
Jornal i.uuuu, «NOSSA LITUANIA» 
UiRETOR RESPONSÁVEL 

OR. JOSÊ FERREIRA CARRATO

REDA OR: MONS. P. RAGAZtNSKAS

SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
A V. ŽELI NA, 515 - C. POSTAL 4118 

SÃO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA 20,00

XVI METAI

Pabaltijo Ekonominis Rajonas Tarnauja Sovietu

Interesams
Palankios ekonominiam rajonui sąlygos, bet, sakoma, jis 

neišsiverčia be «(broliškosios pagalbos» — Koks pramonės,
žemės ūkio gamybos

Sovietu Sąjungos ūkiui sti 
printi v s labiau išnaudoja
mas ir pajėgumo atžvilgiu 
plečiamas Pabaltijo respubli-
kas apimąs akarų ekonomi
nis rajonas Kokia šio rajono 
reikšmė bendroje Sovietijos 
liaudies ūkio sistemoje, kuo 
tas rajonas pasižymi ir kokia 
gamyba panaudojama Mask 
vos interesams tenkinti vaiz 
džiai nurodo ekon. m. kand 
V Purinis «Liaudies Ūkyje» 
(5 nr 1

Vakaru ekonominis rajonas 
j ra mažiausias iš visų Sovie
tu sąjungos ekon rajonų, - o 
teritorija - 174 tūkst. kv. 
km arb>* o 78% visos Sovie 
tų Sąjungos eritorijos, gy
ventoju 6 257 mil žmonių, 
arba 2 8H% -ovietų Sąjungos 
gyveninių skaičiaus. Lygina
masis rajono svoris pagal 
darbininkų skaičius sudaro 
maždaug 3%

Palankios šio ekon. rajono 
sąlygos esančios šios: gimti
nės sąlygos (pakanka drėg
mės. van lens išteklių ir kt ). 
1 sa na kai kuriu iškasenų pa 
lankus kelių tinklas, žymus 
gyventojų tankumas, be to,

IS VISO PASAULIO
— Švedijoje teisiamas avia 

rijos pulkininkas Stig Enk 
Wern erstrom susektas šni
pinėjime Sovietų Rusijos nau 
dai. Jis teisme prisipažino, 
k d už pinigus šnipinėjo so 
vietams nuo 1948 metų

— Tarptautiniame Moterų 
Kongrese (komunistų) kuris 
šiomis dienomis įvyko Mask
voje, kilo dideli kivirčai tarp 
k niečių ir sovietų a stovių.

— Egipto prezidentas Ga
mai Abdel Nasser, kaip rašo 
laikraščiai, paskutiniu laiku 
praranda populiarumą visose 
arabų valstybėse

— Sovietų Rusija nori pirk 
ti Anglijoje didelius žibalo 
valymo įrengimus, kurie kai 
Buos apie 100 milijonų svarų 
Sterlingų.

— Amerikos Valstybės De
partamentas (užsienio reika
lų ministerija) praneša, kad 
Sovietų Rusija Kuboje žy
miai sumažino savo kariuo
menės dalinių skaičių.

• — Amerikos aviacijos ben 

lyginamasis svoris?

dar esama ir darbo išteklių 
rezervų O nepalanki sąlyga 
vystant Pabaltijo kraštų ūkį, 
tai vietinių metalo iš eklių ir 
kaloringo kuro stoka.

Aiškinama, kad tas Vakarų 
rajonas neišsiverstų be kitų, 
«broliškųjų respublikų» pagal 
bos Tad svarbiausios žaliavų, 
medžiagų ir kuro rūšys įve
žamos iš kitų ekon rajonų. 
Beveik pusė pramonės darbi 
ninku dirba šakose naudo 
jančiose atvežtines žaliavas 
Iš kitų rajonų atvežamas ku 
ras patenkina du trečdalius 

i vakarų raiono poreikių.
X

Svarbiausios iškasenos Pa 
baltijo respublikose, tai degą 
skalūnai (Estijoje) durpė . fos
fatai mineralinės statybinės dienomis sovi tų laivas <Ka 
medžiagos Svarbu vaidmenį simov» Porto Alegre uoste pa 
vaidina miško r r žuvies iš te- krovė- 3 5uū tonų braziliško 
klia- 'ėl to snecifinn saly
gų (įgudę darbininkai specia
listai — i ) Pabaltijo respu
blikose labiausiai vystomos 
specializuotos mašinų gamy
bos ir metalo apdirbimo ša- 
kos jos reikalaujančios ma 
žai medžią ų ir energijos, ta 
čiau daug darbo

(B. D)

drovė Pan American World 
Airways praeitą mėnesį ati 
darė spraiHmwiu lėktuvų Ii 
niją prekių vežiojimui Kas 
savarę ši bendrovė turės 12 
skridimų tarp Amerikos ir 
Europos kontinentų.

- Hamburgo mieste, Vo
kietijoje bus statomas didžiau 
sias pasaulyje aerodromas, 
kuris turės 4 kilometrus ilgio. 
Jis bus statomas 40 kilome
trų atstume nuo paties mies 
to ir pritaikintas našiausiems 
lėkiuvams statyba užtruks 
apie 6 - 7 metus

\
— Automobilių firma Wolks 

wagen do Brasil S/A savo 
kapitalą padidino beveik iki 
13 milijardų kruzeirų. 8 mili 
jonai vokiečių markių (1 240 
milijonų kruzeirų), kuriuos 
firma turėtų sumokėti savo 
centrui Vokietijoje už įvai
rias mašinas, bua investuoti 
Brazilijoje, fabriko, veikiau 
čio prie São Bernarde mies 
to, padidinimui.

— Paskutinieji Sovietų Ru
sijos ir Komunistųtinės Kini 
jos kivirčai kelia didelio su 
sirūpinimo viso pasaulio ko 
mumisíu tarpe Kiniečiai jokiu

Ministerį
1) H . F R I K Ą M E I E K Į

Jo 70 metų sukaktuvių proga liepos lt; d. visi Rio de 
Janeiro lietuviai ir visos Pietų Amerikos Lietuvos sūnūs 
ir dukterys k iriu su «Mūsų Lietuvos» Redakcija ir Ad
ministracija nuoširdžiai sveikin me. Šylančio «M.L.» 

numerio leidėjas bus mūsų garbiamas jubilijatas
Dr. brikas Meieris

būdu nenori pripažinti sovie
tų vadovvbės tarptautiniame 
komunizmo veikime

— Nuolat d dėjantis \meri 
koje Kubos pabėgėliu skai 
čius kelia nepasitenkinimą 
amerikiečių, ypač da bininkų 
tarpe. Flo Idos va'stybėje pri 
skaitoma vir- pusė milijono 
Kubos pabėgėlių kuriu apiū 
pinimas darbu butais ir mais 
tu sud iro daug rūpesčių

— Sovietų Rusija daro šiam 
bins tabako užpirkimus io 
Grande do Sul estad Šiomis 

tabako

- Wolksviag *n do Brasil 
S/A automobilių fabrikas pra 
dėjo --k-poriuoti tų automobi 
Lų įvairias dalis i Argentiną.

DEPUTATAI RÚPIN ŠI BRA
ZILIJOS PIUEČlŲ LIKIMU 

SOVIETŲ RUS’JOJE

Šią savaitę Brazilijos par
lamente deputatas erbert f e 
vy prašė vyriausybės paaiš
kinti kokioje padėtyje randa
si Brazilijos piliečiai Sovietų 
Sąjungoje, kurie į ten yra 
nuvykę komunistiniais paža 
dais suvilioti, - pam ilę koks 
tikrumoje ten yra gyvenimas 
nori grįžti atgal Bet sovietų 
vyriausybės įstaigos ne tik 
neleidžia bet net trukdo ir 
grasina. No inčiu grįžti yra 
apie 800. O grįžusių yra tik 
apie so. Visuose kraštuose 
judėjimas yra laisvas, bet so 
vietų Rusijoje net draudžia
ma važiuot į Maskvą, lanky 
tis konsulatuose ir kitose įs- 
ta gose Deputatas Levy pra 
šė, kad užsienio reikalu mi 
nister ja paaiškinti kas yra 
daroma Brazilijos piliečių grą 
žinimui iš Sovietų Sąjungos.

— ARGENTINOJE rinkimai 
7 d liepos praėjo be inciden 
tų Rinkimus laimėjo nuosai
kiųjų grupių kandidatas. Šie 
rinkimai parodė, kad peronis 
tų galybė buvo išpūsta. Šie 
rinkimai Argentinoje gražins 
tvarką ir ramybę

PABĖGO LENKŲ AVIACIJOS 
MAJORAS

Liepos mėn. 10 d Vakarų

Berlyne, Tempelhof aerodro 
me nusileido iš Lenkijos ats
kridęs. su kur'uo pabėgo avia 
cijos majoras Ryszaru Obacz, 
jo žmona ir du maži sūnūs. 
Išlipęs iš lėktuvo tuoj papra 
šęs policinės globos, nes iš 
Lenkijos bėgo negalėdamas 
pakęsti komunistinio režimo. 
Jau se ai ruošėsi bėgti, bet 
bet vis nebuvo progos. Nu
slėpti, kad ruošiasi bėgti pa
prašė savo viršininkų, kad 
jam leistų skraidyti, užpildy
ti numatytas tvarkrašt.v skrai 
dymo valandas. Taip pat pa
prašė. kad leistų jo žmoną ir 
vaikus pasiimti Gavęs sutiki 
mą išskrido į laisvą pasaulį ..

tylos uždanga dengh 
MASKVOS PEKING 

PASITARIMUS.

Liepos mėn. 5 d Maskvoje 
prasidėjo Rusijos ir Kinijos 
komunistu pasitann; ideolo 
gimams k ausiniams išlygini . 
Konferen įja vyksta prie už
darų du ų. Korespondentai 
neleidžiami į posėdžių salts.
Jau visa savaitė vyksta pasi 
tarim i. tačiau apie pasi ari
mų eigą nieko nepranešė B t 
gandų netrūksta. Kalbama 
apie sovietų kinų santykių nu 
traukimą Tačiau viena ir ki
ta pusė vengia būti kalt n n 
ku santykių nutraukimo Atro 
do, kad konferencija baigsis 
t ij pat vietoj, kur buvo pra 
dėta, nieko neišspręs, abi pu 
sės pasiliks prie savo nusis
tatymo

Maskvą suerzino išvarytų 
iš Rusijos Kinijos diplomatų 
ir studentų iškilmingas sutiki 
mas Pekine, Po ideologiniais 
skirt imais glūdi politiniai ne 
sutarimai

Liepos pradžioje j Lietu 
vą išvyksta Urugvajaus lietu- 
vių komunistų ekskursija. Ke 
lionė kiekvienam atseis 550 
dol ir dar iš anksto reikia 
užsimokėti už viešbutį Vii 
niuje po 15 dol. dienai. Nu
matoma Lietuvoje išbūti porą 
mėnesių.

— Naujuoju Popiežium iš
rink s kardinolą Montini, Po
vilui VI-jam telegramą su nuo 
širdžiais sveikinimais ir pra
šymu nepamiršti pavergtos 
Lietuvos ir jos tikinčiųjų, pa 
siuntė VLIKo Vykd. Taryba- 
Telegramas siuntė Lietuvos

INŽINIERIUS KAZIMIERAS 
AUDENIS YRA SIU 

NUMERIO F IDĖJAS

Jeigu kas turite «Mūsų Lie 
tuvos» rinkinius, atsiverskite 
pernai metais birželio 2 die- 
no> numerį, rasite tenai pir 
mame puslapyje mūsų kilnaus 
ir šviesaus inteligei to inž. 
Kazimiero Audenio pavardę. 
Jis tada mielai išleidi» «M I » 
numerį. Šiemet, nuvykus mi 
sijonieriųi Jonui Bružikui, S.J. 
į Rio, tas pats p inž. K. Au
denis entuziastingai pritarė 
«Mūsų Lietuvos» savaitraš
čio leid mui ir pats pasisiūlė 
t^m dalykui aukosiąs 15,000 
kruzeirų

«Mūsų Lietuvos» Redakci
ja Administracija ir visi lai- 
kr< š io skaitytojai labai jver 
tina p inž, K. Audenio auką 
š ais sunkiais ekonominiais 
1 kais ir už tai didžiai dė
koja

Rio de Jane ro kilnūs mū
sų broliai lietuviai mus Visus 
stebina savo duosnumu lietu
viškai skaudai. Beveik visi 
at inaujino laikraštį ir 8 nau
ji užsisakė, o leidėjai vienas 
po kito išeina ir šiais metais 
į spaudos areną Praėjusio 
numerio leidėjai buvo Stasys 
ir Agnė Jurgučiai, šio — inž. 
K. Audenis, sekančio - Jo 
Ekscel. ministeris Dr Frikas 
Me eris savo 70 metų sukak
tuvių liepos 16 d. minėjimo 
proga, dar toliau leis Anta
nas ii Romualdas Gauliai, 
visai nesenai buvo leidėjais 
Pranas ir Stasy-- Du kai ir 11, 
c perna metais irgi buvo 
ištisa eilė leidėjų.

sakoma, žodžiai sujudina, 
o pavyzdžiai patraukia. Dėl 
to Rio de Janeiro patrijotų 
betuvių pavyzdžiai tegul su 
judina visų lietuviškų koloni
jų kilniaširdžius patrijotus į 
bendrą -ieiuviškos spaudos 
talką išlaikyti vienintelį visoj 
Brazilijoj savaitraštį «Mūsų 
Lietuvą»

Dėkingi «M L.» Redakcija, 
ir Administracija

diplomatai ir kitos lietuvių 
institucijos.

— Lietuvos ministeris prie 
Šv. Sosto S Girdvainis su 
kitais dip! misijų šefais bu
vo priimtas Jo Šventenybės 
Popiežiaus Povilo VI-jo ben
droje audiencijoje. Jos metu 
priimdamas min. Girdvainio 
sveikinimus Šv Tėvas teikė
si prisiminti savo dažnus kon 
taktus su S Girdvainiu, ku
riuos Popiežius turėjo per 
eilę metų, būdamas Valstybės 
Sekretoriato antros sekcijos 
vedėju.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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2 pusi

JUOZAS JAKUTIS — kandidatas i
São Paulo miesto vereadorius

Lietuvių kolonija jau turi, 
Brazilijoje baigusių mokslą, 
mokytojų, gydytojų, inžinie
rių, kunigų ir kitų profesio
nalų, Bet politiniu gy veniman 
prasimušusių dar neturime. 
Buvo pora bandymų, kandida 
tavosi į estačo deputatus, bet 
nebuvo iirinkti.

Šiais metais, spaliaus mėn. 
20 d São Paulo miestas rinks 
vereadorius — miesto tary
bos narius. Kandidatų tarpe 
yra ir JUOZAS JAKUTIS, ti
kras paulistanas, čia gimęs, 
augęs, 26 metų amžiaus, teisių 
fakulteto studentas, gyvenąs 
V. Alpinoje

«M L > korespondentui buvo 
jdomu pasikalbėti su J. Jaku 
č u, su kokia pr- grama eina 
| rinkimus, kokios jo politi
nės idėjos ir t.t.

Kas paskatino kandida- 
tuotis į vereadorius?

— Šita idėja buvo kilusi 
prieš ketvertą metų. Vila Al 
pinos gyventojai atėję pas 
mane prašė, Kad sutikčiau 
būti kandidatu Bet mokslas 
ir kitos aplinkybės trukdė 
Šiais metais rinkim ims artė
jant vėl mano kandidatūros 
klausimas nu o iškeltas Su
tikau būti kandidatu Beto, 
aš mėgstu politini darbą J s 
man prie š rdies elitinis 
veikimas mane vilioja

— Ar turite pramatę kon
krečią darbo programą, kurią 
stengtumetės įgyvendinti, lai 
mėjęs rinki j us?

— Nors maža kast ki šia.i- 
dien kandidatų pažadais 
kalbėjo J. jakut s b<* ka - 
didatas turi t rėti darbo pla 
ną Aš p rm austa rūpinčiaus 
gatvių iširrindimu, jų apšvie* 
imu, viiose pirmosios pagal

bos punktų įstenerimu, sum- 
Siekimo pagerinimu. Kitas 
svarbu* reikalas Vila Prude n 
tės ilistrjkte esančioms vi

loms, viešo sodo, park0- 
sporto aikščių, maudyn osi ba 
seinų įrengimas Tuščias, di 
dedis žemės plotas tarp Vila 
Zelinos ir Vila Alpinos šiam 
reikalui, kol jis dar neišpar- 
duotas kaip tik tinkamas. Čia 
būt galima visa taip įrengti, 
kaip kad Mokoje, buvusiame 
hipodrome

— Balsuotojai rinkdamiesi 
kandidatą kreipia dėmesį j 
ideologinę ir politinę kandi 
dato spalą Ką g lėtumėt 
pasakyti apie savo politines 
pažiūras?

— Einu j rinkiminę kovą 
krikščionių demokratų sąra
šu nors k tais sąrašais būtų 
lengviau laimėti būti išrink 
tam mažiau balsų reikia. 8a- 
\o socialinę ir politinę pro- 
gr mą grindžiu aktualiais mū 
sų laiKams dokumentais, kaip 
enciklikos Mater et Magis 
tra. Pacem m įerris Politika 
be principų, k up namas be 
pamato, yra neįmanoma.

— Esate kilę iš susipratu
sios lietuvių šeimos Kaip lai 
kysitės tolia Lietuvos ’r lie
tuvių atžvilgiu?

- Kai '»u-m įsi raukęs į 
politinį gyvenimą. Lietuvos 
laisvinimo reikalai mano pro
gramoj bus pirmoj vietoj,

MŪSŲ LIETUVA

Ractíel Êortela Audenis

Tos Akys. . .
Tos akys tokios švelnios, paslaptingos — 
Kiek kartų aš jomis grožėjausi vogčia, 
Kiek kartų joms šypsojausi laiminga 
Bet jos žiūrėjo tolyn, tik ne čia.,.

Žvilgsnis ramus, gilus, gūdžiai slaptingas, 
Tarytum jis regėtų kitą šalį
Ir niekados nė aš nė kitas neatspėjo 
To mielo žvilgsnio paslaptingos galios.

, Sustingę šaltos akys jo nūnai 
Tarsi po gaisro likę pelenai 
Ir žiūri vis žemyn, kur mina silpnos kojos.

Tačiau, stebuklo meilės atgaivintos.
Dar kitos akys spindi, jo žvilgsny įpintos,— 
Laimingos akys, kurios jo raudojo.

(Laisvai vertė P. Babickas)

Didžiausias mano noras ir 
ir tr škimas yra matyti ma 
no tėvų žemę laisvą ir nepri 
klausoma, išvaduotą iš rau
donojo imperia iamo Į čia 
gyvenančių lietuvių reikalus 
kreipsiu dėmesio ir stengsiuos 
jiems padėti

— Ko pageidautumėt iš 
laikraščio skaitytojų?

— Padėti man laimėti rin 
kimūs propaguojaipt mano 
kandidatūrą ir už mane bal
suojant

Informacijoms gauti J Ja 
kučio adresas yra šis: Rua 
Lošta Barrus, o83, Vila Alpi
na, Fone 63 3z85

— Birželio 10 d. pavergtos 
Lietuvos Kom aunimo CK te 
įvyko pasitarimas studentų 
vasaros darbo ir poi.sio sto
vyklų klausimams apsvarsty 
ti Paaiškėjo, kad Vilniaus 
universiteto studentai OJgani- 
zuoja 12 darbo poilsio stovyk 
lų Kauno politechnikos stu 
dentai dLbs Raseinių rajone, 
be to Kauno dirbtinio pluoš 
to ir Kėdainių chemijos kom 
binato statybose. Stovyklau
jančių Šiaulių pedagoginio 
instituto studen ų vasaros dar 
bas bus daugiausiai skiriama» 
kovai . prieš religinius «prie 
tarus» Vietos gyventojams 
studentai turėsią skaityti pas 
kaitas, vesti pokalbius, rinkti 
medžiagą Vasarą darbo ir 
poilsio stovyklose iš viso pra 
leisią 12 14 000 studentų.

PASAULIO i_B SEIMO PROG
RIMA IR PAKEITIMAI

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seime numatyto- pas-

1913 m. liepos 13 < 

kaitos ir pranešimai: rūpinčio 
30 d apie organizacinę PLB 
padėtį ir siūlomus pakeitimu^ 
kalbės S. Barzdukas apie lė 
šų telkimą visakeriopai lietų 
viškai PLB veiklai finansuoti 
— JAV LB pirm. J. Jasaitis. 
Rugp 30 d. bus trys paskai
tos: peticija Jungt. Tautoms 
(J. Kardelis), PLB vaidmuo 
Lietuvos laisvinimo darbe (J. 
Matulionis) ir launoji kartą 
ir lietuvybės išlaikymas išei
vijoje (V Adamkevičius) Rug 
sėjo 1 d prof S, Sužiedėlis 
skaitys pagrindinę Seimo pa 
skaitą tema: Lietuvių tautos 
likimas laiko ir istorijos per? 
pektyvoje

Muzikinėje programoje dėl 
lėšų atsisakyta nuo simfoni
nio koncerto Muzikinę pro
gramą atliks šie meninkai 
bei meniniai vienetai; smuik. 
Jz Vasyliūnas (akomp Vyt. 
Vasyiiūnui) išpildys Gruodžio 
ir asuausko kurmius Toliau 
su dainomis pasirodys solis
tai S Baras, A. Stempužieoė, 
L Šukytė ir V. Verikai is. Dar 
dalyvaus jungtinis Toronto 
«Varpo» ir Hamiltono Aušros 
Vartų parapijos choras, su 
minėtais solistais išpildys St. 
Šimkaus kantatą Atsisveikini 
mas su Tėvyne Literatūros 
vakaro metu rugp 36 d, 
įvyks pianisto A. Kuprevi
čiaus koncertas Seimo metu 
rengiama spaudos paroda, 
bus cidelis pobūvis ir numa
toma įsteigti Liet Bendruo
menės pe-ei amoji sporto 
taurė.

PASYVUMAS IDEOLOGI
NlAiS KLAUSIMAIS KELIA

KREMLIAIS U'E^TJ

Sovietų Saji i-g< s k<m. par 
tija padarė išvadą: pasi ne
šimas intelektualų tarpe, 
visuomenės reagavimas buvo 
pasiekę tokį laipsni kad tai 
grėsminga komu ostiniam to
talitariniam režimui Partija 
nerimsta — gyventojai reiš-

(pabaiga 3 pusi)
-in—i

Or. V. lauglr laite Sruogienė

1863 Ai. Sukilimas
as kraujas ir ros ašaros — tai lietuv o 

garbe ,r jis jos niekad neišsižadės.
Elžikoms, \ arpas, 1905 m.

Troškimą nusikratyti pa
vergėjais ne tik nesilpnėjo, 
bet tebeaugo Buvo Įvairių 
priežasčių St pna veikė 1848 
m. revoliuciniai judėjimai Va
karuose Žiauriajam carui Mi 
kalojui l mirus, Aleksandro II 
(1855 1881) įžengimas į sostą 
davė vilčių, kad rėžimas su
švelnės Ir ištikrųjų Lenkija 
gavo kiek palengvinimų, tad 
Lietuvos bajorai darė žygių 
carui bėsilaakant 1858 m. Lie 
tuvoje (pirmojo geležinkelio 
per Lietuvą atidarymo proga), 
ruošė priėmimus, kad čia gau 
tų nuolaidų Ypač rūpinta*! 
atgaivinti Vilniaus universite 
tą, bet caras leido įkurti tik 
Archeologijos Draugiją

— Point de reverie, me- 
sieurs! (Meskite svajones, po 
nai!) — sviedė prancūziškai 
lenkams Varšuvoje Aleksan

dras II, bet jie vis dar nesi
liovė tikėjęsi nuolaidų

Po Krymo karo pralaimėji 
mo Rusijos prestižas užsieny 
je buvo labai kritęs, Prancū 
zija ir Anglija laikėsi išdi
džiai ir užstodavo lenkus Ru 
sai bijojo naujo karo, juo la 
biau, kad krašto viduje vieš 
patavo korupcija ir gyvento
jų nerimas, tad valdžia buvo 
priversta kiek atleisti varž
tus 1856 m caro manifestas 
leido kai kuriems 1831 m. su 
kilėliams grįžti iš emigraci
jos ir iš Sibiro. Nors dauge
lis atsisakė tos malonės, nes 
nenorėjo žemintis prieš mas
kolius, tačiau, ir tie, kurie 
vėl atsirado tėvynėje, buvo 
užgrūdinti, veiklūs, įtakingi, 
demokratiškai liberališkų idė 
jų paveikti ir stiprino krašte 
opoziciją valdžiai.

Kadangi rusams trūko kva
lifikuotų valdininkų, todėl ir 
Lietuvoje buvo mūsų krašto 
žmonių net augštose vietose 
Lenkų nalba ėmė atgyti įstai 
gose ir mokyklose, ėjo žemės 
reforma, vis stipriau dvelkė 
laisvės vėjai Bet vis dė'to po 
1861 m manifesto paskelbimo 
dvarininkai t-rukdė žemės re 
formą, net daugely vietų bau 
džiavą stiprino. Valstiečiai 
nekantriai laukė pažadėtosios 
laisva Lygiagrečiai dvarinin 
kų tarpe vis daugėjo tokių, 
kurie, Vakarų socialinės ly
gybes idėjų paveik i, siekė 
panaikinti luomus juose budo 
sąžinės graužimas dėl praei
ties bajorų kalčių, net noras 
aukotis liaudžiai — formavosi 
«atgailaujančio dvarininko ti 
pas». Kaip R sijoje iškilo 
«narodniki» žemės ir laisvės 
vardan, taip ir pas mus ėmė 
reikštis veiklūs liaudies gy
nėjai, kurie apsivilkę milinė
mis <ėjo į liaudį», švietė ją 
ir sąmonino. Kai kuriuose 
dvaruose atsirado ne tik len
kiškų, bet ir lietuviškų moky 

kielių Augštos draugystės 
moterys organizavo labdaros 
draugijas, kurios gre a vargšų 
globojimo įpareigodavo savo 
narius mokyti kaimo vaikus 
skal yti ir rašyti, o kartu 
žiebti būdingą epochai len 
kiškai lietuvišką patriotizmą. 
Vis greičiau reikalaut ; sočia 
1 nių reformų

Ėmė busti ir gudų tautinė 
sąmonė

Lenkija tikėjosi paramos iš 
Vakarų, laukė revoliucijos vi 
soje .Rusijoje (jau keliose 
gubernijose ėjo maištai prieš 
valdži ) ir ruošėsi sukilimui. 
Patriotinė literatūra ir pas 
mus sukėlė tiesiog mistiškai 
egzaltuotą nuotaiką Dvaruose 
ir miestuose dėl pavergtosios 
tėvynės buvo paskelbtas tau 
tos gedulas, lenkų tautiniai 
drabužiai darėsi mados daly
ku Vyskupo Valančiaus blai
vinimo veikla jau buvo pa 
veikusi beveik visą Lietuvą, 
net dvaruose triukšmingos 
linksmybės ir girtavimas už- 
lei io vietą rimtiems susirin 
kūnams, diskusijoms ir kons 

piracijai Gyvai planuota, tar
tasi, rinkta pinigai sikiLnui.

1861 m. dėl aštraus susidū
rimo su rusų valdžia Lenkijo 
je pradėta ruošti patriotiškai 
religinės manifestacijos — 
ėmė lietis kraujas Varšuvos 
gatvėse Paryžiaus emigran 
tai kurstė ir Lietuvos dvari 
ninkus demonstruoti prieš 
valdžią

1861 m į Vilniaus «k atrak 
tus> ( idžiulė mugė) privažia
vus daugybei dvarininkų iš 
visos Lietuvos, susidarė slap
tas komitetas sukilimui ruoš 
ti. Jo sudėtis dažnai keitėsi, 
bet veikliausias ir išbvermin 
giausias narys buvo Kostas 
Kalinauskas Moksleiviai, vai 
dininka: ir amatininkai išėjo 
manifestuoti Gegužės mėn S 
d. (Lenkijos patrono Šv. Sta 
nislovo dieną) katedroje su 
giedota patriotinė lenkų gies
mė o policijai suėmus mani
festantų būrį, minių minios 
apsupo generalgubernatoriaus 
rūmus ir išreikalavo suimtuo
sius paleisti. Generalguberna 
torius Nezimovas buvo žmo
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(pabaiga iš 2 pusi.) 

kia didelį pasyvumą, abuoju
mą ypač ideologinėje srity 
je. Chruščiovas iki šiol dau 
g<au dėmesio skyrė ūkio klau 
Simams, gyventojai/susirūpi
no gyvenimo sąlygų, lygio 
kėlimo reikalais b tai savo 
ruožtu vėl mažino dėmesį 
ideologijai .z ..

Daug re’škia ir sąlytis su 
užsienio, nors ir sovietinio 
bloko, kraštais. Dabar prane
šama, kad gyvas turistinis ju 
dėjimas turįs įtakos pvz, gy 
ventojai paju.ę skepticizmo 
nuotaikas Lenkijoje ar Ven- 

; grijoje Tai j u užkrečiama... 
Jau kuris metas Sovietijoje 
labai plinta politiniai anekdo 
jai juokiamasi ir iš komu 
-‘nizuio partijos bei ideologi 
- jos.' o tai reiškia: kyla kri iš 

kos pažinios bolševikinės sis 
temos adresu.

Kai turima daugiau kontak 
• tų su satelitiniais kraštais ir 
su Vakarais, atsiranda naujos 
sam-.ratos ir ne tik meno 
vertinimo sr ty. Gyventojai 
nusižiūri į kitokį skonį, kito
kius pa ročius, kitus rūbus 
ar šiaip vartojimo reikmes. 
Norima ir kitokiu santykiavi
mo su žmonėmis formų. Gy
ventojai siekia daugiau pia- 
mugu norėtų 'aisvalaikio me 
tu naudotis įvairiais «hobby* 
(mėgiamais užsiėmimais) dau 
giau skirti dėmesio turizmui 
be spo tui ir . mažiau laiko 
‘pašvęsti valandomis trunkan 
tiems mitingams ir marksisti
nėms nskai oms

Įvairūs propagandi-tai ir 
š'aip agi atom, bei jų organi 
zacijų armija susirūpi o gy
ventojų polinkiais, įspėjo par 
tiją. o šioji savo ruožtu su 
kėlė savotišką aliarma. Nu
tarta ideologinius klausimus 
pilnu iniai rehabilituoti oar 
labiau komunistinti mases ir 
viena tokių priem nių buvo 
įvykęs oartijos CK plenumas 
svarstęs grymi ideologinius 
klausim s

— Dalyvatrti mirusio Popie 
žiaus Jono XXIII jo pomirti 
t io pagerbimo iškilmėse iš 
pavergtos Lietuvos pro Mas 

kva į Romą buvo atskridę 
trijų vyskupijų valdytojai: Kau 
no vyskupijos administrate 
rius kan J Stankevičius. Vil
niaus arkiv. valdytojas kan. 
Č Kriva tie ir Kaišiadorių 
vysk vald kan. P B.kšys, 
kun dr Pijus Čižauskas. Jie 
buvo apgyvendinti viešbutyje 
netoli sovietų ambasados Iš 
Romos gautomis žiniomis, tie 
delegatai su vietos lietuviais 
vengė bet kokių ryšių. Jie 
vaikščiojo vis poros rusų ir 
lietuvių poli trukų lydimi Iš 
Romos į Lietuvą išvyko bir
želio 18 d.

- Muenchene veikiąs La’s 
vosios Europos °adijas numa 
to padvigubinti trumpomis ban 
gomis programų galingumą 
«adijo (RFE) programos ski 
riamos kraštams rytų ir vidų 
rio l-uropcje Pagal naują Ra 
dijo susitarimą su Dortugalija, 
numatoma Dortugalijoje pa
statyti keturios naujus siųs 
tuvus (transmiteritis) ir jų 
kiekvienas turėsiąs po 250 ooo 
vatų stinrumo Ligi šiol Fed 
Vokietijoje ir Portugalijoje 
Laisvosios Europos radijas tu 
rėjo 28 siųstuvus.

Būdinga kai laisvojo pa- 
sau’io radijo programoms truk 
dyti sovietai šiuo metu nau 
d ja 2 500 s ecialių siustu ų 
— trukdytuvu ir pagal ame
rikiečiu apskaičia' imus. jų 
išlaikymas atseinąs ligi 540 
mil. DM (arba 135 mil. dol.) 
meteras

VUSKVO ; SESIJOJ 35

PAV LIETUVOS AISTO.AI

Maskvoje įvykusiame Sovie 
tu S gos ko'o. partijos CK ple 
nume dalyvavo 35 pavergto® 
I lėtu os tstovai Buvo nuvy 
kę LKP CK pirmasis sekreto
rius a Sniečkus. Aukšč. So 
vieto pirm J. Paleckis, CK 
sekretoriai Barkauskas ir Po
povas, Min tarybos pirm pa 
vad L Diržinskaitė, įvairių 
įstaigų, gamyklų atstovai, mo 
kytojai ir visa grupė partinių 
pareigūnų spaudos bei radi
jo darbuotojų.

MlkSIJ LIETUVA

V Mišas

IS i uzi i a
Pasibaigė diena — ir tolimi krantai 
Muklydo kažin kur — be kelio, be žinios... 
Papylė vėsuma pi eninės ūkanos 
Ir nieko: nei žiedų, nei veido nematai.

Užkopsiu, sau tariau, viršūnė išdidi.
Ir žvelgsiu nuo tavęs į tolumas gilias. 
Sva ojimai naktų — tegu jus nusives 
Auksiniai žiburiai, padangėse spindį!

Ten žiedas atsimerks melsvąja akimi, 
O tau pasimatys, kad marios ir dangus. 
Paskui toje gelmėj paveikslas atsibus: — 
Šypsosis du veidai, lengvai pamušdami.

Greičiau, kad tik greičiau! Krūtinė nerami. 
Ak. ji tuštesnė vis, vos grįžta ilgesys .. 
Jau ima slink i rūkai, vėjelio pučiami

Ar jie tiktai žarų tenai ueišgesys?
Štai aš> Bet kur gi ji — viršūnė išdidi?
Nustebęs supratau: s in< ėta jos širdy!

( š nokinto «São Bpiho \arpais)

IŠ LIETUVOS ATGABENU 

«DŽIAUGIASI» MURMANSKO
ROMANTIKA

Birželio 12 d Vilniaus radį 
jas informavo: j Karelijos res 
publiką ir šiaurės Sovietijos 
rajonus lietuviškasis jaunimas 
- «savanoriai* atvykę laimiu 
gai ir šiaurės rajonuose neto 
Ii Murmansko, tiesią 6a iimai 
patį siauriausią geležinkelį 
visame pasauly. Tėveliams ir 
artimiesiems iš Murmansko 
aiškinta kad atvykusių sūnų 
ir dukrų nuotaika esanti- pui 
klausia, jie gyveną gerai ir 
šauniai dirba Dar nurodyta, 
kad tolimoji šiaurė labai ro 
mantiška o užpoliario gamta 
esanti nepaprastai graži ir.. 
sveLngu

— Birželio 16 d Druskinin
kuose atidarytas M K Čiur
lionio memorialinis muziejus. 
Muziejų namelį atidarant kai 
bėjo Čiurlionio bičiulis dail.

A. Žmuidzinavičius, Čiurlionio 
sesuo ir jo kūrybos tyrėja V. 
Čiurlionytė Karužienė. dail. 
P Gudvnas. ko k. Kavec 
kas ir kt.

Vilniaus radijas birželio 
18 d. plačiau vertino jauną, 

abu kompozitorių Kęstutį 
Makačiną, gim 1938 m. Kau
ne Jis turįs palinkimą į liau 
dies muzikinę kūrybą Moks 
lo žinias jis paveldėjo iš sa
vo tėvo žymaus chorvedžio 
Ant. Makaėino. Būdamas kon 
se vatorijoje jaunasis M<- ka 
cinas sukūrė 4 eskizus maža 
jam simfoniniam or estrui

— «Jūratės» sanatorijos vyr. 
gydytojas Sadauskas per Vil
niaus radiją informavo: iki 
vasaros sezon pradžios iš 
716 ligonių, daugiausia buvę 
iš Leningrado, Minsko, Per
mės net iš tolimojo Altajaus, 
daug buvę m* iš Baltarusijos, 
pagal Sadauską, «na, kiek ir 
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iš mūsų Lietuvos respubli
kos» Esą daugelis «plačio 
sios tėvynės» ligonių išvykę 
patenkinti, daug prisidėjęs 
Palangoje veikiąs mineralinis 
vanduo.

— Nors Lietuvos avalynės 
pramonė gaminanti vis dau
giau įvairių modelių batų, 
bet. gegužės 31 d. Vilniaus 
radijas nusiskundė, kad tie 
fabrikai vis dar nepatenkina 
«išaugusio ir išlepusio» pirkė 
jų skonio. Vienoje Vilniaus 
batų parduotuvėje pardavėja 
aiškino: mūsų moterys, per
kančios batus, labai dažnai 
nepatenkinto®, Nepatinka o- 
dos, jos esančio® per storos» 
tos moterys daugiau perka 
įmportuotus batus — jie gra
žiau atrodo, lengvesni. Tų pir 
kėjų nuomone, Lietuvoje iš
leidžiami batai senų fasonų, 
buvusių prieš 5 6 metus

Apie avalynė- trūkumu® 
kalbėdamas, odos pramonės 
valdybos sk viršininkas Strak 
šys pripažino, kad pramonė 
neturinti atsargų odos avaly
nės viršui, tad būna atve ų, 
kad «gana storoka oda» lei
džiama ir vaikiškai ir mo e- 
riškai avalynei

Apie odos pramonės nesą- 
la imus Lietuvoje įdomiu duo 
menų paskelbė vad. visuome 
mnis kaltint(.j s A. Leonavi
čius («Komjaunimo Tiesa ,102 
nr geg 26) Jis sako: baudos 
i ž blogą produkcijos kokybę 
1963 m, pirmame ketvirtyje 
s darė daugiau kaip 9 000 rb. 
Kodėl avalynė su brokais? 
Taigi, darbo analizė išaiški
nusi, kad 60 70% vieno mo
del,o avalynės du mėnesius 
buvo gaminama ntra rūšim. 
Čia buvę kalti 3 darbininkai: 
laboratorijos vedėja, techno
logė ir vyr inžinierius. Išva
da: kaltinami ne visi, bet tik 
keli pareigūnai ir.. nė žo
džiu neužsimenama nė biuro 
kratija, nė bolševikinė be
tvarkė, ne visą eilę kitų, ne 
mažiau svaru,u e.škihių

j.

gus gana minkštas ir vi-aio 
susirišęs su krašto aristokra 
tija Po to visoje Lietuvoje 
prasidėjo manifestacijos. S. 
Konarskio kapas Vilniuje bu 
vo laikomas šventa vieta. 
Netrukus sumanyta švę ti Lie 
tuvo8 ir Lenkijos unijos su
kaktuves tautinis gedulas 
nu mtas miestai iliuminuoja
mi, dvaruose keliamos puo
tos, daromi pasilinksminimai 
liaudžiai, bažnyčiose gieda
mos patriotinės giesmės Ypač 
pagarsėjo rugpjūčio mėn. 12 
d manifestacija Kaune, kada 
dvi procesijos, iš Lenkijai 
priklaueusio Aleksote ir iš 
Rusijos administracijoje bu 
vusio Kauno, išėjo su vėlia 
vomis susitikti ant Nemuno 
laivelinio tilte Tuoj buvo pa 
šaukti kazokai, bet minios, 
nepaisydamos nagaikų smū
gių. pertraukė jų eiles, o vai 
nikuotos baltais drabužiais 
mergaitės atsiklaupė iš abie
jų pusių ant tilto, kuris per 

vidurį buvo išardytas. Mani 
festantai iltą vėl sujungė ir 
proce ijos susitiko, dalyviai, 
apie 3 000 žmonių, puolė vie 
ni kities į glėbį, bėrė gėles, 
giedojo Rusų administrac ja 
bu o bejėgė priešintis

Dvarininkai norėdami mū 
sų valstiečius įtraukti j tą sa 
votišką kovą už «Polsčą» kai 
kuriose vietose mokė juos 
lenkų himno lietuviškai. Snr 
viliškyje ir Apytalaukyje keli 
tūkstančiai žmonių giedojo 
bažnyčiose per suruoštas ma 
nifestacijas Rusai bematant 
ėmė valstiečius suiminėti ir 
kurstė ju-os prieš dva.-inin 
kus, esą tie savo giesmėmis 
prašo Dievą grąžinti baudžia 
vą. Taip mūsų liaudis buvo 
iš abiejų pusių mulkinama.

1861 m rugpjūčio mėn 2 17 
d. Vilniaus manifestacija bu 
vo kruvinai numalšinta. Ku 
sai paskelbė karo būvį ir 
ėmė griežtai visus bausti. Ru 

Bijo- emigrantai, kurie sien 
gėsi sukelti revoliuciją Rusi 
joje, lomloniškio «Kolokoi» 
(Herceno redaguojamo) skil 
tyse įvykius Lietuvoje, pas
merkdami rusų administraci 
jos grkžtumą, taip apibūdino:

•Su kuo eina Lietuva? Iki 
1861 m rugpjūčio 1 17 d ai 
dar buvo problema, bet da 
bar ji jau išspręs a: augščiau 
siojo Įsakymu Lietuva eina 
išvien su Lenkija •— ‘tatai 
pripažino Peterburgo miniote 
rių komitetas, patvirtino ca 
ras, paskelbė rusų laikraš
čiai». R sų emigrantai savo 
atsišauki i.u į misijos kariam 
kus kvietė nekelti ginklo 
prieš sukilėlius, nors enkams 
į ata ė neskubėti sukilti.

Iš tikrųjų visą Lietuvą — 
bajorus, miestiečius ir vals 
tiečius — sujungė neapyka.i 
ta prieš Rusiją 1862 m. spa 
lio mėn. 1 d pradėjo veikti 
suk'lėlių Centralinis Tauuuis 

Komit tas Varšuvoje, Kuria
me iš karto užvirė kova tarp 
dviejų partijų — saikingosios 
konsėrvatyviškos «baltųjų» ir 
«raudonųjų», t y. radikalinės. 
reikalavusios plačių socialinių 
reformų Varšuvos Komitetas, 
atliepdamas nuotaikas Vaka 
ruošė, nors kėsinosi Lietuvos 
iš savo glėbio neišleis’!, pa
skelbė ruošiamojo sukilimo 
tikslus:

• Pagrindinės mintys, kurios 
veda šiandien Lenkiją į suki
limą. yra pripažinimas vals
tiečių teisių jų dirbamai' že
me,. o kiekvienai tautai — 
laisvės pa-čiai sp esti savo 
likimą . siekiame atstatyti 
Lenkiją senose sienose, palik 
darni jose gyvenančioms tau 
toms t y lietuviams ir rusė 
naras, visišką laisvę pasilikti 
sąjungoje su Lenkija : r pa 
gal s vo valią tvarkytis . rū- 
i įnamės, kad Lietuva ir Uk
raina pradėtų sukilimą kartu 
su Lenkija» 1862 metais ir 

Lietuvoje jau ėmė veikti Lie 
tuvos Kom tetas sukilimui 
ruošti. Lietuvos ir Lenkijos 
emisarai darė žygius Prancū 
zijoje. Angljoje ir Italijoje, 
ieškodami ten palankumo ir 
paramos, už krašte surinktus 
pinigus užpirkinėjo ginklus 
ir 11 Lietuvos Komitetui va
dovavo Vaclovas Pšibilskis, 
Pranas Dalevskis, L. Zviež- 
dovskis (buvęs rusų armijos 
ka itonas) ir visos organiza
cijos siela - Kostas Kalinaus 
kas Pastarasis griežtai šio 
vėjo už Lietuvos valstybę ats 
kirą nuo Lenkijos Jis taip 
pat buvo priešingas bajorų 
dalyvav mui sukilime. įsą, 
vien liaudis turi stoti j kovą 
už savo teise, o bajorai tesi- 
jungia j vai tiečių burius aps 
krityse. ku iose jie yra ma
žiau pažįstami. Antra vertus 
buvo ir tokių dva įninku ku 
rie tikėjosi, kad per suk.limą 
bus išnai unti radikalieji.

(B. D.)
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Nepamirškite Rugpiúsio 4- Visi Dalyvaujame JAUNIMO ŠVENTĖJE

--—MM,,,,.——a HMM
Dėdės Juozo Laiškas Lietuviams

§v. Pranciškus Salazietis 
sakė: «Vienu lašu medaus ga 
lime pagauti daug daugiau 
musių, negu visa statine ac
tu». lai yra gyvenimo .iesa.

Nekartą mes dejuojame ir 
kritikuojame kad jaunoji kar 
ta nesidomi lietuvišku darbu, 
nesijungia į visuomeninį gy
venimą ir 11 Tačiau, Ačiū 
Dievui, turime gražų būrį lie 
tuviško jaunimo kuris yra 
mūsų lietuviškos kolonijos 
ateitis Šis jaunimas susibūręs 
į Lietuvių Bendruomenės cho 
rą r į Moks eivius Ateitinin
kus Daugelis iš jų, ypač jau 
nieji vadovai, yra tikri pasi
šventėliai Lietuviškam darbui 
nega ii nei savo laiko nei jė
gų Dėt ir jie, kaip ir visi 
tautinį darbą svetimam kraš
te dirbantieji, jaučia šio dar
bo sunkumus ir todėl reika
lingi mūsų visų paramos. Štai 
dabar moksleiviai ateitininkai 
aukodami kuo ne visą laisvą

Viltis
Šalta, vėjas, juodi debesys, 

lietus, gamt? pildai apsirė- 
džius

Artėja audra ir iš f i jau. 
Aš tujau. ne vėjo, ne bangų, 
ne Ii taus, bet pats savęs.

Aš bijau, ne- gauru, kai j 
krikštolmis veidrodis prieš 
akis rodo mano sielos stovį.

Tie juo Ii iebesys tai juodos 
mintys kurios yra apsupusios 
mano širdį.

Tie milžiniški ir tvirti me
džiai vėjo palenkti, beveik 
palūžę, man primena mano 
idealus tokius didingus, to
kius tvirtus, kuriuos gyveni
mo audra baigia nulenkti, be 
veik palaužti.

Tie gėlių žiedai, kuriuos 
vėjas beširdiškai drasko ir 
neša į tolumą nežinau kur, 
tai yra mano svajonės, kurios 
dabar yra sumindžiotos ir iš 
mėtytos gyvenimo pakelėje.

Visur šalta, kaip šalta yra 
mano širdis be meilės lieps
nos.

Taip, aš bijau, ir tas gam
tos vaizdas yra kartus ir skau 
dus, kaip mano paties kan
čia.

Esu nuliūdęs kaip gamta; 
mano ašaros kaip tas lietus, 
pilasi iš akių. 

a'ostogų laiką rengia Jauni
mo Šventę. Visi javskime pa 
reigą juos paremti savo daly
vavimu, taip pat paremkime 
jų pastangas materialiniai. įsi 
gydami kviet mą. r ai j uni 
mas matys, kad vyresnieji 
jų darbais domisi ir jų pas 
tangas remia, tai ka kart v s 
labiau supras savo darbų kil 
numą ir dirbs su di esniu 
entuziasmu Tėvai teparagina 
savo vaikus dalyvauti ne tik 
meninėje programoje, bet ir 
specialiai jaunimui skirtuose 
šventės punktuose, kaip šeš
tadienio pamaldose, agapėje 
ir pasilinksminime. Dalyvau
dami Jaunimo Šventėje jie 
susipa ios, susidraugaus ir 
gal patys prie organizuoto 
jaun mo prisidės.

Tad visiems iki pasimaty
mo Iii tėviškoje Jaunimo Šven 
tėję.

Su meile ir pagarba 
Jūsų Dėdė Juozas

Bet, tas palaimimas bet, 
dar glūdi mano mintyje ir su 
juo yra paguodos ir vilties 
s<i įnys.

Palauksiu rytojaus Gal būt 
aušrinė atneš Kitonišką vaiz 
dą Gal saulute sudžiovius 
žemę, gal vėjas daugiau ne- 
siaubs taip baisiai, galbūt tos 
bangos nebeuš taip įkyriai, 
gal nauji žieuai atsiras gėlių 
krūmuose ir medžiai atsities; 
stovės kaip ankščiau — tvir 
ti ir galingi savo viršūnes į 
padangę iškėlę

Tada gal būt ir ateis toji 
meilė, kuri kai saulutė nu
švies ir sušildys mano šircj. 
Tada ašaros iš akių pranyks 
ir mano skruostuose sužibės 
džiaugsmo ir spindulys, kuris 
nušvies mano gyvenimo ke 
lią, ir kodėl ne, gal ir ki 
tiems savo šviesos truputį 
patieks.

Aš lauksiu... aš turiu vil
ties.

JAUNIMO ŠVENTES PROGRAMA
Rugpjūčio 3 dieną (šeštadienį) 19 vai. Susitelkimas, Šv. 

Mišios ir Bendra Komunija Vila Zelinos Bažnyčioje. Po pa
maldų Agapė Jaunimo Namuose.

Rugpjūčio 4 dieną (sekmadienį) 15 vai Teatre Arthur 
Azevedo, Av. Paes de Barros, 955 Dariaus ir Girėno Sukak
ties Paminėjimas Vaidinimas «linų Žiedo Daíca» Vaidinime 
pavaizduotas lietuviškas linarovis ir jo pabaigtuvės su dau
geliu savitų dainų ir tautinių šokių

18 vai. vakare Jaunimo Namuose pasilinksminimas. Vi 
si prašcmi šią dieną skirti Jaunimo Šventei,

Br Kuprytė

NUSKINK MAN BALTA ROŽE
Nuskink man baltą rolę
Priseki prie kasų
Mes apdainuosim grožį
Saulėtojų dausų

Dėjonės, vargas skausmas
Paliks nuo mūs toli
Širdyse šviesus džiaugsmai, 
lr meilės nemari.

Ir skris mus mintys šviesios
Skaisčiais takais žvaigždžių
Ir vėl ilgėt ilgiuosi
Tavų žalių akių...

TAVO VARDO ŠAUKIUOS
Kur tik akis užmato, kur 

benuklye ta mintis — visur 
matau visur pažįstu aš tave.

Ar diena išausta, atskleis
dama kalnus ir lygumas, ar 
žydinčių gėlių kvapas nuban
guoja ptr pievas, ar paukš 
lis miško glūdumoj suklys a 
— visur matai* ir girdžiu 
Tave.

Kalėjimo rūsy nuklystančio 
žmogaus kaulėtos rankos tie 
s'as i Tave.

Kruvinoj kovoj granatų iš 
raustoj duobėj uždususio ka
rio naskutinis atodūsis šaukia 
Tave.

Mylimoji prie lango ryman 
ti krūpteli ir šaukia Tavo 
vardą, išgirdusi žinią baisią 
palydi žemė ir dangus paly
di šauksmą tą. Nuo marių iki 

marių, nuo vieno žvaigždžių 
krašto iki kito girdisi Tavo 
vardas o Dieve!

Mano širdis dreba, kaip au 
droje siūbuojamas medžio la 
pas.

Nežinau nei kur pradžia, 
nei kur pabaiga Norėtųsi, o, 
kaip baisiai norėtųsi aprėpti 
visą žemę sutalpinti į savo 
širdį! Kad Tavo vardas aidė
tų ir aidėtų. Kad galėčiau il
sėtis. kad galėčiau nurimti!

Toks didelis troškimas, toks 
galingas ir nepasotinamas jaus 
mas širdy! O galia mano to 
kia menkutė, ka p skruzdelės 
ant pravažiuojamo kelio Kiek 
viena praein nti pėda gali su 
trinti, sumindyti Kas būčiau, 
jei tavo vardas neskambėtų! 
Kas liktų iš manęs, jei neži 
nočiau, kad turiu tėvą, savo

- KETURIOS TAU’JNiŲ 
ŠOKIU GRUPĖS dalyvaus Jau 
nimo šventės meninėje prog
ramoje Vyresnių ų m kelei
vių ateitininkų grupė vadovau 
jama V Bilečiaus vyresniųjų 
mergaičių vadovaujama J Jur 
gelevičiūtės, Jau esniųjų 
moksleivių vadovaujama I.Ši 
monytės ir Jaunučių g upės - 
vadovaujama p Vinkšnaaie- 
nės P J. Guiga pažadėjo sa 
vo talką jauniesiems tautinių 
šokių mokytojams.

— Jaunimo šventės metu 
Teatre Artur Azavede bus su 
vaidinta «LINŲ ŽIEDO D INA» 
Vaidioimas vaizduoja lietuvio 
ką linarovį ir jo pabaigtuve-.. 
Linaroviui kaip ir kitiems pa 
baigtuvių šventėms lietuviai 
turi visą eilę savitų dainų ir 
tautinių šokių, kuriuos turėsi
me progos matyti vaidinimo 
metu.

KVIETIMAI

Tau atspauzdinti pakviet1- 
mai į jaunimo šventės medi
nę programą. Šventės pelnas 
skirtas ateitininkų ramovės 
(jaunimo namuose) įrengimui 
ir pijano įsigijimui Nes se
nasis ateitininkų pijanas (vy
čių dovana) jau visai susidė
vėjo Jei norime, kad lie u- 
viška daina skambė ų iš jau
nų krūtinių tai turime tam ’ 
sudaryti bent minimalines są
lygas Kiekvienas lietuvis te
jaučia pareigą įsigyti kvieti
mą ir savo auka paremti 
jaunamą.

\ . i

rankoj laikantį mane Jei sa 
vo gyslose nejausčiau tos ug 
nies, kuri buvo visos gyvybės, 
viso judėjimo, viso gyvenimo 
ir viso pasaulio pradžia.

Mano Dieve! štai esu toks, 
kokį mane pašaukei. Matai, 
ar verias aš prašyti leisti ir 
man vykdyti tavo valią žemė 
je, šaukti Tavo vardą, kartoti 
tavo žodį. Be Tavęs viskas 
beprasmiška.

Pragaras be Tavęs. Ir dre
ba širdis, tavo vardą šaukda 
ma.

Leisk būti arti, leisk sušilti 
išvargusiajam Tavo meilės 
ugny, o Dieve !

Jonas Noreika
Stutthofe, 1944 1 27
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J Klausyk ir remk
į LIETUVIŠKA PROGRAMA '•
į kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadieni 
. , l t vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31’
■ metro bangomis. L' ■■ ’ y

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

■'' '    ""'"  '■ ' """—— ?l •'/*"-f —————— —'• ?
FABRICA DE MALHAS ,

■ Petras Šukys .

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

MUSŲ LIETUVA 
1*—--------------- :—

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik4 18,00 vol.

pusi 5

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ 
LENDORIUS

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

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

Trečią: •<, v.

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

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

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

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

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - f'onhatos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciu\ - Registros de firmas na Junte 'om erčiai - Escritas com 
contabilidade em girai - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - artas de f>ança - Seguru* de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÂO JO3Ü DOS CAM!OS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras >em gera
SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — tone: 52-0229 I 

Endereço Telegratco: «CABIUNA» i
Rio de Janeiro

Serraria « IT A > — Serra dos Aimorés — Município de | 
Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.
Lapa !«• vai.,
K e t v i r t ą’:
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

W T 'IT 'i' t*~nrnr’F ■!' • 1 • • 1’ " VWVVW

RIO DE JANEIRO
■Í- i

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz oa utuania» yra tranp 
Išjojama ANTRADIENIAIS 
18 v,, . 40 min.

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

ANTANO PAVILOFNIO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ j cr ii «
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 ------

z> i u v E o A b
POVILAS AMBROZ1VIČ1US 
Rua dos Ciclames, 510 (séde 

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

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LI N DO Y A

1KHÁ©J TA Iii If KĮ ra.
lai >yi Vitu» yrr jjadi žinomas gėrimas 

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

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

Caixa Postai 3967 S Ã O P A U L ©į

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;

|Į::s: ' RKnssSSMKttssHxen&tMK&KSMSKSsr Mss:j8SS!!S5:::<:ss8:!::«s:iJ:;:::«:5:::5:s:s::s:sa::K5;s:s::sKWB"KSM:888W!:sssH8S (j

i >s ciTcęic coNiAim.
NAJCIA4ENTO |

Irmãos Nascimento
RE®. C.E.C. »P. Nio 1 4B4

Atlieka firmų aticiaiymus, perleidimus, komercine* 
ir industrialineb apyskaitas, sutvarko dokumen 

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

lurid nis Departamentas — Nejudomo turto paroavin as 
•' Zelina. XH1 Vila Zelina — Tel 63-7140 ■ I“. Paulo

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiu geležiniu d tiktų, indu bei uarne įranktųz

1 RUA COSTA B XRROS, 4-C TE*-. 63-3285 V. LA ALPINA
«
* ttt. »m«!5«s:!I*5SSKí4íS' J568 issssj••• •••»'iuiss-;.».;;..'
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

VAKARAS VILA 
ANASTAZIJO E.

Dr, J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių Mokyklos1 Globoju 
Būrelis Vila Anastazijrje vėl 
rengia puikų vakarą šio mė
nesio 27 dieną (šeštadienį). 
Publikai pageid ujant, bus an 
tru kartu šuva dintas Kazio 
Alytos 3 veiksmų veikalas 
<A«rt Bedugnės Krašto».

Vakaro pelnas numatyta 
skirti naujoms parqueto grin
dims kurias būrelio valdyba 
nori greitu laiku sudėti j roo 
kyklos salę.

ŠAUNIOJ PETRINĖS

Berželio 29 diena Dr J. Ba 
sanav Maus vardo Lie Mok. 
Glnh \j ■ Būrelio pi-mininkas 
p. Petras Žarkauskas pe»ri 
nių proga, surengė mokyklos 
sa’ėje labai šaunias vaišes, 
kuriose dalyvavo didelis bū 
rys lietuvių ir kelių S. Paulo 
miesto rajonų, daugiausia bū 
relio narių, jų tarpe nemaža 
lietuviško jaunimo Be ska
naus «churrasco» svečiai bu
vo vaišinami puikiais p. Žar 
kauskienės pagamintais val
giais. Prie plokštelių muzikos 
jaunimas ir bendrai visi sve
čiai šoko ir linksminosi

Būrelio pirmininkas p P, 
Žarkauskas. ka p susipratęs 
lietuvis pabijotas, yra dsų 
mylimas ir gerbiamas Jo v - 
dovaujamas būrelis šiuo me
tu yra viena iš veikliausių 
lietuvi-kų organizacijų bâo 
Paulo lietuvių kolonijoje.

St. v.

TRISDEŠIMT MELŲ.

Šio mėnesio 29 dieną suei
na lygiai trisdešimt metų 
nuo Dr. J Basanavičiaus var 
do lietuvių mokyki* s rūn ų 
pastatymo ir pašventinimo Vi 
la Anastazijos rajone Tuos 
rūmus gražiai tvarko ir pri
žiūri mokyklos globėjų būre
lis, kuris dabar turi virš šim 
to narių reguliariai mokančių 
nario mokestį.

Apie Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių mokyklos vei 
klą ta proga plačiau rašo, 
pradedant šiame numeryje, 
«Mūsų Lietuvos* bendradar
bis Stasys Vancevičius.

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

R Broniusz 5 000 cr , Jonas 
Čižinauskas 1 000 cr , Karolis 
Talalas 2 000 cr, Ona Para- 
gienė 1 000 cr.

LIETUVIAMS pamaldos 
VILOSE LIEPOS 14 D.

Jaçanã 8 vai, Bom Retire 
10 vai , ir Dtingoj 18 vai. ., i- 
si į p maldas!

— Šj šeštadienį São Rafael 
parapijos bažnyčioje sumai
nys žiedus ŽANETE PAUKŠ
TYTĖ. Anos ir Kazimiero 
Paukščių duktė, su JOSÉ 
SERES.

— Jau galima įsigyti pa
kvietimus Seselių Pranei kie 
čių 25 metų jubiliejui, kuris 
bus m mmas 18 d rugpjūčio, 
pas minėjimo rengimo komi 
sijos narius. Ši komisija yra 
sudaryta iš buvusių pirmųjų 
seselių mokyklos mokinių 
Komisijos pirminmkė yra Li
dia Vnncevičiūtė S asiukinie 
nė; nariai: Emilija Bendorai 
tienė, Stasė ir ladas Pumpu 
čiai, Teresė M Paukštytė Že 
maitienė; Pran s t-ratasevi 
čius, Elena Simonytė. Komi
sijos susirinkimas bus šį sek
madienį po 9 vai. mišių kle 
bomjoje.

—■ Liet. Kat Bendruomenės 
choras ruošia dviejų dienų 
išvažiavimą pikniką j garsią 
llha Belą salą rugpjūčio mėn 
10-11 dienomis Bus išvyksta
ma autobusais iš V. Želi jos 
1U d. ankstybą rytmetį, o grįž 
tama 11 d. vakare. Norintieji 
dalyvauti ekskursijoje prašo
mi kreiptis į choro valdybos 
narius. Nedelskite, nes vietų 
nėra per daug.

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠIŠT/-LIENK VAKARĄ 
tai atsilankyk į š, m. liepos mėn. 27 d. ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių mokyklos Globėjų

VAKACA
PRGRAMOJE; «Ant Bedugnės krašto» — Kazio Alytos 

3-jų veiksmų drama.
Šokiams gros puikus orkestras, Lietuviškas bufetas s 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto, įsigyti pas Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av. cão João. r>r. 233 — prieš pašta. Pradžia 
punktualiai 20 vai. (8 vai, vakaro). Pabaiga 4 vai. ryto.

V-T OS GLOBĖJŲ VAIDYBA.

Dr. J. Bâsaneviciôuc V^rdo Lietuviu Mokyklos Veikla 

Vila Anastazijoje Trisdesimties Metu Proga Nuo Jos 

Nuosavu Rumu 1 astatymo Zvilgsnys i Praeiti.

Šio. liepos m nėšio 29 die
ną sukanka lygiai 30 metų, 
kai São Paulo mieste, Vila 
Anastazijos rajone buvo atida 
ryti ir pašventinti Dr J Ba 
sanavičiaus vardo lietuvių mo 
kyklos nuosavi rūmai Tos 
sukakties proga nenoriu rašy 
ti istorijos, bet tik bendrais 
bruožais pažymėti ‘os n oky 
klos bei apie ją susispietusių 
liotnviu veiklą.

Kalbant apie Dr J. Busana 
vičiaus mokyklo* veiklą tenka 
prisiminti bendrai apie lietu 
viškų mokyklų steigimą ir 
organizavimą mūsų kolonijoj.

— Maldos Apa-talavimo 
Draugijos narių susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį 4 
vai po piet Vila Zelinoje. mó 
kyklos patalpose.

- Ona įakalauskiei ė. gyv. 
V. Zelinoje 68 m amžiaus, 
mirė 6 d. liepos mėn. Nuliu 
dime paliko vyrą Kazimierą, 
sūnus: Andrių ir Praną.- dūk 
teris: Magdaleną Pa» Jonienę, 
Aną Pavilonienę. Antonią De 
mov, Anastaziją Matelienę ir 
daug anūkų Palaidota V. For 
mozoje. Septintos dienos šv. 
mišios bus 13 d liepos, šį 
šeštadienį, 8 vai V. Zelinoje.

— Laiškai; J Antanaičiui, 
A. Matelionytei, A Žibienei, 
A. Lazdauskui, L. Adomavi 
čiūtei, I. Skurkevičiūtei. Jur
giui Juzėnui, Al. Grabauskui, 
L Kutkienei, G Gudavičiūtei, 
J Masiuliui, E. Antanaitienei.

Stasys Vancevičius

Kaip žinome, masine lietu’ 
vių emigracija į Braziliją vv 
ko daugiausia 1926 ir 1927 
metais Didesnė lietuvių išei
vių dalis susispietė S. Paulo 
mieste. Čia tais metais ir 
prasidėjo pirmasis lietuviškas 
kultūrinis judėjimas Kūrėsi 
pirmosios organizacijos, p r- 
mieji laikraščiai ir pasirodė 
pirmieji lietuvių parengimai, 
Kadangi tuo laiku iš Inetuvos 
į Braziliją daugiausia emigra 
vo ištisos šeimos, pasinaudo
damos nemokamą kelionę, 
teikiamą Brazilijos valdžios, 
emigrantams, gabenamiems į 
kavos plantacijas, tai mūsų 
išeivijoje greit atsirado dide- 
1 s mokyklinio amžiaus vaikų 
skaičius. Daug lietuvių šeimų 
dėl blogų gyvenimo sąlygų 
bėgo iš fazendų j >. Paulo 
Kaskart didėjo šiame mieste 
lietuvių skaičius Naujai atvy 
kę lietuviai emigrantai dau 
g aus’a apsigyveno S, Paulo 
priemiesčiuose arčiau fabri
kų bei darbo vietų ir. kur bu 
tai buvo pige ni

Lietuviškos mokyklos reika 
las buvo pradėtas judinti 1927 
metais tuo metu ėjusiame 
«Brazilijos Lietuvyje». Vėliau 
ir kiti laikraš iai(«Pietų Ame 
rikos Lietuvis» ir «Garsas») 
kėlė lietuviškų mokyklų klau 
Simą Bet dėl lėšų stokos, tin 
karnų butų ir pačių mokytojų 
trukumo reikalas nejudėjo iš 
vietos Tik 1929 m. pradžioje 
susikūrus lietuvių klubui bu 
vo atidaryti pirmieji kursai 
suaugusiems Pradžios moky

klų organizavH
vaikams nebuv^BBPSMMP®

Jau 1929 m. į S Paulo atvy 
kus pirmajam Lietuvos Res 
publikos Konsului Dr. Petrui 
Mačiuliui buvo pradėta rimtai 
rūpintis lietuviškų pradžios 
mokyklų organizavimu. Pirmo 
ji liętuvių mokykla pradėta 
organizuoti tų metųfliepos mė 
nesį, o jau rugpiūčio 5 d. jo 
je prasidėjo mokslas.

Dr. J. BASANAVIČIAUS VAR
DO LIETUVIŲ MOKYKLA 

H ■
Si antroji iš eilės lietuviška 

mokykla buvo suorganizuota 
ir atidaryta 1930 metų vasa 
rio mėnesį ir veikė samdyto
se patalpose, nes tuo laiku 
apie nuosavų rūmų statybą 
nebuvo nė svajota Samdytos 
patalpos nebuvo pritaikytos 
mokyklai ir jas reikėjo re
montuoti bei perdirbinėti Ne 
žiūrint visų kliūčių ir sunkių 
aplinkybių Vila Anastazijos ir 
artimesnių apylinkių lietuviai, 
kiek galėjo prisidėjo prie Dr. 
J. Basa avičiaus vardo mo
kyklos org r izavimu Pirmuo 
ju tos mokyklos mokytoju bu 
vo paskirtas tada dar jaunas 
(laba jau mirę ) ir en >rgin 
gas mokytojas Lionginas Gai 
galas, kuris su dideliu pasiš 
ventimu ne tik dirbo mokyto 
jo darbą bet taip pat būrė ir 
organizavo prie mokyklos vie 
tos lietuvius, ypač vaikų tė 
vus, įtraukdamas juos į kehū 
rinį darbą.

Liietuvių mokykla pasidarė 
tuo ačiū ir lietuviškos veik
los židiniu M.oky Ojas I longi 
nas Gaigalas buvo ne tik ge 
ras pedagogas, bet ir suma
nus lietuviškos veiklos dar- 
buot jas. Dėl savo gero bū
do. mokėjimo gražiai sugy
venu su vaikų tėvais ir šiaip 
lietuviais buvo 'ūsų mėgiamas 
ir gerbiamas. Jo vac o' aujama 
Dr J. Basana\iciaus vardo 
lietuvių mokykla gražiai klės 
tėjo ir augo.

(bus daugiau)

PAR ĮDUODA
Namas V. Beloj, Rua Balsa- 

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

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

V Zelina

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 • 9 o And^r Peš ; R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37 0395- 35-5650 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)

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

Pągeidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
4 susitarta iš anksto.

i KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones'

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

ir vatinių gėrimu 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. :

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETR KĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4 o and, sala 406 Tel. 35-8873.

. Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ ’ A 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,

| kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusg 20,30 vai. vak. ' 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

“vestuvių ir kitomis progoiffis.
, Radijui laiškus siųsti šiuo adresu, caixa postai 4118. J 

São Paulo. Fone: 63-5975, ;i

DVIEJŲ AUKŠTŲ NAMAI
Quinta das Paineiras

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

Kreiptis: R xbitirama, 976.

— VILA ŽELINOS LlETŲ 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597?

Rev J.onas Bružikas, S. J 
Igreja de São Gonęalo, Pra- > 
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36-2628, Brasil. '
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