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ke savo eiliniam sąskrydžiui 
iš įvairių JAV ir Kanados vie 
tų suvažiavę valstiečiai liau
dininkai apžvelgė veiklą, iš
klausė pranešimų ir nutiesė 
ateities darbo gaires. Suva
žiavime buvo skaityti trys 
pagrindiniai pranešimai, skir 
ti apžvelgti pavergtos Lietu
vos padėčiai, išryškinti kokio 
je būklėje yra jos laisvinimo 
byla.

Ekonomistas, VLIK’o prezi
diumo vicepirm J. AUDĖNAS 
supažindino su tarpvalstybi
nio gyvenimo raida. Praneši
mas buvo gerai dokumentuo
tas. Jo išvadoje išryškėjo, 
kad visuotinos taikos įgyven 
dinimas nėra įmanomas kurių 
nors tautų sąskaitoa. Neleisti 
na kad Sovietų S gai pavyk
ti nuslėpti prieš kitas tautas 
jos kolonialinę politiką tei 
pavergtų tautų likimą Deda
mos pastangos, kad Lietuvos 
likimo, kaip ir kitų Pabaltijo 
tautų klausimas atsidurtų J. 
Tautų posėdžiuose. Inž. P. 
ZUNDE savo pranešime ap-

- iŠ 30 TOMŲ — BELIKO 
TRYS! Jau buvo pranešta, kad 
Maskva, kaip Lietuvoje ir Lat 
viioje kliudo greičiau ir pil
niau išleisti «savą» latvišką 
enciklopediją. Dabar galuti
nai paaiškėjo, kad 1957 me
tais paske'btas planas iškeisti 
30 tomų latvišką enciklopedi
ją yra tiek susiaurintas, jog 
bus išleista tik 3 tomai. Tiems 
trims tomams esą sudarytos 
aštuonios įvairių sričių redak 
cijos. Pirmojo tomo vis dėlto 
nesitikima sulaukti greit-, na
gai planą jis turįs pasirodyti 
tik 1965 m Latvių kultūrinin
kai ir dėl šios datos linkę 
abejoti.

— V. SIDZIKAUSKAS SAI- 
GONE. (E) P Vietnamo sosti 
nėję, Saigone spalio 23—30 
dd. vykstančioje Azijos Tautų 
Antikomunistinės Lygos kon 
ferencijoje kaip Pavergėjų 
Europos Tautų atstovas daly 
vavo PET Lietuvos Delegaci 
jos pirm, ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm min, V. Sidzi 
kauskas Jis tokioje konferen 
cijoje jau yra dalyvavęs 1961 
m. Maniloje. Filipinuose Grįž 
damas iš Saigo^o V Sidzi
kauskas numato susto i Indi 
jos sostinėje New Delbi ir 
jei sąlygos leis, dar numato 
lankytis Bonnoje, kituose Vak. 
Vokietijos miestuose ir gal 
Strasburge. V. Sidzikauskas j 
New Yorką grįš lapkričio 
mėn pradžioje.

žvelgė pavergtos Lietuvos ūkį 
ir kultūrinį gyvenimą bei oku 
pacijos sukeltą skurdą. Pra
nešimui medžiaga panaudota 
iš okupanto šaltinių Nurody
ta, kad rus fikacija varoma 
visomis priemonėmis — atvi 
rai ir pridengtai — pagal iš 
anksto Maskvoje sudarytą 
rus fikacijos planą Atsparu 
mas prieš rusifikaciją Lietu 
voje nėra dingęs. Trečiajame 
pranešime Henrikas 8LAZAS 
pažymėjo, kad Lietuvos oku 
pautas yra nusikaltęs tarpiau 
tinei teisei ir Ženevos kon 
vencijai. Už tai Sovietų S gos 
vyriausybė turėtų būti pa-
traukta į tarptautinį teismą. 
Pranešėjas pabrėžė, kad oku 
pantas pavergtame krašte ne 
turi teisės primesti savo san
tvarką, to krašto piliečius 
laikyti savo piliečiais, kištis 
į vietos kultūros gyvenimą, 
deportuoti okupuoto krašto 
gyventojus šalį kolonizuoti 
sąyp pilie čiais . Su važią vi m e
svarstyti ir organizaciniai ir pirks 
klausimai.

PRIE BERLYNO VĖL TA
PATI ISTORIJA KARTOJASI

Jau ku-ris la’kas Berlyne ir 
prie Berlyno buvo ramu Mas 
kva buvo padėjusi į šalį st> 
tarčių pasirašymo reikalą su 
Rytų Vokietija leido laisvai 
sąjungininkų kariškiams įva 
žiuoti ir išvažiuoti iš Berlyno 
Bet šią savaitę Nikita davė 
naują parėdymą savo ko man 
dantui Berlyne. Amerikos ka 
riškių mašinų karavaną su 44 
kariškiais maskoliai sustabdė 
koridoriuje kuris jungia lais
vus Vaka'us su Berlynu Su 
stabdė, nes norėjo patikrinti 
kiek Amerikos karių vyksta 
ir ką mašinose veža Ir gin 
čas kilo del patikrinimo bū 
do. Rus ii pareikalavo kad 
Amerikos kariai išliptų iš ma 
šinų. nes būsią lengviau su
skaityti kiek jų važiuoja Ame 
rikcnai atsisakė išlipti Rusai 

prašė, kad atidarytų mašinų 
užpakalines duris pro kurias 
jie lengviau ir greičiau galė
tų suskaityti esančius mašino 
je kareivius. Amerikonai ir 
šito reikalavimo nepatenkino. 
Tuomet reikalavo, kad karei 
viai mašinos priekyje susto 
tų !<• šito reikalavimo neiš
pildė. Rusai reaguodami ne 
leido toliau važiuoti Žinoma, 
įvykis greit pasiekė Vašingto 
ną ir Maskvą. Prez Kennedy 
tuoj sušaukė generalinio šta 
bo pasitarimą Valstybės de
partamentas Kremliui įteikė 

protesto notą. Tą pat padarė 
prancūzai su anglais, nors jų 
mašinoms rusai nekliudė vyk 
ti Berlynan. Pagaliau po 41 
valandos tąsymosi, leido Ame 
rikos kariškiams Berlynan 
vykti.

Kodėl tokiomis smulkmeno 
mis užsiima Maskvos politi
kai? Viena, kad Kruščiovas 
nori parodyti, kad jis veikia, 
o antra, už šituos išprovokuo 
tus ginčus nori gauti iš ame 
rikonų nuolaidų kituose poli 
tikos baruose. Berlynas su 
visais karidoriais yna politi 
nis įrankis, spausti, nors ir 
tat nevisada pavyksta, sąjun 
gininkus.

Kruščiovas grąsina, kad 
nepirksiąs Amerikos kviečių, 
nes amerikonai per brangiai 
norį už kviečių pervežimą. 
Atsisakymu kviečių pirkti da 
linai nori pridengti prieš pa 
šaulį žemės ūkio krizę. Anot 
Kruščiovo, amerikonų kvie
čiai rusams nėra būtini Bet), 
jei amerikonai būtų sukalba 
mesni, rusai nearsi-akytų kvie 
čių pirkti Žinoma, kad jie

SEPTYNER1 MET4I '
VENGRIJOS PATRIOTINEI

REVOLIUCIJAI

1956 m spaliaus mėn. 23 d. 
suk lo Vengrijos pitriotinė 
visuomenė prieš maskolius ir 
komunistinį rež mą Kelių die 
nų laikotarpy visas kraštas 
buvo suk,lėlių rankose ir jau 
atrodė, kad Vengrijai grįžta 
laisvės dienos Deja, šitos 
viltys buvo trumpos. Krem
lius matydamas kad viena 
pavergta tau’a jau numetė 
vergijos ju sgą ir nebever 
gaus raudonajam imperializ 
mui, įvedė tankus, patrankas 
ir mongolai savo purvinais 
batais lapkričio mėa. 6 d. už 
gniaužė suspindėjusį laisvės 
spindulį Vakarų demokratai, 
laisvės gynėjai neištiesė pa 
grlbos rankos didvyriškai ko 
vojusiai vengrų tautai

Šio sukilimo metu iš kraš
to į Vakarus pasitraukė 250 
tūkstančių vengrų. Apie tiek 
pat- buvo išvežti į koncentra
cijos stovyklas, žuvo kovoje 
prieš komunistus, buvo su 
žeisti ar be žinios dingo. Jei 
Vengrijos patriotų revoliuci
ja būtų pavykusi, panašūs su 
kilimai būt nusiaubę, kaipau 
dra visus pavergtus kraštus. 
Europa šiandien būtų laisva 
ir JAV kariuomenei nereikė 
tų po Berlyno priemiesčius 
stumdytis.

- JUSCELINO KUBITS- 
CHEK. buvęs prezidentas, šios 
savaitės pradžioje buvo atvy
kęs į São Paulo. Buvo susiti
kęs su politikais Jis jau yra

JULĖ JOTEIKAITĖ IŠLEIDŽIAUŠĮ NUMERĮ

Lietuvaitė Julė Joteikaitė 
visuomet buvo ir pasiliko di
delė patrijotė. Nors ji ištekė 
jo 1954 metais už kitataučio 
Juozo Galvão, bet ji ir savo 
vyrą sužavėjo savo lietuviš
ka. dvasia. Dėl to jis kartu su 
savo žmona Jule dažnai daly 
vauja lietuviškuose parengi 
muose ir remia lietuvišką 
veikimą Štai ir dabar, suži
nojęs. kad reikalinga palaiky 
t' lietuvišką laikraštį, mielai 
pasisiūlė savo žmonos vardu 
apmokėti vienos savaites «Mū
sų Lietuvos» numerį.

Julė yra pasižymėjusi 
listė dainininkė. Ji turi 
abudu gyvus savo
Uršulę ir Povilą Joteikius gy 
venančius V Zelinoj Taip 
pat1, tuii vieną seserį vienuo 
lę mokytoją prančiškietę. se 
selę Luciją. kita sesuo Ona 

so 
dar 

tėvelius

Lacerda irgi yia kan 
į prezidentais Propa- 
reikalais šio mėnesio 
pusėje vyks į Mato 
Brazilijos vidaus po

krndidata1? į prezidentus 1965 
metams Jį remia Pi D ir gal 
būt rems PTB.

Buvo pasklidę gandų, kad 
Paranos PTB statys Carvalho 
Pinto, dabartinio finansų mi
nistério kandidatūrą į prezi
dentus Vėliau šitie gandai 
buvo paneigti

Guanabaros gubernatorius 
Carios 
didatas 
gandos 
antroje 
Grosso 
litikos veidas vargiai išryš 
kės ligi bus naujas preziden 
tas išrinktas. Dabartinė poli 
tika grindžiama ne kokia nors 
idee logija, bet interesais.

Daugumoje deputatui prak
tiniais išskaiičiavimais, yra po 
zicijoje ar opozicijoje. Prezi 
deniui, kuris savo rankose 
ministerijas turi, nėra sunku 
tokius deputatus manevruoti.

— Antros apygardos kariuo 
menės vadas, kurios štabas 
yra São Paulyje, gen P^RY 

tė, buvo V. Zelinos kleboni
jos šeimininkė, Dar turi brolį 
Stasį, Mariją ir ištekėjusią 
Vandą. Julės vyras verčiasi 
relojoaria, kuri randasi Ave
nida Čeko Garcia, 4953 5, esq. 
São Jorge, Tatuapé distrikte.

Po to, kai 1954 metais poe
tas Prelatas A, Arminas Mauá 
bažnyčioje juodu surišo mo
terystės ryšiais, jiedu 
augina pora gražių 
vaikučių — Juozuko ir Ceci 
lijos. -

Linkime Julės ir Juozo šei
mai daug laimės ir šv<esių 
dienų gyvenime, o mums kai 
reikės įsigyti gerą laikrodį 
ar kitokių brangenybių, nepa 
tingėkime užsukti į Juozo 
Galvão relojoaria.

Dėkinga «Mūsų Lietuva»

BEVIL/^CQUA bus iškeltas o 
jo vieton bus atkeltas, buvęs 
krašto apsaugos ministeris, 
gen KRUEL.

— Kruščiovas tvirtina, jei 
Amerikos kariai, kuriuos ru
sai buvo sustabdę arti Beriy 
no, būt be leidymo vykę Ber 
lynan, būtų buvęs išprovokuo 
tas naujas pasaulinis karas. 
Kruščiovas čia jau meluoja. 
Daug rimtesnių kivirčų yra 
buvę ir buvo išvengta karo, 
Atrodo, kad Kremliui yra 
naudinga vėl pradėti šaltąjį 
karą..

— Rugpiūčio mėn. Lietuvo
je išleistas trečiasis kalbiniu 
kų darbų rinkinio «Kalboty- 

.. ra» tomas Šalia kitų darbų 
paskelbta: apie kai kuriuos 
lietuvių kalbos veiksmažo
džius, žemaičių tarmių susi
formavimą, nagrinėjama rusų 
kalbus tarmė Zarasų rajone 
ir kt

— Vilniuj Vaisi, grožinės Ii 
teratūros leidykla nmarėišleis 
ti ras. T. Dreyseriokūrinius.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Nixonas sa^o — comunista pradeda 
nauja ofenzyva

Būvęs JAV viceprezidentas 
Nixonas apsilankęs rytinia 
me Berlyne ir sugrįžęs ame 
rikiečių Sat Even Post pas 
kelbė straipsnį, kuriame kri 
tikuoja dabartinę JAV politi
ką. Jis sako kad per mažai 
padaryta pavergtųjų naudai 
ir kai komunizmo pavojus 
po atominės sutarties pasira 
šymo padidėjęs Jis mano, 
kad dabar įeiname į laikotar
pį, kuriame komunizmo grės 
mė laisvam pasauliui dides
nė. negu po antrojo pašau® 
nio karo Nauja komunizmo 
ofenzyva jau pradėta ir ji 
pavojinga tuo, kad neturima 
priemonių tai ofenzyvai at
remti Komunistai nevengia 
pabrėžti, kad jų tikslas užka 
riauti visą pasaulį Tug tarpu 
Amerika tai ofenzyvai neturi 
ką atsakyti Gi tuo tarpu mū 
sų tikslas turi būti laisva Ku 
ba, laisva Europa, laisva Ru
sija, laisva Kinija — nurodo 
Nixonas. Amerika turi dėti vi 
sas p įstangas, kad pašalinti 
okupacines sovietų pajėgas iš 
rytų Europos kraštų, kad tuo-

Apie Punsko ir kt. Suvalkijos trikampio lietuvius

«Tiesoje» (nr. 243 spalio 
16) paskelbtas lenko žurnalis 
to i. Čerminskio str apšilau 
kius pas Punsko ir Vidugirio 
lietuvius Jie žurnalistą infor 
mavę apie Punsko lietuvių 
kultūros namus — ten veikia 
choro ir dramos rateliai, kai 
anksčiau chore dainavo tik 
moterys, tai dabar jis jau 
mišrus. Pagal namų vedėjos 
žodžius, tas choras dainuojąs 
lietuviškas dainas, senas liau
dies ir šiuolaikines ■ Populia
riausios dainos — Rūta, Tė- 
vužėli, Atėjo bernelis. Iš nau 
jųjų dainų labai populiari 
daina, tai «Gintarėlis» Sal Ne 
ries žodžiais, esą sėkmingai 
atliekami komp. J Švedo ir 
B. Dvariono kūriniai. Kultūros 
namuose veikia ir teatrinis 
kolektyvas, statąs lietuvių p jie 

se kraštuose būtų pravesti 
laisvi rinkimai, kad Amerika 
neturi imtis jokios veiklos, 
kuri sustiprintų komunistinės 
diktatūros varžtus pavergtuo
se kraštuose Jis nurodo, kad 
Amerikos siekimas turi būti 
siekimas atnešti laisvę komu 
nistų pavergtiems kraštams 
Užtai Nixonas mano, kad ki
tais metais vykstančiuose JAV 
prezidento rinkimuose paverg 
tųjų klausimas bus vyraujan
tis rinkiminės kovos klausi
mas.

Ola tenka pridurti, kad Ni 
xonas griežtai pasisako kad 
Amerika parduotų sovietams 
kviečius be sąlygų, nes kvie 
čiai sustiprins Maskvos domi 
navimą Esą kviečius galima 
parduoti su sąlyga, kad sovie 
tai duotų daugiau laisvių pa 
vergtųjų kraštų žmonėms Pre 
žlebentas Kennedy sutinka so 
vietams leisti pirkti a uerikie 
čių kviečius be sąlygų So
vietai paskelbė, kad j'e pirks 
amerikiečių kviečius tada, kai 
prezi tentas oficialiai paskelbs 
savo sutikimą.

sės dar Ostrovskio ar Oecho 
vo kūrinius lietuvių kalba. 
Pastaruoju metu jau pastaty 
ta J. Grušo pjesė «Herkus 
Mantas» ir Vienuolio «Prie- , 
blandoje» Pasirodo, kai ku 
riuos tautinius rūbus teatrui 
puLSkiečiai patys išsiaudžia 
— apskrityje esą daug gerų 
audėjų Šios srities tautinis 
kostiumas — žalias. Iš šokių 
punskiečiai atlieka Žilvitį, 
Suktinį, Klumpakojį ir Sadu 
tę. Punske veikia liaudies 
universitetas, kur žmonės mo 
kosi dviejus metus, dar vei
kia skaitykla ir biblioteka.

Suvalkų srity esąs populia 
rus ir Vidugirio lietuvių ko, 
lektyvas. Kitais metais jis 
minės veiklos dešimtmetį. Vi
dugirio saviveiklininkai jau

MŪSŲ LIETUVA

Jonas Aistis

Meilės Šešėlis
Tai slankiojau tada šešėliu pievoj — 
Gėlės ašarų... primint kartu !
Ir klausiau vis gėlių; — Kur dingo Dievas? 
O kurgi, kur dingai gi tu? .

t

Kalbėjau poterius gėlėse, pievoj.
Tyliu tyliai, kaip skausmas tų naktų — 
O taip - galėjo gal išgirst tik Dievas, 
Galėjai gal išgirst tik tu..

Bet svetima malda gal buvo Dievui, 
Ar tau malda gai buvo svetima ?
O taip gražiai žydėjo margos pievos, 
O ta’p kvepėjo toluma.

Tai mano aėarom žyd jo pievos...
Nuo poterių nuo poterių girtų,
Žinau būt verkęs ir rūsčiausias Dievas, 
Ak, būtum verkusi ir tu...

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės 
Darbo Keliu 

PLB VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Laisvojo pasaulio Lietuvės 
ir Lietuviai!

Pasaulio Lietuvių Bendruo- 

yra paruošę 56 \aidinimus, 
buvo pasirodę teatrinių ko
lektyvų festivalyje Karšuvo
je Kitose vietose pvz. Volyn 
cuose irgi veikia geras cho
ras ten per rne?us pastato
mos dvi naujos pjesės. Len 
kų žurnalistas teigia, lietuvių 
teatrinius muzikinius ir šokių 
kolektyvus galima sutikti ir 
kitose vietose, pvz. Ogrodni- 
kuose, Klevuose ir 18 je kitų 
Seinų apskrities (Balstogės 
— Bialystoko vaivadija) kai
mų ir miestelių, kur gyvena 
lietuviai. Pakeliui gali sutikti 
vežimą ir jame rudą skrynią, 
Kas joje? Tai muzikos instru 
mentai ar rūbai, lietuviai cho 
ristai ar vaidintojai vyksta į 
išvykas Jie aiškina: mes vai
diname ir dainuojame lietuvis 
kai, nors kiekvienas mūsų mo 
ka puikiai lenkiškai. 

menė veikia visuose laisvojo 
pasaulio kraštuose, kur yra 
daugiau lietuvių, ir joje lietu 
vius jungia bendrieji tikslai 
bei uždaviniai, kurie išreikš
ti Lietuvių Chartoje ir PLB 
Konstitucijoje Tiesa, ne vi
sur org ,ni?uotoji Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenė rado vie 
nodas sąlygas, tad ji negalė
jo atlikti to, ko iš jos- galime 
pageidauti ir turime reikalau 
ti. Bet 1963 rugpjūčio 29 — 
rugsėjo 1 Toronte įvykęs an
trasis PLB Seimas akivaiz
džiai parodė, kad, atsižvel
giant į turimas jėgas ir tas 
aplinkybes, kokiomis tenka 
drirbti, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės nuveikta labai 
daug — atliktas ypačiai sva
rus kuriamasis darbas ir Ben 
druomenė įstatyta į tą kelią, 
kuriuo belieka toliau patva
riai ir ryžtingai eiti.

Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės organų — PLB Seimo, 
PLB Valdybos, PLB Kultūros

1963 m. lapkričio 9 d

Tarybos ir atskirų kraštų be 
druomenių funkcijas ir tarpu
savio santykius nustato PLB 
Konstįturija Bet tai tėra tik • 
bendrosios gairės. PLB Val
dyba pareiškia, kad šių gai
rių ji nuoširdžiai laikysis.

Iš kitos pusės tenka taip 
pat atsiliepti į paties gyveni 
mo reikalavimus, kurie atei
na su šia diena ir konkrečią, 
išraišką rado PLB Seimo nu 
tarimuose. Todėl PLB Valdy
ba jaučiasi esanti įpareigota 
plačiau pasisakyti dėl tų už
davinių. kuriuos jai reikės 
vykdyki ir kuriems talkos jai 
reikės prašyti tiek ié atskirų 
kraštų bendruomenių, tiek iš 
visų lietuvių Tik darnus ben 
droš kalbos redimas ir glau
dus jungimasis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje tauti
niams uždaviniams oirganizuo 
tai vykdyti iš tikrųjų reikš 
mūsų gyvenimo pažangą, bū
tiną lietuvių išeivijos tauti
nei gyvybei laidoti ir lietuvių 
tautos laisvės kovai laimėti. 
Dideli darbai tegalimi visų 
pastangomis ir visų atsako 
mybe.

Štai kodėl PLB Valdyba sa 
vo siekimuose remsis DVIEM 
PAGRINDAIS;

PRIGIMTINE BENDRUOME 
NE, kuriai lietuvis priklauso 
pačdu savo gimimu. Iš savo 
tautos gavome visa, kas mus 
žymi kaip lietuvius: kalbą 
kultūrą, istoriją

LIETUVOS VALSTYBE, nes 
valstybinė nepriklausomybė 
yra pagrindinė lietuvių tau 
tos kilimo ir kūrybinio reiš
kimosi sąlyga; Tai akivaiz
džiai liudija senoji nepriklau
soma Lietuva ir naujųjų lai
kų nepriklausoma Lietuva.

Prigimtinės bendruomenės 
organizuota išraiška yra Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
todėl jos minties tolimesnis 
skleidimas, prigydymas ir ug 
dymas turės būti vienu iš di
džiausių mūsų rūpesčių.

Gi kova dėl Lietuvos lais
vės yra kova už pagrindinę 
lietuvių tautos teisę turėti tai,
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Jurgis Jankus

Dubenėlis
Jis buvo baltas, elegantiš

kas, ir krašteliai papuošti to
kiais apvaliais spurgeliais.

— Žiūriu ir negaliu a-tsigro 
žėti, - sakydavo Banienė su 
pilnomis pasididžiavimo aki
mis. — Ir padaryk tu man 
taip, kad ir pati nebežinau,.. 
Kaip vinučių prikalinėta

Ir tai buvo ne paprastas 
dubenėlis, kokių kiekviename 
turguj gali nusipirkti, bet iš 
Rygos pavežtinis. Banienė tik 
tą vieną kartą per visą savo 
sunkų gyvenimą tebuvo pate 
kusi į miestą ir parsivežė šį 
malonų daiktelį. Gal ne visiš 
kai taip, Ji parsivežė dar šio 
ir to, bet nuo ano laiko taip 
daug dienų prabėgo ir atsiti
kimų atsitiko: suaugo vaikai, 
pralėkė, kaip slogus sapnas 
Didysis karas, kažin kur nusi 

nešdama? vyrą, tą mielą pa
juokauti mėgusį žmegų... Taip 
nuo to laiko taip daug visako 
prabėgo, kad ir atsiminti sun 
ku, o dubenėlis, tas mielas 
baltas dubenėlis, atliko Jis 
nesudužo, kai reikėjo bėgti ir 
slapstytis, ir nesudegė, kai 
viskas degė.

Banienei jis pasidarė kaip 
indas, kuriame tapo sudėti vi 
si skaudūs ir kartu širdžiai 
mieli dalykai, nes jie jau pra 
ėjo, nebekelia baimės nei ne 
rimo ir gali apie juos pamąs
tyti, lyg apie savo paties šir
dies kruopelytes.

Ir vieta jam buvo skirta to 
Ūmiausiam inlaujos kamputy, 
kad kas nenumestų, nesudau 
žytų. Nevalia buvo niekam 
nei po juo, nei ant jo ką nors 
padėti. Dėl to skaudžiai išsi 

barė su marčia, ir nuo to kar 
to be jos rankų tos brange
nybės niekas nepaliečia.

— Dubenėlio neplauk, — pa 
sakė marčiai ir šį rytą. —Su 
daužytum, nežinau, ką pada
ryčiau!

Tai buvo tik žodžiai Jie 
buvo kieti ir pilni šiurkštumo, 
nors širdis senutės buvo at
laidi. Ji skubėjo išvesti ir pri 
raišioti karves, kad liktų lai
ko nubėgti iki trako ir parink 
ti saują kitą riešutų. Ji su 
malonumu prirankiotų jų ir 
daugiau, bet vaiką šaukia ka 
žin ko į valsčių, o marčiai 
reikia baigti vasarojų grėbti. 
Bet Gintukui, tam papurgal- 
viui, kuris taip mielai moka 
pačiauškėti, riešutukų ji turi 
parnešti.

Žvilgčiodama į rausvą, iš- 
lengva aukštyn kylančią sau
lę. skuba kalbėti rytmetinius 
poterius, tarpais sušnabžda 
kelis žodžius apie sūnų, sūnai 

tį. marčią ir darkažinką apie 
seniai būtas dienas, kurios 
tik Diavas žino kur nuplaukė, 
nulingavo, kaip pilkasdebesė 
lis mėlynomis padangėmis.

— Kad ir nebedaug, Mari- 
jon, iš tavęs beliko. Būdavo, 
ir apsiruošdavau ir grybus už 
kitus anksčiau išrinkdavau, 
o dabar, va, bėgu, bėgu, o ne 
trakas vis ir ne!

Pakraščiais lazdynai jau iš 
lankstyti, ir ji turi braukti ra 
są gilyn į traką. Kekės jau 
praretintos visur, bet riešutai 
čia užtat kaip vaškas ir ranka 
paliesti patys byra sau on.

— Kad tik nesudaužytų, — 
sušnabžda, ir akyse stovi bal 
tas, toks pilnas jaukumo du
benėlis Vakar buvo užėjęs 
mokytojas, ir ji vaišino jį bi
čių medum. Marti galvojo, kad 
užteksią ir gilesnės lėkštelės, 
bet senutė prikrovė pilnite 
laitį baltąjį dubenėlį it pas
tatė, kad valgylių. Kai moky

tojas valgė kalbėdamas apie 
daugelį dalykų, ji vis žiūrėjo 
į baltų vinučių vainikėlį, aps
kriejusi apie drumzlinai gels 
vą medų, ir vis norėjo pa-j 
klausti, bet kiti už ją buvo 
greitesni ir kalbėjo apie to 
kius dalykus, kurie visiškai 
nebuvo įdomūs. Pagaliau, kai 
visi pritilo, lyg naujų žodžių 
ieškodami, ji išdrįso:

— Ar mokytojas buvai Ry
goj?

Rygoj. Ne, Rygoj jis nebu 
vęs. Net jeigu ir pasitaikytų 
nuvažiuoti, manąs — pirmą 
sykį paklysti reikėtų.

O ji buvusi. Koks miesto 
nuostabumas! Ir turtų kiek! 
Ji ir tą dubenėlį iš ten parsi
vežu 8»i.

Dabar visi tyli, o ji pasako 
ja. Ji taip daug turi pasakoti 
tam jaunam žmogui, kuris 
Rygos nėra matęs

Jau namo! patrakėmis ra
sas braukdama, ji galvojo
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kuo naudojas visos kultūrin
gosios tautos ir ko siekia sve 
timu jungu besikratančios, sa 
varankiam gyvenimui bundan 
čios tautos. Tai išeivijos tal
ka savo tautai, pavergtai ir 
izoliuotai, negalinčiai reikštis 
nei žodžiu, nei veiksmu.

Atsižvelgiant j minėtuosius 
pagrindinius siekimus, ir P LB 
Valdybos veikla reikšis šio
mis sritimis:

1. DĖMESIU LIETUVOS 
LAISVĖS KOVAI. Šiam tiks
lui P LB Valdybai rūpės, kad 
Lietuvos laisvės kova būtų 
kiekvieno lietuvio patriotinė 
pareiga. Jos sėkmingumas pri 
klauso nuo vieningo ir atsa
kingo vadovavimo. Todėl PLB 
Valdyba tain pat sieks, kad 
Lietuvos laisvės kova tokią 
vieningą ir atsakingą vadovy 
bę turėtų. Ji tęs buvusios 
PLB Valdybos pradėtas poli
tinių mūsų veiksnių vienijimo 
pastangas.

2. DĖMESIU LITUANISTI 
NIAM ŠVIETIMUI. Šiam tiks
lui PLB Valdybai rūpės, kad 
lituanistinis švietimas būtų ne 
tik tėvų bei mokytojų, bet ir 
visų bendruomenių didysis 
reikalas Atskirų kraštų ben
druomenių švietimo darbui de 
rinti, programoms lyginti, va
dovėliams bei kitoms moky. 
mo priemonėms pasigaminti 
ir kitiems švietimo uždavi
niams vykdyti sudaromas Švie 
timo Skyrius Kultūros Tary
boje.

3. DĖMESIU TAUTINEI 
KULTŪRAI. Šiam tikslui PLB 
Valdybai rūpės ne tik šią 
kultūrą, kaip ryškiausią tau
tinės gyvybės apraišką, išlai
kyti, bet taip pat ir ugdyti 
bei brandinti Lietuvių moks
lui bei menui kelti, apskritai 
atskirų kraštų bendruomenių 
kultūrinėms pastangoms de- 
rinti ir kultūriniam darbui 
planuoti bei gyvinti ir toliau 
veiks PLB Kultūros Taryba.

4. DĖMESIU TAUTINIAM 
SOLIDARUMUI. Šiam tikslui 

PlB Valdybai visų pirma rū 
pės, kad lietuvių pasaulėžiū 
rinės, srovinės ir kitokios 
skirtybės, natūralios laisvų 
žmonių gyvenime, nestelbtų 
tautinio jų broliškumo, ypa
čiai pabrėžtino svetur gyve 
nant. Tautinis solidarumas, 
kaip aukščiausioji tautinė do
rybė, būtinas ne tik mūsų 
veikloje, bet ir tarpusavio san 
tykiuose, nelaimių, darbo, vers 
lo ir kitais atvejais. Matomas 
tautinio solidarumo • ženklas 
yra Nuolatinio tautinio solida 
rumo įnašo mokėjimas, kuriuo 
aktyviai apsisprėndžiama už 
priklausymą tautinei savo ben 
druomenei ir paremiami jos 
siekimai Stipriai, tvarkingai 
ir drausmingai Bendruomenei 
būtina, kad jos nariai, be sa
vo reikalų, taip pat paisytų 
ir bendrųjų.

Minimiems siekimams įgy
vendinti taip pat reikalingos 
ATITINKAMOS PRIEMONĖS 
IR BŪDAI. Iš jų pabrėžiamai 
paminime:

1 GIMTOJI KALBA lietu
viui yra tautinės jo garbės 
reikalas ir raktas į dvasinius 
tautos lobius, todėl PLB Vai 
dybai rūpės, kad ji būtų var
tojama visu jo gyvenimo plo
tu: šeimoj, mokykloj, draugi 
joj. bažnyčioj Tautinės draus 
mes ir tvarkos reikalas taip 
pat rašte vartoti vieną rašy
bą, ir tokia rašyba yra tradi
cinė jablonskinė rašyba ir to 
kia rašyba yra tradicinė ja 
blcnskinė rašyba, nepriklau 
somos Lietuvos atitinkami] įs 
taigų oficialiai įvesta ir nie 
kieno neatšaukta Ji būtina 
ypačiai mokykliniams vado 
vėliams.

2 DEMOKRATINĖ SANT
VARKA yra esminė sąlyga 
demokratinei Bendruomenės 
dva iai ugdyti, todėl PLB Vai 
dybai rūpės, kad periodiškai 
nuo apačios iki viršaus besi
kartojanti rinkiminė procedū 
ra sudarytų visiems sąlygas 
Bendruomenės rinkimuose da 
lyvauti — rinkti ir būti ren 
kamįems Šitai turi skatinti

A. Tyruolis

Tėviškės Legenda
Žemčiūgų žodžiais sukurta 
Brangi mūs tėviškės legenda, 
Nuo marių kyla pasaka, 
Sidabro lietumi ji krinta.

Pirkelėj dūminėj, tamsioj,
Nešvitus sambrėškai rytuos dar, 
Išmokė motina vaikus
Skaityt, bedūzgiant verpstei josios.

Giliai užanty slėpdama,
Išlaikė ji mums žodį savą, raštą.
Karžygė žemės Baltijos, 
Velykinės ugnies parnešus.

Artojas mūs lygių laukų,
Kurs prieš saulėtekį dar kelia, 
Apart išėjo Lietuvos
Dirvonuos glūdinčio vargelio.

Ir kai velėna įveikta
Ten saulėje alsavo,
Širdy sau svarstė vienas jis, 
Kaip į aruodus virs ten javas.

individualinę iniciatyvą, suge 
bėjimus bei polėkius ir įjung 
ti į bendros atsakomybės per 
gyvenimus.

3. Literatūra, dailė, muzika 
ir mokslas yra subtylios tau
tinės kultūros apraiškos ypa 
čiai susijusios su pačių kūrė
jų ir mokslininkų individualy 
be Atsižvelgiant į išskirtiną 
kūrybos reikšmę pačiam tau 
tos ir jos išeivijos likimui, 
meno ir mokslo kūryba taip 
pat nusipelno ir išskirtinio vi 
suomenės dėmesio Todėl PLB 
Valdyba skatins indi vidualinę 
kūrybą ir stengsis sudaryti 
palankius pasireiškimus ir dar 
bo sąlygas lietuviui kūrėjui 
ir mokslininkui, kad jo dar 
bas galėtų plačiai patarnauto 
tautai, išeivijai ir žmonijai.

4 JAUNIMAS la’kc ėkmėje 
perims vyresniųjų dirbamus 

darbus. Veikti išmokstama tik 
veikiant, todėl PLB Valdybai 
rūpės, kad jaunimas įsigytų 
Bendruomenės darbui reifca- 
lingų nusiteikimų ir įgūdžių. 
PLB Valdyba kreips reikiamą 
dėmesį jaunimo organizaci
joms ir šauks laisvojo pašau 
lio lietuvių jaunimo kongresą-

5 vienų kraštų lietuvių ben 
druomenės yra gausesnės ir 
pajėgesnės, kitų kraštų — 
mažiau gausios ir pajėgios. 
Taip pat nelygiai pasiskirsč u 
sios ir kultūros darbo pajė
gos Kai vienų kraštų lietu
viai jaučia kukūros perteklių 
kitų kraštų lietuviams savas 
kultūrinis gyvenimas tėra ne 
pasiekiama s\ajonė. Todėl 
PLB Valdybai rūpės kaddau 
giau turį duotų mažiau turin 
tiems — reng MENININKŲ, 
SPORTININKŲ IR KT GAS

TROLES.
6. Išeivijos lietuviai daug 

statė ir tebesta to. Bet si sta
tyba tik iš dalies tepatenkina 
tautinius poreikius. Tuo tarpu 
būtina ir tokia pastogė, kur 
galėtų glaustis centrinė litua
nistinė biblioteka, meno gale
rija, muziejus, pasaulio lietu
vių archyvas, muzikologijos 
archyvas ir kitos visos kultu 
rinės lietuvių išeivyfyės ver
tybės. Todėl PLB Valdybai 
rūpės, kad Lietuvių Kultūros 
Namų kūrimo idėja būtų įgy
vendinta ir ilgainiui taptų kul 
tūriniu lietuvių centru-.

. 7, Tarp atskirų raštų ben 
druomenių ir net tarp atskirų 
plačiai po pasaulį išsisklai
džiusių lietuvių būtini pasto
vūs ir nuolatiniai ryšiai. To
dėl PLB Valdyba leis biulete 
nį «Pasaulio Lietuvį», kuria
me turės atsispindėti ne tik 
PLB gyvenimas bei darbai, 
bet kitos lietuvių kultūrinės, 
socialinės, visuomeninės, eko 
nominės pastangos apskritai. 
Rūpindamasi lietuvių mokslo 
ir meno darbais, PLB Valdy
ba taip pat sieks artimai ben 
dradarbiauti su atitinkamomis 
institucijomis bei draugijomis. 
Pačios Bendruomenės idėjai 
ir darbui populiarinti išleis 
šios rūšies leidinių.

8. Didesni darbai negalimi 
be finansinių išteklių, todėl 
PLB Valdybai rūpės, kad vi
sų kraštų bendruomenės lai
ku ir tvarkingai atsiskaitytų 
iš jai pagal PLB Konstituciją 
priklausančių sumų PLB Vai 
dyba taip pat ieškos ir savų 
papildomų lėšų šaltinių.

Štai tie mūsų rūpesčiai, ku 
riuos keliame aikštėn, tikėda 
miesi ir jūsų visų dėmesio, 
paramos ir talkos. Didelę naš 
tą tekelia daug rankų!

PLB Valdyba
J. J. Bachunas — pirm kas, 
St. Barzdukas, Dr, Alg. Nas- 
vytie, Alf Mikulskis, Vyt. Ka 
mautas M. Etenkauskienė, J. 
niškis — PLB Kultūros Tary

bos pirmininkas 
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apie vakarykštį pasikalbėjimą 
ir apie tuos žodžius, kuriuos 
dar užmiršo pasakyti Jai da
bar ateina į galvą visiškai ki 
tokie žodžiai, ir net net širdį 
suskausta, kad vakar taip blo 
gai tesugebėjo papasakoti

Gintutis pasitinka senutę 
aut slenksčio. Prieš valandė
lę motina išėjo į lauką, o jam 
liepė sėdėti prie lango ir 
laukti senelės Ji parnešianti 
pilną sterblę riešutų.

— Senele, ai daug liesutų? 
— pasitinka vaikas senelę ir 
pats visas tampa klausimu ir 
neišmatuojamu troškimu.

Kai senelė verčia iš kiše
nių dideles gelsvas kekes ir 
tamsiai geltonus riešutus ant 
stalelio, Gintutis atsistumia 
kėdę, pasistoja aukščiau, iš 
džiaugsmo trypia kojytėmis, 
ploja rankutėmis ir klyltoa, 
klykia

Senutės veidas nusiplieskia 
jauna šypsena. Ji glosto gels 
vus vaiko plaukus ir žvelgia 
į jį su pilna visiško atsidavi 

mo širdim.
Paskum ji pasodina Gintutį 

ant stalelio, suieško plaktu 
ką o vaikas deda į tam tyčia 
ties stalo k* ja padarytą duo
butę po vieną riešutą ir pyš
kina, pyškina

Jis ką tik tepabaigė ket
virtus metus, ir tas darbas 
jam netaip lengvai vyksb. 
Kartais riešutas ištykšta, ir 
vaikas turi daug rūpesčio, kol 
surenka skanius sultingo bran 
duolio trupinius, o kartais rie 
šutas kaip kulka išsprūsta iš 
pó plaktuko ir nuzvimbia kur 
į viduaslį. Tada vaikas šaukia:

— Senele, senele! Paduok 
liesutą!

Senelė atneša, o kartais il
gai kubrinėja apie stalą, apie 
lovą k ieško. Ginti, čiui tai 
patinka Jis staiga padaro ne 
tikėtą išradimą. Kai plaktuko 
smaigaliu suduodi, riešutas 
visada pasišokinėdamas nu
zvimbia į šalį. Ir dabar -pra 
sideda lenktynės Lenktynės 
tikros ir pilnos azarto! Gintu- 

kas svaido ir juokiasi pasi- 
klekendamas, galvutę į užpa
kalį užversdamas, o senelė 
graibsto juos iš pastalės, iš 
palovių ir nuo vidurio aslos.' 
Kai visi riešutai atsiduria se
nelės kišenėj, ji prieina prie 
stalelio, uždeda seną ranką 
ant gelsvos galvutės ir rimtai 
pasako:

- Gana, Gintuti Tu savo 
senelę visiškai nugainiojai. 
Dabar būk geras vaikas. Čiu- 
kutės nori valgyti Aš eisiu 
lapų parinkti, o tu čia pasė
dėk, subaik riešutas, pro lan
gą pasižvalgyk Gerai, Gin 
tuti?

— O aš čiukutę ar valgy
siu? — staiga paklausia vai, 
kas.

— Žinoma Čiukutė užaugs, 
bus dešrelių...

- O tu ar valgysi? — jis 
neduoda senelei užbaigti sa
kinio.

— Valgysiu, mažuti, Ir tėtė 
ir mama valgys.

Senelė išeina į daržą su 

šypsančiu veidu, ii’ vaikas ją 
mato, aukštai sijoną pasikai- 
ši įsią gurinėjančią tarp ved
lių rasotų burokų. Čiukutė. 
Ne čiukutės jis nemėgsta. 
Kai praleidžia, ji lenda artyn 
ir savo smailiu snukiu gali 
p Iva iškabinti Tą vakas pui 
kiai žino, ir jam daug mie
liau būtų, kad senelė jų vi 
siškai nešertų Po valandėlės 
vaiko dėmesys krypsta vėl į 
riešutus. Jis daužo juos da
bar atsargiai, kad kuris nenu 
kristų, ir jie visi pasidaro 
klusnūs Net susiploti perdaug 
nesusiploja.

Gale stalo įkyriai kyšo ke
lios nuolatinio šveitimo nuži
bintos galvutės. Seniai jos čia 
kaiin kieno sukaltos Aplink 
medis jau padilęe, ir jos pa 
kilusios kaip ant kalnelių Gin 
tutis suduoda joms po sykį 
po kitą, bet atrodo, kad to jos 
nejunta, ir tada ateina iki 
svaigumo saldi kalimo aistra. 
Plaktukas tik pyška ir skam
ba Nors vinutės seniai jau 
susmigo, kiek tik begalėjo, 

— vaikas neatleidžia. Tik po 
geros valandėlės pakelia įši
lusį veidelį ir žibančias aku
tes. O, kad dar būtų vinučių 
Daug daug vinučių - lokių 
didelių ir mažučių, kaip ėglio 
spygliai.

Senelė jau prisirinko lapų 
ir, ant priemenės slenksčio 
atsisėdusi, piam to. Vaikas jos 
nemato, bet girdi vienodą rit 
mingą peilio šlumsėjimą Jis 
mėgsta tada pasėdėti ant se
no ir giliai į žemę įminto ak 
mens, ant kurio nuo slenks
čio byra supiaustytos žolės į 
aukštą smailią kupetą. Peilis 
prityla, ir vaikas žino, kad se 
nelė dabar tą kupetą atsar
giai paspaudžia į šalis nužars 
to kupetos smailumą Vaikas 
mielai nueito} ir atsisėstų prie 
senelės kojų, bet jis turi nuos 
tabu daikiią: jis varto bailųjį 
dubenėlį ir p rštuku brauko 
vinučių galveles pakraštė
liuose.

(B D.)
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Auksiniai Rutulėliai
Marija Pečkauskaitė

Kai dar tebebuvau vaikas, 
gavau vieną kartą gražų žais 
lą. Tai buvo įvairiaspalviai 
stikliniai rutulėliai, dėstomi 
visokiais raštais ant tam ti
kros lentelės. Jų tarpe buvo 
ir tokių, kurie atrodė kaip 
auksiniai. Nebežinau iš kur 
man atėjo mintis žymėti Ui i s 
rutulėliais savo išgyventąsias 
dienas Jei kurią dieną būda
vau mandagi, dabšti, gera, 
tai vakare mesdavau į tam 
tikrą dėžutę auksinį rutulėlį, 
jei kas nors nebuvo kaip rei
kiant. mesdavau tamsų

Šeštadienį nunešus tą dė
žutę pas motiną, skaitydavau 
rutulėlius

Dar ligi šiol tebeatmenu fą 
gėdą ir tą apmaudą ant pa
čios savęs, kuri slėgdavo ma 
no mažą sielelę, jei dėžu ėję

Džukija, Gausi Istorinėm Vietovėm
Jonas Miškinis

Apie Džūkijos praeitį bylo
ja ne tik buvusios senovės so 
dybos, akmens, žalvario radi
niai bet ir piliakalniai, alka- 
vietės ir milžinkapiai Tokių 
istorinių liekanų labai gausu.

Piliakalniai supilti žiloj se 
novėj, dar akmens amžiaus 
gadynėje Kai kuriuose iš jų 
bū:a gyvenamųjų vietovių, ta 
čiau svarbiausias jų uždavi
nys — gintis nuo priešų

Vėlyvesnių laikų piliakalniai 
žymiai didesni Jų šlaitai nu
kasti stačiai, aplinkui juos 
yra užsijikę pylimo žymių To 
kie piliakalniai stūkso aukš
tose vietovėse, arti vandenų 
— upių bei ežerų. Tokiuose 
piliakalniuose landama ak
mens amžiaus kultūros žymių.

NEMUNO GRANDINĖ

Abipus Nemuno krantų, pi
liakalnių yra visa grandinė. 
Atrodo, kad jie turėję seno
vės laikais didelės strategi
nės reikšmės. Tokių piliakal 
nių viršūnėse būdavo sargy
bos, kurios, pastebėjusios prie 
šą, duodavo žinią kitoms pi
lims. Stipresni vyrai bėgdavo 
į pilį gintis, silpnesnieji, mo
terys ir vaikai, lysdavo į gi 
rių tankynes.

Dzūkijoj yra ir tokių pilia
kalnių prie kurių iš trijų pu
sių nebuvo galima prieiti. To 
kie piliakalniai būdavo apka
sam! pylimu, tarp kalno ir py 
limo eidavo gilus griovys, į 
kurį galima būdavo ir van 
dens prileisti. Viršų dar ap 

būdavo tamsių rutulėlių; ir 
sunkiausias už viską tas jaus 
mas, kad tai nepataisoma Nie 
kaip, jokiu būdu nebeatmai- 
nysi jau tų gražių rutulėlių, 
niekados nebepadarysi jų auk 
sinių Liūdnai, pilnomis ašarų 
akimis žiūrėdavau į rutulėlius, 
t Kar ą mano mažasis broliu 
kas, matydamas mane tokią 
nuliūdusią, tarė:

— Duok, aš išmesiu juoduo 
sius ir įdėsiu auksinius Štai, 
Ir bus kaip nori Bet aš liud 
nai papurčiau galvą

— Ne tai vistiek bus nu
sukta Kas iš to? O kas iš
mes tuos kuriuos Viešpats 
Dievas deda į mano indą?

Taip Kas jas atmainys tas 
valanda*, kurios kasdien 
grimsta į amžinybę?

tverdavo s.ačia rastų tvora. 
Ir jau tokioj vietoj statydavo 
pilies trobesius. Iš tokios pi
lies per balą eidavo siauri, 
vingiuoti, akmenimis grįsti 
keliai. Jie būdavo apaugę žo
le arba apsemti vandeniu, ir 
tik vietos gyventojai juos ži
nodavo. Priešas negalėdavo 
pasinaudoti.

LIŠKIAVOS PILIAKALNIS

Liškiava — nedidelis bažnyt 
kainais, prisig audęs prie kai
riojo Nemuno kranto Vieta 
ir apylinkės labai gražios. 
Prie Nemuno stūkso piliakal
nis su pilies liekanomis. Ge
ra yra užsilikę paslaptingi di
džiuliais akmenimis išmūryti, 
į požemius veda urvai. Pava
karį. o taip pat ir po didelių 
liūčių pilies akmens griūva, 
slenka pakrantėn. Nuostabų, 
kad senovėje lietuviai primi
tyviu būdu sugebėdavo tokius 
didelius akmenis sumūryti į 
aukštą pilį. Prie piliakalnio 
randama įvairių senoviškų lie 
kanų — pinigų, ginklų ir mo 
linių šukių su lietuviškais or 
namentais.

GARSIOJI MERKINĖS PILIS

Merkinė Dainavos — krašto 
sostinė. Krėvė Mickevičius šią 
pilį vaizduoja taip:

«Ten, kur sriaunus Merkys 
bėgdamas, tekėdama1- per ža 
lias pievas, per alksnynus, krū 
muotus šlaitus, plukdo savo 
tyrų vandenį platun Nemunė
lio, yra ten aukštas kalnas,

Jonas Šoliunas

Vasara l aiiiry
Vėjas lekia per laukus, 
Vėjas draiko jai plaukus, 
Vėjas dūksta, šėlsta, šėlsta, niršta... 
Ir nubėgęs juroj miršta.

Marių krantan bangos lūžta.
Aš paimsiu jųjų gniūžtę 
Ir nuplau du josios kojas. 
Kurios jaunos ir liepsnoja, — 
Saulės deg’ntos per dieną, 
Nubučiuotos jauno vėjo.

Bangos klikit, siauskit, bėkit,
Tik man laimės neužliekit, 
Kai su vėju, su plačiuoju, 
Jos gražias akis bučiuoju.

visų kalnu aukščiausias, ( 
ant to kalno tvirta pilis, gar
si Merkinė visų pilių tvir
čiausia Milžinai ją statė, ne 
žmonės; nuo septynių mylių 
iš vakarų, iš pietų ir iš kitų 
šalių vežiojo sunkius akmenis 
Kur gali tos pilies pamatuose.!

Merkinės piliakalnis labai 
originalus. Jis stovi prie tri
jų upių — Nemuno, Merkio 
ir Staugęs Stangės upelis, te 
kėdamas prie pat piitakalpio 
pašonės, negailestingai griau 
na iš kairiosios pusės jo pa
pėdę.

Apie Merkinės piliakalnį 
apylinkės gyventojai žino la
bai daug įdomių pasakojimų 
bei padavimų, ku: iuos plačiai 
porina rašytojas proí. V; Krė 
vė savo knygoje «Dainavos 
šalies senų žmonių padavi 
mai»

MARGIO KALNAS

Punios piliakalnis vadina
mas Margio kalnu Šis pilia 
kalnia kol kas nėra taip pa
čios gamtos skriaudžiamas, 
kaip kiti Jis stovi ypatingai 
gražioj vietoj Nuo jo viršų- 
kalnio gamtos vaizdai žavin
gi. Čia pat jo pašonėje ban
guoja platusis Nemunas su 
gražiomis pakrantėmis, o ne
toli dunkso lyg dangiį parė 
męs, didžiulis Punios- šilas.

—o—
PiliaKalnio viršūnė gana pla 

ti. Čia caro laikais buvo įsi 
kūrę du «grytelninkai». Pasi
statę mažas pirkeles, ramiai 
gyveno, vėliau piliakalnyje 
pradėjo sodyti daržoves. Toks 
ūkininkavimas piliakalniui da 
rė daug žalos. Lietuvos ne 

priklausomybės metais tie pi 
liakalni- naujakuriai buvo iš
kelti kitur.

Margio kalnas turi didelės 
patriotinės reikšmės. Žinom, 
kad mūsų seneliai labai my- 
ėjo laisvę. Kai pradėjo lan

kytis į Lietuvą kryžiuočiai, lie 
tuviai kaudavosi ligi paskuti
nio. O jei matydavo, kad ne
beištvers. geriau žūdavo, ne
gu pasiduodavo vergi jon Pa 
sakojama. kad čia, Pilėnuo
se, 1336 metais su savo vy
rais kovėsi kunigaikšti Mar 
gėris Sukrovė laužą, kuria
me visi ir žuvo Priešas, ūžė 
męs pilį, nerado nė vieno gy 
vo kario.

ALKAVIETÉS

Alkavietės — tai tokios vie 
tos, kurios senovėje buvo skir 
tos tikybos reikalams. Mat, 
dzūkai senovėje irgi buvę 
gamtos jėgų garbintojai Jiems 
tada rodėsi, kad visa gamta 
yra pilna slaptų, galingų, ne
suprantamų jėgų O tos jėgos 
kur kas galingesnės už žmo 
gų. Vienos — geros, teikia 
žjm-ogui palaimos bei džiaugs 
mo; kitos — piktos, reiškian
čios mirtį ir visokias nelai 
mes.

Saulė linksmai šviečia, šil
do ir gaivina visą gyvį, o per 
kūnas baisiai trankosi, blyksi 
žaibas. Tai mirties pranašas, 
Todėl saulė, mūsų senolių 
manymu, buvo gerosios jėgos 
reiškėją, dievo dukra, perku 
nas rusčionfs. Dzūkai, kaip 
ir visi kiti senovės lietuviai, 
laikydavo dievybėmis saulę, 
mėnulį, žvaigždes ir kitokius 
gamtos reiškinius. Visa gam

— Lapkričio 10 d. įvyks 
Liet Kat, Moterų Draugijos 
ruošiama programa.

Ateikite visi, nes bus labai 
juokingas ir įdomus vaidini
mas ir po vaidinime «ŠO
KIAI».

Tik neužmirškite:
Lapkričio 10 dieną,
Seselių gimnazijos salėje,
15 valandą,
Privalome susitikti.

UŽDARYTOS DURYS

Prae tą sekmadienį aš bal- 
savaufuž bažnyčių uždarymą 
— ne del paniekinimo, ne del 
noro, bet visai neapgalvotai, 
visai indiferentiškai Aš bal
savau už bažnyčios durų už 
darymą, kad tiesa, kurią j 
skelbia būtų panaikinta. Aš 
balsavau prieš Evangelijos 
skelbimą balsavau kad mūsų 
kunigai nustotų skelbti Kris
taus garbingąją tiesą. Aš baK 
eavau, kad vaikai nebegalėtų 
girdėti apie Dievą ir jo įsta
tymus.

Matai, praeitą sekmadienį 
aš būčiau galėjęs eiti į baž 
nyčią; ir aš turėjau eiti, bet 
nėjau Ir tuo del savo tingė 
jimo ir indiferentiškumo bal
savau už bažnyčių uždarymą, 

ta jiems rodėsi turinti dvasią 
sielą; jie tai gamtai melsda
vosi Labiausiai garbindavo 
ugnį.

Dzūkijoj alkaviečių gana 
daug. Dažniausiai ežero sa 
lėlės arba atskiri kalneliai ir 
nedideli piliakalniai. Kalneliai 
buvo vadinami alkakalniais.

MILŽINKAPIAI

Milžinkapiais dzūkai vadina 
tokias vietas, kur senų seno
vėje laidota žmonės. Milžin 
kapini yra supilti iš žemių, 
įvairaus didumo ir pavidalo; 
kartais sudėti iš akmenų ant 
sudegintų ir retai nedegintų 
lavonų

Vietomis milžinkapiai yra 
apaugę dideliais medžiais, Lie 
tuvos nepriklausomybės me
tais, gerinant vieškelius ir tie 
siaut naujus kelius, kasant 
žvyrių, d^iug kur buvo" palies 
ti milžinkapiai, kuriuose be 
sudegintų lavonų buvo rasta 
kariškų senoyiškų’ginklų; ie
čių, žalvarinių sagčių, apyran 
kių ir kitokių puošmenų. Ras 
tieji daiktai buvo saugojami 
Alytaus dzūkų muziejuje, įku 
riame buvo gausus ir įdomus 
proistorijos skyrius

4
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Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Jaçana klierikų kopi. 8,15 vai.
Som Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 3,23 - 10 • c/101ll02 Rua Coelho Neto, 281

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

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Uda.
(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 Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 • VILA ZPLINA - SÃO PAULO

PRANAS & CIA. LTDA
MadeirasHem geral

: SÈDE Rua México, 98 - 9.O' - sala 904 — Bone 52-0229 j

!
 Endereço Telegráfico: « C A B I U NA»

Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de í

j Manque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR’, SIUVIMO -MOKYKLA

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

A N T A N C ff) A VIILO N I©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

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

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

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)

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

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

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

Casa Sprindys & Cia.
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.

1EfC KITOKIO CONTAEIL

^AJCIIMIENTC
r •

irmãos Nascimento
RE€. C.R.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 — Nejudomo turto parųavimbs 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 s.-Paulo

į Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,

f K e t v i r t ą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

. Kasdien 20,15 iki 20,50 vali 
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

{HgHfrįnfHįHĮl »<< į- >į -Į- -į- » j- į- «I» »>4- -f - ♦ ♦ <

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUB 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Ar --m 
t I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

i i ioya ziniio yrr aaaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO
a sa m r b- b m b 
sS a tu n..............-IBS B » ------------**------ ................................................... ••.................

JStatybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių fe 
krautuvė tiktai pas fe

JAKUTIS & L A P IE N I S LIDA.
t!

£■«> ua>. Mo>« «a ■■■■ ■■■• «n «e • > ■ •••• • «•’’■•••J-'J** ■ “J J 2 ’ aaagl J S’«■* -•» ■■<»( ■■■» avotc- n
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

T PETRAS DAUGINTIS S. J.

Lapkričio 4 d 13 vai au
tobusu iškeliavo atgal į Uru
gvajų misijonierius Dr Petras 
Daugintis S J., kuris apie 
pora mėnesių buvo pavada
vęs Kun Dr Milių, buvusį 
atostogų Siaurės Amerikoj

Pakeliui kun Petras sustos 
Porto Alegre vienai savaitei, 
aplankys tenykščius lietuvius 
ir atlaikys lapkr. 10 d jiems 
pamaldas. Po to tęs kelionę 
iki Montevideo.

LIETUVIAMS PAMALDOS

Sekmadienį, lapk. 10 d pa-, 
mafldos įvyks Jaçanã 8,15 
vai., Bom Retire 10 vai. ir 
Utingoj 18 vai

— Metinės šv. mišios už 
SEBASTIÃO de ALMEIDA, S. 
José vaistinės savininką, bus 
13 d. lapkričio, 19,45 vai. (pen 
kiolika minučių prieš aštuo 
nias, vakare). Velionies šeima 
kviečia draugus bei pažįsta
mus atvykti į šv. mišias

— KLEOPAS GUDAVIČIUS 
mirė 6 d. lapkričio, Franco 
da Rocha ligoninėje. Gudavi 
čių šeimai liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame Sep 
tintos dienos šv mišios—eg
zekvijos bus 13 d. lapkričio 
mėn, 7,30 vai;,* V. Zelinoje.

— Į LIET. KAT. MOTERŲ 
Draugijos ruošiamą vakarą, iš 
įvairių São Paulo apylinkių 
ruošiasi nemaža žmonių at
vykti. Ir neapsigaus, nes pro 
grama bus įdomi. Del vyks
tančio vakaro šį sekmadienį 
Maldos Apaštalavimo Draugi 
jos narių susirinkimo nebus.

— Liet Kat Bendruomenės 
choro pirmininko J. Bagdžiaus 
iniciatyva, lapkričio 15 d pro 
ga ruošiama, dviem autobu
sais, trims dienoms išvyką į 
Rio de Janeiro bei jo apylin
kes.

— lapkričio mėn. 24 d. 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ras švęs tradicinę šv. Cecili

jos šventę Gi gruodžio mėn 
1 d. yra numatę suruošti iš 
važiavimą į A. ir K. Ambro- 
zevičių ūkį, prie 50 to kilome 
tro Via Dutra.

— Tradicinis Liet Kat. Ben 
druomenės choro Naujų Me
tų sutikimas Vila Zelinoje. 
gimnazijos salėje tikrai įvyks 
Jau yra padaryta sutartis su 
geru orkestru. Pakvietimais 
reikia iš anksto apsirūpinti.

- KUN DR. A MILIUS šią 
savaitę grįžo iš atostogų, ku 
rias praleido New Yorke ir 
Čikagoje —Cicero.

PAIEŠKO':

Irene Mironaitė, gyv. 44E9 
S. Richmond Street, Chicago 
32, Illinois paieško Augusti 
no Žemaičio, gyvenančio São 
Pauly.

Julija Vrubliauskienė paieš
ko savo brolio ANTANO TA 
RUČIO, Lietuvoje gyvenusio 
Kaune, Laisvės Alėja, turėju 
šio foto studiją. Po karo at 
vyko į São Paulo.

— Kalėdojimas Lapoj ir 
apylinkėse

— Vyrų Brolijos pikninką į 
Praia Grande ruošia 15 d lap 
kričio. Norintieji vykti priva 
lo užsirašyti pas Brolijos vai 
dybos narius. Iš Casa Verde 
vyks specialus autobusas Šios 
apylinkės lietuviai norintieji 
vykti pikninkan prašom užsi 
rašyti pas Jurgį Matelionį, 
Rifo Vichi. 201, ir pas Juozą 
Matelionį, Rua Yatai, 26, Mor 
ro do S.

Iš Vila Zelinos išvyksta 6 
vai. ryto, o iš Gasa Verdes 
5,30 vai ryto.

LIETUVIŠKOS RADIJO
PROGRAMOS LAIKAS.

Pranešame, kad lietuviška 
programa per Radio vlube 
de S into Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7,30 
(19 30) vai.

— Prof H. NADOLSKIS su 
šeima visų Šventų švenčių 
proga buvo atvykęs į S Pau 
lo. Šiais metais mokytojauja 
Catanduvoj. Nuo ateinančių 
metų persikels į S. Paulo Dės 
tys universitete. Taip pat tu 
rėš progos įsijungti į lietuvių 
kultūrinį gyvenimą.

— Inž L ŠL1KTA, tarny 
bos reikalais, pon i metų su 
šeima persikėlė į Nova Igua 
ęū arti Rio de Janeiro Gydy 
tojas brolis Juozas dirba São 
Paulo ligoninėj, S. Pauly.

— Laiškai: A. Seliokui, A. 
Žemaitaičiui, E. Pladui, A Ta 
tarūnui. A. Lazdauskui, J. Ru 
sevičiui. L. Šlapelienei, M 
Jurkoniui, I. Skurkevičiūtei, 
P Virbickui, VI. Januškevi 
čiūtei, O Mizarienei, A. Kai
riui, V. Balčiūnui.

MIELI SKAITYTOJA!

Kas dar už “Mūsų Lietuvą» 
neatsilygino už praėjusį lai 
ką, prašomi iai padaryti kuo 
skubiausiai!

“M L” Administracija

— Urugvajaus «Žinios» s pa 
lių 27 d. štai ką paduoda:

DEŠIMT M-TU 1953 tieji 
metai, Kristaus Karaliaus šven 
tė. Lynoja Dar anksti Dide 
lis žmonių būrys laukia prie 
lietuvių bažnyčios durų. Isto 
rinis įvykis Urugvajaus lietu 
vių kolonijoje Visi laukia 
Montevideo Arkivyskupo, ku 
ris šventins pirmąją lietuvių 
bažnyčią Urugvajuje Tai tre 
čioji lietuvių bažnyčia visoje 
Pietų Amerikoje. (Vėliau atsi 
rado dar viena, tai Rosario 
mieste Argentinoj, TT. Mari
jonų statyta Red).

Choras gieda Visų Šventų
jų litaniją. Arkivyskupas Dr. 
Ant. Maria Barbieri, T. J Bru 
žiko, S. J. ir T. VI Mikalaus 
ko lydimas, žengia į lietuvių 

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniejimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

pastatytą Marijos Širdies šven 
tovę.

Tai buvo prieš dešimt 
metų. Kiek kartų per tuos 
10 metų esame lankę tuos 
Dievo Namus! Čia melsdavo 
mės, čia džiaugsmo šventes 
švęsdavome. Bet kiek mūsų 
brolių ir seserų jau nebėra 
mūsų tarpe... Tarp kitų amži 
nybės miegu ilsisi São Paulo 
kapuose ir tas, kuris rūpino 
si tos bažnyčios statyba, T. 
Vi. Mikalauskas, S. J

LIŪDNA telegrama. Į mūsų 
dešimties metų jubilejų neat 
vyksta bažnyčios statytojas 
misijonierius T Jonas Bruži 
kas. S. J , nes greitomis ne 
galėjo susitvarkyti dokumen 
tų išvykimui, bet tikimės jį 
susilaukti Kalėdoms.

GRĮŽO. Urugvajun grįžo iš 
Ukrainos 7 narių rusų šeima. 
Kadangi du sūnūs tada neno 
rėjo su tėvais vykti į bolše 
vikų «rojų», tai jie dabar išsi 
rūpino per Argentiną, kad tie 
•laimingieji» vėl sugrįžtų iš 
«pažadėtos žemės», į tą taip 
«nekenčiamą kapitalistų kraš 
tą »

KORDOBOJ JAUNIMO STO 
VYKLA. Urugvajaus jaunimas 
rengiasi su dideliu entuziaz 
mu ten vykti, kai ateis vasa 
ros atostogos Stovykloje da 
lyvaus Argentinos, Brazilijos 
ir Lrugvajaus studentai bei 
moksle: viai Atidaroma jauna
mo kasa. Prašoma visų tau 
tiečių į talką - padėti surink 
ti jaunimui kelionpinigius.

IŠ T. J. GIEDRIO LAIŠKO

Gaila kad T. Bružiko nebu 
vo 10 metų šventėj Buvo la
bai gražu, bet jeigu jis būtų 
buvęs, butų dvigubai gražiau. 
Jo ir T. Mikalausko lotos ka 
bojo gražiai papuoštcs Balio
ne. Žmonių buvo kimšte prisi 
kimšę Pelnas yra skirtas pa 
ra pijai. Gauta virš 1500 pesų 
(apie, 100.000 kruzeirų), nors 

valgyta kalaĮ 
šai — geriau

— Rytų Vokietijoje, Baltijos 
kurorte Gral Mueriiz įvykusio 
je šeštoje Pabaltijo šokių jau 
nimo stovykloje dalyvavo ir 
grupė pavergtos Lietuvos jau 
nuolių

/

— Vasaros metu Vilniuje 
gastroliavo visa eilė daugiau 
šia rusų teatrų. Gastroliavo 
Charkovo rusų dramos teatras 
vėliau atvyko tik prieš dešimt 
mėtį įsteigtas Maskvos gastro 
linis komedijos teatras To 
teatro vyr. režisieriaus nuo
mone Vilnius esąs teatrinis 
miestas, jame susikryžiuoja 
kolektyvų keliai Rupiučio 20 
d. Vilniuje gastroliavo ir len
kų estrados meistrai.

-- Neseniai Maskvoj® vyku 
šioje 1963 m. visasąjunginėje 
meninės fotografijos parodoje 
20 darbų buvo eksoonavę ir 
Lietuvos fotožurnalistai Žur 
nale «Sovetskoje foto» S. Frid 
iiandas kriokavo Lietuvos fo 
tožurnalistas — esą jie neišsi 
vadavę nuo smulkių temų. 
Fridliandas aukštai įvertino 
sovietinės ELTOS fotokores 
pondenlo Baranausko, «Lit. ir 
Meno» fotokoresp R. Rakaus 
ko ir kitų darbus.

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Želi 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976 

V. Zelina
■■■■■■■MMBMBMBBMMIBnillWWI III B II IIHIMim

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala406, Tel. 35 8873.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597»

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

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 Andvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITUANIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Ay. 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.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 7,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fanu: 63-5975.

SKLYPAI ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių .

— PARSIDUODA SKLYPAS
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedios (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3. Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETU VA».
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