
n R. 726 (24; SÃC PAULO — BRASIL — 1963 M. BIRŽELIO MÉN. 15 — JUNHO □ .

joruai Lituauo «NOSSA LITUAN1A» 
'UR responsável 

OR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDATOR MONS. P. RAGAZINSKAS 

savaitinis lietuviškos minties 
LAIKRAŠTIS

A D KĘSAS:
AV. ZELINA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÃO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA 20,00

XVI METil

įsipareigokime Dar Ryžtingiau Kovot Del;
Lietuvos Laisvės

Žodis visuomenei baisiųjų

Birželio 15 dieną sukanka 
23-ji metai, kai dideli Krem 
liaus kariuomenės daliniai, ii 
gal buvę sutelkti Lietuvos pa 
sienyje ir parengi žygiui, 
okupavo Lietuvą. Ji buvo Eu
ropoje pirmoji sovietinio im
perializmo auka.

Užgrobusi Lietuvą ir sunai
kinusi jos valstybines institu 
cijas. Sovietų Sąjunga vykdė 
ir tebevykdo fizinį ir morali
nį Lietuvos naikinimą, griau
dama ūkį, tautinę lietuviukui 
turą ir šimtus tūkstanč ų žmo 
uių žiauriausiu būdu tremda- 
ma į tolimuosius Sibiro kraš 
tus. Tokį pat naikin mo būdą 
sovietai naudoj ir kaimyni
nėse Pabaltijo valstybėse — 
Latvijoje ir Estijoje

Šių ir bet kurių kitų kraš 
tų pavergimas yra atviręs 
tarptautinės žaizdos kurios 
pūliuos tol. kol pasaulis; nesi 
ims tinkamų būdu ir griežtų 
priemonių šioms dvidešimto
jo amž’aus gėdingoms žaiz
doms gydyti

Mūsų - laisvųjų lietuvių 
uždav nys šias Lie uvos žaiz 
das kelti ir viešai pasaulinį 
rodyti Minėdami šias BAI 
ŠIŲJŲ BIRŽELIŲ ckupaci 
jos ir didžiųjų trėmimų su
kaktis, savo susirinkimuose 
ir priimamose rezoliucijose 
REIKALAUKIME:

1 kad laisvųjų kraštų vy
riausybės reikalautų Jungti- , 
nėse Tautose ir kituose tarp 
tautiniuose forumuose Lietu- 
\ai laisvo apsisprendimo tei 
šių, kurias jai Antrojo Pašau 
linio Karo eigoje okupantas 
— Sovietų Sąjunga — atėmė;

2 kad Jungtinių Tautų Spe 
dalioji Kolonializmo Komis! 
ja greičiau pradėtų svarstyti

—J-r-—-..............~>fc.

MIRES POPIEŽIUS IR VISO PASAULIO

GEDULAS
Pabrėžtos velionies Popiežiaus pastangos išlaikyti taiką

Birželio 3 d miręs Šv. Tė
vas, Jonas XXII! sis buvo ne 
paprastu Popiežiumi ir tai 
pripažino ne tik Katalikų Baž 
nyčia, bet ir kitos eklezijos 
Miręs 81 m, amž Popiežius 
vadovavo Bažnyčiai ketveris 
metus, septynis mėnesius ir 
šešias dienas. Teigiama, kad 
Katalikų Bažnyčia yra susi
dūrusi su svarbiu posūkiu vi 
soje jos istorijoje. Popiežiaus 
Jono XX111 jo žodžiai ir nutari 
mai turėjo poveikį į krikščio 

birželio sukakčių dienomis 

sovietinio kolonializmo panai 
kinimą Lietuvoje;

3. kad didžiosios pasaulio 
valstybės greičiau imtųsi žy
gių Antrojo Pasaulinio Karo 
padariniams likviduoti ir tuo 
pačiu pagreitinti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą;

4. kad demokratinių kraštų 
parlamentų nariai ragintų sa 
vo vyriausybes, kad jų atsto 
vai tarptautinėse konferem i 
jose i’ institucijose ne tik 
primintų Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos faktus bet 
ir reikalautų šiems kraštams 
laisvės kaip nuolatos reika 
laujama kitų žemy tų taupoms;

5. kad vakariečiai liautųsi 
tikėję, jog kultūrinių bei pre 
kinių mainų su Sovietų Sąjun 
!. a pagalba evoliucijos keliu 
bus sudaromos sąlygos sovie 
tinei santvarkai pakeisti ir

-tuo pa keliu pavergtąja) Lie
tuvai išsilaisvinti;

6 kad lietuvių išeivija, tra
giškuosius BIRŽELIŲ įvykius 
minėdama įsipareigotų dar 
energingiau ir ryžtingiau ko
voti dėl Lietuvos laisvės, kad 
besąlyginiai atmestų Maskvos 
agentų nors ir lietu viškai k*i 
bančių. siūlymus su ja s ben 
dradarbibuti ir tuo pačiu už
kirstų kelią Lietuvos laisvini 
mo f ont skaldyti.

Tegyvuoja LIETUVOS LA1S 
VÉ IR JAI PASIEKTI MŪSŲ 
VIENINGA KOVOS DVASIA!

LAI VA IR NEPRIKLAUSO 
MA DEMOKRATINĖ LIETUVA 
— MUSŲ IDEALAS!

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

1963 metų gegužės 31 d. 
New York.

niškąjį pasaulį, tad pasirodė 
klaidingi 1958 m., naująjį Po 
piežių išrinkus, spėjimai kad 
ta> būsiąs tik pereinamojo 
laikotarpio Šv. Tėvas.

Miręs Popiežius, Bažnyčiai 
vadovaudamas skyrėsi nuo 
prieš jį buvusių. Jau žymus 
kardinolų skaičiaus pakėli
mas reiškė velionies Popie 
žiaus skirtingas tendencijas. 
Svarbūs velionies Popiežiaus 
sprendimai, siekiai buvo — 
kuo plačiau apjungti visus

Kaune. Nepriklausomos Lietuvos metais pastaty a Lais
vės statula. Už jos toliau Karo Muzėjus, šiandien paverstas 
komunizmo muzėjumi tetoj Laisvės statulos ir Nežinomo
jo Kareivio paminklo, pastatyti Tėvynės išdavikų pamin
klai

krikščionis ir istorinio masto 
žygis: visuotinio bažnyčios su 
sirinkimo sukvietimas

Kėlė dėmesį velionies Po 
piežiaus žygiai pasiekti suta 
rimo tarp paskirų eklezijų 
bei tautų, dar ir paskelbtos 
dvi enciklikos. O svarbiausiu 
velionies veiklos bruožu su 
kėlusiu viso pasaulio, tiek va 
karų ir rytų simpatijas, buvo 
Jono XXIII jo pasisakymas 
už taikos išsaugojimą Velio
nies veikla, jo malonus būdas 
ir užsimoti, bet nebaigti dar
bai neabejotinai įpareigoja ir 
nemaža daMmi apsunkina mį 
rūsio Popiežiaus papėdininką.

Velionį Popiežių plačiai, 
itin teigiamai vertino viso pa 
šaulio politiniai vadovai ir 
įvairiausių paž ūrų, eklezijų 
spauda Prezidentas j. F Ken 
nedy buvo pažymėjęs: «Jo iš 
mintim ir jo gerumu atžymė 
ta galia palieka padrąsinantį 
palikimą ateičiai».

Fed. Vokietij s prezidentas 
Luebke: «visuotinio bažnyčios 
sukvietimu ir savo kova dėl 
taikos, Jonas XXIII jau šian 
dien yra įžengęs į didžiųjų 
pop ežių cies» Jungi Tautų 
pilnaties posėdžių pirm. Mo 
hammed Zatrullan Khan; «Po 
piežius buvo ir dideliu huma 
nistu, jam labai rūpėjo ir pil 
kojo žmogaus gerovė».

Spauda apie velionį rašė: 

«Joks Popiežius nebuvo taip 
sutapęs su gyvenamuoju iai 
kotarpiu, kaip Jonas XXIII 
(Le Figaro), «hors bronziniai 
Vatikano vaitai jau uždaryti, 
tačiau Bažnyčios vartai šian 
dien plačiau atidaryti kaip 
seniau ir tik dėl to, kad yra 
gyvenęs Jonas XXIU». (Ku- 
rier, Viena), «Jokio kito Po
piežiaus tiek nesigailima ir 
ne tik katalikų tarpe, bet ir 
aplamai visame pasauly» (bri 
tų Daily Telegraph), «Jonas 
XXIII tikrąja prasme buvo 
revoliucionierius, naujoviškas 
popiežius» (Time žurnalas).

Miręs Popiežius Jonas XXIII 
buvo iškilmingai palaidotas 
birželio 6 <1. Birželio 18 — 21 
d d sus>irinkusi kardinolų ko 
legija rinks naująjį Šv Tėvą. 
Jau paskelbta — konklava 
pradės darbą birželio 19 d.

Elta.

— Liepos mėn. Palangoje 
atidaromas gintaro muziejus 
— gegužės mėn. Vilniaus dai 
lės muziejuje buvo atrinkti 
pirmieji eksp matai Palango
je kuriamam muziejui. Per 
Vilniaus radiją gyventojai pa 
raginti įdomesnius gintaro 
dirbinius siųsti į Vilniaus 
valst. dailės muziejų — šis 
perleis Palangai.

— Dr. Z. Ivinskis pradėjo 
skaityti Bonuos universiteto 
pavasario semestre Lietuvos

PETRIKAS JONAS, 
ŠIO NUMERIO LEIDĖJAS

Mielai pasirižo išleisti šį 
numerį nuolatinis «Mūsų Lie
tuvos» skaitytojas Jonas Pe
trikas, turįs didelę batų (Cal 
çados sob medida) dirbtuvę, 
esančią labai žymioj vietoj, 
pačiame miesto centre, arti 
Praça da Republica, Rua Ba 
rão de tapetininga, 262,4 tam 
aukšte, salėj 406. telefonas 
35 8873, S. Paulo. Jonas Petri 
kas maloniai kviečia atšilau 
kyti į jo dirbtuvę visus mie 
lūs «Mūsų Lietuvos» skaityto 
jus. Jis padirbs jiems pirmos 
rūšies batus, gerai pritaiky 
damas prie kojos ir suteiks 
savo tautiečiams ar jų vai
kams didelę nuolaidą,

Kad geriau save tautietį Jo 
ną Petriką pažintume paduo 
sime apie jį keletą žinių. Jis 
yra gimęs 1909 metais vasa. 
rio mėn. 3 d , Kunigiškių kai 
me, Ukmergės apskrity iš 
ūkininkų tėvų Būdamas jau
nuolis, vos 20 metų jis atvy
ko į Braziliją į pat São Pau
lo mie tą, kuiiame ir iki šiol 
gyvena.

au Lietuvoj mokėjęs bat- 
šūvio amatą, tuojau atidarė 
miesto centre nųpsavą batų 
dirbtuvę ir joje dirba jau 24 
metus Atvykęs į São Paulį, 
tuojau susižiedavo ir vedė 
Magdaleną Šilingaitę, susi 
laukdamas vieno sūnaus var 
du Vytauto kurdam tėvas da
vė raštininko mokslą Ir sū
nų- .jau yra vedęs ir augina 
savo tėvo paguodai porą gra 
žiu vaikučių; Valeriją ir Vy
tautuką

Jonas Petrikas visuomet bu 
vo ir pasiliko gilus patrijotąs 
mylįs savo tėvynę Lietuvą ir 
besisielojus dėl jos likimo. 
Jis visuomet rėmė lietuvišką 
spaudą, radiją ir dažnai pri
sidėjo prie lietuviško veiki
mo savo ištekliais

«M.L » Administracija karš
tai spaudžia Jonui Petrikui 
ranką dėkodama už šio nu
merio išleidimą

istorijos kursą. Pirmoji pro! 
Ivinskio paskaita įvyko gęg 
9 d. Šio semestro kursas 
įvardintas «Lietuva viduram 
žiais» ir per 24 paskaitas pa
tieks Lietuvos istoriją iki 1492 
metų. Specialu» Lietuvos is
torijos kursas jokiame jVokie 
tijos universitete lig šiol ne 
buvo dėstomas. Tai pirmas 
atvejis, kad Lietuvos istorija 
dėstoma Vakarų Europos ųni 
versitete.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pusi. MUSŲ LIETUVA 19^.3 m birželio 15 A

PUOLA PENTAGONĄ.
HITLERINIUS GENEROLUS

Ryšium su OMavoje vyku
sia NATO valstybių konferen 
cija, per Vilniaus radiją, ge 
gūžes 23 d. kalbėdamas, St 
Laurinaitis kalbėjo apie Va
karų «imperialistus», «pirati- 
nius planus» ir pan Dėl nu
matytų laivų su atominiais 
ginklais, Laurinaitis aiškino, 
kad planas buvęs nukopijuo
tas, naudojantis vokiečių ka
rinių priemonių arsenalu. Da
bar Laurinaitis teigia, kad 
pagal Vakarų ^spaudos šalti
nius (greičiausiai, komunistų 
— E) pirmieji laivų su rake
tomis autoriai buvę Adenau- 
eris ir buv, min Straussas.

PIONIERIŲ SUKAKTIS iR KĄ 
JIE VERČIAMI ATLIKTI?

Gegužės 19 d. visoje Sovie 
tijoje ir pavergtoje Lietuvoje 
minėta pionierių organizaci
jos įsteigimo 41 ra sukaktis. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
priminti pionierių didvyrių 
vardai: Pavlikas Morozovas. 
Kolia Niagotinas, Griša Ako- 
planas ir pan Pagal «Lietu- 
vos pionierius» laikr. sekr.lg. .
L. Šileikaitės pasakojimą, LieB ■ BL 7 H g Į 
tuvoje pionieriai per dvejus " «■F' M Vr v
metus štai ką turėję nuveik YRA VINIS 
ti; jie išplatinę knygų už gF |l) Q D 
30.000 rb., pasodinę 800 000 & 
medelių ir įvairių krūmų. 2 056
ha plote auginę kukurūzus, 
išauginę 679.000 triušių, kol 
chozams atidavę 118 000 na 
minių paukščių, surinkę 11000 
tonų metalo lau o, mokyklo
se jie buvo verčiami steigti 
Lenino kampelius ir muzie 
jus ir pan. •

LIETUVOS MOTERYS
RUOŠIASI KONGRESUI 

MASKVOJE

Birželio mėn. pabaigoje: 
Maskvoje kviečiamas pasauli 
nis. «demokratinės moterų fe 
deracijos» (komunistu įtakoje) 
kongresas Vilniaus rauijoge-, 
gūžės 26 d žiniomis. kongre! 
sui ruošti ir Lietuvoj? sudary’ 
ta moterų iniciatyvinė grupė, 

kurios pirmininkė — sociali
nio aprūpinimo ministras Tat 
jana Jačaitytė (rusė) Į šios 
grupės sudėtį jeioa kelios mo 
terys. jų tarpe ir min tary
bos pirm pavaduot. L Dir- 
žinskaitė (Piliušenko) Į visa
sąjunginį komitetą kongresui 
paruošti išrinkta dirigentė 
Dvarionaitė Šiuo metu Lietu 
vdje veikią dailės kolektyvai 
paraginti iki birželio 5«Komj 
Tiesos» redakcijos adresu pri 
siųsti įvairius tautinius suve
nyrus, pvz gintaro medžio, 
odos dirbinius. Jie numatyti 
platinti, dovanoti būsimo kon 
greso delegatėms.

RUSAI LIETUVOS CENTR.
STATISTIKOS VALDYBOJE

Gegužės 24 26 d.d Vilniu
je, Lietuvos Centrinės statis
tikos valdyboje įvyko respu
blikinis statistikos darbuotojų 
pas i arima s. Pra ešimą pad a 
rė Lietuvos Centr. sta istikos 
valdybos viršininkas B Du
basovas, iš Maskvos buvo at 
vykęs L Kapustinas.

■feofeÃítay1^.. te

P. Babickas

Ja Išvežė Nakčia
Ją išvežė nakčia iš tėviškės namų
K< r v.\ras? Kur vaikai? Nežino nežinos 
Ir žemėj svetimoj, tarp nedraugų piktų, 
Suvyto kūnas jos nuo bado ir džiovos.

Nuo rūpesčių didžių sidabrines plaukai. 
Gyveno, kaip sapne, ir verkė naktimis: 
Kur vyras? Kur namai? Kur mylimi vaikai? 
O budeliai pikti dar tyčiojos iš jos.

Ant gultų purvinų nualpo ji nakčia 
Nebeplakė širdis. - palaužė ją kančia. .
Ja išmetė griovin be kryžiaus, be maldos, — 
Jau niekad nematys tėvynės mylimos.

Ar rytą saulė kils, ar vakarėlį.
Vaikučiai išvežti be motinos prapuls. — 
O mėlynas akis varnai kai iškapos, — 
Jau niekad nematys daugiau ji Lietuvos.

UŽSIENYJE AP E LIETUVOS 
MOKSLININKŲ DAuBUS

T’k gegužės mėn (plg, 
«Tiesą» 121 nr geg 25 d ) Lie 
tuvoje paskelbta žinia apie 
JAV, sausio mėn. įvykusią 
Amerikos chemikų draugijos 
konferenciją. Joje buvęs per
skaitytas bibliografinis prane 
Šimas apie Lietuvoje leidžia
mą periodinę spaudą, kurioje 
nagrinėjami chemijos, chemi 
nės technologijos bei įvairūs 
pramonės, technikos klausi 
mai. Toje chemikų kooferen 
cijoje, i agal Mokslų akade 
mijos vyr. bibliotekininke L 
Ilkevičienę, dar buvę smul
kiai nagrinėjami bibliografi
niai leidiniai «Žurnalų ir lai 
kraščių straipsnių metraštis» 
ir «LTSR Mokslų akademijos 
darbuotojų straipsnių biblio
grafija».

Dar pažymėta, kad užsie
nio spaudoje buvo recenzijų 
apie akad. J. Kubiliaus mo 
nografiją tikimybių teorijos 
klausimais, apie dr. B. Styros 

veikalą «Branduolinės meteo
rologijos klausimai» ir kt.

— Lietuvoje geri vargonai 
baigiami sumontuoti tik da
bar, Valst filharmonijos salė 
je, kiti vargonai nuo seniau 
veikia Valst konservatorijos 
koncertų salėje. Pastaruoju 
meta Vilniuje, kas sekmadie 
nį vargonų muzika išpildoma 
patalpose po Paveikslų gale 
rija. Pirmajame koncerte da 
lyvavo konservatorijos stu 
dentai E. Vasiliauskaitė ir B. 
Vasiliauskas.

— | /ienoje, gegužės 24 d. 
prasidėjusį tarpmuiinį muzi
kos festivalį išvyko du pa
vergtos Lietuvos kompozito 
riai — Stasys Vainiūnas ir 
Pov, Tamoliūnas.

— Gegužės 18 d. Vilniaus 
konservatorijoje įvyko >t Vai 
niūno kūrybos vakaras Forte 
pieninius kūrin us atliko au 
torius •» kamerinės muzikos 
— S Sondeckio vad. styginis 
kva-ietas, dar dalyvavo sol.

V. Adamkevičius, pianista'’ 
L. Digrys.

— Vilniaus radijas gegužės
17 d informavo apie Lietuve 
je kuriantį jauną. 1924 m. gi 
musį kompozitorių Benjaminą 
Gorbulskį. Nors gimęs Kaune, 
tačiau jis daug laiko pralei 
dęs Sovietų Sąjungoje. Lietu 
von grįžo tik 1947 m 1953 m. 
baigęs Taliai-Kelpšos vardo 
muzikos mokyklą Gegužės
18 d. Gorbulskio kūrinių kon 
certe per radiją orkestrui 
dirigavo Balys Dvarionas, so 
listu buvo A Budrys

— Gegužės mėn. antroje 
pusėje Lietuvoje lankėsi Len 
kijos švietimo m jos atstovai. 
Jie ypač domėjosi sustiprin
tu užsienio kalbų dėstymu 
mokyklose Iš Vilniaus, len
kai dar buvo nuvežti į Tra- 
kus, Pirčiupį

PAMIRŠTI ŠVENTOSIOS 
ŽVEJŲ REIKALAI

«Lit ir Menas» (19 nr geg. 
11 d.), «Tiesa» (115 nr geg 18) 
komentavo hūdnas naujienas 
ap e Šventosios žvejus Pagal 
«Lit. ir Mene» paskelbtą Ig 
Pikturnos straipsnį, jūroje 
ties Šventąja žvejai tebežve- 
joja senais laivais, jiems la
bai trūksta inventoriaus. Per 
paskutiniuosius trejus metus 
beveik trigubai sumažėjo pa
jamos, gaunamos kolchoze iš 
žuvininkyr tės Dėlto kasmet 
smunka ir žvejų darbo našu
mas, vis mažiau žvejų — kol- 
chozininkų užsiiminėja žve
jyba.

Tas apleistas kolchozas va 
dinasi «Pajūris» ir dabar par 
tinis dienraštis siūlo išeitį: 
kolchoze sukurti valstybinį 
žuvininkystės ūkį. Žvejams 
turinti būti suteikta parama, 
nes kitaip žvejai būsią pri
versti išsižadėti «jų amato. — 
Rašytojų savaitraš is pridu 
ria: «Pajūrio» kolchozui pir
mininkauja S Biriukovas, jis 
visą dėmėsi skiria žemės 
ūkiui ir žvejus nori jam pa
jungti. Žvejai, nejausdami rū- 

(pabaiga 3 pusi.)

Halina Didžiulyje ^ošinskienė

Žavingoji Giminaitė
(pabaiga)

Saulius atšoko. Jos rankos 
nusvyro ant kelių, kaip du 
sužeisti žalčiai

Pailgas jaunuolio veidas, 
kiek pabalęs, sustingo — lyg 
suakmenėjo Suspaustos lū
pos liko siauros ir bejaus 
mės. Akys atspindėjo šaltį.

— Ar tai priklauso irgi prie 
automobilio derybų?... — pa
klausė pašaipiai.

— Cha, cha, cba... kvailas 
vaikas! Cha, cha, cha.. — An 
gelika juokėsi histeriškai, o 
jos dailūs pečiai trukčiojo, 
kaip popierinio hampelmano. 
— Aš niekada nemaniau, kad 
tu esi dar toks naivus! Į ką 
tu nusidavei? .. — šnypšdama 
paklausė, o jos virpintys an
takiai subėgo, kaip du juodi 
driežiukai prie vienos musė
ms.

— I 8-ive, — atsakė trum
pai.

— Koks tu atsilikęs . — kai 
bėjo dainuojančiai Angelika, 
ir vos galima buvo įžiūrėti 
jos akis tarp sumerktų blaks
tienų

— Gal ir atsilikęs, bet ne 
nachalas.

— Aš tau nepatinku?.. — 
Jinai pašoko ir atsistojo p ieš 
jį Išlenkiame kakle pulsavo 
įaudrinta arterija, virpinda
ma žemčiūgų eilutę, o lūpo
se sust ngo šypsena alkanos 
vilkės.

Saulius atsisėdo atokiau i 
fotelį. Jis tylėjo, leisdamas į 
orą dūmų piltuvėlį

Angelika krito j sofą ir su 
maigė peleninėje nuorūką

— Kvailys, —sušnabždėjo 
Staiga ji liko ièdídi, kaip šim 
tametė pušis ir tolima, kaip

Andalūzijos ispanė
— Taigi, biznis su tavim 

neišėjo
— Neišėjo.
— Tai važinėk ir toliau au

tobusais, tarpe pasmirdusių 
darbininkų. — Ji juokėsi 
linksmai ir kartu buvo labai 
labai tolima.

— Mes visi esame darbi
ninkai, miela ponia. Tik dar
bu pelnome savo duoną. Pa
gal išgales tvarkome savo 
gyvenimą, bet ne pagal įno 
rius.

— Matai, koks tu išmintin
gas! Bet vieno nemokėjai iš
naudoti — giminystės ryšių, 
Prastas tu giminaitis, pasa
kysiu tau atvirai.

— Gal būt
— O aš tikrai nuoširdžiai 

norėjau tau patarnauti. — Ji 
atsiduso

— Ačiū. ačiū. Angelika. Bet 
bizniuose • eriau vengti gimi 
nystės ryšių Bent man taip 
atrodo. — Dabar Saulius žiū

rėjo į ją su pasigailėjimu.
— Ne tik bizniuose, Sau- 

lia. bet ir... — jinai nebaigė 
sakinio įsižiūrėdama į Joniko 
portretą kabantį viršum pia- 
nino. Šiuo momentu 
tėviška momentu tėviška Jo 
niko šypsena buvo jai daug 
artimesnė, kaip Sauliaus vai 
kištai prauros lūpos. —

Jos susimąstymą nutraukė 
grįžęs Žymantas ir Sauliaus 
tėvai. Jie visi įėjo kiek įkai
tę, balsiai kalbėdamiesi. An 
gelika juos permetė abejingu 
žvilgsniu ir staiga jai liko 
begaliniai nuobodu. «Ubagy- 
nas» — pagalvojo, kai Ame
lija jai tiesė draugišką ranką.

— Na, ir ubagynas, tie mū 
sų kalbėtojai pobūviuose . — 
prabilo Jonikienė.

— Iš tikrųjų jūs» ba šiame 
ubagyne gyvenate Laikas bū 
tų persikelti į padoresnį rajo 
ną — tvirtino Žymantas.

— Geriausiai atjaučia ubą 
gyno dvasią, kas pats yra 
kartą ubagu buvęs, — atsi
liepė Jonikas, palinkdamas 
ties ištiesta Angelikes ranka.

— Kam čia taikoma? — Ji 
staiga pašoko.

— T’k ne jums, miela po
nia Jus gi esate labai kil
minga. Argi jums atėjo kada 
nors mintis, pavyzdžiui, kaip 
uždirbti sau duonos kąsnį?

— O. niekada! — Ji patvir 
tino tai, ieškodama pudrinės 
rankinuke.

— Taigi, aš visada sakau 
Sauliui ir žmonai: ir kaip čia 
Dievas suvedė mus į gimi
nystę su jumis, žavingoji po 
nia Angelika...

— Tur būt per nesusiprati
mą, — balsiai pasakė Sau
lius ir tvirtu žingsniu išėjo 
iš kambario
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3 pusi,

(pabaiga iš 2 pusi) 

pestingo šeimininko rankos, 
pradeda ieškoti laimės kitur. 
Pagaliau aliarmuojama: jei ir 
toliau būsian i tokia padėtis, 
tai netrukus visame pajūryje 
nuo Palangos ligi ‘Latvijos 
sienos nebebus nė vieno 
žvejo.

KAIP ATRODO BIRŠTONO, 
NERINGOS KURORTAI?

Gegužės 21 d. Vilniaus ra 
dijo žiniomis, Birštone kinta 
vaizdas Be pakeisto miesto 
centro, dar pastatytas tiltas 
per Nemuną ir kurortas tary
tum persikėlęs į kitą Nemu 
no pusę Ten e«ą rasti gydo
mieji šaltiniai, kurie lygūs 
savo savybėmis «Vytauto» šal 
tiniui.

Numatoma populiarinti Kur 
šių Neringos kurortą. Nerin
gos mieste būsią trys kuror
tai: Nida, Juodkrantė ir Per
valka — numatoma leisti po 
ilsiauti ne daugiau kaip 30 000 
gyventojų (žinoma, didelė da 
lis bus atvykusių iš «broliškų 
respublikų»- E). Iki šiol 
Nida buvo laikoma žvejų gy 
venviete — dalis iš 7 0 pas 
toviųjų Nidos gyventojų dir
ba žuvies apnirbimo įmonė
je Ji numatoma iškelti ir 
šiaip numatomi įvairiausi, bol 
ševikinio «užmojo» planai, net 
ir motelių statybos, lėktuvų 
susisiekimo nepamirštant.

MUSŲ LIETUVA 1903 m birželio 15 d

J Augustaitytė Vaičiūnienė

NEUŽMIRŠK
Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios. 
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmiršk prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Pakelėj ramunėlės baltos
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo 
Neužmirik saulylėdžių aukso maldos, —

Kaip, j Baltiją saulei įbridus, 
Mirš a dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs, 
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

Part zanas
Sibiro Draugai

Kas a jaučia skausmą lietusių? — Tyrai.
Kas mato ašarą mūsų? - Laukai.
Kas draugas čia mūsų? — Vargai.
Kas žino ateitį mūsų? - kapai

(Eilėraštis iš Sibiro.)

Montevideo, 1963. III. 11
bu<; tDidžiai Gerbiamai

MOŠŲ LIETUVOS
LIETUVIU RADIO

Su pilnu pasisekimu praėjus II-jam Pietų Àíher 
Lietuvių Kongresui, įvykusiam Montevideo mieste š m.. v 
rio 22-26 d. d.. Organizacinio Komiteto vardu reiškiame J 
kuo nuoširdžiausią padėką už efektyviai pravestą piįppa 
dą ir visuomenės informavimą \

IR S. PAULO 
VADOVYBEI!
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Tokia puiki kolaboracija iš mūsų informatyvi 
vienetų labai palengvino gan sunkų šio Kongreso organ 
vfmo darbą ir šiandien mes galime pareikšti Jums, kad 
gresas pavyko visais atžvilgiais, nežiūrint visų nepramjat|tų 
kliūčių Todėl tariame didelį, didelį lietuvišką ačiflJĮnms 
ir visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo^, pįrie 
Kongreso sėkmingo pravedimo bei organ žavimo. _.

Organizacinio Komiteto vardu:

Vytautas Dorelis 
Pirmininkas

Gividas Mačanskas
Sekretorius

<» O» -O» o» o»

SAULĖTOS ŠYPSENOS

— Mokytojas pamokoje: «At 
siminkit, vaikučiai kad kvai 
lys dažnai taip moka paklaus 
ti, kad net mandriam sunku 
atsakyti».

— Mokinys: «Tad nėra ko 
stebėtis, jei.taip daugelis iš 
mūsų iškrenta egzaminuose»...

— Motina: «Sūneli, šiandien 
Tau nukirpsime plaukučius. 
Kaip norėtumei, kad nukirp 
tumėm?»

— Sūnus: «Taip pat kaip 
tėčiui: su dideliu kiaurumu 
viršugalvyje»

SI Bl RAS Bl;fit
S biras didingas. m
Sibiras gražus. v
Sibiras turtingas.
Sibiras žiaurus.

Sibiras derlingas, 
Sibiras puikus 
Sibiras klastingas, 
Sibiras baisus.
(Eilėraštis iš Sibiro)

— M. Sleževičiui U jam ir 
IV jam ministerių kabinetui 
pirmininkaujant, teko būti 
Lietuvos vyriausybės prieša
kyje tuo metu, kada i ietuvos 
vaistybė tik kėlėsi iš šimtine 
čių priespaudos bei karo griu 
vėsių ir žengė pirmuosius 
valstybinio gy enimo žings
nius, neturėdama nei patyri
mo, nei draugų užsieniuose, 

silpna medžiaginiais ištek iais 
ir iš visų pusių priešų dras 
koma. Jo giliu įsitikinimu, 
Lietuva galėjo prisikelti ne 
priklausomam gyvenimui ir 
apsiginti nuo priešų tik su
kaupusi visas tautos jėgas ir 
pažadinusi jos begalinį entu
ziazmą.

(Iš monografijos 
«Mykolas Sleževičių «)

Mik tojaus Konstantino 
Čiurlionio tėvas Konstantinas 
buvo ūkininko sūnus iš Liš 
kiavos parapijos Baigęs do
minikonų vienuolyno mokyk
lą, vargoninkavo Varėnoje, o 
paskui Ratnyčios bažnytkai
myje, 1878 m nusikėlė į Drus 
kininkus kuriuose išvargonin 
kavo iki 1906 m.

— Motina — bavaro emig

— Vyresnioji sesutė: «Ro 
mai, kodėl tu taip blogai ži 
nai geografiją?»

ranto Radmano duktė.
Abu tėvai mokėjo Jietuviš 

kai kalbėti, bet anų laikų pa 
pročiu namie kalbėdavo len 
kiškai. v

Sūnus įtikinęs tėvus, kad 
namie pereitų į lietuvių kalbą-

R' mas: «Šiame dalyke 
kaltas tėvelis».

— ^esuo: «Kas Čia bendro 
tarp tėčio ir geografijos?*

Romas: «Mat, jis k sdien 
man kala, kad nėra nieko pas 
tovaus šiame pasaulyje. To
dėl aš ir noriu palaukti iki 
viskas nūs stovės».

Grižes iš Lietuvos pasakoja
(Tiems «pažangiesiems», ku 

rie per «Tėvynės Balsą» rašo 
atsišaukimą, atsakymas: Te
gul jie pasiskaito, ką pasa
koja nesenai grįžęs iš «pa
žangiųjų- išgarbinto krašto. 
Bepigu «atsišaukimus» rašyti 
ten nebuvėliui. Bet tegul pir
ma nuvyksta, o paskui rašo).

Vienas lietuvis patrijotas, 
buvęs nuvykęs į sa' o tėvy
nę ir dabar grįžęs, nore tu
rėdamas dužiausių sunkumų 
grįžti, ir laikydamas savo 
grįžimą net stebuklu, štai ką 
pasakoja:

Kaip tik, sako, nuvykau į 
Lietuvą, pirmas mano namiš
kiu ir giminių pasveikinimas 
buvo: «Kibą tu durnas, ar tu 
iš proto išėjai, kad grįžai į 
Lietuvą». Mes norime ištrūk
ti, o jis, mat grįžta.

Aš teisinausi, sakydamas, 
kad man sakė, 
jog Lietuvoj gerai gyven 
ti, visko pilna ir didžiausia 
laisvė. Ir mane stoty paeiti 
ko, nufotografavo, vaišino 
vežiojo automobiliu, viską oa 
rodė. Man patinka O jie moj 

atkirto; «Pagyvensi, pama 
tysi».

Na ir prasidėjo gyvenimas. 
Greitai pasibaigė ir mano 
laisvė. Pamačiau ir įsitikinau, 
kad visur didžiausia pries 
paiuda, kontrolė, priežiūra ir 
bausmės. Nė žingsnio negali 
žengti, kad tave nesektų Kas 
pas’.priešina, tas dingsta iš 
nakties jį išvietina, arba iš 
veža į Rusiją. Žmonės išgu 
drėjo: kai išgirsta nakčia ma 
šiuos ūžimą, šoka iš lovų ir 
pasislepia. Bet ir anie supra 
to Dėl to mašinas pal kdavo 
toli, o patys pėsti patylomis 
apsupdavo namus ir taip iš
traukdavo vienuose marški 
niuose iš lovų, tada surišę 
vesdavo į mašinas Žodžiu, 
visi prispausti, gyvena baimė' 
je, be jokios laisvės. IŠsky 
rus didesnius valdininkus, ku 
rie minta svetimu prakaitu, 
ypač atvažiavę iš Rusijos, 
kurių dabar labai daug Lie
tuvoj, — visi kiti kenčia ne
apsakomą priespaudą ir t.-ū 
kuinus gyvenime. Uždarbis 
menkiausias, nes paprastas 
darbininkas uždirba vidutiniš 

kai 30 rublių per mėnesį ir 
tai dar atskaito visokiems mo 
kesčiams. o kolchozuose dar 
prasčiau: du da 10 kapeikų ir 
200 gramų grūaų už vieną 
darbadienį Ką gi su tomis 10 
kapeikų ir 200 gramų grūdų 
veiksi, kai viskas nežmoniš 
kai brangu. Kitas vištoms pa 
beria daugiau negu 200 gr.

Tik paklausykit , koks bran 
gumas Lietuvoj. Sviesto kilo
gramas pusketvirto rublio, 
mėsa kiauliena du rubliai ir 
20 kapeikų, jtutie a irgi du 
rubliai 20 kapeikų, aviena ru 
blis 80. arkliena du rubliai 10 
kapeikų, kiaulienių taukų pa 
sirodo kokį sykį kitą per 
metus krautuvėse, bet sunku 
prisimušti per žmonių spūstį, 
tik avies ir karvės taukų ga
lima pirkti; karvės už rublį 
70. o avies už rublį 50 kapei 
kų kilogramą, bulvės 30 ka 
peikų už kilogramą, obuoliai 
rublis 50 ir iki dviejų rublių, 
pieno lyteris 26 kapeikos, 
grietinės arba Smetonos už 
200 gramų 33 kapeikos, deš 
ra puspenkto rublio, kostiū 
mas nevilnouis 40 vilnonis 50 
rublių,? vasarinis paltas 120 
rublių, batai paprasčiausi gu-

«W* U—R — ■UI—<!■! S*. -«Tirą

rainiais padais 14 rublių, kiek 

geresni nuo 28 iki 50 rublių. 
O rublio vertė kiek didesnė 
už dolerį. Tai dabar gyvenk, 
kad nori. Dėl to žmonės la
bai skursta. Loposi dar iš se
nų laikų turimus rubus. Labai 
pavydi tiems, kurie ką gauna 
iš Amerikos ar kitų kraštų. 
Bet kurie gauna dažniau siun 
tinius, jau tuos valstybė įta
ria esant spekuliantais ir toau 
kia atsakomybėn ir tokiems 
g ęsia kalėjimas ar ištrėmi
mas

Visi laukia karo, nebijo net 
atominio, nes, sako — už mir 
tį vis vien nebus baisiau, nes 
ir taip mes esame šyvi pa 
laidoti Tas žodis visiškai tin
ka — gyvi pa'aidoti, arba gy 
vų žmonių kapinynas.

Buvo taip pat užklausta, o 
kaip su religija? Ar dar gali
ma laisvai praktikuoti? Atsa
kymas: paprastiems žmonėms 
nedraudžia, ne žino, kad jų 
nepriveiks, bet* mokiniams ir 
tarnautojams draudžiama ir 
jei kas eina į bažnyčią labai 
kreivai į tokį žiūri ir gali nu 
stoti darbo ar vietos, o kai 
pastebi mokinius einančius 
bažnyčion, jų tėvus šaukia 
pasiaiškinti Ir per radiją pa 
skelbė, kad tokius tėvus baus 

kurie leidžia vaikus į bažny
čią. Pirmiau dar galima buvo 
galima kunigui eiti į ligoni
nę, kai ligonis šaukdavosi ku 
nigo. bet nuo I960 metų už 
drausta. Dėl to ligoniai mirė 
ta be kunigo. Anksčiau kuni 
gas g Įėjo palydėti numirėlį 
į kapus ir iš namų išleisti, 
dabar ir ta* dalykas uždraus 
tas. Jei nori lydėti numirėlį, 
kunigas turi išsiimti iš val
džios leidimų, bet kunigai ven 
gia tai daryti, nes toks kuni 
gas bus pažymėtas kaip ne
silaikąs komunistų įstatymo.

Kasdien per radiją mala ir 
mala visokius niekus prieš 
religiją ir bažnyčią Šlykštu 
ir klausyti. Labiausiai pajuo 
kia kunigus, vyskupus, po 
piežių ir visus, kurie eina 
bažnyčion. Žinoma, toks pa 
juokimas bailesnius ir atbai
do. o atšalėliams pasite s ni 
mas neiti bažnyčion, gi jau
nimas daugumoj ir paklauso 
tų plepalų, kadangi jis nieko 
kito negirdi, mano, kad teiey 
bę sako Bet dar yra daug 
jaunimo, kuris slaptai prakti
kuoja.

Buvo ir daugiau kalbėtasi, 
bet dėl vieios stokos «viskò1' 
čia neišpasakosi,

n ; gniniil IK 9į>tno& ariah/l
t į b gud ai į bii/i ,ė/l b s
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MŪSŲ PASAKOS
«SENELIS IR MOKSLAS»

Vienas senelis, jau eidamas 
aštuntą dešimtį, kartą paaima 
navo sau vienas: «Turtingi ir 
laimingi daugiausia yra tik 
mokyti žmonės Štai aš nega
vau mokslo — ir esu toks ne 
turtingas ir nelaimingas Kai 
buvau mažas tamsūs tėvai 
neleido mokytis, kai paūgėjau 
— laiko nebeturėjau. Dabar, 
kai hūnus padeda gyventi, at
rodo, galėčiau pasimokyti, 
laiko turiu Sakoma, kad mo
kytis niekada nesą vėlu »

Ir senelis nutarė eiti j mo
kyklą.

Mokytojas pasodino sonelj 
Vieną į galinį suolą Nors vai 
kai kikeno, bet senelis mo
kykloje išbuvo visą dieną.

Grįždamas iš mokyklos, se 
ne'is rado ant kelio o :inį 
maišelį pinigų. Apsidž auuė 
ir nusistebėjo: «Tai kokia

MÜSU AMzlUS
Kaip yra sunku gyventi šia 

me amžiuje Kaip žmogų s.-i 
gia tas gyvenimo greitis, tos 
ambicijos ir tie automatai.

Žmogus netenka širdies, 
meilės ir jausmų; jis yra sa
vo paties vergas įame kely 
je, kuris nežinia kur veda.

Bet daugiau įsigilinęs į šį 
Klausymą, tolymiausiuose am 
žiuose atrandame tam tikrą 
atsakymą, nes pastebime, kad 
tais laikais taip pat buvo sun 
kūmų ir žmonės kentė šiokių 
ar tokių kliūčių. kurios toli
no juos nuo lai i.,ės Ta. pagal 
Šv. Raštą, Dievo bausmė j 
pirmąją nuodėmę.

Pavyzdžiui, pagalvokime 
kaip turėjo būti sunku ir kar 
tu, pirmiesiems žmonėms su 
rasti sau saugią vietą ir slėp 
tis nuo žiaurių žvėrių ir ben 
drai be jokių įrankių ar su 
visai primityviomis priemonė 
mis savo gyvybę išlaikyti

Jie tą viską praleido ir se
Kė toliau žmonijos istorija, 
kas kart kitoniška, sk rtinga 
bet visuomet nelaiminga. Vi
suomet ko nors trūko, ko 
nors buvo perdaug ar per- 
maŽHi.

Bet ta žemė v-s sukosi pir 
myn. vis vertėsi savo ašyje 
kaip ir dabar, bet atrodo, kad* 
dabar jau tuoj bus kelio ga 
las

Kristus žemėje bū lamas pa 
sakė, kad jis bus su savo 
apaštalais iki amžių pabai 

mokslo galybė - tik vieną 
dieną pasimokiau, ir štai ko 
kia laimė mane pasitiko » Par 
sinešė namo pinigus, suskaitė 
ir rado, kad jų buvo daug.

Trečią dieną senelis, grįž 
damas iš mokyklos sutiko 
ant širmo žirgo didelį poną, 
Jis buvo aną diena pametęs 
pinigus tame kelyje ir daba 
jojo paklausinėdamas gal kas 
juos raaęs. Paklausė ir senelio:

— Ar kartais, seneli, nera
dai pinigų čia hevnikščioda 
mas?

— Radau, pone, - prisipa
žino senelis. — isą maiš iį 
radau,

— Kada ralai?
— Na, kai pirmą dieną ėjau 

j mokyklą — atsakė senelis.

Ponas liK pažiūrėjo į senelį 
ir nujojo sau.

gos, ir buvo pranašauta kad 
tai bus ugnies iorma

Pamažu atėjome į šį laiką, 
kada milžiniški orlaiviai dras 
ko mūsų erdves, kai jų burz 
girnas mus jaudina, kai neap
sakomos jėgos mašinos veda’ 
žmoniją į prapultį.

O ką pasakyti apie tą ato
minę bombą, kuri tiek blogo 
padarė ir rengiasi žemėje gy
vybę užpūsti Viską tai žmo 
nės pamatę bijo, bijo viens 
kito ir pagaliau patys savęs. 
Visi yra nepatenkinti ir kiek 
vienas norėtų savaip žemę 
sutvarkyti bet to negali, li
tas jį pyktvna ir jaudina.

Suaugusieji tarp savęs ne 
susipranta, o jaunieji tuo tar 
pu neklauso suaugusių ir jų 
patarimo neįvertina.

Visur yra neramu. Vienas 
kitą gąsdina būdamas pats 
baisiai išgąsdintas, vienas ki
tą ramina tos ramybės netu
rėdamas, vienas kitą guodžia

i

KONKURSAS
Jaunieji ateitininkai skelbia 

STALO TENISO ŠACHMATŲ 
ir ŠAŠKIŲ konkursą

Dalyvauja visi jaunesniojo 
amžiaus moksleiviai.

Konkursas prasideda šį šes 
tadienį 10 vai ateitininku ra 
movėję. Vila Zelinoje.

Laimėtojams bus įteiktos 
premijos.

Premijų kiekis ir vertė pri 

pats neturėdamas paguodos.
Kartais atrodo baisu ir ne

apsakomai nemalonu bet tas 
yra šio amžiaus sunkumas ir 
pagal Dievo valią turime tą 
praleisti ir su jo pagelba vis 
ką pergyventi bet tinku, bal 
šiai suriku

Ką mes turime daryti? Lauk 
ti gėlo? Taip, bet bandyti 
tai daryti ramiai, tikėdami 
Dievo agelbos tikėdami kad 
jo stebūk inga ranka mus nu 
ves ti esiuoju keliu į amžiną 
gyvenimą kuris yra mums 
skiltas Darykime favo kas
dieninius dan us bandykin e 
vise. gerai ir nuoširdžiai at
likti. tas mums padės paša
linti tas juodas mintis kurios 
daug kartų bastosi mūsų š r 
dyje ir kurios neduoda ramy 
bės oaži kasdieniniai darbai 
pripildys tą tuštumą, kuris 
yra mūsų širdyje.

São Paulio Moksleivių Ateitininkų kuopa reiškia 
gilios užuojautos savo draugui

PAULIUI NE'DZVEGAI
jo tėveliui mirus.

klausys luo malonių «Mūsų 
Lietuvos» skaitytojų, kurie 
didžiadvasiškos širdies skati
nami parems jaunimo veiki
mą.

Visas reika’ais kreiptis į 
«Jaunystės Aidų» redakciją.

Konkursą veda adv Vincas 
Tūbelis.

Konkursą pradeda:
P'NG PONG:
Osvaldas Pikunas x ueoka- 

dia Aleknavičius, Marisa Da 
nelis x Ričardo Norkus Sta
sys Kilčiauskas x Marytė 
Aleknavičius Tereza Iv. naus 
kas x -Jonas Vingrys. Rober 
to Petrokas x Maria Cecilia 
Tafearūnas, Nelson Makuška x 
Ricardo Mazietis, Romualdo 
Guiga x Pedro Petrokas. Ro 
geno Vitorino x Vilma Ši
monis.

DAMA:
Verutė Aleknavičiūtė x 

Amelia Stankevičius, Marisa 
Danelis x Vilma Šimonitė, Os 
valdo Pikunas x Ricardo Nor 
kus Ričardo Mazietis x Nel
ly Cębovičius. Carlos Antonio 
Lavecehia x Nelson Makuš 
ka, Marytė A eknavičiūtė x 
Leokad a Aleknavičiūtė.

XADREZ: -
Jonas Vingrys x Roberto 

Petrokas. Vilma Šimonis x 
Osva'do Pikunas

— JAUNIME Nepamiršk da 
lyvauti genocido dienos mi
nėjime, kuris įvyks ateinantį 
šeštadienį, birželio 15 d , 
19,30 vai. Ypirangoje — Rua 
Moreira Costa, 531, São Fran 
cisco Xavier gimnazijos sa 
Įėję Kaip buvo ankščiau pra 
nešta, iš Vila Zelim s 19 vai. 
išvyks du autobusai.

NEUŽMIRŠKITE
Birželio 15 d. pasibaigs 

konkursas: «KĄ AŠ ŽINAU 
APIE LIETUVĄ.»

MUZIKA
UOSTO ŽIBURIAI 
(Luzes do Po lo)

Kaip uosto žiburiai 
Jūreivi jūroje vilioja, 
Taip meiliai ir švelniai 
Vilioji tu mane.

Kaip uosto žiburiai .
Žvejus nakties audroj seku, 
Užburtas ir menei 
Akims seku tave.

Bet nematai manęs, 
Nei meilės manyje, 
Mano širdis kenčia 
Lyg degtų ugnyje.

Kaip uosto žiburiai 
Jūreivi jūroje vilioja, 
Taip meiliai ir švelniai 
Vilioji lu mace.

PRANEŠIM AS

JONINĖS — Moksleiviai 
ateitininkai organizuoja Joni 
nes, vaikams ir suaugusiems 
Birželio 22 d. Jaunimo na
muose Sujungdami braziliškų 
ir lietu v škų Joninių tradick 
nių žaidimų bei dainų, soa 
gini praleiskite vakarą su; 
mumis. Norintieji dalyvauti 
prašomi kreiptis į At kų Vai ' 
dybą.

— Rugsėjo 7 dieną (7 d e 
Setemb o) įvyks didelis- lietu 
vių PIKNIKAS į «Chacarar 
Santo Elias» 17 km nuo São i 
Paulio miesto (Rodovia Kapo , 
so Tavares). Kviečiame visus i 
iš anksto pasiruošti Sąlygos-; 
b s praneštos vėliau Pikn ką.,., 
organizuoja ateitin i kų orgu 
nizacija.
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1963 m birželio 15 d.
i

MUSŲ LIETUVA pusi. 5

4 ''Lietuvi*
Klausyk ir remk

Í " LIETUVIŠKA PROGRAMA
I kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

-j? 1.4 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
:f metro bangomis.
ą- Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P.; Ra- 
A gažin kąs, caixa Postai 4118. São Paulo.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 ik; 18,00 vol.

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 A v. Zelina).

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:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

I
 ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA

Praça da Sê, 323 - 10 c/lOlfrOZ Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA.

Madeiras em> gera'

SÈDE: Rua Mexico, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «GABI UN A »t

Rio de Janeiro
Serraria < I T X » — Serra do< Aimorés — Municipio de 

Manque - Estado de Minas Gerais

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junw 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 JO<E DOS CAM'OS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63 6005 - VILA Z LINZ* - SÃO PAULO

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 metru 
bangomis.

Tr .1* ** ,*»* »

RIO D E JANEIRO

Lietuvių radio valandėle 
«A voz da Lituania» yra trano 
liuojama PENKTADIENIAIS

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

PaIVIILONI© '
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA

j € r ii j 4 ”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

20 vai. 45 miu.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua dos Cielames, 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

VIENINTKi. A ATSTOVAI GAR'SIOJO VANDENS 1. I N D O Y A

1D H A © i ©A ID ID 1 If DII
’

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

i i do ya vtiii- yr; ^uaai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą j .u 
visi yra vien baisiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visa uos naudokite'

w■■■»«••• ■

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO?

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

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

:: ’
■i'atybos medž agos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų,‘indų bei darbo įrankių?* i’ 

J krautuvė tiktai pas i"

I JAKUTIS & L APIENIS LIDA- I

"if jfCK>IT€)K>iO CCNTAEII.

^AJCIMENTO
Irmãos Nascimento

i RE® C.«.C. SP Nro 1 .484

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

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

.Juridinis Departamentas — Nejudomb turto pardavime 
A v Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Paulo
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

w. ZELINA. 515 — CaIXA POSTAL. 4118 — SAO PAULO

Lietuvi, Si šeštadieni 15 d. birželio 19, 
30 vai. dalyvauk baisiųjų birželio su-
kaKClU minėjime, kuris bus Vpiraogoje, Rua Mo- 
reira Costa, 531, S Francisco Xavier gimnazijos salėje Ši 
gatvė yra pirmutinė už Ypirangos muzėjaus, tarp Av. Na 
zarė ir Rua Bom Pastor (Ponto final de bonde Ypkanga) 
Minėjime kalbės lankiusi Sovietų Sąjungą deputatė Concei-
çãu da Costa Neves

Iš Vila Ze inos 7 vai. vakaro išvažiuos specialūs auto 
busai Norintieji minėjiman vykti prašomi nesivėluoti. Taip 
pit parveš ir atgal

PAMALDOS UŽ ŽUVU
SIUS PARTIZANUS bus šį 
sekm dienį, 11 vai Vila Želi 
noj Lietuviai katalikai prašo 
mi atvykti pasimelsti už žu
vusius kovoj už Tėvynės 
laisvę.

— RADIO KOLEKTYVO 
praėjusi sekmadienį. 9 d. bir 
želio ruošta vakarienė visais 
atžvilgiais buvo sėkminga. 
Plačiau bus sekančiame «Mū 
sų Lietuvos» ar

— Laiškai: Br Ajauskui, I. 
Skurkevičiūtei, J. Antanaičiui 
J A Krutulytei, O Švitrai, 
r . Lazdauskui, M Saldūnai- 
tei, A- Pumputienei, A. Kai
riui, M. Jurkoniui, kun. K. 
Tamašiūnui, L Adomavičių 
tei, S. Pak Jniui, D Ruzgai 
tei, Br. Raiskui, J. atarūni.i 
J. Masiuliui, Ad. Miliauskui, 
K Alb. Aškiniui, A. Jotei- 
kaitei

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavidus

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Liberdade, 47 ■ 9 o Andor Res.: R. Fernando F aido, 35 

i Pones: 37 0395- 35 5650 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

*VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonjerrato 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.
Z -1 KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

-4 a_________________________________________——__
-j.__ i___________________________________________________

r. ’ ••• ■

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

AUTO MECANICA E FUNILARIA VINA DEL MAR
kuriąs savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios. 49. Mooca — São Paulo
Fone: 9^4486 (recados).

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE 
NINTEL1S LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVU IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. 7 0 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PlA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ*.

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Jonas Petrikas 14 000 cr 
(leidėjas), Pranas Mikuckis 
1.000 cr.. Konstancija Pavila 
vičienė 1 00 i cr., Pvtras Me
dis 1 000 cr., Antanas Serben 
tas 2.000 cr , Anuanas Gu o 
nis 1 000 cr . Longinas Sparas 
1 000 cr , Kun Kaz Tamašiū 
nas 2 000 cr. Mečys Peiec- 
kis 15 000 cr (Leidėja*)

— Misijon Jonas Bružikas, 
S J. po uoninių rengiasi vyk 
ti į RiO de Janeiro, tenai pa

ragins atsinaujinti laikraštį ir 
pasiryžęs laikyti lietuviams 
pamaldas per šv'. Petrą. Ta 
diena paskutinė proga Vely 
kinei. j

LIETUVIŠKOS PAMALDOS 
IR PASKUTINE PROGA 

VELYKINEI:

Birželio 16 d. (sekmadienį) 
Agua Rasa 8 vai., Moinho Ve 
iho 11 vai., Lapa 16 vai,

DĖKOJ

Nuoširdžiai dėkoju vibiems 
Dr J Basanavičiaus vardo 
lietuvių m los Globėjams ir 
kitems lietuvių kolonijos as
menims. kurie savo darbu 
aukomis ar atsilankymu pri 
sidėjo prie mūsų ruošto š m. 
birželio men. 1 d Vakaro.

Ypatingai dėkoju mok. St. 
Kubi'iūnoi ir Alt Žibui už 
artistų paruošimą ir veikalo 
režisavimą, o taip pat artis 
tams: Sofijai Polikaitytei Gra 
ži ai Kubiliūnaitei, Juozui 
Karpavičiui. Juozui Valučiui. 
Vytautui Petraičiui, Alfonsui 
Vidžiūnui ’> Ramūnui Kubiliū 
nui bei sufleriui Vt-, eini Put- 
v nskiui kurie nes gailėdami 
savo poilsio laiko kantriai ir 
uoliai lankė repeticijas, tuo 
parodydami meilę lietuvių 
kalbai ir savo tautai Širdin
gą ačiū tariu ir Kazimierai 
Šneraitei už auką loterijai, 
bei šeimininkėms: Ad Žar- 
kauskienei ir O Polikaitienei 
už patarnavimą bufete Ne 
mažesnė padėka tenka ir 
tvarkdariams: B Vyžintui, V 
Pa inskui, J. Radzevič ui ir 
Myk Petraičiui bei bufeto 
kasininkui A Simboliui ir pa 
tarnautojui Vincui Bartkui. 
Taip pat dėkoj-u «Mūsų Lietu 
vos- redakcijai ir administra 
cijai už propagandą ir skel 
bimų patdpinimą

Visiems visiems nuoširdus 
ačiū!

P Žarkauskas
M los Globėjų Pirmininkas

— MONIKA KLEIZIENĖ, 
Maldos Apaštalavimo Draugi
jos pirmininkė prieš kelete, 
dienų buvo staigiai susirgusi 
ir išvežta ligoninėn. Praėju
sios savaitės pabaigoj grįžo į 
namus ir sveikata stiprėja. 
Linkime greitai sustiprėti.

- LIET K AT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS narių susirinki 
mas šaukiamas šį sekmadie 

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių jmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi 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 galo Vila Albertina

.................    .ini ■ . .............................—■

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų.: bangomis, 

kiekvieną sekmadienį aštuonnios ,įr 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.

ni 4 vai. po piet. Vila Zelino 
je, mokyklos patalpose.

— VIKTORAS PETR AIT'S 
(iš-V. Anastacio) ir IRENE 
AMBRAZIEJÚTÊ (iš V. Pru 
dentės), šj šeštadienį. 15 d. 
birželio. 18 vai sumainys žie 
dus Vila Zelinoje. Jungtuvių 
metu giedos Liet. Kat, Ben
druomenės choras

- JUOZ 'S JAKUTIS yra 
kandidatu į São Paulo mies
to vereadorius Lietuvių gar 
bė reikalauja, kad ji- būtų 
išrinktas Balsuokim*1 ir kitus 
raginkime už J. Jakutį bal
suoti.

— Vyrų Brolija birželio 9 
d suruošė gegužinę j Juru- 
batubą Iš V Zelinos išvyko 
autobusais. Kelionės metu- 
skambėjo dainos ir muzika 
Nuvykę jau rado Vai Jasiu 
lionio prirengtą salę, kur už 
kandžiavo, dainavo ir šoko 
Po to vieni miškan pasigro 
žėti gamtos grožybėmis, kiti 
ežeran meškerioti ir laive 
litis pasivažinėti nuvyko Pie 
turns vėl visi susirinko, kurių 
metu netrūko muzikos ir dai 
nų Be ekskursuos, dar ne 
maža lietuvių privačiomis 
priemonėmis buvo atvykę. 
Apie ketvirtą vai visi rinko 
si į autobusus ir dainai skam 
bant grįžo j V Zelina. Daly
vavusieji išvažiavime daugiau 
tokių pramogų laukia

Brolija dėkoja prel P Ra 
gažinskui už vietos parūpini- 
mą ir V. Jasiulioniui už salę

— PAIEŠKO Bronius Jurk- 
šaitis gyvenantis Lietuvoje; 
Kaunas, 2. XX Kranto gatvė 
15—2 savo giminių gyvenau 
čių S. Paulo mieste’ Vyto 
Jurkšo, Antaninos, Adelės, 
Bronės ir Leonoros Jurkšai 
čių. Žinantieji, kur paieško 
mi asmenys gyvena, prašomi 
pranešti «M L » redakcijai.

— Gegužės 27 d. Muenche 
ne įvyko Baltų Tarybos vei
kėjų ir ukrainiečių Tautinės 
Tarybos vykd. organų pasita 
rimas. Pasitarime dalyvavęs 
Lietuvos Laisvės Komiteto ir 
PET Lietuvoš delegacijos pir. 
min Sidzikauskas kalbėjo apie 
pastarojo meto politinę pade 
tį visi dalyviai pasisukę dė 
padėties jų kraštuose

Pasitarimo dalyviai sutarė 
1964 m Fel Vokietijoje su-

rengti
nio mąsto manifestaciją — jo .* 
je būtų paskelbtosatitinkamos 
dekiaracijos. įvairių tautybių 
atstovai netrukus apsvarstys 
manifestacijos surengimo bū 
dus. Pasitarime pabaltiečiai 
pareiškė užuojautą ukrainie
čiams, jiems netekus vieno 
aktyviausių jų Taut. Tarybos 
narių, prof JurČenko, gi uk 
rainiečiai pareiškė apgailesta 
vimą Baltų Tarybai netekus 
jos ilgamečio nario, pulk L. 
Jakobsen.

— V’isą mėnesį buvęs Euro 
poje, apsilankęs eilėje vals 
tybių, Liet vos Laisvės K< mi 
teto pirm V. Sidzikauskas, 
birželio 3 pro Ispaniją, Portu 
gali ją išvyko atgal į JAV. fru 
stojęs Madride, per Nacionali 
nį ispanįjos radiją tarė žodj 
į pavergtą tautą.

PARSIDUODA

Namas V. Beloj, Rua Balsa- 
micas 3.800.000,00 (avista) 
Is-amas Vila Beloj — Rua das 
Giestas
Namas Vila Beloj, r Saruma

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

Sklypas Boqueirão - Praia 
Grande
Kreiptis: Rua Tbitirama. 976

V Zelina

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das Paineiras

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

Informaeijoms gauti: Rua 
Ibitirama, 976.

— MOKINIAMS. Duodamos 
pamokos gimnazijos ir cien 
tifico mokiniams iš matema
tikos, anglų, portugalų, fizi
kos ir chemijos.

Rua Rio das Pedras, 157, 
Vila Zelina.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

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

6


	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00272
	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00273
	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00274
	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00275
	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00276
	1963-nr24-MUSU-LIETUVA-00277

