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LIETUVIŲ SĄJUNGOS BRAZILIJOJE VALDYBA 
VELYKŲ ŠVENČIŲ proga 

sveikina Sąjungos narius ir visus lietuvius 
linkėdami šventes praleisti linksmai ir laimingai, 

prisjaikant gražių lietuviškų tradicijų.

Lmkime džiaugsmingų
ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

choristams, jų tėveliams ir šeimoms, rėmėjams ir 
visiems bičiuliams nuoširdžiai remiantiems 

choro veikimą
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO VALDYBA

Prisikėlimo Rytmečio Prasmė
KRISTUS KÉLÉ> — MIRTIS KRITO

Ve’ykos atpirkimo šve ė 
Liturginiais savo veiksmais 
Bažnyčia kasmet primena 
mums tą d dį Kalvarijos jvy 
kį kuris buvo pažymėtas net 
sujudimu r amtoe gavalo; že 
mė drebėjo saulė užtemo 
Taip buvo mirštant Kris ui. Ir 
tas momentas - perėj mas iš 
senosios eros į naująją. Apri
musi žemė buvo nauja žemė, atokia pastanga patvirtindavo 
prašvitusi saulė buvo nauja baisią tiesą kad tarp Dievo 
saulė, atsipeikėję žmonės jau 
buvo nauji žmonės Pasaulis 
jau buvo atpirktas.

Atpirkimas yra išlaisvini 
mas Štai kodėl taip sename, 
taip naujame įstatyme Vely
kos yra didžiau io džiaugsmo 
šventė Išrinktoji Dievo tauta 
savo Velykomis prisimindavo 
išėjimą iš Egipto vergijos; at 
pirktoji Dievo žmonija prisi
mena išlaisvinimą iš nuodė
mės vergijos. Josios džiaugs
mas užtat daug didesnis. Šito
kio džiaugsmo prasmę turi 
krikštynų puota, šitokiu džiau 
gsmu žėri einančio nuo klau 
syklos žmogaus veidas Jie 
švenčia savo privatiškas Ve 
lykas. Mes esame reikalingi 
viešų Velykų. Mūsų kultūra 
irgi šaukiasi atpirkimo.

Pirmosios nuodėmes prakei
kimas slėgė pasaulį ir šis de 
javo josios pančiuose. Juk 
nuodėmės tragiškumas glūdi 
tame, kad ji atitraukia žmogų
nuo Dievo, nuo amžinajo gy Velykų naktis! «Tai naktis, 
venimo pasmerkdama jį kla- kuri stulpo šviesa išvaikė nu
$oti nežinojime ir menkystė-
- . Nuodėmė yra atsitrauki-

gyvenimo Vadinasimus nuo 
mirtis O kas karti jau mirė, 
to jokios žmogiškos priemo
nės nebeprikels. Taip yra su 
fizine mirtimi, taip su morali 
ne Čia glūdi nupuoJusios žmo 
nijos tragedija. Tūkstančius 
kartų žmonija bandė pakilti 
aukštyn ir tūkstančius kartų 
krisdavo 'emėn. Kiekviena 

ir žmogaus atsirado bedugnė 
kuriosjoks sutvėrimas negali 
peržerigti Čia reikėjo Dieviš
kosios galybės.

Todėl Dievas siuntė savo 
sūnų Jėzų Kristų kad šis sa 
vo nekaltumu pergalėtų pa 
šaulio sugedimą, ir savo pri 
sikėlimu — visur viešpatau
jančią mirtį Savo kančia, 
mirtimi ir prisikėlimu Krislus 
nutiesė tiltą per tą bedugnę, 
suvienijo atitrūkusią žmoniją 
su Dievu ir patiko priemonių 
toliau tęsti tą suvienijimo 
darbą

Šios priemonės, šis kelias 
prie Dievo yra krikščionybė 
Josios pamatuos glūdi auka 
Ir kuo kilnesnė idėja, tuo ne
kaltesnės bukos reikalauja 
Krikščionybė pastatyta ant 
nekalčiausios aukos — Dievo 
Žmogaus ir i&augusi iš ne
kalto kankinių kraujo. Krikš 
čionybė yra Dieviško plano 
vykdymas pasauly.

aidėjimų tamsybes. Tai nak 
tis, kuri šiandien per visą pa 

šaulį tikinčius Kristumi, ats 
kirtus nuo pa aulio ydų ir 
nuodėmių tamsos, gražina ma 
lonei sujuosia su šventumu. 
Tai naktis, kurią Kristus su 
trupinęs mirties pančius, kaip 
nugalėtojas pris kėlė» (Exult 
tet)

KAIP VELYKOS ŠVTNČA 
MOS TĖVYNĖJE? Ten ne 
skamba Velykų varpai, už 
draustos Prisikėlimo procesi 
jos — pavergtos Lietuvos ti 
klotieji dar tebegyvena Di 
džiojo- Penktadienio sutemas, 
persekiojimus Erodo ir Nero 
no laikų persekiojimai karto
jasi, atėjo katakumbų, Tylos 
Bažnyčios metai Štai davi
niai Vilniuje uždarytos 29 
bažnyčios ir 15 koplyčių Jos 
yra paverstos j pasilinksmini 
mų sales, teatrus, knygynus, 
sandėlius, fabrikus, o šv Ka 
zimiero. Lietuvos globėjo baž 
nyčia paversta bedievybės 
muzėjumi Kaune iš 29 bažny 
čių ir koplyčių jau 20 uždą 
ryta. Įgulos bažnyčioj muzė 
jus Prisikėlimo — radijo fa 
brikas.

Praėjo Erodai ir Neronai 
Grius ir mūsų dienų Neronai. 
Ir Pavergta Tėvynė sulauks 
džiaugsmingo Velykų rytme 
čio.

Lietuviška radijo programa tik tai per RADIO
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpomis 31

metro bangomis sekmadieniais 8 vai, ryto

— Su Velykų šventėmis atė 
jo atoslūgis ir Brazilijos vi
daus politikoje Politikai išva 
žinėjo į provinciją Kovo m. 
19 d ção Paulo mieste demo 
kratinio ir prieškomunistinio 
nusistatymo visuomenės orga 
nizacijos suruošė didžiulį, su 
apie pusę milijono dalyvių, 
dėmonstraciją už demokrati
ją ir konstituciją, prieš ko
munistinės tendt-ncijos oikta 
turą Ši demonstracija šimtu 
procentų buvo įspūdingesnė 
už 13 d Rio de Janeire su
ruoštą vyriausybei artimų žmo 
nių demonstraciją, kur tvar
kos palaikymui buv‘ atvesti 
tūkstančiai kareivių su tan
kais. Šiuo metu Brazilijoj ko
kioms nors pol tinėms av n- 
tiūroms nėra palankios dir
vos. Padėtis baigia nusistovė
ti Sulauksime prezidento rin
kimų ir po to naujo * vyriau
sybės, kuriai gai būt pavyks 
Brazilijos sugriuvus) ekono
minį gyven mą atstatyti, aiš
kiau apsispręsti vidaus ir už
sienio politikoje.

— Paskutinė JAV preziden 
to L. JOHNSON kalba, paša 
kyta Vašingtone, turėjo 
padaryti įspūdžio ir Kruščio- 
vui, Prez kalbėjo statybos 
darbininkams, kad kar^s šioj 
atominėje eroje yra neįmano
mas. Už tat suinteresuotos pu 
sės turi ieškoti būdų susitar 
ti išspręsti problemoms Be
lieka tiktai taikos ieškoti.

Reikia žiūrėti, ar Sovietų 
Sąjunga yra nusiteikusi pla
čiu mąstu spręsti problemas 
Būtų skaudu, sako preziden 
tas jei pasaulis amžinai skra 
j-otų ore tarp karo, kuns yra 
neįmanomas ir taikos, kurią 
nežino kaip įgyvendinti.

Tikrosios taikos rusai nega 
Ii pageidauti, nes jie turėtų 
pirmoj eilėj grąžinti paverg 
tiems kraštams laisvę. Taika 
be laisvės nėra įmam ma 
Tankais palaikoma taika nėra 
taika, bet vergija.

— Kcmubistinės Kinijos 
spauda vėl pradėjo be pasi
gailėjimo pulti Maskvos ko
munistus.

— Buvęs prezidentas Jus 
celin Kūbitschek pagaliau 
jau apsis rendė. arba teisin 
giau sakant, aplinkybės pri 
vertė apsispręsti. J. Kubits- 
chek nenorėjo išeiti opozici- 
jon prieš prezidentą J, Gou
lart, tikėdamasis jo paramos 
rinkimų metu Bendrai J, K. 
pasisakė prieš komunizmą ir 
už konstituciją.

— Sovietų Sąjunga yra at
silikusi mokesčių sumokėjime 
Jungtinėms Tautoms Jungti 
nes Tautas gali ištikti finansi 
nis krizis Maskoliai sako, jei 
iš jų bus reikalaujama mo
kesčių, jie pasitrauksią iš Jucg 
tinių Tautų Organizacijos.

— Čilėje reiškiama sueirū 
pinimo, kad rinkimus į prezi 
dentus gali laimėti kairiųjų 
kandidatas.

PERSIKELS SÃO PAULO 
ESTADO VYRiAUSYBĖ

Jau yra nuspręsta São Pau 
Io estado vyriausybės būsti
ne perkelti iš Campos Eliseos 
į Morumbi, į Matarazzo pas 
lalytus universiteto rūmus Per 
sikėlimo laikas nepaskelbtas.

— Sov. Rusijos spauda nuo 
lat talpina straipsnių pajuo- 
k ančių religiją,
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2 pusi.

Nauji puolimai prieš JAV vyriausybe
Ryšium su Philadelphijos 

mieste federalinio teismo pa
darytu nutarimu suteikti JAV 
pilietybę A. Impulevičiui (Im 
pulioniui) Sovietijos ir ypač 
okupuotos Lietuvos spaudoje 
paskelbta visa eilė piktų 
straipsnių, nukreiptų prieš 
JAV, jos vyriausybę. Pasta
ruoju metu JAV vyriausybė 
ar jos politika net suplakama 
su vad. rasistiniais ar deši
niųjų radikalų sluogsniais. 
«Tiesa* vedamajame str. (nr. 
49 vas. 27) pažymėjo, kad kai 
kurie «žmonės JAV skleidžia 
nacizmą arba žiūri pro pirš 
tus j jo skleidimą, įnirtingai 
priešinasi taikos judėjimui, 
skleidžia rasizmą, kursto ka
rinę isteriją, kiršina prieš Ku 
bą ir rcgina įsiveržti į ją. 
Jiems tenka atsakomybė už 
prezidento Kennedžio nužudy 
mą... Philadelphijos federal!, 
nis teismas išreiškė šių sluogs 
niųnuotaikas ir nusistatymus* 
Kitoje vietoje partinis dien 
raštis nurodė, kad «milionams 
amerikiečiųtai puolimas 

prieš demokratiją, prieš JAV 
konstituciją, prieš žmonišku 
mą,.. JAV prestižas smunka.,.» 
Komunistai net kišasi į JaV 
vidaus reikalus reikalaudami 
kad teismo nutarimas būtų 
pakeistas. Kai kuriuose mies 
tuose įvyko mitingai

Toje pačioje «Tiesoje» pik 
tinasi, kad JAV laužančios 
tarptautinius susitarimus, na
cinių iaikų įvykiams nušvies
ti paskirtas net visas pusla
pis (antraštė — «Amerikos gė 
da»), skelbti A Venclovos. T. 
Tilvyčio ir kt. protestai. «Tie 
sa», «Komj. Tiesa» ir kt. ap
rašė New Yorkė .vasario 27 
d. įvykusį mitingą “Diplomat” 
viešbuty. Mitingą organizavo 
“nacionalinis kovos prieš na
cinius nusikaltėlius ir naciz 
mą Amerikoje komitetas“. Mi 
tinge reikalauta JAV bėms 
prisidėti prie genocido kon 
vencijos... aišku, nutylint di 
delius ne tik nacių, bet ir 
pačių komunistų genocidinius 
nusikaltimus Tass telegramo 
je iš NewYorko pasigirta, kad

MUSŲ LIETÜV

Kai Velykų Ryta
Mg. Vinkšnaitienė

Kai Velykų rytą gaus varpai bažnyčių 
Ir pasauliui Dievu pergalę vėl skelbs, 
I gimtąją žemę mintimi* sugrį&iu: 
Nukankintas Kristus ten kaip prisikels, —

Budeliai sulaužė pakely snaūtkelį 
Ir įmetė Dievą į purviną raieta... 
Jie išvarė tautą eiti kryžiaus kelią!.. 
Tyčiojas, užmetę jai raudoną skraistę.

Kai Velykų rytą nue beržų r*sa kris. 
Giedos vyturėlis laisvasis laukuos .. 
Kas akmenį broliams nuo karsto nuris? — 
Kas panč ų nuveržtas rankas išliuosuos?!

Tiktai nerimas linguos juodais arimais .. 
Tik plėšoma viltis klaikiai raudos...
Ak. neaušta rytas dar prisikėlimo 
Nukankintos, nukryžiiuotos Lietuvos! —,

Kai triumfuosi, Kristau, vėl Velykų rytą, 
ir galybei tavo nusilenks kalnai 
Žvilgterėki, prašau i mirštančią tautą- 
Kiek sielvarto, kiek aimanų tenai!..

Viešpatie! u žinai, ko tauta ta vaitoja, 
Nes pirmasis kryžiaus kelią nuėjai! 
Pažadėjai latrui Tu linksmybių rojų —
Gailestingą ranką ištiesi ir _,a“ - - ■

Nauja byla
Pagal Lietuvoje leidžiamą 

spaudą ir Vilniaus rad'iją. ko 
vo 5 d Klaipėdoje prasidėjo 
si nauja “fašistinių budelių” 
byla. Septyni kaltinamieji, pa 
gal «Tiesą» (nr 56 kovo 6) 
kaltinti Skuode ir Dimit'ave 
nuž dę daugiau kaip 1 200 <ta 
rybinių žmonų» Juos organ! 
zavęsir jiems vadovavęs Skuo 
do gimcazijos kapelionas Lion 
ginas JankausKas. Teisiamųjų 
suole buvo šeši kaltinamieji: 
Albinas Meidus, Jurgis Em- 
bnasus, Kazys Vyšniauskas, 
Aleksandras Bričkus, Jonas 
Mockus ir Liudas Kniuipis.

Lietuvoje paZ/mėta 'usu knygos 400 m. sukaktis

Ryšium su rusiškos knygos 
400 metų sukaktimi, Lietuvo
je paskelbta visa eilė straips 
nių, o kovo 3 d. Vilniuje resp. 
bibliotekos rūmuose įvyko iš 
kilmingas m nėjimas Čia da
lyvavo Sniečkus, Paleckis ir 

‘gerai žinomi” JAV-se gyve 
nančių ir ten globojamų hitte 
rininkų adresai. Kaip žikoma, 
minėtam komitetui priklauso 
ir mitingus JAV miestuose or 
ganizuoja daigiausia komu
nistiniai šalininką. Jų nenuo
vokų liudyja kad in tai, kad 
Tasso žini< je kelių JAV-se gy 
venančių “hitlerinių nusikal
tėlių” sąraše nurodyta ir 
“Lietuvių patriotų budelis Jur 
gis Bobelis — dabartinė gy 
venamoji vieta - Dorches
ter, Mass.”. Yra žinoma, kad 
J Bobelis ne tik negyvena 
nurodytoje vietoje, bet jo nė
ra ir gyvųjų tarpe.

Klaipėdoje
Panašiai kaip ir kitose pana
šiose bylose, septintoji kėdė 
buvo tuščia ir ji anot «Tie
sos» «palikta galvažudžių va
deivai kuris pabėgęs iš Lie
tuvos ir Jankaus pavarde gy
venąs JAV se” Laikraščiai 
paskelbė Jankausko adresą 
— CHandst. Brooklyne ir ta 
proga, siekdami įtaigoti savo 
skaitytojus, nurodė, kad «BAL 
Fas» esąs glaudžiai susijęs 
su Amerikos valdžios orga
nais ir Vatikanu. Teismas 
nutaręs L. Jankauską (Jankų) 
teisti už akių.

kiti partijos ir valdžios parei 
gūnai Buvo surengta knygos 
ir plakato paroda. -Tiesoje* 
(nr. 51, vas 29) A Anuškinas 
pažymėjo, bau dar 1525 m- 
baltarusių humanistas švietė
jas Fr Skorina išleidęs pir 
mąją spausdintą knygą «Apos 
tol». Minėjime Valst spaudos 
komiteto pirm. F Bieliauskas 
nurodė, kad «Apostai» prieš 
400 m užbaigęs spausdinti 
Maskvos spaustuvininkas Iva 
nas Feodorovas ir jo vardas 
brangus Lietuvai, nes šio pa
dėjėjas P. Mstislavec Vilniu
je atkūręs Skorinos įsteigtą 
spaustuvę. Minėjime teko aiš 
kinti, kad Fedorovas nebuvęs 
religinių knygų skleidėju. O 
«Tiesoje» Anuškinas pažymė
jo Vilniaus 16—17 amž. buvu
sio spaustuvininkų centro 
reikšmę — čia turėjusios įta
kos Vilniuje sukoncentruotos 
žymios lietuvių, rusų, ukrai
niečių, baltarusių ir vėliau

1964 m. kovo 27 d

lenkų inteligentijos jėgos Vi’ 
sas minėjimas bei spaudoje 
skelbta medžiaga turėjo tiks 
lą: pabrėžti tariamai glaudžius 
lietuvių knygų spausdinimo 
16 — 17 amž. ryšius su Mask
vos tradicijomis, atseit lietu
vių saitus su slavų tautomis.

Čia teuka priminti, kad pa 
gal lietuvių istorikų ir biblio
grafų prof, Vacį. Biržiškos, 
prof. Z Ivinskio ir kt me 
džiagą Lietuviškoje enciklo
pedijoje (1 ir 8 tomuose, Lie
tuvių Enc. 1, 6 ir 28 tm.) Fe 
dorovas. nors ir laikomas pir 
muoju Rusijos spaustuvinin
ku, tačiau jis buvo Mstislave 
co mokiniu, bet ne atvirkš
čiai, kaip kovo 3 d?. Vilniuje 
teigė F. Bieliauskas. Maskvo
je sumanius steigti pirmą 
spaustuvę iš Lietuvos buvo 
atkviestas spaustuvininkas Pe 
tree T. Mstislavec, Vilniaus 
spaustuvininko Pr. Skorinos 
mokinys. Cerkvės djakonas 
dabar Sovietijoje garbinamas 
Fedorovas virto Mstislaveco 
mokiniu ir jie Maskvoje 1563- 
1564 atspausdino «Apostol» 
(Apaštalo) knygą. Tačiau «Ap 
ostol* pirmoji laida jau buvo 
atspausdinta Vilniuje 1525 m. 
kovo mėn. ir tai buvo pirmo
ji išleista knyga ne tik Vii 
niuje, bet ir apskritai Lietu
voje. Tą «Apaštalą* Vilniuje 
išleido ir atspausdino gudų 
gydytojas, šv Raštų knygų 
leidėjas, Prahoje ir Vilniuje 
buvęs spaustuvininku Pranas 
Skorina Taigi, Lietuvoje pir
moji knyga išleista 39 metais 
anksčiau kaip Rusijoj—Mask 
voje. Atrodo juokingo-i per 
buvusius minėjimus dėtos pas 
tangos aiškinti, kad visi tie 
spaustuvininkai neleidę religi 
nio turicio knygų.

AGITACINĖ BOLŠEVIKŲ 
LITERATURA SU 34 

MIL. EGZ

Pasikalbėjime su «Tiesa» 
(nr. 52, kovo 1) Min. Tarybos 
Valst. spaudos komiteto pirm 
F Bieliauskas pasakojo apie 
Sovietijoje ir Lietuvoje lei
džiamas knygas, jų tiražus. 
Esą Sovietų Sąjungoje knygos 
leidžiamos 138 kalbomis Per 
sovietinės okupacijos metus 
(1940—1963, išskyrus tris na
cių okupacijos metus) pagal 
Bieliauską vad. visuomeninės 
politinės literatūros (tiksliau 
— grynai agitacinio, bolševi
kinio turinio) Lietuvoje išleis 
ta 3,416 knygų net 33.998 000 
egz. tiražu Markso, Engelso, 
Lenino veikalai leidžiami ke
liomis laidomis, o «didžiausiu 
lietuvių tautos kultūros laimė 
jimu* Bieliausko laikoma tai, 
kad V. Lenino raštų pasirodę 
38 tomai Rūpestį daugiau ko 
munistinti krašto gyventojus 
(bet ne jų susidomėjimą to 
komunizmo «statyba») įrodo 
tai, kad kom. partijos progra 
ma, N. Chruščiovo praneši
mai ir kita «istorinio» 22 jo 
partijos suvažiavimo medžia
ga Lietuvoje išleista 600 
tūkst. egz. tiražu.
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1964 m. kovo 27 d.
- pusi.

MŪSŲ LIETUVA

MAIRONIO VERTIMAS

Bažnyčioj gieda «aleliuja»; 
Bet aš tyliu, širdy skaudu: 
Čia žemėj ašaros, žudynės, 
Tai balsas giesmės velykinės, 
Tarytum“ tyčiojas skundu.

Bažnyčiose Velykas švenčia 
Pasaulis mūsų pažangus, 
O brolis brolio neapkenčia! 
Ir — kaip pažemintas žmogus!

Baudžiavos laikais nu 
pjautus ir suvežtas javus vi
sas kaimas turėdavo paeiliui 
pas kiekvieną iškulti. Grūdus 
paimdavo dvaran iš dvaro

Lietuvos pramonėje, įvairiausiu tautybių 

darbininkai

«Liaudies Ūkio» žurnale (nr. 2) istorijos m. kand. 
K. Surblio str. apie «Respublikos darbininkų klasės 
struktūros kokybinius pakitimus" paskelbti duomenys 
apie Lietuvos pramonėje bolševikmečio metu įsigalė
jusį vad. daugianacionališkumą pramonėje. Žurnalas 
pripažino, kad “ypač daug įvairių tautybių žmonių 
įsiliejo darbininkų klasės gretas pokario metais“ 
Nepažymėdamas, kad Lietuvon atgabenta daug rusų 
>r k«t. darbininkų, tariamai nepakeičiamų “specialis
tų“, žurnalas ramina skaitytojus, pastebėdamas, kad 
pagrindinę darbininkų dalį sudarą lietuvių tautybės 
žmonės;

1959 m. gyventojų surašymo duomenimis Lietu 
voje veikiančios pramonės darbininkai pagal tautybę 
pasiekiate taip: lietuvių buvo 69% visų darbininkų, ru 
sų — 15%, lenkų — 9 5%. baltarusių — 3%, žydų — 
1.5%, kitų tautybių darbininkų — 2%. Iš kitų tauty. 
bių darbininkų paminėti dar gruzinai, latviai ir "dau 
gelis kitų“ tautybių darbininkų. “Liaudie® Ūkio" duo 
menimis 1963 m birželio 1 d. lietuvių tautybės darbi 
ninku skaičius pakilęs, sudaręs 71,5% visų pramcnės 
darbininkų skaičius (19fl m. darbininkų ir tarnautojų 
pramonėje buvo 235 tūkst., tik darbininkų 195 tūks*.).

Chrusciovas kritikavo žemes ulei

Kad Kristus šiandie iškilmingą
" Išgirstų aleliuja čia, 

Jisai prieš minią nuodėmingą ' 
Pravirktų ašara karčia.

Lenkai apie lietuviu “ lenku rysius

London o le akai keliomis 
progomis (laikr. «Dziennik

- Polėki >) rašė apie Londone 
įsteigtą A. Mickevičiaus var
do lenkų-lietuvių draugiją ir 
vasario 22 d bendromis pas
tangomis suorganizuotą 1863 
m. sukilimo minėjimą. Dien
raštyje «Dziennik Polski» (ar. 
45, vasario 21) paskelbtas 
skaitytojos S. Niekrašienės 
laiškas — ji d jai linki sėk
mės Minėtame vakare iš len 
kų pusės kalbėjo K. Okulicz 
(jis, gimęs 1890 m. Panevėžio 
apskr. buvo Želigovskio ben

dradarbiu ir nuo 1926 m, Vii 
niuje pilsudskininkų dienraš 
čio «Kurjer Wilenski» red ), 
iš lietuvių raš F. Neveravi- 
čius ir iš gudų — kun L Ho 
rosko. Pirmasis tik lietuvių 
ir lenkų pastangomis sureng 
tas vakaras įvyko 1960 m. 
Londone — iškilmingai pami 
nėta Žalgirio sukaktis «Dz. 
Polski» informuoja, kad A 
Mickevičiaus vardo d jos stei 
gėjais buvo po 8 lenkus ir
lietuvius Lenkai sakosi esą
kilę iš buv. D. Lietuvos Kuni 
gaikštijos žemių. 

kiekvienam suaugusiam žmo 
gui išduodavo maistui po vie 
ną gorčių rugių savaitei Ka 
dangi to maisto nepakakdavo 
tai žmonės prie miltų prisi 
maišydavo grūstų pelų ar ki 
tokių niekniekių, kad tik ba 
du nemirtų. Tokia duona va 
diuosi bėralinė.

« 
teigiama

Londono «Dziennik Polski» 
(nr. 31, vas. 5) paskelbė skai
tytojo Adam Treškos laišką 
— šis priminė lenkų Tauti
nės Vienybės Tarybos (Rada 
Jednosci Norooowej) pirmi
ninko dr. T. Bieleckio š. m. 
sausio mėn pradžioje buvusią 
kalbą ir vėliau atspausdintą 
Tarybos biuletenyje Treška 
patenkintas, kad vadovaujan
čios lenkų išeivių organizaci
jos vadovas aiškiai pasisa 
kęs Bieitckis tvirtino, kad 

Lvovas ir Vilnius priklauso Len ijai 
Londone

esą netvarkoje nuomonės jog 
būsimų Lenkijos rytinių že
mių likimas turėtų priklausy-

Savo paskutinėje kalboje
(ji, nors pasakyta vas. 27 d„ 
tepaskelbta ‘ Tiesoje ‘ nr. 57, 
kovo 7) N Chruščiovas pasi
rėmęs vakarų Europos kraštų 
žemės ūkio gamybos duome 
nimis, kvietė Sovietijos kol- 
chozinkikus dar labiau pasi- 

ti nuo lenkų pa įtarimų su 
laisvomis Baltgudijos ir Uk. 
rainos valstybėmis. Esą ne
aišku ar iš viso bus atkurtos 
laisvos atskiros Babgudijosir 
Ukrainos valstybės* antra, «ne 
galima leisti, kad mūsų ryti
nės žemės bei jų likimas pri
klausytų nuo pasitarimų Rei
kia aiškiai žinoti, kad Lvo
vas ir Vilnius priklauso Len
kijai* Skaitytojas Treška tą 
Bieleckio nuomonę pateikęs 
viešumai, nes ne visiems bu
vęs prieinamas Tarybos biu
leteny paskelbtas kalbos 
tekstas

tempti ir daugiau gaminti.
Jis priminė ir materialinį su
interesuotumą — pagal jo žo 
džius ‘mes neturime būti 
idealistais ir fantastais, turį 
per mažai ryšių su gyvenimo 
tikrove ir neatsižvelgiu į žn o 
nių reikalavimus ‘ Chruščio
vas piktai puolė kai kuriuos 
sovietinius pareigūnus, «le
kiančius iš tolo “vairuoti dal
bą ūkyje, jiems «besėdintties 
rašomaisiais stalais ir besi- 
naudojant telefonu ar telegra 
fu». Kremliaus valdovas ne
vengė ir pažadų — esą «pa
tyrę ir dirbti norį» darbinio-, 
kai ar kolchozininkai galį ti
kėtis pakilsiant jų atlygini
mams. Kaip matyti, tai via 
nauji pažadai ir jie dažniau
siai tokfeüs lieka.

— 1877 m kovo 17 d Mar
giuose, Šeduvos valsč . gimė 
Juozas Šnapštys Margelis (mi 
rė 1921 m. kovo 24 d,).

— 1868 m. kovo 22 d. Jo 
naičiuose, Šilutės apskr., gi
mė Vilius Storasta Vydūnas.

V; Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

I V

(tąsa)

Petras nutarė arklą palikti 
dirvoje greitai išnėrė kūme 
lę iš pakinktų, sėdo raitas, ir 
visi ristute leidosi kaimo link. 
Traukiant jiems per sodžių, 
daug kas bėgo prie vartų Ir 
prie langų, o vaikai, tekini, 
stumdydamiesi, kurnėjo pas
kui bričkelę. Visas sodžius 
tuoj sužinojo, kad Balsių Pe
tras parlydėjo kažkokius po 
nūs

Labai nustebo Jokūbas Bal
sys, pamatęs įsukant į kiemą 
netikėtus svečius. Brolis Ste
ponas — tai ką gi? — savas 
žmogus ir ne koks ten ponas, 
bet antrasis?

Kol Jokūbas sveikinosi su 

broliu, iš pirkios išbėgo susi
rūpinusi Jokūbienė ir kvietė 
svečius į vidų Peneli», vi
kriai iššokęs iš bričkos, šyp
sodamasis skubėjo prie senu 
tės.

— Nesirūpink, mamyte, — 
meiliai tarė jis, imdamas ją 
už abiejų raukų —- Nedideli 
mes ponai. Dienelė graži ma 
loniai šildo saulutė Va, iš 
neš Petras suolelį, pasėdėsim 
atokaitoj paplepėsim minutė
lę ir toliau važiuosim savais 
keliais Kelias tolimas

Bet abu šeimininkai neat- 
lyždami prašė svečius į vidų. 
Kaipgi? Priimti kieme? Būtų 
svečiams nepagarba. Neužei
ti į vidų? Būtų šeimininkams 
įžeidimas. Tad visi ėjo į vi

dų. Saulėtos pavasario dienos 
jau buvo {šildžiusios trobą, 
tad Balsienė kvietė svečius 

» ne į pirkią, kur sienos buvo 
juodos ir kvepėjo dūmais, bet 
į kitą gąlą, kur buvo šviesiau 
ir švariau;

Ponelis, įėjęs į seklytėlę^ 
sėstelėjo prie stalo, bet tuoj 
Vėl pakilo ir nesivaržydamas 
trypinėjo aplinkui, apžiūrinė
ti imas, kas jam atrodė įdo
miau. Ypačiai jo dėmesį pa
traukė kerčioje prie sienos 
prikabinta lentynėlė, kurioje 
stovėjo eilutė knygų Čia, be 
maldaknygių ir kaatičkų, jis 
rado kelerių n etų «ūkiškuo
sius kalendorius», leidžiamus 
Lauryno Ivinskio, Kajetono 
Aleknavičiaus «E ememorių», 
Antano Strazdo « Giesmes svie 
tiškas ir šventas*, Simono Sta 
nevičios «Pasakas* ir «Dainas 
žemaičių», Simono Daukanto 
«Būdą senovės lietuvių»; ra
do ir savo paties «elemento
rių», dar neseniai, matyt,

pirktą-
Kol ponelis apžiūrinėjo kny 

gas, šeimininkai klausinėjo 
Steponą apse sveikatą, kaip 
jis gyvenąs ir kur važiuojąs.

— Pereitą savaitę grįžome 
su ponais iš Vilniaus, — pa
sakojo Steponas — Mano po 
nas geras Tai kas, kad aš 
tarnas, liokajus! Manęs nie
kad nemuša, o ir piktą žodį 
retai kada išgirstu. Mano po. 
nas mokytas, o jo sūnus dar 
ir dabar Peterburge mokosi 
Kiti dvarininkai jo nemėgsta 
ir chlopomanu pravardžiuoja. 
>r jis jų nemėgsta o jūsiškio 
Skrodskio tai jau nė pažinti 
nenori. Svečiuos būna pas 
poną Survilą visokių, ir iš to 
liau atkėlėvusių, — čia Jokū
bas akimis ir nežymiu galvos 
mostu kryptelėjo į tebevar- 
tantį knygas Akelaitį. — O ko 
kių aš kalbų prisiklausiau! — 
čia jis nuleido baką. — Ir 
prieš valdžią, ir prieš cie
sorių...

Jokūbas su žmona bain in- 
* gai dirstelėjo į ponelį j rie 
lentynėlės Steponas tai | as- 
tebėjęs juos nuramino:

— Nieko, nieko tai geri 
ponai Ir šitas geras.

Akelaitis baigė žiūrinėjęs 
knygas ir vėl sėsterėjęs prie 
stalo.

— Tiek lietuviškų knygą 
kaim ečio baudžiauninko tro
belėj! - gėrėjosi jis, j visus 
kartu kreipdamasis - O < a- 
bar matau, kad ne dovanai 
mes triūsiame! Reikia dar dau 
giau leisti lietuviškų knygų, 
lietuviškos gazietes n ums 
reikia

Jo akys įsmigo į tolį, jis 
surimtėjo, susirūpino, užsisva 
jojo. Bet vėl tuoj atgijo, krės 
telėjo galva, suglostė ranka 
ilgus plaukus ir kreipėsi į šei 
mininkę:

— Mamyte, o kurgi kiti jū- 
(Nukelta į 4 pusi)
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Vajus Vasario 16 Gimnazijos Namu Statybai Skelbia',kara cigaretėm
Gerbiamieji,
Viso laisvoje pasaulio Fe- 

tuvių išlaikomoji Vasario 16 
gimnazija lygiai prieš 10 me
tu apsigyveno lietuvių auko
mis įsigytuose namuose Hūt- 
tenfelde. V. Vokietijoje Nors 
tie namai buvo pirkti skol-on, 
tačiau šiandien visos skolos 
išmokėtos in jie yra lietuvių 
nuosavybė Lietuviai parodė, 
kaip jie brangina savąją mo 
kyUą ir, tuo pačiu kaip gy
venimiškai siekia’išlaikytisve 
timuose kraštuose augančios 
jaunosios kartos lietuviškumą.

Jau iš pat pradžios buvo 
aišku, kad nupirktoji fiannho 
fo pilis nėra pritaikinta gim- 
naziios ir bendrabučio reika
lams. Tuoj pat buvo pristaty 
t’ 2 lentiniai barakai, juose 
įreng ant klases, virtuvę ir 
valgyklą. Niekas neabejojo, 
kad toks spr metimas tik lai- 
Metai iš metų lentiniai bara
kai darėsi vis mažiau linkami 
tam tikslui, kuriam jie prva 
Įėjo tarnauti P LB VKV ėmė 
rūpintis naujų namų statyba. 
Esant palankiai V Vokietijos 
vyriausybės politikai, buvo 
gauta iš jų pusė milijono vo 
kiškų markių (DM 500 000). 
Pradinio vajaus metu lietu 
viai suaukojo apie DM 100 000. 
Darbai jau pradėti ir tuo> bus 
dengiamas stogas Tačiau pil
no piano įvykdymas kainuos 
apie DM 790 000. Taigi trūks
ta netoli DM >00 000 arba apie

(Atkelta iš 3 pusi.)

sų vaikai? Tegu ateina su dė 
de pasimatyti. Mes tuoj va
žiuojame.

Jis pažiūrėjo pro langą į 
kiemą ir, kažką ten pamatęs, 
žengė pro duris laukan. Kie
me Petras su jaunesiuoju bro 
liu Vinco girdė arklį, o jau 
niausiąs. Mikutis, dar tik pie
menuko amžiaus, skraidino 
nuo daržinės stogo karvelius. 
Pirkioje trinksėjo staklės, ir 
dvi mergaitės sutartinai, pus
balsiu traukė dainelę:

Vai audžiau, audžiau 
Plonas drobeles
Žalios nendrės skieteliu, 
Klevine šaudyklėle.

Sulaužiau skiete^
Ir šaudyklėlę, 
Nepalaužiau širdelės 
Prie turtuolio bernelio

Akelaitis, užuot ėjęs į kie
mą, virstelėjo pirkios duris, 
ir daina staiga nutrūko

(B. D j

50 000 amerikoniškų dolerių.
PI B vKV ir Vasario 16 gim 

nazijos vadovybė kreipiasi 
šiuo į Tamstas, prašydama 
Jūsų krašte gyvenančių lietu 
vių tarpe suorganizuoti vaj't 
telkti lėšoms naująjam pasta 
tui užbaigti Tebūna viso pa 
šaulio lietuvių tarpe 1964 me 
tų kovo, balandžio ir gegužės 
menes ai skirti \ asario 16 
gimnazijos šalpai Tenelieka 
nė vieno lietuvio, kuris liktu 
neprisidėjęs prie lietuviško 
sios mokyklos namų statybos

Mūsų supratimu, vajaus or 
ganizacijon kviestini 'eikian 
čių organizacijų ir religinių 
bendruomenių atstovai ir pa 
vieniai aktyvesni bei visuo 
menei žinomesni asmenys.

Sutelkus pinigus prašome 
siųsti sek nčiu adresu: Priva 
tęs Litauisches Gymnasium 
684 Lampertheim - Hūttenfeld, 
W Germany. Arba tiesiai į 
banką: Deutsc e Bank Wei 
nheim, Sparkonto 621932, Pri 
va.vs Lit) Gymn

Reikšdami dėkingumą už 
lietuviškąjį solidarumą lieka 
mės su viltimi, kad bus iŠ 
klausytas prašymas ir Vasa
rio 16 gimnazija 1964 metų 
rudenį galės pradėti savo 
darbą naujuose namuose!

Dr J. Tores, 
PLB VKV Pirmininkas

Kun. Br. Liūdma 
Vasario 16 Gimnazijos 

Direktorius

Barborytė sužavėta 
Žiūri ji, kaip užkerėta. 
Kas margučių per dailumas, 
Papuošimų įvairumas, 
<> Petrukas išdidus 
Štai, koks vyras jis šaunus

Kr sti s kėlės Alleliuja...

MARGUČIAI

Margučiai šypsos, margučiai 
(juokias.

Margučiai žydi Velykų rožėms 
Vas risjauoassusauletuokias 
Margučiai šypsos, margučiai 

(juokias.
Vt’ykų dieną r asnykai nyksta.
O kai išnyksta — paslaptys 

(dygsta..
Nors dar ir sninga ir šiaurys 

(pyksta,
Margučiai šypsos, margučiai 

(juokias.
J. Tysliava

Prezidentas Kennedy 1962 
paskyrė federalinę moksliniu 
kų komisiją pareikšti nuomo 
nei dėl rūkymo, Per 14 mė
nesių kom sija susipažino su 
ligšioliniais tyrinėjimais, po
sėdžiavo slapta kambariuose, 
kurie yra trys ankštais po že- 
m*, kad nebūtų išneštos pas
laptys. ir sausio 11 pas*kelbė 
išvadas Išvados nenaujos. 
Jos tik autoritetingai patvirti
no tai. kas jau atskirų tyrinę 
tojų buvo paskelbta. Būtent:

— Cigarečių rūkymas la
biau nei cigarų ar pypkės, 
yra didelė rizika sveikatai. 
Tarp rūkančių pasitaiko vė
žiu susirgimų 10 ka tų dau
giau n;, tarp nerūkančių, o 
jei rūko smarkiai (norą dėžu
čių per djeną). vėžiu sergan 
čių skaičius 20 kartų dides
nis

Tarp rūkančių taip pat di 
dėsnis skaičius mirimų nuo 
brochito širdies ligų, dides
nis skaičius nervais sergan
čių ir k t.

— Nėra jok:ų duomenų, kad 
cigarečių filtrai padėtį keistų.

— Cigarečių pavojus auga, 
nes stiprėja rūkymas. Šio 
šimtmečio pradžioje v’enam 
asmeniui per metus teko 55 
cigaretės, 1930 jau 1.365, 1940
— 1 828, 1950 - 3.322, 1961
— 3 986.

O 1955 statistika rodė, kad 
cigaretes rūko 68 proc vyrų 
per 18 metų.

— Panašiai auga ir vėžio 
mirimų skaičius: 1930 — 3 000, 
1950 — 18 000. Nuo 1955 skai
čius iš 27.000 pakilo-1962 iki 
41.000 Ir mirimai nuo arterio

Modernios Šeimos 
Klausimais

(tąsa)

Dėka šito Kristaus buvimo 
visi vedusiųjų veiksmai, net 
intymiausi, be grynai prigim
tinės prasmės, įgauna virš 
gamtinę prasmę ir 
vertę: yra Dievo garbini
mas, įrodymas vis meilės 
Jam, dalyvavimas jų pačių ir 
kitų žmonių išganymo darbe, 
Kristaus Sužadėtinės Bažny
čios pašventinime ir vis nau
jų malonių nupelnymas. Ti 
kinčiųjų moterystė tampa iš
ganymo sakramentas ir Kris 
taus ištikimos meilės savo 
Sužadėtinei Bažnyčiai, t. y. 
tikinčiųjų bendruomenei sim 

sklerozės ir kitų širdies sutri 
kimų 1940 buvo 273.000, o 
1950 - 396.000 ir 1962 — 
578 000.

Praktinės išvados? Reikia 
kas daryti. Su tuo visi sutin 
ka Bet kas ir ką turi daryti? 
Uždrausti rūkymą, suvaržyti 
cigarečių gaminimą, panaikin 
ti reklamą? Bet kaip cai pada 
rysi, kad tabakas ir vėžys 
duoda dideles pa,jamas: iš vie 
no mirimo kiti padaro didelį 
pelną. Tabako gamyba 1962 
buvo penktoje vietoje savo 
pajamų didumu 1963 rūkan
tieji tabakui išleido 8 bilijo
nus dol, kurių 3,3 bil. teko 
valstybei mokesčių forma. 
Kaip uždrausi, kad tabaku ver 
č>asi 750 000 farmu. Kaip e- 
levizdja ir spauda kovos su ta 
bako gaminimu, jei š tabako 
Širmų gauna gerai apmoka
mas reklamas Tabako firmos 
1963 reklamai išleido apie 200 
mil. dol. Televizijai teko 
134 6 mil. Tai 8% visų televi 
zijos pajamų. Radijui teko 19 
mil , laikraščiam 18,2 mil., 
žurnalam 31 mil.

Visi mato, kad cigaretės žu 
do tamos sveikatą, bet kokį 
jos pelną duo ta, Su cigare
tėm panaši istorija kaip ir su 
komunizmu. Žino, kad komu 
nizmas žudo tautas ir valsty
bes bet kokis pelnas eina iš 
prekybos su komunistais.

N. Y. Times teranda išeitį 
— varyti propagandą už susi
laikymą nuo cigarečių, įstaty 
mais galima suvaržyti cigare 
frių pardavimą mažamečiam; 
daugiausia atsakomybės ski
ria tėvams ir gydytojams.

Darbininkas

bolis. Todėl tikinčiųjų mote
rystė negali būti jokiu būdu 
išardoma!

Apie tai šitaip rašo anam 
Brujas vyskupui viena vedu
siųjų pora:

— Kai mes sėdime prie sta 
lo, ruošdamiesi Jums rašyti, 
pergyvenam stiprios laimės 
valandą . Jaučiamės giliai su 
vienyti meilėje Kristui. Ką 
aš galvoju nėra jokia paslap
tis mano žmonai. Taip pat aš 
lengvai atspėju, ką mąsto ma 
no žmona, Mes abudu jaučia
mės, draug su mūsų vaikais,’ 
esą kelyje į Tėvo namus

Pagal vysk. E. J. de Smet 
paruošė P. Daugintis S. J.

(Bus daugiau)
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MŪSŲ LIETUVA pusi 5\

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

8 vai, ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir 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, inventarijų:,^sudarymas, deskitis doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik-' 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

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

Trečią^
FABRICA DE MALHAS

Petras Šukys
gamina meniškus ir stiprius megstinakus, rūbelius nau 

jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R, 

' Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ dl01įl02 Rua Coelho Neto 281 , 

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

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.

I
 MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório:

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo
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Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, , 
mandagus patarnavimas tiktai

AWTAMO IPAWILCNW
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS

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

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.

Madeiras^em gerai

SÈDE Rua< México, 98 - 9.0* <- sala.‘904 — Bone: 52 0229 
Endereço1 Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR^SIUVIMO MOKYKLA

"JPflJA”
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 -------

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
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.

RIO DE JANEIRO

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O,1 Y A

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų-

SIUVYKLOJE*LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
įį Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

3 »»

IIIPHÁCjT CAKR1EKI
Lindoya vanduo vrr ^udi žinomas gėrimas 
Kurio puikų veik į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
bi tikinkite ir visados naudokite!

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

SÃO PAULO

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.

| EJCKIliCKI© CCNTABtt
i ^AJCIIMENITO I

Irmãos Nascimento
RE®; O.R.C. SP. Nio 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 pardavimas I 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo |

Caixa Postai 3967
«>■»»» '■•■••io0"“ 

H K 63 B Si O «1 SI R
ra S3 H S5 SS & Ei » 
« 0 ea a • • ■ • • ’
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

PAMALDŲ TVARKA 
DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ 

VILA ZELINOJE

DIDĮJĮ PENKTADIENI: apei 
gų pradžia 15 vai.

DIDIJįŠEŠTADIENI: pradžia 
20 vai., ugniea ir vandens šven 
tinimas, šv mišios.

Didįjį Šeštadienį bažnyčia 
bus adata per naktį,

VELY <Ų rytą Prisikėlimo 
procesija 6 vai.

— Didįjį Penktadienį Atei
tininkai budės prie įstatyto 
Šv Sakramento nuo 8 30 iki 
9.30 vai ryto.

— Prisikėlimo Pro’esijoj 
At-kai dalyvaus tautiniais dra 
bužiais pasipuošę.

— Velykų sekmadienį po 
pietų. Jaunimo Namuose, įvyks 
Margučių šventė. Bus margu 
čių konkursas ir šokiai. Kvie 
čiame visą jaunimą atvykti, 
nes kuo daugiau svečių tuo 
linksmesnė šventė.

KAZYS GAULIA
NWJU0SE NAMUOSE

Š. m. kovo 21 d. Rio de Ja 
neiro lietuvių kolonijos kape
lionas kur. J. Janilionis pa 
šventino Kazio Gašlios, j-au 
niausiojo Gaulių šeimos na
rio gražius namus, kurie yra 
pastatyti: Ilha do Governa
dor, Praia do Bico. Jorge Li
ma 206, vietoje.

Tai graži vieta: antroje 
Guanabaros įlankos pusėje 
vakariniai žiburiai tviski ir 
mirga Botafogo — Flamengo 
Rio kvartaluose Čia pat ir 
pajūris, kur gali vėsintis karš 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

i kiekvieną sekmadienį 8 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

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 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 LITUAN IA*
Piazza Asti[25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

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

tą vasaros dieną.
Kun. Janilionis savo trum

pame žodyje pabrėžė, kad 
K. Gaulia duoda gražų pavyz 
dį visiems lietuviams: jis pa
sistatė ne tik savo šeimai, 
bet savo mamai ir žmonos 
tėvams prieglobstį, kad jiems 
senatvėje nereiktų ieškoti ki
tų namų.

Namų pašventinimo proga 
p Gauliai suruošė gražų na 
mų pašventinimo pobūvį, ku 
riame dalyvavo skaitlingas 
K, Gaulios brazilų — klijentų 
būrys bei keliolika lietuvių 
šeimų iš Rio de Janeiro ir 
apylinkės

K. Gauliai linkime geros 
kloties ir sėkmingai darbuotis 
biznyje bei lietuvių koloni 
joje.

Čia tenka pridurti, kad K. 
Gaulios mama, Uršulė Gaulie 
nė keliolika kartų yra žymiai 
parėmusi «Mūsų Lietuvą».

Dalyvis.

P I K N I N K A S

Vyrų brolija balandžio mėn. 
19 d. ruošia išvažiavimą pik- 
ninką į Praia Grande Norin
tieji vykti, prašomi nedelsiant 
užsirašyti pas Brolijos narius

Iš Casa Verde išvažiuos vie 
nas autobusas. Casaverdiečiai 
nor ėtieji vykti pikninkan ga 
Ii užsirašyti: pas Jurgi Mate- 
lionį, Rtia vichy, ž04; pas 
Juozą Matelionį. Rua Yatai, 
26. Casa Verde

BUVUSIŲ CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Visi buvusieji choristai pra
šomi dalyvauti Velykų rytą 
iškilmingoje procesijoje pa 
dėti giedoti Linksmą Dieną.

LINKSMIAUSIO ALELIUJA
Visiems Gerbiamiesiems Prelatams bei Kunigams, 

Seserims Vienuolėms, Ponams Lietuvi s Konsulams ir Jų 
štabams, ir visiems mieliesiems Brazilijos lietuviams!
iš mirties prisikėlęs Išganytojas lai suteikia visiems 

tvirčiausio tikėjimo bei vilties savo| pačių prisikėlimo 
tikrove ir brangiosios Lietuvos iš vergijos pančių 

išsivadavimo. ? .
Tėvai Jėzuitai: Jonas Giėdrys, S. J.

Jonas Bružikas. S. J.
Jonas Kidykas, S. J.

A. A. PETRĄ STOKNĄ
PRISIMINUS.

Balandžio mėn. 2 d. suein i 
mėnesis laiko, kai staigiai mi 
rė PETRAS STOK VA, 47 m 
amai us. kilęs iš Šilavoto Ma 
riampolės apskrities > uliūdi 
me paliko žmoną ir dukrelę 
sesutę, brolius ir gimines

Velionį ir stoknų šeimą te 
ko pažinti jau apie 1937 38 
m kada jie gyveno ir dirbo 
Barretos miesto priem estyje, 
kur yra didelė Anglo Frigori 
fico skerdykla Ten anuo me 
tu buvo susispietę nemaža, 
keletas šimtų lietitv ų Jų tar
pe ir Stoknų šeima. Petras 
jau tuo metu ten dirbo Kai 
grįždavo iš darbo eidavom 
ka tu ten gy enančių lietuvių 
lankyti, kurie buvo išsisklai
dę aplink Anglo Frigorífico. 
Jau anuo metu buvo sąmonin 
gas lietuvis katalikas jaunuo
lis, namuose išmokęs gražiai 
Letuviškai kalbėti.

Pokario la ko atvyko į S.

COMPRA E VENDA DE
CASAS — TERRENOS —
TERRENOS NAS PRAIAS zí
CHÁCARAS E SÍTIOS ETC. 

LEONARDO SUKEVICIUS 
ERNESTO TIISEL ' 

Corretores :.

RUm RlO DO PElXE. 74 - TEL. 63-6668 — V. ZEŲNA

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

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

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.

Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo.

Paulo su visa šeima. Sukūrė 
šeimos židinį. Rūpinosi eko
nomiškai stipriau įsikurti. Pa 
sistatė pora namelių. 30 metų 
radėjęs 8 rretos. visą laiką 

dirbo Frigorífico Anglo kom
panijoje. raštinėje. Buvo pa
vyzdingas tarnautojas. Todėl 
ir laido imo dieną jo viršinin 
kai atvyko jo palydėti į ka
pus. Jis teturėjo du kelius iš 
namų dienas jų darban, ki 
tas — bažnyčion Šeimoj kiek 
apl'nkybės leido stengėsi pa 
laikyti lietuvišką dvasią. Ré 
mė lietuvišką spaudą.

Su a a. Pekro Stoknos mir 
tirai šeima neteko gero, rū 
pestingn tėvo, l etuvių ben 
druomenė sąmoningo lietuvio. 
Dar rodos buvo anksti palik 
ti šį pasaulį Tačiau Dievo 
planuose gal kitaip buvo su 
planuota. Žmonės daug kartų 
nesupranta, ar nenori supras 
ti jo planų.

30 tos dienos šv. mišios bus 
2 d. balandžio, ateinanti ket 
virtadienį. 6 30 vai, ryto, Vila 
Zelinoje. Šeima kviečia girai 
nes ir draugus atvykti pasi
melsti už Tetro vt !■;. P R

- Misi'uvėrius Tėvas Bru 
žikas Velykų šventes dar pra 
leis Leão XIII Jigoninėje. Po 
Velykų antradienį persikels į 
jėzuitų novici tą netoli Cam
pinas, kur bus ligi koja susti 
prės. Jei kas namuose turėlų 
ligoniui ant ratukų kėdę, Tė

— Prel. K Miliauskas yra 
perkeltas j S, Andrė, São 
Cristovão ligoninę.

— Kovo mėn 29 d. sukurs 
šeimos židinį LEONARDAS 
MITRU LIS su ELENY CHRIS- 
TOFARO Šliubas bus 16 vai, 
Katalikų Universiteto koply 
čioje mišių metu. Jaunuosius 
palaimins Prel. P. Ragažins- 
kas. Daug laimės jauniesiems.

— Bažnyčios darbams šią 
savaitę aukojo: Ieva Tatarū- 
nienė 5 000 cr./ Anupras Kin
durys 30 000 cr. Už aukas kle 
bonas nuoširdžiai dėkoja, 

y'-. : . , - ■ • '
— «Mūsų Lietuvos» prenu

meratą sumokėjo: po 2 000 
cr.: Jonas Tatarūnas, J. Kaz 
lauskas, M. Petruisis (iš Mon 
tevideo) Juozas Šlikta, Apolo 
nija Čemerkienė 1 500 cr.

— Laiškai: J Baužiui, Janei 
Marcinkevičiūtei, J.Masiuliui 
F. Slavickaitei, A, Tylai, M. 
Jonav’čiūtei, J, Gudanavičiū 
tei, V. Balčiūnui, J Seliokui, 
Šimonytėms, A. Bakanauskui. 
A. Seiunaitei, 1. Kutkienei, J. 
Stankevičiui, A, Pumputienei, 
Pr. Zagorskienei, A. Lazdaus 
kui, v. Kavoliui, N. Antanai
čiui, Verai Musteikytei, A. 
Vinkšnaitytei, A Antanaitytei 
Catafay, A. Pakalnienei, M. 
Prismick, J. Vepstui,

VAKARAS KONGRESO 
REIKALAMS

Vila Anastacio Mokyklos Re 
mėjų Būrelis įuoj po Velykų 
ruošia vakarą su vaidinimu 
Trečiojo Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongreso, kuris bus 
1965 m vasario mėn. 19 21 d. 
reikalams Visi lietuviai iš 
anka o kviečiami vakare da
lyvauti. Daugiau apie vakarą 
žinių bus sekančiame «M. L.» 
numeryje.

VENDO — INDUSTRIA DÊ 
ARTIGOS PLÁSTICOS

em àrea de 375 m2 
totalmente aproveitados

Artigos fabricados: satada-_ 
Mas japonesas (de borracha) 
e tiras para sandalia, botões 
comuns, botões de enfeite, 
botões de luxo, artigos^ sem 
concorrência.

Maquínario, estampos, etc.
Bom faturamento, por 70 

milhões facilitados.
Mais informações: Rua Rio 

do Peixe, 74, Vila Zelina, 
Fone 63- 6668.

SKLYPAI BERT1OGA
PRAIA DE «UNA»

■ í

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74 

V. Zelina
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