANE?

Pagal Katalikų Žinių Agen
tūros (KNA) iš patikimų, ge
rai informuotų sluogsnių gau
tas žmias, Popiežius esąs pa
sirengęs suteikti audienciją 
N. Chruščiovui Apie tai Krem 
liaus valdovo žentas, «Izvesti 
jų» vyr, redaktorius ir Kom. 
Partijos CK narys — A. Ad 
žubėjus, kovo 7 d esąs paty 
ręs iš paties Popiežiaus lūpų. 
Dabar skelbiama, kad sovietų 
valdžios ir partijos vadas, pa 
kviestas Italijos vyriausybės, 
keliausiąs j Romą greičiau
siai birželio mėn. pabaigoje.

KIEK LENKIJOJE
GYVENTOJŲ?

Pagal RFE informacijas, 
dienraštis «E press Wieczor- 
ny» paskelbė, kad 1962 m pa 
baigoje Lenkijos gyventojų 
skaičius siekė 30.5 milionus 
(sumažėjo 20 000), Moterys 
mažiau kaip 20 m, amž. suda 
ro 37,8% bendro moterų skai 
čiaus, o vyrų, mažiau kaip 
20 m. amž , buvo 42,9% ben
dro vyrų skaičiaus 1962 m. 
savo gyvenamas vietas pa
keitė vienas milionae lenkų. 
Iš 7 7Ô6 000 dirbančiųjų, 1961 
m. dėl ligos praleido88 700 000 
darbo dienų. 1962 m. per 10 
mėn, Lenkijos gyventojai įsi
gijo 261.000 televizijos apara 
tų, 77.000 daugiau, kaip tuo 
pačiu laikotarpiu 1961 m.

APIE LIETUVĄ, VASARIO 16 
VOKIEČIŲ SPAUDOJE

«Pamirštoji Lietuva» — to
kio pavadinimo V N. pareng
tas straipsnis vokiečių kalba 
paskelbtas visoje eilėje Fed. 
Vokietijos dienraščių, žurna
lų. Didelio tiražo, plačiaiskai 
tomas Vak. Berlyno dienraš
tis «Der Tagesspiegel» strains 
nį įdėjo vasario 16 d Straips 
nis su daugeliu duomenų apie 
lietuvių tautos istoriją, pasie 
kimus kultūros ir kt srityse, 
Lietuvos pavergimą dar buvo 
įdėtas dienraštyje «Neue Wurt 
tembergische Zeitung» vasa 
rio 16 d. (su 6 miestų laido
mis), «Donau Kurier» (Ingols
tadt), dar ir Koelne leidžia
mame žurnale «Begegnung», 
nr. 3

ST. MOTUZO DROŽINIAI 
SUKĖLĖ VOKIEČIŲ DĖMESĮ

Vasario 16 d proga Vechto 
je, senelių prieglaudoje su 
rengtoji Stasio Motuzo me
džio drožinių paroda atkrei 
pė nemažą vokiečių visuome 
nes spaudos dėmesį. Olden 
burge leidžiami laikraščiai, 
pvz. «Oldenburgische Volks 
zeitung». «Unser Oldenburger 
Mūnsterland im Tagesspie
gel», Muensterio vyskupijos 
savaitraštis «Kirche Leben» 
paskelbė ilgus parodos apra 
šymus su St Motuzo droži
nių foto nuotraukomis. Ta 
proga plačiau parašyta ir 
apie Lietuvą, paminėta St, 
Motuzo veikla Lietuvoje ir 
išeivijoje, priminta kad Vech 
tos senelių prieg’audoje gy
vena 27 lietuviai Drožinių pa 
rodos metu Vechtoje, lietu; 
vokiečiai parodos lankytoja1 
Tautos Fondui paaukojo 178 
DM.

MINĖJIMO HAMBURGE AT
GARSIAI VOKIEČIŲ 

SPAUDOJE

Vokiečių b Rytprūsių gy
ventojų savaitraštis «Das Ost 
preusseublatt» 9 n ry paskel
bė ilgoką straipsnį apie ^Lie 
tuvių nepriklausomybės die 
ną». Straipsnyje paminėtas

MŪSŲ LIETUVA

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

UŽ Kalnu
Už kalnų, už mėlynų krišpolo kalnų, 
Dienos rytmečiai ir drėgni vakarai.,. 
Už kalnų žaibuoja džiaugsmai nesugauti 
Ir sukasi alkano skausmo g’irai.

Už kalnų sustingo dienaauksasparnė, 
Palikus kaktoj savo lūpų žymes .. 
Išsekusios akys, kaip kalnų šaltiniai, 
Žegnoja tolybėje erdves ra ias.

Pakalnėj sudužę gyvenimo bokštai 
Už kalnų išaugo žvaigždžių vainiku... 
Ir lenkiasi keMai ir šypsosi lūpos;

Sieloj, kaip šventykloj, džiugu ir jauku.

Raudonais žiedais nusirito saulutė...
Šešėliais apgaubstė kelionės aukas... 
Už mėlynų kalnų aušras palydėjau 
Ir laiminu naktį ištiesus rankas...

Pilotas Norėjo Gelbėti Kristų su Kariais

Reuterio agentūros žiniomis 
Liverpoolio universiteto isto
rikai atrado nepaprastą doku 
mentą, kuris duoda naujos 
šviesos Piloto pastangoms iš
gelbėti Kristų nuo įniršusių 
žydų ir nuo mirties, nes Pilo 
tas buvo įsitikinęs Kristaus 
nekaltumu ir todėl jis nusiplo 
vęs rankas, nors tą procedū 
rą jis vilkinęs gana ilgokai

Atrasta dokumentas yra Pi 
loto laiško Tiberijui Vezeriui 
vertimas. Laiške Pilotas Tibe 
rijaiis prašo kiek galima grei 
čiau atsiųsti pagalbon 2 900 

centrinis Vokietijos lietuvių, 
PLB Krašto Valdybos sureng
tas minėjimas Hamburge, įvy 
kęs vasario 23 d Plačiau at
pasakotas dr. P. Karvelio pra 
nešimo mintys, šiltai atsiliep 
ta apie lietuvių solistų, Vasa 
rio 16 Gimnazijos tautinių šo
kių grupės pasirodymą.

— Visasąjunginė knygų rū

romėnų kariuomemės. Doku
mentas rodo, kad tas skaičius 
karių buvo pasiųsta, bet jie 
atvyko per vėlai, kada Kris 
tus jau buvęs nukryžiuotas. 
Šv. Rašte mes randame, kad 
žydai Kristų paskubomis nu
kryžiavo, nes nenorėjo laukti 
nei valandėlės, lyg ko tai bi
jodami Jeigu šis dokumentas 
pasirodys esąs tikras, tai ti
krai žydų baimė buvo pagrįs 
ta. nes jie gal būt nujautė 
apie galimą kariuomenės atė
jimą ir Piloto intencijas.

mų leidykla Maskvoje paskel 
bė leidinį su Rozanovos dar
bu apie «lietuvių knygų daili
ninkų nacionalinę tradiciją». 
Kalbėdama apie lietuvių gra
fikų pasiekimus, apipavidali
nant knygas, rusė autorė dau 
giausia įvertino senesniosios 
kartos dailininkų darbus: Bu- 
lakos, Kuzminsko, Jurkūno ir 
kt Pažymėta, kad hietuvių

i 1963 m. kovo 3 d.

knygų grafika priklausant’ 
prie geriausių lietuvių grafi
kos pasiekimu pastaruoju me
tu. Pagaliau, autorė pastebi, 
kad lietuvių knyga esanti 
brangi ne tik lietuviams, bet 
ir rusams, gruzinams ir ki
tiems.

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI 
NEPATENKINTI JAV LIETU

VIŲ NUSISTATYMU

Ryšium su Klaipėdos Kraš
to atgavimo 40 m, sukaktimi 
ir su JAV se įvykusiais minė 
jimais, spaudos pasisakymais 
reagavo Klaipėdos kr. vokie
čių dvisavaitinis organas Fed. 
Vokietijoje, «Memeler Dampf 
boot» (4 nr.) Laikraštis pasi
sakė, kad tiek jis, tiek Ryt
prūsių b. gyventojų savaitraš 
tis «Ostpreussenblatt» santū
riai paminėję tą sukaktį. Ta
čiau. esą, visgi kitokie balsai 
girdimi iš lietuvių išeivių.

Toliau klaipėdiškiųglaikraš- 
tis, atidžiai sekąs JAV lietu
vių spaudą, pacitavo Klaipė
dos sukilimo veikėjų J Bu
drio ir E. Simonaičio teigi 
nius, dienraščio «Naujienų» 
pasisakymus, paskelbtą spau
doje klaipėdiškių atsišauki
mą, pagaliau, VLIKO sausio 
15 dienai skirtą žodį. Jei, pa
sak “Memeler Dampfboot”, 
kas manytų, kad jau šiandien 
nebesą ginčytinų klausimų, 
tai visi tie pasisakymai, spau 
dos balsai įrodą priešingai. 
Girdi, lietuvių laikysena Klai 
pėdos kr. atžvilgiu esanti ryž 
tingesnė, negu manę patys 
vokiečiai klaipėdiečiai Klai
pėdiečiai vokiečiai pabrėžė, 
kad Rytprūsių gyventojų, lie
tuvių ir klaipėdiečių padėtis 
dabar esanti tokia pati, jų 
kraštai sovietų pavergti ir 
kad teritorialiniams ginčams 
tekbų naudoti apsisprendimo 
teisę.

— 1873 m. balandžio 20 d. 
Paantvardžiuose, Skirsnemu
nės valse., gimė Jurgis Bal
trušaitis.

Nuostabūs įvykiai Pavergtoje Lietuvoje
NEPAPRASTOS APRAIŠKOS SKIEMONYSE SUJUDINUS.CS 

VISĄ LIETUVĄ. IR NET LIETUVOS KOMUNISTUS

(pabaiga)

Gi Algis Bistrickas drauge 
su kolchozo pirmininku Sta
siu Aukštuoliu padarė sode 
(matyt, apsireiškimas įvykęs 
prie sodo tvoros) paaukštini
mą ir prisidėjo prie kitų, ku 
rie keliais vaikščiojo dobilie 
aoje aplink stulpą Algirdui 
neatėjo nė į galvą prieiti prie 
žmonių, kalbėti jiems ir aiš
kinti, kad nebuvo ir negali 
būti jokio stebuklo, kad vis
kas yra tik kunigų ir davat
kų Umislas.

Tokiu savo pasielgimu Al
gis Bistrickas ir Stasys Aukš
tuolis paruošė dirvą naujiems 
plepalams: kad komunistai bi 
ją stebuklų ir seka viską tik 
š tolo...

/

KAS YRA TOJI ROMA 
MAC 7YTÉ

Paskutiniovnis žiniomis toji 
mergaitė, Roma Macvytė, bu 
vusi apklausinėta daugelio ei 
vilių ir dvasiškių ir rasta vi- 
s škai normali, sveika. Ji tiek 
prieš, liek po regėjimo nepa 
sižymėjo kokiu ypatingu pa
maldumu: nebuvo nei davat 
ka. nei sentimentalistė religi 
niuose dalykuose. Buvo prak 
tikuojanti, nieku neišsiskirian 
ti iš kitų Tokia liko ir po re 
gėjimo Ji iš to nedaro jokios 
reklamos. Kieno nors paklaus 
ta, ramiai ir visada v enoáai 
pasakoja kaip buvo Žinoma, 
komunistų buvo tardyta, g ą 
sinta, drausta kalbėti, bet j* 
nebijo ir kartoja, ką mačiusi 
yra baimė, kad, kaip žmonių 

dėmesio objektas, gali būti 
ištremta. Jos vienos liudijimas 
gal ir būtų galima paneigti, 
tačiau antrąjį Marijos apsi
reiškimą (tiesa, tik didelę 
šviesą, ne pačią Mar ją) ma
tė ir kiti žmonės, tarp kurių 
10 vyrų, kurie dabar galvas 
guldo už regėjimą

Skiemonių klebonas Papuč- 
ka, jau pirmiau dėl vieno da 
]yko turėjęs daug nemalonu
mų, tačiau į tą vietą nuėjęs 
tik po kelių savaičių, kur 
kasdien renkasi būriai žmo
nių iš visų Lietuvo- kampų 
Įvykį labai išreklamavo pati 
komunistinė spauda, pradėju
si niekinti ir pulti Tada apie 
įvykį sužinojo ir tie. kurie 
iki šiol nieko nebuvo girdėję, 
gyveną tolimose vietose, ir 
dar labiau pradėjo lankyti ap 
sireiškimo vietą

Kiek visame tame įvykyje 
yra tiesos, sunku pasakyti tu 
riet tik nuotrupas, trumpus 

užsiminimus laiškuose. Bet 
viena yra tikra: kažkas su
krėtė visą Lietuvą, jei tuo 
turėjo susirūpinti net komu
nistų tūzai, jei apie tai su to 
kiu dėmesiu rašo net komu
nistinė spauda Kaip ten su 
tuo pačiu Marijos apsireiški
mo stebuklu bebūtų, stebuklu 
jau verta vadinti vien tai, 
kad ne vienas užkietėjęs ateis 
ta» grįžta prie Dievo.

IR KITA JAUNA MERGAITĖ 
BOLŠEVIKAIV S DARO DAUG 

RŪPESČIO

Dar prieš R. Macvytės re
gėjimą. Lietuvoje buvu mini 
ma 14 15 metų mergaitė, ku 
ri niekieno neinspiruota, pasi 
darė didelė apaštale, Turėda 
ma didelės įtakos savo vien 
mečiams mokiniams, padarė 
tai, kad tie ėmė uoliai lanky 
ii bažnyčią melstis, eiti prie 
šv. Sakramentų To neužteko.- 
ji lankydavosi antireliginiuo

se susirinkimuose, mitinguo 
se, paskaitose ir drąsiai gin
čydavosi su ateistais, kurie 
nepajėgdavo atsispirti jos ar 
gumentams. Kas ją viso to 
išmokė? Niekas Komunistai 
įtarė kunigą, kad jis ją yra 
įmokęs, dėl to vyko kunigo 
tardymai, grąsinimai, lygiai 
jr tėvams, kurie čia buvonie 
ku dėti Pagaiiau tą mergaitę 
perkėlė į kitą vietą ir patai 
pino moksleivių internate, 
kad apsaugojus ją nuo paša
linės «žalingos» įtakos. Bet 
po kurio laiko visi internato 
mokiniai pradėjo prie stalo 
žegnotis, rytais ir vaka ais 
melstis, vaikščioti į bažnyč’ą. 
Ir čia mažoji «ap .štalė» pada 
rė savo Bolševikais beliko 
ją išmesti iš mokyklos ir iš
tremti nežinia kur. Reikia ti 
kėtis, kad ji kur bebūtų, tęs 
savo misiją; nes, pranešėjo 
žodžiais per ją aiškiai veikia 
Šventoji Dvasia.

ELI
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Vieškelio Dulkė MAŽĖJA KOMUNISTŲAteitininku Veiklos Laukai
LYDA

Ateibininkų veiklos laukai, 
tai yra visos mintys, veiks
mai ir pasiryžimai, kurie pri
klauso At kų organizacijai. 
Portugališkai, veiklos laukai, 
reiškia «campo de ação». At- 
kų veiklos laukai, buvo nus
tatyti nuo pradžios, kaip ši 
organizacija pradėjo veikti. 
Todėl, truputį sugrįžkime į 
At-kų Istoriją, kad būtų leng 
viau tai suprasti.

Tuo laiku kai ateitininkiš- 
kos idėjos pradėjo veikti, Lie 
tuva buvo rusų valdžioj o be 
to, visame pasaulyje kilo ateis 
tinės ir materialinės mintys. 
Tai reiškia, kad žmonės pra
dėjo kurti naujas idėjas, ku
riose paneigdavo Dievą, ir 
tuo būdu norėjo paneigti 
žmogaus dvasinį gyvenimą. 
Rusai, žinodami kad Lietuva 
buvo katalikiška, ir dar ateis 
tinės idėjos nebuvo įėję į lie
tuvio širdį, norėjo pasinaudo
jant savo g-alvbe, visai nutau 
tinti ir subedievinti Lietuvą; 
Todėl, pirma jų idėja tai bu
vo uždaryti visas aukšti sir s 
Lietuvos mokyklas, tai yra 
fakultetus, kad lietuviai netu- 
retų savo išsilavinusio jauni
mo. Dar be to, padėdavo, kad 
lietuviškas jaunimas lankytų 
rusų universitetus ir tenai iš
moktų paneigti Dievą ir savo 
tautybę. Bet rusų planai neiš
sipildė, nes vistiek Lietuvoje, 
tose mokyklose kur liko, 
nors tiktai beveik gimnazijo
se visuomet kurstės! idėjos 
prieš šią priespaudą, ir todėl 
visais būdais, slaptai ir viešai 
jaunimas kovojo, kūrė orga
nizacijas, ir pagaliau, po kiek 
laiko susiėjo drąsaus jaunimo 
būrelis, kuris tarp vargų ir 
kentėjimų pradėjo ateitinin- 
kišką darbą. Apie tai kal
bant, reikia paminėti At kų 
tėvą Praną Dovydaitį, kuris 
savo idėjomis ir pasiryžimais 
traukte traukė jaunimą prie 
to didingo at-kų darbo.

Dabar kalbėsime konkrečiai 
apie At kų veiklą.

At-kų veiklos laukus galima 
paminėti kaip: Religiją, Tautą 
ir Kultūrą

Pirmutinis At kų darbas tai 
buvo paskelbti kad jie tiki į 
Dievą ir duoda Jam svarbiau 
šią vietą savo gyvenime. 
«Ateitininkai pasisakydami 
deklaracijoje prieš ateistinį 
materializmą, aiškiai deklara 
vo: Pirmykštis, absoliutinis, 
vienintelis visos esmės pama
tas yra Gyvasis Dievas Stc- 
vėdami ant tokio pamato, mes 
vadiname save teistais».

Kaip matome, Religija bu 

vo ateitininkams svarbiausias 
reikalas, ir buvo, pagal jų 
manymą vienintelis būdas ne 
leisti kad bedieviškos idėjos 
įeitų į Lietuvą. Mes tikime, 
kad tik todėl Ateitininkai iš
silaikė, nes jų tikėjimas ir at 
sidavimas Dievui, juos vedė 
ir juos drasko nelengvu pa
sirinktuoju keliu, tuomet kai 
iš visų pusių materializmas ir 
ateizmas norėjo žmones iš ti 
kro kelio išvesti. Po tiek lai 
ko, po tiek metų, dar ir da
bar Ateitininkai kovoja dėl 
dievybės, ir pats pirmutinis 
Ateitininkų tėvas savo gyvy
bę padėjo šiam tikslui Pra
nas Dovydaitis, neseniai mirė 
Sibiro kalėjime Šio žmogaus 
idėjos yra kas nors nepapras 
to, ir todėl mes jį labai ger
biame ir turime sekti jo pa
vyzdį.

Dabar, kaip ir tais laikais, 
mes Ateitininkai, turime lai
kyti religija pirmoj vietoj. 
Užtat mes čia turime religi
nes šventes, pamokas ir visas 
mūsų darbas, mūsų kančios, 
turi prieiti prie Dievo Mes 
turime pirmiausia pažinti re 
ligija, o paskui ja gyventi. 
Mes turime pasinaudoti šią 
galimybę, turime uoliai vyk- 
dinti religijos įsakymus

Antras Ateitininku, veiktos 
punktas, tai yra tautiškumas. 
Tuo laiku kai Ateitininkai pra 
dėjo veikti, pirmiausia jie gy 
nė religiją, kurią, rusai norė
jo iš lietuvio dvasios ištrauk
ti, o paskui siekė ginti tauty
bę, kurią taip pat rusai no
rėjo, kad lietuviai visai už
mirštų Tautiškumas, tai yra 
meilė žemei kurioje žmogus 
gimė; meilė tėvynei, jos pro
seniams. papročiams ir jos 
laisvei. Ši meilė yra prigim
ta, ir todėl visuomet, kai at
siranda tėvynės priešų, dau
gumas to krašto vaikų, sten 
giasi neleisti, kad priešas už
grobtų jo'žemę. Mes sakėme 
kad tautos meilė yra prigim 
ta, bet ji gali būti mažesnė 
ar didesnė, pagal žnmgaus 
supratimą, išsilavinimą ir t.t.. 
Dabar, ačiū Dievui, mums ne
reikia kovoti petys petin prieš 
bet kokį priešą., bet, mes tu
rime dabar taip laikytis, mo
kytis ir elgtis, kad atėjus va
landai mes (galėtume tai pada 
ryti. Pažvelkime tuo t-arpu į 
daugybę tautų kurios dabar 
kovoja, dabar savo nepriklau 
somybės jieško. Mūsų parei 
ga būti pavyzdingais Braz li- 
jos piliečiais, ištikimi savo 
gimtč jam kraštui ir vykdinti 
ką jis iš musų reikalauja Pa
gal mūsų įsitikinimą, mes

NORĖČIAU
Sėdėjau vakar aš prie lango, 
Sėdėjau ir mąsčiau...
Kaip gera būt pakilti iš šios žemės, 
Ten — prie žvaigždžių arčiau

Su žvaigždutėm pakalbėčiau 
Ant debesėlio pailsėčiau.

Kaip gera būtų, kad vėjelis 
Paimt mane kartu
Ir greitam savo vežimėly, 
Pavežt dangaus keliu.

Kiek daug tada aš pamatyčiau, 
Daugel sužinočiau.

Gal atsakyt tada galėčiau
Kodėl man kartais liūdna,
Gal sužinočiau, kur našlaitis
Paguodos sau atranda

Gal nuraminti jį mokėčiau, 
Ašarą nubraukt galėčiau.

PRANEŠIMAI

— Kad jaunimas išmoktų 
gražių lietuviškų giesmių, 
kiekvienais metais gavėnios 
metu S. Paulio Moksleiviai 
Ateitininkai paskiria vieną 
sekmadienį visam lietuviškam 
jaunimui eiti Kryžiaus Kelius 
ir giedoti graudžius verks
mus. Tad ir šįmet kviečiame 
visus draugus prisidėti prie 
Ateitininkų ir kartu atlikti šį 
gražų lietuvišką paprotį Bal. 
7 diena, Verbų sekmadienį 17 
vai Pamaldas ves Dėdė Juo
zas, kurs pažadėjo tą sekma
dienį atvykti iš S Roque.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
ADORACIJA

Bendra adoracijos valanda 
skiriama visiems ateitinin
kams Didįjį Penktadienį nuo 
9 iki 10 vai ryto Po adoraci 
jos, iki 11 vai. bus Velykinių 
giesmių repeticija.

esame brazilai, nes čia gimė
me, čia augame, mokinamos, 
ir todėl mes turime turėti 
Brazilijai didelę meilę, bet 
mūsų kraujastaip pat yra lie 
tuviškas. nes jį mums davė 
mūsų tėveliai, ir davė taip 
pat to krašto kalbą, papro 
čius, ir taip pat pamokė Lie
tuvą mylėti. Todėl dabar pa- 
siruoškime, kad pavojaus va 
landoj galėtume ir vieną ir 
kitą žemę karšt-ai ginti.

(B. D.)

— KRISTAUS PRISIKĖLI
MO PROCESIJOJE — Kvie 
čiame visus ateitininkus da
lyvauti su tautiniais rūbais. 
Kaip jau pranešta, procesija 
prasidės 6 v? 1.

MARGUČIŲ ŠVENTĖ

Per Velykas, naujoje ramo
vėje. 15 vai.. įvyks ateitinin
kų tradicinė Margučių Šven
tė. Tiktai galės dalyvauti atei 
tininkai, kurie bus susimokė
ję nario mokestį. Kiekvienas 
ateitininkas, kurisfnorės atsi
vesti svečių, prašomas iš 
anksto pasirūpinti pakvieti
mais pas valdybos narius. 
Mergaitės atneš^skanumynų, 
o berniukai sudės po Cr $100,00 
sumokėti už «Guaraná». Be 
šokių ir žaidimų bus margu
čių konkursas. Bus įteiktos 
premijos gražiausiam ir sti
priausiam margučiui. Dėl to 
kiekvienas turės atsinešti bent 
pora margučių.

GYVENIMO MAŽMOŽIAI

Pažiūrėk į milžinus miško 
ąžuolus, kurių viršūnes vos 
palekia nustebusios akys... 
Kas laiko stačius?... Šaknys! 
Kokios jos menkos, palyginus 
su medžiu. Ir vistiek be jų 
medis nestovėtų, neaugtų... 
Taip ir su mūsų gyvenimo 
įvairiais mažmožiais: jie pa
laiko mūsų gerumo ir tobulu
mo rūmą!

Louise de Lamoignon

GALYBĖ EUROPOJE

Tuojau po antrojd pasauli
nio karo komunistų galybė 
Europoje buvo pasiekusi savo 
aukščiausią laipsnį Tada už 
kimunistus į vai iose vakari
nės Europos šalyje balsuoda
vo apie 16 milijonų piliečių. 
Dabar padėtis žymiai pasikti 
tusi Komnartijos nar ų skai
čius nusmuko ligi 2 400:000 
De Gauile atėjimas į valdžią 
nusi'lpnino komunistų partiją 
Prancūzijoje, kuri buvo an
troji savo didumu partija Eu 
ropoję, po Italijos. Tautinės 
didybės idealai prancūzus da
bar daugiau imponuoja, negu 
marksistiniai pažadai Komu
nistai dabar Prancūzijoje turi 
tik pusę balsuotojų, kuriuos 
turėjo 1949 metais. Tačiau 
komunistų veikla pagyvėjo Is 
panijoje, Graikijoje ir Portu
galijoje, nors šiuose kraštuo
se partija veikia pogrindyje

Komunistų partijos silpnėji
mas Europoje prasidėjo Stali 
no laikais, kai iškilo Stalino 
ir Tito kivirčas. Po Stalino 
mirties Nikitcs Chruščiovo 
pradėta nusialinimo akcija 
dar labiau pakirto komunistų 
partijų augimą. Iš kitos pusės 
vakarinės Europos komunis
tai pasidavė gerbūvio srovei 
Jie suburžuazėjo, atvėso ir 
juos nebežavi taip smarkiai 
revoliuciniai idealai, kurie ža, 
vėjo tuojau po karo. Sociali
nės gerovės pakilimas Euro
pos kraštuose išmušė propa
gandos pagrindus komunis
tams. Daugelyje kraštų komu 
nistai darbininkų gynėjais te 
bėra iš tradicijos ir propa
gandos įpročio, bet ne iš įsi
tikinimo ar praktiškos veik
los.

AK! TIE VAIKAU!

MOKYTOJAS: Ko pasaulyje 
daugiausia?

PETRIUKAS: Galų, ponas 
mokytojau, nes kiekvienas 
daiktas turi po du.

— KAZYS: Eikš, Petrai,pa
dėsi man duobę iškasti

— PAULIUKAS: Negaliu, 
Mokytojas aiškiai mums pa 
sakė: «Nekask duobės kitam, 
pats įkrisi!»

— Sakyk, Mikuti, kiek ar
klys turi kojų?

— Kai stovi, keturias, o 
kai bėga, tai daugiau, tik aš 
nemoku suskaičiuoti.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

4.o - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 ik1' 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
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.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO 

j KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS 

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cjlOlįlOŽ Rua Coelho Neto, 281 

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente PRANAS & ČIA. LTDA.

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(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 
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 JOSÈ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA Z<LINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SĖD E: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
.^Endereço Telegráfico: «C ABI U3N A*» f

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

^Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 val.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:“
Vila Anastacio 8,30 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.

K»» 4» »»>>■!< >1< 4. j. ^nĮ.ii

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trana

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
posta] 4118 - Vila Zelina, Tél. 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

"ioriJA**
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D'O Y A

liuojama PENKTADIENIAIS 
20 v. L 45 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČiUb 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. 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

’ indoya vanduo yr? aenai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

I8IKMÃCJ CAKEIEKI mi

Rua Dino Bueno, 795 a §35 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAUL

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;

Statybos medžia-gos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/ indų bei darbo įrankių^ ft

ETCKITCKIO CONTÁBIL
I ^AJCIMENTO

Irmãos Nascimento
RE«i O.R.e. 8P. Rro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

krautuvė tiktai pas ft

HUA UUOIA tíATíríUb, -5-4-(J ILL. OÓ-ÓZOJ
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JAU PENKERI META! ..

K vo 30 d; sueina penkeri 
metai,jkai staigiai mirė kun. 
ANTANAS AUSENKA — DOM 
ESTANISLAU OSB, São Ben
to gimnazijos matematikos 
profesorius, São Paulo lietu 
vių kolonijos misijonierius. 
Velionies darbas siekė toli už 
vienuolyno sienų. Sekmadie
niais atvykdavo į V. Zelina 
laikyti šv mišių, kurių metu 
sakydavo turiningus, Įdomius 
kartu ir populiarus pamoks
lus. Mokėdamas gerai lietuvių 
ir portugalų kalbas, turėda
mas gražų stilių, bendradar
biavo lietuvių ir brazilų spau 
doje. Kun Antano mirtis bu
vo didelis nuostolis lietuviams 
katalikams Darbo tiek daug, 
o idealistų maža. Jo žodis, jo 
plunksna ir šiandien būtų la
bai ir labai reikalingi. Bet 
Aukščiausiojo buvo kitokia 
valia. Jj amžinybėn pašaukė.

Už kunigo Antano Ausen- 
kos vėlę, šeimos užprašytos 
šv. mišios bus šį šeštadienį, 
kovo mėn. 30 d. 7 vai, Vila 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o And or Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

«VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) j 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą . 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Zelinoje. Lie'uviai katalikai’ 
kurie nebūtų darbu su rukdy- 
ti, prašomi atvykti pasimelsti 
už Kun. Antano Ausenkos 
vėlę.

išvažiavimas į poços 
DE CALDAS

Liet Kat Bendruomenės 
choras ruošia dviejų dienų 
išvažiavimą į Poços de Cal
das, gegužės mėn 4 — 5 die
nomis Iš São Paulo yra pra
matyta išvažiuoti gegužės 3 
d. vakare. O atgal grįžti 5 d. 
vakare. Norintieji vykti su 
choru į Foços de Caldas pra
šomi kreiptis į choro valdy
bą. Bus vykstama autobusais.

— Liet Kat Bendruomenės 
choro valdyba pasiskirstė pa
reigomis: Jonas Bagdžius — 
pirmininkas; Petras Šimonis
— iždininkas; Andrius Bal
čiūnas —• antrasis iždininkas; 
Jonas Pakalnis — sekreto
rius; Vincas Žalys — vicepir 
mininkas; Josefina Buzaitėan 
trasis sekretorius; Bronė Pra 
nuškevičiūtė ir Irėnė Klišytė
— choro turto administrato
rės.

— Visi buvusieji choristai 
yra kviečiami dalyvauti pir 
mą Velykų dieną Prisikėlimo 
procesijoje, giedoti Linksmą 
dieną. Ateitininkai irgi pasi
žadėjo dalyvauti. Visi, kurie 
procesijos metu giedos, pra
šomi susirinkti bent vienoms 
repeticijoms Verbų sekmadie 
nį, tuoj po sumos į Liet» Kat. 
Bendruomenės choro naujas 
patalpas Tikimės, kad choro 
veteranai gausiai atvyks.

PAIEŠKOMI:

1. Jonas Pečiulis,
2. Krikščiunevičius Juozas 

Marė, Jonas, Adelė ir Marilė,
3. Jachelienė ( haja ir Ja 

chelis Meieris mirė, paieško 
mi jų giminės,

4 Makštutienė — Švarcaitė 
Irena, cuktė Augusto, gimusi 
Vilkaviškio apskr.,

5. Moškus e tąsys, gim. 1943 
m . sūnus Vinco,

6 Mitokus Ida. gim. 1914m..
7. Mylimas Vladas iš Tau 

ragės,
8. Navickas Pranas, gimęs 

1896 m. sūnus Mykolo,
9 Pašer Ona,

10. Keidys IY eta,
11 Rešutauskas Mykolas,
12 Sidaravičius Pranas, gim, 

1914 m,
13. Siniakovas Jonas, gim. 

1907 m sūnus Gerasimo,
14. Sirutienė Magdalena, 

gim. 1913 m. duktė Jono,
15 Supronas Petras, gimęs 

1922 m. sūnus Jono.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti.- 
Sr. Consul A. Polišaitis, Rua 
Dom Jose de Barros 168, 5 o 
and., Caixa Postal 7249, São 
Paulo.

IŠ KONSULO A. POLIŠA.Č.O
VEIKLOS:

1. Kviečiant Vokietijos Fe
deralinės Respublikos Gene
raliniam Konsului São Pau
pyje dalyvavo, kartu su kitais 
vietos Konsulais, Statybos di
daktikos atidaryme, įvykusia
me š.m kovo mėn 20 d Par
que Ibirapuera, São Paulyje,

2. São Faulo Universiteto 
Rektorius š m kovo mėn. 23

•. i \ •• P* - " •

d suruošė, taip vadinamame 
Universiteto Miesto ribose 
( idade Universitária) pobūvį, 
pakviesdamas į jį São Puulo 
Konsulų Korpuso narius, jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulą A. 
Polišaitį su žmona.

3. Š.m. kovo mėn. 15 d. 
Konsulas A. Polišaitis, kvie
čiant Fundação Santos Du
mont. dalyvavo — Parque Ibi
rapuera — Tarptautinės Aero 
nautikos Parodos atidaryme,

4. Š.m. kovo mėn 11 d. Jo 
Karai. Did Danijos Karaliaus 
Frederico JX gimtadienio pro 
ga dalyvavo Konsulas A. Po
lišaitis kartu su vietos Kon
sulais suruoštame Danijos 
Gen Konsulo São Paulyje 
Adam von Bulow ir jo Po
nios priėmime, kuris įvyko 
Skandinavų Klube ir

5. S.m vasario mėn. 12 d. 
dalyvavo suruoštoje. Naujos 
Konsulų Draugijos Valdybos 
perėmimo pareigų proga, va
karienėje.

- ORGANIZACIJŲ VALDY 
BŲ DĖMESIUI Balandžio mėn 
1 d. 20 vai. Vilą Zelinoje šau 
kiamas organizacijų atstovų 
susirinkimas tartis genocido 
(pirmųjų masinių trėmimų Si 
biran , išeivio ir Dariaus ir 
Girėno dienoms minėti. Taip 
pat jau laikas pradėti planuo 
ti ir Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongreso S. Paulyje 
planai Palyginant su darbų 
daugumu ir atsakomybe, lai
ko nėra daug. Pageidautina, 
kad kuo daugiau organizaci 
jų valdybų narių susirinkiman 
atvyktų Labai mielai buslau 
kiarni ir tolimesnių priemies
čių atstovai.

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 
TWA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Garbės prenumerata PAULO 
STANELIS 3 000 cr.,

Povilas Pavilonis 1.000 cr., 
Vytautas Vosylius 1 000 cr., 
Apolonija Baltaduonis T. f OOcr,

— Šį sekmadienį šaukiamas 
VYRŲ BROLIJOS susirinki
mas tuoj po suínos įvairiems 
reikalams aptarti.

— JONAS PETRULIS, gyve 
nantis Montrealyje, Kanadoje 
šių metų atostogas praleido 
Pietų Amerikoje, Argentinoje 
ir Brazilijoje, besisvečiuoda
mas pas savo gimines. Vila 
Zelinoje gyvena sesuo Brak- 
nienė Kovo 29 d. išskrido 
atgal Kanadon.

— Balandžio mėn 21 d São 
Paulo katedroje, Praça da Sė 
10 vai bus visų tautų esan
čių anapus geležinės uždan
gos intencija, pamaldos, šv. 
mišios, kurias laikys J E Dom 
Antonio Macedo. Pavergtų 
tautų atstovai pamaldose] da
lyvauja su tautinėmis vėlia
vomis. Mišių metu giedoti

SKLYPAI -
250 metrų 

sklypai iš
Ilgam išsi

Smulkesniu

ALí>Ílkaí4841.
LIETUVOS NACIONALINI 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

jmSrmàc^ü
Av. Zelina. 515 — V. Zelina

pas L. Šukevičių.

(pabaiga iš 1 pusi) 
italai, 2 vokiečiai ir 2 olan
dai. Jie planuoja bendrą gy
venimą, kur viskuo dalinsis 
ir nevartos jokių pinigų. Šiuo 
metu jie jau gyvena visi vie 
name name Londone, kad 
sudarytų planus ateič ai ir pri 
prastų vienais prie kito. Tas 
būrelis sudarytas iš 5 000 pa
davusių pareiškimus. Išrinkti 
labiausiai psichologiškai tinką 
utopiniam gyvenimui. Jų tar 
pe yra inžinierius, stalius, ka 
sykių darbininkas ir operos 
solistas Grupėje yra 6 vai
kai.

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI —PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIA. LTDA, Av. N. S Apa

recida, 204, Vila Albertina, Tremembė, S Paulo. 
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 

Vila Albertina iki galo.

yra pakvies.as Liet Kat Ben 
druomenės choras

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA VILA 

ZELINO.'E.

VERBŲ SEKMADIENĮ - ver 
bų šventinimas ir trumpa pro 
cesija 10,50 vai .

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ — 
šv. mišios 19 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ litur 
ginių apeigų pradžia 15 vai. 
Procesija 18 vai

DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ - ug 
nies, vandens šventinimas pra 
sidės 20 vai. Po to bus šv. 
mišios Didįjį Šeštadienį baž 
nyčia bus visą naktį adara ir 
bus adoracijai išstatytas Šv. 
Sakramentas.

PlhMĄ VELYKŲ DIENĄ, 
Prisikėlimo iškilminga proce 
sija bus 6 vai. ryto Po to iš 
kilmingos šv mišios. Kitos o 
mišios bus kaip sekmadieniais.

— Laiškai: A. Mizerienei,
U, Survilienei, Ad. Miliauskui 
Br. Rindeikai, H, Lipskiui, A. 
Zabielai, St. Jakaičiui, A. Se 
junui, J, Jurkonienei, Bartaš 
kieaei, A. Lazdauskui, M. Jo 
navičiūtei, J. Paukščiui, G. Gu 
davičiūtei, L Šlapelienei, J. 
Rinkevičiui, A. Pumputienei;

— Ona Sinkevičienė prane 
ša kad 6 d balandžio 7 vai.
V, Zelinoj bus šv. mišios eg 
zekvijos už Elzbietą ir Tarno 
šių Čeriaukus. Giminės ir pa 
žįstami kviečiami atvykti į pa 
maldas.

Už Anastaziją Aleliūnienę 
septintos dienos mišios bus 1 
d. balandžio, pirmadienį, 8,30 
vai. Vila Zelinoje. 
“———  i i.
- IŠNUOMOJAMAS Sunkve 

žirnis, greitas patarnavimas 
susitarus viksta į Santos ar 
kitas vietas žuvauti.

Aleksandras Jančiauskas
A v. Zelina, 444 — Tel 63 6068

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recados).

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.

— IŠNUOMOJAMA 2 kam 
bariai (tinkanti gydytoju kon- 
sultorijai).
Rua Manaias, 183 — V. Zelina

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36-2628, Brasil.
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