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— braZ.LTJOS vidaus po
litika nurimo Politinis įtem
pimas šią savaitę atslūgo
Prie šio atoslūgio labai daug 
prisidėjo neleidimas prez. 
ruošti mitingo Guanabaroje, 
kuris galėjo baigtis su nepra 
matytomis pasekmėmis Tą mi 
tingą įsakė neruošti pats res. 
publikos prezidentas.

Del minėto mitingo buvo 
kilęs incidentas tarp krašto 
apsaugos ministério gen, Kruel 
su pirmos apygardos karino 
menės vadu Osvino. Pastara 
sis buvo žadėjęs pasiųsti ka
riuomenę minėtam mitingui — 
susirinkimui apsaugoti. Ir tai 
buvo padaryta be krašto ap
saugos ministério žinios. Ne-
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sklandumas likviduotas gen. 
Osvino apsilankius pas kraš
to apsaugos ministerį.

— Respublik< s prezidentas 
J. GOULART, paskutinėmis 
dienomis pasmerkė bei kokį 
politinį ekstrem zmą — komu 
trizmą ir fašizmą Brazilijai 
nei komunizmas, nei fašizmas 
netinka.

— Pan Amerikos SPORTO 
ŽAIDYNĖS São Pauly prasi 
dės balandžio mėn, 20 d Į 
São Paulo suvažiuos virš trijų 
tūkstančių sportininkų iš įvai 
rių abiejų Amerikos kontinen 
tų valstybių Didžiausia dele 
gacija atvyks iš JAV, arti
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400 atletų.
Sportininkai bus apgyven

dinti universiteto (už Butan- 
taa) patalpose, naujai pasta
tytose. Šiose patalpose vė
liau gyvens studentai. Paulis 
tai turės progos pamatyti gar 
siaustus sportininkus Progra
moje bus atletika, gimnasti
ka, krepšinis, beisbolas, ir 
kitos sporto šakos. Olimpia 
da baigsis 5 d gegužės

-- Guanabaros gubernato
rius CARLO LACERDA dar 
vis tebegauna sveikinimo te 
legramų iš Brazilijos ir iš už 
sienio sąryšyje su Kubos sim 
pati žanru ruoštu kongresu, 
kurio gubernatorius neleido 
Guati bazos esta.de

l D N yra pas ryžusi Carlos 
Lacerda kandidatūrą statyti į 
prezidentus.

ARGENTINOJE vėl ramu. 
Vidaus reikalų ministerįu pas 
kirtas gen. Ranch. Jo tvirti
nimu rinkimų diena nebus 
pakeista. Reiškia, rinkimai 
visvien bus 23 d. birželio.

Kaip bus su KRUŠČIO- 
Vu? Praeitą savaitę pasauli
nėje spaųcoje buvo rašyta ir 
radijų komentuotą apie Kruš 
čiovc likimą Vieni rašė, kad 
■Nikita y a įpuolę* į Krem
liaus komunistų štabo nema 
lonę ir kad greitu laiku bū 
siąs atstatytas iš pareigų. 
Priežasčių i urėdo daug Jų 
vienos liečia v.daus gyve i 
mą. kitos užsienio politiką 
Kita spaudo* dalis t vi tina 
kad Kruš< i vas dar p - 
kauksmai tvo tai laikosi Krem 
liuje ir jį išmesti iš vadovy 
bės būtų sunku Kaip tik ai 
yra, parodys ateitis. Žmonės 
sako, kur yra dūmų, ten turi 
būti ir ugnies. Jei sklinda 
gandai apie Kruščiovo sunku 
mus. tam tikras nuošimtis tuo 
se ganduose yra .tiesos

— Kovo 18 22 d d Paverg
tųjų Europos Tautų Seimo va 
dovybė lankėsi Vaši gtone, 
padarė vizitus 54 senatoriams 
ir Atstovų Rūmų nariams ir 
Valst. Dep rtamento Europos 
sk pasekretoriui Rich Davis 
Tokie apsilankymai vykdomi 
kiekvienais metais, JAV ko n 
greso sesijų pradžioje. Ame
rikiečiai politikai buvo pain 
icrmuoti apie faktinę padėtį 
soviet»} pavergtuose kraštuo 

se. Atskirame rašte pabrėžta 
Centro ir Rytų Europos reikš 
mė ir svarba laisvajam pa
sauliui, ir priminta, kad JAV 
politikos pagrindinis tikslas 
— teisingos bei pastovios tai
kos sukūrimas Centro ir Ry
tų Europoje

Pasikalbėjimuose buvo pa
brėžti šie momentai.- Centro 
ir Rykų Europos tautų apsis
prendimo teisės vykdymo iš
kėlimas Jungt. Tautose, JT 
«24 Komisijos» — kolonializ
mui likviduoti svarstymas so
vietinio kolonializmo reiški
nių, Pabaltijo valstybių prie
vartinio įjungimo j Sovietų 
Sąjungą nepripažinimas, kiek 
vienoje tarpt konferencijoje 
sovietų pavergtųjų tautų by
los kėlimas ir kt Vašingtone 
įteiktas memorandumas ver-» 
čiamas į prancūzų, vokiečių 
ir ispanų kalbas ir jis numa
toma paskleisti.

— Paryžiaus «Le Monde» 
kovo 27 d. plačiau aprašė 
kovo 23 d. «tautų laisvo apsi 
sprendimo lygos» vad. apva
liojo stalo konferenciją, ku
rioje dalyvavo 60 parlamenta 
rų, politikų, Europos ir Afri
kos diplomatų. Konferenciją 
atidarė Lygos pirmininkas 
Mauri e Schumann Rezoliu
cijoje pabrėžta, kad kova už 
laisvo apsisprendimo dėsni 

būti atskirta nuo ko
vos už taiką. Per J Tautas, 
reikalavo kon&erencjjos daly 
viai, turėtų būti patikrinta 
teisė visoms buvusioms 
voras tautoms pačioms 
statyti _savo likimą 
prancūzų, britų, olandų, bel
gų ir ki politikų, dar daly
vavo Fed Vokietijos Bundes 
tago atstovas Hermann Kopf, 
o egzilų vardu kalbėjo buv. 
Vengrijos užs. reik, minis

lais- 
nusi- 
Šalia

tras Auer.

VĖL 400 LIETUVOS SPECIA
LI STŲ į KAZACHSTANĄ

Kovo 25 d/ Vilniaus radijo 
žiniomis, vilniečiai išlydėję 
naują, «savanorių» — nauja
kurių ešaloną. Daugiau kaip 
400 žmonių grupė išvyko į 
plėšinių žemes, į Kazachsta 
ną Naujakurių Urpe bu ę 
dešimtys statyoininkų, mecha 
nizatorių, gyvulių augintojų 
(Tai vyksta tuo metu, kai Lie 
tuvoje jau sparčiai šaukiama 
apie naują žemės ūkio spe

ŠIO «MŪSŲ LIETUVOS, NR. 
LEIDĖJAS YRA INDUSTRIÁ- 
LAS ANTANAS PAvILCNiS.

«l' ūsų Lietuvos» istorija 
yra artimai surišta su indus- 
trialų Pavilonių šeima. Kai 
buvo nuspręsta <M.L.» išleis
ti. tai pirmoji pastogė pri
glaudusi «M. L » rinkyklą, 
spaustuvę buvo Pavi’or ių na
mai Iš či išsikėlė tada, ka
da šeimininkams reikėjo di
dinti industrijai patalpas. Ir 
kai laikraštį ištinka finansi
niai sunkumai arba kai trūks 
ta leidėjo, A Pavilonis tą nr. 
išleidžia. Ir šiam nr. neturint 
leidėjo, jį išleidžia A Pavilo
nis. Ir tai daro ne del tuščios 
garbes, bet iš meilės lietuviš 
kai spaudai, Nė viena tentą 
neturi taip garbingos ir, did
vyriškos spaudos istorijos kaip 
lietuviai Ateinančiais metais 
sueis šimtas metų nuo spau
dos uždraudimo ir šešiasde
šimts metų nuo spaudos lais 
vės atgavimo 1864 ir 1904 
m, yra istoriniai metai Lietu
vos istorijoje Didžiausias pa
minklas knygnešiams ir vi
siems kovojusiems už spau
dos laisvės atgavimą yra su
stiprinimas ir išlaikymas išei 
vijoje lietuviško spausdinto 
žodžio.

Industrialui A. Paviloniui 
už nuoširdų laikraščio ren i 
mą dėkojame.

• Mūsų Lietuvos» 
Administracija

cializaciją — gyvulininkystės 
skatinimą ir dejuojama dėl 
mechanizatorių trūkumo - E.).

LENKAI SUMAŽINO TURIS
TINIUS PRAGYVENIMO 

MOKESČIUS

Vykstantieji į I enkiją turi 
iš anksto apmokėti pragyve
nimo Lenkijoje išlaidas (vieš 
būtis, maistas) Anksčiau tas 
mokestis dienai siekė 16 DM 
(4 dol.), pastaruoju metu jis 
sumažintas ligi 10 PM (2,5 
dol) dienai.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Velykos
Vos tik įnešiau savo laga

miną į priebutį ir spėjau at
segti apsiausto apykaklę, ma 
ne pasitiko jauniausias brolis 
ir šokdamas man į glėbį šau 
kė: «Važiuosim Velykoms pas 
tetą! Važiuokim pas tetą į 
kaimą’... Va žiuo sim! Va 
žiuo sim!...»

— Pas te«ą Ooą? — paklau 
siau nustebusi, nes Velykų 
šventes buvome įpratę namuo 
se švęsti, ten pat Panevėžy.

— Pas Anciutę! pas Anciu- 
tę! — vėl šūkavo broliukas, 
tempdamas mano lagaminą 
per slenkstį, kaip skruzdė ja 
vo grūdą

Susirinkus visai šeimai prie 
vakarienės stalo, brolio džiaug 
sm> e pasitvirtino — tikrai tė
vai bu-o nutarę tas Velykas 
praleisti pas tetą, tėvo tėviš
kėje

Pavasaris buvo niūrus ir 
šaltas, bet visų širdys degė 
vietaodu troškimu, kad Vely
kų šventėje pas.rodytų saulė, 
ir mes galėtume pasidžiaugti 
tikruoju gamtos prisikėlimu, 
kuris atsilieps mumyse, kaip 
Didvsis Prisikėlimas visų pik
tų grėsmių nugalėjime.

Išvažiavome siauruoju trau 
kineliu Didžiojo Šeštadienio 
popietį ir pavakary jau buvo 
me Troškūnų stotyje.

Išlipus iš apšildyto vagono, 
stotyje pasirodė šalta ir ne
jauku. Žvarbus vėjas plėšė 
stoties budėtojo kailinių skver 
ną, ir jo ranka iškėlusi žalią 
signalą buvo pamėlusi Gar
vežiui sušvilpus ir išspjovus 
juodų dūmų garus, budėtojas 
atsigręžė į mus ir atpažinęs 
pasisveikino. Atrodo, kad jis 
tikrai nudžiugo mus taip ne 
lauktai pamatęs, nes tik vasa 
ros metu mes lankydavome 
tėviškę.

. -i' Arkliai jau laukia, ponas 
daktare, — linktelėjęs manda 
giai? jis pasakė tėvui

Halina Didžiulytė Mošinskienė

pas Teta.
— Ačiū. Linksmų Velykų! 

— atsakė jam tėvas, ir mes 
visi tai pakartojome spausda
mi sugrobusius stotie s budė
tojo pirštus.

— i r tamstoms taip pat, ir 
tamstoms . - kartojo žmogus 
pro tankius ūsus iš po raudo 
nos kepurės stogelio

Nusistovėję arkliukai leng 
vai bėgo vieškeliu, ir ratai 
skardžiai bildėjo atsimušdami 
į neatšilusio gruodo provė 
žas Apsidairiau po apylinkę, 
vis labiau įsisiausdama j kai 
lių apykaklę, užsmaugdama 
giliau studentišką kepuraitę.

- Šalta. Haliut. lai tau ne 
vasaros atostogos, - kalbėjo 
tėvelis paspartindamas vade
lėmis kumelaitę

— Šalta bet visfciek malo
nu Oras kaip krištolas nesu 
lyginti su Kauno dulkėmis.

— Na kokios čia dulkės žie 
ma. nušnekėjai! — šypsojosi 
tėvelis.

— Kaunas visada dulkėse 
skęsta.. — skundžiausi ne
drąsiai.

Užmiršk Kauną Dabar 
važiuojam tėviškėn. Čia ir 
dulkės — ne dulkės Čia vi
sad kvepia medumi!

...Taip. Mano tėviškėje vi
sas oras kvepėdavo medumi, 
kai žj dėdavo dobilienos, ru
giai, grikiai, vasarojai! Mano 
tėvų žemė kvepėjo tada me
dumi. nes d r nebuvo sugė
rusi vergijos karčių ašarų ir 
nekalto kraujo upelių...

Pagal au arkliukas sustojo 
prie kiemo vartų ir garsiai 
nusiprunkštė Jau buvo visiš 
kai sutemę, bet dar galėjau 
išskirti medžių siluetus.- — so 
dybos gale išsikerojusio pla
čiašakio šermukšnio, tų iš
krypusių alyvų krūmų plony 
temis šakelėmis išdrikusių pa 
kalnėje ir tų dviejų stiprių 
kaštanų prie namų gonkų, sa
vo nuogomis, bet nenudžiūvo

MUSU HETUVA

LIAUDA

Alleliuia
Nuskardo varpas Eytroečių prabilęs.
Aukštai,-aukščiau už saulę 
rankomis iškėlęs plieno balsą — pražydo 
tolst nčių aidų aidais.
Ir žalvar o karaliai, ir tylios minių 
minios - klausės.
Nuo pajūrio lyg pajūrio rinko atgarsius 

[delnuos.

Skubėdami jie nešė juos ir dėjo šalia pa
slaptimi ir 

amžiais prislėgtų knygų. Skubėdami 
jie skaitė .. Jų akys raibo, 
jų akys alpo nuo kaitros:
— Lapai, kaip ir aidų aidai 
pražydo — 
šaknimi Jeses
rasos lašais dangaus.

siomis rankomis besaugojaa- 
čius įėjimą.

Gonkucse pasirodė švieselė 
ir čia pat prie kojų pripuolė 
unkščiantis iš džiaugsmo Pū
kelis - šunelis kudliukas smai 
liu juodu snukučiu ir trumpom 
gelsvom kojytėm Jis links’ 
mai aplojo arklius ir žmones, 
o paskui šliaužė žeme ir 
šaipėsi rodydamas savo iltis 
Kiekvienas iš mūsų [aglostė

*3* «Ji

ši kiniai minkštą galvelę, kiek 
vienas tarė: «Pūkeli, Pūkeli, 
geras šunytis... sveikas ..» Ir 
Pūkelis bėgo pirmyn ir links
mai kiauksėdamas šoko ak
meniniais gonkų laiptais kol 
sustojo prie pravirų durų ir 
lekiodamas pastatė juodas au 
sytes didžiausiam įtempime.

Tarpdury mus pasitiko teta 
Ona Ji stovėjo augštai iškė
lusi žibalinę lempą ir toje
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gelsvoje šviesoje, jos žilstan 
ys plaukai buvo panašūs į 

auksinį Šalmą. Ji pasistiepda
ma apkabino kiekvieną ir 
glaudė prie savo pilnos krū
tinės, o jos šilti paraudę 
skruostai kvepėjo nunokusiais 
obuoliais. Ji buvo labai mažy 
tė i-avo ūgiu, Jos rankos bu 
vo mažos bet nepaprastai šil
tos. Jos sultingos lūpos buvo 
raudonos ir akys nepaprastai 
švytinčios — tokios dicelės 
mėlynos akys su auksiniais 
atspindžiais nuo lempos švie
sos.

Kada pasisveikindama aš 
pasilenkiau pabučiuoti jos 
ranką, ji apkabino mano ka 
klą, priglaudė mane ir pasa
kė.- «Tai tu, mano gerve, na 
ir ilga tu išaugai... Gerai, 
kad atvažiavote..»

Senoje «stalavoje», mūsų jau 
laukė vakarienė su varškė
čiais, marinuotomis silkėmis 
ir grybais, su burokų sultiniu 
ir kažkokiais liesais prie
dais, tuo tarpu kai iš virtu
vės sklido kepto kumpio, ver 
Sienos, paršiukų, žąsų ir kiti 
kvapai. Atsigėrę užbaigai ar
batos su uogiene nuėjome 
poilsiui.

Naktis buvo tamsi ir šalta. 
Bet teta vis traukė iš didžiu
lės skrynios raštuotas antklo 
dės ir patalus siūlydama kiek 
vienam užsikloti, nes kad ir 
prikūrentuose kambariuose, 
pro langus be «dubeltų» šili
mėlę bematant išpučia.

Jau atsigulusi į švariai pa
klotą vėsią lovą, ilgai dar 
girdėjau tetos smulkutį trep
sėjimą, pritildytą balsą ir 
varstomas duris Ji vis dar 
rūpinosi, kad svečiai nesu- 
ša tų.

Prieš užmiegant, tamsoje 
man vis dar vaidenosi jos 
spindinčios šilima ir gerumu \ 
akys — Kažkur sukrebždėjo 
pelė, keno tai lova sugirgž
dėjo suurzgė šunelis po lan
gu, paskui viskas susiliejo su 
tamsa ir sapnais.- — —

(pabaiga 3 pusi.)

Halina Mošinskienė

Antrasis Pieta Amerikos Lietuviu Kongresas
(Kelionė ir įspūdžiai.)

(tąsa)

Staiga išgirdau šaukiant: 
«Senjora, senjora.,.» Į mane 
bėgo berniukas šviesdamas 
rankine lempute. «Jūs šaukia 
viršininkas ..» — sako jis is
paniškai Nebejutau lagamino 
sunkumo ir nuskubėjau pak- 
napstomis atgal. Čia, virši
ninkas vartydamas mano už
sienio pasą, griežtai pareiš
kė: «Šį kartą aš tamstai iš
duosiu vizą, bet kitą kartą 
jokiu būdu „> Jis išėmė iš 
spintos įstatymų knygą ir baks 
nodamas pirštu man perskai
tė: «Su užsienio pasu iš Bra 
žili jos įvažiuoti be vizos tega 
Įima tik lėktuvu ir laivu. Ke
liaujantiems autobusu, auto
mobiliu ar pėsčiam, reikia 
gauti konsulato viza » — «Si 
senjor, si senjor. - kartojau 
labai mandagiai pasiūlydama, 

tuo pat laiku geriausios rū
šies Brazilijos tabako «ciga- 
rille». Žmogelis užsirūkė ir 
atlyžo. Išdavė man tokį raus 
vą popierėlį ir ant paso už
dėjo antspaudą «Muchas gra 
cias, muchas gracias ..» — pa 
dėkojau ir palengvėjusia šir
dimi išėjau iš muitinės rašti
nės, palikdama ant stalo «Mi 
nister» pokelį...

Pagaliau viršininkas atsįlei
dęs, davė sutikimą, kad mūsų 
autobusas, policijos lydimas, 
mus nuvežtų į artimiausį pa 
sienio miestelį Melo. Čia mes 
nakvojome viešbutyje, jau 
Urugvajaus teritorijoje, bet 
dar toli nuo Montevideo

Čia teko samdytis papildo
mai autobusą, kuris pagaliau, 
nežiūrint streikuojančiųjų pro 
testo, mus pagaliau atvežė į 
Montevideo, vasario mėn 23 

d. 3 vai ryto.
Atvežė mus į El Cerro prie 

lietuvių jėzuitų parapijos baž 
nyčios ir išlaipino Naktis bu 
vo nepaprastai žvaigždėta 
bet labai vėsi Netrūkus mus 
įsileido vidun iš miego pri
kelti, parapijos klebonas tė
vas Jonas Giedrys ir tėvas 
P Daugintis Apšilome, atsi- 
gavome ir laukėme saulės 
patekėjimo Čia mus painfor
mavo, kad Kongreso atidary
mas jau įvyko. Taigi į Kon
gresą atvykome vieną dieną 
pavėlavę.

Kadangi visi atvykusieji į 
Kongresą lietuviai buvo pa- 
talpinti privačiose šeimose, 
tai prašvitus buvome taxi iš
vežioti po paskirtas vietas.

Man teko apsistoti ponios 
Mikalinos Cieslinskienės šei 
moję Ji yra vilnietė senoji 
emigrantė ir savo laiku bu
vusi uoli Urugvajaus lietuvių 
kolonijos veikėja Jos sūnus 
Viktoras Cieslinskis. žinomas 
sportininkas — krepšinio čem 

pionas. vedęs lietuvaitę p-Ię 
Vydžiūnaitę, buvo visiems la 
bai paslaugus ir sayo auto
mobiliu mus vežiojo į Kon
greso posėdžius ir pobūvius.

Taigi, atvykusi į vietą, pa 
sitvarkiusi ir numigusi valan
dėlę, skubėjau į Kongreso po 
sėdį, kuris įvyko vasario 23 
d. 10 vai. ryto. Čia smulkiau 
sužinojau apie iškilmingą 
Kongreso atidarymą.

II-sis P. Amerikos Lietuvių 
Kongresas buvo pradėtas ap
lankymu krašto vyriausybės, 
Kongreso atstovai buvo pri
imti i rugvajaus Respublikos 
Preziden o, Užsienio Reikalų 
Ministério ir Montevideo sa
vivaldybės atstovų. Iškilmių 
gai padėtas vainikas prie Ge 
nerolo Artigas paminklo, su 
eita į kontaktą su vietos spau 
dos atstovais, ko dėka, svar 
besnieji vietos dienraščiai 
talpino siraipsnius apie ll ji 
P. A Lietuvių demokratinį 
Kongresą ir jo reikšmę

Pirmąjį Kongreso posėdį, 
kuriame jau dalyvavo visi 

atstovai, atidarė Kongreso ren 
gimo komiteto pirmininkas p. 
Vytautas Dorelis. Darbo pre 
zidiuman buvo išrinktas pir
mininku — V Dorelis, vice 
pirmininku — V. Petraitis, se 
kretoriauti — inž. St. Babro 
nis ir p. Kairelienė. Garbės 
prez diumą sudarė: Liet. Atst 
Urugvajuj p A Grišonas, prel. 
Pijus Ragažinskas, Dr. J. Sun 
gaila (Pasaulio Liet. Bendruo 
menės Pirmininkas) ir P Si
rutienė (PLB Čikago skyriaus 
atstovė) Rezoliucijų komisiją 
sudarė: A. Balčiūnas (Argen
tina), H. Mošinskienė (Brazi
lija), Kun. J. Giedrys (Urugva 
jus), inž. Z Bačelis (Brazili 
ja) ir inž. St Babronis (Ar 
gentina).

Paskaičius praeito, t y. Pir 
mojo P. Amerikos Lietuvių 
Kongreso rezoliucijas, Lietu 
vos Spaudos Attache p Kaži 
mieras Čibiras perskaitė visą 
eilę nuoširdžių sveikinimų at 
siųstų iš JAV ir Brazilijos 
Kiti gi sveikino žodžiu

Tos pat dienos popietinia-
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LAIŠKAS IŠ URUGVAJAUS

pc rcNCcrrc
«Lietuvių demokratinė ben 

druomenė įspėja, kad vadina 
masis kongresas yra lietuvių 
fašistų, Impulevičiaus ir Eich 
mano draugų, žmogžudžiai 
šimtų tūkstančių lietuvių 1941- 
1945 metais». Toks tekstas 
stambiomis raidėmis pasirodė 
metrinio formato plakatuose 
Montevideo mieste II P. Ame 
rikos Lietuvių Kongreso die 
nomis Apačioje smulkiomis 
raidelėmis dar pridėta Uru 
gvajaus lietuvių komunistų 
klubų, centrais vadinamų, ad 
resai. Ta «demokratinė lietu 
vių bendruomenė», žinoma, 
niekur nesivadina komunisti 
ne, nors Urugvajuje komunis 
tų partija turi ir visados ture 
jo pilnas teises ir veikimo ga 
ūmumus net platesnius, negu 
kitos grupės.

Dar prieš kongresą lietuvių 
komunistų radijo pusvalandy
je vis buvo kartojama, kad 
«fašistai’,«smetonininkai», «ka 
ro kriminalistai» ir pan. rengs 
savo «kermošių», kurį dole 
riais finansuojąs VLIKas. Po

(tąsa iš 2 pusi)

Kitą rytą jau buvo Vely
kos. Mes jas šventėme na 
muose Prisikėlimo apeigos, 
taip iškilmingai švenčiamos 
bažnyčiose, vyko gamtoje.

Kai išėjau į sodą, visi er 
dvė skambėjo vyturėliu čyre 
nimu. Maži, pilki paukšteliai 
kilo debesų gaurais apsisiau
tusiomis padangėmis ir atro
dė, kad milij xrdai sidabrinių- 
varpelių skelbia žemei Prisi
kėlimą. Oras buvę nepapras
tai vaiskus ir jame sustingę 
medžiai tiesė savo nuogas 
rankas lyg laukdami palai
mos sukrautai naujai gyvy 
bei Ir žemė laukė kantri ir 
juoda, sugėrusi paskutinio 
sniego atlydį. —

Žemlsenčių žalsvu kilimu 
žengė lengva pėda Pri įkėli
mo Viešpats. Jis žengė skais
tus ir šypsantis, o iš Jo ran
kų krito gaivi rasa tirpinda
ma paskutiniojo gruodo grums 
tus, prikeldama pirmąją mels, 

kongreso tie patys raudonieji 
propagandistai džiaugėsi, kad 
“kermošius” neįvykęs, nes jį 
sužlugdęs Lietuvių Centras 
(komunistinis) Jie net drįsę 
pasakyti užuominą, jog kon 
greso dienomis buvęs beveik 
visuotinis streikas įvykęs būk 
tai dėl jų pastangų. Tas pats 
LC tikrai buvo išsiuntinėjęs 
redakcijoms, radijams ir net 
vyriausybės žmonėms prieš 
kongreso rengėjus panašius 
skundus, kaip minėtame pla
kate.

Iš paminėtų faktų nesunku 
įsivaizduoti su kokiais sunku 
mais buvo susidūrę kongreso 
rengėjai ir dalyviai. Be elek
tros, be susisiekimo, be tele 
fonų ir dar taip akiplėšiškai 
šmeižiami Montevideo lietu- 
v ai patriotai į savo pastoges 
priėmė apie porą šimtų tau
tiečių iš Argentinos ir Brazi
lijos į kongresą atvykusių, ir 
su nuostabiu atkaklumu, ne-' 
žiūrint visų kliūčių, sėkmin
gai pravedė patį kongresą. 
Dėl to daugiausia raudonieji 

vą žibutės akelę.
Kai po gausių Velykų pus

ryčių mes išėjome senelių ka 
pų atlankyti, debesys buvo 
jau nugulę horizonte, lyg ne
reikalingos duknos. Tėvelis 
ir mama su teta tvarkė ka
pus. Mano jąunesnieji broliai 
ir sesuo šokinėjo, nelyginant 
pirmieji žiogai, tarp pernykš 
čių nusūsusių stagarėlių, Jie 
kūbinėjosi paminklų kieto 
granito, o jų ve deliai buvo 
įraudę nuo krištolinės vėsu
mos Aš gi aprėpiau žvilgsniu 
apylinkę, kiek mano akys 
siekė. Pavasario saulė nulie
jo visą žemę. Susigūžusios 
vienkiemių trobos lyg pakilo, 
įsisiūbavo beržų kasos, nusi 
purtė senos tuopos ir sodai 
pragydo stebuklingais him
nais pavasario pergalės. Atro 
dė, kad ir senų kapelių kry
žiai pasistiepė ir išsitiesė kai 
jų apsieamanojusius pečius 
paglostė tolimųjų varpų džiau 
gsmigas gaudesys. Atrodė, 

.kad tie kryžiai norėjo pakil 

ir nerimsta, iki šiol v s dar 
per savo radijo programą ir 
laikraštuką tulžį liedami Jie, 
mat, vis dar norėtų vaidinti 
demokratus ir vienintelius lie 
tuvių išeivijos P. Amerikoje 
atstovus ..

Iš kur toks įžūlumas? Pa
grindinė priežastis gal bus 
bendras komunizmo siautėji- 
P. Amerikoje. Urugvajuje taip 
pat Ši šalis, laikoma pavyzdi 
ne demokratija, iš tiKrųjų at
sidūrė padėtyje, kur ą būtų 
galima apibūdinti priešrevo
liucine anarchija Komunistų 
vyraujami sindik tai laiko 
nuolatinėje diktatūroje visą 
šalį, jos vyriausybės neišski
riant Nuolatiniai streikai, ne 
darbas, infliacija ir raudono
ji p opaganda bei teroras jau 
ima bauginti net labai atsa 
kingus politikus ir viešosios 
opinijos formuotojus Komu 
nistinis elementas, jų tarpe 
ir lietuviškieji Maskvos gar
siakalbiai, nenuslepiamai džia 
ugiasi, jog jų triumfo dienos 
jau čia pat Na gi, pagal ko
munistų principą, kas ne su 
jais, tas pJeš juos, tas jau 
fašistas, karo nusikaltėlis, 
liaudies priešas...

ti i erdves, kaip galingi pauk* 
čiai, kurių sparnuose glūlėjo 
Kančia ir Prisikėlimas Bet 
jie nepakilo ir neišsk ido. 
Tik vyturiai juos nuliejo si
dabriniai čiurlenančia rasa, 
ir orotėvių paminklai atrodė 
nusivalę nuo pakelės dulkių, 
o senelių atv.iizd ose sustin 
gusi šypsena rodėsi a gijo, 
nes viskas aplinkui bylojo 
ap e mirties nugalėjimą. —

Sušiūravo pnrūdę stagare- 
liai Vieškeliu nudardėjo vie 
nas kitas vežimas grįžtančiųjų 
iš bažnyčios. Kažkas iš tolo 
riktelėjo; «Su šventom Vely
kom!'» Ir tada pakilo pulkas 
pilkų varnėnų iš juodo pūdy 
mo, linksmai mos elėjo spar
nais ir miškan nuskubėjo nu
nešti tą linksmą pasveikinimą.

Tuo tarpu mano jauniau
sias broliukas ritosi pakalnėn 
šūkaudamas: < Ž.ūrėkit, žiūrė
kit!. » O paskui jį bėgo tėvas 
kartodamas: «Seužsigauk, at 
sargiai, neužsigauk!..»Ir man 
rodėsi, kad tai pavasaris rita

Magdalena Vinkšnait’enė

Kančios Medis
Išaugo jis sode mano dienų, 
Kietoms valandoms su+ruįėjus. — 
Laiščiau jį tyru ašarų šaltiniu, 
Siūbavau atodūsių vėjais — —

Plačiai šakotas mano kančios medis, 
Jo šaknys — pačioj gelmėj širdies... 
O viršūnė neramų žvilgsnį veda 
Dausomis - link šviesiausios žvaigždės.

Prie to medžio priglaudžiu aš sielą, 
Apsvaigusią gėlos saldumu. —- 
Jo pavėsy klūpoti taip m elą,
Kai minčių sausroj trošku, neramu ...

Išauš prisikėlimo rytas! Skardžiai 
Varpų aidas pakalnėm nueils — — 
Pražydės tada spygliai kančios medžio 
Amžino džiaugsmo žiedais!

Šitokioms nuotaikoms ir ap 
linkybėms esant, net iš pačių 
urugvajiečių su antikomunis- 
niais šūkiais nelabai drįsta 
pasirodyti ne tik gatvėse, bet 
ir uždarose salėse Lietuvių 
tad ryžtas savo kongresą pra 
vesti su drąsiomis demonstra 
cijomis miesto aikštėse prie 
gen Artigas ir Laisvės pa
minklų. pasirodyti su menine 
programa vienoje savivaldy
bės salėje ir su uždarymo ak
tu pačiame miesto centre Ate 
nea salėje, padarė įspūdį ir 
patiems lietuviams ir urugva- 
jiečiams.

“Mes urugvajiečiai turime 
jums, lietuviai, padėkoti už 
jūsų pastangas parodyti so
vietinio imperializmo pavojų.

si nuo kalnelio į slėnį, nebo 
damas pavojų liepsnojančiais 
skruostais ir išd ikuslais plau 
kais

Staiga visus nupurtė ledi
nė srovė, padvelkusi nuo ry
tų pusės. Saulė lyg išsigan
dusi pilkų prisidengė ūkanų 
skraiste, kuvis labiau tirštė
jo, kol pagaliau ėmė dulkinti 
smulkiu lean-’.

Parbėgome natno. Ir čia te
ta Įnešė karštų garuojanč ų 
vėdarų, lašinainių. midaus, na 
rainio vyno, pyragų su r zin 
komis ir kitų skanėstų. Vai
kai, vienok, mažai į juos krei 

Nors toli nuo tėvynės gyven
dami, bet gerai žinodami ką 
komunistai joje daro, turite 
drąsos tarti protesto ir įspė
jimo žodį; nors sunkiomis są
lygomis suorganizuojant to
kius didingus ir kultūringus 
kongresus, kaip šį” Tai atsi 
liepė Prezidentūros Tarėjas, 
dabar senatorius dr. Payees 
Reyes, tada pavadavęs ser
gantį prezidentą kai susipa
žino su kongreso delegacijos 
įteiktu menh randumu, kuria 
me dėkojama Urugvajaus vy 
riausybei už Lietuvos aneksi 
jos nepripažinimą, už palan
kumą lietuviams ir plačiau 
nušviečiamas Lietuvos lais
vės bylos reikalas.

(3. O)

pė dėmesio, bet rinkosi mar
gučius, bandė į dantis 
jų stiprumą, piškino 
juos, ginčijosi, bėgo prie tė 
vo, tai vėl prie motinos tei
sybės ieškoti.. ir Lip gal bū 
tų nusitęsę iki vakaro, bet 
atsilankė giminės iš artimų 
vienkiemių. Jie atėjo pasvei. 
kinti su šventėmis. Padėję 
vilnones skaras ir sermėgas 
ant suolo k rape, sėdosi užu
stalėm mušė margutį, kando 
kumpio užgerdami šeiminin
kės sveikatom

( pabaiga 6 pusi

me posėdyje, p C. Juchnevi 
čius, Argentinos Lietuvių ko
lonijos veikėjas Buenos Ai
rės. skaitė vienintelę Kongre 
so programoje numatytą pas 
kaitą, apie lietuvybės išlaiky 
mą Pietų Amerikoje Savo 
paskaitoje prelegentas nuš 
vieiė lietuvių imigrantų Ar 
gentinoje kūrimosi ir veiklos 
istoriją Pats prelegentas yra 
gimęs Argentinoje, bet kalba 
labai gražiai lietuviškai ir yra 
lietuviškos valandėlės Buenos 
Aires savininkas. Be to kai 
bėjo P. L. Bendruomenės Pir
mininkas Dr. J. Sungaila, pa 
brėždamas, kad laisvame pa 
šaulyje gyvenantieji lietuviai 
privalo išlaikyti lietuvybę, ne 
pasiduodcūt nutautėjimui ir 
perduodant tą brangų turtą sa 
vo vaikams.Taip pat pažymėjo 
kad P L B yra pasiryžusi vi
sais galimais būdais padėti

P. Amerikos lietuviams tau 
tinėje veikloje
Korespondentais buvo p Hali
na Mošinskienė (iš Brazilijos) 
nušvietusi lietuvybės išlaiky
mo problenas jaunimo tarpe 
Brazilijoje Referentė pabrė
žė, kad pagrindinis lietuvybės 
išlaikymo principas turi būti 
pačios lietuvių kalbos išlaiky 
mas šeimose, o tam turėtų 
talkinti mokyklos, kursai ir 
šiaip lietuviškoje inteligenti
ja. kuri pastaruoju laiku yra 
gana pasyvi šiai opiai pro 
blemai Diskusijose šiuo kitu 
Simu buvo išsitarta, kad lietu 
vybė gali būti išlaikyta ir be 
lietuvių kalbos žinojimt, svar 
bu yra išlaikyti savo paj ro 
čius ir užjausti Lietuvos lais 
vinimo idėjoms. I Dr. J Sun 
gailos pasiūlymą, padėti P L. 
B fondais bet kuriame kraš 
te lietuvybės darbe, buvo pa

tiekta utopiška idėja, esą 
«mes turėtume padėti P L. 
Bendruomenei mūsų pačių su
rinktais ištekliais »

Po to kalbėjo p, K. Čibi 
ras, nušviesdamas politinę 
Lietuvos išlaisvinimo padėtį. 
Čia diskusijų nebebuvo

Tos pat dienos vakare, Kon 
gieso atstovams ir sveči ras 
buvo suruošta parapijos si - 
lėje iškilminga vakarienė Čia 
teko arčiau susipažinti su ki 
tų kraštų lietuviais. Ypač bu 
vo malonu asmen škai pasi
kalbėti su L Enciklopedijos 
leidėju p J Kapočiumi Džiau 
giausi galėdama jam pareikš
ti savo pagarbą ir padėką už 
tą monumentalų įnašą į Lie
tuvos kultūros lobyną, kuriuo 
yra Lietuviškoji Enciklope
dija!

Sekančią dieną, t.y vasario 
mėn 24 ją, 10 vai ryto, įvy

k 3 lietuvių parapijos bažny 
čioje iškilmingos pamaldos 
Šv Mišias laikė prei. Pijus 
Ragažinskas (iš Braai ijos), 
pritaikintą pamokslą pasakė 
kuo A, Steigvila (iš Argenti
nos «Laiko* redaktorius), gie 
dojo Ąrgentinos lietuvių sv, 
i ecilijos choras.

Po pamaldų, čia pat esan
čioje parapijos aikštėje, jvy 
ko krepšinio rungtynės tarp 
Montevideo «Vyties» ir Bue 
nos Aires «Kovo»-, kurias pas 
tarasis laimėje. Po krepšinio 
žaidynių, parapijos salėje bu
vo benuri pietūs, kur ir vėl 
buvo pasakyta keletą jaudi 
nančių kalbų Tos pat dienos 
vakare, Hotel Parque del Pra
do salėje įvyko meninė pro
grama; kurioje pasirodė Uru 
gvajaus ir Argentinos lietu
vių chorai ir tautinių šokių 
ansambliai. Nežiūrint, kad sa 

lė buvo apšviesta karbito 
lempomis, o vietomis žvakė
mis, nes streikas dar tebesi
tęsė, programa paliko žiūro
vams, kurių buvo pilnutėlė 
salė, labai malonų įspūdį Tuo 
jau galima buvo pastebėti, 
kad progra ai ruoštasi ilgàii 
ir kruopščiai Urugvajaus cho 
rui vadovavo p. Vytautas Do. 
relis ir solodainavo p t rišonie 
nė. i autinių šokių ansamblis 
«Ginta as» vad ponios Stane 
vičienės sužavėjo publiką sa 
vo grakštumu Argentinos cho 
rui vadovavo p v Petraitis, 
solo dainavo ponia kuminie- 
nė ir p lė Bagdonaitė Tauti
nių šokių ansamblis vad po 
nios Petravičienės laitai gy
vai pašoko S šokius Jiems 
virtuoziškai akompanavo p. 
Ruminas akordeonu.

(B D.)
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Kur dabar yra Kristaus kančios įrankiai
Kristus, Kaip žinome su sa 

vo prisikėlusiu kūnu Įžengė 
j dangų Taigi, Kristaus relik 
vijos nėra jo kūno dalelės, 
kaip kitų šven ųjų, bet daly
kai, susiję su Jo kančia Moks 
lininkas M Rouhaut pašven
tė be ve k visų savo gyveni 
mą tyrinėjimui tų V. Jėzaus 
kančios relikvijų įdomius jo 
susektus duomenis perduoda 
ga-sus prancūzų rašytojas 
Ernest Heilo savo knygoje 
apie šventuosius; ‘Fhysiono- 

. mies de saints»
Pagal padavimą V. Jėzus 

buvo augšto ūgio Dėl to kai 
Simonas Kirenietis, kuris bu
vo pristatytas padėti nešti 
kryžių, kaip mažesnio ūgio, 
buvo pastatytas antruoju, prie 
šaky ėj Išganytojas. Apskai 
čiuojama ka 1 Kristaus ūgis 
buvo 184 centimetrų Kristaus 
kryžius irgi buvo gana dide
lis. Pagal išsilikusj padavimą, 
kryžius buvo penkių metrų 
augščio, o skersinė dalis — 
tr jų metrų.
5 Kai šv. Elena atr do tikrąjį 
KRISTAUS KRYŽIŲ, buvo pa 
statyta Kristaus Karsto baž 
nyčia kur ir buvo padėtas 
š v K ry i i t u s m e dis 1 a č i 1 u 
636 m ta bažnyčia buvo iš 
dalies sudeginta, užpuolikų ir 
nuogąstaujant. kad ateityje 
panašiomis aplinkybėmis ne
žūtų šv. Kryžiaus medis, jis 
buvo išskir tytas j dalis, ku
rios buvo išdalintos į dešimtį 
didesniųjų pasaulio bažnyčių. 
Vėliau kiekviena bažnyčia 
norėjo turėti nors mažute Kris 
taus kryžiaus dalelytę. Dau
giausia tai buvo galima pa
tenkinti, nes Kristaus kryžius 
ture o maždaug 178 m lionns 
kubinių milimetrų Apskaičiuo 
jama, kad Kristaus kryžius 
svėrė apie 90 kilogramų. Tai 
gi po mažytę jo dalelę galėjo 
gauti labai daugelis bažnyčių. 
Jo dalelės yra r lietu ių baž 
nyčiose ir duodamos penkta
dieniais žmonėms pabučiuoti.

VINIŲ, kuriomis Kristus bu 
vo prikaltas, viena šv. Elenos 
buvo mesta į Adrijos jūrą, ka 
da buvo pavojus visam laivui 
audroje nuskęsti, ir jūra nuri 
mo. Dvi gi vinys yra Paryžiaus 
katedroje Par-vžiaus arkivys 
kūpąs pastebėjo ant iš vinių 
prilipusią dalelytę medžio Bu 
vo padaryta analizė ir rasta, 
kad medis tas pat, kaip ir 
Kristaus kryžius.

ERŠKĖČIŲ VAINIKĄ Kons 
tantinopolio imperatorius try
liktame šimtmetyje padovano 
jo Prancūzijos karauui Liud 

vikui Šventajam, laukdamas 
iš jo paramos savo imperi 
jai Šv. Liudvikas pastate 
specialią koplyčią tam V eš 
putes erškėčių \ai ik i pa
garbiai laikyti

Prancūzų revoliucijos metu 
erškėčių vainikas iš koply
čios buvo paimtas Į Naciona 
linę bitlioteką, kaip ir mu 
zėjų. bet 1806 m gražintas 
vėl Bažnyčiai ir patalpintas i 
garsiąją Notre Daine katedrą, 
kur vėliau buvo pada ylas 
spec alus relikviorius Tačiau 
ant to vainiko ‘maža spyglii 
belikę, nes jie šv. Liudviko 
ir jo pasekėjų buvo išdalinti 
j įvairias pasaulio dalis - gei 
džiautiems turėt, šių brangių 
relikvijų.

LAlPTIS Pon ijaus Piloto 
pr eangyje, kuriais vaikščiojo 
teisiamas Kristus, šv. Elena 
32o metais atgabeno į komą, 
ir č-ia žmonės pagarbiai jais 
eina keliais.

NENDRĖ, kuri Romos karei 
vių pasityčiojant buvo įduota 
Kristui ka p skeptrą:, nebeiš- 
liko sveika Dalis jos yra Flo 
reocijoje, kita dalis Ba \ arijo 
je, bet sudėjus dabar saugo
mas visas žinomas dalis, vis- 
tiek nesusidarytų pilna nen
drė.

JIET S, kuria buvo perver
tas Kristaus šonas, Heraklito 
laikais iš Jeruzalės buvo at
gabenta į Konstantinopolį, gi 
iš čia 1492 m jos dalis buvo 
nugabenta į Romą ir padėta 
į Šv Petro baziliką Trūko 
smaigalio, kuris buvo Prancū 
zijoje Popiežiui Benediktui 
XI * pasisekė iš Paryžiaus at 
gauti tą dalį ir prijungti prie 
turėtojo koto

STULPAS, prie kurio pri
rištas Krishus buvo plakamas 
ilgą laiką buvo saugomas Je 
ruza ėję, vėliau buvo atga 
bentis į Romą, ir dabar per 
geležines groteles galima ma 
tyti šv. Praksedos bažnyčioj.

DROBULĖ, į kurią buvo su 
vyniotaJ Kristaus kūnas kars 
te ir kurioje yra atsispaudę 
l-ruvini Kris aus žaizdų pėd
sakai, karo metu buvo pas
lėpta Monte Vergine Vėliau 
jį atvežta į Romą. Garsiąją 
relikviją palydėjo būrys mal 
dingų asmenų, pasauli čių ir 
dvasininkų, tarp jų buvo kar
dinolas Forsati, Turino aki 
vyskupas. Ta drobulė vėl iš 
kilmingai padėta Turino ka
tedroje (Italijoje), jai specia 
liai rezervuotoje koplyčioje.

Nuo Kristaus kančio> jau

Verbų Sekmadienį kaip 
buvo iš anksto skelbta Dėdė 
Juozas atvažiavo iš São Ro
que vesti lietuviškam jauni
mui stacijų ir Graudžių ei kš 
mų Jaunimo, g ’la susiri ko 
nedaug - apie trisdešimt Ži
nodamas. kad ate?įninku val
dyba jaunimą ne tik per span 
dą bet ir asmeniškai kvietė 
tą vieną gavėnios sekmadie
nio vakarą paaukoti Dievui, 
Dėdė Juozas pradėjo pamal
das trumpu pamokslėliu - pa 
ragino tą mažą skaičių jau
nuolių nenusiminti, priminda 
mas kad ir anais la kais, 
daug kas sekė V. Jėzų iki 
paskutinės vakarienės, bet 
mažai iki Kalvarijos kalno 
Taip dvasiniai pas stiprinę, 
pradėjome eiti Kryžiaus Ke
lius ir po to giedojom Grau 
džius Verksmus Beveik visą 
valandą skambėjo bažnyčioje 
graudingos gavėnios giesmės.

Po pamaldų, susirinki me 
Ateitininkų ramovėje. Norėjo 
me pasidž’augti mūsų Dva- 
sios Vado atsilankymo pa
rengdami jam arbatėlę, d a 
pačia proga pakabinom ant 
sienos Pauliaus Rakausko iš
paišytą Dėdės Juozo paveiks 
lą — kaip I Šimonytė sakė, 
kad į paveikslą žiūrėdami, 

praėjo daugiau kaip devynio
lika šimtų metų, ir nėra leng 
va atskirti tikrąsias su tuo 
įvykiu susietas relikvijas nuo 
-tariamųjų.

Bažnyčia nėra paskelbusi 
kaip tikėjimo tiesą, kad visos 
augėčiau suminėtos relikvijos 
yra tikrai išlikusios tos pa
čios, tačiau mokslininkų tyri 
nėjimai, kaip jau minėjome, 
veda į tai

J. Prunskis

Sveiki sulaukę šv. Velykų
Garsingos prisikėlimo šventės
Giedokim Alleliuja,
Gieiokim Alleliuja,
Alleliuja Alleliuja, Alleliuja.

Šios džiaugsmingos giesmės žodžiais sveikiname 
visus draugus ir skaitytojus Šv. Velykų proga.

Jaunučiai ir Moksleiviai 
Ateitininkai

Antanas Paplauskas

- ALELIUJA (
Varpai suskambo, varpai prabilo, 
Aidai padanges plačiai užliejo. 
Nulijo perlai rasoto šilo, 
lr taršo plaukus šilkinis vėjas J!
Vainikai Maldos. Vainikai. Gėlės.
O sieloj rytas, šventasis rytas. 
Drebėjo žemė: — ir Kristus kėlės; 
Ir didis džiaugsmas rytuose švito. 
Ir teka saulė. Ir plaukia minios. 
Vainikai. Gėlės. Ir žvakių ugnys. 
Prigėrė šildys maluoj aušrinėj, 
Maldoj aušrinėj — buities bedugnėj. 
Liepsnoja aušros ir spindi bokštai, 
Skaisčiais pažarais skliautus nudažę. 
— Erdves ir dangų apimti trokštu 
Tyliau kaip sfinksas maldos ekstazėj.

visada prisimintume visus ge
nis pavyzdžius ir patarimus 
iš jo gautus. Dabar, Dėdė 
Juozas yra mūsų tarpe ir ta
da kada jo čia nėra.

X NEPAMIRŠKITE KAD: 
At kų Adoracijos diena bus 
Didįjį Penktadienį (6,a Feira 
Santa) nuo 9 iki 10 valandos 
ryto.

— Šeštadienį 9 valandą ry 
to visi yra kviečiami atvykti 
į ramovę, kur visi kartu mar 
ginsime margučius.

— Pakvietimai «Margučių 
Šventei» gali būti gaunami 
svečiams pas Valdybos narius 
iki Velykų dienos 11 valan
das. Sąlygos jau buvo ankš 
čiau paskelbtos.

’•*— Pereitą sekmadienį ma
žas Moksleivių At ku būrelis 
buvo nuvažiavęs, visos kuo 
pos vardu, pasveikinti Dakta 
rą Eliziejų Draugelį, gimta 
dienio proga

Kaip visi žinome Dr. Drau 
gelis yra vienas iš svarbiau 
šių At kų Organizacijos stei 
gėjų Lietuvoje.

Norėjome tą brangų asme
nį pagerbti, ir gal būt, suteik 

t kokį nors malonumą jį ap
lankydami, Bet. ten nuvažia
vę, aiškiai pamatėme kad kly
dome, nes dauginusią malo
numo tai turėjome mes, pa
buvę ir pakalbėję su tokiais 
maloniais žmonėmis kaip p p. 
Draugeliais.

1 >Viską ką iš jų girdėjome, 
tikrai tikėjome ir ypatingai 
tikėjome kad jie mus laukia 
kada nors blynais pasivai 
šinti.

Mes atvažiuosime!

KONKURSAS

Dr. Draugelis skelbia ra 
šymo konkursą:

I. tema: «Ką aš žinau apie 
Lietuvą».

II. juri komisija: 1) redak
cijos atstovas, 2) At kų afesto 
vas, 3) administracijos atsto
vas. i

III. įteikino diena iki 15 d. 
birželio. Siųsti cx. postai 
4118 Jaunystės Aidui arba 
Jaunystės Aidų redaktoriams-

IV. dalyvautojai — visas 
Brazilijos Jaunimas :

V. geriausias rašinys gaus 
- Cr.$1 000,00, II sis Cr.$500,00,

I 1 sis Cr $300,00, IV-sisCr 200.
VI. Premijuoti raštai bus 

atspausdinti «Jaunimo Aide »
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. 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:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244 
4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 ik* 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 sekmadieni 
Pa que das Nações lt vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Prcça da Sé, 323 - 10 • c/101/j02 Rua Coelho Neto, 281 

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, F. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

Esciitóxio Contábil Vila Zelina S/C Uda.
(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 JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 
FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

- \

Madeiras; tem gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
- "Endereço Telegráfico: «GARIŪNAI 

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

tfanque - Estado de Minas Gerais

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

' ANTANC DAVILCNIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. 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.

KIRPIMO1 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 --------

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:*
Vila Anastacio 8,30 vajų

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.

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

i........ 111 . ........... .... —.. .
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

’siuvykloje: lauro
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fene 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

9 IIHUII CARKI f RJI
iadoya va ui) yrr ^aai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą j 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 — S A O PAULO"

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.

EJCKITCKSC CONTÁBIL

NA/CIIMIENTC
Irmãos Nascimento

WES, C.R.C. SP. Nro 1.4(4

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pare»vidihr 
Av Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel. 63-7140 - s. Paulo

f RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. &3-32«^ VtLA ALPINA

5



Wi ZEUNA 515 — — SÃO PAULOCA,XA POSTAL, 4118

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDŲ TVARKA VILA 

ŽELI NO J E.

DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ-— 
šv. mišios 19 vai.

DIDĮJĮ PENKTADIENĮ litur 
ginių 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 
nyčia bus visą naktį adara ir 
bus adoracijai išstatytas Šv. 
Sakramentas.

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

LIETUVI,

Atvyk balandžio mėn 21 d., 
per Atvelykį, 10 vai. į São 
Paulo Katedrą bendrai mal
dai už mūsų brolius anapus 
geležinės uždangos Čia susi 
rinks 25 okupuotų kraštų ats 
tovai su tautinėmis vėliavo
mis bendrai malda? — šv mi 
šioms už pavergtųjų išlaisvi
nimą. Mes, gyvendami laisvė 
je privalome daryti viską, 
kad tos laisvės galėtų kuo 
greičiau sulaukti užverptos 
tautos Pavergtieji išgirdę mū 
sų pastangas, o jie tikrai su
žinos per radijo, su didesniu 
ryžtumu tęs kovą su okupan
tu, nes žinos, kad jie nevieni 
kovoja, kad su jais išvien ei
na laisvame pasaulyje gyve
nantieji lietuviai.

Visi yra prašomi 10 vai. 
rinktis prie katedros, iš kur 
organizuotai paskui vėliavas 

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 Andvr 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) 

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 V INA 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 

RAPIO 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.

visi žygiuos į katedrą,
Moterims ir merginoms su 

tautiniais rūbais busrezervuo 
tos pirmos vietos Pageidauti 
m kuo daugiau su tautiniais 
rūbais. Atvyks reporteriai fil
muoti ir fotografuoti Mišių 
metu giedos Liet Kat. Ben 
druomenės choras diriguo
jant V. Tatarūnui ir vargonais 
akotnpanuojant L Šukytei.

— Praėjusį sekmadienį iš 
New Yorko grįžo O Norbu- 
tienė ir Aid Norbutaitė.

— ANT. VOSYLIUS, gyve- 
nęs S Pauly, o dabar JAV, 
nesenai lankėsi Lietuvoje pas 
gimines. Anot «Tiesos*, Lie 
tuvoje lankęsis ne paskutinį 
kartą.

BUS PAKEISTAS LIETUVIŠ
KOS RADIJO PROGRAMOS 

LAIKAS

Lietuviškos programos, sek 
madieniais transliuojamos ii 
gomis bangomis 9 vai. vaka
ro per Radio Clube de Santo 
Andrė, nuo 21 d. balandžio 
keičiamas laikas. Būtent, pro
grama bus transliui jama ne 
9 vai vakaro, bet vienu pus 
valandžiu ankščiau — 8,30 
vai Šį Velykų sekmadienį, 
dar bus transliuojama senu 
laiku

— JONAS RIMDEIKA, gyv. 
Vila California, 4 d. balan
džio mirė. Veli nis buvo 61 
m amžiaus, kilęs iš Kauno 
Nuliūdime paliko žmoną Vik 
toriją, sūnus: Eduardą Vikto 
rą ir Joną. Septintos dienos 
mišios bus 16 d balandžio 
8 30 va!. Vila Zelinoje.

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.

— Visi buvusieji choristai 
yra kviečiami dalyvauti pir 
mą Velykų dieną Prisikėlimo 
procesijoje, giedoti Linksmą 
dieną. Ateitininkai irgi pasi
žadėjo dalyvauti

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

TLNA IR PRENUMERUOJA 
«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Juozas Navickas 1 000 cr., 
Motiejus Sejūnas 1 000 cr , An 
tanas Zaluba 1 000 cr., Liudas 
Macinskas 1 000 cr.. Danie
lius Pukenis 3.000 cr, Stepo
nas Adomėnas 1.000 cr.

— ADMINISTRACIJA NE
KANTRIAI LAUKTA, KAD VI
SI «M L.» PRENUMERATO
RIAI KUO GREIČIAUSIAI UŽ
SIMOKĖTŲ.

-- St Adomėnas gavo liūd
ną žinią, kad jo mamytė 
Pranciška Lietuvoj pasimirė. 
Šv Mišias už velionę atlaikė 
Didžiajam Ketvirtadienį Misi
jom T. J. Bružikas, baigda
mas misijas klierikų, koply 
čioj, Jaçanã,

- VILA ANASTACIO MO 
KYKLOS GLOBĖJŲ BŪRELIS 
visu atsidėjimu ruošiasi vaka 
rui, gegužės mėn Suvaidins 
dramą <Ant bedugnės kraš 
to». Artistų sąstate yra jauni 
mo ir senimo, Ypatingai jau 
nimas stengiasi gerai išmokti 
savo roles ir tuo pačiu tvir
čiau pramokti lietuvių kal
bos Minėtas būrelis V, Anas 
tacio yra vienintelis lietuvių

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.

(pabaiga iš 3 pusi,)

Teta tuo tarpu prisėsdavo 
ir vėl pakildavo, išnešdama 
vartotas lėkštes virtuvėn, o 
iš ten įpuškuodavo su garuo 
jaučiais pusbliudžiais, Ji tuo 
momentu buvo panaši į pilką 
puptelę, kuri skuba ten ir at
gal Ji buvo neatskiriama da
lelė tų namų, to pavasario, 
tų Velykų. Ji buvo tokia nuo 
širdį, kaip gali būti žmogus 
giliai įleidęs šaknis savo gim 
toje žemėje,

...Tetos Onos nebėra Jos 
palaikai ilsisi gimtoje žemė
je. Tačiau jos siela džiaugia 
si Amžinuoju Prisikėlimu..

— Kur žengsi, kur žvilgter 
si Lietuvoje, esančioje šiau
rės erelio globoje, tem pama 
tysi, kaip visokiais pavidalsis 
rusiškumo dvasia sukasi apie 
lietuvius: tai kaip slibinas, 
atidaręs nasrus, drąsiai lei
džia liepsną ant silpnų, netu
rinčių ginklo aukų, idant jas 
prie visko priverstų baugini
mu, tai vėl kaip angelas plas 
denimu švelnių sparnų mig
do, idant lengviau įveiktų au 

sambūris šioje apylinkėje, ku 
ris vaidina didelį vaidmenį 
lietuvybės palaikyme. Tokių 
būrelių pageidautina kad ir 
kituose priemiesčiuose susi
organizuotų

- JUOZAS JAKUTIS — kan 
didatas į vereadorius. J. Ja 
kutis yra prekybininkų J, ir 
Am Jakučių Sūnus, gimęs Vi
la Zelinoje Mokėsi Vila Želi 
noje, seselių gimnazijoje. Oro 
zimbo Maia komercijos mo
kykloj, Makenzie, dabar stu
dijuoja teisių fakultete. J. Ja 
kutis turi plačių pažinčių, 
ypač jaunimo tarpe V. Alpi, 
noje, V. Beloje, V. Zelinoje 
ir kitose apylinkėse

— Laiškai: J. Nadolskiui, 
B. Rindeikai, P. Dovydaičiui. 
M, Kleizaitei, J Paukščiui, K. 
Sprindienei, V. Vaikšnorienei 
J Baužiui, Ad. Miliauskui. J. 
Dobrovolskiui, Br Ajauskui, 
J. Masiuliui. Bartaškienei, V. 
Kutkai, H Lifskiui, L Šlape 
lienei, I. Skurkevičiūtei, V. 
Balčiūnui, Aug Žemaitaičiui, 
O. Žibienei, A Navickui, Gu- 
danavičiams, Ed Žalandaus- 
kui, J Masiui, Elz. Tamaliū- 
nienei.

SKLYPAI — ILHA8ELA
250 metrų nuo pajūrio 

sklypai iš 560 kv. mt.
Ilgam išsimokėjimui.

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

pas L. Šukevičių.

ką, tai, lyg koks geradėjas, 
ištiesia ranką su dovanomis, 
Jšorėje gražiomis, o viduje 
prilaikančiomis nuodus.

V. Kudirka

AR ZINAI KAD...

— 1907 m. rugpjūčio 20 d. 
Darbėnuose, Kretingos apskr. 
gimė Nelė Mazalaitė.

— 1892 m. rugpjūčio 24 d. 
Viekšniuose gimė Mykolas 
Biržiška.

— 1893 m. rugsėjo 2 d. Kra 
žiu skerdynės.

— Vysk. M. Valančius gi
mė 1801 m, vasario 16 d.. 
mirė 74 m. 3 mėn. 13 d. am
žiaus. Kada jis mirė?

— GERA PROGA patogio 
mis sąlygomis įsigyti nuosa
vybė. Dviejų lotų žemės skly 
pas, arti Vira Copos tarp au 
tinio aeroporto, vienas jų kam 
pinis, 620 kvadratinių metrų. 
Kitas šalia, 700 kvdr. metrų. 
Parduodami kartu arba atski
rai. Kainos bazė 750 tūkstan
čių kruzeirų. Išsimokėjimas 
su palengvintomis sąlygomis.

Informacijoms gauti prašo
ma kreiptis šiuo adresu: 
Rua Ibit rama, 976, V. Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAS SANTO
AMARO - PEDREIRA

320 kvdr, me rų, vieta pui
ki, aukšta ir sausa, su šviesa, 
ir vandeniu, arti užtvankos. 
Ligi omnibuso 100 me rų, ku
ris eina į Anhangabaū. Kaina 
900 tūkstančių kruzeirų. Išsi
mokėjimas palengvinamas.

Kreiptis: Rua Ibitirama,976, 
Vila Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAI PRAIA
GRANDE, BALNEARIO ITA 

GUAI — VILA SÃO JOSÉ

Sklypai 320 kv. metrų, už- 
perkant įmokėti 10 procentų, 
ūkusius išsimokėjimui 60 mė
nesių. Mėnesinis mokestis pra 
dedant Cr.$3.000,00, Omnibu
sas prie durų Jau yra pasta 
tytų namų.

Kreiptis į pardavėjus be 
jokių įsipareigojimų pamatyti 
vietą. Suinteresuoti bus nu
vežti į Praia Grande, kur bus 
galima visą dieną praleisti, o 
papietauti — Boqueirão,

Informaeijoms gauti: Rua 
Ibitirama, 976.

4..1. * »*»»»» Ii

— 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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