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Pirmadienį, kovo 4 d. jau
ŠV. KAZIMIERO šventė. Tai
Didysis visos Lietuvos, o y
pač lietuviško jaunimo Glo
bėjas, kurį paskyrė ir pakėlė
į Lietuvos globėjus Pijus XII.
Garbė Lietuvai turėti savo
tautietį šventuoju ir globėju
ir arbė paskiriems žmonėms
nešioti jo vardą.
Iš visų to vardo nešiotojų
štai iškyla mūsų tautietis Pre
latas ir Santo And ė vys kūpi
jos Generalinis Vikaras KA
ZIMIERAS MILIAUSKAS,krikš
tytas šv. Kazimiero vardu.
Jis pagerbė šį vardą, būda
mas ištikimas Dievui ir Tė
vynei Mes lietuviai esame la
bai patenkinti, kad taip gra
žiai per tiek metų Prelatas
Miliauskas savo pasišventi
mu, darbštumu ir kilnumu,
nesigailėdamas sveikatos ats
tovauja, kaip lietuvis, mūsų
tautą, būdamas šv. / ndriejaus
vyskupo dešinė ranka Jis iki
šiol nepriėmė net Brazilijos
pilietybės, nors būtų daug
jam patogiau, bet pasilieka
ir toliau Lietuvos piliečiu.
Nesigailėdamas nei laiko,
nei sveikatos jis atiduoda vi
sas savo jėgas tokiam kil
niam darbui. Kai vyskup&s
kur išvyksta, ar ilgesniam
laikui pasitraukia iš vyskupi
jos, Generalinis Vikaras, mū
sų tautietis Kazimieras Mi
liauskas, pasidaro tikras jo
pavaduotojas Ant jo pečių
sugula visos vyskupijos pa
reigos — valdyti kunigus, vi

zituoti parapijas. teikti Sutvir
tinimo Sakramentą
Mums skaudu girdėti, kad
Gerbiamo Prelato sveikata
gerokai susilpnėjusi. Nesenai
buvo ligoninėj ir tai jau ne
pirmą kartą, nors amžiumi
dar galėtų ii gi i gyventi. Prašykime Dievą per jo globėjo
šv. Kazimiero užtarimą, kad
dar jis grįžt į į pilną sveika
tą ir dar ilgai ilgai darbuotų
si Bažnyčios labui tokioj
aukštoj vietoj.
«Mūsų Lietuva» turi ypatin
gos garbės sveikinti Prelatą
Kazimierą, nes buvo laikas,
kai jo rūpesčiu ir pasiaukoji
mu tas laikraštis stipriai at
sistojo ant kojų. Šimtai nau
jų skaitytojų paklausė jo ra
ginimų ir užsisakė laikraštį,
ir pats vaikščiojo po šeimas
užsakinėdamas.
Prelatas Miliauskas kur tik
pasisuka, tirpsta darbas jo
ranki se. .
Štai ir šio KAZIMIERINIO
numerio pilnu LEIDĖJU daro
si Prel. KAZIMIERAS MI
LIAUSKAS. Sveikiname ir dė
kojame Jam už tai.
«M.L» Administracijos
Komisijos nariai: Misij.
J Bružikas, S. J, Dr. A.
Milius ir J. Baužys.
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ŠVENTO KAZIMIERO, LIETUVOS GLOBĖJO ŠVENTĖ griežtą rezoliuciją — kreip
ŠIA^S METAIS BUS PIRMADIENĮ. KOVO MÉN. 4 D., o va tis į prezidentą ir reikalauti,
kad diplomatiniais ir ekono
kare lietuviams bus Mišios 19,45 vai. BET PAČIOS IŠKIL- miniais būdais bei priemonė
MÊS ĮVYKS JAU IŠVAKARO PER SUMĄ SEKMADIENĮ KO- mis priversti Sovietų Sąjun
VO 3 D Prašoma visų kuo skaitlingai dalyvauti, gi jaunimas gą, kad apleistų Pabaltijos
kraštus. Lietuvoj, Latvijoj ir
su vėliavomis ir tautiniuose rūbuose. Misijon. J. Bružikas, Estijoj turi įvykti laisvi rinki
mai, o okupantų kariuomenė
S. J. sakys šventei pritaikintą pamokslą.
minėtuose kraštuose privalo
1'4» 4» 4» 4» 4» 44» 44» 44» 44 44» 44» 4» 44 4» 44 44 4» 4<
būti atitraukta bematant. Mi
nėta rezoliucija atspausdinta
kongreso darbų leidinyje.
Veneroje gyvybės nėra
ANGLIJA ORGANIZUOS
tokiai karštai atmosferai, jo
SAVO ŪKĮ
kiu būdu negali išsilaikyti gy
vybė Dėl to Venera, remian
Nepasisekus Briuselio dery
tis tos raketos duomenimis, boms, per kurias buvo atmes
yra mirusi planeta O kalbos tas Anglijos įstojimas Euro
apie kokias aukštos civiliza
pos rinkon, Anglija visomis
cijos ir kultūros būtybes, gy jėgomis stengsis organizuoti
venančias Veneroje, buvo tik pati savo ūkinį gyvenimą.
lakios fantazijos padarinys.
Nors Anglijos delegacijos ats
Minėta amerikiečių raketa tovas vis vien mano, kad įs
praskrido gruodžio 14 d. pro tojimas į Europos rinką dar
Venerą 21 594 mylių nuotoly bus galimas vėliau ir Vokie
je ir suteikus vertingų žinių tijos vyriausybė esanti tos pa
apie planetą, nukeliavo toliau čios minties, o prancūzai sa
į saulę.
ko, kad Anglija bus priimta į
rinką, kai bus tam tinkamai
pasirengusi. Amerika už griež
tą de Gaulės pasielgimą dėl
įdomūs samprotavimai
Europos rinkos Anglijos at
žvilgiu labai užpyko ir prezi
Lietuvių laikraštis Austra girdi, iš vienos pusės ji skel dentas Kennedy pareiškė vil
lijoj «Tėviškės Aidai» iš va bianti kryžiaus karą prieš ko tį, kad Atlanto sąjunga gali
sario 12 d. šių metų paduoda munizmą, o iš antros pusės būti sukurta ir be Prancūzi
labai charakteringus ir įdo daro nuolaidas Maskvai, ku jos. Sunku dar pramatyti kaip
mius samprotavimus dėl An rių kaina būtų užtikrintas jų šis trynimasis eis toliau, bet
glijos nepriėmimo į Vakarų pranašumas.
Amerikos užsienių komisija
Europos rinką.
Europoj bauginamas!, ar iš pareikalavo peržiūrėti santy
Prancūzų prezidentas de viso JAV gintų Europą nuo kius su Europa.
G unite Europą veda į sava sovietų jėgų, jeigu būtų tik
PASTEBIMA TYLA TARP
rankiškumą ir atsipalaidavimą ras reikalas, kaip negynė
VAŠINGTONO
IR MASKVOS
nuo JAV-bių. O tai dėl to, Vengrijos nuo Kruščiovo su
kad, girdi, JAV bės, padedant organizuoto užpuolimo ir su
Tuo metu, kai vyksta žodi
Anglijai, norinčios ir toliau kilimo numalšinimo. Jau tada nė kova tarp anglosaksų pa
vadovauti Europai ir spręsti visas pasaulis piktinosi tokiu šaulio ir de Gaullės, Maskvos
jos likimą ateičiai. Prancūzi- , pasyviu Amerikos laikymusi. ir Amerikos santykiai švelnė
jai tai labai nepatinka.
Ypač Prancūzijos spauda ja. Sovietai labai nepuola ame
Net tiek toli tie spėliojimai aiškina, kad Europa jau nūs rikiečių, o amerikiečiai sovie
ir įtarinėjimai siekia, būk tojo būti priklausoma nuo tų. Ir komunistai tyli, kai
Šiaurės Amerika slaptomis de Amerikos ir ji pati geli savo amerikiečiai labiau pradedą
rybomis norinčios sueiti į su likimą spręsti. Beveik visoj rodyti į Kinijos nedraugišku
tartį su Maskva. Nurodoma, Europos spaudoj tokių neprie mą Maskvai
Amerikiečių atstovas Mask
kad JAV turėdamos su Rusi lankių nuotaikų pasitaiko
ja atominius ginklus, nesle prieš Amerikos politiką, ta voje Kohler sausio 30 d pa
pia noro vienos spręsti pašau čiau tokios nuotaikos labiau reiškė savo įsitikinimą, kad
lio likimą per Europos vals siai ir ryškiausiai prašimuša vadovaujantieji asmenys laips
tybių galvas. Esą tik slapti Prancūzijoj. Kur šitas ginčas uiškai eina prie susitarimo,
susitarimai «u Rusija padeda nuves ir kam duos naudos, tai yra Vašingtonas ir Mask
suprasti, kodėl JAV atitrau dar tenka palaukti Bet šaltu va daro progresą ir jieško
kia savo raketas iš Turkijos, protu galvojant, ar ne per išeities taško, nors prie rea
Italijos ir ateinanti eilė jas anksti daromi tokie eksperi-. lių sutarčių dar neprieita, bet
atitraukti iš Vokietijos. Pran mentai Komunistai tokio ski vis tik tam tikri žygiai ir ne
cūzų dienraštis < Combat» pik limo ir laukia Jie visą laiką žymios nuolaidos artina vie
nus prie kitų. Jei kiltų tarp
tinasi, kad, girdi, JAV sekre varė kylį tarp Europos ir rusų ir kinų karas, tas artė
toriaus pavaduotojas Bali Na Amerikos kad tik susilpnintų jimas padidėtų ir gal prieitų
to konferencijoje kalbėjęs, jėgas ir iškilus karui galėtų prie 11 Pas. Karo santykių,
jog Europos misija būti pa lengviau apsidirbti su Europą. kaip ėjo kartu prieš Hitlerį,
trankų maistu šiaurės Ameri
taip eitų kartu prieš Kiniją.
kos skydo priedangoje. Ar
Kubos krizės metu žinomas
taip buvo pasakyta, ar ne, OKUPANTAI TURI APLEISTI amerikiečių komentatorius Lip
PABALTIJĄ
bet pasikapojimo argumentui
manas rašė, kad nereikėtų da
medžiagos surandama.
JAV senatoriai J. Milleris ryti tokių žygių, kurie kenk
Amerika rodanti dviveidiš ir B. Hickeneooper įteikė a- tų Chruščiovo autoritetui ir
kumą ar veidvainiškumą, nes biem JAV kongreso rūmams
(pabaiga 6 pusi.)

Amerikiečių paleistas į Ve
nera Mariner II labas gerai
atliko savo misiją, pranešda
mas duomenis apie Venerą.
Tais duomenimis remiantis nu
statyta, kad Veneroje planeta
neturinti magnetinio lauko,
kurį turi žemė Ir antras svar
bus reiškinys, kad Veneroje
esanti aukšta tempera nes
karštis siekiąs 600 Farenhei
to, kai tuo tarpu mūsų žemė
turi tik 60 Farenheito laips
nių. Išvada aiški, kad nesant
magnetiniam laukui ir esant
Čie matome Generalinį Vikarą Prel. Kazimierą Miliaus
ką teikiantį palaiminimą Sutvirtinimo Sakramento dalyviams.
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Kaune Jėzuitu Gimnazijos Sukaktuvės

Jėzuitų gimnazija Kaune
(Čia matosi tik gimnazijos priekis, o dešinysis sparnas, turįs
tiek pat aukštų ir tęsiasi į Nemuno pusę — nesimato)

Jeigu ne žiauri bolševikų
okupacija, šiemet jėzuitų gim
nazija Kaune švęstų savo 40
metų gyvenimo jubilejų. Šia
proga yri malonu prisiminti
vieną kitą tos gimnazijos gy
vavimo iaktą.
Anais laikais vienintėl s lie
tuvis jėzuitas Tėvas Benedik
tas Andruška (miręs bolševi
kų kalėjime ties Maskva) su
sirūpino jėzuitų misijos įstei
gimu Lietuvoje. Po pirmojo
karo, dar vos įsisteigus ne
priklausomai Lietuvai, neleng
va buvo tai padaryti. Bet T.
Andruška savo ryžto neatsižadėjo, tik dairėsi, ką čia tin
kamesnio pakvietus pradžiai
į talką. Žinodamas vokiečių
tvarkingumą ir darbštumą, nu
tarė kreiptis į Rytų Vokiečių
provinciją. Ir štai jėzuitų ge
nerolas atsiunčia jauną, ener
gingą, giliai išsimokslinusį Tė
vą Joną Kipą. Jis atvyko
1922 metais, griebėsi mokytis
lietuvių kalbos ir jau 1923
metais sumanė atidaryti jė
zuitų gimnaziją Kaune buvu
siuose nuo senų laikų jėzuitų
namuose, bet labai apleistuo
se, nes caro laikais provoslavai ne tik namus, bet ir
bažnyčią nusavins.
Lietuva jaunutė, karo nua
linta valstybė, pati dar vos
kylanti iš griuvėsių, Lietuvos

pinigas dar tik įvestas, vis
kas brangu ir tokiose aplin
kybėse steigti gimnaziją, atro
dė negalima.
Pasiryžimas viską daro ir
Dievas laimina. Tėvas Kipas
vyksta pas šv. Tėvą Pijų XIjį, įsidrąsinęs prašo pagalbos1.
Popiežius neduoda aiškaus
atsakymo, bet žada pagalvoti.
Ir štai po 3 mėnesių birželio
24 d. savo vardinėse T. Kipas
gauna iš popiežiaus sekreto
riaus telegramą, kad šv. Tė
vas myli Lietuvos jaunimą ir
dėl to skiria gimnazijai 20
tūkstančių dolerių paskolosPraėjus trumpam laikui atei
na iš Romos antra telegrama
kad šv. Tėvas jaunimui dova
noja tą paskolą.
Tuojau kyla visų namų
frontu dar pora aukštų. Pra
sideda mokslas. Per jėzuitų
katalogus jieškoma su lietu
viškomis pavardėmis pagalbi
ninku ir du randama Šiaurės
Amerikoj, T.T. Antaną Mešlį
ir Praną Aukštikalnį (paskuti
nis neseniai mirė) Tiedu Tė
vai kviečiami į talką. Buvo
sunki pradžia. Bet be T. Aa
druškos, jau jėzuito, dar šio
ja į jėzuitus klierikai: Juozas
Venckus, Jonas Paukštys ir
gavęs kunigo šventimus misi
jon. T. Jonas Bružikas. Po jų
vėl visa eilė jaunuolių, vieni

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

Panašūs įsakymai taupyto
jų psichologiją veikia labai
neigiamai. Taupytojas savo
pinigais nori laisvai disponuo
ti. Todėl ir įsakymo 4 str,
numatąs laisvą išmokėjimą in
dėlių, įmokėtų po 1940.VI.17,
nieko negalėjo suvilioti — tau
pytojai tarėsi būsiant tikslin
giau laikyti pinigus pas save
«kojinėje» arba, dar geriau,
iškeisti juos į materialines
vertybes — prekes. Tai pas
katino griebtis įvairių preky.
bos suvaržymų, kurie anks
čiau aptarti.
įsakymą paskelbus, indėliai
tirpte tirpo. Jie nebuvo papil

domi, nes tiek įvairūs versli
ninkai savo sutaupų ar die
nos pajamų
į
bankus
nebene
šė. Indėliams mažėti buvo la
bai palankios sąlygos, nes bu
vo nustatyta gana aukšta lais
vai išmokamų indėlių norma
— 250 litų per savaitę arba
1.000 litų per- mėnesį! Kadan
gi didžioji indėlių maeė susi
deda iš indėlių iš viso mažės
nių negu 1 000 litų tai pasta
Tiesiems mažėti nebuvo be.
veik jokių klūčių.
Bankų įtempimą pakanka
mai rodo ūmai padidėjusi bank
notų apyvarta. Per dvi savai
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iki šiai dienai ir dar nematy
ti galo Lietuvos priespaudai
ir kančioms.
Galiu Užmiršt...
Nors tokiose liūdnose aplin
Galiu užmiršt gražiausi rožės žiedą,
kybėse minime tąsias 40 me
Ir tavo nuostabiai žydrias akis,
tų sukaktuves, mes vis vien
Galiu užmiršt vargus, nelaimes, bėdas,
džiaugiamės nors praeities
Bet vienas vardas nuolat sieloj liks.
darbais, pagal Lietuvos imną:
«Iš praeities tavo sūnūs te
Galiu užmiršt žaizdas, pavojų, mirtį,
stiprybę semia. Ir šviesa ir
Ir meilės gėlą ilgesio skaudaus,
tiesa mus žingsnius telydi».
Bet aš tavęs. Tėvyne, neužmiršiu
Kad nepįduotų bolševikams
Ir tavo balsą nuolat siela jaus.
visus sunaikinti, dalis jėzuitų
jaunuolių ir mokinių 1944 me
Esi tu mano, nors kažin kur būtum,
tais pasitraukė į užsienius ir
Nors mus atskirtų marios ir kalnai.
čia baigę įvairiuose universt
Tave matau kaip deimantą mažutį,
tetuose mokslus, dabar vėl tę
Esi, kaip saulė, nuolat, amžinai...
šia tarp užsieniečių lietuvių
Ir nors nūnai klajoju aš suvargęs
išganingą Bažnyčiai ir Tėvy
Ir laukiu poilsio ramios dienos .. .
nei darbą.
Bet kaip malda — šventasis tavo vardas,
Vėl trumpu laiku įsisteigė
Kaip tas kryželis prie širdies manos.
Čikagoj Jaunimo Centras, ku
ris per 5 metus savo sienose
spėjo talpinti įvairiuose paren
gimuose ir mokykloje iki 80
tūkstančių dalyvių, daugiau
siai iš jaunimo tarpo. Gi Mon
trealyje—Kanadoj, taip pat
Montevideo—Urugvajuje įsis
teigė lietuviški namai su sa
įTėvus, kiti į brolius.
vinc jolo laiškas: «Bružikas lėmis ir žaidimo aikštėmis
Dievui laiminant gimnazija miršta Lietuvai dviems me jaunimui ir gražiomis bažny
prisipildo mokiniais, atsidaro tams». Iš tų dviejų metų pasi čiomis.
O Sanpaulyje dėl jėgų sto
internatas su 1 0 mokinių, o daro 6 metai ir misijon J.
Bružikas
pervažiuoja
visas
kos dar negalėjo, bet paaugė
gimnazijos dalyvių skaičius
lietuvių kolonijas Amerikoje, jus jaunų jėzuitų skaičiui,
pakila iki 500. Vėl nėra vie
tos, o dar čia atsidaro prie pravesdamas 200 savaičių mi yra vilties susilaukti plates
sijų, o žmonės tiek pasirodė nio veikimo ir sanpauliečių
gimnazijos pradžios mokykla.
duosnus, kad aukų pakako pa tarpe, nes jėzuitų generolas
Ką daryti?
statyti dar du aukštu ant de kito tikslo neturi su lietuviais
Tėvas Jonas Bružikas, išbu šinio sparno, atremontuoti baž jėzuitais kaip tą, kad jie išim
vęs 5 metus gimnazijos di nyčią, įsteigti turtingiausią vi tinai darbuotųsi lietuvių imi
rektorium, siūlo kategorišką soj Lietuvoj gamtos muzėjų grantų ar tremtinių tarpe.
išeitį Šiaurės Amerikos kle su retais eksponatais, kad iŠ
bonai pradėjo prašyti vesti visos Lietuvos plaukė moki
jų parapijose misijas. Tėvas niai ir studentai pažiūrėti re
Bružikas ir sako provincijo tų dalykų
lui: «Leiskite mane į Ameriką
Kada gimnazija pasiekė aukš
vesti misijas, tai bus galima čiausią žydėjimo laipsnį ir da
gauti ir gimnazijai aukų». Pro vė vai ius, išle sdaroa net 10
vincijolas nesutinka, sakyda kartų abiturientus, iš kuri:
mas: Kaip gi Bružiką leisti į Lietuva s silaukė įžymių tau
Ameriką? Kas užims jo vietą tos ir Bažnyčios darbininku
Gimnazijoj ir dviejų laikraš bei vadų, štai pasigirsta 1940
čių — «Žvaigždės» ir «Misi metais birželio 15 dieną radi ’
jų» redaktoriaus vietą? O T. jo bangomis šiurpulinga ži
Bružikas paprastai atsako: nia: «Per Lietuvos sieną žen
«Provincijole, o ką darytum, gia niekeno nesiklaususi bol
jei tamsta vieną rytą randate ševikų kariuomenė», laužyda
lovoje T. Bružiką negyvą, ar ma nesenai padarytas nelie
uždarytumėte gimnaziją ir čiamybės sutartis. Su tuo mo
laikraščius»? Provincijolas at mentu prasidėjo ne tik moky
sako: «Neuždaryčiau».
kloms, bet ir visai Lietuvai
Po mėnesio ate na T. Pro- Golgotos keliai, kurie tęsias
Petras Babickas

tęs, nuo VI 15 iki VI.30, ji pa
didėjo 16 mil. litų arba 9%,
per kitas dvi savaites — dar
6 mil. litų arba iš viso 13%.
Banknotų apyvarta pasiekė
rekordinės 200 mil. litų su
mos. Lito padengimas diena
iš dienos smuko.
Pasirodžius, kad pirmojo
įsakymo priemonių nepakan
ka, VII 16 finansų ministeris,
susitaręs su valstybės kontro
lierium, paskelbė antrą šio
turinio įsakymą; 1. Atsiradus
būtinam reikalui sutvarkyti
pinigų apyvartą ir užkirsti
kelią spekuliacijai, nuo š m.
liepos 17 dienos visos pirma
eilių ir antraeilių miestų pre
kybos įmonės, turinčios vers
lo liudijimus I ir II rūšies,
visi eksportininkai ir importi
ninkai ir tie prekybos tarpi
ninkai, kurie laiko savo ži
nioje prekes pirduoti, ekspe

ditoriai, o taip pat visi fabri
kai, dirbtuvės ir kitos įmo
nės, turinčios verslo liudiji
mus I—IV rūšies, turi savo
dienos pajamas, gaunamas už
parduotas prekes arba už pa
tarnavimus, kasdien įnešti į
banką, į savo einamąją sąs
kaitą. Mokėjimus ųž perka
mas žaliavas, kurą, pagamin
tus dirbinius ir prekes vykdy
ti perkėlimais iš vienos ein.
s tos į kitą ein. s tą 2. Griež
tai draudžiama laikyti įmonės
kasoj pinigų: a) I rūšies pre
kybos įmonėms — daugiau
kaip 5% vienos dienos paja
mų, gautų grynais pinigais,
b) II rūšies prekybos įmo
nėms — daugiau kaip 10%,
c) I — IV rūšies pramonės įmo
nėms — daugiau kaip 5%. d)
I—-II rūšies restoranams, vai
gykloms, bufetams ir pana
šioms įmonėms — dairiau

kaip 30%. 3. Visos kredito
įmonės, kuriose yra prekybos
ir pramonės įmonių ein. sąs
kaitos, turi išplėsti ein. s-tų
operacijas ir aptarnauti kli
jentus, jų kaštais, atitinka
mtis mokėjimo (pervedimo)
blankais. Kredito įmonių vado
vybės turi tikrinti perkėlimų
teisingumą, 4. Už šio įsaky
mo vykdymą atsako įmonių
vadovybės, savinininkai. arba
jų įgaliotiniai ir buhalteriai,
jei jie yra 5. Šio įsakymo
vykdymą, be valstybės kon
trolės organų, taip pat seka
įmen u darbininkų ir tarnau
tojų kom tetai, kurie apie
paste ėtus nukrypimus prane
ša valstybės kontrolei.
Teif-ė išleisti tokį įsakymą
finansų ministeriui buvo su
teikta tik vėliau, (VII 29), ka
di į Nepaprastuoju metu tau-
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DIKTATORIUS CASTRO
SUSLĖPĖ GINKLUS

Buvo keliais laivais pade
moastruota. būk Kruščiovas iš
gabeno iš Kubos visus gin
klus. Bet kubiečių pogrindžio
šaltiniai išvardijo 21 urvą ir
kitas vietoves, kur diktatorius
Fidel Castro suslėpė karinius
ginklus Tie ginklai yra sus
lėpti Soroa kalvose, ūkyje
tarp San Chritobal r Cande
laria miestų, Havanos provin
cijoje, Jumuri slėnyje. La V’c
toria koperatyviniame ūkyje,
pietryčiuose nuo Cardens, Sa
torre kalvose, netoli Limonar.
240 akrų apylinkėje Las Vi
las provincijoje ir kitose vie
tovėse.

ALŽYMJOJE UŽDRAUSTA
VEIKTI KOMUNISTAMS.
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trus. televiziją Lietuvos dvasiėkiją ir bažnytines pamal
das.
NAIKINAMA ŠVENTĖS

Čekoslovakijoje nuo senos
senovės įsigalėjo paprotys
švęsti Velykų antrąją dieną.
Komunistų centro komitetas
pasiūlė įvykusiai gruodžio mė
nesį partijos konferencijai pa
naikinti Velykų antrąją die
ną, taip pat ir spalio Sdicą
— pirmosios respublikos įkū
rimo šventę
Iš provi cijoje išeinančių
laikraščių matyti, kad šis ko
munistų centro planas susidū
rė su smarkia gyventojų re
zistencija.

NEBŪSIĄ LIETUVIŲ
LITERATŪROS

«Komunisto» 10 nr K. Am.
brazas aiškiai pasisako, kad
Ben Belos vyriausybė už reikia panaikinti tautišką lite
draudė komunistų partijos ratūrą, o siekti sovietinės
veikimą visame llžyrijos kraš tarptautinės literatūros, kurio
te Taip pat planuota komu je atsispindėtų visos snvieti
nistų partijos konferencija Už jos dvasia, o ne tik lietuvių
drausta ir net komunistų tautos Dėl to ir kalba, tęsia
spaudos konfe encija neleis toliau Ambrazas, turi būti ru
ta Alžyriečių vyriausybė pa
reiškė, kad leista veik i tik
Nacionaliniam
išlaisvinimo
frontui Toks Alžyrijos vy
riausybės pasielgimas yra di
delis komunistams smūgis
Jauna Alžyrijos valdžia suge
bėjo tai padaryti, tuo tarpu
stipriausios pasaulio valsty
bės dar vis klūpčioja prieš
auksinį komunizmo veršį

Jurgis Baltrušaitis

GIESMĖ
Yr iš svajų vienišųjų viena,
Ant šios žemės visų vienišiausioji...
Yr iš žadėtų šalių tik viena,
Josios siekiantiems — tolio toliausioji..
Mirksniu džiugiu sulauktos pilnaties
Ši svaja lėlyte įsižiebianti...
Laimė bus to, ką tamsybėj lemties
Si žvaigždėta guoda bepaliesianti...
Žemės šlaitais keliuose tolimuos
Širdyje visa kas pasimirštama,
Ji tik viena, kaip gyvavus, gyvuos,
Kaip vaidas sapne, ji nemirštama, —

Ji tik viena mus lydės visados
Akmenėtu taku begalybėse, —
Tyliai, kaip motina mažui, giedos
Apie puotą kilnių amžinybėse...

Moteris žmonijos Vienytoje
M, VENDRIK
Pasaulinės Katalikių Mergaičių Federacijos Pirmininkė
(tąsa)
sutinka daug kliūčių Nuo am
VISUOMENĖS VIENYTOJA. žiu viešąsis gyvenimas buvo
Moters išėjimas į viešumą vyrų sritis ir jis turi vyrišką
pobūdį, todėl neišvengiamai
moters įėjimas į šią sritį su
tinka kliūčių. Viskas, kas nau
ja ir neįprasta, priimama ne
lengvai
Manoma, kad moteris nesug“ba svarstyti kaikurių daly
kų tik dėl to, kad jos reakci
ja nėra panaši į vyro. Bet čia
kaip tik ir yra tas ypatingas
moteriškumo būdas, kuris ga
li išbalansuoti ir papildyti
sprendimą. Moterys turi su
prasti, kad pakeis i šimtme
čiais nusistovėjusią tradiciją,
net ir
tada, kai pakeitimas naudan-

VIS LABIAU BEDIEVINAMA
LIETUVA

Pagal «Tieses» pranešimą
(253 nr.) Lietuvoje sudaryta
bedievinės propagandos «moks
line» taryba. į kurią įeina
mokslo, ku tūros, spaudos, ra
dijo, televizijos ir kitokie ats
tovai. Tarp jų matosi J, Žiugž
da, prof P Slavėnas, J. Ra
gauskas ir kiti. Tuo tikslu šau
kiami posėdžiai ir daug ginei
jamasi ir laiko gaišinama, kad
surastų sėkmingesnius būdus
griaut tikė.imą Lietuvoje. Vie
nas «moksliškas» būdas jau
surastas -- juodinti, pajuokti,
apšmeižti per spaudą, tea
tos ūkiui tvarkyti įstatymą
buvo įrašytas nuostatas: «tvar
kyti prekybos, pramonės ir
kredito įmonių, namų savinin
kų ir kitų asmenų gaunamas
pajamas bei nus?atyti jų lai
kymo ir naudojimo būdus*.
Nuostatai, skatiną bepinigi
ai atsiskaitymą, iš esmės svei
kintini ir bet kurioje, ne tik
tarybinėje santvarkoje Situo
atveju jie buvo būtinybė, nes
krašte jautėsi kažkas pana
šaus į infliaciją Vartotojai
pirko, ką nugriebdami ir ne
labai težiūrėdami kainos, pre
kybininkai, nepaisydami visų
draudimų, be atodairos kėlė
kainas ir darė didžiules apy
vartas, o už prekes iš varto
tojų surinkti pinigai į tankus
nepatekdavo (žinoma, nekal
bant apie valstybines, koope
ratines ir pan. rimtas įmo
nes). Kadangi gauti naujų
prekių buvo sunku, nes urmi
ninkai nuo detalistų aprūpini

Gražu prisim nti Lietuvos šalelės laukų pjovėjėles!

mo susilaikė ir neišpirkinėjo
net prekių iš muitinių sandė
lių, tai surinkti pinigai savai
me krypo į spekuliatyvinį bet
kuriu vertybių pirkimą.
Prie spekuliacijos objektų
priklausė, šalia vertingesnių
prekių, brangeuybių ir užsie
nio valiutos, taip pat ir tary
binė valiuta Dar VI.21 finan
sų ministeris buvo uždraudęs
«daryti ir priimti Lietuvoje
mokėjimus už prekes ir pa
tarnavimus rubliais bei čer
voncais ir varyti jais bet ko
kia spekuliaciją». Iš tikrųjų
spekuliacija buvo varoma pla
čiu mastu Už vieną litą bu
vo duodama 3—5 rubliai Tai
maždaug atitiko abiejų valiu
tų perkamųjų galių santykį.
Vėliau įvykęs rublio ir lito
keitimo santykio 9.T0 nusta
tymas buvo aiški skriauda
tiek atskiram piliečiui, tiek
visam tautos ūkiui (žiūr. pla
čiau A. Tarulis, Kapitalų ir

namų nacionalizacija. «Lietu
vių Archyvas* It.).
Pats VII,16 įsakymas būdin
gas dar tuo, kad jame iškel
ta darbininkų ir tarnautojų
komitetų kontrolės teisė Iki
tol išmokėjimų tikslingumą,
remdamiesi VI17 įsakymu,
kontroliuodavo patys bankai
VII.16 įsakym i buvo įjungta
ir antra kontrolės institucija
— komitetai (valstybės kon
trolė praktiškai daugiau rūpi
nosi valstybinėmis įstaigomis,
kurioms vizuodavo išlaidų or
deriue't Tai buvo ryškus ko
mitetų kompetencijos nustaty
mas. dar labiau užakcentuo
tas ir išplėstas darbininkų ir
tarnautojų komitetams r nkti
bei kompetencijai nustatyti
VII,20 instrukcijos (žiūr sky
rių — Darbas), davęs jiems
labiau pakelti galvą ir prive
dęs prie smarkių konfliktų su
įmonių savininkais bei admi
nistracija. Apie tokius konf

sų kalba, nes juk tai esanti
turtinga ir lanksti kalba, juk
ji atstovaujanti tautų draugys
tei, bendražmogiškiems idea
lams. Žinokime kad K. Am
brazas yra Vilniaus literatū
ros kritikas ir jo samprotavi
mai yra baisus judošiškas
ž ngsnis j Lietuvių tautos su
rusinimo procesą.
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gas žmonijai, nėra vienos die
nos dalykas. Reikia daug drą
sos, kantrybės, takto, o svar
biausia pasitikėjimo savimi,
besiekiant šio tikslo sulig sa
vo moteriška prigimtimi. Tuo
mi įrodyti, kad jų pasirinktas
būdas žiūrėti į dalykus taip
pat turi reikšmės. Dar yra ir
kita kliūtis, kuri sulaiko mo
terį užimti vietą visuomenėje.
Ši kliūtis paeina iš jos pa
čios. Ji delsia pasiimti naują
uždavinį netik dėl to, kad pa
saulis dar nėra tam pribren
dęs, bet ir dėl to, kad ir jai
pačiai dar nėra aiškus jos
naujas kelias ir ji vis dar tu
ri per maža savim pasitikėji
mo. Abejonių netrūksta ir tar
pe pažangiųjų moterų.
Jeigu mes norime svąrstji?
ti, ko žmonės ir visuomenė iš
mūsų laukia, tai prisiminki
me Šv. Tėvo Pijaus XII žo
džius, pasakytus Pasaulio Ka
t&likių Moterų Organizacijų
Unijos Kongreso proga: «Jei
gu anksčiau moters įtaka bu
vo apribota šeima ir šeiminin
kavimu, tai šiandien jos veik
los akiratis plečiasi v.s to
liau, ar tai patinka kam ar
ne. Ji pasirenka visuomenėje
veikloje, parlamentuose, teis
muose, žumalizme ir 11. Šio
se visose srityse tenužymi mo
teri ssavo^veik m] taikos sieki
mui>... Ar tai nėra svarbiau-sia moters misija nešti taiką
ir vienybę nesutikimų ir ka
rų sudraskytam pasauliui? Jei
gu taip yra, tai paklauskime
mes pačios save, ar mes esa
me tos moterys, kurios nori
tiesti tiltus per prarajas, ski
riančias visuomenės sluogsnius ir rases. Ar mes išties
siekiame to. kas vienija, o
ne kas skiria? Ar yra mūsų
dėmenys nukreiptas į tuos
reikalus ir troškimus, kurie
mus riša Ar nebūtų naudinga
padaryti sąžinės ataskaitą va
dovaujantiems organizacijų as
menims? Kartais mes esame
taip labai įsigilinę į savo or
ganizacijų tikslus, kad užmirš
tame kitus ryšius suvisuome
ne: ir todėl, ar nusižengiame
kaip krikščionys prieš pašau
lį, kuris siekia vienybės (B. I :)

Trumpa ir nepreciziška sei
mo deklaracija buvo išryškin
ta ir papildyta VII 29 Bankų
nacionalizavimo įstatymu. Šis
įstatymas numatė, kad: 1. Vi
si bankai su jų skyriais, pri
vatinių asmenų seifai, drau
Tokiomis aplinkybėmis bu gijos ir lombardai nacionali
vo artėjama į «Bankųir stam zuojami 2 Nacionalizuojamuo
se bankuose skiriami vyriau
biosios pramonės nacionaliza sybės komisarai. Bankų komi
vimo
deklaraciją».
Ban sąrai įpareigojami stebėti ei
kų reikšmė ūkio gyvenimui namąsias sąskaitas ir verty»
buvo pakankamai aiški ir čia bes bankinių kredito įstaigų
aiškesnių tvarkymo priemo ir taip pat laiduoti pramonės
nių reikėjo laukti pirmoje ei ir ūkio įmonių bėgamąjį kre
lėjė. Toje deklaracijoje ban ditavimą.
kų reikšmė buvo apibrėžta
(B. D.)
taip: «Visa ekonominė šalies
sistema koncentravosi buržua
zijos rnkose ir buvo priemo
nė dirbančios liaudies eks
ploatacijai. Tokie bankai, kaip
Žydų Centralinis Bankas, Lie
tuvos Bankas ir kiti... vaidi
no čia svarbiausią vaidmenį».
liktus užsimindavo spauda, o
prekybos ministeris net išlei
do tuo reikalu griežtą įsaky
mą, uždrausdamas komite
tams kištis į prekybos įmonių
administravimo reikalus.

4 pusi.
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Minint Lietuviu Jaunimo Globėja.
Kiekvienos žmonių kartos
laikas turi savo laimėjimų ir
pralaimėjimų, šviesių ir tam
sių dienų nuo pat šio šimt
mečio pradžios gyvename vie
ną po kitos didelių ir skau
džių įvykių audras Paskuti
nio laiko Europos utopiški ir
žiaurūs režimai, baisios karo
pasėkos sujaudino visą žmo
niją Po karo staigios mokslo
naujienos, daugelyje kraštų
iškilęs ekonominis gerbūvis
ne retą asmenį apsvaigino,
vieną į kitą lūžtančios žemiš
ko gyvenimo audros daugelį
mūsų laiko jaunimo nuplėšė
nuo gyvenimo pagrindų ir
sužalojo visam gyvenimui. Vi
si — ir išsigelbėję ir nuken
tėję pasigedo žmogaus. Žmo
nija pradeda gaivalingai jo
jieško&i. Valstybės nepanaiki
nę kaikurių senų antigoniškų
nuostatų padeda juos į archyvus ir po daugelio šimtų
metų ten grįžta kadaise už
draustų vienuolynų tęsėjai,
grįžta šv. mišios ant senobi.
nių ir ilgai apleistų altorių.
Ne vien religijų hierarchai,
o ir valstybininkai šaukia jau
nimą kultūros ir humanišku
mo apaštalų aukai Popiežius
Jonas XXIII ne tik krikščio
nių tąrpe tapo mūsų laiko po
puliariaus.u asmeniu ne už
ką kitą, o už tai, kad pašau
kė visą žmoniją bendromis
jėgomis jieškoti vieni kituo
se brolio, turinčio, kaip ir aš
pats, tą patį dangišką Tėvą,
atpirkto to paties išganytojo;
kad pašaukė ir pasauliečius
tapti meilės ir išganymo apaš
talais
Tos naujai kylančios dva
sios šviesoje kaip jūs atrodo
te, Lietuvių jaunime? Nena
grinėsime čia jūsų bendrų pa
sireiškimų ar kiekvieno jūsų
dvasios. Lygindami save sų
kitais jūs patys nesunkiai ga
lite surasti, kuom esate paną
šūs į kitas, kuo skiriatės. Jei
gu kalbėti apie dvasinio gy
venimo akiračių ir polėkių ri
bas, tarpe daugelio kitų reiš
kinių, jūs parodote daug pa
garbos ir džiaugsmo, kai iš
jūsų tarpo kuris ryžtasi pil.
nam savarankiškam gyveni
mui ir jo misijai kitų tarpe
per kunigyotę ar vienuolinį
pašaukimą. Tačiau ir iš čia
gimusių ir iš Lietuvos išvež
tų jaunuolių tarpo labai maža
tokių, kurie patys tam ryžtų
si. Gėrį ir grožį vertinate
gerbiate tik permaža yra drą
sos ir ryžto jo siekti. Jūs ta
čiau išsiskiriate iš daugybės
jaunimo vienu d lyku — tai
savo šventuoju Globėju. Jis
nėra šventasis iš Popiežių

sosto nei iš kunigų ar vie
nuolių tarpo Jaunuolis pašau
lyje, pagal savo laiką plačiai
išmokslintas, pasaulinė jo
reikšmė valstybėje buvo to
kia, kad jo vardą minėjo vi
sa Europa, jam mirus Euro
pos jaunimas pradėjo burtis
į jo vardu įsteigtą broliją, vi
si jį garbino ir garbins kaip
šventąjį. Pačioje Lietuvoje šv
Kazimiero vardas visada bu
vo tiek branginamas, kad net
svetur išvykę lietuviai tą var
dą brangina iki šiol Ameri
koje pirmoji lietuvaičių vie
nuolių kongregacija pavadin
ta jo vardu. Tėvų Marijonų
įsteigia Amerikoje Provincija
savo globėju pasirinko taip
pat šv. Kazimierą. Jį sau Glo
bėju pasirinko prieš 50 metų
įsteigta Lietuvos Vyčių orga
nizacija, Atsiliepdama į lietu
vių tremtinių prašymą P. Pi
jus XII, birželio 21 d 1948
metais paskyrė šv. Kazimierą
Globėju visur pasaulyje esan
čiam lietuvių jaunimui. Jau
iš senai jis yra Lietuvos ir

visos Lietuvių tautos Globė
jas. Šį mūsų Globėją visi mi
nime su didele pagarba, mei
le ir pasididžiavimu
Brangus jaunime, jūs ypa
tingai atverkite savo širdis ir
protus šv. Kazimiero dvasiai.
Jo asmuo ir dorybės yra ver
ti ir mūsų laikais dėmesio ir
studijų Jis yAa toks asmuo,
kokio pasigenda ir jieško mū
sų laiko žmonija, Šventasis
pasaulio sūkuryje — štai žmo
gus reikalingas mūsų laikams.
Aukštai kelkite savo vėliavas
su šv, Kazimiero vardu. Pra
turtinkite ir jaukesniu pada
rykite patys savo gyvenimą
tapdami tais žmonėmis, ko
kių jieškoti keliasi mūsų lai
ko žmonija. Kelkite aukštyn
veidus, iš kurių plačiai žėrė
tų šventų jaunuolių pavyz
dys.
Šioje dvasioje ir tokiose
nuotaikose visi minėkime mū
sų -dangiškojo Globėjo — mū
sų karalaičio šventę
Vysk Vincentas Brizgys.
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Kazys Binkis

šilkasparniai Debesėliai
Debesėliai šilkasparniai
Saulės blizgančioje šviesoje,
Lyg ant marių baltos burės
Dangaus krištole plaukioja

Tolimoj pietų šalyje
Tyros bangos okeano
Juos pagimdė, išauginę
Ir šilkais juos apkedeno

Ir išleido į kelionę
Po svečias šalis lekioti,
O pietų vėjeliu liepė
Juos lydėti ir daboti.
Ir keliauja debesėliai,
Kur tik nori, kur sumano —
Ir po tyrlaukius klajoja,
Ir po plotus okeano.
Naktį, ilsis tarp kalnynų,
Rytą šypsos pailsėję
O paskui kaip gulbių pulkas,
Vėl išplaukia draug su vėju.
Kur pranyksta debesėliai,
Niekas, niekas jų nežino, Ar jie tyrlaukiuos sutirpsta,
Ar gelmėse vandenyno...

4) Mažosios mašinos «buzina»
5) Julytės balsas,
Šio mene io 20 dieną São
6) Jaunučių berniukų susi
Paulo Moksleivių Ateitininkų rinkimas.
naujosios ir senosios valdy
Kiečiausi dalykai:
bos nariai susirinko posėdy
1) Dantų daktaro kėdė,
je. Šiame posėdyje buvo per
2) «Bif com Fritas»,
duotos knygos ir taip pat
;
3) Ramovės durų rankena,
naujoji valdyba pasidalino pa
4) Kristi nuo kėdės
reigomis:
Lėčiausi dalykai:
Pirm. — Osvaldas Švitra, I
1) Telegrama,
Vice Pirm. - Paulius Verz2) Moteries pasipuošimas,
bickas, U Vice Pirm. — Clau
3)
«Gripe»,
dete Mackevičiūtė, Sekrt. —
4) Antano vairavimas.
Julija Jurgelevičiūtė, Ižd. —
5) Pasiruošimas repeticijoms
Paulius Nedzvega, Soc Reik.
Skaniausias dalykas:
Vedėja — Julija Kraujalytė,
MEDUS!...
Jaun. Globėja — Irena Šimo
nytė.
— Labai Gerai! — Sakė gir
Naujoji valdyba jau rūpina tas kitam vyrui — Mano drau
si apie kuopos REORGANIZA gas sakė, kad tu mane vadi
VIMĄ, ir prašo visiems, ku
nai melagiu, o tū man sakai
rie dar nesusimokėjo už «Ateį
tį> ir ta p pat nario mokes kad ne vadinai. Tai gal tu no
ri prikaiškoti, kad mano drau
čio, kad ko greičiausiai atsi
gas melagis?!.
lygintų.
«Ateitininke, prisijunk kuo
IEŠKOSI
stropiausiai prie kuopos vei
kimo.»
Jaunas kavalierius, kuris
rengiasi vestis, ieško susipra
tusio, pagyvenusio žmogaus,
kuris galėtų nuo tos kvailys
«TRYS, KETURI, PASI
tės atkalbėti.
JUOKT >
PRANEŠIMAI

Triukšmingiausl dalykai:
1) Kaimino radija
2) Laikrodis (iš ryto),
3) Kosulys teatre,

— Dvi panelės raštinėje žiū
rinčios į kalkulių mašiną: —
Tai biaurybė, dirba 25 vyrų
vietoje, kad ja kur. .

1963 m kovo
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LIETUVA
i-—t —-----------------------

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

FABRICA DE MALHAS
Petras

LENDORIUS

Advokatas

Šukys

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 1® vali
Casa Verde, 17,15 vat
Antrą :

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

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

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.

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

Lietuvi
Klausyk ir remk

Trečią:]

SĘ9—4' '

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą):

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. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:]
Vila Anastacio 8,30 vaių
«••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e

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

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

(Lietuvos laiku)

ESCRITÓRIO
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101įj.02
Fone 33-9951

VATIKANO RADIJAS

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

PRANAS & ČIA. LTDA;
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone: 52-0229
"Endereço Telegráfico: « C A B I U1N A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans
liuojama
SEKMADIENIAIS
7 vai. 15 min.

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Disiratos na junta Co
mercial - 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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

“fOflJA”

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

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

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

SIUVĖJAS
POVILAS- AMBROZEVIČIUb
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
OCXX^XXOOC30C>DG2XDGDOC3Q

••ttnnin»”'*;.-

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

PLÁSTICOS

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
posta] 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDO-YA

IRMA© J CARRIERI
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

r iadoya vanduo yrf danai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

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

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postai 3967

Casa Sprindys & Čia.

SÃO

PAULO.:

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų/ indų bei darbo įrankiųg
krautuvė tiktai pas

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.

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

į!
L

|

EJCKITOKIC CONTAEIL

FMAJCIMENTC

I

Irmãos Nascimento

i
$i

RE«. C.K.C. (P. Nre 1.4(4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

s

I

į

RUA COSTA BARROS,

34-C

TEL. 63-3285

V/LA

ALPINA

p

į

AV.

ZÉLINA,

515

—

CAiXA

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS,
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA
TINA IR PRENUMERUOJA
«MŪSŲ LIETUVĄ».
Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Alt. Atkočius 1 000 cr,, M.
Slautienė 1 000 c r, J. Žviagila 1.000 cr., Jonas Adomavi
čius 1 000 cr, Leonas Adoma
vičius 1.000 cr, Juozas Augu
lis 2.000 ©r., Juozas Vaišno
ras 1 000 cr., Antanas Maniušis 1.000 cr., Feliksas Meilus
1 000 cr.
Skaitytojai apsimokėję už
1962 m.:
Ona Geležienė 700 cr, Juo
zas Stepe navičius 700 cr., A.
Kučinskas 1.000 cr.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI
PAGAL AUKŲ LAPĄ (PER
MG. V NE) AUKOJO

Po Cr.$15.000,00 — Antanas
Pavilonis.
Po Cr.$10 000,00 — J. Jodelis, J. Čiuvinskas, M. Silva
Teixeira.
Po Cr.$ 5 000,00 — P. Šimo
nis, B. Tūbelis, J. Pukenis, J.
Guiga, K. Ambrozevičius, J.
Jakutis, Pr. Zagorskienė, Ir;
Šimonytė, H. Šimonytė, J. Ši
monytė, N. Vinkšnai tytė, L.
Jodelytė, J. ir I. Jurgelevi
čiūtės.

6
1912 m.,
6) Dybulskytė Danutė,
7) Gegžda Antanas, gim.
1922 m.,
8) Gerlach Elzė, Charlotte,
gim. 1891 m. ir 1923 m.,
9) Gudaitytė Lyda, gim. Su
gintų km , Tauragės apskr,
P@STAL, 4118 — SÃO PAUL©
10) Izganaitienė Ona, gim.
Sakalauskaitė 1902 m ,
11) Jovarauskas Algimantas
Po Cr.S 4 000.00 — N Sta
siulionis.
Feliksas, gim. 1932 m., sūnus
Po Cr $ 3.000,00 — J. Skisti Jono,
12) Jovarauskas Zigmantas
mas ir adv, V. Ausenka.
Po Cr $ 2 000,00 — J. Bau Juozapas, gim. 1933 m., sū
žys, Alf. Žibąs, A. Serbentą, nus Jono,
13) Katilius Mykolas, gim
J. Juodgudis, Al. Vinkšnaitis,
Alg Mošinskis, J. Sprindys, 1922 23 m.,
Jarmalavičiai, O. Sinkevičie
14)Kairia Antanas, gim. 1924
nė, A. Dirsytė, O. Tijunelienė, m. Mečenų km , Kėdainių aps.
15) Kattovvic Mykolas, gim.
K, Paukštys.
1924
m Vilniuje,
Po Cr $ 1.000,60 — N, Auta
16) Krjptavičius Jonas, gim.
naitis, J. Šiaučiulis, P. Radze
vičius, J. Belevičius, D. Pe- 1925 m . sūnus Kazio,
17) Kudriašovas Samsonies,
traitienė, O. Masienė, L.Cvir
ka, A; Gudavičienė, J. Silic- gim. 1925 m;,
18) Kujalis Vilius, gim 1915
kas, M. Dirsienė, V. Skurke
m.,
Krikonių km., sūnus Jono,
vičienė, J. Masiulis, O. Ado
19) Kuprelis Steponas, gim.
mavičienė, V. Tatarunas, H.
Danielienė, V, J. Kutkai, A. 1910 1913 m , sūnus Juozo,
20) Lingaitis Juozas, gim,
Kairys, H Baltaduonienė, J.
Aleknavivičius, E. Labuckie- 1921 m., Možikiškių km., Tau
nė, N. Satkūnas ir Br. Rais ragės apskr,
21) Mazanko Jonas, gim.
kas.
Po Cr.$ 500,00 — P. Pavilo 1923 26 m., sūnus Ipolito,
22) Mordošaitė Monika, gim.
nis M. Tamaliūnas, V. Žukas
1925 m. Utenos apskr., duktė
ir J. Makuševičius.
Juozo,
Be to, V. Sprindys davė
23) Moskaljunas Stasys, gim.
Cr S 100,00 ir A. Gaiva Cr.250,
ir likutis nuo vaišių Cr. 1650,00. 1926 m, sūnus Antano,
24) Markus Antanas, gim.
Visiems aukojusiems nuošir
1907 m., Kretingos apskr,
džiausiąs AČIŪ.
25) Matinkas Aleksandras,
— Kovo 4 d. 7,45 vai. eg gim 1907 m.
zekvijos už Igną Pečkaitį.
Ieškomieji arba apie juos
Prašoma pažįstamų atsilan žinantieji, prašomi atsiliepti:
kyti.
Sr. Consul A Polišaitis, Rua
Dom Jose de Barros. 168, 5.o
PAIEŠKOMI:
and. Caixa Postai 7249, São
Paulo.
1) Antanavičius Jurgis,
2) Bakanovas Jonas-lvanEf
SESUO MIRTIS...
rėmo, gim 1900 1908 m.Kaune,
3) Bartkevičius Vladas, gim.
Šv Pranciškus Asyžietis ir
1917 m. Panevėžy,
ir mirtį vadino seseria, nes ji
4) Bisnevičius Marijus, gim. geriausia draugė, kuri atida
1902 m.,
ro žmogaus sielai duris pas
5 Bieliukas Juozas, gim. Dievą.

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 Andar
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 auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą .
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikolbūtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

nos Mišios bus antradienį ko
vo 5 d. 7,45 vai. ryte V. Želi
nos bažnyčioje, Prašoma vi
sų skaitlingai dalyvauti.
Viena diena prieš tai Die kad jo padarytos nuolaidos ir
vas pasišaukė ir antrą, dar kompromisai išgelbėjo pasau
senesnę lietuvę, Oną Šatienę lio taiką.
iš Vila Belos.
Mirusiųjų giminėms reiškia
me gilią užuojautą, o patiems parinks dar kokius objektus.
Kaip pasisekė ekskursija į
mirusioms prašome amžinos
šviesybės ir atilsio pas Dievą. Urugvajų ?
Iki išėjo laikraštis, dar be
VISI, KAS GYVAS Į TALKĄ!
veik jokių žinių neatėjo iš
Montevideo,
tik buvo iš spau
«Mūsų Lietuvos» Redakcija
ir Administracija kviečia vi dos patirta, kad ten viešpatau
sus į talką. Kas gali surasti ja generalinis streikas. Nesą
naujų skaitytojų, kas iš senų susisiekimo, neveikiąs paštas,
jų skaitytojų surinkti metinį telefonas ir nedirbančios jstai
mokestį, kas išnešioti, kas gos. Jei taip, tai liet. Kongre
ateiti į pagalbą laikraščio sas vargiai galėjo įvykti. Iš
ekspedicijai, kas žiniomis ir girsime iš pačių ekskursiniu
straipsniais Žodžiu — visu kų lūpų, kaip ten sekėsi, nes
tikimės jau greitai sugrįžtan
kuo, kas gali eikime laikraš
čiui padėti, nes užėjo sunkūs čių.
laikai ir nuo pačios visuome
— Laiškai: Sejunas Anta
nės priklausys, ar laikraštis
nas, Antanas Bakanauskas.
galės išsila'kyti, ar bus pri
Jonas Antanaitis, Miss Moni
verstas užsidaryti, nes Brazi
lijos laikraščiai vienas po ki ca Jonavičiua, Antonio Pavi
lonis, Mrs. Audra Katafay,
to jau užsidaro.
Miss Eugenija Pakalnytė, Ju
Senesnieji ir jaunesnieji
lia Gudanavičius, O. Rutkaus
Ateitininkai jau pasisiūlė atei
kaitė.
ti į pagalbą. Lauksime ir ki
tų bendradarbių Kas išsigali
te, pasisiūlykite išleisti vieną
IŠ URUGVAJAUS LIET.
ar daugiau numerių, nes šitas
dalykas ypač sunkiausiai įvyk
BIULETENIO
domas Atėjo pasisiūlymai iš
JAV-bių valdžios viršūnės
kai kurių asmenų išleisti lai
—
taip pat ir Urugvajaus su
kraštį, kaip antai iš p. Jur
gio SliesoraiČio p. A Bagdo pranta, kad svetimų kalbų
no. Kap J Čiuvinsko. p Mi mokėjimas yra žmogaus ver
nistério F Meyerio. Laukia tumo ženklas, kad savosios
me dar daugiau, nes metuose kultūros atsinešimas į naują
ją tėvynę ir jos palaikymas
yra 52 savaitės.
yra šio krašto kultūros pra
KAIP SEKASI KUN. J. ŠEŠ turtinimas. Todėl net valdžios
vairuotojai ragina mokytis šių
KEVIČIUI?
svarbių dalykų, kad nepaisant
Nuo išvykimo dienos, jau jų kilmės visi piliečiai būtų
du kartus buvo atvažiavęs išsilavinę savojoje kultūroje.
«Dėdė Juozas» iš São Roque
Užtat lietuviškosios kultu
ir papasakojo, kaip ten vis ros pagrindas — lietuviškoji
kas klostosi. Pamokos mažo mokykla, kaip ir Lietuvos
joj seminarijoj prasidėjo ko laisvinimo kovos vedimas, pri
vo 1 d. Visą šį laiką jis ruo valo visų mūsų, bet ypač tė
šeši pamokoms ir tarpais ge. vų sąmoningumo rėmimo. Mo
Taip ir praėjusią savaitę, rokai pasisėjo, atsigavo svei kinių skaičius visų šalių lie
gerai pasiruošęs ir aprūpin katoje. Iš veido matyti, kad tuviškose mokyklose yra ne
tas ligonio sakramentais Pe yra patenkintas, ramus, malo visai pakankamas. Šeima turi
lenų dienoj, iškeliavo amžiny nūs ir drąsiai žiųrįs j ateitį dėti visas pastangas, net ne
bėn Antanas Žukas iš V. Ze- Kai įsi veš gerai į pamokas, sgailėti didesnių aukų, leisti
linos, sulaukęs net 80 me žada dažniau atvažiuoti sek savo vaikus į lietuviškąją m o
tų. Paliko 5 vaikus vedusius madieniais ir padėti lietuvis kyklą. Ji rem asi tik tėvų at
(vieną dukterį, ištekėjusią už ko j kolonijoj, ypač organiza sakingumo pajautimu Šio įna
Balio Adomavičiaus ir 4 sū
cijos darbe su jaunimu. Už. šo gyvenamajam kraštui ir pa
nūs), 13 anūkų ir vieną proa klaustas, ką dėstys seminari reigos lietuvių tautai, be lie
nukį, taip pat senutę žmone
joj, atsakė: — iš pradžių loty tuviškųjų pradų ir tautos iš
lę. Palaidotas São Caetano nų kalbą ir matematiką, o vė davimo, niekas negali atsisa
dos Soldados kapinėse 7 die liau seminarijos vadovybė kyti (Moteris. 5 nr. 62(.

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.
'

— PARDUODMAS namas iš
3 kambarių 1 sale virtuve ir
banheira su dideliu barakonu
Via Anchieta 15 kl prie fab
riko Mereedez Benz ir Fontora, gerom sąlygom. Smul
kesniu informacijų Rua Caiovaá, 1363 — Sumare.
>1.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:
AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius
Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recados).

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš
RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.
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— VILA ŽELI NOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-S975
Rev. Jonas Bružikas, S. J.
Igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo,

tel. 36 2628, Brasil.

