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— ARGENTINOJE sukilėliai 
pasidavė. Šią savaitę nedide 
lė kariuomenės, aviacijos ir 
karo laivyno dalis sukilo prieš 
vyriausybę. Bet sukilimas ne 
pavyko, nors buvo ir žmonių, 
kariškių aukų, žuvusių gin 
kluotų susirėmimų metu.

Kas ir kodėl sukilo?
Kaip jau yra žinoma, birže 

lio mėn. 23 d. Argentinoje yra 
pramatyti parlamento rinki
mai Šiuose rinkimuose yra 
leista dalyvauti ir per.-iorga 
nizavusiai peronistų partijai. 
Yra pavojaus, kad peronistai 
gali surinkti didelį balsu skai 
čių ir gali atidaryti duris Pe
rono sugrįžimui Dalis kariš
kių nesutiko su davimu pro 
gos peronktams rinkimuose 
dalyvauti ir išviso jie mano, 
kad šiais metais rinkimai.v ra 
d ir per anksti Bet vyriausy 
bė nesutiko nei keisti rinki
mų plano, nei jų ilgesniam 
laikūi atidėti. Šis nuomonių 
skirtumas tarp vyriausybės ir 
dalies aukštų karininkų iššau 
kė šį nepavykusį sukilimą. 
Žinoma, sukilimas būt pavy
kęs, jei dauguma kariuome
nės gbūtų parėmusi jį. 
Vyriausybė iš savo pu
sės, kariuomenei sukilus pa- 
sižadėjo neprileisti peronistų 
prie valdžios Argentinoje dar 
ligi rinkimų dienos visko gali 
atsitikti.

— Kovo 17 d Lietuvoje 
(šalia kitų penkių respublikų) 
įvykus rinkimams į Lietuvos 
A Sovietą (vad Tarybą) pas 
kelbtas centrinės rinkimines 
komisijom pranešimas maž
daug atitinka buvusių rinki
mų pranešimams Iš viso rin 
kiniams buvo sudaryta 2^0 
rinkiminių apygardų. į rinkė 
jų sąrašus įtrauktųjų buvo 
1 858 920 žmonių, rinkimuose 
dalyvavo 1.857 321 žmogus ar 
ba 99,91%. Pagal įprastinę 
tvarką paskelbta, kad už kan 
didatus balsavo 1,856 115 rin
kėjų arba 99 94%, o į rieš kan 
didatus į deputatus balsavo 
1 180 žmonių ir tai sudaro 
0,06% dalyvavusių balsavime. 
Visi išrinkti deputatai yra 
• komunistų ir bepartinių liau- kovos,
dies blok» » kandidatai. Jų tar 
pe moterų yra 33,1%. nepar 
tinių — 34 8%, darbininkų ir 
kolchozininkų. betarpiškai dir 
bančių gamyboje, — 54,14%.

— «Tiesa» (68 nr ) savo ve
damajame pastebėjo, kad ko 
vo 17 d 80% išrinktų deputa 
tų nebuvo rinkti ankstesnia
me šaukime. Pasidžiaugta, 
kad naujai išrinktieji atsto
vaują visas Lietuvoje gyve
nančias tautybes ir tai įrodą 
internacionalinį sovietinės san 
tvarkos pobūdį. Apie tai liu

dija išrinktųjų deputatų sąra 
šai. Iš miestų, Vilniuje stebi 
me didžiausią tautybių mišr ų 
nę, nes iš išrinktųjų 27 depu 
tatų vos 15 turi lietuviškas 
pavardes, o 12 — rusai, uk 
rainiečiai, lenkai ir kt Juu 
lietuviškesnis Kauno vaizdas, 
nes iš 25 Kauno m deputatų, 
atrodo, tik 4 ne lietuviai 'Kai 
kuriuose rajonuose atstovau
jami tik lietuviai, bet pvz 
Eišiškių rajone, penkių išrink 
tųjų tarpe tik du lietuviai. 
Taigi, «parlamentas'Lietuvo
je jau išrinktas, jo rinkimai 
buvo įprastinio komunistinio- 
režisuoto lygio ir pats orga
nas. su J Paleckiu priešaky, 
tebus bolševikinės, tariamai 
— demokratinės santvarkos 
tuščia, bereikšmė iškaba.

— BRAZILIJOJE, spren
džiant iš spaudos ir deputatų 
kalbų kongrese, padėtis yra 
rimta ir įtempta Sklinda gan 
dai, kad kong esą norima 
perkelti j Sfio Paulo, ?nes nau 
joje sos inėje ♦ są n< saugu. 
Yra tvirtinimų, kad dabartinė 
vyriausybė norinti kongresą, 
parlamentą ir senatą jeigu 
jau neišvaikyti, tai sukompro 
mituoti visuomenės akyse. 
Tam tikra prasme vyksta ko 
va tarp k ngreso ir vyriausy 
b s Sąryšyje su žemės refor 
mos įtatymu pravedimu kon
grese. respublikos preziden
tas siūlo pakeisti kmkuriuos 
konstitucijos punktus Šio 
klausimo žinovai tvirtina kad 
konstituciją pakeitus, dabartį 
nis prezid» ntas turėtų teisės 
per būsimus rinkimus būti 
kandidatu į prezidentus Lig 
šiol prezidentas negali būti 
du kartu iš eilės renkamas.

Bene didžiausia įtempimo 
priežastis yra, tai J ova tarp 
Guanabaros gubernatoriaus 
Carlos Lacerdos ir vyriausy
bės Guanabaros gubernato
rius kaltina vyriausybę kad 
ji norinti likviduoti demokra
tinę santvarką, veda komu
nizmo linkui Tuo pat atsako 
vyriausybė La erdai, kad jis 
ruošiąs perversmą Šiomis die 
nomis reikia laukti didelės 

bent žodžiais, tarp
respublikos prezidento Gou
lart ir Guanabaros guberna 
toriaus Lacerdos. Vieni ki 
tiems mes skaudžius kaltini 
mus Prezidentą-, kaip spau 
da informuoja neatsakysiąs į 
asmeninius užmetimus Tai 
padarysiąs prezidento švoge 
ris, deputatas Brizola, kuris 
savo žinioje turi kelias de
šimtis radijo, televizijos sto 
čių

Spauda praneša, kad vals
tybės saugumo organai nagri 
nes paskutiniu metu guberna 
toriaus Lacerdos pasakytas

kalbas, ar jose nėra ko nors 
kurstančio prieš vyriausybę. 
Vyriausybė gub Lacerdą lai
ko, pavojingu žmogumi. Prez. 
Getulio Vargas sulikvidavo La 
cerda Janio Quadros taip pafc 
pastatė į tokią padėtį, kad ne 
buvo kitokios išeities, kaip 
atsistatydinti.

— KREMLIUJE laukiama 
permainų. Kad Kruščiovas tu 
ri sunkumų, tai patvirtino ir 
JAV prezidentas Tai gali at
sitikti ir atsitinka su kiekvie 
nu valstybininku. Atrodo, kad 
Kremliuje yra dvi grupės. 
Viena grupė verčia Kruščio- 
vą .asti sugyvenimo būdą su 
kiniečiais, kiti gi nori eiti 
santykių nutraukimo su Peki
nu keliu Kruščiovas prikiau 
so nuosaikesnei grupei.

— NEY BRAGA. Paranos 
gubernatorius yra išrinktas 
Brazilijos krikščionių demo 
kratų partijos pirmininku. Ge 
neraliniu sekretoriumi — at
sargos maršalas Juarez Tavo 
ra (Rio de Janeiro). Pirmas 
vi c e pir minink as d è putatas 
Franco Montoro.

— Iš Kubos lapkričio mėn. 
buvo atitraukta 15 tūkstančių 
rusų kareivių. Penki tūkstan
čiai Rusijon grįžo praėjusį 
mėn. Spėj ma. kad dar kele 
ta tūkstančių rusų karių šiuo 
metu yra Kuboje.

— Guanabaros gubernato 
riaus vardas sąryšyje su ne 
leidimu komums ams ruošti 
kongresą už Kubą Rio de Ja 
nere, labai išgar ėjo. Jis pla 
čiai žinomas ne tik Brazilijo
je, bet ir užsienyje.

— JUSCELINO KUB1TS- 
CHEK kandidatūra į guberna
torius jau užregistruota Kan 
didatais į prezidentus taip 
bus; Paranos gubernatorius 
Ney Braga, S Paulo guberna 
torius Adhemar de Barros, 
Guanabaros gubernatorius Car 
los Lacerda. Galimas daiktas, 
kad vyriausybės kandidatas 
bus Santiago Dantas arba 
Leonei Brizola, dabartinio pre 
zidento švogeris. O jei pavyk 
tų konstituciją pakeisti, tai ir 
pits dabartinis prez J Gou 
lart savo kandidatūrą sta 
tytų

— Lietuvoje pasirodė lite 
ratūros terminų žodynas Jį 
paruošė lietuvių kalbos ir Ii 
teratūros instituto darbuoto
jai: Petronis. Vanagas ir Za
latorius Bandyta įteisinti lie 
tuvių litera ūros terminologi 
joje tarptautinius ir paskirų 
nacionalinių literatūrų specia 
liūs terminus. Stengtasi su 
vienodini f, sunorminti rašy
bos bei kirčio įvairumus.

ŠIO «MŪSŲ L1ETUVCS» NUMERIO LEIDĖJAI

BROLIAI PRANAS IR STASYS DUTKAI-

Lietuvis, kur jis begyventų, 
kokiame pasaulio krašte be 
būtų, kokį darbą bedirbtų bei 
su kuo santykiautų, niekuo
met negali pamiršti lietuviu 
esąs, niekad i eprivalo pa 
neigti savo garbingos tautos 
— lietuvio vardo Gerbdami 
ka^ lietuviška kas sava, kas 
prigimta, tuo pačiu gerbiame 
patys save ir tos pagarbos 
sulaukiame iš kitų O kas 
gerb a pats save, savąją kai 
bą nepamiršta ir spausdinto 
žodžio - spaudos: ją myli, 
skaito, platina ir, pagal savo 
išgales, prisideda šio didelio 
darbo talkon, paremdamas ją, 
kad lietuviškas spausdintas 
žodis neužgęstų, nemirių. o 
neštų į kiekvieną lietuvišką 
šeimą. į kiekvienus namus sa 
vo gimtosios kalbos šilumą 
ir gaivintų gimtinės kraštui 
meilę. -

Taip apibudindami lietuviš
kos spaudos svarbą svetima
jame krašte, broliai Pranas 
ir Stasys Dutkai įteikė 10 tūks 
tančių kruzeirų, kaip paramą 
«Mūsų Lietuvos» išleidimui.

Abu broliai Dutkai jau dau
gelį metų gyvena Rio de Ja 
neiro mieste Tai benebus šio 
miesto ’ietu\iai pionieriai, 
■—-—■-o»

— Birželio 12 d sukankant 
poeto A Strazdo 200 sioms gi 
mimo metinėms. Lietuvoje su 
kaktį rengs Rašytojų sąjun
ga. Patvirtintas jubiliejinis 
komitetas su T. 1 ilvyčiu — 
pirmininku ir 22 nariais, jų 
tarpe, be kelių rašytojų, ir 
partijos, valdžios atstovai, sve 
timomis kalbomis laikraščių 
redaktoriai

KOKIOS PREKĖS ĮVEŽAMOS
I LIETUVĄ IŠ KITUR?

K. Perkumas iš Prekybos 
ministerijos Vilniuje, per ra 

pradėję čia kurtis ir jungti 
apie save n ujai atvykstan
čius lietuvius, bandančius šio 
je apylinkėje apsigyventi. Y- 
pač Pranas Dutkus, kuris čia 
gyvena jau nuo 1931 metų, 
daugelį kartų ir įvairiais at
veja s yra atvėręs savo na 
mo duris ir širdį ne vienam 
mūsų tautiečiui

Dutkai yra ukmergiškiai, iš 
Siesikų miestelio Pranas Bra 
zilijon atvyko 1928 metais 
perėjęs sunkius emigranto’ 
kelius, ka n daugelis mūsų 
tautieč.ų. apsigyveno Rio de 
Janeiro mieste ir pradėjo 
verstis prekyba, O 1935 me
tais atsikvietė ir brolį Stasį 
ir abu bendrai dirba viename 
biznyje. Abu yra sukūrę šei
mas: Pranas vedęs Zofiją Kri- 
vickaLę ir turi dukrą Luciją, 
kuri jau ištekėjusi, o Stasys 
vedęs Stasę Dobrovolskaitę 
ir išaugini, dukrelę Sonią, ku 
ri baigė mokytojų seminariją 
ir mokytojauja.

«Mūsų Lietuvos» Redakcija 
ir Administracija dėkoja bro
liams Dutkamsuž paramą lai
kraščiui ir linki jiems ir jų 
šeimoms geriausių pasiseki
mų jų reikaluose.

<•» ■»» ♦»

diją pasakojo apie buitinių 
kultūrinių prekių pardavimą, 
įvežimą iš kitų kraštų. Iš nau 
jų gamin ų minėjo: naują mag 
netolų «Vaivą», magnetofoną 
•Aidą», lietuvišką šaldytuvą 
«Snaigę» ir kt. Iš Moldavijos 
tikimasi gauti skelbimo maši 
nas, elektros armatūrą ir kt 
Iš Čekoslovakijos, Rytų Vo 
kictijos Lietuvon numatyta im 
portuoti muzikos instrumen
tai, avalynė, trikotažas. Kitos 
prekės laukiamos iš Vengri
jos, Lenkijos, Bulgarijos, Ru 
munijos, S Korėjos, Raud. Ki 
nijos ir kt. kraštų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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75 metai Dr. Eliziejui Draugeliui
Balandžio mėn. 11 d. Dr. 

Draugeliui sueina 75 metai 
amžiaus.

Dr Eliziejus Draugelis yra 
kilęs iš kapsų krašto, Bar 
dauskų km , Gižų valse , Vii 
kaviškio apskr. Pradžios moks 
lą ėjo gimtajame kaime Gira 
naziją baigė 1909 m Marijam 
polėje. o Maskvos universite
te 1914 m, baigė medicinos 
fakultetą

Dr. E. Draugeliui teko gy- 
venti įdomiais, istori; iais ir 
lemiančiais lietuvių tautai ir 
valstybei metais: buvo liudi
ninku spaudos paskutinio de
šimtmečio draudimo, socializ 
mečio, pirmojo pasaulinio ka 
ro, komunistų Rusijoje revo
liucijos, Lietuvos nepriklauso 
mybės atstatymo, jos pažan 
gos ir suklestėjimo ir jos oku 
pacijos Nė vienu šiuo istori
niu momentu nebuvo tik ste
bėtoju, bet ryžtingu kovoto
ju už laimingesnę tėvynės 
ateit).

Kilęs iš katalikiškos šei
mos, iš sodžiaus su religinė
mis tradicijomis, be to, turė- 
namas kritišką protą, logišką 
galvoseną, netapo studentavi 
mo metais, kaip su nevienu 
lietuviu studentu yra atsitikę, 
n’hilizmo ir kitokio izmo au
ka. Studentas Draugelis su ki 
tais tų idėjų draugais pasiry 
žo organizuotai reaguoti prieš 
nihilistines materialistines ide 
jas Kartu su P. Dovydaičiu, 
K. Bizausku, V. Endziulaičiu, 
P. Grajausku Z Starkumi su 
organizavo lietuvių katalikų 
studentų Rūtos Draugiją, ku
rios pirmu pirmininku jubilia 
tas buvo. Vėliau pasivadino 
Ateitininkai.

1963 m. kovo 21 d.

Viso Pasaulio Lietuviams
Kaip jau seniai visiems yra 

žinama, 1964 - 1965 m. New 
Yorke įvyksta Pasaulinė Pa
roda. Amerikoje gyveną lie

Tiek Rusijoje pirmojo pa
saulinio karo Ir revoliucijos 
metais, tiek nepriklausomoje 
Lietuvoje reiškės kultūrinia 
me ir politiniame veikime. Du 
kartu buvo išrinktas seimo 
atstovu, buvo vidaus reikalų 
ministeriu. Kaip pat- gyveni 
mas yra šakotas, taip jubilia 
to veikla buvo šakota. Butų 
įdomu, kad pats Jubiliatas 
svarbesnius sa\o gyvenimo 
momentus užrašytų, aniems 
laikams pilniau nušviesti me 
džiaga ir kartu Lietuvos isto
rijai šaltinis.

Iš 19 šimt. pabaigos ir 20 
pradžios jau netiek daug tu 
rime gyvų liūdininkų.

Mūsų nuoširdžiausias link ė 
jimas yra Dr. Ė. Draugeliui 
pamatyti laisvą, nepriklauso 
mą Lietuvą, del kurios kovo 
jo ir dirbo. Esame tikri, kad 
šis linkėjimas jubiliatui yra 
labai arti širdies ir jo bran 
giausia svajonė.

Ilgiausių Metų!

tuviai nutarę šioj parodoj da 
lyvauti ir tam reikalui New 
Yorke yra sudarytas Specia
lus Komitetas.

Alė Rūta Nakaitė

Turtuolis
Nereikia man pasaulio milijonų — 
Man vieno dobilėlio baltojo gana. 
Šimtų šimtai pavasarių pro šalį tą prajojo 
ir šimto rudenų praslinko dargana.
Ir mano protėvių ir brolių kaulų milijonai, 
ir kraujo upių šitoj žemėje gana

Nereikia man pilių, garbingų sostų — 
Man mano grįčios suolas mielas atsisėst. 
Mane vakaris vėjas vėsina ir glosto 
iš dirvų grįžtantį ir nusipelniusį garbės. 
Nereikia man karūnos, sosto — 
Ant prieklėčio taip miela akimirkai prisėst.

Nereikia man tarnų nei žemiu. —
Man mano lauko smilgos leak as taip žarnai — 
Tegu miškai ir tie laukai mane jų vergu lemia — 
Tegu maži, bet mano nuosavi namai.
Nereikia man tarnų, nei žemių. —
Man mano lauko smilgos lenkiasi žemai.

Šis Komitetas žinodamas, 
kad neturime laisvos Lietu
vos nei jos pramonės, mano, 
kad galima pakulinėje paro
doje parodyti lietuvių tautinį 
meną architektūrą, braiži
niuos bei piešiniuos, liaudies 
meną ir jų dirbinius, lietuviš 
kus mezginius ir audinius, 
archyvinius dalykus, lietuvių 
spaudą išeivijoje ir t.t.

Komitetas, nežinodamas ko 
kių kas eksponatų galėtų pa
skolinti, prašo visų laisvam 
pasaulyje gyvenančių lietu
vių pranešti kokius ekspona
tus galėtų minimai įparodai 
paskolinti. (Rašyti: Rev. L. 
Jankus. 105 Grand St,, Broo
klyn 11. N. Y.). Atsiliepimą 
norėtumėm gauti 1963 m lie
pos 1 d.

Šiuo metu norime tik su
registruoti. ką turime įdomiau 
šio parodyti pasauliui (spėja
ma, parodą atlankys per 70 
milijonų žmonių).

NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO
PLANAS PABALTIJUI, 

BALTGUDIJAI

Kovo 17 d N. Chruščiovas 
pasiūlė Sovietų Sąjungos kom 
partijos C»K tui priimti naują 
žemės ūkio planą — šiaurės- 
vakarų sritims ir Lietuvai. 
Pagal tą planą gyvulininleys-

Gavę informacijas tarsimės 
individualiai dėl lietuviškų 
eksponatų patalpinimo bėi jų 
atgabenimo į New Yorką Pa
saulinei Parodai, kuri prasi
dės 1964 m. balandžio 15 d.

LIETUVIŲ KOMITETAS 
PASAULINEI PARODAI

(pas ) J. Stukas 
Pirmininkas

(pas.) Z. Jurys 
Sekretorius

Eksponatų Sekcija;
(pas.) Kun, L. Jankus 

(pas ) V. Butkys 

tės ūkio sritimis numatomos 
paversti Pabaltijo respubli 
kos — Lietuva, Latvija ir Es
tija, be to, Baltgudija ir šiau 
rėš vakarų Rusijos Fed. Res
publikos sritys, viešai pas
kelbtame Chrušč ovo laiške 
nurodyta: «ten mes galime 
pigiai pagaminti mėsą ir 
pieną».

Pagal Chruščiovą, tose sri
tyse pastaruoju metu atsira
dę <vertingų pašarų» ir tai 
pateisina to žemės ūkio per 
tvarkymą Pereinant grynai į 
gyvulininkystės ūkį, ateityje, 
teigia Chruščiovas, tose srity 
se valstybė atsisakytų supir
kinėti javus. Šie būtų augina 
mi tik savo reikalams. Dar 
propaguodamas kukurūzų au
ginimą, Kremliaus valdovas 
griebėsi «turtingiausio kapita
listinio krašto» — JAV-bių 
patyrimo. Esą amerikiečiai la 
bai pamėgę maitintis kukurū
zų dribsniais (cornflakes) ir 
čia juos reikėtų pasekti.

Taigi,' Chruščiovas blaško- 
si žemės ūkio politikoje kaip 
nusigyvenęs ūkininkas. Jau 
ne pirmas kartas Lietuva ir 
kiti Pabaltijo kraštai verčia
mi daryti staigius posūkius. 
Tai paliudija grūdinių kuliu 
rų valstybinės paruošos ir 
prievolės

Nuo 1949 iki 1953 m., vidu
tiniai per metus iš Lietuvos 
grūdų buvo išreikalaujama 
iki 143.000 to, o 1953 m. — 
72 000 to. Anuomet nustatyta 
padidinti gyvulininkystės pro 
dūktų gamybą.

Jau 1958 m, grūdų buvo iš
reikalauta 9 tūkst. to, 1959m« 
— 2.8 tūkst. to, o 1960 m. — 
1,5 tūkst. to. Staiga pats 
Chruščiovas Lietuvai paskyrė 
tokias prievoles: 1961 m. — 
65 tūkst to (buvo gauta 68 
tūkst to), o 1962 toji prievo
lė jau siekė 105 tūkst. to. Da 
bar susiduriame vėl su nau
jais patvarkymais.

E. >
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Halina Mošinskienė

Antrasis Pieta Amerikos Lietuviu Kongresas
(Kelionė ir įspūdžiai)

Per 15 ka metų gyvenimo 
Brazilijoje, pirmą kartą išsi
ruošiau tolimesnei kelionei 
autobusu iki Montevideo, į 
Ant’ąjį Pietų Amerikos Lietu 
vių Kongresą, kur buvau pas 
kirta atstovauti Brazilijos Lie 
tuvių Sąjungą ir Br. Liet. 
Kultūros Draugiją.

Kongreso data buvo pas
kirta vasario mėn 22—26 d d

Iš São Paulo lietuvių kolo
nijos susidarė ekskursija iš 
34 asmenų, kurių daugumą 
sudarė moterys bei merginos 
ir keturi vyrai — jų tarpe 
inž. Zenonas Bačelis ir Prel. 
Pijus Ragažinskas, šios eks
kursijos vadovas. Merginų 
tarpe buvo kelios moksleivės 
ateitininkės. Oficialiai šiame 
kongrese ateitininkus atsto
vavo Nijolė Vinkšnaitytė, o 
lietuves Seseles Pranciškie 

tęs — sesuo M Žiovani ir 
sesuo M. Kristina.

Vasario mėn. 19 d 3 vai 
p p., jau visi ekskursantai 
buvo susirinkę prie V. Želi- 
nos parapijos šventoriaus ir 
artimųjų pa’ydimi nekantriai 
laukė autobuso, kuris smar 
kiai vėlavo ir išvykome tik 
5 vai p p

Diena buvo karšta ir saulė 
ta. Lygiai saulėta nuotaika 
atsisveikinome su palydin 
čiais Jaunimas tuojau užfcrau 
kė dainą, ir tokioje nuòtaiko 
je parvažiavome visą S Pau 
lo miestą, nuolatos stabdomi 
judėjimo signalų. Kai pagaliau 
pasiekėme paskutiniuosius ža 
liuosius S. Paulo priemies 
čius, saulutė jau slėpė savo 
įkaitusį veidą už horizonto, 
nudažydama dangų raudonai 
ir nuo laikų pak velkė maloni 

vėsuma
Sutemos greitai užgulė že

mę Mūsų autobusas paspar
tino greitį ir neužilgo dingo 
paskutinieji mirgantys miesto 
žibu.iai Įvažiavome į BR2 
kelią (estradą), kuri jungias. 
Paulį su Porto Alegre, nusi 
tęsdama apie 2 000 klm Čia 
mūsų keleiviai kiek aprimo, 
o dainas pakeitė išvyniojamų 
popierių šlamėjimas. Autobu
se pasklido įvairūs kvapai: 
keptų viščiukų, dešrų, sūrio, 
obuoliai... — keleiviai vieni 
kitus vaišino savo pagamin
tais skanumynais, gardumy
nais, nes jau buvo vakarie
nės metas, 7,30 vai, vakaro, 
o be to reikėjo paskubėti, 
nes greitai temo, ir šoferjs 
autobuse nežibino šviesų — 
juk mūsų autobusas buvo toks 
paprastas, trumpoms distan
cijoms skirtas, todėl jame tru 
ko tų specialiai pritemdytų 
šviesų, kurios netrūkdo šofe
riui vairuoti.

Aš ir greta manęs sėdinti 
p lė Rymantė Steponaitytė iš 

Santos, nejautėm alkio, tad 
mūsų dėmesys buvo nukreip 
tas pro langą į prabėgančius 
vaizdus Neužilgo jie susilie 
jo su tamsa nes naktis iš 
skleidė šavo juodą aksominį 
apsiaustą nusėtą milijardais 
žvaigždžių, kurios mums links 
md blykčiojo lydėdamos išti
kimai tolimoje kelionėje.

Numalšinus alkį, keleivių, 
ypač jaunimo nuotaika pagy
vėjo. Lyg didžiuliame avilyje 
juokas maišėsi su daina, vi
sokie garsai zvimbė pro au
sis išblaškydami bet kokį dė
mesį. Tik pastebėjau, kad daa 
guje žvaigždės ėmė nykti ir 
horizonte pasirodė tolimi žai
bai.

Apie vidurnaktį pasiekėme 
Registrą — arbatos plantaci
jų centrą Čia mus pasitiko 
lietus. Keli apsnūdę pakelės 
restorano kelneriai patarna 
vo Coca Cola arba minerali 
niu vandeniu. Atsigaivinome 
ir po 20 minučių tęsėme ke 
lionę toliau. Jaunimas vis dar 
buvo įsisiūbavęs, bet neužil 

go jų linksmumas atslūgo, 
visi nurimo, tik girdėjosi mo 
notoniškas autobuso burzgi
mas, bei užmigusių knarki
mas. Prigęso ir grėsmingi 
žaibai, nuo langų stiklų nu ; 
džiūvo lietaus lašai, blakstie 
nos darėsi vis sunkesnės — J 
užmigau.

Kai praplėšiau akis ir pa
žvelgiau pro langą, pamačiau 
neįprastą vaizdą: pro mus 
slinko rytmečio ūkanose pas
kendusios augštos pavienės 
pušys, lyg didingos daivės 
iškėlusios lieknas rankas ryt
mečio maldoje Supratau, kad 
jau įvažiavome į Paranos es 
tadą — Paranoje ir Santa Ca 
tarinoje, auga tos stebėtinos 
pušys, visai skirtingos nuo 
europietiškų, vadinamos «Pi 
nho do Paraná».

Migloms pakils, pamačiau 
ir sodybas medin ais trobė- 
siais, ypatingai įdomios for
mos augštais čerpių stogais. 
Čia, kiek akys užmatė, nusi 
tęsė lygios ganyklos, arba ku 
kurūzų laukai. Vietomis gal-
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CHRUŠČIOVAS - REIKALUI 
ESANT, PREKIAUKIME IR

SU KAPITALISTAIS

Iš kovo 18 d. Chrušči vo 
laiško partijos CK ui matyti, 
kad Kremliaus vyr. varovas 
siekiąs žemės ūkio gaminius 
pasiūlyti pasaulio rinkai. 
Chruščiovo nuomone, sovietų 
žemės ūkis turįs patenkinti 
ne tik vidaus poreikius bet 
sudaryti ir rezervų. Reikėtų 
tuos produktus parduoti Rytų 
bloko kraštams, ypač tiems, 
kurie iš sovietų nuolat įsigy
davo javų, mėsos ir sviesto. 
Chruščiovo žodžiais, tie že. 
mês ūkio rezervai turėtų įgą 
linti, jei tai atrodytų reikalin 
ga, vykddyti prekybą ir su 
kapitalistinėmis rinkomis.

J. ALSOP: KREMLIUJE 
LAUKIAMA PASIKEITIMŲ

«New York Herald Tribu
ne», Paryžiaus laidoje, kovo 
18 d. žymus JAV laikraštinin
kas J. Alsop teigė: gali įvyk
ti žymūs pakeitimai sovietų 
užsienio politikoje, o Krem
liuje galimi pasikeitimai Jei 
norima likviduoti priešingu 
mus tarp Maskvos ir Pekino, 
tai įmanoma tik pasikeitimų 
keliu. Amerikiečių laikrašti
ninkas dar pažymi D. Ustino 
vo paskyrimą vienu iŠ trijų 
min pirmininko Kremliuje pa 
vaduotojų — jis būsiąs «visos 
Sovietijos pramonės galva». 
Ryšium su Ustinovo iškilimu, 
Alsop išvadoje nurodo į dvi 
galimybes.* arba sovietai pri
siderins prie vad kietosios 
Pekino politikos krypties — 
tuo atveju Sovietijoje įsigalė 
tų, karių sluogsniams remiant 
Chruščiovo priešai, arba — 
Chruščiovas, konservatyvaus 
sovietinių vadų sparno remia
mas, pasiryžęs galutinai įvyk 
dyti lūžį su Pekinu, tačiau 
drauge sustiprindamas Ustino 
vo ir kitų padėtį. Čia primin 
tina, kad šis pareigūnas uuo 
1941 m. buvo atsakingas už 
ginklų gamybą sovietų ka 
riuomenei. Sunku esą manyti, 
kad Ustinovas sumažintų iš 
laidas gynybos reikalams ir 

pakeltų gamybą civilinio sek 
toriaus reikalams.

UŽ ŠNIPINĖJIMĄ NUTEIS 
TAS SOVIETŲ PULKININKAS

Kovo 19 d. «Izvestijų» pra
nešimu už šnipinėjimą ameri 
kiečių žvalgybai teistas sovie 
tų pulkininkas, pasisakęs už 
sitarnavęs «didžiausią baus 
mę». Neourodęs, koks buvo 
bylos nuosprendis, Maskvos 
dienraštis pridūrė, kad «pur
vino gyvenimo pabaigoje kul 
ka nesanti bausmė, bet — pa 
sigailėjimas». Nuteistas pulki 
ninkas gavęs pinigų ir nuro 
dymų iš buv. vėliau sovietų 
išprašyto amerikiečių amba
sados tarnautojo Russell A. 
Langelle.

PUOLA KARDINOLĄ 
VIŠINSKĮ

Lenkijoje leidžiamas ateis 
tinis laikraštis «Argumenty» 
kovo 17 d puolė kardinolą 
Višinskį — esą. jis neteisin
gai tikinčiuosius inform’ vęs 
apie lenkų vyskupų veiklą 
Vatikano vis. suvažiavime. 
Pagal kardinolą, vyskupų tar 
pe buvę priešingumų be to, 
vyskupai iš Lenkijos galėję 
išsivežti devizų 5 dol sumo 
je asmeniui Laikrašti» dabar 
pranešė, kad grįždami į Len 
kiją vyskupai su savimi turė 
ję daugiau kaip 20,000 dol.. o 
pate kardinolas atsivežęs 
10 000 dol.

LENKAS APIE ŠIŲ DIENŲ IR 
RYTOJAUS LIETUVĄ

Prieškariniais laikais Vii 
niuje buvęs pilsudskininkų 
dienraščio «Kurjer Wilenski» 
redaktorium, dabar gyvenąs 
išeivijoje, Kaz Okulicz pas
kelbė ilgą straipsnį apie Lie 
tuvą Londone leidžiamame 
dienraštyje «Dziennik Polski 
i Dziennik Žolnierza» (54 nr ). 
Autorius atpasakoja Lietuvos 
likimą, sovietų vykdomą pa
vergimą, Lietuvos ūkio paval 
durną Sovietų Sąjungai, vis 
labiau skatinamą krašto pra 
moninimą. Okulicz pamini 
i ietuvos Nepriklausomybės

V. Ališas

Tu Nežinai
Tu nieko nežinai — tu niekad nežinosi. 
Kur aš kas mielą vakarą einu...
Ko du linų žiedai vis prausiasi rasose 
Ir žėri, kaip ugnis iš pelenų.

Tu nieko nežinai. Kaip keista! Ir kaip gera.
Kaip gera. Kad tu nieko nežinai!
Tarp prieblandą alyvų žiedas atsidaro — 
Gilus, kaip šitų marių vandenai.

Paskui blanki žvaigždė pro langą įsrovena 
Ir kvapas iš pavasario laukų.
Tu nieko nežinai! Nė ką prie sodo seno
Šypsodamasis ten pasitinku

Ką nori pasiimk — senai apleidau viską!
Tau viską atiduodu dovanai. —
Tik žiedo to neliesk, kurs ašaroje tviska — 
To žiedo.. — ak, jo vardo nežinai!...

(Iš rinkinio SÃO BENTO VARPAI)

proga Londone J. Vilč nsko 
pranešimą, kuris buvęs kon 
densuotas ir taiklus Pasak 
Vilčinsko Stalino laikmečiu, 
1940 1953 m fiziniai jšnaikin 
ta apie 456 000 lietuvių arba 
28% bendro anuometinio Lie 
tuvos gvvent >jų skaičiaus Vė 
liau fizinį naikinimą pakeitė 
moralinio pobūdžio tautos nai 
kinimas. rusinimas

K Okulicz toliau pastebi, 
kad lietuvių tautoje stebime 
dideles vidinio atsparumo at 
sargas — jis nukreiptas prieš 
agresyvųjį rusiškąjį neoimpe 
rializmą Vis dėlto, pasak len 
ko autoriaus, sovietinis spau
dimas esąs pavojingas ir 
ypač trims Pabaltijo kraštams. 
Lietuviams, kaip ir lenkams, 
langą į laisvę tegali atidaryti 
tik ligšiolinio status quo Ry
tų Europoje panaikin mas. 
Sunku būti optimistu ateities 
atžvilgiu, tačiau, pažymėjo 
Okulicz, jei laisvoji Europa 
sustiprėtų vidiniai, jei ji nepa 
siners į patogaus merkantiliz 
mo vandenis, bet dinarai Ju 

būdu sieks panaikinti dabartį 
nj Europos padalinimą į dvi 
dalis, ai toks procesas net 
ir taikos priemonėmis gali 
pasirodyti sėkmingesnis už 
įvairius miražus.

Elta

PASAULINĖ RÁNKDARB Ų 
PARODA VAŠINGTONE

Š m. kovo 10 24 d.d. Pre 
kybos Departamente veikia 
«WORLD CRAFT EXHIBIT» 
(paroda)

Parodoje dalyvauja 42 vals 
tybės. Iš už geležinės uždan 
gos kraštų dalyvauja — Bul 
garija. Lenkija, Vengrija, Ju 
gosią vija.

Iš Pabaltijo valstybių teda 
lyvauja tik LIETUVA,

Paroda yra labai gražiai 
įrengta, kiekvienai valstybei 
buvo duota nedidelis plotas, 
gražios uždaros citrinos

Parodoje. Lietuvos vardu, 
Lietuvos Pasiuntinybė Vašing 
tone pateikė šiuos ekspona 
tus: vieną dekoruotą spa votą 

vazą, vieną medžio drožinį 
«Berimanti Moteris», vieną 
medžio kryžių, vieną medžio 
koplytėlę. Sibiro tremtinių 
pagamintą rožančių iš juodos 
duonos, rankšluostį, vieną tau 
tišką stalo užtiesalą, gintaro 
ir margučių.

Lietuvos vitrina buvo nufil
muota bei fotografuota dau
gelio fotografų, kurie parodo 
je lankėsi. Prie vitrinos, ati 
darymo metu, stovėjo trys 
jaunos lietuvaitės, apsirengu 
sios tautiškais drabužiais — 
E, Jurgėlaitė, Pr. Laučkaitė 
ir A. Vitėnaitė.

Televizijoje buvo parodyta 
Lietuvos vitrina su Lietuvos 
vitrina su lietuvaitėmis. Žiū
rovų dėmesį Lietuvos vitrina 
patraukė dar ir todėl, kad 
Valst Depart, sekr. žmona, 
Ponia Dean Rusk, priėjusi 
prie vitrinos, ilgai ja grožė
josi ir kalbėjosi su Ponia A. 
Kajeckiene, Lietuvos Atstovu 
bei lietuvaitėmis, kurios prie 
vitrinos buvo.

Lietuvos vitrinos įrengimu 
rūpinosi O. Kajeckienė. Š. m. 
kovo 11 d. «The Washington 
Post» įdėtas Rasos Gvitaity 
tės straipsnis «Artistry Is 
Treasure Trove», kur pami
nima Lietuvos dalyvavimas 
parodoje su Sibiro kalinių 
rožančiumi.

— Vienas merikos milijo
nierius nusipirko sau baltą 
dramblį, Kadangi už baltą 
dramblį imami labai dideli 
maitai, tai savo pirkinį jis 
liepė nudažyti pilkai.

Muitininkai nieko nepaste
bėjo ir paėmė mokestį, kaip 
už paprastą dramblį.

Parsigabenęs namo, milijo
nierius liepė dramblį nuplau
ti Darbininkai plovė ir pjo
vė ir plovė, bet dramblys 
taip ir liko pilkas.

Pasirodo, kad tie, kurie 
milijonieriui pardavė tą dram 
blį, buvo nudažę baltai, idant 
galėtų paimti didesnį pinigą.

vijai ramiai skabė žolę
Sustojome pakelės viešbu 

tyje pusryčiams vienai valan 
dai. Neužtrukome, nes reikė 
jo skubėti. Miestus tematėme 
iš tolo — BR2, neliečia 
miestų.

Pietums jau buvome Vaca- 
rioje, Rio Grande do Sul pa
sienyje. Čia skaniai pietavo
me pasigardžiuodami sultin
gais «churrasco», o vyno mė
gėjai kvapniu vynu.

įvažiavus į Rio Grande do 
Sul estadą, kelias ėmė vin- 
gino’i tarp kalnų, vynuogynų 
ir kukurūzų šlaitų Caxias do 
Sul pasigerėjome monumentą 
liu paminklu, kuris pastatytas 
Brazilijos imigrantų garbei. 
Visas paminklas kokių 30 mt. 
augščio: - ant granitinio pje
destalo, milžiniškos dvi statu 
los iš bronzos — vyro atlapa 
krūtinė, su lazda rankoje, ir 
greta moters, a ėjo draikomo
mis kasomis, su kūdikiu glė 
byje. Iškeltomis galvomis j e 

du drąsiai žiūri į nežinomą 
ateitį, tvirtai žengdami nauja 
žeme Kažkas man pajudino 
širdį — gal bendro likimo 
sentimentas..

Vakare pasiekėme Porto 
Alegre. Čia sustojome nakvy
nei. Ak, Kaip buvo malonu 
pagaliau išsi iesti patogioje 
švarioje lovoje, bent kelioms 
valandoms, nes kitos dienos 
rytą ir vėl turėjome vos pra 
švitus tęsti kelionę.

Kai kitos dienos rytmetį 
susirinkome su savo bagažais 
prie autobuso, sužinojome, 
kad vieną mūsų bendrakelei
vį. kuris nenorėjo nakvoti 
Viešbutyje, apvogė. ■ am pa 
vogė iš autobuso valizėlę su 
dokumentais, pinigais ir ge 
riausiais rūbais. Teko bėgti 
policijon. bet 6 vai. ryto, po 
licija nelabai buvo užintere 
suota įvykiu ir teišdavė nu
kentėjusiam tokį mikroskopi 
nio didžio melsvą popierėlį 
su kokiais lai «ieroglifiais»,

vietoj parašo
— Kaip gi jis dabar perva

žiuos Urugvajaus rūbežių?.. 
— klausinėjome viena kitos. 
Bet mūsų ekskursijos vadovas 
ramiai pasakė: — Rasime 
būdą..

Suraminome verkiantį jau 
nuolį. «sumėtėme» jam pini 
gų būtiniems re kalams, tad 
jis ir vėl pradėjo juokauti. 
Bet mūsų ekskursija ir vėl 
pavėlavo 2 vai išvažiuoti.

Besiartinant prie Urugva
jaus s enos. sutikome pakely 
tikrus «gauchus» (ark gaū 
šus), milžiniškomis skrybėlė 
mis plačiomis apdribusiomis 
kelnėmis, sukištomis į batų 
aulus, revolveris prie vieno 
šono, prie kito gi — «lasso». 
Tai augšto ūgio, petingi vy
rai įdegusiais veidais, išdi
dūs savo laikysena >r kalba. 
Jie didesnę savo gyvenimo 
dalį praleidžia ant arklių Ar
klys yra neišskiriamas «gaú
cho» draugas.

Jau temstant pasiekėme Uru 
gvajaus rūbežių ir sustojome 
Acegua Muitinė buvo uždary 
ta, nes dienos darbas jau bu
vo baigtas Mūsų vadovui te
ko ge okai «paprakaituoti» 
panaudojant visus ispanų kai 
bos sugebėjimus, kol įtikino 
smarkiai «nusiwyskiavusį» mui 
tinės viršininką mus priimti. 
Šis, labai nenoromis pagaliau 
atidarė muitinės raštinę, užde 
gė žibalinę lempą, nes kaip 
tik t o laiku visoje Urugva 
jaus teritorijoje streikininkai 
nutraukė Uektros šviesą ir 
telefonų b-i telegrafo susis e 
kimą, ir paėmė doKumentus 
patikrinimui. pasirodė, kad 
kelionių kampanija davusi 
mums autobusą, nesutvarkė 
tinkamai dokumentų, kas ga 
lutinai įpykdė blogai nusitei
kusį viršininką, ir jis visai 
paprastai ėmė ir areštavo mū 
sų autobusą. Surinkdamas ke
leivių dokumentus, jis griež
tai pareiškė, kad be Urugva 

jaus konsulato vizos neper 
įeisiąs nei vieno keleivio per 
sieną. Čia «šaltas prakaitas» 
išmušė mane, per nesusipra
timą neturėjusios tos vizos ir 
dar vieną panelę, kuri tą vizą 
pametė pakely, o apvogtasis 
visai nukabino «snapą» .

Pasiėmiau savo lagaminą., 
atsistojau vidury lauko, apsi
dairiau. Viršum manęs žvaigž 
dės, o aplinkui tik trys pasta 
tai: dviejuose užeigos, o tre 
čiajame muitinė su įtūžu 
siu viršininku Kur gi reikės 
nakvoti?..

Tuo tarpu kiti keleiviai jau 
tvarkė savo bagažus, mergi
nos «šukė gaivas» juoda 
akiams ispanams - muitinės 
tarnautojams, o aš galvojau: 
«Kuriems galams leidausi į to 
kią kelionę... Namie taip gera! 
Pajūryje buvo taip gaivu,..»

(B. D.)
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Ateitininku Veiklos Laukai
LYDA

(tęsinys)

Kita ateitininkų veikimo sri 
tį«, tai kultūra Kultūros tu 
pratimas ne visų vienodas. 
Pavyzdžiui vokiečių kultūros 
supratimas reiškia daugiau 
žmogaus vidujinį nusiteikimą-

Gi prancūzams kultūra ir 
eivilizaci a yra tas pats. Ben 
drai kultūra reiškia progresą 
tobulinimą, medžiagos apval
dymą, apipavidalinimą sulig 
iš anksto nustatytu planu. Pa
vyzdžiui fizinėje kultūroje yra 
tobulas žmogaus fizinis išsi
vystymas. Moksle — kuo di
desnis žinių įgijimas, dides
ni nauji atradimai

Mene — medžiagos apipa 
vidalinimas sulig turimo rain 
tyje ar popieryje plano. Kul
tūroje yra trys ei mentai: žmo 
gus veikėjas, siekiamo plano 
idėjų suformuotojas, idėjos, 
norimas įvykdinti daugiau ar 
mažiau tobulas planas ir me
džiaga

Čia žmogus yra pagrindi
nis elementas. Jis kuria idėjas 
ir jas vykdo, medžiagoje. Ta 
medž aga gali būti gamta ir 
pats žmogus.

Mera laikalc.
(PRISIMINIMAI IŠ STOVYKLOS) 

V. Tūbelis.

Jau pirmadienis;
Kaip Irena buvo pasižadė

jus neplaukti laiveliu, pradė
jo ruoštis pėsčia išvykti iš 
Septynių Šaltinėlių (Sete Fon 
ted). Palydėjimui pasisiūlė 
Antanas

Antanas, Kazio ir Albino 
buvo priprašytas rūkalo at
nešti iš krautuvės, ir Dėdės 
Jubzo — atnešti mišolą iš 
bažnyčios. Prieinant prie An
tanų, tariau:

— Neatnešk jokio rūkalo, 
tegul jie patys nueina nusi 
pirkti, arba atpranta rūkyti.

— Nereikia tau klapatytis, 
aš,,žinau ką turiu daryti.

Taip pasakęs, nubėgo pas 
kuL Ireną, kuri su naujais 
Čiabatais, buvo jau pradėjus 
kalną lipti.

Po keletos valandų sugrįž 
ta Antanas. Kazys prieina ir 
klausia;

— Kur rūkalas?
— Nėra rūkalol
Abejodamas apie tokį atsa

kymą, Kazys nieko daugiau 
apie rūkalų nesakė.

Jau trečiadienis.

Žmogaus kultūrėjimas kul
tūrinimas reiškia jo artėjimą 
p ie žmogaus idealaus tipo. 
Čia veikiama, apipavidalina 
ma medž aga yra ne koks pa 
šalinamas daiktas, bet pati 
žmogaus prigimtis. Didysis pa 
vyzdys, ideates žmogui yra 
Kristus Prie šito idealinio 
tipo vieni priartėja daugiau, 
Eiti mažiau. Faktinasis kultū
ros tikslas yra kuo didesnis 
žmogaus pr artėjimas prie sa
vo idealinio tipo. Mokslas 
dat nereikia kultūros Žmo
gus ir mažai mokytas gali 
būti kultūringas Kultūra yra 
daug’au negu mokslas Tikrą 
ja prasme, kultūra, anot prcf. 
Šalkauskio yra žmogaus as- 
menybės ištobulinimas Gam
ta, prigimtis, mokslas yra tik 
priemonės asmenybės tobuli
nimui Ko šiandien šių dienų 
jaunimui trūksta, tai tikrosios 
vidaus kultūros, O čia darbo 
sritis labai plati.

Ateitininkai [savo veikime, 
kaip nusako jų ideologija, 
privalo s der nti visas gyve 
nimo sritis, gamtą, prigimtį, 
kultūrą, religiją į vieną visu 
mą. Tai idealas, kurio reikia 
siekti.

Pritrūko stovykloje kai ku 
rių daiktų ir maisto. Per pie 
tus suskaitėm ko trūksta ir 
buvo «išrinkti» du savanoriai, 
kad nukeliautų į krautuvę 
Aš ir Osvaldas

Pasiėmėm maišus, užsime 
tėm ant kuprų ir pasiruošėm 
kelionei Prieina Kazys ir pra 
šo kad* atneštumėm rūkalo.

Atsakėm, kad supratom ir 
«kad gali mums palikti...»

Einam per miškus, kalnus, 
pajūrius, upelius, kalbėdami:

— Mūsų draugai tai jau per 
poniški, keliauti nenori, pasi
lieka žuvauti ir plaukti, kada 
mes turim valandas keliauti, 
kad galėtumėm vėl sandelį 
pripildyti

— Ir dar nori, kad mes 
jiems nupirktumėm rūkalo!

— Jeigu jie nori rūkyti, tai 
tegul ir nueina nusipirkti. Po 
trijų ar keturių Valandų su- 
sugrįžtam įstovyklą, su pil
nais maišais reikalingų daik 
tų, bet «be rūkalo».

Gerai, kad rūkytojai nebu
vo per pikti, kada atsakėm:

— Nėra rūkalo!
Nerandant kitos išeities Ka 

zys pradėjo pečiuke džiovin-

MIŠKE
Ramus ir saulėtas sekmadienis miške.
Ties ežeru beržai į vandenį palinkę: 
Viršūnės nušviestos šviesa gelsvai blyškia, 
Ir saulėj virpa skaidrios tolumos aplinkui.

Tu ateini taku lyg šokdama, lengvai... 
Viršum galvos linguoja medžių šakos, 
In iš toli matyt, kaip išpinti plaukai 
Srovėm auksinėm ant pečių lieknųjų teka.

Tu prieini, mane bučiuoji ir šypsais, 
Ir tavo sodrios. Švitinčios, kaip liepsnos, lūpos 
Yra lyg du pavasario ugnies žiedai.

O taip ramu, ir saulėje beržai vos supas: 
Pro jų viršūnes matosi tolimas dangus. 
Sapnuojantis kaitraus vidurdienio sapnus.

1944 VI.2
Vytautas Mačernis

Prieš 19 metų (1944. X 7) 
karo audros nusinešė amži 
nybėn Vytautą Mačernį, kū
rybingos sielos vizijų poetą 
ir gyvosios dvasios ugnim 
žėrintį ateitininką.

Čia spausdiname Vyt Ma
černio tarsi testamentinį 
str aipsnį, paimtą iš 1938 39 
m, «Ateities», ps, 287 289, kur 
lyg vizijoje regi autorius Lie 
tuvą išt.kančią nelaimę ir r - 
kiuoja kovon ateitininkiškas 
jėgas — «pažinkime save, ži
nokime savo gyvenimo ke
lius, orientuokimės».

GYVENAME įdomius laikus. 
Mes turime juos pažinti ir į 
juos įsigilinti. Ir tik tada ga
lėsime supras i savo tikrąją 
padėtį ir matyti, kas dabar 

ti šlapio rūkalo ir su pras
tais popieriais pagaminti ei 
garus. Gam no ir rūkė tuos 
cigarus nieko nesakydamas, 
bet ką jis mąstė, niekas ne
žinojo.

Jau penktadienis
Po mišių, pusryčių ir tvar

kos, pradėjom keliauti į «La? 
zaro», grįžtant į namus

Keletą iš mūsų pasiliko 
perplaukti laiveliu Šitam bū
ry pasiliko rūkytojai, gal mąs 
tydami, kad greičiau nuvyks 
j «Lazaro». Po pusantros va
landos kelionės nuvykstam į. 
«cazaro» ir matom kad tuo 
pat metu atplaukia laivelis 
su mūsų žmonėmis.

Laivelis sustoja pajūry, Ka 
zys išpuola iš jo ir bėga į 
krautuvę, «nežiūrėdamas už
pakalin »

Įbėga į krautuvę ir taria:
— Da me um maço de ci

garros (Dvok man rūkalo)
— Não temos cigarros (Nė 

ra rūkalo).

reikia veikti, kas nuveikta ir 
kas turėjo būti nuveikta Ta
da galutinai paaiškės mūsų 
rolė ir užimamos pozicijos 
svarbumas.

Bet viską tinkamai supras
ti ir įvertinti nėra taip leng 
va, ypač dabir, visokių kri
zių ir suiručių metu Vis dėl
to viepa yra labai aišku — 
Gyvename epochoje, kuri 
mus priverčia pasisakyti: «už 
Dievą ar prieš Dievą?»

Nėra abejonės, kad didelė 
žmonijos dalis gyvena «con
tra Deum.» Tokio gyvenimo 
pilnutinį vaizdą ryškiai mato
me Rusijos gyvenime

■ (iš «Ateities» — 1956
m, 8 n o)

PARINKTOS MINTYS

-— Kiekvieno žmogaus gy
venimo uždavinys gimsta kar 
tu su juo.

— Šio pasaulio {statymai ne 
sikeičia, kol juos kas pa
keičia

— Juodžiausioje žemėje au 
ga gražiausios gėlės, o iš 
uolų veržiasi padangėn dai
liausi ir stipriausi medžiai.

— Tikriausias protingumas 
yra padarytų sprendimų ne
keitimas.

— Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai esti nugalėtas.

—• Ar pakankamai esi pri 
sirišęs prie gyvenimo?

— Visas amžius neįstengs 
atlyginti niekais praleistos 
vienos minutės.

— Didžiame amžių laikro 
dyje yra tik vienas sakinys 
«dabar».

— Dažnai perdaūg galvoja
me: kada reikėtų pradėti, ta 
aa jau esti per vėlu...

— Darbas yra pasilinksmi
nimas fiziškuose skausmuose.

— Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

PRANEŠIMAI

— Dar kartą primename, 
kad šį sekmadienį, 7 d., 5 vai. 
po pietų, bažnyčioje bus Kry 
žiaus kelia1 ir Graudūs Verks 
mai. Visas jaunimas yra pa
kviestas gausiai dalyvauki.

— Didįjį Penktadienį Ateiti 
ninku adoracijos valanda yra 
nustatyta nuo 9 iki 10 vai. 
ryto.

— Šį sekmadienį 12 vai. 
bus repeticija visiems, kurie 
per Prisikėlimo Procesiją gie
dos Linksmą Dieną Visi Atei
tininkai yra kviečiami at
vykti.

«VELYKOS IR MŪSŲ 
TROŠKIMAI»

Koks reikšmingas tas žo
dis — Velykos! Kiek jame 
džiaugsmo, paguodos ir vil
ties, nes tai Kristaus Prisi
kėlimo šventė Laukiame ir 
ruošiamės tai šventei, tam at
sinaujinimui

Nors kiekvienais metais pa
vasaris, bet kiekvieną pava
sarį sutinkame naujai savaip 
jį jaučiame. Kiekvieną pava
sarį skamba Aleliuja ir kal
ba nesibaigiančiu džiaugsmu. 
Su pirmais pavasario žiedais 
kyla noras kiekvienam pajus 
ti grožį, gėrį. Ateina nauji 
pasiryžimai daryti gera.

Lietuviai ypač prisirišę prie 
Velykų Pagal senuosius pa
pročius — nevalia susipykus 
su kaimynu pasitik 
ti Velykas. Reikia dar prieš 
šventes susitaikyti, nes pyk 
damas nepajusi tikrojo pava
sario

Reikia ir mums prisikelti 
su pavasariu, su Velykomis, 
«prisikelti savo jėgomis ir 
Dievo pagalba į gyvenimą 
ve žtis, bet nelaukti, kol kas 
prikeltų. Niekas mūsų nei 
dvasiniai, nei tautiniai nepri
kels, jei mes patys nesikelsi- 
me. Turime laisva valia pa
klusti Dievo ir tautos balsui».

Lugrida Stasaitė.

— Savigarba tai visokios 
doros kertinis akmuo.

, — Ne kiekviena nelaimė, 
kuri mus sutinka yra smūgis, 
o anksti sutikdamos mus sun
kenybės dažnai esti palaimi
nimu. Nugalėtos sunkenybės 
ne tik moko, bet parengia 
mus į busimas kovas.* •
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina). ’!

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
T ■' *5-, •

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis. ’■ ' A

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu? Mods, P. Ra 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo?*

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

4.0 - Sala 7 - Tel. 37-0324 
no 14,00 ik4 18,00 vol.

------------   —  _____________________ —»i ■ ir»i m i.r mi

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que 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
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA,
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101įl02 Rua Coelho Neto- 28Į

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

Escritório Contábil Vila Zelina SZC Ltda.
(REGISTRADO NO CÍR.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

Madeira^ «emi gerai
SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52 0229 | 

“Endereço Telegráfico: «C ABI ITIN į
Rio de Janeiro i

Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de | 
1 Nanque - Estado de Minas Gerais' ' ' -

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercial - Registros de firma» na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO'JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE: 63-6005 • VILA ZtíLINA - SÃO PAULO

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

ANTANC P4VILONIO
•INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

“PAVlLQNIS”
Rua Prol. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

postal 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' IRI SIUVIMO MOKYKLA

“fCflJA”
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 ——

Agua Rasa 8 vai;,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:'
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.

: - U?

RIO DE JANEIRO -

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania* yra trans 
iiuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 min.

SIUVĖJAS
POVILAS' AMBROZEVIČ1UE 
Rua inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

CAKR1ERI mw
at. -—a-r.’ «—s - -

iudoya v i i tuo yrr a^nai 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 Postai 3967 — SÃO PAULO

4^***4A*i*^l^*,rO m■ â “ ■ à Z " w w ***** •••

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

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

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

į JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-

f JC KITOKĮ O CCMTAEIL 

^AJCIIMIE^TC

Irmãos Nascimento
RES. C.lt.C SP. Hro 1.4S4

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

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

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

I .•
| RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

— CAlXA POSTAL, 4118 — SÂO PAULOW. ZELINA. 515
--- •a-.u.r, -------------------

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA VILA 

ZELINOJE.

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

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ — 
Šv. mišios 19 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ litur 
gintų apeigų pradžia 15 vai 
Procesija 18 vai

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

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

PADĖKA.

Nuoširdus ačiū p p Onytei 
ir Vincui Stelmokams gyv. 
Jardim de Saude gražiai iš 
laikiusiems, rūpestingai glo
bojusiems per ištisus pereitus 
metus ir tokiu būdu sudariu
siems geras sąlygas baigti 
«São Paulo de Piratininga» 
cientiiiką mūsų sūnui Arūnui.

Dar kartą nuoširdus ačiū.
VI, ir Št Steponaičiai 

Santos.

— Vieneri metai suėjo ko
vo 31 d., kai per Radio Clu
be de Sto. Andrė kiekvieną 
sekmadienį transliuojama lie 
tuviška programa Programą 
ruošia ir ją transliuoja visa 
eilė žmonių. Taip pat yra ei
lė nuolatinių ir nenuoLtinių 

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 LITU AN I At
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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 VI NA DEL M AR 
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.

rėmėjų, kurių dėka ši progra 
ma išsilaiko Radio stoties 
kiekviena minutė turi būti ap
mokama Jei daugiau būtų 
rėmėjų, galėtume turėti ne 
pusvalandį, bet visą valandą

Kita lietuviška programa 
yra transliuojama kiekvieną 
sekmadienį 14 va), per radi 
jo 9 de Julho trumpomis, 31 
metro b ngomis.

— Pamaldos Pavergtųjų Tau 
tų intencija bus 21 d balan
džio, per Atvelykį. 10 vai. 
São Paulo katedroj Dalyvaus 
25 tautos su savo tautinėmis 
vėliavomis. Mišias laikys J E 
Dom Antonio Macedo Giedos 
Liet Kat Bendruomenės cho 
ras. Lietuviai kviečiami gau 
šiai dalyvauti.

— Organizacijų atstovų su 
šauktame susirinkime balan
džio mėn. 1 d. 20 vai Vila 
Zelinoje, dalyvavo: lietuviš
kos spaudos atstovė - H Mo- 
šinskienė. Radijo — Al, Vinkš 
naitis, Liet Kat Bendruome
nės — prel. P Ragažinskas, 
Kultūros Draugijos — Alf Ži 
bas, Ateitininkų — I. Šimony 
tė, I. Jurgelevičiūtė ir J utr 
gelevičiūtė. Vyrų Brolijos — 
M Tamaliūnas: Dr J Basa
navičiaus Mokyklos Globėjų 
Būrelis pranešė, kad šį kartą 
dėl vykstančių repeticijų tą 
pat dieną negalės dalyvauti. 
Taip pat pasiteisino ir Liet. 
Kat. Moterų Draugija. Kitos 
organizacijos atstovų neat 
siuntė ir neatvykimo priežas 
tis nebuvo pranešta Atrodo, 
kad laikosi dėsnio, kad ir be 
manęs apsieis. Buvo laukta ir

NAUJA MOKYTOJA

SONIA A DUTKUS

Stasio ir Stasės Dutkų duk
tė, sėkmingai baigė instituto 
de Educação mokyklą Rio de 
Janeiro mieste ir gavo mo
kytojos diplomą Jaunoji, čia 
gimusi lietuvaitė, mokytoja 
Sonia A. Dutkus gyvena Rio 
de Janeiro mieste d augę su 
savo tėveliais ir tenai pat 
pradėjo mokytojos dsrbą. 
Daug sėkmės mūsų jaunąjai 
mokytojai naujajame darbe.

da-grau visuomenės veikėjų, 
kurie mė sta didesnių minė
jimų proga pakalbėti ar pa 
pirmininkauti, bet prie darbo 
nematysi.

Posėdyje buvo svarstyta: 
dalyvavimas ruošiamose pa
vergtųjų tautų pamaldose; 
liūdnųjų birželio įvykių (ge
nocido); Dariaus ir Girėno —: 
Išeivių dienos minėjimas; Jau 
n.mo Šventės ruošimo klausi
mas; Trečiojo Pietų Amed 
kos Lietuvių Kongreso orga
nizavimo reikalai.

Kai del ruošiamų Pave gtų 
jų Tautų pamaldų, nutarta 
kvie ti visą lietuviškąvisuome 
nę gausiai dalyvauti, vėlia
vomis pasirūpins ateitininkai.

Kai del birželio liūdnųjų 
įvykių minėjimo nutarta Jsu- 
eiti į kontaktą su latviais ir 
estais ir ištirti galimybes vi
soms trims Pabaltijo tautoms 
bendrai minėjimą suruošti Su 
latviais ir estais tartis buvo 
įgaliotas Alf Žibąs, kuris taip 
pat lietuvius atstovauja pasi
tarimuose pavergtų tautų na 
maldoms ruošti. Paskutinis po 
sėdis šaukiamas 5 d. balau 
džio. Taip pat ir Liet. Kat. 
Bendruomenės choro atstovas

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI—PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių garimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & ČIA LTDĄ, Av. N S Apa

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

Vila Albertina iki galb.

P Šimonis šiame susirinkime 
dalyvaus

Dariaus Girėno — Išeivių 
diena nutarta sujungti su Jau 
nimo Švente, pirmą ruirpiū- 
čio mėn sekmadienį. Atski 
rai ruošti, kadangi vienas mi 
nėjimas yra arti kito, vos 
trys savaitės tęskit a, yra sun 
kiai įmanoma, ypač sunkiau 
įdomesnę ir įvairesnę progra 
mą paruošti

Plačiai buvo įsitarta, "pasi 
dalinta nuomonėmis ir apie 
būsimą S. Pauly trečią Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresą

Kitas organiz-cijų atstovų 
susirinkimas nutarta šaukti 
gegužės mėn 6 d. 20 vai Vi 
la Zelinoje

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Konstancija Keršulienė 
Konstancija Ingaunis, Jonas 
Balčiūnas, Vladas Steponaitis.

IŠVAŽIAVIMAS Į POÇOS 
DE CALDAS

Liet Kat Bendruomenės 
choras ruošia dviejų dienų 
išvažiav’mą 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 
chorų į Poços de Caldas pra
šomi kreiptis į choro valdy
bą. Bus vykstama autobusais.

— Visi buv įsieji 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 Lieti Kat. 
Bendruomenės choro naujas 
patalpas Tikimės, kad choro 
veteranai gausiai atvyks.

— Laiškai: M. Jonavičiūtei, 
Br. Ajauskui E Pakalnytei, 
I. SkurkeviČiūtei. W. Urbana-

I
SKLYPAI - ILHA8ELA
250 metrų nuo pajūrio 

sklypai iš 560 kv. mt
Ilgam išsimokėjimui.

Smulkesniu Informacijų:
Av. Zelina. 515 — V. Zelina 

pas L. Šukevičių

vičiui, E. Guzikauskui, M. 
Kleizaitei, A. Dirsytei, A Laz 
dauskui, V. Vaikšnorienei, J. 
Jurkonienei, Pr. Zagorskie- 
nei, A. Sejunui, Br. Rindeikai 
A, Miliauskui, A. Mizerienei.

— Balandžio 7 d 16 vai, 
šaukiamas Moterų MALDOS 
APAŠTALAVIMO susirinki 
mas.

— VYRŲ BROLIJOS susi
rinkime praėjusį sekmadienį 
tarp kitų nutarimų, nutarė 
trečią ar ketvirtą sekmadienį 
gegu;ės mėn. suruošti didelį 
išvažiavimą — pikninką São 
Paulo apylinkėje Tiksli vie
ta ir visos kitos sąlygos bus 
praneštos vėliau.

— Stasys Mikalauskas, gyv. 
Vila Beloj, rua Mimosa, mirė 
31 d kovo Nuliudime paliko 
žmoną Veroniką, sūnus: Albi 
ną, Alfo įsą, Sergijų ir duktė 
rį Sofiją Septintos dienos mi 
šios bus 8 d. balandžio 8,30 
vai; Vila Zelinoje.

— MARIJA MATELIONYTÈ 
praėjusių metų pabaigoje bai 
gė S Paulo universitete Filo 
Sofijos fakultetą, nolaiynų li
teratūros skyrių. Formaiūra 
bus 18 d. balandžio 10 vai 
Consolação parapijos bažny 
čioje mišios, diplomų įteiki 
mas 20 30 vai. S. Paulo mies 
to teatre.

ARGENTINOJE PADĖTIS

DAR NEAIŠKI.

Nors vyriausybė pranešė, 
kad sukilimas yra likviduo
tas, tačiau tikrumoje taip nė 
ra. Karo laivyno didelė dau 
guma sukilėlių pusėje Suki
lėlių ir vyriausybės yra veda 
mos derybos. Jos keletą kar
tų buvo nutrūkusios ir vėl iš 
naujo pradėtos Viena yra ti
kra, kad pramatytų birželio 
mėn 23 d. rinkimų nebus. Jie 
nukelti tolimesniam laikui.

AR ŽINAI KAD...

— 1892 m rugpjūčio 17 d. 
Laižuvoje mirė Antanas Vie
nažindys (gimė 1841 m. rug
sėjo 14 d.).

— 1858 m. rugpūčio 7 d 
Bitėnuose gimė Martynas Jan 
kus (mirė 1946 m. gegužės 
23 d).

— 1903 m. rugpjūčio 6’ d. 
Liublino gub. gimė ,Karolė 
Pažėraitė.

— 1941 m. Utenoje mirė 
Konstantinas Jasiukaitis (gi 
mė 1882 m, balandžio 16 d. .

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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