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Vila Ansstâcio Mokyklos Globėju Būrelio 
Veiklos Apžvalga.

A. Žibąs

Kaip jau lietuvių kolonijo
je yra žinomi — populiariu 
vardu vadinami Anastaziečiai 
aktyviai veikia visą eilę me
tų V. Anastacio Lietuvių Są
jungos namuose Dr. J. Basa
navičiaus vardo mokykloje.

Anastaziečių būrelis, nau
jai persitvarkęs, susiorganiza 
vo ir pradėjo veikti 1958 m. 
rugsėjo mėn Tais pačiais 
metais Lietuvių Sąjungos va
dovybė pradėjo jausti sunku
mų mokyklų turto išlaikymo 
klausime ir ėmė svarstyti ar 
nevertėtų išnuomoti, ar par
duoti V Anastacio mokyklos 
pastatą. Tokiu tai laiku anas
taziečiai. susir nkę 17 žmo
nių radę kasoj- 303 kruzei- 
rus. pasiryžo steigti Rėmėjų 
Būrelį, kuris imtųsi darbo su-

Mo ytoja> St Kubiliūnas 
jau visa eilė metų vadovauja 
kultūriniam anastaziečių dar
bui Birželio mėn 1 d būsi 
mam vakare, kut bus suvai
dinta drama «Ant bedugn.s 
krašto» vaidins tėvo girtuo 

klio rolę.

d-ryti lėšas Lietuvių namų 
išlaikymui, remontui, įvai 
riems patobulinimams kad su 
daryti tinkamas sąlygas lie
tuvių kultūriniam veikimui to 
limoje nuo miesto centro V 
Anastacijoje.

Lietuvių Sąjungos vadovy 
bė, atsargumo vedina, nusta 
tė tuo laiku sąlygas (L, S. 
Prot 254), būtent, įpareigota 
ma būreli mokėti į Sąjungos 
kasą 3 000 kruzeirų j mėnesį, 
turto konservacijos sąskaitom 
Tačiau, kaip toliau matysime 
iš konkrečių darbo rezultatų. 
Anastaziečiai toli pralenkė 
jiems nustatytas sąlygas

Per keturis su virš metų 
veikimo, Anastaziečiai surin
ko p nigų ir įdėjo į kapitali 
nius remontus bei įvairius pa 
tobulini mus Cr $388.879,00 Ir 
kasoje dar turi pagal 1963 m.

Juozas Karpavičius 
vaidins žydo Berkaus rolę

nauji laiptai ir įdėti gražūs 
geležiniai vartai

Sofija Polikaitytė 
atliks žmonos Magdės rolę

Į šią sumą yra įtraukti ir 
įmokėjimai L S Valdybai 
Cr $17 500 00 Tuo būdu Anas- 
tazieciai perviršijo jiems nu- 
statytas sąlyga* skaitant po 
Cr $3.000 00 į mėnesi už 4 me
tu.- ir 3 mėn susidarė suma 
Cr $153 000.00 kurią jie turė
jo įmokėti į sąjungos iždą. 
Taigi atėmus šią sumą iš 
b ndrų Anastaziečių būrelio 
pajamų, pasirodo, kad jie su 
rinko 318 534 kruzeirus dau 
giau to, kas jiems buvo Są
jungos Valdybos nustatyta, 
ka p minimaliais įsipareigo 
jimas

Ši finansinio veikimo ap 
žvalga parodo Anastaziečių 
didelį pasiryž mą jų veikime 
ger-i supratimą lietuviškų rei 
kalų ir didelę paramą L Są 
jungos vadovybei lietuvių ko 
Jonijos turto išlaikyme.

Kas yra padaryta per tą 
laiką Anastaziečių išlaikomo
je mokykloje?

Parengimų salė perdažyta 
Elektros instaliacija naujai 
pertvarkyta. Sudėti 1 ngų sti 
klai Stoge sutvarkyti mite 
kėjimo vamzdžiai Visas di 
džiulis kienas išcemenL otas 
Kieme pastatytas paviliotas 
— p stoge bufetui Sutvarky
tas vandens padavimas Pri 
jungu kanalizacija Didžiau 
sias gi darbas, tai per skly 
po platumą iš gatvės pusės 
pastatyta cementinė kapitali 
nė tvora, nes senoji jau bu
vo iškrypusi ir gręsė pavo 
jus sugriūti Tvora tvirtai pa 
statyta. Viršuj tvoros uždėta 
geležinė tvorelė apsaugai ir 
papuošimui. Padaryti visai

sausio mėn 1 dienos davinius 
Cr.S83 687 00 Kas iš viso su 
daro piniginį balansą 1963 m 
sausio mėn. 1 d.Cr.$472.õ66.00.

Paž mėtina. kad visas šis 
darbas buvo atliktas pačių 
Anastaziečių ta'kos būdu, iš
skyrus tik tvoros dažymą ir

(pabaiga 6 pusi)

— POPIEŽIAUS sveika’a 
paskutinėmis dienomis pablo 
gej-> n kar-o sluoksniuose 
kelia rimto susirūpinimo. Šią 
savaitę popiežius nubraukė vi 
sas audiencijas Popiežių jau 
eina devintą dešimtį melų.

B LAZ'i-iJOS vyriausybė 
je šiomis di nomis numatyti 
pasikeitimai neįvyko- Tiek 
ministeris pirmininkas Her
mes Lima, tiek finai sų mi
nisteris Santiago Dantas kol 
kas pasiliko savo pareigose. 
Prieš keletą dienų buvo pra 
matytas kolektyvinis minis- 
terių kabineto atsistatydini 
mas.

SANTIAGO DANTAS pa
sitrauksiąs iš finansų mibis- 
te io pareigų del pašlijusios 
sveikatos. Yra gandų, kad 
neįeisią vadovauti užsienio 
reikalų ministerijai, kurioje 
daug mažiau darbo negu fi 
nan-ų. G. minist ris pirminiu 
kas Hermes Lima bus paskir 
tas į Vyriausią Tribunolą Kol 
kas tik spėliojimai ir gandai

— TURKIJOJE ruoštas per 
versmas nepavyko. Vyriausy 
bė sukil mą keletos valandų 
laikotarpyje likvidavo -

— Amerikos Prezidentas 
KENNEDY pagailestavo pasi 
kalbėjime su spaudos atsto
vais. kad rusu kariuomenės 
atitraukimas iš Kubos vyksta 
labai lėtai. < tos rusų ka. 
riuoraenės Kuboje esą apie 
17 tūkstančių, dvi divizijos, 
kurios praktiškai kontroliuo
ja visą Kubos gyvenimą.

— PARTIZANINIS karas Ku 
boję tebevyksta. Šiomis die 
nomis partizanai apšaudė vie 
ną vietovę arti Havanos mies 
to, Kubos sostinės.

— GORDON COOPER. JAV 
astronautas, praėjusią savai
tę sėkmingai apskrido aplink 
žemę dvidešimts du kartus 
viso perskrisdamas 900 tūks
tančių kilometrų Nuotolis nuo 
žemės buvo nuo 160 ligi 260 
kilometrų Grįždamas iš er
dvės žemėn, nusileido kapsu 
loję Ramiajame vandenyne, 
arti Midway salų, kaip pla
ne buvo pramatyta. Erdvėje 
išbuvo 34 valandas.

— ARGENTINOS aukštieji 
karininkai pritaria rinkimams 
kurie yra pramatyti liepos 
mėn 5 d Paskutinėmis žinio-
mis peronietų kandidatams 
bus suvaržymų — nevisi ga
lės būti kandidatais.

— KUBOJE cukrinių nen 
drių derlius mažesnis 20 pro-
centų negu praėjusiais me
tais.

' — Užsienio agentūrų pra
nešimais Fidel Castro yra su 

■ šaudęs vienuolika tūkstančių 
kubiečių,

i
— SOVIETU SĄJUNGOJE 

komunistų partijos centro ko 
s mitetas įsakė partijų sky- 
i riams visoje teritorijoje sti- 
: printi kovą prieš rel giją
- Anot komunistų partijos cen-
- t<ro komiteto, yra nemaža ap- 
I sileidin o kovoje prieš religi- 
. ją. Kremlius veda dviveidiš- 
i ką politiką: iš vienos pusėg

deda pastangų užmegsti ry 
šius su Vatikanu, o iš antros 
— kas kart vis aršiau perse
kioja religiją. Komunistai drau 
džia tėvams namuose vaikus 

‘ mokyti tikėjimo tiesų Štai 
3 kokia laisvė komunistinėje 
1 «demokratijoje».
>
j —- K AN ADOS sostinėje Ota

voje buvo susirinkę Šiaurės 
i Atlanto Gynimo Sąjungos (NA 
r TO) atstovai. Tarp kitų daly 
1 kų nutarė, kad Nato turės ato 

minius ginklus, kuriais reika
lui esant galės priešą ata- 

r kuoti.
y
q — Maskvoje gyveną užsie

niečiai atkreipė dėmesį, kad 
naujasis aukščiausios Liau- 

s dies Ūkio Tarybos vadovas, 
55 m amž Dimitrijus Ustino

- vas praktiškai jau esąs pasie 
s kęs partijos viršūnes Dabar 
a jis yra vienas ir trijų min 
u pirmininko pavaduoiojų ir lau 
e kiama, kad birželio mėn 18 
j, d Maskvoje susirenkančiame 
>- partijos CK plenume Ustino

vas būsiąs išrinktas į prezi

ŠĮ NR. LEIDŽIA INDUSTRI- 
JALAS JONAS KIMŠA

«Mūsų Lietuva», kaip visi 
žinome, vien iš skaitytojų 
jau nebeišsilaiko. nes viskas 
nežmoniškai pabrango, o vie 
»intėlį visos Brazilijos lietu
višką laikraštį būtinai reikia 
leisti Dėl to į pagalbą yra 
prašomi ir laukiami kiekvie 
no numerio leidėjai Sunkus 
tai darbas ir nelengva tuos 
leidėjus surasti, kadangi rei
kia nemažą sumą paaukoti, 
tarp 12 - 15 tūkstančių kruzei 
rų. Štai šį Marijos mėnesio 
numerį pasišovė išleisti mums 
žinomas ir pasiturįs indus- 
trialas JONAS RIMŠA o 12 
tūkstančiu įnašas žymiai su
stiprino «Mūsų Lietuvos» ba
zę ir dėl to p Jonui Rimšai 
už tai visų skaitytojų ir A d* 
ministracijos personalo var 
du dėkojame

J. Bružikas, S J
«M L.» Administratorius

diumą Ustinovo kilimas, tei
giama, neturįs nieko bendia 
su Frol Kozlovo liga.

- Čekų komunistų organas 
«Rude Pravo» patvirtino, net 
šešias savai es nutylėtą slo
vakų komunistų partijos gen. 
sekretoriaus Bacilek pašalini 
mą iš pareigų Valymas pa
lietė ir kitus komunistinius 
pareigūnus Tai turi ryšio su 
Čekoslovakijoje vykdoma nu. 
stalinimo kampanija

— Ryšium su Krūppn įmo
nių Vokietijoje įgaliotinio B. 
Beitz’o viešnage Maskvoje, 
ilgais pasikalbėjimais su Chru 
ščiovu. vakarų spauda spėlio 
ja, kad Beitz, galimas daly
kas, atlikęs ir politinės reikš 
mės misiją. Sovietų Sąjungai, 
satelitiniams kraštams — geg 
14 a. teigė Paryžiaus kairių 
pažiūrų dienraštis «Combat» 
— Fed Vokietija visą laiką 
esanti patrauklus partneris. 
Vokiečiams neseniai uždrau
dus sovietams parduoti nafta 
tiekti vamzdžius, dabar vo 
kiečių pramonės atstovo ap
silankomas gal bus pašalinęs 
kai kuriuos nesusipratimus.

— Maskvos pykčiui kinų 
komunistų partija įvairiomis 
kalbomis pradėjo platinti pro 
pagandintus leidinius jau ir 
Vak, Europos kraštuose Ko
munistai. veikią Šveicarijoje, 
Fed Vokietijoje, Austrijoje ir 
Liuksemburge jų privačiais 
adresais gavo vokiškai išvers 
tą straipsnį iš kinų KP orga 
no «Yen Min Chi Pao».

I Lietuvos nacionalinė

1
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Kozlovo liga ir padariniai sovietu politikai

Ryšium su «Pravdos» lako
niška žinia apie Frol Kozlo
vo su-sirgimą ir Maskvoje ki
lusiais gandais vak. Europos 
spaudoje pasirodė įvairių ko
mentarų. «Neue Zuercher Zei 
tung» (123 nr. geg 6) paste
bėjo, kad Kozlovo liga primi
nė anksčiau buvusius Stalino 
įpėdinių — Kirovo (1934 m.) 
ir Ždanovo (1948 m) pašali
nimus — atsiranda spėjimų 
kad Kozlovo liga ar nelai
mingas atsitikimas nebūtinai 
esą susiję su medicin e prie 
žastimis (Beje, Kozlovas bu
vo nerusiškųjų Sovietijos res 
publikų didesnio suglaudini
mo su Maskva šalininkas)

Dabar Kozlovo liga vedan 
ti į vadovavimo krizę Krem
liuje - čia ne tiek liečiam-’S 
Chruščiovo asmuo jo padė
tis, kaio jo busimasis įpėdi 
nis. Dar sunku pasakyti, ar 
galimas Kozlovo pasitrauki
mas reikšiąs svaibaus konku 
rento iškritimą ar gal dabar
tinio Kremliaus valdovo pa
dėties bei išlikimo paaštrini- 
mą. (Vokiečių Suedwesfunk

radijo atstovo rš Maskvos, 
geg. 6 d. teigimu, galimas da 
lykas, Chruščiovas dabar su- 
sidursiąs su naujais rūpės, 
čiais). Šveicarų dienraštis dar 
primena, kad pastaruoju me 
iu užsienio stebėtojams buvo 
būdingas reiškinys: sovietų 
spaudoje, kalbose vėl prade 
ta kelti «kolektyvinės vado
vybės» reikalas, taigi, karto
ja i tai, kas stebėta tuoj po 
Stalino mirties 1953 m. ir 1957 
m, buvus nesutarimams su 
vad antipartine Molotovo — 
Malenkovo grupe. Tai reikš
tų naujus posūkius bei tryni 
masi kovoje dėl valdžios 
Kremliuje Gali atsirasti ir 
generacijų konfliktas, r es vi 
dūrinės kartos politikai, kaip 
Brežnevas (g 1906 m ), Suslo 
vas 11902), Kosyginas (1904) 
ar Iljičiovas (1906) susiduria 
su jaunesnės kartos partie
čiais, kaip Polianskis (1917) 
ar Šelepinas (1918) Toliau 
siekią asmeniniai pakeitimai 
Krem iuje negalės neturėti 
įtakos ir sovietų vedamai po
litikai.

Chrusciovas: Joks ideologims sambūvis su Vakarais

MŪSŲ LIETUVA \ __________ 

Jonas K mitas

Atsimink, Tėvyne
Brangus broli darbininke, 
Ištremtas čionai.
Nors tėvynę atsiminki, 
Kurioj gyvenai!

Atsiminki seną tėvą, 
Motinos vargus; 
Ir tą sodą ir tą pievą, 
Žagrę, noragus...

Nepam rški to takel o 
Ties sena gryčia. 
Ir to kryžiaus šalia kelio, 
Su Dievo kančia ..

Dar bešviečia ten žvaigždutė 
Vasaros nakty;
Bekukuoja dar gegutė, 
Raiba, ta pati...

Gal dar žydi žalias daržas 
Aguonoms margoms, 
ir linguoja senas beržas 
Liūdinčioms šakoms .

Ar minty tave išdilo 
Dirvonų vaizdai?
ir paveikslą žalio šilo 
Širdy praradai?

Nėra krašto, kaip tėvynė, 
Lietuva brangi!
Kuria tavo, širdis mini, 
Nors jos neregi...

v
1963 m. geg už d 

nų Ansamblis pavadintas «Ne 
muno» vardu, Baumilas jam 
parašęs ir kantatą Studentų 
ansamblis koncertavo Varšu
voje, Krokuvoje ir Zakopa
nėje.

— Vilniuje balandžio 17 19 
d.d. vyko respublikinė meteo
rologų ir klimatologų konfe
rencija Jos tikslas buvo ap 
svarstyti galimybes, būdus kli 
mato sąlygoms keisti, tiksWn 
gai panaudoti gamtos ištek
lius Konferencijoje dalyvavo 
svečiai iš Latvijos, Estijos. 
Konferenciją atidaręs Lietu
vos hidrometeorologijos tar
nybos virš A Bagdonas pa 
žymėjo kad nagrinėjamos Pa 
ba’tijo klimato ypatybės, su 
daromas klimato atlasas, be 
to, vystomas darbas branduo 
lines meteorologijos srityje.

— Vilniuje rodytas sovietų 
gamybos filmas «'I rečias kė 
liny-» vaizduoja 1942 m įvy
kius Kijeve, kai hitlerinin
kai buvo surengę futbolo 
rungtynes ir sportininkams 
buvo leista pasirinkti: pralai 
mėti arba .. mirti Žinoma, pa 
gal propagandos taisykles.so 
v etai pasirinkę mirtį. Dėl 
šio filmo aštriai pasisakė 
Fed. Vokietijos spauda — kai 
sovietai nuolat vak vokie-

Iš atostogų grįžęs i Mask
vą N. Chruščiovas, dalyvavęs 
p amonės, statybos special >. 
tų konferencijoje, pasakė kai 
ba (ji paskelbta balandž. o 
26 d ) tiek ūkini ns. tiek i ie- 
loginiais klausimais Jis te - 
gė.- Soyietijoje vis gaminamos 
menkos kokybės prekės ir 
tai maži ia Sovietų Sąjungos 
prestižą. Kalbėdamas apie 
ideologinius klausimus, Krem 
liaus valdovas pripažino, kad 
partija pastaruoju metu dau
giau kreipusi dėmesio į ūki 
nius klausimus apleidusi deo 
loginę kovą Visai nedvipras 
miškai jis nuooiė, kad, esą, 
su Vakarais negalį būti jokio 
ideologinio sambūvio, o kas 
reikalaujas sambūvio -u bur
žuazine »deologija. tai pas 
tebėjo Chruščiovas — tas au 
tom .tiška! atsiduria antikomu 

nistf. >r išdaviko vaidmenyje, 
O k ii Chruščiovas paminėjo 
kad t9 m. amžiaus sulaukęs 
ji gai|s ai įsakyti kai kurių 
pare gii tai Vakarų stebėto
jai rod»-, kad tai buvusi ne 
pirmoji tokio pobūdžio užuo 
mina. Matyti, Chruščiovas ren 
grasi paruošti visuomenę ir 
greič ausia jis atsisakysiąs 
minii-t o pirmininko pareigų, 
tačiau savo žinioje patiksiąs 
partijos vadovavimą. O dėl 
to. ma o Vakarų stebėtojai, 
Chruščiovo vaidmuo, k ip va 
dovo, Htnuk mesiąs.

Šiaulių dramos te < ras, 
gegužės 1 sies šventės proga 
paruošė naują premjerą — 
Šekspyro komediją «Dvylikto 
ji naktis» (rež. V Eimantas, 
dail J Taujanskienė) Kauno 
muzikinis teatras pastatė rytų

vokiečių komp. G. Nazenec 
operetę «Kam reikia pinigų» 
(rež Aid Ragauskaitė), o 
akadem. Vilniaus d amos teat 
ras gegužės 4 5 dd. statė V. 
Rimkevičiaus premjerą a- 
tas» — režisavo V Òibiias, o 
dekoracijas p gamino A . Per 
cow.

— Prahoje išeinanči me 
žurnale «Magasin akti alit» 
įspūdžius iš lankymosi Lietu
voje paskelbęs Jan Kudlaček 

pasakojo apie Lietuvos praei 
tį, legendas, šiltai paminėjo 
dail A. Žmuidzinavičiaus kū
rybą. susižavėjo dailininko 
originalia kipšų kolekcija, dar 
paminėjo savitus F. Daukanto 
darbus iš gintaro.

— Balandžio mėn. pabaigo
je į Lenkiją su koncertais iš
vyko studentų ansamblis Ba 
landžio 20 d Vilniaus radijas 
pastebėjo, kad studentai iš
mokę eilę lenkų liaudies dai- 

čius puolą, vadina «revanšie- 
tais» ir pan , tai tokie filmai 
tik sukiršina vokiečių ir ru
sų tautas.

— Balandžio 27 d Vilniaus 
universitete viešai apgynė di 
scrtacijas istorijos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti: Bo
risas Kleinas (tema: «Antifa
šistinis išsivadavimo judėji
mas V lniuje 1926—1935 m>) 
ir Henrikas Šadžius (tema: 
«Vilniaus pramonės darbinin
kai socializmo statyboje, 1944- 
1953-).

— \ ilniaus universiteto 16- 
je studentų mokslinėje kon
ferencijoje buvo perskaityti 
22 moksliniai darbai Kai ku
rios temos: G. Rasčiūtė kai 
bėjo apie ekonomines sąly 

(pabaiga 3 pusi.)

A Vaičiulaitis

AVILIAI
• Ten kur meškinas

(tąsa)

— Ne, t k nesutraiškinkit 
man bitutės.

—- Nebijokit. Bet aplamdyt 
gerokai ją aplamdysiu Štai!

Su keletu š vi t šių plaukų 
jis iškėlė bitę ir pametėjo į 
krūmus.-

— Tegu ji pailsės.
— Dėkui, — tarė Valenti

na, — hkau gyva.
Sulig jos žodžiais sucijo 

Tarzanas. Jis pasileido iš so
do, kaukė, vaitojo ir aimana
vo. Buvo girdėti, kaip grau
džiai jis skalijo kieme. Vis 
šaukdamas jis ritosi aplink 
pirkią, apibėgo vieną eilę, 
apibėgo antrą, nusigandęs, ne 
laimingas, sopulio pilnas.

— Šunelis. — tarė > Ka d- 

ant kelmų bites kopinėjo...
K. Duonelaitis

vilienė ir su Juozuku traukė 
si atbuli nuo avilių.

Izabeliukė šnairavo į medų 
geldoje ir Ūžėsi. Kai tėvas 
jau tupinėjo prie kito avilio 
ir jos nvatsiminė, ji šūkte
lėjo:

— Tėti, o kur man...
— Teisybė, dukra, teisybė 

— tau gi seilės baigia varvė
ti. Eikše.

Ir jis įdėjo korį dubenio.
— Kad aš bijau, — atsilie

pė mergaitė.
— Jei bijai, tai palauksi...
— Aš laukti nenoriu.
— Ak, galiu jau panėšėti.
Ir Skaudvile žengė į sodą, 

lydimas bičių.
Duktė jį pasitiko, griebė 

medų ir spruko atgal. Pusiau 
kelėj staiga stabtelėjo, sesiė- 

mė už kaktos, atsisuko į tėvą 
ir tarė:

— Tai tavo bitės ,.
— Kas, ar įgylė? — paklau 

sė Skaudvilis, kopinėdamas 
avilį.

— Taigi, kad jau, — ji su
šliurpsėjo nosiuke.

Tačiau greit suspaudė du
benį, priėjo rami prie sesers 
ir tarė:

— Ištrauk gylį.
— Skauda? — tarė Valen

tina.
— Skauda, bet aš nerėksiu

— atkakliai pasakė I žabeliu 
kė. — Tik išsprogs dabar.

— Einam greitai į pirkią,
— tarė Skaudvilienė, v aš 
tau peiliu žaizdą paspaudy 
siu — netins

— Ir dar krienais ištrink, 
mama, — prisidėjo ir \ alen 
tina su savo patarimu.

Motina su mažaisiais nuė 
jo Dabar jie ten gydysis ir 
ulios! Sodas buvo pa«dūma 
vęs. Bitės šaudė, kaip šau 

džiugios, skrisdamos į žydin
čias pievas, į šib’s ir saulės 
nukaitintus šlaitus, kur kve
pėjo čiobrai. O tenai, kažkur 
krūmuose pasislėpęs, tyliai 
vaitojo Tarzanas, lies aviliu 
priklaupęs, Skaunvilis bum
bėjo ir šnekėjosi su savim 
Jis gūžtelėjo pečiais ir atsi
suko į dukterį;

— Kas yra, te ti?
— Koriai toki keisti, vaike

li. Toki keisti... Lyg nelaimė 
kokia...

— Ką čia ..
— Ir aš žinau, dukra . Bet 

vis kažkaip neramu, lyg ko
kia ištiktis tavęs lauktų . Na 
nesikandžiokit, kam pyktis!

Ir jis vėl riekė korius.
Per medžius nupūtė vėjas 

Lyg kas būtų bėgęs viršūnė 
mis — jos sušnero, sušvokš
tė, lapai sumirgėjo spindu
liuos ir vėl tilo Kregždės 
gaudėsi ore, retkarčiais klyk
teldamos ir sprukdamas toli, 
toli į giedrų dangų ir j tą 

baltą augštumų keliauninką 
debesėlį, kuris prisibijodamas 
plaukė, nes buvo pirmutinis 
visoje erdvėje, paskui lydi 
mas trejeto kamuolaičių, gar 
biniuotų, lyg ėriukai.

Antanas nusigręžė į Valen
tiną Jinai stebėjo tą debesį. 
Bet ko ji taip žiūri, ko ji 
taip susigalvojus?

Ji«ai tarė:
— Valiute...
Susimąsčiusiam jos veide. 

prabėgo šypsnis, bet neišblaš 
kė ano susitelkimo.

— Ką? — paklausė jinaį,
O jis nežinojo, ką sakyti. 

Valandėlę laukė sumišęs, no
rėjo tarti, teirautis ko, bet 
nieko nesuvokė. Jis vien troš 
ko suardyti tą vidudienio rim 
tį, pilną bičių zyzimo ir var
nėno švilpiniavimų.

— Koks debesis! — paga
liau tarė jis, kad ką pasakytų.

— O gal mes eisim į pir
kią? — kalbėjo Valentina.

— Luktelk, dukra, — šūk-
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gas, panaikinant esminius skir 
tumus tarp miesto ir kaimo, 
D. Tubutytė — racionalus dar 
bo jėgos panaudojimas že
mės ūkyje, C. Venckevičius 
— Lietuvos engergetinės ku
ro bazės vystymas, o Č. Man 
čiukui rūpėjo svarbi «moks
linė» tema — pirmos Vilniaus 
įmonių komunistinio darbo 
brigados.

EKRANUS UŽPLŪSTA BLAN
KUS, ŽALINGI KŪRINIAI...

Maskvoje vykusiame So
vietų S gos Kinematografijos 
darbuotojų s gos plenume da 
lyvavęs A. Vėsulas savo įspū 
džiūose (pig. «Lit. ir Menas», 
17 nr, bal. 27) nurodė, kad 
plenume nusiskųsta, jog į ek 
ranus «tebeplūsta blankūs, lėk 
šti. nereikšmingi, o neretai ir 
idėjiškai žalingi, pretenzingai 
manieringi kūriniai» Negeres 
ni reikalai ne tik su gruzinų 
ar moldavų filmais, bet lietu 
yiškos os kinematografijos sri 
ty. Vėsulas čia meta kaltini
mą: lietuviški filmai esą idė
jiškai ydin i. meniškai skur
dūs pseudo iovatoriški To
kiai padėčiai esau . sunku pa 
tikėti Vėsulo džiaugsmui, kad 
galimas dalykas į Ma kvoje 
vasarą rengiamą UI jį tarp
tautinį filmų festivalį būsiąs 
siunčiamas Lietuvoj paga
mintas. R Vabalo režisuotas 
filmas «Žingsniai naktį».

KS SAKALAUSKO VANA
GĖLIO 100 IOS GIMIMO 

METINĖS

Balandžio mėn ir Lietuvo
je paminė'08 Ksavero Saka
lausko Vanagėlio 100 sios gi
mimo metinės 1938 m, Varšu 
voje miręs. Lenkijoje 35 m 
išgyvenęs pedagogas, aušri 
ninkas. rašytojas, žinomojo 
«Kur banguoja Nemunėlis* 
autorius, kaip dabar nurodė 
Vilniaus «Literatūra ir Menas» 
(17 nr). visą laiką palaikė 
gaudžius ryšius su lietuvių 
literatūra, aktyviai dalyvavo 

Lietuvos visuomenės gyveni
me. Vilniškis laikraštis, žino
ma. nieko nemini, kad Ks Sa 
kalauskas yra platinęs «Aušrą» 
•Šviesą», rašinėjo dar 1883 m.

BUVO VILNIUJE, «PALIKO»
LAIŠKĄ «TIESAI»

Jau virsta papročiu, kad 
JAV lietuviai, atsilankę Lietu 
voje. kviečiami parašyti savo 
apsilankymo įspūdžius «Tie
sos* dienraštyje Vilniaus ra
dijas, geg 5 d. apie tai pra 
nešęs, tepažymėjo, kad Vil
niuje. kaip turistas lankęsis. 
Philadelphiios mieste, JAV, 
gyvenąs A. Čebatorius 68 m.. 
iŠ Lietuvos išvykęs dar 12 m 
būdamas. Jis «Tiesoje», segu 
žė’ 5 d paskelbtame laiške 
(pagal radiją, laiškas buvęs 
patiktas) pasisakė noris Lie
tuvos gyventojams palinkėti 
laimės darbuose džiaugęsis 
apsilankęs

GEGUŽĖS 1 JĄ; VALIO, URA 
IR DA ZDRAVSTVU ET

Gegužės 1 ją pagal įpras 
tą tvarką Lietuvos miestuose 
buvo organizuojami paradai 
minėjimai, mitingai \ ilniaus 
Lenino aikštėje (b. Lukiškių) 
žygiuojant suvarytiems darbi 
n’nkams, moksleivijai ir kt 
tribūnoje stovėjo vigj gvarbie 
ji par ijos. valdžios pareigū 
nai su A Sniečkumi. J Palec 
kiu ir M Šumausku priešakv 
Pasak Vilniaus radijo, kiekvie 
na ko'ona pražygiavusi pro 
tribūną sušukdavo tai valio, 
tai ura ar da zdravstvujet 
Žinoma, gegužės pirmosios 
proga darbininkai kolchozi- 
ninkai buvo verčiami visus 
ylanus viršy'i. kelti darbo na 
Šurną.

DEL KO KONGAS NESUSI
TVARKO?

Kongo suirutė tebesitęsia, 
nors jau 3 metai praėjo, kai 
belgai paskelbė Kongą nepri 
klausoma valstybe Pagrindi 
nė priežastis yra ta, kad bei 
gai neparuošė kongiečių į ne

Vasaros Rytas
Melsvas rūkas žemę niaukso.
Teka s.iulė pilna aukso

— Labas rytas, saulužėle ! — 
Atsidus laukai sužėlę.

Kas gi matė, kas gi žino. 
Kiek gyvybės už beržyno?

Aštrios žagrės dirvą pjausto, 
Tuoj kirs pievą, perlais austą.

Čiulba ulba žalias miškas.
Upė sidabro ištiškus 1

Saulė, pievos, plotai javo...
Ei, artojau, viskas tavo!

Tu. prieš saulę art išėjęs, 
Būsi jos žiedų nešėjas.

prik’ausomyę, o tik mokėjo 
juos išnaudoti, išveždami iš 
Kongo šalies įvairias medžią 
gas ir turtus Kai atėjo nepri 
klausomybės diena, didžiau 
šioje Kongo S-lyj tebuvo vos 
35 vyrai su aukštuoju mokslu. 
Tai tragedija, dėl ko Konge 
ir šiandien nesusitvarko. An
troji nemažesnė nepriklauso
mybės kliūtis, — daugybė vie 
ua kitai pri-šingų genčių. Jų 
yra apie 200 Jos tarp s ivęs 
kovoja, riejasi nesutinka, ir 
mielai viena kitos narius ^pa
sigavę iškeptų aąt laužo ir 
iškilmingai suvalgytų. Konge 
yra genčių tikrų žnlęgėdrų. 
Be to beveik visi konkrečiai 
dar mažai supranta, kas yra 
toji nepriklausomybė. Jie ma 
no, kad nepriklausomybė reiš 
kia važinėtis automobiliu, tu
rėti vilą ir gerti alų, kadangi 
tai visa matė pas laisvus bei 
gus. Buvo r tokių naivių gen 
čkį, k - rios galvojo, jog pas 
kelbus Kongo aepriklausomy

Vaičiūnas

bę, gyventojai automatiškai 
pasidarys balti

Taigi Konge tęsiasi baisi 
suirutė UNO kariuomenė ban 
do palaikyti tvarką, bet iš 
tikrųjų ji pati prisideda prie 
betvarkės praplė imo, Suva
ryti iš įvairių kraštų karei 
viai, dažnai žiūri tik savo as 
meniškos naudos ir malonu
mų. Ne kartą buvo sugauti 
UNO kariai bedarą įvairiau
sius nusikaltimus.

Centrinė krašto valdžia ne
turi jok o supratimo, kaip vai 
dyti kraštą. Jau keli metai 
kaip ji nesuveda biudžeto. 
Reikia kraštui 400 milijonų 
dolerių į metus, o surenka 
vos 80 milijonų, kita tiek gau 
na iš užsienio paskolos. Pa
siunčia mokesčių rinkėjus, o 
tie prisirinkę iš žmonių pini
gų. kažkur dingsta.

Neturėdama valdžia pinigų, 
spausdina popieriukus, kurie 
nors vadinasi pinigais, bet 
trumpu laiku pasidaro be ver 

tės Toje suirutėje geriausią 
dirvą randa komunistai ir, ga 
limas daiktas, kad ateis lai
kas — jie paims visą krašto 
valdžią į savo rankas.

DON KURAITIS VERKĖ

Kaip žinome Don Kuraitis 
praėjusiais metais nuvyko iš 
JAV į Lietuvą aplankyti savo 
giminių, bet nebuvo prileis
tas ,’is savo kelionės knygo
je taip aprašo:

— Nuo Raseinių rinkos tu
rėjome išvažiuoti ant kelio, 
einančio į Šiluvą: Aš tariau 
savo palydovams: — Mes ūž 
minutės pravažiuosime pro 
mano sesers namus. Būčiau 
labai jums dėkingas, jei su
stotumėte bent valandėlei...

— Mes negalime pakeliui 
stovėti, atsakė «Valius*.

— Sustokime bent pusva
landžiui. — tariau jiems.

«Valius» žiūrėjo į Ročkų, 
Ročkos j «Valių*, bet nieko 
šoferiui nesakė.

Aš vėl paprašiau.
— Negalime stovinėti — šuk 

tolėjo «Valius»
•okiu būdu negalėjau su

prasti. kaip tie žmonės galé 
jo turėti tokias Kietas širdis 
Jiems aiškinau, kad nuo 1938 
metų su seserini] nesimačiau, 
kad tas pasimatymas ntokam 
b.oga negalės padaryti, bet 
mano palydomi nebuvo per 
kalbami.

nepajėgiau susivaldyti. 
Kai mašini pravažiavo pro 
mano sesers namus, ašaros, 
kaip žirniai, pradėjo riedėti 
iš mano akių. Bet ir mano 
širdies skausmas jiems nie 
ko nesakė, jie aiškinosi Kad 
jiems įsakyta mane nuvežti į 
Šaukotą bet ne kitur. Kad 
j>e turi laikytis įsakjmo, kad 
Lietuvoj dabar visi laikosi 
įsakymų ir 11. Tai tau ir skel 
biamoji laisvė!

tolėjo Skaudvilis, — jau bai 
giu '

Jis uždarė avilį, sulygino 
šiaudus ir apjuosė viela. Įsi
ręžęs ėjo su gelda. Medų pa 
statė seklyčioje ant grindų 
— ten jau puotavo i žabeliu 
kė su broliu Juodu jau buvo 
pilni saldumo, dabar jieškojo 
ir rinko bičių duoną, kramtė 
ją su koriais, iščiulpę rūgštį, 
spjaudė vašką į lėkštę. Atsi
rado ir daugiau smaguriauto 
jų — iš kluono, miegojęs apy 
pietos, atėjo vyriausias Skaud 
vilių sūnus Petras, ūžkiūtusio 
mis dar akimis ir su keliais 
dobilo lapais ant nugaros Ir 
Magdė sukosi sėklyčioj stum 
džiodama kėdes, ir i.iemenu 
kas Jokūbas iš priemenės 
kyščiojo galvą į kambarį

Grįžo Skaudvilienė su krei- 
tele agurkų

— Kad šveisim, tai švei
sim, — tarė Petras

Kelios smilios bitės įskrido 
pro langą ir suko aplink 
geldą

— Kvailiukės, ko gi čia len

dat, — barė Skaudvilis, — 
matote, kad jau pora prigėrė.

Meduje mirko kelios negy
vos bitės — rado jos mirtį 
savo suneštam, iš tiekos žie
dų kantriai surankiotam der 
liuje.

— Dabar visus prašom prie 
stalo, — ragino Skaudvilienė 
ir riekė duoną

Ne visi ėjo, Jokūbas, nučiu 
pęs korį, išpleškėjo į kiemą 
ir ten, pasisėmęs iš šulinio 
vandens, ėmė skonėtis Mag 
dė su pilni lėkšte nuni o kaž 
kur į pašalį — buvo girdėti, 
kaip ji čepsėjo ar virtuvėj, 
ar priemenėj Tas jos garsus 
valdymas, turbūt, prišaukė 
Tarzaną; iškankintas su nu 

'leipueia ausim jis užkėlė pir 
mutines kojas ant slenksčio

Ir prasidėjo vaišės Anta 
nas pasikabino medaus k ri
jo Ir nenurijo — gerklę jam 
užgniaužė, pritrūko kvapo, 
akyse gi akyse gi ištryšoaša 
ra Nejučiomis žvilgterėjo, ar 
kas n stebi: Valentina nusi 
juoke ir pripylė vandens

stiklą
— Kai k-s mėgsta užsiger

ti. — tarė ji.
— Dėkui. — palakė jis ir 

sunkiai nur jo pirmą kąsnį, 
galvodamas: — Būčiau dar 
užspringęs, kad ko gero

Ne. toliau medus nekliuvi
nėjo gerklėje

— Me dabar kaip meški 
nai iškopinėję bites, — juo
kėsi Skaudvilis

— O aš meškutė, — atsilie 
pė Valentina.

- <r aš noriu — trukčiojo 
už sijono motiną Juozukas.

- — Ko nori?
— Meškutės.
Visi juokėsi, o vaikas žiū

rėjo ir nesuprato, kas čia at
sitiko Jis pasitrynė nosį me 
duotu delnu nuėjęs atsisėdo 
pas Tarzaną ir apsikabiro jį

— Rytoj būtų gerai nusiųs
ti lauktuvių seseriai Gertrū
dai, — galvojo Skaudvilienė.

— Rytoj? — tarė jos vy
ras — Turėsime daug darbo
— visa* dobilų sklypas jau 
bus išdžiūvęs.

— Valiūtė gi tokia čia grė
bikė.

— Mama! — užsigy ė duktė.
— Vistiek bus laiko nusiirti.
Atėjus gale etalo atsistojo 

Izabeliukė Ji žiūrėjo į val
gančius, galvojo ir pagaliau 
nusprendė;

— Antanas gali palydėti, 
jei tau vienai nepatinka.

Ir apsisukus ji grįžo prie 
lan o. motinos barama.

Vaikinas visas suliepsnojo 
ir užsigulė ant savo medaus, 
šaukštu skirdamas vaško ga
balėlius.

— Jis ir taip turi daug dar 
bo. — kalbėjo Skaudvilienė. 
— Ak, nežinau, kas iš tos ma 
no Izabelės išeis

Ji baigė valgyti ir kalbėjo:
- Reikia jau ir apie dar 

bą pagalvoti.. Petrai, pasa
kyk, tegu Jokūbas jau gena... 
Ir pačiam laikas... O aš tuo 
tarpu surišiu seneliui lauktu
vių Valiūtei jis toks geras .. 
Ką, dukrele, nuplauksi ry
toj?...

— Galiu.

- Pet jei viena nenori..;
— Dėdiene, aš laiko turė

čiau, — tarė Antanas.
Ir nepasijuto, kaip jį pra

kaitas išpylė.
O kai ėjo namo ir Valenti

na jam panešėjo ryšulėlį, jis 
paklausė:

— Ar jūsų mama turi sese- 
rį kur nors netol ?

— Ten — pusseserę.
Jinai parodė pro medžius 

stūksantį bokštą.
— Gi ten vienuolynas.
— Uždarysim jus ten... Na, 

bet daugiau nelydžiu. Ir tėtis 
laukia gale sodo.

iš tikrųjų — ko jisai ton 
ž’ūri į juodu. Žiūri atsidėjęs 
ir tarsi susirūpinęs.

Paėmęs medų, Antanas pa 
juto šiltą asą. kur Valentinos 
buvo laikyta Stipriai apgniau 
žė jis tą caiktą ir eidamas 
laukais, tarp rugių ir linų, 
mąstė kad toji ši.ūma teka j 
jį sklaistosi jam po kraują.
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Mamyčių Pagerbimas MUZIKA
At kai palaikydami savo 

tradiciją, šiais metais taip
Iena Šimonytė paskalydama 
straipsnį «Motina Dangaus

Mergyte Jaunoji
pat surengė pagerbimą savo 
mamytėms.

Jau prieš mišias šventorių 
je, vaikai prisegė mamytėms 
gėles prie krūtinės, o paskui 
drauge išklausė šv. Mišias, 
kurias laikė Dėdė Juozas.

Maldoje susijungę dėkojo 
Dievuliui už gautas malones, 
atsiprašė už nusižengimus ir 
maldavo reikalingų ipalonių 
pasiekti amžinajam gyveni
mui

Paskui vis kart < atvyko j 
Ramovę, kurioje buvo July
tės Kraujalytės gražiai pa
ruoštas sta as

Po maldos visi vaišinosi 
gardžiais atneštais skanumy
nais.

. Toliau sekė meninė progra 
ma, kurią paruošė Irena Ši
monytė Pranešinėjo Julija 
Jurgelevičiūtė

Pagrindinę dalį išpildė He

Dovana».
Programoje daugiausia da

lyvavo jaunučiai ateitininkai 
(atrodo kad suaugusieji jau 
nebeturi motinų). Mamytėms 
padainavcme keletą naujų 
dainų ir padeklamavome šiai 
šventei parinktų eilėraščių

Dainas išmokino ilgametė 
At-kų choro vedėja Elvira 
Kilčiauskaitė Bellucci

Mūsų Dvasios vadas Dėdė 
Juozas, taip pat tarė pasvei
kinimo žodį.

Buvo paruoštas didelis gra
žus tortas, o ant jo tiek žva
kučių, kiek mamyčių Žvaku
tes uždegę padainavome «il
giausių metų» ir visos mamy
tės kartu jas užpūtė.

Susirinkimą iškilmingai už
baigėme sugiedodami «Mari
ja, Marija».

Lyda
* ’A

Mergyte jaunoji ką atsakysi 
Ar savo žodį neatmainysi?
Mergyte jaunoji tikėki mane
Nes tik tave myLu.

Tau, tik tau, dainuoju aš 
Visas gražiausias daineles, 
Širdis nerimsta ilgesy 
Nes tiktai tu esi...

Melsvuose rytuose aušta aušrelė 
Išblėso žvaigždės, teka saulelė 
Mano plienio dalgelis jau išpustytas 
Sveikina mane rytas.

Rasotum pievom aš brendu 
Nuvyto jos ir man griaudu 
Taip nyksta džiūsta žolynai 
Noris priskinti man jai.

Užteks, vėjali, mane bučiuoti
Prikelk mergelę kiemelį šluoti, 
SakyK kad atjos tasai kurs myli, 
Tik vėjužėli tyliai.

Ateik mergyte pas mane 
Kiek žolynų kiek laimės čia 

* Žieduos išmaudysiu tave

Įima būti laimingai ir Raka
mai, nesusirišant su vienu, 
bet draugaujant su visais.

Štai mano priežastys ne- 
draugauci su vienu bent dar 
nepradėjus universiteto.

Ar tu sutinki su manim?
16 m. mergaitė.

MOINHO VELHO LIETUVIŲ 
JAUNIMĄ S PAULO GI BER-

Ir visą išbučiuosiu.

Žmogaus gyvenimas pana- 
[šus į gėlę. 

Kuri išsprogsta pumpuru, 
išsiskleidžia žiedu, 
pražydi ir nuvysta.

Žmogaus gyvenimas pana 
(šus į upę, 

Kuri prasideda šaltiniu, 
teka per laukus ir s ėnis. 
skverbiasi pro uolas, miškus 
kol susijungia su okeanu.

Žmogaus gyvenimas pana
gus į laivą, 

kurs išplaukęs į jūrą, 
mėtomas bangų/ 
blaškomas vėjo ir audrų, 
nurimsta tik tada, 
kai pasiekia žadėtosios že 

(mės uostą 
(Laiškai Lietuviams 

1962 m sausio).

NATORIUS PASTATĖ VI
SIEMS PAVYZDŽIU.

Praėjusį sekmadienį gegu
žės 19 tą dieną Moinho Velho 
bažnyčioj lietuvių jaunimo 
būrys apsivilkęs tautiniais rū 
bais, dalyvaujant daugumai 
M Velho lietuvių, giedodami 
lietuviškas giesmes atliko Ma 
rijos vainikavimo iškilmes. 
Didžiulė parapijos bažnyčia 
ir aikštė buvo pilnos žmonių.

Dily va vo S Paulo guber 
natorius Dr. Adhęmar oe Bar 
ros su savo žmona, keli de
putatai ir daug kitų augštų 
valdininkų.

Dr Adhemar de Barros sa
vo kalboje pasta ė lietuvius 
kaipo pavyzdį ištvermės, darbš 
tumo ir meilės savo tėvų kraš 
tui ir tam kraštui, kuris jiems 
tapo antrąja tėvyne — Bra
zilijai.

Pareiškė viltį, kad ateis 
diena kada visos pasaulio 
tautos bus laisvos Tiesa ir 
meilė nugali klaidą, kerštą 
ir neapykantą.:

Laimingą ateitį ar tai savo 
paties ar visos tautos 
k u r i ó s kad ir sti
priai ant abiejų kojų stovi 
čia žemėje, bet gyvenimo 
problemas sprendžia pasisem 
damos sau šviesos, stiprybės 
ir ryžto iš amžinosios švi - 
sos šaltinio — Dievo.

Iš kur ir kas siunčia šį laišką!??
Kad būtų lengviau atspėti siūlome trys atsakymus.- 
PIRACICABA — — ?
SORü ABA x — — ?
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS?

Sudiev, brangus tėte, turiu iškeliauti, 
Platus pasaulis vilioja mane.
Kai po kiek laiko prireiks pabadauti, 
Vėl prisiminsiu tada aš tave.

Vėl prisiminsiu tą gabalą duonos, 
Kurį metei Margiui po stalu. 
Tokioj padėty kaip dabar, man atrodo 
Suėsčiau ir duoną ir Sargį kartu.

O apie sriubą, kur uostėm ir rijom. 
Ir, kas liko, pylėm laukan abu, 
O kad pakliūtų dabar nors netyčiom, 
Vistiek kad ir būtų iš katės šlaunų.

O apie vištą, kur valgėm susėdę. 
Man net galvoti apie tai yr saldu, 
Jei aš galėčiau ir varną tą juodą 
Suryti su plunksnom nebūtų sunku.

O nelaimingas tasai mano vardas 
Kai jį atšimenu vás supykstu. 
Vietoj to vardo galėjai man duoti 
Gražius ir storus paršiukus bent du.

Tad ir rašau tau, brangusis tėveli. 
Atsiųsk nors truputėlį man pinigų, 
Kad ištrauktum dar gyvą savo sūnelį 
Iš artėjančios giltinės nagų. —

Tavo sūnus
? (išalkęs paršas).

«Mielas parše: jeigu atsiųsi savo vardą ir adresą tai 
nusiųs'm duonos plutą. (redaktorės).

DEŠIMT PRIEŽASČIŲ. DĖL 
KO AŠ NEDAAUGAUJU TIK 

SU VIENU:

1) Noriu pabūti jauna ir 
pasidžiaugti savo jaunyste. 
Juk paskui visą gyvenimą tu 
rėšiu gyventi tik su vienu.

2| Noriu daugiau pažinti ir 
kitus berniukus.

3) Nenoriu atsisakyti lais
vės, nenoriu savo jaunystę 
praleisti lyg prie stulpo pri
rišta.

4) Nenoriu aisisakyti drau
gių, nes žinau, kad tos, ku
rios draugauja tik su vienu, 
pamažu išslysta iš draugių 
ratelio.

5) Nenoriu įpareigoti kito, 
tegul ir jis pabūna laisvas.

6) Nenoriu su juo vakarais 
sėdėti užgesintame automobi 
lyje, ko draugaujant tik su 
vienu, beveik negalima iš
vengti.

7) Noriu būti sau žmogus, 
bet ne kito nuosavybė.

8) Nenoriu veltui leisti la
bai daug laiko pasimaty 
mams, laiškams ir t.t.

9) Žinau, kad kitos, kai po 
tokio ilgo draugavimo su vie 
nu, sukuria šeima, dažniau
siai nesijaučia laimingos, nes 
juodviem jau viskas nusi
bodę.

10) Tokiu savo elgesiu noriu 
savo drauges įtikinti, kad ga

— 1875 m. rugsėjo 22 d. Va 
rėnoje gimė Mikalojus Kons 
tautinas Čiurlionis (mirė 1911 
m kovo 15 d ).

— 1890 m liepos 29 d. Pi
liakalniuose, Ukmergės aps, 
gimė Petras Vaičiūnas (mirė 
1959 m.).

— 1914 m, spalio 16 Vabal
ninke gimė Leonas Žitkevičius.

KON KURSAS

Dr. Draugelis skelbia ra
šymo konkursą

I. tema: «Ką aš žinau apie 
Lietuvą*.

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

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

IV. dalyvautojai -r- visas 
Brazilijos Jaunimas.

V. geriausias rašinys gaus 
Cr.$1.000,00, II-sis Cr.$5OO,O0, 
III sis Cr.$300,00, IV-sis Cr.200

VI. Promijuoti raštai bus 
atspausdinti «Jaunimo Aide.*

NEUŽMIRŠKITE

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

4



*963 m. gegužės 25 d. MUSŲ LIETUVA pusi 5

Salão de Bekza «PRIMAVERA»
Sob a Direção de ANNA APARECIDA L, PERVELLI 

RUA DOS CICLAMES, 422 — VILA BELA , 
Preaada Cliente:
Comunicamos lhe que, agora, você tem mais um SALÃO 
de BELEZA, no seu bairro ou imediações, para efetuar 
sua maquilagem com mais conforto e em muito menos 
tempo do que normalmente você gastaria para ir ao cen 
tro da cidade ou a outro qualquer Salão, e, o que é mais 
importante, você terá um ambiente agradável e acohe 
dor, onde serão dadas tôdas as atenções.

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventariją 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.

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:

fabrica de malhas
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/lOljlOZ Rua Coelho Neto, 281 

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente
PRANAS & ČIA. LTDA;

Madeirasnemi gerai

Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa If vai., 
Ketvirtą.'
Vila Guilhermine 17 vai. ' 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

lietuviškų programos
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - ^ontiatos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

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

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

SEDE: Rna Mexico, 98 - 9.0 - sala 904 — Eone: 52-0229 
į Enderêço Telegráfico: « C A B I U N A
j Rio de Janeiro
f
! Serraría « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
> Nanque - Estado de Minas Gerais

Sekmadieniais 10,30 iki U 
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų 
bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trano

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

ANTANO PAkVILCFNI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRI SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
Valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas gaidiškas teises yra regis
truota «Departamentu 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

POVILAI, AMBKOZEVlČlUt
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

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

ÁGÕÃ ^■achva poh

ly

o ia a»'© »•

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L

? m Am íai.tí f eu

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

Caixa Postal 3967

ladoya v l r 11, yrr »a.i žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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.

d

trCKITCKiC €<3NTAS3M.

ÍNAJCI/HENTC
Irmãos Nascimento

REG C.R.C. *P. Nro 1.4S4

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudėmo turto pardavimus 
Ai Zelina. 83] - Vjfe Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo

s
Vi
ifr-

“** « <x..«,»aaaaaW.a„ “

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktu,^indų bei darbo įrankiui 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARTOS, 4-C TEL. 6S-3285 ViLA ALPINA
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KV. ZEbtNA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

ATSIŠAUKIMAS Į L’ETU- 
VIŠKOS RADIJO PROGRA

MOS KLAUSYTOJUS

Kaip visiems yra žinoma, 
ŠMo Paulyje turime du radi
jus, per kuriuos yra iraus- 
liúojama lietuviška programa: 
Radio lube S Andrė, iš kur 
kiekvieną sekmadienį girdi
te© lietuvišką muziką, ir žo
dį Ši stotis girdima São Pau 
lyje ir jo apylinkėse Progra
ma yra trans iuojama,kiekvie 
ną sekmadienį pusiau devin
tos valandos (20 30 vai) va
kare Gi iš Radio Nove de 
Julho kiekvieną sekmadienį 
trumpomis, 31 metro bango
mis, lietuviškas žodis sklinda 
po tropikų kraštus Ši progra 
ma yra girdima visoje Pietų 
Amerikos teritorijoje Už abi 
radijo programas reikia mo 
keti Ir tos išlaidos kiekvie
ną mėnesį siekia 20 0C0 kr. 
Lietuviškos programos tegali 
išsilaikyti tik su lietuviškos 
Visuomenės pinigine parama. 
Ir čia mūsų garsinama vaka
rienė 9 d birželio, kaip tik 
turi tikslą surinKti lėšų radi
jo išlaidoms pade gti. Tiki
me, kad lietuviška visuome
nė reikalą supranta ir atsi
lankydama į vakarienę pa
rems lietuviškas radijų pro
gramas.

— Šį šeštadienį vila Zelino 
je sumainys žiedus MARIUS 
KAZLAUSKAS, sūnus Vlado 
ir Marijos Kazlauskų, su uKO 
NOR JAKAITYTE, duK.eiirni 
Petro ir Apolonijus Jakaičių. 
Jungtuvės bus šv. mišių me
tu 18 vai Jauniesiems linki
me daug laimės.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavitius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 9 ò Andnr Res.: R Fernando F alelio, 35
Fones: 37-0395 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

v 'VILLA LITU AN IA
- Piazza Asti 25 (Via Casalmonįerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
> ■ susitarta iš anksto.
2 KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

į,,,,, ... ....i ,   .................. —— 

Visiems linkime laimingos kelionės Bet kartais 
/ visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto- 
TaĄsustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 

.. mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:
Jauto mecânica e funilaria vi na del mar

t kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 
Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo

1 Fene: 93 4486 (recados).

— Kazys Maniušis, gyv V. 
Zelinoje, ilgokai sirgęs, mirė 
19 d gegužės.

— Gegužės 4 d. su šiuo pa 
šauliu atsiskyrė brangus žmo 
gus Dr. Juozas Leimonas. Jis 
buvo savanoris kūrėjas ir la 
bai dau - savo gyvenime pa
sidarbavęs katalikiškam jau
nimui Jis buvęs ateitininkų, 
pavasarininkų i? vyčių ilga 
metis organizatorius, narys 
ir veikėjas. Pasimirė nuo šir 
dies smūgio anoj Amerikoj 
Bostono mieste, sulaukęs 63 
metą amž aus

— Šį sekmadienį geg. 26 d. 
išvyksta Maldos Apaštalavi 
mo organizuojama ekskursi
ja j Anupro Kindurio ūkį ne 
toli Mogi das Cruzes Tenai 
esamoj koplytėlėj misijon J. 
Bružikas, S J , 10 vai. atlai
kys šv. Mišias ir pasakys pa 
mokslą Po to išvykos daly
viai pasisvečiuos Kindurių 
ūkyje ir pasigardžiavę išno 
kusiais miširikais vėl grįš į 
S. Paulo gražiai praleidę ty 
rame ore dieną.

(pabaiga iš 1 pusi.)

mūrijimą, kur buvo pasamdy 
ti žmonės. Nariai ir valdyba 
dirbo kartu, negailėdami nei 
laiko nei lėšų ir nekartą duo 
davo veltui trūkstamos me 
džiauos visa tai lietiiv škų 
namų labui

INVENTORIUS: Anastazie- 
čiai per tą laiką Įsigijo ir 
turto: 10 sfcalų, bufetui reika
lingus indus, peilius, šakutes, 
staltieses ir kt, kas laba-

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO VAKARĄ, 
ai atsilankyk į š m. birželio mén. 1 d ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J, Basanavičiaus vardo
Lietuvių mokyklos Globėjų

VAKAKA
PROGRAMOJE: «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3 jų veiksmų drama (Dar nematytas 
San Paulyje veikalas).

Šokiams gros puikus orkestras Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti p s 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.

Gražina Kubiiūnaitė 
vaidins dukters Onos rolę.

palengvina įvairių parengimų 
organizavime.

KAIP ANASTAZIEČIAI VI
SO O PASUKE? - Pirmiau 
šia suverbavo net 70 narių 
ne vien iš V Anastacio ir La 
pos. bet turi rėmėjų visos 
kolonijos tarpe. Nariai m^ka 
metinį mokestį Cr $500,00 — 
ò kai kas ir idesnėm sumom 
paremia. Būrelio nariai turi 
teisę dalyvauti visuose paren 

Alfonsas Vidžiūnas
1 d birželio ruošiamame 
vakare vaidins kaimyno 

Motiejaus rolę.

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.

Lietuviškas žodis, daina ir .muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRÉ 
ilgomis, 1495 kįlociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį aštubnnios ir pusę 20.30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118. 

São Paulo. Fone: 63-5975.

gimuose nemokamai, o savo 
še mos šventėms — sukaktu
vėms. krikštynoms, vestuvėms 
gauna veltui salę, padengda 
mi š aros ir šviesos išlaidas

Per tų keturių metų laiko
tarpį Anastaziečiai surengė 
visą eilę įvairių parengimų: 
vakarų su vaidinimais, pikui 
kų. 'Churrascų», sukaktuvių, 
jaunimo eglutes, N vietų su 
tiktuves — viso 28 parengi 
mus Tai yra gražus skaičius!

Tiesa, Kad praeitų metų 
Anastaziečių veikla buvo tp 
silpusi, tai pripažįsta pati bū 
relio valdyba Bet priežastis 
buvo tame: jų žodžiais ta 
riant, neigiamai paveikė na

Ramūnas Kubiliūnas 
vaidin - sūnaus Jonuko rolę.

rius, tai viso L, Sąjungos tur 
to. kartu ir V. Anasta io mo
kyklos perdavimo reikalas 
Tėvams Jėzuitams, kurį L. Są 
junga svarstė per ištisus me 
tus. i

Neaiškumas ir netikrumas 
dėl Sąjungos airto, tikrai ga
lėjo įnešti būrelio narių tar 
pan baimės netekti lietuviškų 
namų V Anastacio. kurie per 
tuos 4 metus pasidarė popu
liarus veikimo židinys visoje 
kolonijoje

Suglaudus visa kas buvo 
Suminėta anksčiau, tenka pa

Lik l UVÜS NACIONALINI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO’

Vytautas Petraitis 
dramoje «Ant bedugnės kraš 
to» atl ks sūnaus Jurgio roliį.

žymėti, kad Anastaziečiai ga 
vę iš L. Sąjungos visišką au 
tonomiją ‘veikime neužvilė 
nei Sąjungos, nei lietuviškos 
visuomenės. Jie rūpestingai 
administruoja L. Sąjungos na 
mus, surenka lėšų to turto 
konservavimui ir savo kultu 
rine veikla sudaro Sąjungai 
garbę Anastaziečių būre io 
iniciatyva sugebėjo užkariau
ti lietuviškoje kolonijoje pa 
s tikėjimą ir simpatijų o tai 
yra svarbus įnašas lietuvybės 
darbe ir mūsų kolonijos gy 
venime. Juos drąsiai galime 
vadinti Lietuvių Sąjungos sky 
riumi Vila Anastazijoje.

Per visą minėtą veikimo 
laiką, beveik be pasikeitimų, 
dirba ta pati valdyba, nuo bu 
relio įsisteigimo pradžios Vai 
dybos sąstatas:

Pirmininkas — Petras Žar- 
kauskas.

Nariai: Antanas Šimbelis, 
Vincas Bartkus, Vincas Pa 
ti iskas, Petras Karalkevičius, 
Juozas Karpavičius ir Juozas 
Valutis.

Nuo senų laikų Anastacio 
lietuvių namuose gyvena mo
kytojas Stasys Kubiliūnas, ku 
ris ne vien mokytojavo, bet 
parengia vLus kultūrinius pa 
rengimus ir juos įgyvendina 
Gyvendamas Anastacio moky 
klos pašalpose praktiškai at
lieka visus administratoriaus 
darbus

Lauktina, kad ir kitų apy
linkių lietuviai susiburtų į to. 
k>us gražius kultūrinius židi
nius.

Red pastaba: Liet. S ga 
Brazilijoj Tėvams Jėzuitams 
tik Mokos, Dr V. Kudirkos 
mokyklą perleido trisdešim
čiai metų. Gi anastaziečh ms 
Tėvai Jėzuitai yra pasiryžę 
talkinti, ir jokiu būdu nesis 
tengti paimti pastato, kur 
anastaziečiai yra išvystę gra
žų kultūrinį veikimą.

PARSIDUODA
Namas V. Zelinoj, Rua Ma

noel Lemos 3 000.000,00 gero
mis sąligomis

Namas V. Beloj, Rua Baisa- 
micas 3.800 000.00 (avista) 
Namas Vila Beloj — Rua das 
Giestas
Namas Vila Beloj, r. Saruma.

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

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande.
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976
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