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Savu keliu 35 metu sukaktis jau praėjo
Ruoštas lietuvių imigracijos 

Brazilijon 35 metų minėjimas 
jau praėjo. Nors su kaikuriais 
organizaciniais trūkumais, vis 
dėlto buvo svarbus, neeilinis 
jvykis Brazilijos lietuvių gyve 
eime.

Kaip jau buvo skelbta, su
kakties minėjimas buvo pra
dėtas organizacijų valdybų 
bei visuomenės veikėjų susi
rinkimu - p sėdžiu 13 d. rug 
piūčio vakare. Vila Beloje, 
L X. Vytauto Didžiojo mokyk 
los patalpose. Posėdį atidarė 
ir jam pirmininkavo Brazili
jos Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos prezidiumo pirminio 
kas H. Valavičius, sekretoria 
vo H. Mošinskienė.Svarstomi 
klausimai jau iš anksto ir bu 
vo pramatyti ir parinkti refe
rentai. Kultūriniais reikalais 
ir lietuvybės išlaikymo reika 
lu referavo inž. Z. Bačelis, 
jaunimo - St Remenčius eko 
nominiais - ekonomistas H. 
Va'avičius. Tik apgailėtiną, 
kad po pranešimų buvo atsi 
sakyta nuo platesnių diskusi- 
jų, jos atidėtos kitam kartui, 
ir neprieita prie praktiškų, da 
bar vykdintinų, veikimo prie 
ruonių. Pasitenkinta tik ben
dro pobūdžio rezoliucijomis, 
kurios numatytos perskaityti 
sekančią dieną ruošiamame 
platesniame minėjime. Posė- 
din buvo susirinkę apie 40 da 
Jyvių. jų tarpe Lietuvos kon
sulas Sáo Pauly p. Al. Poli- 
šaitis, prel. K Miliauskas

Posėdžiui pasibaigus susi- 
rinkimo dalyvius šeimininkės 
kvietė vakarienei, kuri buvo 
gražiai ir skaniai paruošta ki 
toje salėje. Šias vaišes ruošė 
I. Katkienė, M. Maželienė, M. 
Kleizienė A Trubienė, ben
drais reikalais rūpinosi J. 
Baužys Vaišių metu skambė 
jo lietuviška daina...

KATEDROJE

Rugpjūčio m. 14 d 11 vai. 
buvo numatytos pama'dos S. 
Paulo arkivyskupijos katedro 
je. Jau apie 10 vai būreliai 
lietuvių rinkosi pr e katedros. 
Dideli būriai susidarė apie ar 
ti vienuoliktos valandos.

Lygiai 11 vai. atvyksta vys 
kūpąs Dom Paulo Rolim Lou 
reiro lydimas prel P. Raga- 
žiosko ir kun J. Giedrio S. 
J., ir gražioje procesijoje, 
prieky nešant Lietuvos tauti
nę ir kitas vėliavas, jaunimui 
ir kitiems tautiniais rūbaijLpa 
sipuošusiems. įeina didžiulėn 
katedroa. Galingi vargonai 
groja iškilmingą mirą. pro
cesijai įėjus ligi vidų io k.- 
tedros, Liet Kat. Bendruome

nės chorąs vadovaujamas ma 
estro F ■ iruai.sko ir vargo
nais palydint I Acumavič ū- 
tei. iškilmingai gieda Ecce sa 
cerdos. Vėliavos išsirikiuoja 
presbiterijoje, o tautiniais rū 
bais apsirėdžiusieji sustoja 
priekyje 1 rasideda šv. mi
šios, padėka gerajam Dievui 
už gautas malones ir už tuos, 
kurie anapus geležinės uždan 
gos ryžtingai kovoja už šven 
tuosius lietuvių tautos idea
lus.

Erdvingais U tedros skilau 
tais galingai piimą Fait nus- 
1 airba choro gi< dama tradici 
nė giesmė eikim ant kelių, 
O Visagali. Tėve mūsų, Ap
saugok Aukščiausias ir kitos. 
Jaudinantis buvo mementas, 
kada konsekracijc s metu švel 
niais vargonų balsais kate
dros skliautuose skambėjo ) e 
tuvos himno melodija.

Po mišių J E vysk. Dom 
Paulo Rolim Lcureiro pasakė 
nuoširdų, momentui pritailun 
tą pamokslą.

Po pamaldu didžiulė lietu
vių minia, ant kate-.ros laip
tų keletą kartų nufotografuo 
jama atminčiai šio istorinio 
Įvykio

Į pamaldas buvo atvykęs 
p konsulas Al Polišaitis. San 
to Andrė vyskupijos generali 
nis vikaras prel K Miliaus
kas, pavergtų tautų atstovai, 
seselės pranciškietės.

SUS.RINKI M XS IR MENINĖ 
PROGRAMA

15 vai. buvo programoje 
numatytas susirinkimas sukak 
čiai paminėti ir po to meninė 
programa.

Jau apie pusiau trečios va
landos žmonės pradėjo rinktis 
salėn fPraça Almeida Junior 
86) Tik apgailėtina, kad dar, 
salė nebuvo sutvarkyta, nes 

^numatytas vyriausias tvarkda 
rys, nieko nepranešęs visai 
nepasirodė ir nepaskyrė sau 
pavaduotojo Bet vėliau šiaip 
taip susitvarkė

Susirinkimas nebuvo pradė 
tas numatytu laiku 15 vai., 
nors žmonių netruko Buvo 
pradėtas su beveik 40 minu-. 
~Čru pavėlavimu. Susirinkimą 
atidarė ir jį pravedė ekono
mistas H Valavičius Pirmu 
kalbėtoju buvo pakviestas F 
Čemarka. veikėjas veteranas 
kuris savo metu daug rūpino
si lietuvių tvirtesniu ekono
miniu įsikūrimu, koperacija. 
Jo kalba bus paskelbta atski 
rai. Rio de Janeiro lietuvių 
vardu kai ėjo F. Petraitis, 
nes kviestas Pr. Ziezis, tele-

praėlusio sekmadienio 35 m. mioėių'Tmigracrjos Brazilijon sukakties ihinéjimò^ 
Lega Italica salėje. Viršuje; Ateitininkai vaidinimo Subatos vakarėlį metu. 
Apačioje, minėjimo dalyviai Ši klišė gauta iš dienraščio A Gazeta, kurioj ji tal
pinta 17 d. rugpiūčio laidoje. Daugiau nuotraukų bus sekančiuose «M, L* numer..

grama pranešė, kad del svar 
bių aplinkybių negali atvykti 
Po to buvo perskaitytos šešta 
dienį priimtos lezoliucijos ir 
posėdis baigtas

MEN NÉ PROGRAMA

Meninę programą pradė
jo Liet. Tat Bendruomenės 
jaunučių choras, vadovauja
mas muzikos m kytojos ir. 
Adomavičiūtės. Š o jaunučių 
choro pasirodymas buvo ti
krai laba maloni staigmena. 
Jie sudainavo tris dainas, bet 
dainavo ne bet kaip, bet akor 
d eonų orkestrui ir panų pa 
lydint. Dainelės sk mbėjo švel 
niai, darniai. Ypač kas įdo
miausia, kad «solistai» buvo 
patys mažiausi Kiti vos bepa 
kėlė akordeonus Jais grojo: 
A. Vinkšnaiiytė, broliukai Zu 
kai. O. Pikūnas, L. Adomavi 
čiūtė. Pianu gana drąsiai 
skambino antros klasės gim 
naaistas V. Ambrazevičius. > u 
blikos pasigerėjiir ą rodė gau 
sus plojimas Šis jaunučių cho
ras yra pagrindas didžiajam 
chorui Jo vedėjai linkime iš 
tvermės ir kantrybės, nors su 
vaikais dirbti yra sunku, ir 
skaičiumi jį didinti ir me
niškai tobulin i Pirmas dobiu 
tas tikrai buvo puikus, vi
siems pasigerėjimą sukėlęs

i olistas V Laurinaitis nega 
Įėjo dalyvauti, nes tuo pat me 
tu turėjo dainuoti miesto tea 
tre, operoje.

(paoaiga 6 pusi.)

Padėtis dar visnenusistovė 
jusi Fidel Castro priešininkų 
eilės kasdien didėja Šią sa 
'ait<ę buvo susektas sąmoks
las karo laivyne Dauguukštu 
ir žemesnių karininkų yra a- 
reštuotų. Dezertyravimas ar 
tai iš kariuomenės ar iš di 
plcmatų tarpo tebevyksta Šie 
faktai rodo, kad Kuboje yra 
padėt’s netvarkoje

Fidel Castro jau aiškiai su 
sidėjo su komunistais Šią sa 
vaitę Kuboje vyko komunistų 
partijos kongresas Tai vieniu 
tėlė politinė partija n skai 
tant Fidel Castro part'jos tu 
rinti laisvę Kuboje

Fjdel Castro pirmiau tebe-

Amerikos kontinento užsienio reikalu ministeriu 
konferencija.

Rugpjūčio m 16 d. São Jo
se mieste, Costa Riča valsty 
bės sostinėje pr sidėjo Ame 
rikos (šiaurės ir pietų) konti 
nento užsienio reikalų minis 
terių konferencija Šios konfe 
rencijos nutarimai turi pata 
riamos galios

L arbų tvarkoje yra du svar 
būs klausimai išspręsti. Tai 
Venezueios skundas prieš São 
Domingos vyriausybę, kuri kai 
einama a estate ruošimu prieš 
Venezueiosprezidentą Antras 
svarbus klausimas tai dabartį 
nė Kubos padėtis, kuri šiuo 
metu aiškiai pašlijo į komu
nistų pusę.

Kai del Venezueios kaltini 
nimo konferencijos dalyviai 
randa kad jis turi pagrindo, 
kad atentatas prieš Venezue
ios prezidentą buvo organi

( I E
kartino Šiaurės Ameriką Da- 
bargi priešais skaito visus Pie 
tų Amerikos demokratiškus 
kraštus kurie yra priešingi 
Ame«rikos kontinente komuniz 
ino įsigalėjimui.

Kuboje jokios demokratijos 
nėra, bet grubi diktatūra. Kaip 
kiekvienas diktatorius tai n ir 
Fidel Castro mėgins jėgaišsi 
la’kyti Vien kariuomenei kas 
met jis turės išleisti 120 mill 
jomj dolerių. Tokiam mažam 
ir neturtingam kraštui yra la 
bai didelė našta.

Užimta Fidel Castro pozici 
ja nieko gera nežada. Ten d i k 
tatūra ilgai negalės išsilaikyti.

zuotas Trujillo vyriausybės
Tačiau del reagavimo prie 

monių atstovai nėra vienos 
nuomonės Vieni yra šalinin
kai griežto veikimo, kaip pa 
vyzdžiui iti raukimas diplomą 
tioių santykių ekonominis boi 
kotas ir 1.1.. Kiti gi nori evo 
liucijos keliu taikiu būdu su 
demokratinti São Domingos 
ieepubiiką ir tokiu būdu lik
viduoti diktatūrą: Pastarosios 
taktikos šal'ninkas yra ir Bra 
zilijos užsienio reikalų minis 
teris Horacio Lafer. Kaip ga 
lotinai bus nuspręsta, red. 
šią žinią, dar nėra žinoma.

Kubos klausimas ir bus ne 
lengvai sprendžiamas Tik vie 
na aišku, Amerikos valstybės 
neleis, kad jų pašonėje Rusija 
turėtų savo satelitą - Krem
liaus kontroliuojamą va lstybę.
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LAIŠKAS IŠ
(tęsinys)

Apie lenkų kultūros lygį, ži 
noma, galima ginčytis, bet sa 
vitarpis bendradarbiavimas ke 
lia mūsų inteligentų aktyvu
mą, gyvina jų veiklą Į Lietu 
vą yra įvežami lenkų filmai, 
kai kurie iš jų yra labai aukš 
k) meninio lygio. Lenkuose 
yra išvystytas visai naujas, 
modernus kino ir tea ro, ta
pybos ir skulptūros meno in
terpretavimo būdas, kuris dau 
geliu atvejų veikia ir mūsų 
menininkų planus bei sprendi 
mus Visa tai kas nauja va
karų pasaulyje, kas surišta 
su moderniomis literatūros ir 
meno srovėmis, galų gale net 
su madomis, ateina į Lietuvą 
daugiausia per Lenkiją. Štai 
ši netiesioginė Lenkijos inte
ligentijos įtaka mūsų inteli
gentams, žinoma, ateina ir per 
lenkų bendruomenę, gyvenau 
čią Lietuvoje. Jeigu jos nebū 
tų, vargu, ar lietuviai galėtų 
pasinaudoti Lenkija, kaip «dva 
siniu tiltu» tarp vakarų pašau 
lio ir gimtosios tėviškės.

Šiaip lenkai ypatingų kultu 
rinių organizacijų Lietuvoje 
neturi. Jie turi savo chorus, 
choreografijos ratelius, kurie 
veikia prie profsąjungų klu
bo. Šiuos ratelius, ypač len 
kų jaunimas, noriai lanko To 
kios lenkų veiklos sąlygos, jų 
jų turimos lengvatos pakelia 
lietuvių autoritetą. Žinoma ne 
apsieinama ir be kurijozų. 
Lenkuose dabar labai gyvas 
prisiminimas, kad Vilnius bu 
vo Lenkijos miestas Lenkų 
tarpe netrūksta žmonių, ku
rie dar tiki Lenkija «nuo jū
ros iki jūros», kurie tiki, kati 
Vilnius niekados nebuvo Lie
tuvos sostinė ir jai nepriklau 
so. Pagal juos Lietuva drau
ge su Rusija apiplėšusios 
Lenkiją. Žinoma, tokios šovi
nistinės nuotaikos afcneša nei 
giamų reiškinių ir lenkams 
ir lietuviams, tačiau tokių 
žmonių nėra daug ir lietuvių 
santykius su lenkais galima 
pavadinti draugiškais

Pas mus buvo žmonių, ku
rie šaipėsi iš Šio bendradar
biavimo, kurie bematant pada 
rydavo iš kokios nors ansam 
blio dainos politiką. Tačiau 
ir jie įsitikino, kad bendravi 
mas su lenkais padėjo ateiti 
į Lietuvą daugeliui vakarų 
pasaulio minčių ir idėjų.

Gal būt daugelis galvoja, 
kak savo laiške ypatingą vie 
tą skirsiu rusų visuomenei, 
kuri šiuo metu gyvena Lietu 
voje. Deja, ypatingos vietos 
skirti negalima. Mes su Ju
mis kalbėjomės apie inteli
gentiją ir ją dominančias pro 
blemas. Gi rusų inteligentų 
Lietuvoje nėra daug Nema
ža mūsų krašte yra rusų tar 
nautojų, bet žodžiai «tarnau
tojas» ir «inteligentas» daž 
nai labai priešingi vienas ki
tam. Daug kas mano, kad vi 
si tie rusai, kurie šiandien gy 
vena Lietuvoje, yra pašaukti 
kraštui surusinti. Tai netei
singa vien todėl, kad jų yra 
mažuma, o mažuma daugumui

LIETUVOS
niekada nediktuoja. Žinoma, 
nekalbu apie valstybinį gyve 
nimą bet apie kasdieninį pa 
prastų žmonių gyvenimą Ru 
sų visuomenė esanti Lietuvo 
je gali tik įvairiomis priemo 
nėmis demonstruoti savo kul 
tūtos pranašumą, pasiekimus, 
savo kaip tautos gerąsias ir 
blogąsias puses Kiek tai ru
sų visuomenei pavyksta, sun 
ku laiške išpasakoti. Tam 
gal būt reikia visai kitos, pla 
čios temos.

Savo pranašumą, savo jėgą 
kiekvienas gali padiktuoti tik 
ten, kur jaučia, kad kitas yra 
silpnas. Vilniuje yra rusų dra 
mos teatras Teatro aktorių 
personalas išskyrus lietuvę 
aktorę Mironaitę, nėra ypa
tingai stiprus. Bet šis teatras 
tiek lietuvių, tieK ir kitų tau
tų publikos tarpe yra labai 
populiarus savo originaliomis, 
dažnai keičiamomis pjesėmis. 
Teatro darbuotojai patys iš
verčia lenkų, vokiečių, pran 
cūzų dramaturgų veikalus, 
netingi dažnai repetuoti ir ru 
sų dramos teatras tokio d r- 
bo dėka sugeba net kelis kart 
į mėnesį pakeisti savo reper
tuarą. Teatro pjesės visuomet 
būna kuo tai aktualios, įdo
mios Net mūsų Žemaitę šis 
teatras inscenizavo rųsų kal
ba nė kiek neblogiau už lie
tuvių dramos teatrą. Aišku 
savaime, kad teatras suvilio
ja daug žiūrovų ir kaip ne
keista, jų tarpe daugumą su
daro lietuviai -

Viso to pasigenda lietuvių 
dramos teatras. Jis turi gerų 
aktorių, gerų norų, bet nė 
kaip negali atsikratyti šiuo 
atveju nereikalingo lietuviš
ko lėtumo. Žiūrėk sugalvoja, 
ima ką tai veikti, bet taip lė 
tai, kad visas idėjas jau pa
grobė kiti. Ir dar kartą kaip 
yla iš maišo išlenda tas ne
mokėjimas vertinti save, tas 
nuolaidumas. O juk svetimie 
ji tuo tik ir naudojasi Jie su 
geba bematant pagauti mo
mentą ir pakelti savo presti
žą paprast žmonių tarpe.

DAR VIENA NEPRIKLAUSO
MA VALSTYBĖ AFRIKOJ — 

MASKVA >KUBA PASVEI
KINTI

(È) Buvusi Prancūzijos ko
lonija, Dahomey, š m. rugpiū 
čio 1 d, gavo nepriklausomy 
bę. Ji randasi tarp Togo ir 
Nigerijos. Prancūzijos prezi 
dentas de Gaulle sveikinimo 
telegramoje pažymėjo, kad 
naujajai valstybei Prancūzija 
duos visokeriopą pagalbą.

Maskva buvo viena iš pir
mųjų su pripažinimu ir svei
kinimais Į kiekvieną naują 
Afrikos valstybę Maskva žiū 
ri, kaip į būsimą savo komu 
mstinio veikimo bazę

Šia proga negalima nepri
siminti, su kokiu pasipiktini
mu Maskva priėmė preziden
to pasiūlymą leisti visoms pa 
šaulio okupuotoms tautoms

MŪSŲ LIETUVA

JUNEAU Alaskos sostinės vaizdas, kuri turi uostą, kuriuo 
ištisus metus galima naudotis Čia yra Alaskos sostinė ir 
universitetas Alaska yra 49-toji Šiaurės Amerikos suvieni- 
toji valstija. Aplink Juneau miestą yra kasyklos aukso bei 
įvairių mineralų.

Kotryna Grigaitytė

Rugpiiicio Naktis
Vasara pavargus
Po našta prisnūdo,
Šviežio grūdo kvapas
Sotus ir svaigus.

Vasara sapnuoja
Rudenėlį gūdų
Ant žirge'io širmo
Po tuščius laukus.

Kvepiančios ir vėsios 
Tos rugpiūčio naktys, 
Taip ramiai sijoja 
Nuo dangaus žvaigždes.

Ir junti, kaip ima 
Pasaką tau sekti 
Apie lino žiedą, 
Gintaro marias.

Apie gelsvą klėtį, 
Guolį mėtom klotą... 
Drobėje įaustas 
Žydinčias svajas.

i

MASKVA REAGAVO Į EISE- 
NHOWERIO IŠŠAUKIMĄ

Eisenhoweris kalbėdamas 
Čikagoje respublikonų suva
žiavimo metu, š.m liepos 27 
dieną, kreipėsi į Chruščiovą 
ir pasiūlė, kad pasaulio tau
tos Jungtinių Tautų kontrolė
je nubalsuotų, ar jos nori gy 
venti po komunistiniu režimu 
ar po demokratiniu režimu, 
koks kad yra JAV se.

Šis Eisenhowerio iššauki
mas neliko be atgarsio. Se
kančią dieną, liepos 28 d., 
Maskvos radijas atsiliepė ir 
pabrėžė, kad Eisenhowerio pa 
siūlymas yra grubus kišima 
sis į kitų valstybių vidaus rei 
kalus Radijo komentatorius 
sakė: «Sunku pasakysi, ar šie 

(jų tarpe ir Lietuvai) laisvu 
balsavimu pasirinkti valdymo 
si formą.

reikalavimai yra demagogijos, 
ar cinizmo atmiešti. Preziden 
to iššaukimas nori kitų tautų 
tautinį nepriklausomumą pa
jungti žeminančiam patikrini 
mui».

Lietuviai ir kitos tautos vi 
są laiką tokio tautų apsisp»ren 
dimo reikalavo ir reikalauja. 
Bet Maskva tokių balsavimų 
bijo, nes ji puikiai žino, kad 
leidus tautoms laisvai pasisa
kyti, neatsiras norinčių gy
venti po komunistiniu reži
mu.

— Čekoslovakijos technikai 
j Kubą Po Raul Castro apsi
lankymo Pragoję, Čekoslofa 
kija siunčia ginklus, techni
kus ir kariuomenės eksper
tus Kūbon. Šiom dienon Če
koslovakijoje laukiama kari 
nių ir kitų asmenų iš Kubos: 
jie Čia gaus politinį ir tech 
ainį apmokymą

— Lenkų pramonės mieste

1963 m. rugpjūčio 2o _d

Nowa Hutav, metalo plokšti 
nirno, (valcavimo) fabrike «Le 
nin», neseniai buvo suimta 
daug darbininkų. Jie buvo ap 
kaltinti sabotažu dėl blogai 
pagamintos plieno siuntos, ku 
ri buvo paskirta Sovietų Są 
jungai. Kartu su paprastais 
darbininkais buvo suimta, daug 
technikų.

—- Jau kelios ?avaitės ku R. 
Vokietijos gyventojai negauna 
vaisių, nei daržovių tiek kiek 
buvo numatyta. Trūksta dar
bininkų ir transporto priemo
nių. Visuose R. Vokietijos mi 
stuose kas dieną stovi ilgos 
eiiės, laukiančiųjų vaisių ir 
daržovių. Žmonės viešai reiš
kia savo nepasitenkinimą Ko 
munistinė vyriausybė R. Ber
lyno moteris ragina šešių die 
nų talkon, padėti ūkininkams 
nuimti daržovių derlių Parti
jos laikraštis «Neues Deutsch 
land» nusiskundė, kad -ki š.m. 
liepos mėnesio pabaigos tik 
6% Javų tebuvo nuimta. Rei
kalaujama, kad ūk ninkai dirb 
tų naktinėj pamainoj Šiam 
tikslui laikraštis griebėsi se 
no šlagerio: «Naktis nėra skir 
ta tik miegui».

— Tikrinami olimpiados da 
lyviai. Saugumo policija, draw 
ge su Rumunijos sporto fede 
racija atydžiai po kelis kar
tus tikrina kiekvieną kandi
datą į sporto olimpiadą Ro
moje. Specialūs politiniai pri 
žiūrėtojai juos lydės ir prižiū 
rėš Romoj. Praėjusios sporto 
olimpiados Melburne metu, 14 
Rumunijos sportininkų (viso 
jų buvo 49) atsisakė grįžti į 
Rumuniją.

IŠ KERSTENO KALBOS

Buvęs kongresmanas Char
les J. Kerstenas, pirmininkas 
komisijos, kuri prieš keletą 
metų Amerikos Kongreso nu
tarimu nuodugniai tyrinėjo ir 
pasmerkė priverstinį Pabalti
jo valstybių įjungimą Sov. 
Sąjungon, savo kalboj, pasa- 
kytoj Pavergtųjų Tautų Šavai 
tės metu, pabrėžė: «Svarbiau 
sias komunistų įrankis, gro
biant savo numatytas aukas, 
buvo specialiai tam tikslui pa 
ruošti tautinių išdavikų kad
rai, kurie buvo atsidavę ko
munizmo centrui Maskvoje». 
Šitokius kadrus Maskva buvo 
sudariusi kiekvienoj šaly, ku 
rią ji buvo numačiusi užgrob 
ti. Šitokie kadrai buvo ir Kū 
boj. JAV ilgą laiką nesuprato 
komunizmo prigimties bei jo 
siekimų ir nesiėmė atitinka
mų priemonių komunistinei 
agresijai atremti. Jo nuomo
ne, JAV turėtų paskatinti vei 
kliu komunizmo priešų drau
gijų iŠ pavergtųjų tautų trem 
tinių organizavimą.

ALTo pareiškimas respubliko
nų partijos platformos komi

tetui.

Respublikonų partijos kon
vencijos platformos komitetas 
atsiuntė kvietimą Amerikos 
Lietuviu Tarybai, kad ši- pa
reikštų savo nuomonę tautų 
laisvinimo klausimu. ALTo se

(pabaiga 3 pusi.)
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.)

kretorius Dr P. Grigaitis pla 
čiai painformavo platformos 
komitetą apie Lietuvos, o taip 
pat Latvijos ir Estijos trage
diją primindamas Stalino — 
Hitlerio sudarytą sąmokslo 
pakto, kurio pasėkoje Lietu, 
va buvo jėga įjungta Sovietų

; Sąjungom
Dr Grigaitis ALTo vykdo

mojo komiteto vardu pasiūlė 
įtraukti į respublikonų parti
jos rinkiminę platformą šiuos 
principus: 1) Užtikrinti ligšio 
linę ■ politiką, kad, Pabaltijo 
valstybių aneksija niekad ne 
bus pripažinta; 2) Įsipareigo
ti respublikonų partijai, kad 
ji reikalaus iš Sovietų Sąjun
gos neatidėliojant atstatyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
turtines nepriklausomybe?; 
3) Nepripažinti dabartinės sta 
tus quo padėties Vidurinėje 
ir Rytinėje Europoje ir jokiu 
būdu nepritarti ir nesutikti 
su tautų pavergimu, įskaitant 
ir Rytų Vokietiją; 4) Taipgi 
Amerikos Lietuvių Taryba 
siūlo priimti kaip respubliko
nų partijos užsienio politikos 
švyturį tautų apsisprendimo 
teisės dėsnį, ypač santykiuo
se su komunistų partija.

Šią Dr. Grigaičio informa
ciją respublikonų partijos 
konvencijos platformos komi 
tetas priėmė plojimu.

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
Cikadoj e j

Š m. liepos 23 d.. Čikagoje 
po antros valandos prasidėjo 
eisenos, kuriose dalyvavo pa 
vergtųjų tautų atstovai: bul
garai, baitgudžiai, kroatai, če-. 
ko slovakai, estai, latviai, lie 
tuviai, korėjiečiai, kiniečiai, 
vengrai lenkai, ukrainiečiai. 
Didžiausią grupę eisenoje su
darė ukrainiečiai, po jų ven
grai Lietuvių grupėje buvo 
nešamos šešios vėliavos. Lie
tuvių grupėje dauguma mote
rų ir mergaičių buvo pasipuo 
šusios tautiniais rūbais. Visos 
eisenoje d»alyvavusios valsty 
bės alfabeto tvarka išsirikia
vo prie tribūnos. Orkestras 
sugrojo pavergtųjų tautų him 
ną. Po to buvo sukalbėta mal 
da Sekė kalbos. Kalbėjo lie
tuvis profesorius V. Vardys, 
kongresmanas Kersten ir Ne
braskos senatorius Hruska. 
Paskutiniuoju kalbėjo kun. Leo 
poldas Braunas, dvyliką metų 
Išbuvęs Sibiro kalėjimuose. 
Minėjimą pasveikino vicepre 
ztdenfcas Nixonas. Buvo priim 
ta rezoliucija Didelis u tarai 
niečių choras sugiedojo Pa
vergtųjų tautų ir Amerikos 
himnus. Minėjimas baigtas 
malda. Publikos buvo apie 
2000 j. Publikoje buvo dauglie 
tuviškai kalbančiųjų. Minioj 
matėsi apie 10 plakatinių len
telių su užrašu: «Lithuania . 
Eisenoje dalyvavusios .tautos 
dėvėjo tautinius rūbus.

KAIP M AS KO i J AI GROBĖ 
LIETUVIŠKAS KNYGAS

Spaudos draudimo laikais 
rusų caro vaidininkai sunai- 
kino daug lietuviškų knygų.
Sieną saugantieji žanda ai tik

Šnipu Lizdas Klaipėdos 
Uoste

Sovietai iki šiam laikui dar 
tebešūkauja, jog pasiuntimas 
v rš Rusijos U 2 šnipinėjimo 
lėk uvo yra agresingas žygis 
ir kurstymas naujo karo. Bet 
pažiūrėkime dabar ką patys 
raudonieji maskoliai daro su 
savo «žvejybos» laivais.

Pastarais keliais metais kri 
to į akis, kad Lietuvos žvejy 
bos laivai iš Klaipėdos siun
čiami ne tik Į Atlantą, bet ir 
j tolimus to vandenyno pakraš 
čius Sovietinis radijas ir sp; u 
da ne kartą pranešė kad Klai 
pėdos žvejybos laivai ir jų į- 
gulos ruošiami «žvejybai» piie 
Kanados pakraščio. Tai eras 
visai naujas Atlanto žvejyb s 
etapas ir^tam reikia «specia
laus* pasiruošime.

Įgulos buvo apmokomos ne 
tik žvejybos dalykuose bet 
ir karinėje žvalgy boję Jungti 
nių Amerikos Valstybių ir Ka 
nados pajūryje

Pasirodė kad «nebalti» žve 
jų laivai domėjosi ten ne tiek 
žvejyba kiek kitais dalykais. 
Sovietiniai laivai rodė ypatin 
gą palinkimą žvejoti kaip tik 
ties tomis Amerikos žemyno 
pakraščio vietomis, kurios tuo 
meta buvo kuo nors kariniai 
«įdomios».

Amerikiečių žvalgybiniai lėk 
tuvai ir orlaiviai (cepelinai), 
pvz., šių metų balandžio mė
nesio pabaigoje ten aptiko so 
vietinį žvejybos laivą "Vegą” 
Tai buvo apie 6>> mylių nuo 
Long island ir i k 1 mylią nuo 
tos vietos, kur veikia ameri
kiečių atominio povandeninio 
laivo bandymo stotis Fotogra 
fiaės nuotraukos padarytos iš 
arti parodo kad laivas turė
jo įvairiausius sudėtingus įren 
gimus, tik jau ne žvejybai.

Prieš kurį laiką Vilniaus ra 
dijas paskelbė, kad kai ku
rie žvejų laivai patobulinami, 
įrengiant aparatūrą povande
ninėms žuvų srovėms stebėti. 
Dar kitos žinios teigė, kad e- 
są išbandomi įrengimai «elek 
triniam žvejojimui, (pagauti 
žuvis elektriniu «smūgiu» ir 
pan).

Visi tokie įrengimai įgauna 
savotišką antspalvį, kai buvo
susekta kad sovietiniai laivai 
įtariami žvejybos ar prekybi
niai) prie Amerikos ir Kana
dos pakraščio atlieka įvairius 
karinio pobūdžio tyrimo veiks 
mus. Dargi tokius veiksmus, 
kad amerikiečiai buvo pri
versti imtis tam tikrų priemo 
nių. Jau pereitais metais vie
nas sovietinis laivas ties New 
Foundlandu amerikiečių buvo 
sulaikytas, kai jam (sovieti
niam laivui) pasirodžius stai
ga pakriko Lai kurios trans
atlantinių kabelių dalys.

Žinoma, ne visi sovietiniai

1891-93 metais atėmė 37.718 
egz knygų ir laikraščių, o 
19 >u 1902 metais — 56 182 eg 
zempliorius.

Už knygų platinimą anuo 
met Lietuvoje yra nukentėję
daugiau kaip 1000 lietuvių.

Rio de Janeire per Radio 
Vera Cruz vieną kartą per 
savaitę transliuojama lietuviš 
ka programa, kuriai vado
vauja, paruošia medžiagą Lie 
tuvių Misijonierių Brazilijoje 
Direktorius, prof Kan. Dr. Z.

žvejybos laivai (išplaukę iš 
Klaipėdos ar iš kitų bazių, 
pvz , Karaliaučiaus) panaudo 
jami karinei žvalgybai.

Čia. galbūt g.ūdi ir priežas 
tis, kodėl, pvz. Lietuvos žve 
jybos laivynas kaikuriais pe 
riodais neišpildo žuvies pa
tiekimo užduočių ir duoda di 
delius nuostolius

MŪSŲ LIETUVA

birželio mėn. 22 d iš Canaveral kariuomenės bazių. 
Amerikoje, raketos pagalba buvo pasiųsti erdvėn du žemės 
satelitai, «Wan it A« didesnis sveria l<0 kilogramų, turi 
9 .4 centimetrų diametrą, apvilktas .Guminiu Jų pagalba 
,us galima tiksliai nustatyti vietą bet kur esančio laivo, po- 
\ andefiiiiio laivo <ėk uvo

Mažesnis satelitas skirtas matuoti saulės spindū!iavimą 
erdvėje.

Venancijus Ališas

PAUKŠČIU SUGRĮŽIMAS
Į pilkas ūkanas kabindami sparnus, 
Pro debesis žemus į tolumas — į ten, 
Kur saulė žvalgosi šaltinyje skaidriam — 
Nuskrido juodų paukščių pulkas neramus.

Tylu ir liūdna čia Aplinkui purvini 
Šlamėjimai rudens ir ošiantis lietus.
Menu anuos skaisčių vidurdienių metus: 
Žioruoja jie, lyg baltos geležys ugny!

O dienos lėks, o dienos įkandin juos vys. 
Kasdie labiau dūlės ties bundančiu mišku 
Pavasario dangus. Auksinis kamuolys

Į vandenis gilius pribers šviesių taškų...
Ir paukščiai grįš, sparnais plasnodami linksmai! 
Tik jie jau nebegrįš.. Tik jie — širdies sapnai

(Iš eil.,rink. Pietų Kryžius)

Šventojo Sosto atstovas Brazilijoje, nuncijus
Armando Lombard', giliai vertina radijo

programa
Ignatavičius, talkinamas gra
žaus būrelio, ypač jaunimo, 
Rio de Janeiro lietuvių. Ši 
radijo programa jau trečius 
metus pradėjo. Apie šią lietu 
viš-ką radijo' programą buvo 
painformuotas Šventojo Sosto 
Nuncijus, kuris kan prof. Z. 
Ignatavičiui prisiuntė sekantį 
laišką:
Rio de Janeiro, 24 de Junho 

de I960.
Reverendissimo Senhor

tenho o prazer de acusar 
o recebimento da sua estima 
da carta de 24 de maio uiti 

•mo, com a qual Vossa Reve 
rendíssima teve a gentileza

Sandara de trazer-me infęrmado sobre

1960 m. rugpiūtio 20 d.

ANEKDOTAS APIE KOMPO
ZITORIŲ HECTOR BERLIOZĄ

Pas garsų prancūzų kom
pozitorių Hector Berliozą 
(1803 69) atsilankė vienas jau 
nas muzikas, sugrojo savo 
kompaziciją ir paklausė ma- 
jestro nuomonės

Berlioz pareiškė:
— Noriu būti nuoširdus su 

jumis. Tamsta neturi gabumų 
muzikai. Geriau pasirinkite 
kokį kitą užsiėmimą.

Jaunas vyrukas nusiminė ir 
išeidamas padėkojo už. patari 
mą. Bet kai jis jau buvo kie
me, Berlioz iškišo galvą per 
langą ir suriko;

— Savo lik n erės repake 
čiau. bet sąžinė verčia time 
prisipažinti, jc g kai aš buvau 
jaunas tai kiti vraj< stn.j n an 
sakė lygiai tą patį, ką aš jums 
dabar pasakiau

UŽTIKRINIMUI RAMYBĖS

Kaip turi elgtis vyras, sugrį 
žęs iš darbo į namus? Patyręs 
Mr Woodley, savo auksinių 
vedybų sukakties minėjime, 
suteikė tokį patarimą jaunes 
niems:

— Per 50 metų, kasdiena, 
po vakarienės, atsisėdęs į kė 
dę. pasakydavau žmonai:

«Tu gražiai atrodai, vakarie 
nė buvo gera, o dabar nutilk 
ir duok man ramiai paskaity
ti laikraštį...*

NESITIKĖJO DAUG KĄ PEŠTI

Vienas naujokas vagių gru 
pėj buvo pasiųstas apžiūrėti 
namus, kurie turėjo būti api
plėšti. Jis atsargiai praslinko 
pro krūm s ir pažvelgęs į sve 
čių kambarį pamatė merginą 
ir vyruką skambinant pianą 
keturiom rankom

Sugrįžęs jis raportuoja «gen 
gės» vadui:

«Palik tą namą ramybėje! 
Ten nėra pinigų. Aš mačiau 
du žmones grojant vienu pia 
nu».

a. organização, hà dois anos, 
de um programa radiofônico 
para a colonia lituana do Pio 
de Janeiro.

Ao agradecer-lhe a bonda
de de me informar sóbre êste 
programa e os resultados até 
agora obtidos, congratulo me 
vivamente com Vossa Reve- 
rendíssima por esta louvável 
e oportuna iniciatyva que te 
nho certeza, faz um grande 
bem a colônia lituana desta 
Capital, informando a, instru
indo-a e orientando-a em ques 
tões religiosas e morais

Concedendo lhe de coração 
uma benção especial; que tor 
no extensiva aos seus colabo 
radores, aos locutores e a to 
dos os ouvintes do programa, 
aprezento a Vossa Reveren 
dissima os protestos da minha 
elevada estima, com que me 
subscrevo anteciosamente,

de Vossa Reverendissima,

3



4 pud. MŪSŲ LIETUVA
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São Paulo.

Lietuviu dienos

-Irene Adomavičiūtė

Per «Lietuvių Dienos> šven
tę meninę dalį atliko S, Pau
lo jaunimas Apie mūsų past 
rodymo sėkmingumą laukia 
me žodžio iš pači i < alyvių 
Mes tuo tarpu iš savo pusės, 
norime nuoširdžiai padėkoti 
už dideli pasiaukojimą ir pas 
tangas tiems, kurie mums pa 
dėjo parengti tokią gražią, 
bent mes taip sprendžiam, me 
ninę dalį Tai ponia 
naitienė sukūrusi :r 
si «Subatos vakarėlį 
Elvira Kilčiauskaitė
Adomavičiūtė mokinusios da 
nų, viena Ateitininkus, kita"; 
vaikučius, ponui t Kubiijū 
nui padėjusiam V Anastacio- 
jaunimui ir maestrui F. Gir j?

M Vinkš 
režisav 
panelės 

ir įremi

dauskui Bendruomenės Choro
nenuilstamam dirigentui.

S. Paulo Lietuvių Jaunimas

— Ateinantį sekmadienį, tre 
čią mėn. sekmadienį, kaip ir 
visuomet, po 9 vai Šv, Mišių 
Šv. Juozapo mokykloje bus la 
bai svarbus Ateitininkų Visuo 
tinis susirinkimas. Programo 
je be kitų svarbių dalykų bus 
svarstoma Ateitininkų Kongre 
so Čikagoje paminėjimas ir 
S. Paulo Ateitininkų Dv Va
do Kun. Juozo Šeškevičiaus 
grįžtančio iš Šiaurės Ameri- 
kos. priimtuvės Ateitininkams 
dalyvavimas yra būtinas

Kviečiame, taip pat, ir visa 
S. Paulo jaunimo tame įdo 
miame susirinkime dalyvauti

S. Paulo Ateitininkų 
Valdyba

Dr. J. Lasaga

PIRMA NEGU VESI
ARTEKESI...

Svarbiausias Apsisprendimas

(tąsa)

BANDYMOTLAIKAS - SU
ŽIEDUOTINIAI. Čia Brazili
joj į kokios nors mergaitės 
sužieduotinį sako: «Tai tas ku 

ris kalba su ja». Tai geniau
sias apibūdinimas sužieduoti
nių laikysenos, t i tie kurie 
kalba tarpusavy ir nieko dau 
giau.

Nėra dvieju me ralių skirtin 
gu' viena taikoma toms mer
ginoms, kurios turi sužieduo
tinį, kita, kurios neturi Ji y- 
ra viena ir ta pati lai ky seno 
je su savo sužieduotine ar su 
kitomis merginomis

Be abejo > u žieduosimų drau 
gavimas yra daug mtimesnis 
negu tarp kitų draugų jie tu

įw
■

Lt.--■

mkšnauienė

ri vi- - kitą daug geriau pa 
ž’nti eilė, kurią vienas 
k tr ja u ė i a sun ša j ų d v i e jų 
šiede ūi.’g tampresniais ry- 
š ai> <ih. žinoma atneša su 
savimi ir daug problemų Kas
leistina ir kas ne kaip reik 
laikytis praktiškai atskiruose 
atvejuose, tą viską kiekvie
nas turi aptart su savo dva
sios vadu, t et pats laikyse
nos principas ankščiau minė 
tas katalikų tikėjimo šviesoj, 
logiškai galvojant, yra nepa 
judinamas. Vien tik moterys
tėje tas. kas pirma buvo už
ginta tampa galimu ir Dievo 
palaimintu.

Sužieduotuvių laikas skiria 
mas tam kad mergina kalbė 
tų su savo išrinktuoju, tai y- 
ra, kad jie pažintų vienas ki 
tą, išstudijuotų vienas kitą, 
kad neleistų visą laiką dirbti 
nėj atmosferoj: šokių salėj, 
kine teatre ar prie televizi
jos ir vėliau realiam gyveni
me, kasdienes pilkumoje, ka 
da gyvenimas nusiima šven’a 
dienio rūbą, nesakytų: Kas 
būtų galėjęs ir įsivaizduoti, 
kad jis toks- O aš ją maniau 
visai kitokią esant’»

Kiekvienas supras, kad nie

Narūne

Tu nebauski manęs kad pažėriau, 
Mažą saują baltųjų žiedų
Ir nepyki, kad taip aš norėjau, 
Kad juose neįspaustum jidų...

Tie žiedai labai g'ežnūs ir trapūs —- 
Mokėk džiaugtis ir žalsvi taip jų. 
Tyliai skle s jie švelniausiąjį kvapą — 
Tik n mindyk baltųjų žiedų’..

lerda nebus galima pilnai pa 
žinti kito asmens charakterį, 
n ’S vedusiųjų gyvenimo saly 
gos ir aplinkybės yra skirtin 
gos. bet kiekvienas turi steng 
tis pažinti bent pagrindinius 
kito asmenis cjiarakterio bruo 
ŽU3. ir juo labiau pažįstama, 
tuo mažiau sukiystama tuo 
mažiau netikėtinumų reikia 
laukti ateityje

Nepatartina ilgai VHDÉUO 
T1 VESTUVES Tas atneša 
daug pavojų ir sudaro daug 
pr blemxj moralinio gyveni 
mo srityje nežiūrint to. ge

Elv Kilčiauskaitė

riau p-alaukti, kad geriau pa 
žinus kito charakterį, gyve
nimo principus, idealus ir. y- 
patingai jo pagrindines ydas, 
negu paskui karčiai apgailė
ti savo klaidingą žingsnį gy
venant moterystės gyvenimą.

SKAISTUMAS Norime pri 
minti, kad kai kurios mergi
nos sutinka su katalikiškai 
mora'ei priešingais vaikino 
reikalavimais ne dėl to kad 
tas joms irgi sudaro malonu
mą kas yra vi=ai natūralu, 
bet ypatingai dėl to, kad bijo 
netekti vaikino Reikia paste 
bėti, kad jeigu vaikinas yra 

geras ir tikrai myli savo su
žieduotinę is jos dėl to nie
kad nepaliks, priešingai ją 
labiau mylės ir gerbs nors 
gal tuo metu ir jaustųsi ne
patenkintas O jeigu ją ir pa 
Lktų vai tuo geriau, nes ji- 
j eško moterystės vien aistros 
vedamas >r tokios vedybos 
beveik visada būna nelaimin
gos

NE ° \KEIČIAMAS ŽNGS- 
NiS oterysbė.

Jei buvo gerai rinktąsi, gy 
venimnt. bus laimingas net jei 
gu ir p-S’bBkytų sunkių gy
venamo valandų nes nėra ši0 
je žemėje žmogaus, kurs gy
ventų be sunkenybių ir vargo 
rūpesčio ir skausmo 'Gyveni 
mo našta nešama dviese bus 
lengvesnė ir gyvenimo kartis, 
saldesnis Žmona ir vyras, tai 
lyg du keleiviai einą ilgą ke 
lią, kuris kartais eina gražia 
lyguma žydinčiomis pievomis, 
vėsiu miško keliu, o kartais 
akmenuotais pavojingais kai 
nų takais, bet tie du keleiviai 
vienas kitam padėdami ir vie 
nas kitą padrąsindami eina 
ištvermingai pirmyn nes juos 
jungia kasdien didėjanti tyra, 
nuoširdi meile užsimezgusi 
jaunystės svajonėmis ir subren 
dusi moterystėje.

NUSIVYLIMAS Ir jeigu, ne 
žiūrint viso, buvo apsirikta

Fel Girdauskas

«Ateitininku Vadovas*

Kun. Prof. St. Yla
PIRMIEJI Ž NGSNIAI telkti 

katalikus moksleivius ir stu
dentus. pradėjo Petrapilio a- 
kademijos auklėtinis. Tos min 
ties iniciatorius gerai nežino
mas Ga.uma spėti, kad luvo 
Jurgis Matulaitis, sc idogas, 
atvykęs akademijon profeso
riauti 1907 rudenų Jo moki
nys Vladas Jurgutis buvo tos 
minties pirmasis -ykdytojas. 
Jis 1908 vasarą sukvietė Kau 
ne pirmąjį pasitarimą, i asua 
rime dar dalyvavo teologijos 
studentai M Vaitkus, Pr. Ku
raitis ir J Galdikas. Pastara 
sis buvo parvykęs atostogų iš 
Louvaino univers teto. o pir
mieji trys - iš Petrapilio. Su 
siiinko Rotušės aikštėje, St. 
Peterburgo viešbutyje (vėliau 
vaistinė), kur apsvarstė pir
muosius įstatus. Dėl ių atsi
klausė A. Jakšto ir ryžosi 
veikti

Tolimesnis darbas teko VĮ 
Jurgučiui ir Pr Kuraičiui. Pr. 
Kuraitis dar įtraukė Mečislo
vą i.einį iš Vilniaus «Rainys 
ėmėsi darbo tokiu uolumu, k® 
kio, rodos, nebuvo galima ti
kėtis. Šalia Kuraičio jis. ie- 
gis, daugiausia laiškų parašė 
jauiuem- inteligentams, dudi 
juojantiems įvairiuose Rusijos 
ir užsienio universibetuo e bei 
kitose ankštosiose mokyklose» 
(At 5ÕN9). Vi Jurgutis ryžosi 
surasti šiam sąjūdžiui pas u- 
lietį :š laiškų buvo surinktos 
žinios ap.e gabi! Maskvos stu 
dėmų. Pr Dovydaitį. VI J urvu 
tis 1*09 vasarą nuvyko pas jį, 
grįžusi atostogų ir 8 dienas su 
juo kalbėjosi, kol prikalbino 
(FS 48 N4 250). Pr. Dovydaitis 
siuvu keliu laimėjo vienais me
tais jaunesnį Marijampolės abi 
tur i e rūtą Eliziejų Draugelį, o 
šis ■ bebaigiantį gimnazistą Vy 
tautą Endziulaitį. V. Vaitkui pa 
vyko įtraukti Al Stulginskį.

(B. D)

renkantis gyvenimo draugą? 
Nelieka nieko kito, tam kuris 
laikosi kataliko principų, kaip 
stengtis vienas kitą pakęsti, 
ypatingai jeigu būtų vaikų, 
nors tai pareikalautų ir dide
lių aukų.

Yra gyvenime laikas rink- , 
tis ir reikalauti -—7tai laisvos 
jaunystės laikas ir yra laikas , 
kentėti ir aukotis — taigmote 
vystės laikas] Ir todėl, kad iš 
vengus gyvenimo^ skaudžios 
tragedijos nuolatinės kianciôs, 
reifeiaSjiurėti ’drąsos, stiprybės 
ir ištvermės prieš ta’ jaunys 
tėję daug, reikalauti ir rinktis.

(Bus Daugiau)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu, 
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel, 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Êirazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

MUSŲ LIETUVA

VincaJ PouilaJ Z)dbelij
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S. PAULO

11
R. Abauna, 36

bJ andar - sala Moinho Velho, 
Fone 63-6273

GEROS ŽINIOS
* ' \

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztfnius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiamo naują.
Kreipkitės oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras am gerai

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA' 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17.00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai..
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lt vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

UBHHHB ■

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstmiai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vilą Zelina - São Paulo.

i
SKAUDA DANTĮ?

Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą
JÔy. JI at i o de Jrança Cama.’ig.o,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Žolinoje 
RUA MAN Al AS, 267, Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto Ii go 10 vai. vakaro.

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlCiUS 
Rua Inhagapi, 9 - 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

VIEN’NT”M'AI ATSTOVAI GARSIOJO' VANDENS LINDO T A

IKMÃOJ CAKRIEK! m,
Lindoya vanduo yrr ^ė^ai 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

iii,»kiminu.' «nu iii nmii.rti'inifflimHiiiiii'BhUiitihaiHMi mu» u< si m mim m ui m u. n ui <1 et u> a m ui ni-n 1» u i»_ 

í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA.. I 

I IRMÃOS BAUŽYS i
Reglatrado na Cl R-i Cl »ob o n.® 55i

5 Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo |
7 Telefone 63-6OO5 =

f Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas 
. Transferencias de firmas 
g Contrai, na Junta Comercial 
į Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
i Escritas Comerciais
Illi

= HORÁRIO das

Contratos de locação Į
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços |
Alvarás diversos
Seguros de F020 e
Seguros de acidentes t
ás 19 horas. I

i PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. I s y
» Pça. S. José dos Campos, 1 ■ V. Zelina - Telefonas 63-5915 J • • «« ■■
p Qelezieâ išdirbiniai ir dažai vi$ka& elektroj I
« irenąimui namu reikmenų ir zaišlaL 0
UI Z »•

0 ivaitiaušioš dovanoj ui Jom J proaomJ.

EJCRITCKIC) €»N¥A13i!L
>■ . i

J cimento

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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

Irmãos Nascimento
REG. C.R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines 
ir induotrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbu* atlieka

•luriuinis Departamentas — Nejud.omo turte pardavimas 
-v. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tol 63-7140 - S. Paulo

£
i

RUA COSTA BARROS TEL. 63-3285 V.LA ALPINA

5



MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

*V. ZELINA, 515 — CA1XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Lietuvių Dienos proga 
telegramomis sveikinimus pri 
siuntė: Dr. Frikas Meieris, Lie 
tuvoe Respublikos Ministeris. 
Ignas Dubauskas - Dainavos 
pirmininkas, Ed. Dubauskas - 
Ateitininkų pirmininkas, Ane 
lė Kovaitė’ - Tautosakos Cen 
tro vardu? Petras Babickas - 
Pasiuntinybės KultūrosSk Ve 
dejas, Pranas Ziezis. Visi iš 

' Rio de Janeiro. Laišku - inž.
M. Ivanauskas iš Amerikos, 
prof. Ant. Stonis, iš Čili.

— Brazilijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos, ir valdy 
bos narių posėdis yra šaukia 
mas rugpjūčio mėn. 24 d.,tre 
čiadienį. 20 vai Vila Zelino- 
je. Tarybos nariams dalyvavi 
mas privalomas.

— Jonas Paukštys negalė
damas dalyvauti Lietuvių Diė 
nos iškilmėse, nes buvo išvy 
kęs su žmona Ona į savo anū 
ko Antanuko krikštynas Espe 
rança o Sul mieste išlai 
doms padengti paskyrė 300 
kruzeirų.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
jaunučių choras pirmu pasiro 
dymu Lietuvių Dienoje numa 
tytą programą puikiai atliko. 
Už tat jų mokytoja Ir. Ado
mavičiūtė jiems rengia piknini 
ką-išvažiavimą šį sekmadienį 
į Horto Florestal.

— Šį sekmadieni 3 vai. po 
piet Vda Zelinoje šaukiamas 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos narių susirinkimas. 
Po susirinkimo bus kermošius.

- Jonas Bagdžius, dabartį 
nis L.K. Bendruomenės cho 
ro pirmininkas, buvo pirma 
sis iš Lietuvių Brazilijoje, bai 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

. ....................  «SttStmn twrf

Lietuviškas Grožio Salonas

I « V E N U S »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

'AIMTAN© ©AVILCNM) •
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais' ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

DĖMESIO J A U N' I M E IR SENIME!

Š m rugsėjo mėn 10 d. 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus 
vardo Uetuvių m los Globėjai ruošia linksmą

ŠOKIŲ VAKARĄ.

kuris įvyks to paties vardo lietuvių m los salėje, rua 
Camacam 625 Vila Anastazijoje

Puikus lietu iškas bufetas Geras orkestras. Šokiai 
jauniems ir seniems iki 4 vai ryto

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas Globėjų Val
dybos narius

M los Globėjų Valdyba
„u^-.-wiiniaiwnKiaMrMisi

gęs 1932 m. lietuvių pradžios 
mokyklą lietuvių ir portugalų 
kalbomis ir išlaikęs egzami
nus su pažymiais «labai ge
rai». Tarp egzaminatorių bu
vo ir buvęs S. Pauly Lietuvos 
konsulas Dr. P. Mačiulis.

— Kazimieras Ambrozevi- 
čius priklauso prie pirmųjų 
imigrantų Brazilijoje, š Lie 
tuvos išvyko dar 1925 m.

«MUSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI

Garbės pren. 1 000 cr.,
JONAS DEVEIKIS,

Rėmėjo pren. 700 er.,
Jonas Šepetauskas. cr.,

500 cr.: Petras Gedzevičius, 
Ant Dutkus,

400 cr : Jonas Kibirkštis Ka 
zim. Sadzevičius. Vace Vaitie 
kaitienė, Matas Vitonis,

100 er..- Simas Kuzmickas.

— Kuj. J Valaitis, dabartį 
nis Vilkaviškio katedros kle 
booas (karo metu sugriautos) 
Brazi ijon atvyko 927 m. sa 
vo laisva valia ir lėšomis Tai 
pirmas lietuvis kapelionas Bra 
zilijoje. Tuo metu darnėkon 
suiato nebuvo.

— Į Lietuvių Dieną São Pau 
lyje buvo atvykę iš Rio de 
Janeiro Petraitis. Girniai, iš 
Jacarei: V. Klimeika.

— Laiškai: V. Vaikšnorie- 
nei, Ad Misiūnas. Pr. Zągo^B 
kienei; A. Matelionytei. L Mi 
truliui S Pakalniui, W. Urba 
navičiui, J. Bagdžiui, M. Vinkš 
naitienei J Baužiui. P. Ra 
dzevičiui, M. Vyšniauskaitei, 
Aid Černiauskaitei, J. Skur- 
kevičiui. P, Šukiui J. Valei
kai, A Vasiliauskienei, O. Jur 
gelevičienei.

ELENA IR ALFONSAS PUPELIAI, 
gyvenantieji Vila Prudentėje, šį šeštadienį, 20 d. rugpjūčio, 
mini sidabrinę, dvidešimts penkerių metų? vedybinio gyveni 
mo sukaktį. 18 vai. Vila Zelinos parapijos bažnyčioj bus 
atlaikytos jubiliatų intencija šv. mišios, kor uose dalyvaus jų 
giminės bei artimieji Po to bus kviestiems svečiams vaišės 
jubiliatų namuose Svotais jubilijatams bus jų dukrelė Hele 
nice ir sūnus Henrikas.

Popeliai visą laika buvo ir yra nuošir ūs lietuviškos span 
dos, choro ir kitų lietuviškų reikalų rėmėjai. Šios mielos su 
kakties proga laikraštis >Mūsų Lietuva» ir Liet Kat. Ben
druomenės choro valdyba ir choristai linki sveikatos, sėk
mės biznyje ir laimingai sulaukti auksinio jubhėjaus. Ilgiau 
šių ir laimingiausių metų . !

(pabaiga iš 1 pusi.)

Aj-A. Boleslovas Nanartonis
— Rugpiūčio m. 15 d., hão 

Caetane, ligoninėje mirė BO
LESLOVAS NANARTONIS, gi 
męs 1904 m. gruodžio m 24 d. 
Trakų apylinkėje. Brazilijon 
atvyko 19 7 m. Nuliūdime pa 
liko žmoną Mariją sūnus: Vin 
cą ir Viktorą dukterį Aną, 
brolį Vin- a Naoartonį sese 
ris: Ydą. Bielskienę, Emiliją 
Šilkūnienę. 1‘alaidotasSão Cae 
tano kapuose septintos die
nos egzekvijos mišios bus 22 
d. pugpiūčio 7 vai. Vila Želi 
noje Velionies šeima kviečia

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZELINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

sitiksi ir paremsi parapijos darbus
rfW^tgWnTCTT«i^T»wrr^rrv<X4Vr.-B*TT»»rrx^.«m^»ra^Hir.lWC»uawwmi?TiwrwWTWfWina>«»iiT««»*»ir'rilinii»irrwt miniw—mrnini rimMirffTTiVT— «aXKSMWMKSEaCM»

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS 

Kviečiant vyksta į rezidencijas.

I Adresas: Rua Libero Eadarô, 4^3 (pirmam aukšte) 
Fone: 36-4798 — São Paulo

■Si aTfi

esamose
mis jėgomis ganmaduoti Su 
daugiau drąsos, iniciatyvos ir 
ištvermės šis jaunimas galėtų 
ir didesnių veikalų pastatyti.

Naujas dainos talentas -t 
Orentas solo padainavo Bu- 
driūno Pavasario burtai ir Sas 
nausko Užmigo žemė: Daini 
ninko sodrus baritonas kas 
kart vis labiau ryškėja savo 
spalvingumu bei stiprumu.

Galop Liet. Kat Bendruo
menės- choras programą bai 
gė sudainuodamas Lietuviais 
esame mes gimę. Išeivio dai
ną, Vėjo dukrą. Anoj pusėj 
ežero ir Mes grįšim ten. Dai 
navo sklandžiai, su įsijauti 
mu Ypač didelių aplodismen 
tų susilaukė Mes grįšim ten 
Ją kartojo. Jau beveik 25 me 
tai kai šis choras dalyvauja 
kultūriniame kolonijos gyve
nime. Visa programa baigta 
Lietuvos himnu

Toliau sekė šokiai tik ligi 
20 vai., nes salės savininkai 
neišlaikė duoto žodžio Rengė 
jų buvo neapdairumas nepa 
daryti nuomos sutartį raštu 
Salėj tvarkos palaikyme dar
bavosi J Jodelis. Si. Remea 
čius, J Matelionis, St. Jurevi 
čius. Prie programų — M i*e 
menčienė.

Ateitininkai pastatė, vado- 
vaujan M Vinkšaaitienei, dai 
nas paruošiant mokytojai EI. 
Kilčiauskaitei. lietuviškų dai
nų ir tautinių šokių pynė «Su 
batos vakarėlis».

Nors buvo kai kurių orga
nizacinių trūkumų tačiau ben 
drai minėjimo programa buvo 
turininga, įvairi, gerai pa 
ruošta.

Ši šventė buvo savos rūšies 
krvžkelė, kurioj apsidairyta

Tik caila. kart Siam piwtaWAk Pririnkta tolimesnės kelio 
’ V nes kryptis Jai savas, lietu- 

mm scena buvo per maža Ki^ vj§kos kultūros puoselėjimo 
taip sakant artistams nebuvo kelias.
kur išsitiesti Ypatingai pu-Ų 
bl ka gėrėjosi šokiais Dainuo^ 
ti būt buvę lengviau, jei pra». 
dedant pianu būt padubtas to^ 
nas. Klausytojams liaudiesdai 
nos buvo prie širdies. Kas y- 
patingai svarbu, kad jaunimas 
kuris tas dainas scenoje dai 
navo, turėjo labai gražios pro 
gos išmokti visą eilę gražių 
dainų, kurias gali dainuoti į 
vairiomis progomis. Ateitinin 
kai davė ir parocė tai, kas

Konkretaus veikimo klausi
ma s bus sekančiame «M. L » 
numeryje,

t

REIKALU GAS pensininkas 
valymui mokyklos patalpų 
naktimis.

Tartis su Sav Kostas Meš
kauskas) rua 24 de Maio. 35 
3 aukštas salė 316, geriausiai 
8 vai. vakaro
8**J*-^-»^*^X«>£-»j»^*X**I**^*4?****5**2********‘I**i‘*í**i**íH'5**íM^

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

gimines ir pažįstamus atvykti 
pasimelsti už velionies sielą. SKUBUS PRISTATYMAI IR

PERVEŽIMAI
Aleksandras JančevsKi turi 

kaminijonečių išnuomavimui. 
Šapos N’. 42-10-92

Tel 63 6068.
Rezidencija: Av. Zelina N’. 

444, Vila Zelina — São Paule.

«MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA

UŽSISAKYTI
Ir prenumeratą apsimokėti 

pas šiuos asmenis:
Kum J. Šeškevičius V. Želi 

nos klebonijoje,
B Šukevičius (spaustuvėje) 

Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P Remenčius, Praça Car 

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

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

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 23. Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

P.P, Čluvinskus, Rua Ilian 
za 822, V. Prudente,

VI Pupienį, Rua Lituania 
LT, Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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