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XVI meta?

PASAULYJE
— ARGENTINOJE atsistaty

dino ministerių kabinetas AL 
sistatydinimo priežastys tai 
nesutarimas del vidaus politi 
kos Ar rinkimai pradžioj lie 
pos bus ar nebus, dar niekas 
nežino. Ligi rinkimų Argenti 
noje dar daug kas gali atsi
tikti, bent pora sukilimų su
ruošti.

— MASKVOJE birželio mėn. 
18 d susirinks komunistų par 
tijos centro komitetas svars
tyti reikalų Kinijos komunis 
tai iš maskviečių reikalauja, 
kad Nikitą Kruščiovą nuša
lintų. Santykiai su Kinijos 
komunistais irgi bus svarsto
mi, ypač, kad jau yra susitar 
ta, jog liepos mėn 5 d atvyks 
Maskvon Kinijos komunistų 
atstovai tartis dėl santykių 
išlyginimo Šiam pasitarimui 
pirmininkaus sovie ų prezidiu 
mo narys Mikail Suslov

LIETUVOS KATALIKŲ 
GRUPĖ ROMOJE

Iš Romos pranešama kad 
iš Lietuvos atvyko lietuvių 
katalikų misija, susidedanti 
iš 10 žmonių Jos atvykin as 
buvo didelė staigmena Bea- 
bejo ji atvyko su sovietiškos 
vyriausybės žinia. Gal būt 
net pačios vyriausybės buvo 
pasiųsta Vėliau bus daugiau 
žinių apie šios misijos tikslą.

Kruščiovas veda dviveidiš
ką politiką Iš vienos pusės, 
jis norėtų užmegsti santykius 
su Vatikanu, bet iš kitos — 
Lietuvoje ir kituose okupuo
tuose kraštuose tikėjimo per 
sekiojimas yra netik nesuma 
žėjęs bet dar padidėjęs lai 
patvirtina šiomis dienomis 
grižę iš Lietuvos. Bažnyčion 
užeiki draudžia ne vien valdi 
ninkama, studentams, bet ir 
paprastiems darbininkams. 
Valdininkas, mokytojas už ūžė 
jimą bažnyčion yra šalina
mas iš tarnybos

Santykių užmezgimas su 
Vatikanu tik tuomet bus įma
nomas, kai katalikams ana 
pus geležinės uždangos bus 
garantuotos tikėjimo laisvės.

— VATIKANAS: Šventasis 
Tėvas Jonas XX'IJ šiomis die 
nomls ypatingai pagerbė tris 
lietuvius kunigus, gyvenan
čius ir dirbančius Romoje, 
priskirdamas juos prie savo 
Rūmų palydos ir suteikdamas 
monsinjoro titulą, vadinamą 
Camerieri segreti sopranume 
rari di Sua Santitata. Tą mon 
sinjoro paaukštinimą gavo 
Kauno Arkivyskupijos Kapi
tulos kanauninkas dr. Zeno
nas Ignatavičius, anksčiau

«MŪSŲ LIETUVOS» VYRIAU
SIAJAM ADMINISTRATO
RIUI MI SI JONIERIUI KUN. 
JONUI BRUŽIKUI S. J ge
gužės 20 tą dieną sueina 66 
metai amžiaus Ta proga lin
kime Jam gausios Visagalio 
palaimos, geros sveikatos ir 
daug, daug metų pasidarbuo
ti Kristaus Vynuogyne.

«Mūsų Lietuvos» 
Personalas

dirbęs pastoracijos darbą Bra 
zilijoje ir profesoriavęs Rio 
de Janeiro kunigų seminari 
joje, o dabar einąs šv. Kazi
miera lietuvių Kolegijos Ro
moje vicerektoriaus pareigas; 
Panevėžį vyskupijos kunigas 
dr. Vytautas Balčiūnas - šv. 
Kazimiero lie uvių Kolegijos 
Romoje dvasios vadas, nuo 
pat Kolegijos jsteigimo vado
vaująs lietuvių kunigų dvasi
niam parengimui ir Vilkaviš
kio vyskupij s kunigas Vin
centas Mincevičius Elta-Press 
redaktorius vadovaujantis Ita 
lijos lietuvių bendruomenei 
ir šiomis dienomis Vatikano 
Konsislorinės Kongregacijos 
raštu iš balandžio 1 dienos 
paskirtas Italijos lietuvių ka 
talikų Misijos d rektoriumi 
pagal apaštališkosios Konsti 
tucijos lXUL FAMiLIE nuos
tatus.

- KARDINOLO MINDSZEN 
TY yra laukiama bet kuriuo 
momentu atvykstant Romon 
Vengrų komunistinė vyriau
sybė yra pa-ižadėju?i nekliū 
dyti jam išvykti Ne tik ne
kliudyti, bet nori, kad jis kuo 
greičiau išvyktų Bet kardino 
las pastatė visą eilę reiklia 
vimų vengrų vyriausybei. 
Tarp tų reikalavimų yra, kad 
įkalinti vengrų vyskupai bū
tų grąžinti laisvėn ir kad 
jiems nebūtų kliūdoma savo 
vyskupijas administruoti; kad 
vyriausybė nekliudytų vysku 
pų t-kyrimą ir t. t Atrodo, 
kad vengrų komunistinė vy
riausybė su minėtais reikalą 
vimais sutinka.

Pavergtųjų Atstovai Strasburge Reikalavo 
Gala Sovietiniam Kolonializmui

Padaryti

Iš Strasburgo ELTAI pra
nešta: Gegužės 5-7 d d Stras 
burge įvyko Pavergtųjų Euro 
pos Tautų Org jos konferenci 
ja. kurioje Lietuvai atstovavo 
Lietuvos Delegacijos PET ir 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
min. V Sidzikauskas ir dr. 
P Karvelis, šiuo metu einąs 
PET Delegacijos Bonnoje pir 
mininko pareigas. Be to, 
Krikščionių Demokratams Cen 
trinėje Europoje atstovavo 
>nž. A Venskus (Prancūzėji).

Atidarymo posėdyje kalbėjo 
buvęs Danijos užsienio reika 
lų ministeris O B Kraft, pa
reikšdamas sa\o ir Europos 
laisvųjų tautų solidarumą su 
pavergtųjų tautų aspiracijo 
mis atgauti savo laisvę.

Konferencija savo darbą

— ERAZIL'JOS vidaus gy
venime niekada nebuvo taip 
sunku orientuotis, kaip šiuo 
metu Visur pilna visokiausių 
g-andų. Daugiausia trukšmo 
keLama del žemės reformos. 
Vyriausybė, tvirtina, kad re
to mai pravesti reikalinga 
yra konstitucijos reforma. Gi 
opozicija nesutinka su refor 
ma, nes bijo, kad dabartinis 
pr-zidentas nepakeistų ir tų 
potvarkių, kurie draudžia du 
kartu iš eilės būti renkamam 
prezidentui.

Saržentų mitingas Rio de 
Janeire nėra geras ženklas. 
Tai yra pavojingas žaidimas, 
kai saržentai i-eina su pra 
kalbom Krašto apsaugos mi 
nisteris išleido pakartotinus 
potvarkius kad visur būtų 
išlaikyta disciplina ir kariuo 
menės vieningumas. Daugiau 
šia iamybę drumsčia deputa 
tas Brizola, nacional-komu 
nisių sMnpatikas ir kartu di
delis bilijonierius, fazendie- 
rius Jis siūlo nutraukti visus 
santykius su amerikoniškais 
bankais bei ekonominėmis įs 
taigom s ir kraštą privesti 
prie tokios padėties, kokia 
yra Kuboje. Kai kuriame 
nors krašte pradena įsigalėti 
betvarkė, k i nėra stiprios 
rankos, yra atidaromas ke 
lias diktatūrai. São Paulo gu 
bernatorius yra pakartot naj 
pareiškęs, kad pavojingą mo 
mentą pergyvename. Panašių 
pareiškimų yra padarę ir kiti 
politikai Bet Braz lija laimiu 
gai lig šiol išgyveno visus 
krizius. Atrodo, kad keliamos 
baimės propagandiniais sume 
timais yra per daug juodos. 
Didelis, turtingas kraštas, kaip 
visu- met, ras išeitį ir iš šių 
dienų sunkumų.

pradėjo V. Sidzikausko refe
ratu Savo išvedžijimuose jis 
išryškino pagrindinę sąlygą
— pavergtuosiuose kraštuose 
tu i būti įgyvendintas laisvo 
apsisprendimo dėsnis. Prane 
šėjo mintys sukėlė gyvą nuo 
monių pasikeitimą. Buvo iš 
keltas reikalas suaktyvinti 
laisvojo pasaulio pas angas, 
siekiant padaryti galą sovie
tiniam kolonializmui paverg
tuose kraštuose.

KAS SEKS PO CHR' ŠČIOVO
— KOSYGINAS, ILJIČIUVAS

AR POLIANSKIS?

Sunkiai susirgus spėjamam 
N Chruščiovo Įpėdiniui, par- 
tijos sekretoriui — Frol Koz- 
Lovui, amerikiečių UPJ agent 
žiniomis, J IV politikas Har- 
rimannas pasikalbėjime tele- 
viz joje pare škė, kad dau
giausia galimybių virsti Chruš 
čiovo įpėdiniu turįs sovietų 
min tarybos pavaduotojas, 
ūkinio gyvenimo žinovas, Ko 
syginas.

Vokiečių dienraščio «Die 
Welt» Maskvos atstovo žinio
mis, «Pravdoje» geg. 4 d. pas 
kelbta žinutė apie Kozlovo 
ligą turėjusi ryšio su diplo
matų užklausimais, nukreip
tais į partijos centro komite
tą. Pagal vokiečių žu nalistą, 
jei Kozlovas visai iškristų iš 
kandidatų į Chruščiovo įpėdi 
nius skaičius. į juos įkoptų 
partijos ideologas Iljičiovas 
arba Rusijos Federacijos res 
publikos min. pirm Polians- 
kis.

KINAI RUOŠIASI KELIONEI 
Į MASKVĄ?

Iš Maskvos pranešama, kad 
ten neturima žinių, jog rau
donieji kinai bus priėmę ko 
vo 30 d. paskelbtą sovietų 
pakvietimą gegužės 15 jai die 
nai pasiųsti delegaciją į Mask 
vą. Tačiau iš neoficialių šal
inių teigiami, kad Pekine 
j u buvo pasiruošta sudaryti 
žemesnio laipsnio pareigūnų 
delegaciją ir ją pasių ti pasi
tarimams j Maskvą.

VÊL 200 LIETUVOS STATYB -
NINKŲ Į KAZACHSTANĄ

Vilniaus radijo žinio-mis. ba 
landžio 23 d. iš Vilniaus į K a 
zachstaną išvyko naujas Lie
tuvos specialistų būrys — šį 
kartą daugiau kaip 200 staty 
bininkų Ta proga stoty įvy
ko mitingas išlydėti specia
listų susirinko daug vilniečių 
o pareigūnai išvykstantiems

(pabaiga 6 pusi.)

IŠLEIDŽIA ŠĮ GEGUŽĖS MĖ
NESIO NUMERĮ LIETUVOS
- mąrijoS ŽEMĖ7? SŪNŪS

ALEKSANDRAS BAGDONAS

Pernai metais irgi Marijos 
mėnesyje. spalių 6 d. mūsų 
tautietis leksandras Bagdo 
nas išleido vieną numerį Be
to, anie metai buvo dar ir 
mūsų literatūros žvaigždės 
poeto Maironio metai. Žino
me iš senu laikų kiek Alek
sandrui rūpėjo ir rūpi Lietu
vos reikalai, uis jais sielojo
si, kai buvo Lietuvių Sąjun
goj- razilijoje Pirmininkas. 
Jis visuomet skubėjo į pagal 
bą. kai iškildavo svarbus lie 
tuviškas darbas, ypač rašyto 
žodžio srityje Jo nereikia 
nė prašyti, nes jis turi jau
trią širdį, kai mato, kad ku
rioje srityje trūksta jėgų ar 
lėšų Prieš pora mėnesių, be
sikalbant su keletą lietuvių 
v ikėjų apie vienintelio Bra
zilijoje Laikraščio «Mūsų Lie
tuvos» sunkią būklę, jis tuo
jau priėjęs prie laikraščio 
administratoriaus visų aky- 
vaizdoje pasakė: «Kai pritruks 
leidėjų, kreipkis į mane, aš 
vėl mielu noru išleisiu», to
lygų išsireiškimą vartoja ir 
mūsų žymus industrijalas An
tanas Pavilonis, J Jakutis su 
St Lapienių, J Čiuvinskas. 
B, Tūbelis, D Pukenis ir dar 
vienas kitas tautietis Turėda 
mi tokių uolių talkininkų di
desnį būrį, galime drąsiai 
žiūrėti į ateitį nors laikraš
čio leidimas dar dvigubai pa
brangtų

Kai mūsų industrijalai sku
ba į pagalbą visuomeniniame 
veikime, mes irgi stenkimės 
palaikyti jų uždarbio šaltinį, 
pirkdami ar užsakydami pre
kes pas savo tautiečius. Alek 
Sandras Bagdonas turi didžia 
lę rūbų dirbtuvę ir kostiu 
mams įvairių gerų medžiagų. 
Atsilankykime Rua Barão de 
Itapetininga, 273, 4.o andar- 
sala 2, tel. 34 7482.

Dėkinga Administracija
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2 pusi,

Kan. Mikalojaus Daukšos perspėjimas

MUSŲ LIETUVA

Kada prieš 400 mėtų Lietu
vos kunigija ir bajorija labai 
tiško i sulenkėjimą, kan. 
Daukša išleido 1505 metais 
«postiles* arba «Išguldimas 
Evangeliu kiekvienos Nedėlios 
ir Šventės per visus metus», 
ir tenai prakalboje lenkų kal
ba, kad sulenkėję kunigai ge 
riau suprastų, štai ką rašo 
apie lietuvių kalbą:

Kurgi, sakau pasaulyje yra 
tauta, tokia prasta ir niekin 
ga, kad neturėtų šių trijų sa 
vų ir tarsi įgimtų dalykų; tė
vų žemės, papročių ir kalbos? 
Visais amžiais žmonės kalbė 
jo savo gimtąja kalba ir vi
sados rūpinosi ją išlaikyti, 
turtinti, tobulinti ir gražinti. 
Nėra tokios menkos tautos, 
nėra tokio niekingo žemės už 
kampio, kur neoūtų vartoja
ma sava kalba Tąja kalba 
paprast d visi rašo įstatymus, 
jąja leidžia savosios ir sveti
mų tautų istorijas, senas ir 
naujas, jąja aptaria visus 
valstybės reikalus, ją gražiai 
ir padoriai vartoja visokiais 
atvejais bažnyčioje, taryboje, 
namie. Pati prigimtis visus to 
moko, ir kiekvienas beveik 
iš motinos krūtinės įgauna 
polinkį į savąją Kalbą — ją 
vartoti, išlaikyti ic propaguoti.

Ne žemės derlumu, ne dra
bužių skirtingumu, ne šalies 
gražumo, ne miestų ir pilių 
tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos ir 
vartodamos savo kalbą, kuri 
didina ir išlaiko bendrumą, 
santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendras meilės ry
šys. vienybės motina, pilie
tiškumo tėvas, valstybės sar 
gas Sunaikink ją — sunaikin 
si santaiką, vienybę ir gero
vę Sunaikink ją — užtėmdy 
si saulę danguje, sumaišysi 
pasaulio tvarką, atimsi gyvy
bę ir garbę

Visa tai sakau ne tam, kad 

peikčiau kitų kalbų mokėji
mą ir vartojimą (tai visados 
visų žmonių buvo ir tebėra 
vertinama ir giriama) Aš tik 
tai smerkiu mūsų gimtosios 
lietuvių kalbos apleidimą, ko 
ne išsižadėjimą ir bobėjimą- 
si ja...

(Iš “Postilės’' prakalbos)
Šiemet vasario 16 d (kasgi 

tada yalėjo galvoti, kad kan. 
Daukšos mirties diena po kiek 
šimtų metų sutaps su Lietu
vos Nepriklausomybės die
na?!) sukanka lygiai 350 me
tų, kaip pirmutinis religinio 
turi: io raštų rašytojas M. 
Daukša atsiskyrė su šiuo pa 
šauliu. Jam tada buvo lygiai 
sunki kova su ištautėjimu, 
kaip ir mums šiais laikais, 
kada mūsų tautiečiai irgi skęs 
ta iš bad ė ji m o bangose, Išsi
mėtę po platųjį pasaulį Tegul 
kan, Mikalojus Daukša būna 
ir mums atsibudimo ir lietu, 
vių kalbos bei lietuviškų pa
pročių atnaujinimo šauklys!...

Panašiai rašo ir mūsų laikų 
didis Tėvynės mylėtojas Dr. 
J Girnius:

“...Visų lietuvių bendroji tė 
vyne yra Lietuva, nežiūrint 
kas kur gimė ar gyvena. Lie 
tuva visų pirma yra NE žemė 
Baltijos pajūryje, o MES pa
tys, visi LIETUVIAI... Todėl, 
palikdami Lietuvos kraštą, 
dar nepalikome Lietuvos. M u 
myse tauta yra įsikūnijusi, ir 
todėl kur esame, ten yra I ie 
tuva Koks gilus bebūtų pa
liktojo krašto ilgesys, netei 
singa jį pergyventi lyg pa 
Čios Lietuvos netekimą Kol 
Lietuvą mylime, tol joje mū
sų dvasia ir lieka. Dvasine 
prasme Lietuva yra visur, 
kur mes esame Tiek pat jos 
krašte, tiek pat Rusijos plo
tuose, tiep pat VTSUOi E PA
SAULIO KAMPUOSE, kur at 
siaūrėme Visus lygiai telkia 
ta pati dvasinė erdvė, kurią

Salomėja Nėris 

HCTÍSAI
Joks kelias man netolimas, 
Joks vargas nesunkus — 
Gulbe atplaukt, kregžde atskriet 
l tėviškės Įsukus.

Žilagalvėlė mylima.-
Vėl — «Mama!», kaip seniau, 
Už žavinčias simfonijas 
Meilesnis jos «Sūnau!»

Rankelės jos nešiotojos
Aplaistyt ašaroms —
Nes kaip sunku šaly svečioj 
Be l imės — vasaros.

Tik vieną žodį pasakyt,
Tik kartą per metuf.*
— Kaip tuščias be tavęs, mamyt, 
Pasaulis šis pla us —

Ka Pasakoja Neseniai- is Lietuvos Atvykę
Apie Karaliaučiaus sritį, Klaipėdą — Ką atvykę pasakoja 
apie Lietuvos kainas, religines šventes — Gaunamas at’ygi- 

nimas sunaudojamas ligi paskutinės kapeikos

Neseniai atvykę iš Lietuvos 
ELTOS atstovui papasakojo 
apie Lietuvoje patirtas nuo
mones apie Karaliaučių, Klai
pėdą, dar šį tą apie lietuviš
kumą miestuose ir religinius 
jausmus gyventojų tarpe

— Kaip Tamsta vertini ūki
nį Karaliaučiaus sritits pra
monės priskyrimą Lietuvos 

anksčiau pavadinome istorija. 
Nesame Lietuvos netekę, kol 
PATYS nesame jai mirę.

Tikra prasme palikti Lietu
vą - tai jai mirti nutaus- 
tant.»

(J Girnius. «Tauta ir 
tautinė ištikimybė») 

Liaudies ūkio tarybai? Kaip 
atrodo Lietuvos ryšiai su Ka
raliaučiaus sritimi, ar kalbė
ta apie ne tik ūkinį, bet ir 
politinį srities priskyrimą Lie 
tuvai? — pirmiausia buvo 
klausiami iš Lietuvos atvykę.

— Taip, po karo buvo gan
dų, kad pavergtos Lietuvos 
«vyriausybė» su Paleckiu, 
Gedvilu ir Sniečkumi vedusi 
tuo reikalu derybas su Mask 
va, tačiau šių pageidavimas 
buvo grubiai atmestas Ben 
dro lietuvių kėlimosi į Kara
liaučiaus sritį nebuvo ir kiek 
jų ten yra, neteko patirti ar 
spaudoje pastebėti Girdėti, 
kad lietuviai dirbą srities 
pramonėje, žvejyboje, Į kol 
chozus kiek daugiau pakliu-

1963 m gegužės 18 d

vo Suvalkijos lietuvių. Dėl 
ūkinio priskyrimo Lietuvai 
tenka štai kas pasakyti — to
ji Kaliningrado (Karaliaučiaus 
sritis) turėjo sunkumų ypač 
maistu apsirūpinti. Karaliau 
čiaus gyventojai dažnais at
vejais atvykdavo su sunkve
žimiais maisto apsipirkti į 
Lietuvos miestus, net į Klai
pėdą. Praėjusiais metais mais 
to aprūpinimas n® tik Kara
liaučiuje, bet ir kituose tos 
srities miestuose buvęs ypa
tingai sunkus Kai dabar sri
tį prijungė ūkiniai, tai į Lie
tuvos pramonės valdybas ne
išvengiamai įsilies daugiau 
rusų pareigūnų Būtų visai 
ki as vaizdas, jei sritis būtų 
buvusi prijungta tuojau po 
karo. Kas yra buvęs Kara
liaučiuje, pasakoja, kad mies 
to vaizdas niūrūs — atstato 
mi tik būtiniausi pastatai, gy 
venamieji namai, naujų pas
tatų nematyti. Toks pat vaiz
das Tilžėje.

— O kaip su Klaipėda? Ar 
daug likę senų klaipėdiečių, 
kokių tautybių gyventojų ra
sime Klaipėdoje, ką galima 
pasakyti apie miesto pramo 
nę? — toliau neseniai Lietu
voje gyvenusius paklausė EL 
TOS atstovas.

— Galima spėti, kad senų 
klaipėdiečių bus likę 5-10%. 
Klaipėdos mieste lietuvių ga
li būti apie 40%, tiek pat ru 
sų ir apie 20% kitų tautybių 
gyventojų. Klaipėda labai ats 
tatyta ir išsiplėtusi tačiau 
jaučiamas didelis butų trūku 
mas, o gyventojų skaičius nuo 
lat auga. Dedamos pastangos 
gražinti miestą. Klaipėda da
bar turi du uostus: prekybos 
uostas išplėstas, o žvejų uos
tas -- naujas. Abu vienodai 
reikšmingi ir abu visasąjun 
ginės reikšmės.

Klaipėdoje veikia prieška 
rinės pramonės įmonės, kaip 
faneros, celiuliozės, «Triny
čiai» baldų, medvilnės (Gul- 

(pabaigt 3 pusi,)

(pabaiga)

Vėliau, neutralieji, draugiš
kumo principų vedmi susibū 
rėme irgi į savo labai jaukų 
būrelį — korporaciją, ir užsi 
dėjome naujas spalvotas ke
puraites.

Kai vienų atostogų meta 
grįžau į tėvų namus, šviesia
me priebutyje pasitiko mane 
motina. «Sveika, dukryte, 
parvažiavusi,» -- tarė ji, pri- 
glausdama mane stipriai prie 
sunkiai alsuojančius krūtinės. 
Paskui ji pabučiavo mane į 
lūpas, apžvelgė mane ir jos 
akyse sustingo nustebimas.

- Tai kokia čia kepurai
tė? — paklausė tyliai.

— Neutrali, apolitinė, tai 
pati kUKliausia studentų kor 
poracija, mama. — Bet mano 
žodžiai neįtikino jos žvilgs 
nio. Ji žiūrėjo į mane su to
kiu nepasitikėjimu nelyginant 
svetimą sutikusi Jos akys bu 
vo pilkos ir šaltos Jos akys

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Motinos Akys
buvo kaip to žmogaus, kuris 
jaučia, kad jo paties kūno 
dxlis staiga liko nejautri.

—- Mama, tu nepatenkinta?
— paklausiau nedrąsiai, nusi 
imdama tamsiai raudoną ke 
pataitę su emblema viršu
galvy

— Ne, ne Ne tai. Bet man 
sunku įsisąmoninti, kad tu 
jau gali be mano patarimo 
apsispręsti savo siekimuose, 
pasaulėžiūroje...

— Be tavęs, mama, viskas 
yra niekis, nulis, absurdas!
— sušukau, matydama kaip 
didelio susirūpinimo tamsus 
sparnas uždengė jos akių 
šviesą.

— Nesakyk taip. Tu jau 
esi subrendusi, studentė. Tu 
jau turi teisę laisvam apsis 
prendimui gyvenimo kelyje, 
savo ateities pasirinkime... — 
tą paskutinį žodį, motina ta
rė vos girdimai. Bet kada 
mano žvilgsnis susikryžiavo 

su josios aš mačiau begali
niai plačiai išplėstus jos mė
lynų akių vyzdžius, kaip te
gali būti dideliame skausme.

Ir vėl sutikau jos akis, kai 
grįžau iš Kauno su diplomu 
rankoje. Tada, tose tyliose 
meilės versmėse jaučiau ga
ruojantį pasididžiavimą, kuris 
mane nuliejo nuo galvos iki 
pėdų.

O kada atnešiau pirmą už
darbį namo, tą oficialią algą 
iš Švietimo Ministerijos, aš 
nemačiau motinos akių, bet 
mačiau, kaip akių kampučiuo 
se prasiveržė du skaidrūs ra 
sos lašeliai ir nuriedėjo ap
vytusiais skruostais.

Bet atėjo negerovių ir au
drų metai, pasaulis buvo su
drebintas baisių įvykių siaubo.

Aš nemačiau motinos dve 
jus metus Kada pagaliau mes 
susitikome po baisių išgyve 
nimų kruvinai palietusių mti 
sų šeimą, mano šeimos pasto 
gėje, aš vos ne vos atpažinau 
jos žvilgsnį. Mano motinos 
veidas atrodė iš sunkaus ak
mens nukaltas ir akių vieto

je glūdojo skausmas Ji švel 
niai glostė mano galvą, bet 
jos ranka buvo šalta ir vir
panti Jos suvytusios lūpos 
stengėsi šypsotis, bet tai te
buvo liūdna skausminga gri
masa Tačiau, kada pro duris 
įbėgo mano sūnelis, toks dvie 
jų metų šviesiaplaukis vai 
kinkas, staiga skausmo duo
bėse sužaižaravo melsvi šilti 
žiburėliai, prasiskleidė sun 
kiots ūkanos ir ties šviesia 
vaiko galvute nulinko meile 
rasojančios dvi šviesios žvaigž 
dės — mano motinos akys.

Jos glostė papurusią švie
sią galvytę, rožinius skruos
telius, lyg įsirpusią avietę lū
pytes, ir pagaliau pakilo į 
mane. «Tu esi dabar motina 
ir suprasi mane kaip motiną... 
Tavo atžaloje yra mano šir
dies kraujas, kuris tavo širdį 
šaukia gyventi...» — taip smi 
go strėlėmis į mane mo inos 
akių neišsakyti žodžiai.

Ir tada aš pasilenkiau pa
ėmiau jos sušalusias, gyveni 
mo išvargintas rankas ir pri
glaudžiau prie savo karštų 

lūpų, prie degančių skruostų 
neištardama nei vieno žodžio. 
Bet aš jaučiau, kaip jos akių 
skaidrus, amžinos meilės šal
tinis nuliejo mano svaigstan
čią nuo pergyvenimų galvą 
ir palinkusius jaunus pečius.

Gal būt aš niekada nebe 
matysiu savo motinos akių 
prigęsusių nuo tų sūrių skriau 
dos ir likimo ašarų Gal būt 
jas užmerks svetima ranka 
amžinam poilsiui... bet gyve
nime aš dar nesutikau gra
žesnių ir taip stebuklingai 
besimainančių išgyvenimų to. 
nais akių, kaip tegali būti 
mano Motinos akys.
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi)

bės), laivų remonto (buv Lin 
denau), tik padidintos Iš nau 
jų — Baltijos laivų statyba, 
žuvies konservų fabrikas (bv. 
«Maisto» fabrike). Privačiai 
statybai reikia gauti leidimą 
iš miesto vykdomojo komite 
to, Šiuo metu tiek Klaipėdo
je, tiek kituose miestuose 
(pvz. Palangoje, Neringoje ir 
kt) individuali statyba nebe 
leidžiama

— O koks pastarojo meto 
nragyvenimas Lietuvoje? Ar 
gaunamo atlyginimo pakanka 
ir pragyvenimui ir sutau
poma?

— Maisto kainos 1962 m. 
pabrango. Pvz. sviesto 1 kg 
kaina — 3,5 rb., jautienos 1 
kg — 2,00 rb., kiaulienos 1 
kg — 2.20 rb , duonos kg. — 
0,14 — 0,22 rb., cukraus Į 
kg — 0,85 rb. Vidutinės rū 
šies eilutė (kostiumas) — 3 
mtr medžiagos - 18— 26 rb, 
už metrą geros rūšies — 30 
45 rb Eilutės (kostiumo) su 
pasiuvimu kaina — apie 150 
rb., vyr. avalynės kaina — 12 
iki 50 rb, (čia reikia atminti, 
kad vidutinis mėn atlygini
mas Lietuvoje pernai siekė 
apie 60 rb.)

Būdinga — gaunamas atly
ginimas dažniausiai sunaudo
jamas iki paskutinės kapei 
kos. Vien tik iš atlyginimo 
neįmanoma sudaryti sutaupą

— O kaip lietuviškumas, 
pvz. įstaigose?

— Pastaruoju metu, atsira
dus daugiau lietuvių specia 
lįstų, taip pat ir politiniai pa
tikimų, atsakingose pareigo- 

< se lietuvių esama daugiau 
kaip rusų -- pasakojo visai 
neseniai dar buvę Lietuvoje, 
Vykd, Komitetų įstaigose lie
tuviškai susikalbama visur. 
Eilinių milicininkų dauguma 
— lietuviai, tačiau tyresnio
jo laipsnio milic.ninku tarpe 
rusų gali būti 50%. Viešojo 
susisiekimo tarnyboje gali bū 
ti 60% lietuvių ir 40% rusų.

— Kaip su religinėmis šven 
tėmi-s bažnyčių lankymu, ar

M LSI) LIETUVA

įdomus min. Erhardo pasisakymas. 1
Žinodami, kad vokiečių ūkio 

min Erhardas yra išrinktas 
kandidatu į Adenauerio vietą, 
susipažinkime su jo pasisaky 
mais žurnalistams apie Euro 
pos ateitį ir komunizmą.

Erhardas žurnalistų užklaus 
tas, pasisakė: «Jei man teks 
užimti kanclerio postą, pa
grindiniai mūsų politikos klau 
simai nepasikeis. Užsienių 
politika pasiliks ta pati Ben 
dradarbiavjmas su Vakarų pa 
šauliu bus vystomas toliau. 
Vienybė Vakarų išsilaikymo 
pagrindas

Aš esu už politinį Europos 
susivienijimą ir Didžiosios 
Britanijos priėmimą j Europos 
Ūkinę Bendruomenę Sveiki
nu Amerikos prezid ntą Ken 
nedy už «Trade Expantion 
Act». Tas aktas kelia Europos 
karinę, politinę ir ūkinę ge 
rovę. Mūsų ūkio politika, be 
abejo, pasiliks ta pati. Ūkio 
politikos pagrindus pradėjom 
1948 m. Komunizmą atmetam 
visu griežtumu.» 

didelis ateistinės propagandos 
poveikis? — buvo paskutinis 
klausimas.

- Tradicinės Šventės atžy
mimos senu papročiu. Žino 
ma. pavergtoje Lietuvoje tau 
tinių švenčiu nebėra. Tiesio
giniai bažnyčias bnkyti drau
džiama tik partiniams ir kom 
jaunuoliams Sunku pasakyti, 
koks didelis ateistų skaičius, 
tačiau atrodo, daugiausia yra 
indiferentų (abejingųjų) Nuo 
širdžiai tikinčių palyginti dau 
giau yra kaimo vietovėse

Bažnyčios Lietuvoje išlai
komos iš tikinčiųjų aukų ir 
įplaukų už religinius patarna 
vimus Artimiesiems pageidau 
jant kunigai ligonis lanko Re 
ligingų šeimų vaikai daugiau 
šiai katechizuojami pačių tė
vų Jei palyginti su kitomis 
religinėmis bendruomenėmis, 
tai katalikai, aišku, daugiau 
atsparesni ateistinei propa
gandai.

Tol au Erhardas šitaip tęsė: 
«Esu giliai dėkingas Amerikos 
generolui Clay Be jo nebū 
čiau įvykdęs ūkinių mūsų 
krašto reformų. Kiti Amerikos 
karinės valdžios pareigūnai 
man nepritarė Bet didelę 
pagalbą man teikė gen. Clay.

Aš didžiai gerbiu Adenaue 
rio nuopelnus ir kaimėjimus. 
Mudu sutariame užsienio po
litikos, ginklavimo ir Euro
pos suvienijimo klausimais 
Tam tikrų niuansų, bet ne 
skirtumų, mudviem sudaro 
vidaus politika.*

O dėl komunizmo taip išsi 
reiškė: «Rusija turi keisti 
pol'tinę sistemą. Bet tas reikš 
totalitarinės valstybės ir ko- 
lektivizmo galą. Komunistinė 
ideologija yra klaida Mask
va pagaliau įsitikins, kad da
bartinė įtampa suima dideles 
pinigų sumas ginklavimui. 
Maskva negali tautą visą lai
ką versti eiti sunkiu prievar 
tos keliu. Nuolatiniai kasdie
nių prekii} trūkumai vieną 
ka'tą n sibos Chruščiovas 
tai žino Vis dažniau savo 
ūkio planuotojai s jis pataria 
imti pavyzdį iš kapitalistinio 
pasaulio. Bet tik pavyzdžio 
neužtenka. Turi pasikeisti vi 
sa sistema Politinė vergija 
ir ūkinė laisvė tuo pačiu lai
ku negali būti Laisvė nėra 
da’oma Chruščiovas, norėda 
mas pasivyti Vakarus iš sa
vo sistemos turi išmesti prie
spaudą ir sugrąž nti tautoms 
laisvę Jis turi grąžinti taip 
pat asmeninę nuo avybę.nes 
ji kelia žmogaus garbę ir in
dividualybę.»

Dėl Europos apjungimo pa
sisakė: «Jungtinė Europe ne 
susikurs nei ryt, nei poryt. 
Reikės ilgokai laukti. O Pran 
cūzija ir Vokietija dabar pra
dėjo amžinos draugystės pe
riodą. Nors Adenaueris ir De 
Gaule tame dalyke didelę ro 
lę suvaidino, bet pagrinde 
buvo abiejų tautų noras »

V. L.

Liaudies Daina

Nekukuok, gegele, 
Vyšnių sodely;j| 
Aš neturiu motinėlės, 
Graudu man širdelėj.

Nusilenk, gegelė,
Į žalią girelę,
Įsitūpk, gegelė,
Į baltą liepelę;
Kukuok žalioj giružėlėj. 
Linksmink raibus paukšte-

[íiUEÍ

Gegelė kukavo,
Liepelė lingavo, 
Verkė mūsų seserėlė, 
Balselį girdėdama.

Kad aš įmanyčiau.
Sparnelius įgyčiao, 
Lėkčia žalia giružėle 
Su raiboms gegelėms.

Kad aš įmanyčiau,
Pelekus įgyčiau 
Nardyč gilius upelius 
Su margoms lydekėlėms

fe \ lllihi.""' ''iiUIIIIUuiÜlli,

IŠ GARSAUS DAKTARO - 
CHIRURGO I ARKIVYS

KUPUS

Nauja pasaulinė sensacija. 
Garsus rusų profesorius Dr. 
Vojno Jaseneckis, sulaukęs 
senyvo amžiaus tapo Evange 
Jijos skelbėju ir arkivys 
kupu.

Dr V Jaseneckis 1946 m. 
už savo didelius darbus chi 
rurgijos srityje gavo Stalino 
premiją. Ž .malas «Irenikos» 
1962 m 2 nr paskelbė jo pa 
ties prisipažinimą, kaip jis 
tapo kunigu. Jis rašo; Dauge 
lis žmonių klausinėja, kaip 
aš galėjau tapti kunigu, bū 
damas toks garsus chirur
gas? Jie mano, kad mokslo 
neįmanoma suderinti su reli
gija Tokia nuomonė visai 
klaidinga. Mokslo istorija ro
do, kad net tokie genijai ka p 
Galilėjus, Niutonas, Kopernin 
kas. Pasteuras, mūsų garsu
sis Pavlovas buvo giliai reli-

1963 m gegužės 18 d

gingi mokslininkai. Aš žinau, 
kad ir dabartinių mūsų prote 
šorių tarpe yra daug tikinčių. 
Jie prašo mano palaiminimo.

Mane labai sukrėtė šie Evan 
gelijos žodžiai: Derlius gausus 
bet maža darbininkų Melski
te tad piūties Viešpati, kad 
siųstų darbininkus į savo piū 
tį. Šie žodžiai nedavė man 
ramybės iki pasitaikė proga, 
kai aš dalyvaudamas viename 
susirinkime pasakiau ugningą 
kalbą. Ten buvo ir arkivysku 
pi jos valdytojas Inocentas. 
Išėjus iš salės, jis mane paė 
mė už rankos, pagyrė už kai 
bą ir žiūrėdamas į mano akis 
tarė: Daktare, turite būti ku
nigu. Šį kvietimą iš arkivys
kupo lūpų priėmiau kaip pa 
ties D evo kvietimą ir ištariau: 
Gerai ekscelencija, būsiu. Tuo 
jau mane įšventino dijakonu 
ir vėliau kunpgu. Arkiv. Jas- 
neckis jau yra virš 80 metų.

«Dr.»
---—■ «w vm—

— Debesuotas rudens dan 
gus paniurusiai žiūrėjo į Ne
muną, pal kdamas jame savo 
pilką atvaizdą Nemunas kra- 
tesi, no ėjo nuplukdyti pilką 
šmėklą pavandeniui ir ne pa
jėgė Dar to betiūko! Ant Ne 
muuo krūtinės visu ilgiu su 
gulę sieliai, o pikti žmonės 
vaikščiojo po rąstus ir kaž
ko rėkavo

Panemune bėgo vienplaukis 
bernas. Jis sustojo ant kran
to ir, žiūrėdamas uvėriomis 
akimis į sielius, šaukė:

— Broliai, priimkit ir many 
ant trobtų

— Baikos. — drožė nuo šie 
lių bernas, ryšdamas lyną.

K Pažėraitė
(Iš «Liktüno»)

— 1867 m. rugsėjo 28 d Pa 
ragiuose, Telšių valsč., gimė 
Sofija Ivanauskaitė Pšibiliau» 
kienė — Lazdynų Pelėda (mi
rė 1928 m kovo 14 d.)

Ten kur meškinas ant kelmų bites kopinėjo..
K. Duonelaitis

(tąsa)

— Bitė yra Dievo vabalė- 
lis; — galvojo Skaudvilienė, 
— ir ji miršta lygiai taip, 
kaip žmogus Atsimenu, kai 
buvau dar maža.,

Antanas pažvelgė j ją. Taip, 
ir jinai kadaise buvo tokia 
jauna ir graži, kaip Valen 
tina.

— . kai buvau dar maža, 
pasakojo man amžina* ilsį ma 
ma (mok jai, Viešpatie, dan
gaus karalystę!), kad kartą 
vagys išplėšė bažnyčią, pavo 
gė Švenčiausiąjį ir išbėrė dva 
ro laukuose, o kieliką, kuris 
buvo iš aukso, nusinešė Ta
da bitutės sulinko ostijas į 
avilį ir nulipdė iš vaško kie
liką ir padėjo ten Dievuli.

A Vaičiulaitis

Ir garbindamos dūzgė šventų 
giesmių gaida .

— Ir kaip buvo paskui, ma 
ma? — nutraukė Izabeliukė.

— O žmonės paskui išgirdo 
bičių giesmes, suprato kas 
.atsitiko ir pasakė klebonui, 
kuris iš išgąsčio net buvo au 
sirgęs (r su didele procesija 
pernešė Švenčiausiąjį į baž
nyčią .

Skaudvilis priklaupė irsklei 
dė šiaudinę gūnią avilio užpa 
kaly Ant laktos išlindo kele
tas bičių bet nelėkė į lau 
kus, tik klausėsi ir stebėjo, 
kas čia bus. Šiaudus nužėręs 
į šalis ūkininkas dar nelupo 
avilio, bet pridėjo ausį prie 
sienos, Tūkstančiai tylių ne
suprantamų ir skardžių balsų 
ten ošė ir dūzgė. Ir lyg tiy 

ku lyg labai gražu buvo įsi
klausius į slaptą tokį glūdų 
gaudesį. Valandėlę jam pasi 
vaidem , kad triūsia ir zurzia 
visai naujas, dar niekieno ne 
paliestas pasaulis, lyg koks 
senoviškas miestas ar pilis, 
apie kurias jam tiek kartų 
buvo pasakojusi Valentina, 
apie kurias ir ir pats raštuo 
‘ e skaitė «Dievo vabalėliai, 
Dieve vabalėliai», n ąstė jis, 
mąstė su mei e ir v rsi gailė 
josi, kad nori ten brautis ir 
suardyti tuos vaškinius mies 
tus, dailiai švedžiotas gar 
ves Paskui paėmė kaltą, at 
lankstė vinis ir tyliai lupo 
Pro ausis prazyzė pirmas žval 
gas, SkauGvilis padūmė avilį 
ir vėl kopinėjo Tačiau atskri 
dusi bitė nirto aplink jį. Ta 
da jis tarė:

— Vargšele, nešei, nešei 
medutį...

Jis atplėšė avilį ir vėl pas
milkė. Valentina, gindamosi 
kažką nematomą, nubėgo to 

lyn ir atsistojo už Antano
— Tegu tave pirnrą nušau- 

ja, — truputį apsigandusi juo 
kavo.

— Dulce et decorum ėst 
pro patria moti, — pašaipiai 
tarė jisai.

Iš tolo atplėštam avily bu 
vo matyti eilė korių, ir vir. 
šaus tâmsiai rudų, žemyn vis 
šviesėjančių, o kairiame šone 
beveik baltų ir trapių.

— Tame nebus medaus. — 
sprendė Valentina apie bal 
tuosius korius

— Už tai kiti net varva,— 
atsiliepė tėvas.

Bitės lakstė žemai pp ko
riais, bėgo ant laktos ir ap- 
dujusios laipiojo po šiaudus. 
Smarkesnės suko aplinkui 
Skaudvilį, ir viena įsisegė į 
ranką: jis ramiai nukratė bi
tę, kuri mirdama nupuolė į 
žolę ištraukė gylį ir pasiė
mė ilgą peilį. Atsargiai pjo
vė korius, dėjo į geldą, to
kius sunkius, su varvančiu 

medum iš sužeistų akučių. Ir 
kitos bitutės ėmė zuiti po so 
dą. Viena priklauso prie |An- 
tano, bet atmušta puolė Va
lentinai į plaukus ir dūzgė 
jsipainlojis.

— Jau, — pasakė ji ir pur 
tė galvą.

— Įgylė? — atsiliepė motina.
- Dar ne, bet tuoj įgils - 

iš anksto pasidavė Valentina.
Suėmusi plaukų sruogą, kra 

tė juos ir bandė išvyti |ni>- 
tėlę.

— Palaukit, - tarė Antanas.
Nusilaužė porą šakučių, at

sisuko į Valentiną ir paklausė:
— Kur?
— O štai lies dešiniu smil

kiniu.
Jis niekad nebuvo jos taip 

iš arti matęs Kokios didelės 
jos akys! Jis stebėjosi ir su
ėmė bitę ir traukė ją : su 
plaukais.

— Skauda?

(B. D.) -
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DAINUOKIME IKADTU
Praeitais metais priklausiau 

kiek laiko prie darbovietėj 
įsteigto choro. Chorvedis įdo 
miai ir lengvai mokėjo vesti 
re peticijas, taip kad per trum 
pą laiką išmokome apie 25 
dainas — dauguma Brazilijos 
ir kitų tautų liaudies dainų. 
Kaipo lietuvaitė, labai mėgs
tu dainuot (nors balsas kaip 
varlės) todėl medavau tame 
chorelyje dalyvaut Vieną kar 
tą, buvo suorganizuota eks
kursija choristams Susėdome 
į pasamdytą autobusą — ke
lionė neilga, ape pusantros 
valandos - ir visi gerai ..usi 
teikę pradėjome dainuot. Iš
dainavę visas 25 dainas — 
kai kurias po pora kartų ar 
daugiau, turėjome sustoi, nes 
nebuvo daugiau dainų kurias 
visi mokėtų

Nusišypsojusi, pagalvojau 
kad jeigu tas autobusas būtų 
p’lnas lietuvių, tos problemos 
neturėtume. Galėtume dainuot 
be sustojimo, ne tik į vieną 
kelionės galą, bet į abu, ne
pakartodami dainelės.

Visada galvojau, kad São

KAIP VERKIANČIO SMUIKO
KAIP VERK.ANČIO smuiko girdėjosi aidas 
Ir sklido nakties tamsumoj, 
[Ir tu nežinojai, ir tu nežinosi 
koverkė motulė sona (2 k )

Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs 
Trys sūnūs, tvirti ąžuolai,
[!šėjo į kovą jie gint mus nuo priešo 
Tėvynei aukojai narsiai (2 k)

Viens žuvo Radvilišky, antras Širvintuos 
Treč asis Gelsvam Pajūry
(Veltui lauks motule, prie klevo vartelių 
Trys sūnūs negrįš atgalios (2 k.)

«Draugiškumas tai yra meile kuriai trūksta sparnu* .

Jeigu kiekvienas iš mūsų 
pagalvotų ir bandytų suprasti 
artimo sunkumus pagal sa
vuosius, tai gal pasaulis ir 
būtų laimingesnis.

Kuomet išgi.stam kūdikį, 
kuris beveik kruvinoms aša 
roms verkdamas ruguoja: «Su 
dužo mano lėlė!» — Ironiškai 
šypsodamies jam sakom:

— «Tai vargšelis, kokia ne
laimė! Ak, vaikeli, jeigu vi 
sos nelaimės būtų tokios. »

lietuviškas jaunimas 
nepaprastai daug lietu-

Paulo 
moka 
viškų dainų, bet nustebau kai, 
aplankiusi kitą lietuvių kolo
niją. išgirdau visą eilę gražių 
dar nepažįstamų dainų Ban 
džiau kiek galėjau išmokti ir 
jas išsirašiau. Išsirašiau netik 
lietuviškų dainelių, bet ir ke
letą išverstų iš kitų kalbų, 
kaip «Rožių Tango», «Uosto 
Žiburiai» (Luzes do Port ), 
«Rudens Lapai» (Folhas de 
Outono), ir kitas.

Kadangi prižadėjau vienam 
iš mūsų skaitytojų išspausdin 
t>i vieną kitą naują dainelę' 
išpildysiu savo žodį pradėda
ma šiame numeryje. Jeigu 
kam nors daugiau būt įdomu, 
išsirašykite ir kai sueisime 
kokiam nors piknike ar susi 
rinkime, dainuosime kartu vi 
sas naujas ir senas dainas.

Išrinkau šį kartą vieną gra 
žią partizanų dainą. Gegužės 
mėn yra Motinų Mėnuo, o ši 
dainelė kaip tik primena kaip 
Lietuvos motinoms buvo sun
ku išleisti savo 
vą už laisvę.

vaikus j ku-

f ’ :'?

T 1
ir daugiau nekreipdami dė

mesio pasišalina m.
Tačiau pagalvokime .. Die

vas duoda sunkumus pagal 
žmogaus galią Jei mano nuo 
mone tai nėra «problema», 
reikia prisiminti kad mano 
sunkumai kitų atžvilgiu taip 
pat nėra problema.

Kaip gera, kuomet suran
dam žmogų. kuris atrodo su
pranta. paklauso, užtariamus 
kartu su mumis pergyvena

- MOTINOS DIENA - 
Moksleiviai Ateitininkai pa
gerbs savo Mamytes ateinan 
tį sekmadienį, gegužės 19 d: 
Prašom visoms Mamytėms at 
vykti kartu su savo vaikais 
9 vai. Šv. Mišioms Po mišių 
bus arbatėlė ir programėlė 
A kų Ramovėje.

— S Paulo Moksleiviai ir 
Jaunučiai Ateitininkai sveiki
na Tėvą J Bružiką S J. gim 
tadienio proga, linkėdami 
daug sveikatos, ir gerų dienų.

—- Ateinanti šeštadienį, 18:00 
vai, V. Zelinos bažnyčioje su 
situoks Constai tinas Rakaus 
kas ir Ana Gudelevičiūtė. 
Moksleivių a eitinmkų Kuopa 
dėkoja už pakvietimą vestu 
vėse dalyvauti ir linki nauj j 
porai ilgiausių ir laimingų 
metų.
4, >» HbO**»»» **»<«>>**** 4*
mūsų sunkumus Tuomet ir 
mes atrodo lengviau pergy 
vename

Tačiau, kuomet mūsų sun
kenybės kitiems atrodo nie 
kas juokas ar visai nereikš
mingi . kaip nemalonu! To
dėl, bandykime kuo daugiau
sia būti draugiški: užjausti, 
padėti, paklausyti tų kurie to 
reikalauja. Kad ir mūsų ir 
mūsų atžvilgiu tai atrodo nie
kas, atsiminkime, kad jam ne 
taip atrodo.

Kuomet žmogus turi drau
gų, ir linksmybė dvigubai di
desnė. Nes, vieną kartą links 
ma man, ir tiek kartų links
miau, kiek aš turiu draugų

- ... vįfAŠA) A

RUDUO BRAŽIL'JOJE

Šalta...
Žemėn lapai krenta...
Viskas geltonuoja. Ruduo 

jau čia.
Kiekvienas iš mūsų skirtin 

gai tą jaučia, vieniems tyku, 
tuščia, pats su savo mint mis 
jaučia tą šaltį. Lapas, kuris 
ant žemės jau sausas, kaip 
sapnas, kuris su švintančiu 
rytu jau baigėsi. Pereitas lai
kas, sudžiūvęs lapas... jau ne 
begrįš . jau nebežaliuos...

Kitiems, yra va šių laikas, 
bet, Laimė tai yra vaisius ku 
ris niekuomet nenunoksta.

Dar kitiems, Ruduo yra 
vilties laikas! Laukim naujų 
lapų, naujų žiedų, naujų sap 
nų, linksmybės..

O TAU kas yra Ruduo???...
Aš Ar A

MOTINAI
Tiktai tavo, motule, tik tavo vienos
Nt-užm ršiu žvaigždėtų akių
Tau nebuvo nakties, tau nebuvo dienos 
Tu del kūdik’o mielo sapnų rytdienos 
Ir džiaugeis ir liūdėjai sykiu.

- O -
Aš užmiršti negaliu — tavo žodžiai šventi 
Kai sakei: žemėj klaidūs keliai..
Ir kai būdavo, rodos, bedugnėn krenti, 
Tu, lyg angelas sargas, staiga sušvinti 
tavo meilės karštos spinduliais.

- O -
buvo dienos — lyg stirnos gimtam paš ly — 
Jas pavyt ir geidžiu ir bi.au...
Buvo mėnuo gegužis ir medžiai žali..
Juouas karstas paskendo ge svame smėly... 
i š į tyrus tremtin išėjau. —

PAGALVOK ..

PRISIMINIMAI — vienin 
telis rojus iš kurio niekas ne
gali išvyti

ŠYPSENA - seniausia, sti
priausia ir fanatiškiausia kri
tikos forma.

LAIMINGAS PRISIMINI- 
MAS — tai gal čia žemėje 
yra tikroji laimė.

MEILĖ — yra beveik nie 
kas be jausmo, bet JAUSMAS 
visai niekas be meilės.

— Laisvės ir demokratijos 
šalyje, Amerikoje naujųjų atei 
vių vaikučiams buvo sureng 
ta margučių šventę Zuikutis 
dalina margučius kalbina vai 
kučius juos apdovanodamas. 
Sustoja prie šešiametėSr žy- 
driaakės dypukės ir prašė ką 
nors pasakyti lietuviškai.

Mergytė tyli.
— Ąr nepasakysi man sa

vo vardą?
Mergytė tik mirkčioja, ne

suprasdama.
— Qual ė seu no me?
— Rute!..
— Ne Rute, bet Birutė — 

pataiso šalia stovinti mamytė.
— Ar tu Birutėle, moki lie

tuviškai?
—j. Não.
— Ir nieko man lietuviškai 

nepasakysi?
—r Não!
—, Mes nemokinam lietu

viškai: Vistiek į ten daugiau 
negrįšim> Kam varginti vai
ką — įsiterpia mamytė

O Tėvelis tuo metu, sceno
je, užkimdamas graudena klau 

sytojus apie,., patriotizmą ir 
tėvynės meilę

Mano kaimynas prisilenkę8 
man kužda:

-- Mataa. kū uns šnek? O 
mokyklai parašė raštu, kad 
jo vaikus nemokintų lietuviš
ka... '

NEUŽMIRŠKITE

Birželio 15 d. pasibaigs 
konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ.»

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. dalyvauto jai — višas 
Brazilijos Jaunimas.

V. geriausias rašinys gaus 
Cr.$1.000,00, II-sis Cr.$500,00, 
111 sis Cr.$300,00, I V-sis Cr.209. J

VI. Promijuoti raštai bus -. 
atspausdinti «Jaunimo Aide »
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FABRICA DE MALHAS
Petrâs Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau- • ■ 
jagimiams ir kit. <_•
Rua Jundiapeba, 45 Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti

Ibitirama ir Av. Zelina).

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik; 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Lietuvi > i
Klausyk ir remk V'

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

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

M KLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMA! JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

I ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

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

i š

I

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa quę das Nações 1G vai.
Casa Verde, 17,15 vai. ; ,r 
Antrą :

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

Trečią:
Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 va!., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 vau,...

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Escritório Contábil Vila Zdína S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇO-8 MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Coniratgs 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

&, cia. ltda: 
Madeiraeioem' gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C ABI UN A »t- 

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

Nanque - Estado de '-tinas Gerais

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25: 31 ir 196 metru 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trano 
liuojama PENKTADIENIAIS 
20 v<< . 45 mn .

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

DÁVIILOIMIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 4118 - Vila Zelina, Tèl 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

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»

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

□ * U V E u A S
P KMBROZEVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRÒN vyriškų rūbų

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

São Paulo
V

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI G A 3610 IO V^NDEMS ' I N O O Y *

I! EMACf CA IP ID i IF ID II.
ialoya vtnuo yr? j^aai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bue>no, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

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

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

' ĖJCKITOUIO CCNTAEll

NAJCIIMIENTO |
Irmãos Nascimento

RCB. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine» 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Jurid ms Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas
Av Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

W • • » •
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— Skanią su linksma pro 
grama VAKAR ENĘ rv.ošialie 
taviški s radijo programos va 
dovybė birželio mėn. 9 d., 
16,30 vai Vila Zelinos gimna 
zijos salėje. Atvykdamas į 
šią vakarienę linksmai laiką 
praleisi ir su draugais susi
tiksi.

— LIET. KAT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS susirinkimas šau 
kiamas šj sekmadienį 4 vai. 
po piet Vila Zelinoje moky 
klos patalpose

— Iš Lietuvos, be Petro 
Žiliaus šeimos grįžo Vincas 
Javarauskas su šeima. Šios 
savaitės šeštadienį laukiama 
grįžtant Jouo Lenkaičio.

— Šį šeštadienį 17,30 vai, 
Lapos parapijos bažnyčioje 
sumainys žiedus VALENTINA 
SADAUSKAITĖ, gyvenanti La 
poje, Rua Moxei, 210, su JO
SE M. ALVaRES C.aNGA Jau 
niesiecs linkime laimingo gy 
venimo

Vila Zelinoje šį šeštadienį 
sumainys žiedus KOSTAS RA 
KAUSKAS su ANA GUDELE- 
VIČiŪTĘ.

— Gegužės 20 d. šv. Pran
ciškaus [bažnyčioje V. Cui- 
Ihermina Tėvas J Bruž.kas 
8 vai laikys Mišias už u. a. 
Joną Nanartavičių Giminių ir 
pažįstamų prašoma atsi an- 
kyti.

— Šį sekmadienį, gegužės 
19 d. lietuviškos pamaldos 
bus Agua Raza 8 vai, Moi 
nho Velho 11 vai. ir Lapa 
16 vai

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 9 o Andvr Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

< *.VILLA LITUAN1A»
- Piazza Asti 25 (Via Casalmonjerraio 33. Tel. 78.90.33. 78 00.14}
I : ROMA — ITALIA

Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Iš Amerikos atsiuntė 
sveikinimus kun. Dr. Antanas 
Milius. Jis apsigyveno Auš 
ros Vartą parapijoj pas kun. 
Jurgį Gurinską.

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė 
ję už 1963 metus:

Ant, Majus 3 000 cr , Antan 
Gudavičieoė 1 500 cr., Mot. 
Leita 1.500 cr., Vincas Kli 
meika 1 500 cr., Kleopą Sipas 
1.000 cr., Feliksas Ralickas 
1 500 cr , Ant Ralickas 1 500 
cr, Jonas Rimša 12 000 cr. 
(Leidėjas). Vlada? Zaluba 1.00o 
cr.. Kostas Merkys 1.000 cr , 
Petras Jakaitis 2.000 cr., Ona 
Paukštienė Jonienė 2 000 cr.

Laiškai: Aug Žemaitai 
čiui, E. Bartaškienei. A. Pum 
putienei, Alg Bražinskui, A. 
Dirsytei, D. 1 etr itienei, V, 
Kutkai, kun F. Jakubauskui. 
J Antanaičiui, Ag Karašaus 
kaitei. A. Lazdauskui. V. 
Vaikšnorienei. N. .-Stanaičiui, 
A. Kairiui, J. A. TaJarunui, 
Ag Pranskevičienei M. Ma 
telionytei, I Kutkienei, O. 
Švitrai, J. Jurkonienei, Alb. 
Verzbickui, P. Makuškai, D. 
Ruzgaitei.

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, 
tai atsilankyk į šm. birželio mėn. 1 d ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių mokyklos Globėjų

VAKA 12 A
PROGRAMOJE; «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3 jų veiksmų drama (Dar me matytas 
San Paulyje veikalas).

I Šokiams gro> puikus orkestras Lietuviškas bufetas su 
’ skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 

anksto įsigyti pss Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av. São João, nr. 231 - prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai (8 vai. vakaro) Pabaiga 4 vai ryto

M LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

— JONAS SENUTA, gyv. 
V Zelinoje, mirė gegužės 
mėn 6 d

-- Kazys Mackevičius, 72 
m amžiaus, kilęs iš Kauno 
apylinkės, mirė 15 d gėgu 
žės Nuliūdime paliko žmoną 
Zofiją, dukterį Veroniką, sū 
nų Bernardą

Septintos dienos mišios eg 
zekvijos bus 22 d. gegužės 
8.40 vai. Vila Zelinoje.

NAUJŲJŲ LAIKŲ KNYGNEŠĖ

Kad atsirastų daugiau tokių 
pasišventusių žmonių — span 
dos platintojų, kaip Rio de 
Janeiro gyvenanti senelė Ut 
šulė Gaidienė, mūsų lietuviš
ki laikraščiai gerai gyvuotų 
ir negręstų jiems pavojus už
sidaryti. Jau daug metų kaip 
Uršulė Gaulieaė talkininkau
ja «Mūsų Lietuvai», lyg Ls 
senovės laikų knygnešys, su 
rinkdama naujų skaitytojų, 
arba atnaujindama seniems 
skaitytojams prenumerata? ir 
išprašydama iš jų ne tik pre 
numerates mokestį het ir pa
ragindama aukoti laikraščiui 
š'ios sunkios ekonominės kri
zės laikotarpy. Štai šiais me 
tais U. Ghulienė atsiuntė 10 
tūkstančių kruze rų. surinkus 
už «M L.» iš Rio de Janeiro 
skaitytojų Laikraščio Redak
cija r Administracija nenu
ilstamai spaudos platintojai 
širdingai dėkoja Mes labai 
įvertiname jos pasiaukojimą, 
nes žinome, kaip sunku se 
nam žmogui aplankyti išsimė 
čiusius po platų miestą ir 
apylinkęs mūsų tautiečius Be 
to ji kelionių išlaidas užmo
ka iš savo kišeniaus Visa 
tai tik idealistas žmogus gali 
padaryti, tai naujų -laiką knyg 
nešė ir pavyzdys mums vi
siems!

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.

i pa baiga fš 1 pusi) 
sakė: tai draugystės traukinys. 
Lietuvos statybininteų vardas 
brangus Kazachstane, ten pa
dirbėsite neblogai, jūs ten 
negailėsite savo jėgų, drau
gai, dėsit visas pastangas, 
kad statybos būtų pastatytos 
greitai Ir pigiai..' Su lietu
viais darbininkais, specialis- 
dar buvo išgabenti vagonuo
se pakrauti buldozeriai, eks- 
kavatorlai, auto mašinos.

DANAI NUSIVYLĖ SUSLOVU

Danijoje sukėlė susijaudini 
mą Michailo Suslovo, Krem 
liaus ideologo, vadovaujančio 
Sovietų Sąjungos Aukšč Ta
rybos užsienio reik, komisi
jai, pareiškimas, Maskvoje 
apsilankius Danijos komunis 
tų partijos atstovams Suslo
vas pareiškęs, kad sovietai 
Daniją paremsią militariniai 
ir politiniai, jei tik šie pasuk 
tų į neutralią politiką ir atai 
sakytų nuo bendradarbiavimo 
su NATO — Kopenhagos 
spauda tą Suslovo pareiškimą 
la’ko kišimusi į Danijos už 
sienio politiką ir juo labiau, 
kad jau sutartas užsienio 
reik, ministério Krago lanky
masis Maskvoje

LENKAI JAU PASISAKO 
IDEOLOGINIAIS KLAUSI

MAIS

Balandžio 27 d., ilgesnį lai 
ką tylėję lenkai, jų spauda 
jau pasisakė ideologin ai? klau 
Simais. «Tribuna Ludu» nuro 
dė, kad tenk«a vesti aršesnę 
kovą prieš -dekadentinės» bur 
žuazinės filosofijos ir kultu 
ros įtakas Lenkų pasisaky 
mai kiek skiriasi nuo sov eti 
nių bei Rytų Vokietijos vado 
vų kalbų ir š;os dar lenkų 
spaudos nebuvo komentuotos

UETUVOS NAC1ONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

SKLYPAI - ILHA8ELA
250 metrų nuo pajūrio 

sklypai iš 560 kv. mt. 
ligam išsimokėjimui.

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

pas L. Šukevičių

PARSIDUODA

Namas V. Zelinoj, Rua Ma • 
noel Lemos 3 000 000,00 gero 
mis sąligomis

Namas V. Beloj, Rua Balsa
micas 3.800 000 00 (avista)
Namas Vila Beloj — Rua das 
Giestas.
Namas Vila Beloj, r. Saruma.

Vaistinė — V. Prudentėj
Ba as Bilhar as - V. Prudentėj
Baras krautuvė ir copa su gy
venamu namu - V. Zelina.
Sklypas Jurubatuba prie Via 
Anchieta.

Sklypas Boqueirão ■ Praia 
Grande.
Kreiptis: Rua Tbitirama, 976

V Zelina

— GURA PROGA patogio 
mis sąlygomis įsigyti nuosa
vybė Dviejų lotų žemės skly 
pas, arti Vira Copos tarp au 
tinio aeroporto, vienas jų kam 
pinis, 620 kvadratinių metrų. 
Kitas šalia, 700 kvdr. metrų. 
Parduodami kartu arba atski
rai. Kainos bazė 750 tūkstan 
čių krjzeirų. 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 s*usa, 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, 
likusius išsimokėjimui 60 mė
nesių. Mėnesinis mokestis pra 
dedant Cr.$3.000,00. Omnibu
sas prie durų. Jau yra pasta 
tytų namų.

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

Informaeijoms gauti: Rua 
Ibitirama, 976.

■ 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 VINA DEL MAR 
kuries7 savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Moocą — São Paulo 
Fone: 93-4486 (recadoš)

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.

- 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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