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Mums Tenka Budėti, Visur Kelti Laisvės Byla, 
Reikalauti Tautai Laisvės

Pasik-albėjimas su VLIKo Pirmininku dr. A. Trimaku

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto Pirmininkas dr. 
A. Trimakas, «ELTOS INFOR 
MA IJŲ» Redaktoriaus pa 
siaustas, kaip Pirm, vertinąs 
šių dienų tarptautinę padėtį, 
apie tai. kokių esama galimy 
bių Lietuvos ir kt, pavergtųjų 
laisvinimo bylai patekti į 
tarptautinius forumus, kaip 
vertintina lietuvių veikla PET 
delegacijoje, atsakė:

Branduolinio karo grėsmės 
ir jo p -.darinių baimė y»*a 
pasiekusi šiandien tam tikros 
pusiausvyros, Tiek Vakarai, 
tiek ir Rytai turi pakanka
mai visa griaunančių ginklų 
vieni kitus sunaikinti. Abi pu 
sės tai žino ir neva tariasi 
dėl nusiginklavimo Tačiau 
kadangi nė viena nepasitiki 
antrąja jų ginklavimasis vyks 
ta toliau. Šioji padėtis verčia 
abu bloku siekti savitarpės 
pakantos ir tariamai taikaus 
sugyvenimo Šiuo sumetimu, 
kad ir neatsisakydamos savo 
politikos pagrindinių tikslų ir 
interesų, JAV ir Sovietų Są
junga bando laikinai sumsžin 
ti kai kuriuos trinties taškus 
ir atidėti tolimesnei ateičiai 
esminių problemų sprendimą. 
Tikimasi, kad laiko t-kmėje 
tos problemos pačios išsis
pręs arba bent sąlygos joms 
spręsti palengvės Vakaruose, 
b to, daug kas mano, kad 
tautinis pradas ir laisvės troš 
kimas. kaip galingesni, yra 
kartu ir patvaresni, negu ko
munizmas, ir jie laimės. Esą, 
reikią tiktai kantrybės ištver
ti ir palaikyti draugiškus san
tykius su komunistų paverg 
taisiais kraštais, keistis su 
jais kultūrinėmis vertybėmis 
ir kelti savo žmonių gerovę

Suprantama, kad tokio tarp 
tautinio posūkio atveju mums 
tenka budėti ir patiems savo 
bylą kelti visur ir kiekviena 
proga primenant ją ir reika 
laujant laisvės, ar tai kam 
patinka ar ne.

Tokia įvykių ir galvosenos 
raida netiekia, deja, daug vii 
čių, kad Lietuvos, kaip ir ki 
tų pavergtųjų tautų, laisvės 
byla greit patektų į Jungtines 
Tautas. Tai betgi nereiškia, 
kad mes neturėtume nieko 
daryti ir savo bylą padėti ar 
chyvan. Šia prasme darome 
žygius ir J. Tautų delegaci 
jas informuojame apie padėtį 
Lietuvoje ir apie mūsų tautos 
pastangas atgauti laisvę.

Pavergtų Europos Tautų 
Taryba (PET) atlieka svarbų 

darbą ir daug padeda Lietu
vos bylai kelti, jai garsinti 
ir laisvo apsisprendimo /tei
sių g ąžinimo reika auti. P^T 
kalba visų pavergtųjų tautų 
vardu, kas liudija, kad nepri
klausomybės siekia visos . pa 
vergtos Europos tautos ir kad 
vieninga kova yra ga ima, 
nežiūrint skirtingumų. PET, 
be to, turi išteklių ir pajėgų, 
pasišventusį personalą, kuo 
reikia tik pasidžiaugti.

Užsitęsusi pavergtųjų tautų 
nedalia ir nemažėjančios kliu 
tys joms atgauti laisvę prade 
da vis labiau slėgti ne vieną 
ir mūsų laisvės kovotojų To
lygiai neigiamai juos veikia 
neįprastos darbo ir.yve-nimo 
fąlygos, laikas ir fiziniai ne 
talav mai Nors veikti ne 
trūksta, bet jėgų jau nebe 
visada užtenka.

Vis dėlto tenka pasidžiaug
ti, kad vasario 16 d. minėji
mai šiais metais visur praėjo 
pakilia nuotaika ir aukų bu
vo surinkta daugiau, negu ' rą 
pernai Tad ro o, kad išeivi
ja nėra palūžusi

Maskvos pastangos mus 
skaldyti, silpninti mūsų at-pa 
rūmą komunizmo ekspansijai 
ir primesti santykius sn par 
vergėjų tarnais nedavė ligi 
šiol jų pageidaujamų rezulta
tų. Be vieno kito asmens ke
lionės į Lietuvą ir be kelių 
nevykusių straipsnių spaudo
je, nieko žymesnio Maskva 
nėra pasiekusi Vienas laikraš 
čių, kuris paskelbė daugiau 
tokių straipsnių, neteko skai 
tytojų paramos Tai rodo svei 
ką mūsų visuomenės nusista 
tymą. Visa ei ė VLIKo ir kitų 
organic cijų pareiškimų, nu
kreiptų prieš sovietinę kultū
rinę ofenzyvą, jos grėsmę su 
mažino. Šis faktas tačiau ne
reiškia, kad turėtume suma 
žinti savo budrumą Nelaimė
ję vienu keliu, komunistų 
agentai gali bandyti kitas prie 
mones mūsų atsparumui pa
laužti.

Kultūrinis bendradarbiavi
mas su sovietų pavergtąja 
tauta nebuvo ir nebus įmano 
mas. kol Maskva nepašalins 
kliūčių ir varžymo laisvai 
naudotis laisvojo pasaulio ir 
mūsų išeivijos kūrybiniais lai 
mojimais. Nieko neduos Mask 
ves patikėtinių bandymai su
organizuoti šiuo metu laisvų 
jų mūsų menininkų pasirody 
mus Lietuvoje ir komunisti 
nių meno darbuotojų atšilau 
kymą JAV ir kituose demo

kratiniuose kraštuose. Visiem 
pakankamai aišku, ko Mask
va tuo siekia

— Kaip atrodo šio me o 
VLIKo veikla?

Pasaulio politikai keičiantis 
tenka ypatingai rūpintis ry
šiais su tarptautinėmis ir tau
tinėmis įvairių kraštų organi 
zacijomis. veikėjais, spauda, 
politikais ir viešąja tų tautų 
opinija Kadangi J Tautų Spe 
cialioji, ta p vadinama. Dvi
dešimt Keturių, Komisija ne 
trukus numato baigti savo 
darbą Azijoje ir Afrikoje, rei 
k a dėti pastan as kad toji 
pati Komisija nukreiptų savo 
veiklą prieš sovietinį kolonia 
lizmą Europoje, taigi ir Lie
tuvoje Rūpinamės, kad visuo 
se tarptautiniuose suvažiavi
muose ar konferencijose būtų 
keliamas Lietuvos reikalas 
Kova su komunizmu yra vi
suotinė tolygiai turime daly
vauk visur, kur galime, prie 
šui duoti smūgį ir jį versti 
grąž nti mūsų broiams atim
tąsias žmogaus teises ir 
laisvę

Informaciniame darbo bare 
esame apėmę plačiausią ba-

Reikia savo propagandinį 
darbą tobulinti, ir ELTOS biu 
leteni-s pritaikyti užsienio 
spaudos ir žinių agentūrų 
reikalavimams.

Visos laisvojo pasaulio ra
dijo transliacijos lietuvių kai 
ba yra Lietuvoje gi dimos ir 
mielai klausomos. Nenuosta
bu, kad sovietai jas, yp tin- 
gai Madrido. Vatikano ir Ro
mos radijo programas, be per 
traukos trukdo. Klausytojai, 
tačiau, suranda būdų ir prie
monių jas išgirsti ir suprasti.

Darome žygių sudaryti prie 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 
dokumentacijos ir tyrinėjimų 
centrą Jei tai pavyktų, būtų 
daug atsiekta ir patobulinta.

Norėčiau padėkoti visuome 
nei už ligi šiol suteiktą VLI 
Kui paramą, bet taip pat pra 
šyti nepamiršti savo vargs
tančios tautos, tėvynės ir 
jos gyvybiniu reikalų, kuriais 
rūpinasi VLIKas ir kurie rei 
kalingi didesnės ir gausesnės 
paramos. Nuo visuomenės 
duosnumo pareis mūsų radi 
jo prograt ų į Lietuvą F.L 
TOS biuletenių, tyrinėjimo 
cent o ir kitų darbų apimt.s 
ir turinys.

— BRAZILUOS vidaus poli 
tikoj vėl viskas tvarkoj Ba
landžio 16 d respublikos pre 
zidentas J. Goulart pietavo su 
krašto apsaugos ministeriu ir 
kita kariuomenės vadovybe.

10 NR. LEIDĖJAI YRA PARQUE DAS NAÇÕES 
LIETUVIAI

Mūsų vienintelis lietuviškas 
laikraštis visoj Brazilijoj turi 
būtinai išsilaikyti, nors viskas 
nežmoniškai pabrango. Teisy 
bė, «Mūsų Lietuvos* prenu
meratoriai jau moka po 1000 
kr. metams, bet nėra tiek 
tūkstančių skaitytojų kad lai 
kraštis galėtų vien iš prenu
meratų išsilaikyti. Dėl to ver 
kiant reikia ieškoti pašalinės 
pagalbos.

Paskiri industrialaė išleidžia 
po numerį ar daugiau, bet 
neturtingesni neįstengia tai 
padaryti, dėl to susideda ma 
žesnėmis sumomis į krūvą ir 
išleidžia savaitinį numerį jau 
tf ip padarė Porto Alegre lie
tuviai Vila Anasticio Dr. Ba
sanavičiaus Būrelis ir štai da 
bar Parque das Nações lie
tuviai.

Šioj viloj yra daug susipra 
tusių lietuvių, kurie daugu
moj jau čia gyvena nuo 1931 
ir 32 metų. Per tuos 30 metų 
au jie įstengė savo darbštu

mu oasistatyti sau namebus. 
Augant lietuvių skaičiui, su
silaukė lietuviškos mokyklos, 
kurią baigė daugelis lietinių 
vaikų Buvo ruošiami vakarė 
liai, vaidinimai, šaukiami su
sirinkimai.

Igus metus Čia mokytoja
vo Stasys Jurevičius, jam | a 
dėjo A.A. Edmundas Bortke 
vičius ir kiti, vieni užleisda 
mi savo patalpas, kaip Evai 
das Petraitis kur buvo daro 
mos repeticijos, ruošiami bu

Iš prezidentūros pareiškimų 
matyti, kad kariuomenės va
dovybė yra vieninga ir draus 
minga, pasi y žūsi ginti kons
titucinę ir demokratinę tvar
ką Kilęs nesklandumas tarp 
krašto apsaugos ministério 
gen Kruel ir Rio de Janeiro 
apygardos kariuomenės vado 
gen Osvino, yra išlygintas. 
Iš prezidento pasisakymo ma 
tyti. kad gen Osvino išeis at 
sarg n, bet kartu jis užims 
atsakomingas pareigas civili
niame gyvenime 'J ai bus lyg 
ir atsidėkojimas prezidento 
už jo politikos parėmimą Spė 
jama, kad gen. Osvino bus 
paskirtas Petrobras kompani 
jos pirmininku.

Kaikurių sindikatų raudoni 
vadukai grasina, jei gen. Os
vino būt atleistas atsargon 
ar kur kitur perkeltas tai jie 
skelbtų generalinį Brazilijoj 
streiką. Gasd nimas ir pasi
liks gąsdinimu!

- RESPUBLIKONŲ partija 
tai pati seniausia Brazilijoje 
politinė partija, balandžio 

fetai. Algirdas Šukys užleis
davo savo garažą. Savo lietu 
višku veiklumu pasirodė Jo
nas Buragas, Kazimieras Sko 
rupskis, Albertas ir Onutė 
Stočkai, Ar tanas Navickas. 
Pukenių šeima iš Santo An
drė ir daugybė kitų lietuvių, 
kurių čia neišvardinsi dėl 
vietos stokos. Visi sutartinai 
darbavosi ir dabar darbuoja 
si. Štai kad ir dabar mielai 
suaukodami po nemažas su 
mas laikraščio išleidimui Pa 
minėsime pačius stambiausius:

Kazys Skorupskis 2 000 cr., 
E\aidas Petraitis 2.000 cr., A. 
Šukys 2,000 cr., Girčys 
1.500 cr. Grabauskas 1.000 
cr., J Buragas 1 00u cr, Jo
nas Navickas 1 000 cr., Alb. 
Stočkus 1 000 cr, J. Stugis 
500 cr.. Alb, Budrevičius 500 
c .. Vacį. Ciurlevič’us 500 cr. 
Vict. Damcauskas 500 cr. a. 
Navickas 500 cr , Kohei Schiu 
ra (japonas) 500 cr, Anie etas 
Nagis 500 cr.

Kurie vėliau paaukos, bus 
paminėti sekančiuose nume
riuose. Aukas nešti pas Joną 
Buragą. Laikraščio Adminis
tracija labai dėkoja ir yra 
laiminga turėdama tokią uo
lią lietuvišką koloniją. Norė
tų susilaukti ir iš kitų kolo
nijų panašių davinių. Tik rei 
kalinga, kad kas paimtų ini- 
cijatyvą ir pereitų per lietu
viškas šeimas

Dėkinga Administracija.

mėn. 18 d., Itū mieste, São 
Paulo estade, iškilmingai at
šventė 90 metų sukaktį. Itū 
miestą šiai sukakčiai atžymė
ti pasirinko todėl, kadangi 
šiam mieste partija buvo įs
teigta Iškilmėse dalyvavo, 
šiuo metu gar iausias Brazi
lijoje žmogus. Guanabaros gu 
bernatorius lARLl S LACER 
DA, kuris buvo pagerbtas už 
drąsų demokratinių principų 
gynimą ir kovą prieš komu
nizmą.

*— Brazilijos vyriausybė ne
apsiėjo be išleid mo naujų 
popierinių pinigų Šį mėnesį 
apyvarton paleido vėl de
šinus bilijonų popiencių kru 
zeirų.

— DOLERIO kaina jau ku
ris laikas yra pastovi. Lais
voj rinkoj svyruoja tarp 630- 
650 kr. Oficialus kursas 475 
kruzeirai.

— Balandžio 22 d bus išrink 
tas V. Vokietijos min pirm ko 
Adenauer įpėdinis K, AdenaU 
er j ra 87 m. amžiaus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



9 pusi, MUSŲ LIETUVA 1963 m balandžio 20 d

K7 ZACHSTANE 1962 Į M. PA 
ŠALINTA 18.000 PAREIGŪNŲ

Kom. partijos pirmasis _se_ 
kretorius Kazachstane, M. Ju 
■upovas, • Kazacnstanskaja 
Pravda» laikraštyje paskelbė 
duomenis apie Kazachstane 
pernai įvykdytus valymus. 
Esą, daug pareigūnų buvo pa 
šalinta dėl vagysčių, neparei 
gingumo, kyšininkavimo, nesu 
gebėjimo ir pan. Nurodyta, 
kad 1962 m vagystės Kazache 
tane pasiekusios 7 mil rb. 
sumą (1 600 000 rb, daugiau 
kaip 1961 m ). dėl grobstymo, 
sukčiavimo ir kt. blogybių 
tik praėj. metais iš mažmeni- 
nė« prekybos buvo atleisti 
18.479 tarnautojai, vad plėši- 
ninių žemių kolchozai praėj. 
trijų metų tarpe dėl blogų oro 
sąlygų ir kt. priežasčių turė
jo 54» mil. rb. nuo tolių, iš 
670 Kazachstano sovchozų di 
rektorių net pusė buvo atleis 
ta del nesugebėjimo dirbti 
Jusupovas dar nusiskundė, 
kad partiniai sekretoriai rajo 
nuošė stambiai lošia korto 
mis, leidžia dideles sumas ir 
įsiskolinę nesivaržo imti pini 
gus iš įmonių ar kolchozų ka 
sų Tie lošimai jau virtę epi
demija. Apie blogybes sočia 
lis inės stovyklos kraštuose 
p ačiai informavo ir akarų 
spauda, pvz. Paryžiaus «1 e 
Monde» (kovo 23 d n ry)

VOKIEČIŲ PR' KYBOS
MISIJA V1RŠUVOJE

Pasibaigus kelias savaites 
trukusioms lenkų vak vokie 
čių deryboms dėl prekybos 
ryšių, jau greitu laiku Varšu
voje numatyta įsteigti Fed. 
Vokietijos prekybos atstovy
bė. Jos nariai negalės turėti 
diplomatinių privilegijų. Bon- 
noje ouvo paneigta «New 
York Times* žinia, kad len
kai «žmoniškumo sumetimais» 
toai kuriuos vokiečius įsileis
tų į s itis anapus Oderio ir 
Neisės upės. Nuo seniau ga
lioja susitarimas, kuriuo vo
kiečiai iš buv. Ryprūsių gali 
persikelt pas artimuosius, gy 
venančius Fed Vokietijoje.

PASKUTINĖS TUCHAČEVS- 
KIO DIENOS

Sovietų rašytojas, 72 m amž 
Lev Nikulin, mėnesinio žur
nalo «Oktjahr» n ry paskelbė 
įdomių duomenų apie pasku
tines maršalo Tuchačevskio, 
Stalino laikais sušaudyto, die
nas. Maršalas buvo klastingu 
būdu suimtas. Jo žmonai iš
vykus j Maskvą, po poros 
dienų buvo ir ji suimta dar 
ir maršalo motina, sesuo ir 
brolis. 1937 m biržei o 11 d. 
paskelbta, kad visi teisiamie
ji prisipažinę kalti Visi Stali 
no įsakymu buvo sušaudyti, 
kiti maršalo gimirės ištremti 
Pagal Nikuliną, iš Tuchačevs 
kį bei jo draugus teisus ų tei 
sėjų, šeši sulaukę tokio pa
ties likimo kaip ii maršalas.

VALYMAI IR TURKMĖ
NIJOJE

Po Kazachstano ir kitų 
respublikų, atėjo «valymų» ei 
lė ir Turkmėnijos respubliko
je Pagal «Pravdos» praneši 
mą, iš pareigų buvo pašalinti 
resjublikus A Sovieto pirmi 
ninkas ir min. tarybos pirmi 
ninkas. Jie apkaltinti prisidė 
jęs nrie medvilnės gamybos 
atsilikimo

NERINGA - 60 KM ILGIO 
MIESTAS

<Trud» laikraštis paskelbė 
savo bendradarbio Gurevi
čiaus straipsnį apie «vieną il
giausių pasauly miestų* — ku 
rortinį Neringos miestą Rusų 
la kraštininkas pastebi, kad 
Nidos. Juodkrantės ir Perval 
kos vietovės jau seniau trau
kusios vasaro ojus. ka i reži
minė Lietuvos vyriausybė 
1961 m spalio mėn uietuvos 
teritorijai priklausantį Kuršių 
Neringos ruožą pavertė «mies 
tu> ir kad ligi 1975 m. numa
to įvykdyti didesnio masto 
statybas Vokietijoje leidžia
mas laikraštis«Memeler Damf 
boot» (6 nr.) pastebi, kad lie
tuvių kom spaudai tik teigia 
mui rašant apie visus suma
nymus, rusų laikraštyje pas

V Ališas

Užžėlusiais Takais
Takai, takai... Neatpažįstu 
Tavęs, o vieta mylimiausia!
Ir n’ekas dabar, kai čia atklystu. 
Nieks manęs vardo nepaklausia.

Ten lietus plaka aukštas vinkšnas, 
Ir vėjai jauną beržą drasko, 
Po kojų berdami kas žingsnis 
Žalių dienų geltoną vašką

Ištart norėtum žodį kokį, 
Vistiek — tegu ir banaliausią. 
Tiek kartų jų ramioj pastogėj 
Vaizdų sūpuoklėse supjausi.

Nes čia. prie šito seno sodo. 
Kai rūko driekdavosi kasos.
Man kitą ilgesys parodė 
Pasaulį, skęstantį miražuos!

Takai, takai... Vaizdai išblukę.
Kažkas mane už ranki s ima.
— Ak, drauge! Drauge mano, tu gi?

Tai butą vien - atsiminimo...
(Iš rinkinio SÃO BENTO VARPAI)

- . » • -‘ v- ‘
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kelbta ir kritiškų pastabų. 
Esą, Neringos lankytojai ne
patenkinti per ilgai vykdomo 
mis statybomis, ypač kad per 
pastaruosius dvejus metus tu
ristų skaičius padvigubėjęs. 
Kai sudarinėjami planai visai 
nepaisoma viešbučių kitų nak 
vynės namų, skirtų atvykstan 
tiems turistams Juodkrantėje 
vis dar nėra gydytojo, tad 
medicinos pagalbos reikia 
ieškoti arba Klaipėdoje, 20 
km atstu arba už 30 km Ni
doje. Aprūpi» imas maisto pro 
dūktais esąs blogas.

- Kovo 29 d. Vilniaus valst 
’ niversiteto mokslinėje bib
liotekoje atidaryta paroda, 
pavadinta «M <rksiziLas- leni- 
nizm s apie religiją» į-pecia 
lūs stendai buvo skirti «dė

maskuoti Vatikano politikai, 
kaip aršiausiam mokslo bei 
pažangos priešui» Surinkti ir 
pasaulinės klasikinės litera
tūros kūriniai, smerkiantieji 
ir aiškinantieji, pasak Vil
niaus radijo, «tariamąsias re
ligijos šventąsias tiesas». Dar 
parodyta ir literatūra apie 
šiuolaikines religines —filoso
fines sroves vad. kapitalisti
niuose kraštuose.

PREKĖS IĖS!MOKĖ IMŪI — 
POPULIARIOS

Lietuvoje prekės kreditan, 
išsimokėjimui pradėtos par
davinėti 1959 m rudenį. Per 
Vilniaus radiją pastebėta, kad 
per metus toji priemonė Lie
tuvoje virtusi madinga — per 
tą laikotarpį žmonės įvairių 
prekių kreditan buvo įsigiję 

už daugiau kaip 25 mil. rb 
Pirkimas kredittn, palyginus 
su 1960 m., pakilęs beveik 3 
kartus Kreditan įsigijimo tvar 
ka tokia: prekės įsigijamos 
per valstybinį ir Lietkoopsą
jungos prekybos tinklą. Ben
droji pirkinių suma per me
tus neturi viršyti darbininko 
ar tarnautojo 4 mėn. atlygi
nimo Už prekes atsiskaitoma 
per 6—12 mėnesių, pirkėjas 
privalo iė karto sumokėti 20 
25% perkamosios prekės kai
nos Ligšiol kai kurios siuvy 
klos gamino išsimokėtinai 
įvairius, paprastesnės rūšies, 
drabužius. Šiais meteis jau 
žadama leisti kreditan įsigyti 
ir brangesnių vilnonių audi
nių.

— Kovo 20 22 d. d Kaune 
vyko Medicinos instituto dės 
rytojų ir klinikinės ligoninės 
gydytojų jungtinė mokslinė 
konfere cija Pagal «Tiesą» 
(69 nr.) buvo išnagrinėta apie 
šimtas pranešimų Sekcijų po 
sėdžiams vadovavo prof, V. 
Lašas, ein prof par S Gruo 
dytė, prof J upčinskas, 
med. mokslų kand J Brėdi
kis ir prof. S. Čepulis. Sekci
jose buvo profesorių Z. Ja
nuškevičiaus, J Šopausko, J. 
Lašienės ir kt pranešimai.

KARDINOLAS IR KOMUNIS
TAS SŪPUOKLĖSE

Lenkijos kardinolas Višins
kis kalbėdamas dėl santykių 
su dabartine Gomulkos vy
riausybe, nurodė: «Prie galu
tinio skilimo neprieisime Prie 
to neprile s nei GomulRa, nei 
aš. Diktatūra žino, kad tam 
tikruose dalykuose mes nesi 
leisime į jokius kompromi
sus Jų ir neliečia. Aš gi ži
nau, kaip partijai svarbu pres 
tižas. Todėl pav. nereikalau
ju visuotinių tikybos dėstymų 
pamokų, nes Gomulka nega 
lėtų jų prieš Maskvą patei
sinti. Tokiu būdu mes abu 
svirdinėjame pavojingoje sū- 
puoklėje, visomis pastango
mis siekdami neiškristi Mūsų 
sugebėjimas išsilaikyti dažnai

(pabaiga 3 pusi)

Halina Mošinskienė

Antrasis Pietų Amerikos Lietuviu Kongresas
(Kelionė ir įspūdžiai.)

(pabaiga)

Meninei programai pasibai
gus. o ji užtruko apie 3 va
landas, prasidėjo bendri šo
kiai nusitęsė iki 4 vai. ryto. 
Kadangi tai buvo kaip tik Už 
gavėnės (karnavalo) laikas, 
tai laukiniame P. Amerikos 
«sambos* ritme linksminosi ir 
jauni ir seni.

Vasario mėn 25 d. 10 vai. 
ryto, tautiniais rūbais pasi
puošę, su Lietuvos ir Urugva 
jaus respublikų vėliavomis, 
susirinkome prie Laisvės pa 
minklo Montevideo miesto 
centre. Kalbėjo p. V. Dorelis, 
išreikšdamas Urugvajaus de
mokratinei tautai padėką už 
laisvę ir teises, kuriomis lie
tuviai gali naudotis Šiame 
krašte. Taipogi karštą kalbą 
pasakė lietuvių didelis drau

gas žurnalistas J. Martinez 
Bersetche, linkėdamas Lietu
vai ir tauriai lietuvių tautai 
laisvės rytojaus. Po to, Ate- 
neumo salėje įvyko oficialus 
II jo P. Amerikos Lietuvių 
Kongreso uždarymas ir per
skaitytas rezoliucijų aktas is 
panų ir lietuvių kai. (šias re 
zoliucijas paskelbsime atski 
ra’ spaudoje). Sugiedojus Uru 
gvajaus ir Lietuvos Himnus. 
Kongresas buvo užbaigtas

Tą pat dieną po pietų bu 
vome pavežiok autobusais po 
Montevideo miestą ir įžymės 
nes vietas. Pavakary Kongre 
so delegatai aplankė Lietu 
vos Atstovą p Grišoną, Lietu 
vių Moterų D-jų atstovės tu
rėjo interview su p. Sirutie 
ne, p Gružinienės privačiam 
bute. Ponia Sirutienė gyvai 
domėjosi P. Amerikos lietu

viu moterų visuomenine vei
kla.

Vasario mėn. 26 d , palydi
ma ponios Cieslinskienės, ap 
lankiau prof Tėvą Venckų 
S.J., Jėzuitų Kolegijoje, kur 
jis turi įsirengęs laboratori 
jas vėžio ligų ’.yrimams Pro
fesorius visą savo laisvalai
kį praleidžia tose laboratori
jose. ieškodamas būdų, kaip 
nugalėti šią baisią žmonijos 
«rykštę» Jis pats atrodo svei 
kas ir stiprus, pilnas jauna
tviškos energijos, visų yra la 
bai gerbiamas ir mylimas

Sekančią dieną, drauge su 
p K. Čibiru padarėme eks
kursiją į garsiąją Punta del 
Este, kur visai nesenai buvo 
suvažiavę valstybių vyrai 
spręsti P. Amerikos proble 
mų Toji kelionė paliko man 
neužmirštamą įspūdį savo 
kvapniais. Lietuvą primenan
čiais pušynais, savo piiores 
kiniu pajūriu, prabangiomis 
vasarvietėmis ir kitomis gro
žybėmis. Puota del Este —• 

tai turistų, aventiuristų ir afe 
ristų miestas, turįs savo cas
sino, liuksusinius viešbučius, 
elegantišką publ ką ir nera
miai ošiantį Atlantą.

Sugrįžus jau laukė manęs 
nemaloni žinia, kad kitą rytą 
7 30 vai turiu jau būti su sa
vo bagažu El Cerro prie pa
rapijos vartų, nes grįžtame į 
S. Paulį. Dar daug įdomaus 
liko nepamatyta, bet teko tą 
malonumą atidėti kitai pro
gai — jei tokia kada nors 
dar pasitaikys — ir atsisvei
kinus su maloniais šeiminin
kais skubėti atgal Palydėti 
susirinko nemažas būris ma 
lonių lietuvių urugvajiečių, 
kurie tikrai nuoširdžiai mus 
priėmė. Buvo ir P P Ožius 
kai iš Buenos Aires, kitų ma 
lonių pažįstamų taip nespė 
jau atsisveikinti...

Atgal grįžome tais pačiais 
keliais, tik skirtumas buvo 
tas, kad per tas vietas, kurio 
mis važiavome naktį, dabar 
grįžome dienos metu Taigi 

galėjau pamatyti ir Uiugva 
jaus žemę. Gėrėjausi žydin 
čiomis lankomis, pušnynais, 
eukaliptų miškeliais, plačio
mis ganyklomis, kur ganėsi 
avių kaimenės, o tarp jų 
stypčiojo ilgakojai strausai 
— «emos». Autobusu prava
žiuojant, iš krūmų pakildavo 
pulkai margaplunksnių, nieką 
da dar nematytų paukščių il
gomis uodegomis, kaip vėduo 
klė, tai vėl ryškiai raudenais 
pagurkliais .. purptelėdavo ža 
lia papūga... ir net vienišą 
gandrą pamačiau, tik ne rau 
donų, bet juodu snapu!

Kai pasiekėme Acegua. tu
rėjome vėl persikraustyti į 
«mūsų au obusą». kuris čia 
mūsų tebelaukė. Muitinėje šį 
kartą jokių komplikacijų ne
bebuvo. Piktas viršininkas šį 
karta buvo ypatingai malonus 
ir šypsantis

Į S. Paulį grįžome po 3 pa 
rų kelionės. Nebebuvome sus
toję jokiame viešbutyje. Grįž
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3 pusi.

LAIŠKAS IŠ URUGVAJAUS
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MUSŲ LIETUVA 
i

Alė Rūta- Nukaitė

B\ašp Jnaisė
(pabaiga)

Panašiai atsiliepė Užs, R, 
Ministcijos pareigūnai, Mon
tevideo b irmistras ir kiti 
aukšti vyriausybės pareigūnai 
bei politikai, kurie nuošir
džiai įvertino lietuvių organi
zuotumą, kultūrą, tvarkingu
mą, darbštumą. Atgarsiai apie 
kongresą buvo paskleisti ir 
per pasaulines žinių agentū
ras, kaip UP1 ir NC iš Wa- 
shingtono. Vien jau dėl Lie
tuvos ir lietuvių vardo tokio 
pagarsinimo visi rengėjų ir 
dalyvių vargai pasiteisino...

Vienas iš kongreso pagrin
dinių tikslų buvo į didesnį 
sąskrydį patraukti lietuvišką
jį jaunimą, kuris ryšių su lie 
tuvybe dar nepametė, bet ku
riam ypač Argentinoje ir Bra 
žilijoje. gręsia natūralūs nu
tautėjimo pavojus. Atvykus iš 
Argentinos šokėjų ansambliui, 
chorui ir krepšinio komandai, 
o iš Brazilijos irgi gražiam 
jaunimo būriui, kongrese kai 
kuriais atvejais jaunimas net 
vyravo. Tai pa eisino rengėjų 
viltis. Jei eilinio veikimo ap
raiškomis jaunimas nelabai 
domisi, tai didesni įvykiai, 
kaip kongresai, pasirodo, sti
priai patraukia jo susidomėji 
mą ir jis mielai i dinamiškai 
i.TOgramoje dalyvauja Pirma 
jame kongrese Buenos Airese 
jauno eleme to matėsi ma
žiau. Montevideo kongrese

( ąsa iš 2 pusi ) 

priklauso nuo atspėjimo nuo 
komunistu amžinai besikaita
liojančios linijos».

Kardinolas pasikalbėjime 
su amerikiečių laikraščio «Sa 
turday Evening Post- kores
pondentu nurodė: «Mano gy 
venimo tikslas, nežiūrint kai 
nos, būti su sava tauta. Ge 
riau būsiu kalėjime tėvynėje 
negu laisvas t em yjear aukš 
tu hier rchu svetur Žinau, 
kad esu viešp ties ir Dievo 
Motin s Marijos globoje. Ko
kia ateitis laukia Lenkijoje 
mūsų? Nežinau tik žinau, kad 

tančiųjų nuotaika buvo rami 
Niekas nieko negalėjo apsi 
pirkti Urugvajuje, nes mūsų 
valiuta palyginus su tenykšte 
viskas atrodė labai brangu. 
«Pinigingesniejí» šio to nusi 
pirko jau Brazilijos teritorijo
je, tai paskui visoje kelionė
je ryšulėliai vis krito tai vie 
nam, tai kitam ant galvos.

įdomu pastebėti, kad Brazi 
lijos pietuose maisto produk 
tai, apavas ir rūbai daug pi
gesni palyginus su S. Paulo 
kainomis Pas mus 1 litras 
pieno — 60 kruzeirų, Rio 
Grande — 30 krz. Pirmos rū
šies mėsos 1 klg — 450 krz, 
Rio Grande — 150 krz Ava
linės geriausią porą čia mo 
kame 6 000 kruz. Rio Grande 
— 3.000 krz. ir 1.1.

Paskutinieji 100 kilometrų 
kelio iki S, Paulo, mus visus 
labai išvargino, nes BR2, pa

žymiai d lugiau, o trečiame. 
São Paulyjenumatomame 1965 
metais, reikia tikėtis, jauni 
mas dar daugiau pasireikš.

Pastebėjęs P, Amerikos lie
tuvių nuotaikas ir pastangas, 
garbės svečias iš Toronto, 
PLB pirmininkas dr. J. Sun- 
gaila entuziastingai pažadėjo 
organizuoti specia’ų fondą 
lietuvybės išlaikymui P. Ame 
rikoje paremti Diskusijose 
svečio mintis buvo vienbal
siai pa-emta, nes šių šalių 
lietuviai, atsižvelgiant į jų 
matedalinę padėtį ir kit s 
sunkias aplinkybes, vien sa 
vomis pastangomis tik dali
nai tegali ką laimėti.

Jei vertėtų kalbėti apie 
kongreso trūkumus, tai pir
miausia tektų paminėti neper 
geriausiai jam parinktą laika. 
Karnavalo dienos, teisybė, 
laisvesnės darbininkams, ku
rie kongrese sudarė, žinoma, 
daugumą. Bet tos dienos Uru 
gvajuje šiemet sutapo su vai 
džios pasikeitimo laiko anpiu 
ir streikų banga ką galima 
buvo iš ankst - numatyti Kai 
kas ir numatė, bet tas balsas 
kongreso organizaciniame ko 
mitete dar ininkiško elemen 
to nebuvo išgi stas. Pasėkas 
teko apmokėti brangokai ..

Ap p kitas kongreso pasė
kas gal dar teks daugiau pa
rašyti.

K.

Bažnyčia išliks, o su ja ir 
ma>no tautiečiams šiuk a to
kia laisvė».

Pareiškimas kilo sąryšyje 
su naujomis komunistų repre 
sijomis prieš Kat. Bažnyčią. 
Lenkijos valdžia užkrovė ka
talikiškom bažnyčiom Lenki
joje 33 m'liionus dolerių me
tinio mokesčio. Tai milžiniš 
ka suma turint omenyje, kad 
visose Lenkijos bažnyčiose 
per metus surenkama tik apie 
16 milijonų aukų. Komunisti 
nė Lenkijos <valdžia apskai
čiavo. kad tokių aukų per me 
tus būna 2500 ml zl arba a 
pie 100 milijonų dolerių. Ta
čiau iš tikrųjų ta suma daug 
mažesnė

sirodė labai duobėta vieto 
mis nusmukusios žemės už
griauta — tai vit< lietau» pa 
sėkmės. Kelias čia išsirango 
kalnuose ir labai neapsaugo 
tas. net darėsi baugu vie 
tomis...

Pagaliau kovo mėn, 2 d 
apie pusiaunaktį atsiradau ra 
muose. Pajutau, kad niekur 
nėra ta p gera, kaip savoj 
pašto ėj Tačiau keionės ir 
II-jo P. A Lietuvių Kongreso 
įspūdžiai liko neužmirštami. 
Kongresui buvo kruopščiai pa 
siruošta, ir jis buvo sklandžiai 
pravestas, nežiūrint tenykščių 
«raudonųjų», kurie norėjo jį 
šiokiu ar tokiu būdu nuvertin 
ti. Jie nulipdė Montevideo 
mies o tvoras ir sienas atsi 
šaukimais, kad suvažiavo Lie 
tuvos «fašistai, karo nusikal. 
tėli i. Eichmano ir Impulevi- 
čiaus sėbrai...» Bet toji propa 
ganda vietoj pakenkti, iššau-

Kaip maža snaigė nežinomoj pakalnėj pasiklydau, 
nerandu vietos prisiglaust —
Ndi man glūdėt ir laukt ištirpstant, 
nei man Išlėkti, kelio klaust----------

Ir drebina tie vėjai, purto, 
O aš gi taip maža trapi. 1 
Balti laukai ir nuogi medžiai kurtūs, 
ir saulė niekados ledų neištirpys.

Kaip snaigė aš pakalnėj pasiklydau 
ir vėjams pučiant vis aplink save sukuos — 
Takeliai ašarų ir kraujo srovėms sušalusioms slidūs, 
ir nerimas, ir nežinia baltuos laukuos.

Gubernatorius Ragino Būti Lietuviais
JAV Connecticut gubernato 

rius. priimdamas nepriklauso
mybės šventės prega lietu 
viu deleg ciją. tarp kitko nu 
rodė, kad lietuviai privalo iš 
likti lietuviais Pata.ė didžiuo 
tis lietuvių tau os praeitimi, 
branginti ir laikytis lietu iš 
kų papročiu dėvėti tautinius 
rūbus nesigėdyti išsiskirti iš 
kitu ir reikštis savitai — lie 
tuviškai.

«Brang nkite tą Tižią lie
tuvių kalbą, mokykite savo 
vaikus lietu iškai ir patys pa 
sididžiuodami k Įbėkite ja» — 
kalbėjo Connecticut guberna 
torius J. Dempsey.

«Lietuviai už savo ištf'kimv 
bę Dievui, tėvynei ir artimui 
daug nukentėjo, už tuos idea 
lūs pralieta daug brangaus lie 
tuvių kraujo » Rodydamas į 
lietuvišką trispalvę guberna 
toriaus pažymėjo, kad joje 
matosi kovų žymės

«Jūs daug padarėte Bažny
čiai ir šiam kraštui Didžiuo
kitės ir laikykite savo isto i 
ją gyvą . Didžiuokitės, kad 
esate emigrantai ir būkite to 
kie, kokie esate»

Ragino lietuvius dirbti ir 
lab i daug dirbt Lietuvos 
laisvės reikalui ir skatino sa 

kė dar didesnių simpatijų uru 
gvajiečių tarpe lietuvių tau 
tai Žinomas Montevideo žur 
naiistas J I Martinez Ber- 
setehe ta proga išspausdino 
ir išplatino specialų leidinį 
«VOZ DE LA LIBERTAI)’, ku 
riame jis karštai gina demo 
kratinius lietuvių taut e prin 
cipus reikalaudamas jai lais
vo apsisprendimo teisių sa 
vam krašte ir viešai pasmerk 
damas raudonąjį terorą

Baigdama noriu pabrėžti, 
k-id tokie kongresai turi y pa 
tingos svarbos lietuvių tarpa 
savio suartėjimui ir bendram 
tautiniam darbui, lietuvybės 
išlaikyme svetur — Tai pas
katina lietuvių koloniją jau 
iš anksto įuoštis ill jam Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresui 
kuris turėtų įvykti 1965 me
tais >ão Paulo mieste, Brazi
lijoje.

vo gyvenimo pavyzdžiu bū i 
vertiems kovojantiems lietu
viams tėvynėje. Jis tiki, kad 
Lietuvai išauš la svė Jis pri
minė. kad pasirašydamas Lie 
tuvo^ nepriklausomybės die 
nai skirtą proklamaciją, jis 
sutiktų pasirašyti milijoną 
kartų, jei tuo galėtų prisidėti 
prie Lietuvos laisvės — kai 
bėjo gubernatorius sakyda
mas tokius prasmingus žo- 
džnis. o baigdamas savo žodį 
pridūrė: <je gu norite būti ge 
ri amerikiečiai, būkite geri 
lietuviai.»

ŠIS TAS LINKSMIAU

LENKAI net ir prie komu
nistinio režimo nepraradę hu
moro, dabar turi mažiau šyp
sotis, nes Gomulka nutarė, 
kad dirbantis kraštas tu i bū 
ti rimtas Humoristams, kaip 
ir kitose sovietinė-e respubli 
koše, leista juoktis tik iš biu 
rokrjitijos ir spekul acij s.

Humoro žurnalai Szpilki ir 
Karusele pasidarė paprastais 
savaitraščiais, tad krašte plin 
ta slaptasis humoras.kuriame 
atsispindi komunizmo gyveni 
mo įdomesni faktai.

— Ar galima vogti prie ko
munistinio režimo? — klausia 
lenkai

— Taip, jei socializmas dar 
paliko ką vogti ..

Juokiamasi ir iš blogos ga
mybos

Lenkas, nuvykęs į pragarą, 
atsidūrė prieš dvejus vaitus: 
komunistinio ir kapiialisuinio 
pragaro. Didžiausiam nustebi 
mui, p ie komunistinio (.raga 
ro vartų stovėjo ilgiausia žmo 
nių eile. įpratęs žemėje visad 
stovėti eilėje, jis prisijungė 
prie laukiančiųjų ir paklausė:

— Kodėl stovite eilėje, jei 
prie anų vartų niekas ne
laukia?

— Paprastas dalykas, paaiš 
kino kaimynas. - Komunisti. 
nės gamybos šakės neduria, 
peiliai neplauna ir anglys ne
dega, Kadangi panašiai turė
tų būti ir čia tai bus geriau 
negu kapitalistiniame praga

1963 m balandžio 20 d.

re, kur šakės aštrios, peiliai 
piauna ir anglys karštos!..

Juoktis kartais duoda pa
grindą komunistinės adminis 
tracijos nutarimai. Lenkijoj 
neseniai išlei tas potvarkis 
draudžiąs atgal parduoti bute 
liūs, bet leidžia parduoti jų 
šukes po 320 zl. už toną. Tad 
atsirado nauja profesija — bu 
telių daužytojų..

Juokiam si ir iš marksiz
mo teorijų...

Pas vieną bažnytkaimio ku 
nigą atėjo parapijiečiai, pra
šydami paaiškinti, kas yra 
«dialektinis materializmas», 
kurį jie taip dažnai girdi iš 
politinio vadovo lūpų ,

Kunigas trumpai pagalvo
jęs sako;

— Pas mane užėję dū pa
keleiviai pasiprašė nakvynės 
Vienas jų buvo švarus, kitas 
purvinas Kiekvienam jų pa
siūliau nusimaudyti vonioje. 
Kuris, jūsų nuomone, sutiko 
maudytis?

— Purvinasis, — atsakė pa
rapijiečiai.

— Klystate, — pasakė ku
nigas — Maudėsi švarusis, 
nes jis mėgo švarą, tuo tar
po antrasis buvo įpratęs vaikŠ 
čioti purvinas Ar dabar aiš 
ku, kas yra dialektinis mate
rializmas?

Parapijiečiams dar buvo ne 
aišku

Klausykite gerai šį kar
tą, — pasakė kunigas ir pa
kartojo istoriją, pastatydamas 
tą patį klausimą.

Dabar parapijiečiai vienbab 
šiai atsakė; «Švarusis!»

— Ne, — pasakė kunigas. 
Maudėsi tas kuris buvo pur
vinas, nes jam buvo reikalin 
ga vonia, tuo tarpu švariajam 
nereikėjo maudytis, nes jis 
buvo švarus Ar aišku, kas 
yra dialektinis materializmas?

Parapijiečiai ir šį kartą ne
suprato Tada kunigas vėl pa 
kartojo istoriją. Parapijiečiai 
pasirodė gudresni ir atsakė: 
«Abu sutiko maudytis'»

— Klystate. Nė vienas jų 
nenorėjo maudytis. Nei basku 
ris buvo švarus, nes jis buvo 
švarus, nei tas kuris buvo 
purvinas, nes jis buvo įpra
tęs būti nešvariu.

Parapijiečiai tylėjo nuste
bę Kunigas istoriją pakarto
jo ketvirtą kartą, pastatyda
mas įprastą klausimą.

— Nė vienas jų ne imaud>!
— atsakė par pijieciai

Bet kunigas jiems paaiški 
no, kad abu norėjo maudytis. 
Tas kuris buvo švaius dėlto, 
kad mėgo švarą, o tas kuris 
buvo purvinas, nes norėjo bū 
li švariu! Dabar aišku?

— Kaip, kunige mes supra 
eime, jei kiekvieną kartą is 
toriją paaiškinate skirtingai,
— nusiskundė parapijiečiai.

— Štai tas ir yra vadinama 
dialektiniu materianzmu...

«Dirva*
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Velykes o a s mus Velnias eina išpažinties
Saulutė savo geltonam ro

juje dar negalvojo iš miego 
pabusti, kai įvairiose São Pau 
lo apylinkėse, daug žmonių 
jau rengės atvykti į Vilą Ze- 
liną, dalyvauti Kristaus Pri 
sikėlimo procesijoje ir išgirs
ti tą garbiigą Aleliują.

Vietiniai savo iškilminguo
se rūbuose ir vėliavų nešini, 
jau stojo | eiles, žengti kar
tu su Kristumi pirmuosius 
prisikėlimo žingsnius.

Toje valandoje, kiekviem 
akys žėrėjo nepaprastu džiaug 
smu ir meile Toje valandoje 
ir kiečiausios širdys suminkš 
tetų išvydę ką Dievo meilė 
gali padaryti.

Pripratimas — antras prigi
mimas, todėl At kai, dalyva
vę Procesijoje ir Prisikėlimo 
Mišiose, kad savo džiaugsmą 
galutinai pripildytų, taip pat 
atvyko į 9 tos valandos mi- 
Š as

Tenai skambėjo džiaugs
mingos giesmės ir tenai visi 
drauge giedojome «Sveiki su
laukę Šventų Velykų.»

Velykos! Gražiausia vsų 
metų šventė! Kodėl ne visi 
turi laimę tave švęsti ir pa
justi! Čia tinka ta patarlė: 
«nebandykime Dievo kelius 
išrišti, stengkimės juos sekti»

. Nadb.no-e, kaip paprastai; 
taip pat buvo džiugu ir links 
ma, bet mūsų jaunimui to ne 
užteko.

«VIENĄ ŽODĮ 
REIKŠMINGESNĮ»

Didelio anglų d i ploni ako 
žmona, būdama Bombain, In 
dijos mieste, dažnai susitik
davo su vietinėmis moteri
mis, kurios būdamos kaip ir 
jį, katalikės, kalbėdavosi apie 
krikščionybę Vieną pavaką 
rį, kuomet kiekviena iš jų 
pasisakė savo nuomonę apie 
«didelę Dievo meilę žmo 
nėms», prisiminė tą Evange
lijos prasmę: «Dievas tokiu 
būdu mylėjo žmones, kad 
jiems atidavė savo vienatinį 
sūnų, ir kiekvienas, kuris ti
ki į jį, bus išganytas

Staiga, viena iš vietinių 
moterų tarė:

— Man neatrodo, kad tai 
yra meilė!...

— Kodėl?!! paklausė anglė 
labai nustebusi.

Oiientalė žmona atsakė:
—•> Be abejo myliu visus 

savo vaikus tikra motinos 
meile, tačiau jokiu būdu ne 
duočiau vieną iš jų, kad pa

Pavakary, jie vėl rinkosi 
ir gražių margučių pasirūpi 
nę, norėjo lietuviškoj nuotai
koj praleisti laiką ir pralinks 
minti savo jaunas širdis išsi 
ilgusias tos pramogos, kurios 
buvo nelikę gavėnios metu.

Išrinkti gražiausius margu
čius buvo pakviesta komisi 
ja, kuria sudarė: Mons Pijus 
Ragažinskas, p Bagdžius, p lė 
Ruzgaitė ir N. Vinkšnaitytė 
Tiek daug gražių margučių 
iš-ydę buvo sunku nustatyti 
gražiausią. Pagaliau labai tei 
singai nustatė laimėtojus: 
1 moję vietoje Antaną Tubelį 
ir 2 roję Ireną Šimonytę.

Toliau sekė stipriausio mar 
gučio konkursas, kuri laimė
jo Leokadija Aleknavičiūtė.

Taip gražiai ir maloniai pra 
slinko sekundės, minutės, va
landos ir pagaliau vit-a die
na. Naktužei atėjus jautėme, 
kad neužilgo baigsu mūsų 
bendravimo laikas.

Bet. namo parsinešėme ty
ras širdis, lygiai tokias ko
kias atsinešei; e, nes čia links 
minantis, dainuojant, triukš
maujant ir šokant neturėjo
me progos savo ramybės su
drumsti.

Tik ai pirmadienį pajutome: 
«šokiai šokiais palieka,» jie 
mumyse palieka nuovargį 
bet., ir ilgesį...

Dūda & Lyda.

.....-s-

siaukotų už ką nors, kad ir 
būtų už mano mylimiausią ir 
brangiausią draugą.,. — ir 
pridėjo:

- Mano supratimu, tas nė
ra «ME LÉ». Yra būtinas rei 
kalas surasti didesnį, švel
nesnį, galin;. esnį žodį, kuris 
išreikštų tokią didingą ak
ciją.

AšArA.
.... ... . -----

Los Angeles, 1963 IV 5 d. 
BRANGŪS DRAUGAI,

Ji u praėjo trys mėnesiai 
nuo tos dienos kM susėdę vi
si prie stalų, dainavome kar
tu, paskutinį sykį, tas lietu
viškas dainas, kurias išmoko
me per tiek metų bendros 
draugystės

Nors ir esame toli, per šį 
laiKą jautėmės a-ti nors min 
timi, nes kas savaitė rasda
vome nors vieną 1 tišką iš Bra 
zilijos mūsų p što dėžutėje.

Šventų Velykų proga, nori-

Velykos. Visi eina išpažin
ties. Sugalvojo ir velnias eiti 
pas kunigą ir išpažinti nuo
dėmes Išsišvietė savo kano
pas. išblizgino uodegą užgrū 
do už diržo, kad nesimatytų, 
prie šaltinio susišukavo barz
delę ir nuėjo į bažnyčią

Buvo dar labai anksti, dar 
nesimatė nė vieno žmogaus. 
Vein as tupi kampe ir galvo
ja -kad tik ateitų kunigas, 
tuoj jis šoktų prie klausyklos. 
Greit atskubėjo kunigas ir 
nustebo.- taip anksti bažny
čioje, turbūt išpažinties nori 
prieiti.

Kunigas tuoj atsisėdo klau
syklom

Velnias ir prisistatė. Atsitū 
pė ir pradėjo pasakoti savo 
nuodėmių daugybę. Aš, sako, 
tiek ir tiek vežimų apverčiau, 
tiek ir tiek pasmaugiau, siek 
ir tiek įvedžiau į nuodėmę. 
O kiek laukuose paklaidinau, 
nebesuskaitau nei pats

Kunigas klauso, klauso ir 
nebeiškentė;

- O kas tu toks, ar tik ne 
velnią ?

— z.įspėjai, aš tiKras vel
nias.

— O kaip tu galėjai ateiti 
išpažinties?

— Matau kaip visi prieš 
Velykas tiesio# grūste grūda 
si. tai ir aš atėjau pabandyti, 
ar išlaikysiu.

— Ir kokią tau atgailą skir
ti? — sako kunigas.

— Duok kuo sunkiausią, aš 
vistiek atliksiu.

— Aš ne toks baisus, kaip 
tau atrodau. Duosiu tau pačią

SKIRTUMAI TARP MANĘS
IR TAVĘS

Aš esu pavargęs,
Tu esi tinginys.
Aš neužsimoku nario mokes 

čio, kadangi šiuo metu turiu 
skylę kišenėje,

Tu esi šykštuolis.
Aš nerašau referato, kadan

gi buriu daug kito darbo.
Tn išsisukinėji
Aš jam pagaliau pasakiau 

teisybę, nes taip reikėjo.
Tu elgiesi nemandagiai ir 

nešlifuotai.
Aš per šokius stoviu kąra

me padėkoti Jums už Jūsų 
draugystę, kad mus neuž 
mirštate ir palinkėti Jums vi , 
siems daug laimės ir pasise-r 
kimo ūsų gyvenime.

Jūsų draugai, 
Romas ir Laimutis

Dovydaičiai. 

lengv ausią. Aš tuoj eisiu mi
šių laikyti, o tu palipk ant 
vargonų Kai varg. mistra sa 
kys tris >ykius «šventas», pa
kartok ir tu tą patį.

Velnias linksmas užšoko ant 
vargonų ir trynė rankas iš 
džiaugsmo: tai lengvai atliko 
velykinę Atėjo vargoninkas 
ir nustebo: nepažįstamas žmo 
gus Kalbina jį bet šis nė mur 
mur, tik šypsosi ir barzdą 
glosto

Vargoninkas pradėjo mišias 
ir užgiedojo Šventas»; Ir vėl 
nias kad atsikvėpė, kad pa 
leido balsą, sudrebino net 
bažnyčios mūrus ir i rie alto
riaus žvakių vos neužpūtė.

— Tai geras giedorius, — 
pagalvojo vargoninkas ir pa
sakė: — tik ne taip stipriai, 
ausis apkurtinsi

Velnias vos ištarė pirmą 
kartą «šventas», visas įkaito. 
Užtraukė ir antrą kartą su 
vargoniuku, bet jau tyliau Ir 
taip jis iškaito, suprakaitavo, 
kad trypė kanopom ir norėjo 
uodegą išsitraukti ir nusi. 
šluostyti veidą, bet pagalvojo 
— tuoj aptspės kas jis, ir ne
bus atgailos atlikęs O kai 
trečią kartą įsižiojo pasakyti 
«šventas», tuoj sutėkė daugy
bė velnių, čiupo jį ir išsine
šė Beskubėdami susmuko jie 
j bažnyčios bokštą ir. neturė 
darni kur dėt s, nugriovė jį 
nulėkė kaukdami į pragarą, 
kur duris pagaliu užramstė, 
kad vėl koks velnias nepa
galvotų apie velykinę.

Lietuvių liaudies 
pasaka.

pe, nes reikia su draugais 
pasikal bėti.

Tu stovi kampe, nes bijai 
mergaičių.

Aš prie krepšinio ne tyčia 
užgavau draugą.

Tu jį užgavai, nes esi ar
klys.

Aš nesupratau mokytojo, 
nes jneviską nugirdau.

Tu nesupranti, nes esi 
kvailas.

Aš nevisai tvarkingai apsi- 
ręngęs atėjau į mokyklą, ne® 
žadintuvas netaiku pakėlė.

Tu taip padarei, nes esi 
apsileidęs.

Aš pasivėlavau, nes busas 
neatvažiavo

Tau nesvarbu ar kiti turės 
laukti, ar ne

Aš pasakoju naujienas
Tu pletkavoji.
Aš sudaužiau stikliuką nes 

netyčia išslydo iš pirštų
Tu sudaužei, nes esi žio

PRANEŠIMAI

— Sekmadienį balandžio 21 
diena bus iškilmingos mišios 
už visas pavergtas tautas São 
Paulo Katedroje, Praça da Sė, 
10 30 vai. iš ryto Visi ateiti
ninkai kviečiami dalyvauti su 
Tautiniais Rūbais, Bus pasam 
dytas autobusas kuris išva
žiuos iš V Zelinos 9,40 vai,

MĖNESINIS SUSIRINKIMAS.

Kaip kiekvieną trečią mė
nesio sekmadienį, balandžio 
21 d. įvyks Moksleivių Ateiti 
ninku mėnesiois susirinkimas 
3 vai. po piet, Ateitininkų 
Ramovėje. Šį kartą paskaitą 
skaitys mūsų draugas Petras 
Makušką. Po susirinkimo bus 
dainos ir žaidymal. Visi na
riai kviečiami dalyvauti.

NEUŽMIRŠKITE

Birželio 15 d. pasibaigi 
konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETU\ Ą »

— Pavakary, kai saulė ges 
ta, debesys slenka, slenka 
taip lengvai, taip laisvai, ir 
žmogus galvoja kur jie slen 
ka, ar jie grįžta?

Debesys tai kaip žmogaus 
mintys — jos eina palengva, 
švelniai, kartais nuo karto 
sustoji, ir nueina

Debesys, ar jie grįžta, ne
žinome. bet žmogaus mintis 
grįžta ir kurios yia ištvermių 
gesnės. pasikeičia į idealūs» 
o šie pagaliau, į .darbus,

KONKURSAS

Dr. Draugelis skelbia ra 
šymo konkursą:

I. tema: «Ką aš žinau apie 
Lietuvą».

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

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

IV. dalyvautojai — visas 
Brazilijos Jauninas

V geriausias rašinys gaus 
Cr’.Sl 000,00, II-sis Cr.$500,00. 
III sis Cr S300,00, IV-sis Cr 200.

VI. Promijuoti raštai bus 
atspausdinti «Jaunimo Aide.» 

plas
Aš tavęs prašau cigaretės, 

nes nėra kur pirkti
Tu manę prašai, nes esi 

siurbėlė (filante).
Aš mėgstu klasėje atsakinė 

ti, nes noriu išsiaiškinti.
Tu nori pasirodyti ir patai

kauji mokytojui.
iš «Ateities»
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys ,e .......

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

I Lietuvi *•

Klausyk ir re.mk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

■t 14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3 i 
metro bangomis., *

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

aleksaszKalinauskas
Advokatas

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

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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 vai.

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA 1 '
Praça da Sê, 323 - 10 c/lOlfrOZ Rua Coelho Neto, 28T

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merdai - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

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

PRANAS ’& CIA. LTD
Madeiras; >em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone 52-0229 Í
^Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »• J

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

Manque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni
Pa que das Nações 1® vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

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

Trečią:^
■ ■ ■ ■ j-

Agua Rasa 8 valą ...
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:'
Vila Anastacio 8,30 vai., (

; j,.'-v

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS -

(Lietuvos laiku) .

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki U 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO D E JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans

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

ANTÁNC DAVIILO^SO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta) 411? - Vila Zelina, Tel 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“fÇfiw’.
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 --------

__________________ .______________________________

liuojama PENKTADIENIAIS 
20 va'. 45 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1ČIUU
Rua ínhagapi, 47 - V. Zelint 
(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

k r a io... 
ti aí w si -•

VIENINTELIAI ATSTOVAI GAUSIOJO VANDENS L IN DO Y A

indoya v t i tuo yrr j^aai 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 — S Ã O PAULO
.............W ■£!■■>•••-

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

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

EJCRITORBO CONTACIL 

mJCIIMENTO

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. «P. Nro 1.484

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

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

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

Statybos medžiagos sandė-js ir įvairių geležiniu daiktų, indu bei darbo įrankių^ t’ 
krautuvė tiktai pas ė

JAKUTIS & L API E N IS LIDA-

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VtLA ALPINA
.il«W

$ į. į.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOl

LAIMINGOS KELIONĖS,
MONIKUTE!

Balandžio mėn. 19 d. vaka 
rą, MONIKA JONAVIČIŪTĖ 
atsisveikino su savo tėviške 
— Vila Zelina artimaisiais 
bei draugais ir išskrido, lyg 
tos gervės pavasariui atėjus, 
į šiaurės kraštus, Kanadon, 
prie žavingu Ontario ežero 
krantų, į sparčiai progresuo
jantį Kanados industrijos ir 
komercijos centrą Toronto 
miestą Ji nebe pirma į ten 
nuskrido. Gal jau arti tuzino, 
daugumoj vilazeliniečių, lie
tuvaičių yra į ten nuvykusių, 
sėkmingai įsikūrusių ir lai
mingai gyvenančių įdomu pa 
žymėti, kad, rodos nė vienos 
nėra, kuri nebūtų buvusi il
gesnį ar trumpesnį laiką Liet. 
Kat Bendruomenės choro cho
ristė. Atrodo, kad is nuvyku
sių Kanadon Monika yra il
giausia dalyvavusi chor< Su 
jos išvykimu choras neteko 
geros choristės ir artistės Ji 
nekartą yra vaidinusi ir -Mū- 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Liberdade, 47 9 o Andnr Res.: R. Fernando Falcio, 35

Fones: 37-0395 • 35 5650 33-6011 Sno Paulo

PRANEŠIMAS

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

'VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90.33. 78 00.14) 

ROMA — ITALIA
- Rasite jaukią anlinką, sveiką maistą ir neperdeta kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

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

AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu caixa postal 4118, 

São Paulo. Fone: 63-5975.

sų Lietuvos» ruoštuose vaka
ruose pagrindines roles

J? būdama gyvo, judraus 
temperamento, turėdama ne
maža jumoro, visur buvo pa
geidaujama ir laukiama. Ee- 
abejo, ji įneš daug gyvumo į 
nedidelę Toronte \ila Zelinos 
koloniją.

Liet Kat. Bendruomenės 
choras. įvertindamas Moni
kos darbą per Velykas su
ruošė išleistuves. Ta proga 
kalbėjo choro pirmininkas J 
Bagdžius, iždininkas P Šimo 
nis ir prel P. Ragažioskas 
linkėdami laimingos kelionės 
ir sėkmingo įsikūrimo Ta 
pat proga buvo įteikta atmin
čiai. choro vardu dovanėlė'

Lirkime laimingai nuskris 
ti ir sėkmingai naujame kraS 
te įsikurti. Ne «Sudiev». bet 
iki pasin atymo Juk ti esiui 
nuraminti reikės sugrįžti São 
Paulo, ir ypač Vila Zelinos 
aplankyti Iki pasimatymo!

— Šį sekmadienį 4 vai po 
piet. Vila Zelinoje. mokyklos 
patalposeyrašaukiamas LIET. 
KAT. MOTERŲ DRAUGIJOS 
narių susirinkimas visos na 
rėš kviečiamos da'yvauti.

— Pirmą Velykų dieną anks 
ti rytmetį iš to
limesnių ir artimes ių São 
Paulo apylinkių į V Zeliną 
suvažiavo daug lietuvių Bu
vo graži, iškilminga procesi 
ja skambant 'Linksma die
na» , Bažnyčioje altorius gra 
žiai išpuošė seselės pranciš 
kietės, choras diriguojant V. 
Tatarūnui ir \ argonai? akom 
paauojant L. Šukytei nuotai 
kingai giedojo šv Pranciš 

kaus de Witt mišias Žmonės 
nebetilpo bažnyčion. Daug tu 
rėjo pasilikti šventoriuje. Baž 
nyčia Didžiojo šeštadienio vi 
są naktį buvo adara. Aidėjo 
lietu’iškos g esmės Procesi
ją tvarkė Vyrų Brolija

— Balandžio mėn 27 d. 9 
vai ryto iš Congonhas aero 
dromo KUN. DR A. MILIUS 
išskrenda keliems mėnesiams 
atostogų j JAV.

LIETUVI,

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

Visi yra prašomi 10 va- 
rinktis prie katedros, iš kur 
organizuotai paskui vėliavas 
visi žygiuos į katedrą.

Moterims ir merginoms su 
tautiniais rūbais busrezervuo 
tos pirmos vietos Pageidauti 
na kuo daugiau su tautiniais 
rūbais. Atvyks reporteriai fil 
muoti ir fotografuoti Mišių 
metu giedos Liet Kat. Ben 
druomenės ohoras diriguo
jant V Tatarūnui ir vargonais 
akompanuojant L Šukytei.

išvažiavimas j poços
DE CALDAS

T iet Kat Bendruomenės 
• horas ruošia dviejų dienų 
išvažiavimą į Poços de Cal 
dae. gegužės mėn 4-5 die
nomis iš São Paulo yra pra 
matyta išvažiuoti gegužės 3 
d vakare O atgal grįžti 5 d. 
vakare. Norintieji vykti su 
choru j v oços de Cahas pra
šomi kreiptis į choro valdy
bą bus vykstama autobusais.

PAKEISTAS LIETUVIŠKOS 
RADIJO PROGRAMOS 

LAIKAb

Lietuviškos programos, sek 
madieniais transliuojamos ii 

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI —PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji piašome kreip.is į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIA, LTD A, Av. N. S Apa

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

Vila Albertina iki galo

gomis bangom’s 9 vai. vaka
ro per Radio Clube de Santo 
f ndrė, nuo 21 d. balandžio 
keičiamas laikas. Būtent, pro
grama bus transliuojama ne 
9 vai vakaro, bet vienu pus 
valandžiu ankščiau — 8,30 
vai

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. 10 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO. PLA 
TLNA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Steponas Adomėnas 1000 
cr, P. Dimanas 1 000 cr . J 
Stugys 1 000 cr, Pr Alionis 
1.000 cr., St Vyčas 2 000 cr , 
Ant. Girnius 2 000 cr., R. Gau 
liūs 1 000 cr., A Gaulius 1 000 
cr , K. Gaulius 1 000 cr , Ur 
šulė Gaūlienė 1 000 cr., VI. 
jurgila 1 000 cr,. Jurgis Ma 
sys 1 000 cr, Henrikas Gu?i- 
kauskas 1,000 cr, Magdalena 
Dorinienė 3 000 cr, Antanas 
Gritėnas 1 000 cr, Liudvika 
Šlapelienė 1.000 cr, Juozas 
ŠliKta 2 000 cr., Juozas Bau 
žys 3,000 cr,, Petras Narbu'is
1 500 cr, Antanas Gudelis
2 000 cr.

— JUSTINAS BAISOKAS 
įsirašė į l iet Kat Bendruo 
menės choro rėmėjų narius 
sumokėdamas 500 kruzeirų.

— JUOZAS JAKUTIS yra 
kandidatu į São Paulo mies o 
vereadorius Rinkimai bus 
šiais melais spaliaus mėn 20 
d Lietuvi, savo balsą atiduok 
ir kitus ragink balsuoti už 
Juozą Jakutį

— Šį šeštadienį Vila Želi 
noje sumainys žiedus JUOZAS 
RUDOKAS su VERA SIKTA- 
ROVAITE.

— Laiškai: Juozui Jodeliui, 
U Bendoraitienei, Ant. Bal
čiūnienei, M Vinkšnaitienei, 
U. Survilienei, I Kutkienei. 
K. Bacevičiui, P Verzbickui, 
J Stankevičiui, Pr Zagors 
kienei, A Lazdauskui J. Ja- 
niūnaitei, Ed Žalandauskui, 
I Skurkevičiū ei, L Bendorai 
čiui, B Raiskui, J Gudanavi 
čienei, N Vinkšnaitytei, V.

SKLYPAI g
250 metrų nu^pajuruo^ 

sklypai iš 560 kv. mt.
ilgam išsimokėjimui.

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

pas L. Šukevičių.

Vaikšnorienei, A. Kairiui A. 
Sejunui, Al. Grabauskui. O. 
Masienei. P. Radzevičiui.

— Ona Pakalnienė praneša 
kad mišio- egzekvijos už A. 
A. Mariją Kalvinskienę bus 
25 d balandžio 7 vai. Vila 
Zelinoje.

SERGA

Vėl smarkiai susirgo Santo 
Andrė Generalinis Vikaras 
Prelatas Kazimieras Miliaus 
kas. Jis randasi São Cristó
vão ligoninėje Sto Andrė 29 
kambarys Nuo Sto. Andrė sto 
ties veža Paraižo (Samson) 
autobusas Prašoma aplanky
ti Mielam Prelatui 1 nkime 
greito pasveikimo.

ATITAISYMAS

Buvo paminėta kad Danie 
liūs Pukenis laikraščiui davė 
3 000 cr., o iš tikrųjų davė 
prenumeratai 1 000 cr , dova 
nų 3 000 cr ir 14 000 kr vieno 
nr išleidimui, minint savo gim 
ladienį geg. 2 d.

«M I. » Administra ija

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

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

ŽEMĖS SKLYPAS SANTO 
AMARO - PEDREIRA 

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

Kreiptis: Rua Ibitirama,976 
Vila Zelina.

ŽEMĖS SKLYPAI PRAIA 
GRANDE, BALNEARIO ITA 

GUAI — VILA SÃO JOSÉ 
Sklypai 320 kv. metrų, už- 

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

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

Informaeijoms gauti: Rua 
Jbitirama, 976.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

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