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Nesutarirno’Žymės Sovietu Vadovybėje Su Kubos

Sovietinio gyvenimo aty- 
diems stebėtojams bei įvairių 
reiškinių analizuotojams pas
kutiniu metu krinta į akis 
faktai, kurie yra verti atitin 
kamo dėmesio. Šie reiškiniai 
galima surikiuoti į ketverias 
įtempimų sritis, kuriose sovie 
tų vadai neranda tarpusavio 
sutarimo nei reikiamo nuo
lankumo ir geros valios iš 
priešingųjų polių.

1 NEAPSISPRENDIMAS 
KAIP ELGTIS SU PEKINU. 
Chruščiovas barė kiniečius 
1962.XI 1.12. kad šie neišspren 
dė Hong Kongo ir Macao pro 
blemų gi 1963 1.7 «Pravda» 
griežtai smerkė kiniečius už 
nukrypimus nuo generalinės 
linijos. Buvo laukiama, kad 
Chruščiovo kalba Rytų Ber
lyne, SĖD suvažiavimo proga 
sausio 12 d. reikš atvirą su
eik rtimą su Maotsetungu Ta 
čiau Nikita tepasitenkino pa
reiškimu, kad reikia nutrauk 
ti tarptautinius ginčus? Vasa
rio 10 d. «Pravda» savo veda 
majame nors ir kritikavo ki
niečius bet kartu siūlė mo
dus vivendi. reikia sutikti, 
kad komunistų taktika gali 
skirtis; tiems skirtumams 
gvildenti siūlomas vadovu su 
sitikimas. Vasario 21 d. Sov. 
Sąjungos KP laiškas kinie
čiams buvo gana atlaidus, gi 
kovo 30 d. kitas laiškas buvo 
gana griežtas

Virš išvardinti taktai rodo, 
kad Maskva ir Pekinas ma 
nevruoja, neapsisprendę ko
kią re kia užimti poziciją. 
Šie vi., gi ai negalima skaityti 
Sovietų Sąjungos politikos 
priešgmybėmis, nors jie gali 
būti paveikti tokių konfliktų. 
Tai išryškinama dar ir toks 
gana akivaizdūs faktas, kaip 
suteikimas Jugoslavijai «so 
cialistinės valstybės» vardo 
iš Nikitos pusės, tuo tarpu 
Kinijos komunistai Jugoslavi
ją skaito «revizicnizmo lop
šiu». Balandžio 8 d. paskelb
tųjų Gegužės 1 d obalsių ei
lėje Jugoslavija nebuvo įri- 
kiuota į «socialistinių kraštų* 
eilę. Šis Jugoslavijos degra
davimas galėjo būti įžiūri 
mas kaip priartėjimas prie 
kiniečių pažiūros Tačiau po 
trijų dienų, iv. 11, Jugoslavi
jos obalsis buvo atitaisytas 
ir šiam kraštui taip pat buvo 
pripažintas «socializmo sta
tytojo» titulas. Atrodo, kad 
kažkuris vadas bandė nusilp
ninti Chruščiovo liniją, bet 
sovietų diktatorius privertė 
neklaužadas priimti jo pa- 
žiū.ą.

.2 PROBLEMA KYLANTI IŠ 

KARIŠKŲ SLUOKSNIŲ ĮTA
KOS Maršalas Malinovskis, 
Sovietų Sąjungos Krašto Gy
nybos Ministras savo 1963. 
112 apie Stalingrado mūšį pa 
skelbtame straipsnyje nebe- 
liaupsino Chruščiovo už šio 
mūšio laimėjimą. Visa garbė 
už laimėjimą buvo paskirta 
ne kam kitam, bet maršalui 
Žukovui kurį Chruščiovas iš 
varė į atsargą 1957 m. Tada 
Žukovas bandė armiją pasta
tyti aukščiau už partiją! Va 
sario 22 d. Malinovskio ug 
ningai-karinga kalba buvo 
skirta ginkluotų pajėgų die
nai paminėti Chruščiovas ten 
dalyvavo pilnoje generolo uni 
formoje, bet.. nieko nekalbė
jo. Gynybos Miois'erijos lei
džiamas laikrašt s «Komunis
tas» 1963.11.26 raidoje rašė, 
kad «kariai taip pat privalo 
būti aktyvūs politikos vado
vai» Laikraštis citavo Engel
są kuris apie karių vaidme
nį pasakė, kad «kariai priva
lo perimti visą vadovavimą, 
kada armija pralaimi mūšį». 
Tai gali būti aiškinama, kaip 
užuomina jog kariai privalo 
daugiau kištis į politiką, kai 
sovietų partiečiai pralaimėjo 
Kuboje, Tačiau, jau po kelių 
dienų tas pat laikrašti- rašė 
paaiškindamas, kad «komunis 
tų partija yra vyriausias ka
rinių problemų sprendėjas». 
Aišku, kad tai esanti Chruš
čiovo pažiūra

(pabaiga 3 pusi)

— Gegužės 21 d. Stuttgar 
te įvyko Baltijos Tarybos vei 
kėjų ir VLIKo Vykd. Tarybos 
pasitarimai, puomonių pasida 
linimas su Europoje viešin
čių, Lietuvos Laisvės Komi 
teto, PET Lietuvos delegaci 
jos pirm min. V. Sidzikaus 
ku. Gegužės 20 d atvykęs į 
Fed Vokietiją, V Sidzikaus 
kas Vokietijos lietuvius lan 
kys ir kitose vietose Gegu 
žės 15 19 dd. viešėjęs Loa 
done, V. Sidzikauskas gegu
žės 19 d apie LLK ir PET 
veiklą JAV se kalbėjo Londo 
no lietuviams

— Iš Berlyno gautomis ži 
niomis, satelitinė lytų Vokie 
ti ja dar šiais metais numato 
pastatyti dešimti ultra trum
pųjų bangų siųstuvų Jų dau 
guma bus ties rytų ir vakarų 
Vokietijos siena, tad komu 
nistinė propaganda pirmoje 
eilėje būsianti kreipiama į 
Fėd Vokietijos gyventojus.

— Gegužės mėn antroje 
pusėje Fed, Vokietijoje pra-

Belaisviais

Kai buvo išpirkti 1.113 Ku
bos belaisvių, tarp jų ir trys 
kunigai: jėzuitas tėvas Tomas 
Macho, kapucinas Ismael de 
Lugo ir tėvas Segudo Las 
Heras, S P. Šiurpių dalykų mi 
nėti kunigai pergyveno nelais 
vėje. Kun. Macho buvo visiš 
kai mirties akyvaizdoje. Kai 
jį Htcabeno j Pines salos ka
lėjimą. paklausė ar jis kuni
gas. Tėvas Macho pasisakė, 
kad kunigas Tuoj jį išrėdė 
visiškai nuogą ir liepė eiti 
pro kareivių voras ir sargy
biniai jį mušė šautuvų buožė 
mis ir įvairiais būdais tyčio
josi. Kai jis jau buvo celėje, 
sargybinis pro grotas atstatė 

dėtos naujos pastarojo karo 
metu įvykdytų žudynių kalti
ninkų bylos. Viena byla vyks 
ta Nūrnberge, kita gegužės 
20 d pradėta Freiburgo mies
te. Čia kaltinami trys buv.
policijos batalionų karinin
kai, išžudė dešimtis tūkstan ryšių’«u sušaudytu 'pulklnin-
čių žydų ties Minsku, Balsto 
ge ir Mogilevu. Pašaukta 75 
liudininkai ir pati byla, nu
matoma, užtruksianti septy
nias savaites,

— Ryšium su Muenchene 
vykusia amatų muge, legaliai 
kaip lankytojai, autobusais į 
Fed. Vokietiją atvykę, joje 
pasiliko apie 80 Jugoslav jos 
piliečių. Jie nuvyko į politi 
nių pabėgėlių stovyklą Zirn
dorf ties Nurnbergu Tik pa
bėgėlių dalis nurodė pasitrau 
kę dėl politinių sumet mų, 
dauguma sakėsi esą nepaten 
kinti blogomis darbo sąlygo
mis, menkais atlyginimais jų 
tėvynėje.

— Dėl persikėlimų į Vak. 
Vokietiją. Pagal Bonnos-Mas 
kvos susitarimą vokiečių kil 
mės asmenų atžvilgiu Lietu 
voje susidaro kai kada dide 
Ii sunkumai. Pagal gautus iš 
Lietuvos laiškus, kai kurie to 
kie asmens, ilgus metus ne 
gavę leidimo persikelti į Va 
karus, nusprendė kraustytis 
laikinai į Rusiją vildamiesi 
iš ten lengviau išgauti Mask 
vos leidimą.

— POPIEŽIAUS sveikatos 
pagerėjimo žymių nematyt’. 
Užsienio agentūrų žiniomis 
vilties pasveikti nėra. Medici 
na yra bejėgė atstatyti svei
katą.

- SOVIETŲ SĄJUNGOSar 
tilerijos vadas maršalas Ser 
gei Varentzov atstatytas iš 
pareigų už palaikymą asme. 
ninių santykių su pulkininku

Trys Kunigai

šau uvą klausdamas: «Ar tiki 
Dievą»? Kun Macho atsakė: 
«Tikiu». «Tuojau Jo išsiža
dėk*, suriko sargybinis. Tė
vas atsakė: < Niekuomet.» Vie
nok sargybinis nešovė.

Kun. Macho taip pat vertė 
rašyti laiškus JAV vyskupams 
ir popiežiui, pasmerkiant JaV 
imperializmą. Kun. Macho at 
sakė: «Negaliu pasmerkti jo
kios agresijos, kuri veda Į 
Kubos išlaisvininimą*. Būda
mas kalėjime kun. Macho lai 
kė keletą kartų šv. Mišias, 
pasidaręs kieliką iš butelio. 
Kun Macho yra buvęs Be
lem kolegijos profesorius.

Penkovski, kuris buvo nese
nai sušaudytas už kariškų pa 
paslapčių išdavimą Amerikai 
ir Anglijai.,Kremliaus vyriau 
sybė perorganizuoja visą slap 
tą žvalgybą, ypač tuos tikri
na, kur e turėję kokių nors 

ku Penkovskiu. iš užsienio 
atšaukia Maskvon tris šimtus 
slaptosios žvalgybos agentų. 
Areštuotas yra ir pulkininko 
Penkovskio žentas Serov, at
leistas iš diplomatinės tarny
bos jo sūnus, kuris dirbo so
vietų pasiuntinybėje Helsin
kyje. Sovietų karo atachė Ka 
nadoje taip pat pašauktas 
Maskvon.

— Vienuolika čekoslovakų 
studentų pasmerkti nuo šešių 
ligi dvylikos mėnesių už da
lyvavimą prieškomunistinėse 
demonstracijose Pragoję 1 d. 
gegužės mêa. Teismas vėliau 
nuo bausmės sąlyginiai atlei 
do Reiškia ir Čekoslovakijo. 
je nevisi pučia į komunistinę 
dūdą

Sovietų kariuomenėje vyks 
ta «valymas* Be artilerijos 
vado maršalo Sergei Voront- 
zov, dar buvo nubaustas vie
nas generolą* ir pulkininkas, 
kurie bendradarbiavo mokslo 
išradimų komisijoje su pulk 
Penkovskiu Valymai vyksta 
ir civilinėje vyriausybėje Šio 
mis dienomis buvo atleistas 
iš paneigų ekonomijos vice- 
ministeris ir eilė kitų aukštų 
valdininkų.

— Rusų komunistų kariuo
menė iš Kubos ne tik neišve 
žarna, bet užsienio spaudos 
žiniomis rusai rytinėje Kubo
je stato didžiausias Pietų Ame 
rikoje povandeninių laivų ba
zes.

— BRAZILIJOS vyriausy
bės kabineto pasikeitimas yra 
numatytas ateinančią savaitę.

ŠIO «M.L.» NR LEIDĖJAS 
YRA 1NDUSTRIALAS

PETRAS ŠUKYS

Petras Šukys ir jo sesutė 
Antosė Stankevičienė, — dvy 
nukai — gimė Odesoje, prieš 
penkiasdešimts metų, 2d. bir
želio. Šį sekmadienį Petrui ir 
Antosei sueina 50 metų am
žiau* Šiai sukakčiai paminė 
ti, Petras Šukys išleidžia šį 
«M L » nr.

Lietuvoje gyveno Utenos 
apskr. Brazilijon, kartu su vi 
sa šeima atvyko 1927 m. Pra 
džia gyvenimo visų imigran
tų bu o vienoda Ėjo dirbti, 
kur buvo darbo, nes daugu
moje lietuviai nebuvo spe
cialistai

Šio nr. leidėjas nuėjo . dirb 
ti tekstilės pramonėn Po ke 
lerių metų gerai susipažinęs 
su darbu, su rinka, pasiryžo 
suorganizuoti savo dirbtuvę. 
Su didele-kantrybe, darbštu
mu iniciatyva pavyko suor- 
g nizuoti nemažą mezgyklą 
(na.haria). Petras Šukys, kar 
t u su., brolių prekybininkų .. 
Pranu, turinčiu krautuvę Av, 
Zelina 604, ir sesute Autose 
nuo pat atvykimo Brazilijon 
įsijungė į lietuvių kultūrinę 
veiklą. Dalyvavo jaunimo «Vil 
ties» organizacijoje, ypatin
gai aktyviai reiškėsi Vila Be 
los skyriuje, jos chore. Šu
kiai buvo vieni Liet. Kat. 
Bendruomenės choro organi
zatorių, pirmieji choristai.

Petras vedė taip pat daly
vavusią jaunimo veikime, Ade 
lę Rukšėnaitę. Šukių šeima 
yra lietuviška šeima.

Petrui Šukiui ir jo sesutei 
Antosei sulaukusiems 50 metų 
amžiaus linkime sėkmės užsi 
brėžtuose tolimesniuose gy
venimo planuose, sveikatos 
ir Dievo palaimos Ilgiausių 
ir laimingiausių metų!

«Mūsų Lietuva»

Busimoji vyriausybė eis savo 
pareigas tik tris mėnesius. 
Kai bus parlamento patvirtin 
ti reformų planai, pakeista 
konstitucija, vėl bus vyriau
sybė perorgan zuota

— Šį sekmadienį į S Pau
lo atvyksta respublikos prezi 
dentas J. Goulart. Tai bus 
antras vizitas aštuonių dienų 
laikotarpy.

- CARLOS LACERDA, Gua 
nabaros gubernatorius, at
vyks į São Paulo 8 d. birže 
lio Ta proga kalbės per te
leviziją.

— Rio de Janeiro kardino
las Dom Jaime Camara pasi
sakė prieš konstitucijos kej 
timą.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pusi. MŪSŲ LIETUVA 1963. m birželio

Stipri Vak. Europa ir Pavergtieji Krasta
PET konferencija Strasburge nutarė: Europa lieka pagrindi
niu tikslu kovoje tarp laisvės ir komunizmo — Ką pabrėžė 

pavergtųjų konferencija.

Gegužės 5—7 dd. Strasbur 
ge įvykusi Pavergtųjų Euro
pos Tautų (PEI) konferonci 
ja po svarstymų ir diskusijų 
sutarė tokias išvadas:

PET Seimas patvirtina, kad 
gyvybiniai pavergtųjų Euro, 
pos tautų ir Vakarų valstybių 
interesai esmėje yra tie pa 
tys Iš tų bendrųjų interesų 
išplaukia reikalavimas, kad 
Vakarai vengtų vien iliuzijo
mis paremto sambūvio su pa 
vergtuose kraštuose įvestais 
komunist niais režimais. Vaka 
nti turėtų toms vidurio ir ry
tų Europos tautoms talkinin
kauti, joms siekiant politinės 
nepriklausomybės ir Vakarai 
vienu iš savo užsienio politi
kos tikslų turėtų laikyti lais
vo apsisprendimo dėsnį

Tokią politiką vykdydamos, 
Vakarų didžiosios valstybės 
— toliau pabrėžto. PET Seimo 
konferencijos Strasburge re
zoliucijoje — turėtų: 1 visuo 
se «viršūnių» pasitarimuose 
su Sovietų Sąjungos valdo
vais kelti pavertųjų tautų — 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
kt. — apsisprendimo teisę. 2 
į sovietų reikalavimus dėl Ber 
lyno atsakyti bendruoju tai
kos susitarimo planu pabrė
žiant laisvo apsisprendimo 
dėsnį ir siekiant išspręsti vi
sus antrojo pas karo padari 
nius Europoje, 3 laisvo apsi 
sprendimo teisės nevykdymą, 
rytų ir vidurio Europos pa
vergtoms tautoms, įrašyti į 
Jungt. Tautų dienotvarkę ;r 
reikalauti, kad pavergtosioms 
tautoms būtų pritaikinti dės
niai 1960 m gruodžio 14 d. 
deklaracijos, kurioje kalba
ma apie nepriklausomybės 
suteikimą kolonialin. ms tau
toms, ir vad 24 Komiteto 
dėsniai, 4. susilaikyti nuo to
kių veiksmų, kurie įtaigotų 
mintį kad sutinkama su sate 
litiniais režimais ir kad Va 

karų didžiosios valstybės su
tiko su dabartine padėtimi ir 
ją laiko galutina. Jei būtų pa 
sirašyta nepuolimo sutartis 
tarp NATO ir Varšuvos pak
to valstybių, tai tokia padėtis 
reikštų visų reikalavimų atsi 
žadėjimą ir tai šia prasme 
neabejotinai aiškiru Sovietų 
Sąjunga ir pavergtos tautos.

Netenka laikyti iliuzija ne- 
prikhausomj bės — taikos prie 
monėmis — suteikimą vidu
rio ir rytų Europos tautoms. 
Šis tikslas gali būti pasiektas 
vieningomis laisvųjų ir pa
vergtųjų tautų pastangomis.

Antroje savo rezoliucijos 
daly PET veikėjai nutarė:

Rytų ir vidurio Europos tau 
tos ateinančiais metais gali 
žymiai paveikti į įvykių rai
dą Europoje. Atominis lūku
riavimas (stalemate) ne su
mažino, bet, priešingai, padi 
dino tų kraštų svorį.

Kol Jungi. Amerikos Vals
tybės buvo vyraujanti pajėga 
atominio pranašumo sri y ir 
kol jos packs nebuvo pažei
džiamos, tol saugumas Vak. 
Europoje galėjo būti laikomas 
ausoliučiu. Strateginiu požiū
riu nebuvo svarbu, ar rytų ir 
vidurio Europos tautos Sovie 
tų Rusijos atžvilgiu buvo nu- 
sittikus'ios draugiškai ar prie 
šiškai Tačiau šiuo metu, kai 
abi pusės pakankamai pajė
gios atominio puolimo atve
jais, kiekviena iš jų vienodai 
nesiryžta griebtis tų baisiųjų 
ginklų. Vis dėlto, tik Sovietų 
Sąjunga bistematiškai siekia 
laimėti savo politika, išnau
dodama laisvojo pasaulio bai
mę ir atsakingumo jausmą. 
Tokioms aplinkybėms esant, 
turi strateginės reikšmės kiek 
vienas sovietų valdovų rizi
kingas veiksnys ar užmojis. 
Vienas tokių veiksnių, tai mū
sų tautų pasipriešinimo dva
sia. Vakarai atitinkamais po

Motiejus Gustaitis

Prie Aušros Vartų
Kas gi ten blaškos audriam vandenyne? 
Kas taip kamuojas žūtbūtinėj karėj? 
Tai mūsų laivas gyvenine marėj 
Blaškos su vėtrom, — tai mūsų Tėvynė!

Pastiprintoją krikščionių — Marija, 
Stebuklingoji Žvaigždė Aušros Vartų! 
Tiek tau Tėvynę išgelbėjus kartų 
Gelbėk ir nūdien tą mūsų eldiją.

Tavo malonės meilingosios rankos 
Marių galybę, ka’p kūdikį, valdo, 
Viesulas lenkia ir audras numaldo;
Liepk, tegu bangos taip rūsčiai netrankos.

Liepk, tegu josios bedugnėn nugrimsta, 
Nuo Tavo veido dangus tesiblaivo, 
Saulė nužengia ant tautiško laivo 
Ir iš pavojų Tėvynė atgimsta.

Nesuteptoji Pana Sūnaus savo!
Dvasiška Rožė, Trejybės auklėta! 
Tūkstančiai metų nebuvo girdėta, 
Kad ką apleistom, kas Tave maldavo.

litiniais veiksmais turėtų tą 
rezistencijos dvasią susti
printi.

Galutinoje išvadoje, Stras
burge gegužės 5- 7 dd posė 
džiavę PET veikėjai pareiš
kė, e ą įsit kinę, kad:

1 Europa lieka pagrindi
niu tikslu kovoje tarp lais
vės ir komunizmo Tas rung
tyniavimas dar toli gražu nė 
ra pasibaigęs;

2. Rytų ir vidurio Europos 
taut;® toje kov je gali turėti 
labai žymų vaidmenį.

Atominis nusiginklavimas 
negalimas bus pasiekti tol, 
kol Sovietų Sąjunga savo ži
nioje turės geografinį Euro
pos centrą ir bus žymiai pra 
nešesnė karinių sausumos da 
linių atžvilgiu.

Pats didžiausias mūsų tautų 
noras yra tai, kad Vakarų pa 

saulis, jo glaudaus solidaru
mo atžvilgiu, būtų kiek gali 
ma stipresnis

Mūsų tautos įsitikinusios, 
kad Vakarų didžiosios valsty 
bės sutelktinėmis materialinė 
mis ir dvasinėmis pajėgomis 
sugebės įvykdyti jų istorinę 
misiją (Tos tautos žino, kad 
Vakarų civilizacijai tokiu at
veju tenka plėstis arba žūti).

Mūsų pavergtos tautos reiš 
kia savo džiaugsmą tokiais 
atvejai», kd jos stebi pirmyn 
pažengus Vakarus Jos džiau
giasi. kad tarp buvusių prie
šiškai nusiteikusių kraštų įsi
vyrauja draugiškos nuotai 
kos. Mūsų tautos priklauso 
Europai ir jos nėra neteku
sios savo glaudžiųjų saitų su 
Europa. Mūsų tautoms neeg
zistuoja nei Vakarų, nei Rytų 
Europa, joms tėra viena Eu
ropa, šiuo metu perskirta ir

— WI biuletenio žiniomis, 
komunistų vadovaujami s Pa
saulinės Taikos Tarybos pre
zidiumui pavyko išlyginti per 
nai pasireiškusius skilimo pa 
vojus. Pagal tos Tarybos pa
rengtą planą, įvairiuose kraš
tuose veikią tautiniai komite
tai (prezidiumo būstinė Praho 
je) savo veikloje, pagal svar
bą, paliestą tokias temas: ko 
va prieš karinę Bonnos ir Pa 
ryžiaus sąjungą, kova prieš 
JAV siūlomą jungtinę atomi
nę pajėgą, kova prieš bazes 
Europos erdvėje ir prieš aio 
minių ginklų — laivų bazes, 
kova už nuo atominių ginklų 
laisvą zoną vid. Europoje, 
kova už taikos sutarties pa 
sirašymą, abiejų vokiečių vals 
tybių pripažinimą ir Vak. Ber 
lyno klausimo išsprendimą 
pagal Maskvos jau skelbtus 
pasiūlymus Kaip matyti, Tai
kos Tarybos uždaviniai, sie
kiai glaudžiai siejasi su ►©- 
vietų užsienio politikos tiks
lais bei šūkiais.

— Vilniaus gegužės 11 d. 
skelbė: į miškus, giraites jau 
susirinko beveik visi Lietu
voje gyvenantieji sparnuo
čiai. Tači u pripažinta, kad 
praėjusioji šaka žiema labai, 
nuskriaudė gulbes. Jų tegrį
žti tik ketvirtadalis Dabar iš 
gamtos mėgėjų prašoma da 
labiau sustiprinti Lietuvoje 
gyvenančių gulbių apsauga

— 190(5 m. liepos 27 d. Bi
liūnų k, Baisogalos valsč. 
gimė Jurgis Jankus 

sovietinės agresijos pažeista.
Mūsų tautos — baigiama 

PET k nferencijos rezoliuci
joje yra turėjusios naudos 
bendraujant su Vakarų civili 
zacija. Iš kitos pusės, jos vėl 
yra prisidėjusios su savo įna 
šu šiam kontinentui augant, 
jo gerovei ir gynybai kylant. 
Tos tautos pageidauja atsta
tyti jų istorinį -vaidmenį ir 
jos žino, kad to tikslo sie
kiant toms Kautoms gali pade 
ti tik stipri Vakarų Europa.

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Žavingoji Giminaitė
Taip prasidėjo jaunos mo

ters gyvenimas, kai jinai pil
na vilčių ir troškimų, prisie
kė prie altoriaus ištikimybę 
«iki grabo lentos» žmogui, ku 
rio ji nebuvo net įsimylėjusi.

Ji pradėjo tą gyvenimą la
bai paprastai — nutarus ište
kėti už vyro, kuris bus la
biausiai į ją įsimylėjęs, ir iš 
meilės galėtų dėl jos net «ga-. 
lą sau pasidaryti.»

Tokį žmogų jinai rado. Ji 
— nepaprastai žavinga savo 
pietietišku temperamentu, ly
gių baltų dantų šypsena — se 
nosios italų giminės atžala, 
gražioji Angelika. Angelika 
panaši į liekną pušį savo nu- 
augimu, išdidžios galvos pa
kėlimu. —

Jos vyras turėjo pelenų 
spalvos plaukus ir ryškiai mė 
lynas akis — neabejotinas lie 

tuvis — ponas Žymantas Jis 
buvo kuklus, nesididžiuoda 
mas nei savo išsilavinimu, 
nei sena kilme, tuo tarpu, kai 
jo žavingoji žmona visur, pro 
gai pasitaikius, pabrėždavo, 
kad jos protėviai Iš motinos 
pusės buvę karalienės Bonnos 
dvarišk ai — kuo jie ten bu
vo, nesvarbu — svarbiausia 
buvo pabrėžti «Karališkas 
Dvaras». —

Žymantas buvo mandagus 
savo elgesy, ypač silpnos-os 
lyties tarpe. Jo lipšnūs kom 
plimentai svaigindavo ne tik 
mėlynakes, pablyškusiais 
skruostais merginas, bet ir 
jaunas poniutes, patyrusias sa 
vo gyvenime įvairių susiža
vėjimų. —

Kada Žymantas sutiko pir
mą kartą Angeliką, ir jos tam 
šių akių ugnys vilyčiomis per 

skrodė jo mėlyną sielos vei 
drodį, jis suprato, kad toji 
moteris, panaši į liekną pušį, 
jam likimo pasiųsta.

Jis ją vedė, nes buvo įdo
mu savo nuosaikiu būdu pa
žaboti jos ugnimi trykštančią 
aistrą. Jam rodėsi, kad jiedu 
drauge, nelyginant Siautės 
pašvaistės atspindžiai, galės 
sužavėti visus ir visas, net 
tas pablyškusias mergaites, 
draugų žmonas, jų vyrus ir 
gimines

Išdava buvo teigiama. Žy
mantai tikrai buvo visų lau
kiami ir mylimi svečiai. Jie 
būdavo kviečiami į vestuves, 
krikštynas, gimtadienius, var
dadienius ir net «septintos 
dienos» mišias. Visur kur jie
du pasirodydavo, nuostaba 
šlamindavo puošnias sukne
les ir dailias vyrų eilutes Ji
nai — įeidama išdidžiai pa
kelta galva žinojo kad savo 
šypsena iš karto pavergs vi 
sų vyrų širdis, bent taip jį 

buvo įsitikinusi. Ji taipogi ži
nojo. kad ne vien grožis pa
lenkia žmonių jausmus, ypa
tingai šiais, gryno materializ 
mo laikais. Ir todėl jos sąži
nė palengva pradėjo austi 
tinklą, permatomą, bet labai 
tvirtą —- kaip voras tarp jau
nos pušaitės spiglių. Žyman
tas, muselės naivumu, leng
vai pateko į jį Pateko ir ne- 
besistengė iš jo atsipalaidoti 
—- Angelikos aistra jį svaigi
no, ir jam rodėsi, kad tikrai 
nieko nebuvo pasauly gra
žesnio už tą lankstų, stebėti 
nai liekną moters kūną. —

★ ★ 
*

Slinko metų laikai, pasikeis 
darni, šiame pietų atogrąžų 
krašte sausromis ir liūtimis. 
Slinko su jais Žymantų gyve 
nimas, panašus į daugumos, 
ir Angelikai darėsi trošku, 
kaip pelkynuose paryčio rū
kui kylant —

Kai Žymantas atnešdavo ai 

gą, jinai šlamindavo oranži
nėmis tūkstantinėmis, o jos 
akys neramiai dairydavosi į 
fotelyje pasinėrusį vyrą

— Ar dar negavai pakėli
mo? — klausdavo ji nervin
gai.

— Kantrybės, juk dar ne 
laikas!

Ji suspausdavo pinigus sau
joj ir nuėjusi į savo kamba
rį, ten juos paskirstydavo — 
ji turėjo ypatingą sugebėji 
mą juos paskirstyti taip, kad 
iki cento viskas būdavo ap
mokėta, ir dar likdavo šis as 
jos asmeninei sąskaitai ban
ke papildyti. Šito dėka, jie 
įsigijo nuosavus namus. Juos 
išnuomavo. Po kiek laiko, » 
užpirko rezidencialiniame mi 
es o kvartale kitą namą, ir 
tą sau įsirengė gyventi. —-

Atvykę svečiai žavėjosi pa 
togumais, elektrinėmis maši
nomis, minkštasuoliais, kriš 
tolais, ir šeimininkės paruoš-
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KAIP ATRODO DŽENTELMONAS?
MUSŲ LIETUVA

Dažnai* girdime, kad jis pa
sielgė džentelmeniškai Jis 
yra tikras džentelmenas Iš 
kur tas žodis k lęs ir ką jis 
reiškia?

Šis terminas kilęs Anglijo
je ir darbiais laikais Angli
joj dažnai jis yra gyvenime 
praktikuojamas. Taigi įdomu, 
ką džentelmonas daro ir ko 
jis vengia?

Čia paminėsime tik kai ku
rias praktikas O jų yra la
bai daug.

Tikras džentelmonas gatvė 
je nieko nevalgo, jis nesis- 

' tumdo; nebėga, nešvilpauja, 
nedainuoja, negrąsina, nekal
ba garsiai, kito neužrėkia, 
nesiginčija ir nesiskundžia. 
Jeigu kas jam nepatinka, ne
rodo savo nepasitenkinimo, 
bet tuojau prasišalina o įžeis 
tas neprieštarauja, nes taip 
įsako etiketas, bet pasikalba 
su savo advokatu. Jis nekal 
ba net su draugais apie šiuos 
dalykus: apie pinigus, profe
sijas, politiką, ligas ir. mirtį.

Džentelmonas niekuomet ne 
vėluoja ir per ilgai nepasilie 
ka, nesigiria, kad daugiau ži

Nesutarimo Žymes Sovietu Vadovybėje

(pabaiga iš 1 pusi.)

3 KLAUSIMAS KURlAl PRA 
MONÉS ŠAKAI SUTE1KTINAS 
PIRMUMAS Šis klausimas 
yra glaudžiai susijęs su ka
riškos įtakos problema 1963. 
III 13 buvo įsteigta vyriausio 
ji Ekonominė Taryba Jos va 
dovu buvo paskirtas ginkla
vimo gamybos specialistas D. 
F. Ust-inovas. Šitai reiškė, kad 
net nežiūrint Chruščiovo nei 
girnų 1963 IV 25 visa Sovietų 
Sąj ngos sunkioji pramonė 
skirs daugiau dėmesio ginklų 
gamyba . Tai reiškia žymiai 
sustiprėjusią karišką įtaką 
Kitas šios krypties rodiklis 
buvo marš S. S. Biriuzovo 

no už kitus ir santūriai spren 
džia apie kitus, ypač ten ne 
sančius. Jis niekuomet vie
nas neaplanko svetimos žmo 
nos, neflirtuoja su svetimomis 
damomis prie ten esančių tė
vų ar giminių Pavyzdingas 
džentelmonas nesisėda nesis
kutęs prie pusryčių, nors ir 
pats vienas būtų savo bute

O kas nedžentelmonas, tai 
žiūrėk jis su vienu nepasi- 
sveikino, kito nesuprato atsi
prašyti, trečiam atsuko nuga
rą, moteriai neužleido vietos, 
senyvą žmogų familiariškai 
papliaukšėjo per petį, vyrės 
niam pirmas padavė ranką, 
panelei nepadavė apsiausto, 
pašnekovą užgavo banališku 
užsiminimu, prie pietų stalo 
pradėjo skųstis savo ligomis 
Išauklėtas žmogus niekuomet 
nepasirodys jokio*] draugijoj 
neblaiviam stovy, nenusisku- 
tęs, nesusišukavęs nevalytais 
batais ir neprosytais rūbais. 
Jis niekuomet ne vėluoja ne 
tik į darbą, bet ir į svečius, 
ne tikai į posėdį, bet ir į tea 
trą, į pasimatymą Jam įpras
tas susilaikymas ir mokėji
mas save suvaldyti 

paskyrimas Vyriausiojo Štabo 
v ku. Prieš šį paskyrimą, pa
starasis yra buvęs Strategi
nių P jėgų vadu; gi senasis 
Vyr Štabo v-kas maršalas 
Zacharovas yra atstovavęs 
senąją žemyno kariuomenės 
vadovybės pažiūrą Biriuzovo 
paskyrimas reiškia, kad ra 
ketoms bus skiriama dar dau 
giau dėmesio

Esama daugelio reiškinių 
rodančių, kad Sovietų Sąjun 
ga dalinai atsisakiusi nuo 
7 rių Metų Plano įgyvendini 
mo: moderniški ginklai užima 
pirmą vietą, nustumdami ma 
sinio vartojimo prekių garny 
bą į paskutinę vietą. Gi ir

Mykolas Vaitkus

Tolimieji Kraštai
Tolimieji kraštai, saulingieji kraštai!
Malonieji, regiu jus iš tolo...
Ten žaliuoja miškai, susikimšę ankštai 
Prie tyriausio vandens, prie krištolo.

Ir blykčioja jame, vandeny giliame, 
Geltonieji saulutės piršteliai, 
Prasigręžę takus per žaliuosius lapus, 
Kad pašviestų auksinei žuvelei...

Tankumynai miškai! Pasislėpę giliai. 
Aš norėčiau jumis pasilsėti!
Su didžiūnais žaliais, su linksmais spinduliais 
Užsimiršęs tyliai pašnekėti!

Vandenėlio gelmėj, — debesėlio versmėj. 
Slėpiningų gražybių ieškoti...
Ir čiurlenant vilnims, ir žybčiojant žuvims — 
Sau svajoti, svajoti, svajoti!...

hitlerinės Vokietijos marš 
Georingas šaukė: «Kai ture 
s me ginklų, tai turėsime ir 
sviesto». Aišku, kad tai reiš
kia naujus, papildomus neda 
teklius maisto ir kitose sri 
tyse Tai pripažino pats Chruš 
čiovas savo vasario 27 d kai 
boj atrodytų, kad Nikita bus 
j tu atsi«akęs nuo lenktynių 
su Amerika: prisivyti ir pra 
lenkti JAV sviesto ir mėsos 
gamyboje. (3ūtų gerai, kad 
bolševikai sugebėtų susilygin 
ti nors su Brazilija, kurią v>i 
same kame šelpia JAv.Aut). 
Nėra jokios abejonės, kad ir 
gyvenamųjų namų statyba, 
kurių nepaprastai trūksta, teks 
atidėti vėlesniai ateičiai. Jei 
gu kas nors abejotų Chruš 
čiovo, kaip asmenybės pajė
gumu, įvykdyti vieną ar kitą 
planą, turime neužmiršti, kad 
Nikita yra daugiaveidė asme
nybė: 1955 m. kai jis sutvar 
kė Malenkovą, tada Nikita 
dėjosi sunkiosios pramonės 
čempijonu. Lygiai ir po sep- 

tynerių metų Sovietų Sąjun
gos KP susirinkime jis pasi
sakė už sunkiosios pramonės 
suaktyvinimą.

4. NERYŽTINGAS LITERA
TŲ IR MENININKŲ «TVAR
KYMAS». Rašytojų ir meni
ninkų pastangos laimėti dau 
giau laisvių savo nuomonėms 
reikšti yra laikomos pavojin
gomis visų sovietų Sąjungos 
vadovų Kremliuje mes nesu 
tiksime nei Ehrenburgo, nei 
Jevtušenkos, nei Neizvetnij 
užtarėjų. Chruščiovas nors 
pats būdamas užkietėjęs kon
servatorius- s alinistas, visiš 
kai to nedavertindamas (dėl 
politinių išskaičiavimų) leido 
atspausdinti sovietų autoriaus 
Solženitsino knygą «Viena 
Ivano Denisovičiaus Diena», 
kurioje aprašomas sovietinio 
kaceto gyvenimas Rašytojui- 
poetui Jevtušenko leista at
spausdinti knyga «Stalino Įpė 
diniai» Frol Kozlovas, kurį 
ne-eniai ištiko širdies šmo

1963 m. birželio 1 d

gis, pasiskaitęs «Stalino Įpė
diniu gali rasti tokį sakinį: 
«Atrodo, kaid ne už menknie 
kius Stalino įpėdinius taip 
pat dažnai ištinka širdies 
prieĮ uoliai».

Chruščiovą dabar galį pa
kaltinti, kad jis nėra buvęs 
pakankamai griežtas kovoda 
mas su intelektualinėmis lais
vėmis. Tokia kritika galinti 
iškilti net dabar, po penke- 
rių mėnesių kai buvo pradė 
ta kovoti prieš menininkų lais 
ves. Kaip žinoma, nei Chruš 
čiovas, nei jo kultūros reika 
lų komisaras Leonidas lljevi 
čius neprivertė rašytojus pa
sirašyti pilną «atgailą, savi
kritiką ir nuodėmių prisipa
žinimą»

Šie faktai, kai jie po tam 
tikro laiko sutelkiami į gru
pes, liudija, kad Sovietų Są
jungos vadovybėje vyksta žy
mios varžybos Kol kas Ch uš 
čiovas dar stipriai laikosi Ir 
nors kalbama apie Niki.os 
«atsistatydinimą» ar į «pensi
ją» išėjimą bet tai greičiau
sia yra daroma vakarų poli
tikams suklaidinti

Stebėtojas ,

- Mykolas Biržiška — 
«Echo», «Žvilgsnio». «Visuome 
nės», «Mūsų Vilniaus» ir kt. 
laikraščių redaktorius, dau 
gelio bendradarbis, daugelio 
studijų iš lietuvių kultūros is 
torijos autorius, taip pat «Vii 
niaus Golgo os» «Senojo Vil
niaus Universiteto» atsimini 
mų ir kitų darbų, «Lietuviškos 
Enciklopedijos* redaktorius, 
Vilniui vaduoti sąjungos pir 
mininkas ir organizatorius, 
profesorius ir Kauno ir Vii 
niaus universitetų rektorius.

— 1933 m. liepos 17 d. per 
skridę Atlantą lies Soldanu žu 
vo lakūnai 'teponas Darius 
ir Stasys Girėnas:

— 1902 m. gegužės 27 d. 
Rūsteikoniuose, Kauno aps., 
gimė Stasys Santvaras.

tais skanėstais.
Tačiau visa tai Angelikos 

nepatenkino.
— Kodėl negavai pakėli 

mo? — ir vėl jinai kamanti 
nėjo savo vyrą, pusmečiui 
prabėgus.

— Nes manau iš tos tarny 
bos išeiti.

— Ką! . Pablūdai! Nei ne 
bandyk Juk moka tau gerai, 
darbo turi nedaug..

— Cha, cha . nedaug?.. — 
jis kiek ironiškai žiūrėjo į 
žmoną besivėdinančią bank 
uotais, kaip japoniška vedlio 
kle; — juk niekada anksčiau 
dešimtos vakaro neparvažiuo 
ju namo!

— O ko tau skubėti?! Juk 
žmona tau viską paruošia .

— Bet man trūksta miego. 
Aš parėjęs nebeturiu jėgų 
net išsimaudyti...

Jo žodžius nutraukė žmo 
nos juokas.

— Per anksti pasenai, po
nas Žymantai! — juokėsi ji 

nai, ir kažkas žiauraus buvo 
jos baltų dantų blykčiojime.

— Klausyk, buk protinga 
Nereikalauk iš manęs per 
daug.

— Ne, ne . — Staiga ji pri 
siglaudžia prie jo skruosto, 
ir jis jaučia jos veido kva p 
nų aksomą Jos drėgnos lūpos 
paliečia jo smilkinį

— Aš daugiau nieko neno 
riu, tik tu kaip nors iškembi 
nuok automobilį, Juk tau pa 
čiam bus daug lengviau j dar 
bą nuvažiuoti, ir nam.oanks 
č au sugrįši... čiulba saldi 
pagunda vyro ausin.

Žymantas susimąsto. Atsi
gaivinęs karšta arbata, užsi 
ruko cigaretę ir vėl susi 
mąsto —

★ ☆ 
★

Mėnesiai slinko vis vieno
dai žalsvi, karts nuo karto 
lietaus nupurkšti, dulkėtų vė 
jų nugairinti. Saulė pagal nuo 
taiką, tai svilino, bai vos-ne- 

vos pašildydavo drėgme per
sisunkusias namų sienas Tai 
buvo taip būdinga šiame 
krašte —

Bet, mūsų herojus, ponas 
Žymantas, buvo per jaunas, 
kad pasiduotų tai monotoni
jai Iš kuklaus pokarinio emi 
granto, jis skverbėsi į turtin 
gųjų miesčionių tarpą. -

Su pasididžiavimu jis rodė 
nuosavą automobilį draugan s 
kurie daugumoj pasiekdavo 
savo tarnybas nedamigę, iš 
stovėję valandų valandas be 
laukdami perpildytų autobu 
sų Ponas Žymantas dabar 
pasiekdavo tarnybą be jokių 
kliūčių, per 30 minučių! --

Angelika triumfavo. Ji tuo
jau pat išmoko vairuoti ir įsi 
gijo šoferio leidimą Dabar 
jai buvo taip paprasta 
pasprukti iš namų, 
kada tik panorėjo ir kur 
labiausiai ją traukė Ji įsi
maišydavo į judančią auto 
mobilių i-rovę, ir pasididžiuo 
dama pralenkdavo bet kokį 
išvargusį seną taxi, ar piktai 

užsikosėjusį autobusą apkars 
tytą iš darbo grįžtančiųjų ma 
kakonų. —

Tačiau, smagiausios valan
dėlės būdavo tos, kai ji sus
todavo prie Jonikų fabrikė
lio vartų ir linksmai su py p 
sėdavo: Py py py!..

Tada jes pasitikti išbėgda
vo pats Jonikas, paskui jį at
šlepsėdavo jo žmona Amelija 
ir pagaliau tarpuvartėje pasi 
rodydavo jų sūnus Saulius.

— Sauliau! — pašaukdavo 
Angelika. — atverk vartelius, 
įleisk svetelius!

ir jai buvo begaliniai malo 
nu matyti, kaip nuolankiai 
šypsojosi jos draugai, žavė- 
dam esi jos balsu, bet svar
bia šia ji stebėjo Sauliaus 
žvilgsnį, glostantį jos dailų 
žalsvą autom< bilį. Tada Sau 
liūs būdavo panašus į vaiką 
žiūrinti į nepasiekiamą už 
lango žaisliuką. —

Angelika iššokdavo iš ma
šinos, kaip stirna, ir kaip 

Anitra atmesdavo tamsias gar 
banas nuo kaktos, o jos lie
muo linko jausmų pavėjuj, ir 
šypsena skleidė naktinių žie 
dų svaigulį —

Ji sveikindavosi >su Ameli 
ja, lyg rodos turėdama jai 
daug ką papasakoti, tik jai, 
kaip savo artimiausiai drau 
get. Paskui, ji jausdavo, kaip 
j-»s ranką sušildydavo Joniko 
lūpų palytėjimas, ir jo sida 
brin ai smilkiniai būd'vo vi 
sai arti jos delnų Vienok, nie 
kas negalėjo pakeisti Sau
liaus žvilgsnio, taip godžiai 
įsisiurbusio į Angelikos tam 
sius vyzdžius, kada jo ranka 
vis stipriau spausdavo jaunos 
moters pirštus Jo kaktoje ta 
da ištrykšdavo dvi pulsuojan 

e 

čios gyslos O ngelika j tai 
nusijuokdavo skambiai, lyg 
paberdama sidabrines mone
tas, ir įeidavo į namus. —

(B. D )
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Mielos Redaktorės
Tai jau buvo tikrai neįma

noma kad galėjote atspėti 
mano tėvui siųstą laišką, vie 
noj sunkiausioj mano gyveni 
mo valandoj.

Yra pasaulyje gerų ir gra
žių da’ykų, kurie gali būti 
viešai skelbiami, nes pager
bia žmogų... Bet, jau žmo
gaus naikinimo dalykai.. tai 
turi pasilikti paslapty

Taip jau yra žmonių su
tvarkyta nuo senų senovės 
ir ligi mūsų dienų vykdoma.

Jūs tik labiau pamąstykite 
apie dalykus, kuriuos dirbat, 
kalbit. skelbiat ir apie tuos, 
kuriuos tiktai galvojat arba 
veikiat vienos pačius sau, 
kad nebūtų jokio liudininko...

Tikrai, kad skaičiau tą laiš 
ką* pamačiau, nujaučiau ko
kios jūsų širdys yra kietos, 
kaip akmuo, ir kaip jūs neiš- 
pildote katalikiško mielašir- 
dingumo.

Erelio
Kirminus ir vabalus trau

kia žemė. Jię žiūri į saulę, 
bet arčiau į ją — ne jiems. 
Ir paukšteliai nuostabieji kū
rėjo dainininkai, tik nuo že
mės ar kiek nuo jos pakilę 
težvelgtelia į saulę, jos spin
dulėliu kiek pasidžiaugia, ir 
tiek, nedaugiau..

Tik jis. erelis, savo plieno 
sparnais, valdovo žvilgsniu 
nesitenkina aukščiausio me
džio bei kalno viršūne: jo 
krūtinėje kūrėjo ranka yra 
įdiegta drąsiai kilti ir veržtis 
aukštyn į erdvę, artyn į sau
lę, tolyn į dangaus mėlynę.

Ne sparnų greitumas yra 
erelio didybė ir grožis: di
dingą jį padaro jo ryžtas, jo 
veržimasis aukštyn ir artyn 
į saulę.

Erelis nesileidžia žemyn be 
reikalo, Jo širdies nežavi že
mės purvas, dvokiančios kū
dros, niūrios pelkės.

Ėrelis sumuša sparnais, ir 
jo kaklas ryžtinga kova su
švytruoja: j s pajunta atslen
kančią mirtį.. Medžiotojo šau 
tuvo vamzdis, saulėje mirti
mi blizgėdamas, neallaidžiai 
ir taikliai pasiekęs erelį, pra 
pliumpe ugnimi, ir erelis lyg 
akmuo, švilpia žemyn pa
šautas...

Dar kartą pažvelgęs į sau
lę, erelis miršta, nenusilenk- 
damas šauliui, 'kuris pakirta

O toji slapyvardė. tai jau 
perdaug!!!...

Geriau man čia sustoti, kad 
nerašyčiau! Kas negali būti 
nei tariama, o gal nei mąs- 
tomą

Tik dar vienas mažas rei
kalas.- Noriu jums pranešti, 
kad tėvas turi tokią pačią 
širdį kaip jūsų ir man neat 
siuntė nei cento pinigų. O 
kaip jūs prižadėjote atsiųsti 
man duonos plutą, norėčiau 
kad tą išpildytumėte, nes ba
das jau tikrai muša į duris

Dar kaip brazilai sako, kad 
«ne tik iš duonos žmogus gy
vena» atleisčiau jums už laiš 
ko skelbimą, jeigu atsiųstu- 
mėt dar keletą bulvių ir laši
nių. Kad žinotumėt kam at 
siųsti, skelbiu mano pradžios 
raides:

A, T.
(giltinė dar nėra tokia, 
kad turėčiau pasirašyti)

Siekis
jcr laisvės gyvenimą...

Kas iš jaunųjų žmonių ne 
siekia dvasinių aukštybių ir 
nesiveržia į laimėjimus, tas 
merdi.

Savo dvasia, tas tėra jau
nas tik savo metais, bet ne 
ryžtais, ne polėkiais, ne sva
jonėmis.

Alia Sušinskas

!!!
LAIKAS BĖGA... IR LABAI

GREITAI!. . .

Šiandiena žiūrint į kalendo 
rių pastebėjau kad dar vie 
nas mėnesis jaú nuo mūsų 
atsisveikina.. Gegužis. .

Nuo pereitų Gegužių prieš 
š|, kuris jau baigiasi, kiek 
linksmybių ir laimės prisi
menu.

Svajoju...
Kiek vilčių pereina ant ii 

gesnio laiko su mėnesiu, ku
ris artėja.

Kiek sapnų, ilgesių, stato
me meilės srity! Saldžios sva 
jonės, kurios pagražina gy
venimą ir padaro jį pilną ge 
rūmų.

Niekuomet nežiūrėk į pra
eitį, ypatingai prisimenant su n 
kumus, blogas dalis, kurios 
praėjo; bet, žiūrėk visuomet 
į ateitį, į priekį... kad ras
tum tą meilę, jėgą; kuri

MUZIKA
NeišeiK Tu

Neišeik neišeik tu iš sodžiaus, 
Nepaliki žvilvičių vienų 
/Be tavęs vakarai bus nuobudūs 
Be tavęs nebus sodžiuje dainų /2

Tavo tėvo aplūžęs namelis
Liks liūdėti apleistas visų 
/Vys Jų žiedai gegužy pabalę
Vien ilgėsis tavųjų dainų /2

Neišeik dar palauk čia prie kelio, 
Parymoki tyliais vakarais
/Čia kuždės tau švelnučiai lapeliai 
Gal ir laimė per laukus ateis /2

Jau vėlu, jau naktis, lapai krenta, 
Jau užgęso ugnis ž’dinių 
/Akmenėliai upelyje kalba
Per vėlai, per vėlai atėjai /2

M. Vaitkus

Tarei sudiev — ir suvirpėjo 
Kurčiu skausmu išblaškęs baisas. 
Atsakė tau gėlių alėjoj
«Sudiev, sudiev» žvirbliukai, smalsūs...

Atsižvelgei atgal dar kartą — 
ant veido ašara sužvilgo 
Sušlamo apošė prie vartų:
«Bus mums vieniems čia ilgu, ilgu»..

Regėjau tai, tylus praeivis, 
ir skausmas širdį man sugėlė: 
Ktm teko ta liūdnosios deivės 
Širdy ištryškus ašarėlė?...

Laimingas jis . O man klajūnui 
ar skirs kas ašaros žemčiūgą, 
čia teks keliauti žemės sūnui 
j amžių ryto tolį būgų?...

GERIAUSi PASAULIO
DALYKAI

— Pailsėti nieko neveikęs.
— Redaguoti «Jaunystės 

Aidą».
— Tylėti, kuomet reik kai 

bėti.
— Snausti per pamokas.
— Žiūrėti kaip kiti dirba.
— Redaguoti kas jau re

daguota.
— Skelbti idėjas kitų.
— Nedaryti kas sutarta.

• — Pasivėluoti j susitikimą-
— Dairytis bažnyčioje.

mums padeda gyventi ir «ti
krą gerumą» pasiekti

Aš Ar A

— Rašyti juokus, bet apie 
tai nieko neišmanyti.

— Kitiems pasakyti: — Tai 
nieko, neverk!

— Tarti: «A calma ė a ai 
ma do negocio».

— Mylėti mėlinąjį dangų.
— Pavilioti kitų mergaitę,
— Kitus apkaltinti.
— Būti sekretorių Kultūros 

Draugijos.
— Nubraukti ką kiti pa

rašė.
— Būti užsispyręs kaip 

Liucija.
— Gyventi Sfco Roque.
— Dirbti Ford.
— Miegota.., aah.’!!

— Šį sekmadienį (per Sek
mines) 20.30 vai. iš Radio Clu 
be de Santo Andrė būs links
ma programa, skiriama jau
nimui.

Programos išpildyme daly
vaus Liucija Jodelytė, Nijolė 
Vinkšnaitytė ir Antanas Ta- 
maliūnas

Neužmirškime pasiklausyti!

— Jėzuitų ordeno veikla 
gražiai reiškėsi ir Lietuvoje, 
Į Lietuvą jėzuitai atvyko vos 
13 metų praėjus nuo jų stei 
gėjo, Šv, Ignacio mirties

Juos pakvietė • ilniaus vys 
kūpąs Protaseviči s kovai 
prieš kylantį p otestantizmò 
tvaną.

Be Vilniaus Akademijos iš 
kunos vėliau išaugo garsu 
sis Vilniaus Univc sitetas. et
nografinės Lietuvos ribose 
veikė šios dėžulių Kolegijos: 
Kauno. Gardino, Naugarduko, 
Ilukštės, Minsko, Vitebsko, 
Polocko ir Nesvyžiaus Tos 
kolegijos buvo didžios svar
bos veiksnys mūsų tautos švie 
timo ir auklėjimo darbe.

KONKURSAS
Dr. Draugelis skelbia ra

šymo konkursą
I. tema: «Hą 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. daly vau tojai — visas 
Brazilijos Jaunimas.

V. geriausias rašinys gaus 
Cr.$1.000,00f II sis Cr.Š500,00, 
ID sis Cr.$300,00, IV sis Cr.20®.

VI. Premijuoti raštai bus 
atspausdinti «Jaunimo Aide.»

NEUŽMIRŠKITE
Birželio 15 d. pasibaigs 

konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ.»

SAULĖTOS ŠYPSENOS
— Profesorius klausia me

dicinos studento: «Sakyk, kaip 
suteikti efektyvią pagalbą pa 
cientui, kuriam galva krau
juoja?»

Studentas: «Mano suprati
mu — reikia stipriai suveržti 
kaklą».

— Tėvas skambina dakta
rui: «Pone gydytojau, atvyki 
te kuogreičiausiai. Mano sū
nus nuryjo pluksnakotį»...

Gydytojas: «Ką veiksite, kol , 
' aš pas Jus atvyksiu?» 
’ Tėvas: «Tuotarpa vartosiu . > 
paišelį».
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ALEKSAS KALINAUSKASLietuvi
y Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

Advokatas

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

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

J4 o - Sala 7-Tel. 37-0324 
no 14,00 ik: 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Jacana 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 i

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/1011102 Rua Coelho Neto, 281

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

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciul - 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 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

Madeira®*srm geral

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

Rio de Janeiro
Serraria < 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Miuas Gerais

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 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
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

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

ANTANO DAVILCNIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

.......... ....— ■ " ■

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

KIRPIMO IR; SIUVIMO MOKYKLA

” JT O f I Ji A ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trano 
iiuojama PENKTADIENIAIS 
20 vai. 45 mm.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBKOZEVlČlUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

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;

ETOKITOKIO CCNUBM.

Irmãos Nascimento
O.R.C. 3P. Nro 1.484

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

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

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

VIENINTELEI ATSTOVAI 6AR®i©h© VANDENS lindo y a

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

id 1 )yj. v >. i i i » yri ^adi žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienoalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO'

Statybos medžiagos sandėlis ir į-vamų sefeėinšų daiktų,.«indų bei darbo įrankių^
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LIcIUVUS NAClONALIb
MARTYNO MAŽVYDO BIBLK

ZEUNĄ, 515 — CaíXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO

GENOCIDO - PIRMŲJŲ 
MASINIŲ TRĖMIMŲ SIBIRAN 

MINĖJIMAS

Šiais metais bus 15 d. bir 
želio, 19,30 vai. Tėvų Jėzuitų 
salėje, Rua Moreira Costa, 
351, Ypiranga kuri prasideda 
Av. Nazaré, netoli kunigų se 
minarijos ir eina žemyn, kur 
susikerta su R. B >m Pastor.

Minėjimą ruošia lietuviai 
ir latviai. Dalyvaus Liet. Kat, 
Bendruomenės ir latvių cho 
rai

Kalbėti yra pakviesta depu 
taté Conceição da Costa Ne 
ves. Minėjimui buvo gautaS. 
Bento gimnazijos salė Bet 
prefeitura paskutiniu metu 
uždraudė S. Bento salę nau 
doti susirinkimams, kol nebus 
išpildyti jos nustatyti reikalą 
vimai. Į šį minėjimą turėtų 
gausiai atsilankyti Moinho 
Velho lietuviai, kuriems minė 
jimo vieta yra visai arti.

VISI Į LIET. PAMALDAS!

Birželio 2 d 10 vai. Parque 
das Nações ir 17,15 vai. asa 
Verde.

Paskutinė proga Velykine !

— Šį šeštadienį, 1 d. birže
lio Vila Zelinos bažnyčioj 
17 45 vai. sumainys žiedus 
JOANA KAUPAITE, duktė Jo 
no ir Onos Kaupų, su ELPI- 
DlO MORAoTICa. Jaunie
siems linkime daug laimės.

— Šį šeštadienį, 18 vai M o 
koje, São Rafael parapijos 
bažnyčioje sumainys žiedus 
VYGAUDAS NiVIC.AS, sū 
nūs Antano ir Karolinos Na
vickų, su IVANI AMARU.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
4v. Liberdade, 47 9 o Andor Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37 0395 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

*VILLA LITU AN IA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N S Aparecida, 204, Bairro Tre- 
membė lietuvis A. Laurinavičius turį įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki gaio Vila Albertina.

- RADIO KOLEKTYVO ruo 
šiama vakarienė birželio mėn 
9 d. 16 vai. Vila Zelinoje gim 
nazijos salėje susidomėjimas 
yra didelis Gražus būrys lie 
tuvių iš įvairių S. Paulo prie
miesčių susirinks skaniai už 
kasti ir pasigėrėti puikia me
nine programa.

Primename, kad pakvieti
mus reikia iš anksto įsigyti, 
tuo palengvins šeimininkėms 
darbą, joms reikia žinoti sve 
čių skaičius Atsilankydami į 
šią vakarienę ne tik kad sma 
giai laiką praleisite, bet taip 
pat ir lietuvišką radijo pro
gramą paremsite

— MALDOS apaštalavi
mo DRAUGIJA šį sekmadie
nį šaukia susirinkimą Vila 
Zelinoje, pusiau ketvirtą -vai. 
po piet, mokyklos patalpose.

— Vila Anastaziečiai šj šeš 
tadienį laukia lietuvių atvjks 
taut į jų ruošiamą vakarą, 
kur bus suvaidinta drama 
«Ant Bedugnės krašto*. Dau
gumas artistų jaunimas, kuris 
nuoširdžiai su senesne karta 
bendradarbiauja

— JAUNIMO NAMŲ toli
mesnių darbų tęsimo reikalu 
šaukiamas orgamz cijų susi
rinkimas 5 d birželio 20 vai 
klebonijoje Organizacijos pra 
šomos atsiųsti atstovus.

— VLADAS BUKONIS, gyv. 
V. Zelinoje, gegužės mėn 27 
d. otaiga mirė Nuliūdime pa 
liko žmoną Uršulę, dukterį 
Valeriją, anūkus Palaidotas 
S Caetano kapuose Septin
tos dienos mišios bus 3 d. bir

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

Anastazijoje Dr. J, Basanavičiaus vardo 
Lietuviųjmokyklos Globėjų

VAKACA
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 pas 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.

želio 7,30 vai., Vila Zeki- 
noje.

— STUDENTŲ SUSIRINKI
MAS Šį šeštadienį, birželio 
mėn 1 d. 15 vai Vila Zelino 
je, klebonijoje šaukiamas svar 
bus lietuvių studentų susirin
kimas. Lietuviai studentai pra 
šomi atvykti.

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

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Juozas Valutis 1 500 cr., 
Alb. Vasiliauskas 1 500 cr, Sta 
sys Gimbutis 1 500 or . Petras 
Šukys 12 000 cr. (L idėjas), 
VI. Vijeikis 1 000 cr , Vincas 
Kavolis 1.000 cr., Juozas 
Paukštis 1 000 cr.

— LAIŠKAI: M Jurkoniui,
I. Skurkevičiūtei, A. Lazdaus 
kui, J. Baužiui, H. Guzikaus 
kui, V. Kutkai, E. Bartaškie- 
nei I. Kutkienei, A Kairiui. 
Aid. Nadolskytei, G Gudavi
čiūtei, Alg. Bražinskui, K. 
Sadzevičiui, D. Petraitienei,
J. Jodeliui

— Paieško. Stasys Šukys, 
gyvenantis Lietuvoje, Šiaulių 
mieste, Aukštoji gatvė. 14, pa 
ieško savo brolio Jono, išvy- 
k šio iš Lietuvos prieš 30 me 
tų. Jonas Šukys yra gimęs 
1902 m.

PAIEŠKOMI:

1. Antanavičius Jurgis,
2 Ba evičius Juozas iš Vi

šakio, Rūdos vi, Marijampo
lės apskr.

3 Deveikis Boleslovas sū
nus Prano,

4. Dundulis Jonas, sūnus 
Tomo, iš Tarpeikių km , Uk 
mergės apskr,

5 Greibuvienė (Greibus) — 
Burbulytė Elena, Jurgio duktė 
iš Radviliškio

6 Gūdaitis Stasys ir jo se
suo Antanina, Jurgio vaikai,

7. Jakutavičiūtė — Tiškevi
čienė Levasė, ir jos sesuo 
Uršulė,

8. Kadzauskas Juozas ir 
Vincas. Juozo sūnai

9. Kalčinskas Andrius, iš 
Aukškalių vienk., Čekiškės 
parap ,

10. Kinderytė—Sedauskienė 
Ona, vyras Sedauskas Vladas 
ir sūnus Andrius,

11 Mažeika Bronius, gim. 
1920 m.,

12. Noreikos Jono, Lietuvos 
Kariuomenės kap. žuvusio ko 
vose, šeima prašoma atsiliepti,
13. Pabricaitė Matilda, Juo

zo Pabriccs duktė.
14. Ražanskas Jonas, Juozas 

ir Vaitiekus,
15 Šakotienė Babušytė Ur

šulė,
16 Saudargas Pranas, Elena 

ir Ona,
17. Šaunoris Stasys ir jo se- 

sio Jadvyga, iš Mažeikių aps.,
18 Šukys Juozas iš Miežiš

kių km., Panevėžio apskr., 
Antano sūnus,

19 Tereilienė Marija,
20 Žukauskas Andriejus ir 

Juozas, Jurgio sūnai, iš Ka 
lasninkų km , Vilniaus apskr.

Paieškomi arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti

Consulate
nia, 41 West 82nd. Str, New 
York 24, N Y. ARBA:

Sr Consul A. Polišaitis. R, 
Dom José de Barros, 168, 5 o 
and. Caixa Postal 7249, São 
Paulo.

— Vėl viena šeima grįžo iš 
Lietuvos. Praėjusią savaitę iš 
Lietuvos grįžo Rapolas Vaikš 
noras su šeima.

— Tarp vardų minimų į 
naujos vyriausybės finansų 
ministerius yra minimas Car
valho Pinto, buvusio S. Paulo 
gubernatoriaus vardas,

— Argentinos užsienio rei
kalų ministeris gen Juan Car 
los Cordini pareiškė spaudos 
atstovams, kad užsienio poli
tikos linija nebus pakeista.

— Birželio mėn atvyks Ka 
bon 104 rusų inžinieriai, ku
rie. kaip užsienio spauda pra 
neša, dirbs prie elektros jė
gainių statybos.

PARSIDUODA

Namas V. Zelinoj, Rua Ma
noel Lemos 3 000.000,00 gero 
mis sąligomis

Namas V. Betoj. Rua Baisa- 
micas 3.800 000 00 (avista) 
Namas Vila Beloj Rua das 
Giestas.
Namas Vila Beh»j, r Saruma.

Vaistinė V Drudentėj 
Ba as 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 

v. Zelina

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das PaJneiras

Palengvintomis sąlygomis. 
Viršuj: 2 miegamieji ir ba
nheiras Apačioj salė, virtu
vė. wc ir kiemas

Kreiptis: R ibitirama, 976.

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, kiirbus 
galima visą dieną praleisti, o 
papietauti — Boqueirão,

Informacijoms 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
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį aštuonnios 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.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5979

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