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DEPUTATAI REIKALAUJA
NUTRAUKTI SANTYKIUS

SU KUBA IR RUSIJA

Eilė deputatų kongrese šio
mis dienomis smarkiai puolė 
Kubą ir Sovietų Sąjungą rei
kalaudami su šitomis vyriau
sybėmis nutraukti diplomati
nius santykius. Rusija ir Ku
ba nieko daugiau neduodanti 
Brazilijai kaip tik komunizmą.

NAUJA BRAZILIJOS
VYRIAUSYBĖ IR KAINŲ 

KILIMAS

Revoliucinė vyriausybė kraš 
to finansus rado pakrikusius, 
tuščią iždą. Kraštą ekonomiš 
kai atgriebti nebus lengva- 
Paskutiniu metu pasklido gan

Visiems uz Lietuvos Gyvenantiems 
Lietuviams Žinotina.

Kovo 31 d. 1964 m, esu ga
vęs iš Romos tokio turinio 
raštą (Seka vertimas iš loty
nų kalbos).
ŠVENTOSIOS LITURGIJOS 

KONSTITUCIJOS VYKINIMUI 
TARYBA

Prot. 286/64 23 kovo 1964
Excellentissime Domine

Laišku iš 4 d. kovo prašei, 
kad “laikinai” būtų patvirtin 
tas už Lietuvos gyvenantiems 
lietuviams viešam vartojimui 
sekmadieniais ir kitoms šven 
toms dienoms lietuviškas teks 
tas, kuris yra knygoje BŪK 
MUMS MALONUS, paruošto
je garbingo prelato -Felikso 
Bartkaus.

Šventosios Liturgijos kons 
titucijai vykinti taryba savo 
sesijoje kovo 20 d prašymą 
patvirtino ta prasme, kad lai 
kinai, kol bus paruoštas ofi 
cialus tekstas, patvirtintas 
kompetentingo Bažnytinio au 
toriteto, pagal konstitucijos 
36 jį skyrių, kas liečia vieti 
nių kalbų vartojimą ribose 
nuostatų Vyskupų tarybos ats 
kirų kraštų, kuriuose tas teks 
tas bus vartojamas

pasirašęs: A Būgnini, CM, 
sekretorius.

dai, kad gazolinos, kviečią ir 
laikraštinio popieriaus kainos 
pakilsiančios, kaikurių prekių 
nei šimtą procentų, nes vy
riausybė nori nutraukti pri- 
mokėjimą ųž importuojamą 
naftą, kviečius, popierį. Minė 
tų prekių kainų kilimas blo
gai atsilieptų į krašto ekono 

’ minj gyvenimą. Vyriausybė 
šiuos reikalus svarsto.

— Gegužės pradžioje Bra
zilijon atvyksta Vak. Vokieti 
jos prezidentas Luebke. kuris 
S Paulyje užtruks 4 dienas. 
Čia yra gausi ir ekonomiškai 
stipri vokiečių kolonija.

— Guanabaros gubernato
rius Carlos Lacerda atosto
gauja Europoje ir informuoja 
apie tikrą Brazilijos vidaus

PAAIŠKINIMAS
1. Šis raštas liečia kalbos 

vartojamą šv. mišiose, kada 
mišių dalis kalba dalyvaujan
tieji garsiai visi kartu.

2 Lietuviai gali vartoti šv. 
mišiose savo kalbą arba savo 
bažnyčiose, arba jiems skirto 
se šv. mišiose svetimoje baž
nyčioje, kur savos nėra.

3 Lietuvių kalba šv. mišio
se galima vartoti tik ten, kur 
vietos Vyskupų tarybos jau 
leista vartoti vietinė kalba, 
arba tada, kai bus leista. Kol 
ir kur Vyskupų tarybos nėra 
leista vartoti vietos kalba 
(vad vernacular), to! negali
ma šia privilegija naudotis nė 
lietuviams.

4. Kiek kuriame krašte lie 
tuvių kalbos šv mišiose ir 
kitose liturginėse apeigose 
bus galima naudoti, reikia lai 
kytis to krašto Vyskupų tory 
bos taisyklių liečiančių vie
tos kalbos naudojimą

tVyskupas V. Brizgys. 

gyvenimo padėtį. Didelė Eu
ropos spaudos dalis Brazili
jos gyvenimo vaizdą, ypač 
jos revoliuciją, buvo iškrai
piusi.

PIRMĄ GEGUŽĖS 
PREZIDENTAS ATVYKS Į

S. PAULO

Prezidentas maršalas Caste 
lo Bra-nco gegužės mėn 1 d. 
atvyks į S Paulo Taikus pir 
mas kaipo prezidento vizitas 
į paulistų sostinę.

— Popiežius Povilas Šešta
sis kalbėdamas Romoje Bra
zilijos kolegijoje pareiškė, 
kad Brazilijos atsakomingi po 
ličikai privalo rūpintis page
rinti. ypač laukų darbininkų 
padėtį.

— São Paulo kar Ii notes Dom 
Ci-los Carmelo de Vasconce 
los Mota, kaip spauda prane
ša, jo paties prašymu, yra 
perkeliamas į Brazilijos šven 
tovę N. S. Aparecida do Norte.

— Brizola dar kalba per 
slaptą radijo kur nors Brazi- 
lijo- — Urug'Kijaus pasienyje. 
Brazilijos vyriausybė pasienin 
pasiuntė kariuomenės dalinį 
sustiprinti pasienio sargybai 
ir Brizolai pagauti.

— Portugalijos ministeriui 
pirmininkui balazar 28 d ba
landžio suėjo 70 metų am
žiaus. Salazar išgelbėjo Por
tugaliją iš ekonominio ir po
litinio chaoso. Jis yra vyriau 
sybėje nuo 1926 m.

— Iš Italijos rašo, kad Ita
lija irgi yra reikalinga tokios 
revoliucijos kokia buvo Bra
zilijoje kovo mėn 31 ir balan 
džio pirmomis dienomis.

— Maskva ir Pekinas — du 
komunizmo centrai Aplink 
Maskvą grupuojasi daugumo
je baltos rasės komunistai, o 
aplink Pekiną — Afrikos ir 
Azijos spalvuotieji, nors kai 
kurių satelitinių kraštų, kaip 
pavyzdžiui Lenkijos komunis 
tai su Pekinu nenori nutrauk 
ti santykių

KAIP LIETUVOS KOMUNIS-
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į Didžiai Gerbiamą Dvasios Vadą — g

j Vite. Zelinos parapijos kleboną S
| Prelatą PIJŲ RAGAŽINSKĄ j

Sveikiname Gimtadienio ir Vardadienio proga.
g Tesuteikia Aukščiausias geros sveikatos, ištvermės | 
j ir jėgų uoliai bedirbant Dievo garbei ir
g Tėvynės labui! Ilgiausių metų! =
f Šv; Juozapo Vyrų Brolija. |
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Šio «MUSU LIETUVOS* nr. leidėjas yra 
SV. JUOZUPO VYRU BROLIJA

Gegužės mėn 3 d, Vyrų 
Brolija švenčia dvidešimt tre 
íiasias metines Ji buvo įs
teigta 1941 m. gegužės mėn. 
4 d: -teigiamasis susirinkimas 
įvyk » buvusioj pirmoj moky
kloj, Av. Zelina. Tais pa
čiais oetais pastačius dabar
tinę šv. Juoz po mokyklą už 
bažnyčios ir visi susirinkimai 
nuo to laiko yra šaukiami 
šios mokyklos patalpose šia 
proga neminėsim steigėjų var 
dų ir pirmojo susirinkimo da 
lyvių, nes yra pavojaus visų 
neatsiminti Tai bus galima 
plačiau paminėti! kai už po
ros metų Brolija švęs sidabri 
nį jubilėjų pavarčius anky- 
vus.

Vyrų Broliją-turi tikslu jung 
ti lietuvius vyrus — šeimos 
galvas — katalikus. Jeigu ha 
talikės mofierys turi savo on 
ganizaciją, tai be jos ir vyrai 
negalėjo apsieiti Šią spragą 
k tip tik stengiasi užpildyti 
Vyrų Brolija.

Per Brolijos eiles jau yra 
perėję nemaža narių. Ji sa 
vo veik mu visuomet rėmė ir 
teberemia lietuviškus ir kata 
ūkiškus reikalus, aktyviai įsi
jungdama ir į bažnytinį vei
kimą, pavyzdžiui stengdama
si palaikyti lietuvių religinius 
papročius Štai ir šios meti 
nės šventės proga Brolija ap 
moka šio laikraščio numerio 
išleidimo išla.dais Neužmiršo 
ir lietuviškos radijo progra
mos paskiriant 5 000 kruzei- 
rų Artėjant sidabriniam jubi 
lėjui linkėtina kad Brolija į 
savo eiles surikiuotų visus 
sąmoningus lietuvius katali
kus vyrus

Pažymėt-ina, kad šio laikraš 
čio steigėjai, sudėję nors ku
klias, bet reikalingas pinigų 
sumas spausdinimo mašinoms 
įsigyti, yra Brolijos nariai.

«Mūsų Lietuva» dėkoja už 
šio numerio išleidimą ir linki 
sėkmingos veiklos lietuviško 
darbo baruose.

Ne 8, bet 10 vai. lietuviška radijo programa. 
NUO ŠIO SEKMADIENIO, 3 D. GEGUŽES 

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS, PER 
STOTI 9 DE JULHO, VIDUTINĖMIS 540 KILO 
CIKLU IR TRUMPOMIS 31 METRO BANGOMIS 
YRA PAKEISTAS LAIKAS. VIETON 8 VAL.

RYTO, PROGRAMA BUS PRADEDAMA 
10 VALANDA.

TAI BANDO NUSLĖPTI 
KOLŪKIEČIŲ SKURDĄ

Nesenai iš laisvo pasaulio 
Lietuvon buvo nuvykęs vienas 
lietiuvis menininkas, kurio var 
das pačiai žinomas, Lietuvos 
komunistėliai visarp jam sten 
gėsi pataikauti, kad jis galé 
tų susidaryti gerą įspūdį apie 
Lietuvos okupantą. Stengėsi 
visus jo pageidavimus paten
kini!. Kai paprašė kaimam vyk 
ti giminių aplankyti ir tai lei 
-do Net nuvežė «valdišku» au 
tomobil’iu žinoma, visada pa

Grupė Brolijos narių, kurių dauguma dalyvauja Brolijo
je nuo jos įsikūrimo Iš kairės dešinėn: B. Latvėnas, K.Tru 
ba, K. Rinkevičius (sekretorius), J. Skurkevičius, J. Matelio 
nis (pirmininkas), V Žalkauskas, J. Baužys, J. Masys, L Ver
bickas, A. Skrebys, V, Banys, 

lydimas vieno ar dviejų sau
gumiečių Bet pirm negu vyks 
pas gimines kaiman partijos 
viršūnės įsakė skubiai išvaly 
ti. sutaisyti .giminių gyvena
mą narną Net naujus baldus 
nuvežė o senus išmetė. Gimi 
nėms nuvežė naujus drabu
žius Juk bus negražu suply 
šusiais drabužiais svečią pri

V Nanartonis, K Musteikis.

imti
Svečias atvažiavo. Įėjo vi 

dun Pradėjo kalbėti. Bet pa 
stebėjo, kad namiškiai pridė
ję pirštus prie lūpų rodo, kad 
nekalbėti garsiai, nes kampuo 
se esą įtaisyti aparatai, kurie 
registruoja pasikalbėjimą.

r
(pabaiga 6 pusi)

l iet liros nacionalinė 
m...ia/.vydo biblioteka

1



2 pusi.

IR LATVIJOJE NETVARKA
RŪBŲ IR BALDŲ PREKYBOJ

Latvijos «Ciną» (vas. 23) ats 
kleidė didelę netvarką Latvi
jos sovietinėje pramonėje bei 
prekyboje Panašiai kaip ir 
Lietuvoje, ir Latvijoje žiemos 
rūbai parduodami tik pavasa
rį, o vasaros drabužiai pirkė
jams siūlomi rudenį Esą ap
verktinas rūbų pagaminimas 

nutysusios rankovės ir pan. 
Visiškai neatsižvelgiama į pir
kėjų pageidavimus.

Panaši padėtis ir su bai 
dais; kai tik jie pradedami 
naudoti, atsiranda plyšiai, jie 
suyra, nublunka. Lovos mat
racai virsta «armonikos», o 
spintos dažniausiai nepoliruo 
tos

K'i M JAUNIMO PLENUME 
APIE KONFLIKTĄ SU 

KINIJA

Balandžio 3 4 dd. Vilniuje 
buvo sukviestas Komjaunimo 
CK plenumas Dienotvarkėje 
svarstyti komjaunuolių užda
viniai ir nemaža vietos skir
ta Sovietų Sąjungos ir Kini
jos ideologiniam konfliktui 
aptarti Šiuo klausimu prane
šimą «apie TS KP kovą už 
tarptautinio komunistinio judė 
jimo susitelkimą» padarė Lie 
tuvos komjaunimo s gos pir
masis sekr. Česnavičius Šiuo 
ir kt. klausimais priimti ati 
tinkami nutarimai.

MIRÊ DR. A TARULIS

Balandžio 3 d, Vašingtone 
JAV ilgiau sirgęs mirė ekono 
mistas dr. Albertas Tarutis 
Jis buvo gimęs 1906 m vasa 
rio 6 d., 1935 m. Kaune baigė 
Vytauto D. Universiteto teisių 
fak. ekonomijos skyrių Buvo 
teisių fak. asistentu, 1936-38 
m. specializavosi ekonomikos 
moksluose Vienoje ir Berlyne 
Nepr. Lietuvoje dirbo Preky
bos, Pramonės ir Amatų Rū
muose ir įvairiose ekonominė 
se draugijose. 1947 m Frank 
furte įsigijo dr. laipsnį. JAV- 
se 1947-52 m. dėstė Carnegie 
technologijos institute Pitts-

Balys Sruogn

Palšas rūkas slegia žemę...
Vientisi takai 1
Tik prašvitę, jau sutemę 
Liūdna dalia žemei lemia
Sukaupti skliautai..

Tartum niekas nemylėjo
1 šiais vos takų , . .
Tartum vienos raudos vėjo
Liūdną žemę telydėjo, 
Gundė prie sapnų ..

Lauksi ry o !. . . Ims blaivytis 
Slegiantys rūkai ? . .
Tik žiedai tie nuraškyti, 
Tik jutimai išaižyti — 
Neprigis, sakai ? . .

Gi išauš kita gadynė, 
Dievina, skaisti . . .
Ar, tiek lūkesčių pažinę,
Tiek sekimų užauginę, 
Būsim užmiršti ? . . .

Gal kiti, daubas pajutę, , 
Vienumoj nebe kalės .. .
Ir nustos verpetai siutę, 
Ir švitrėjimai prakiutę 
Išguituosius pamylės ! . ..

burge, o nuo 1952 m. dirbo 
Kongreso Bibliotekoje.

Ūkinėmis, istorinėmis, kultu 
rinėmis 4r politinėmis temomis 
vėlionis y a daug rašęs lietu 
vių, anglų ir vokiečių kalbo
mis. Talkininkavo visai eilei 
JAV senatorių, kongresmanų 
bei komitetų Iš jo raštą mi
nėtini: Soviet Policy Toward 
the Baltic States 1918 1940 
(1959), American Baltic Rela
tions 1918 '2, The Struggle 
Over Recognition (1964)

Dr. A. Taruliui mirus tauta 
neteko kruopštaus, pasiruošu 
šio ir daug žadėjusio darbiniu 
ko ekonomikos, politikos bei 
sovietologies srityse Velionis 
palaidotas balandžio 6 d.

' MUSŲ LIETU/

KO REIKALAUJAMA IŠ 
SKULPTORIŲ

Vilniuje įvyko lietuvių skulp 
torių paroda — parodyti per
nai sukurti darbai. «Tiesa» 
(nr. 67, kovo 20) džiūdavo, kad 
lietuvių skulpto ių parodiniuo 
se darbuose vyravo «kolūkie 
čiai. darbininkai, inteligentai». 
Laikoma laimėjimu, kart por 
tretistas N. Petrulis buvo pa
teikęs savitai sukurtą Lenino 
portretą. Skulptorius ikėnas 
džiuginęs savo liaudiškumu. 
Kai kuriems padaryti priekaiš 
tai: pvz. Vildžiūnas nesukūręs 
meistriško lygio darbų, nes .. 
susižavėjęs pačia forma. Šiaip 
skul ptoriams nuolat aiškina
ma: jūs privalote kelti partiš-
kūmą mene...

1964 ff>. gegužės 1 d.

Rytu emigrenCai ir Mdskvos~Pekino konflikto poveikis
Maškvos ir Pekino ideologiniu konfliktu domisi Vakaruose 
gyveną emigrantų sluogsniai — Lenkams rūpi susilpninti 
Maskvą, ukrainiečiai stebi Albanijos ir Rumunijos išsilaisvi 

nimo ar emancipacijos reiškinius — Atgyja 1925 m.
raginimai šlietis prie Kinijos

(Elta) įsiliepsnojęs Jdeologi 
nis Maskvos ir Pekino kon
fliktas turi Įtakos ne tikį ry
tų ir pietryčių Europos kraš
tus. bet atitinkai veikia ir ry
tų emigracijos sluogsnius va
karų Europoje Pagal «Neue 
Zuercher Zeitung» (nr. 100, 
bal 12) sovietų kinų ginčas 
turįs mažiau atgarsio rusų 
emigrantų tarpe - šiems vis 
dar vaidina tam tikrą vaid
menį euro aziatinės Mask
vos imperijos išlali ymas.

Jm kitokios lenkų emigran 
tų pažiūros Čia pastebima 
tendencija Maskvos — Pekino 
kon liktą susieti su sovietų 
valdomų ar pn žiūrimų tautų 
pastangomisatsipalaiduoti nuo 
maskvinės kontrolės. Be to, 
pabrėžiamas reikalas drauge 
su raudonąja Kinija sudaryti 
bendrą antisovietinį frontą.

Tokias mintis labiausiai iš
ryškina lenkų išeivijos Pary
žiuje leidžiamas žurnalas «Kul 
turą» (nr. 4) Jul. Mieroszews 
kio straipsnyje enkija —Ru
sija—Kinija». Pagal autorių 
daroma klaida, jei į sovietų— 
kinų konfliktą žiūrima kaip Kinija ir Vokietija.

grynai į pačių komunistų vi
daus reikalą Juk esą Kinijo
je vykstanti ne tik komunis
tinė revoliucija, bet ir nacio
nalinio pobūdžio rūgimas bei 
pramoninis sukrėtimas ;Peki- 
nas, norėdamas sustiprinti sa
vo tarptautinę padėtį turės 
prieiti išvados, kad tenka, su 
silpninti Sovietų Sąjungą. O 
tai įmanoma mobilizavus sa 
telitinių kraštų «antisovieti- 
nių nuotaikų potencialą» ir 
tuo būdu siekiant tuos kraš 
tus atskirti nuo Sovietijos Jei 
pavyktų palaužti satelitinę im 
peri ją, tai toks Sovietijojo gy 
venančių tautybių sukrėtimas 
galėtų turėti toli einančių pa
sėkų.

Pagal Mieroazewski lenkai 
turį dar ir kitokių sumetimų 
šuetis prie Kinijos. Jei per 
ateinančius dešimtmečius ki
nai kariniu ir ūkiniu atžvili 
giais sustiprėsią. tai sovieta- 
susitartų su Vokietija, tai jau 
Lenkijai sudarytų pavojų. Ži 
noma, netenka abejoti kad so 
vietąi visais įmanomais būdais 
priešinsis lenkų artėjimui su

V Mykolaitis-Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

(tąsa)

— Ar visi girdėjote? — vėl 
rėkė vaitas.

— Ką veiksim negirdėję, — 
atsikiepė Daubaras. — Ne kur 
ti esam. Tik mes nesupran
tam, ponas vaite, dėl ko mus 
užvarai šeštadienį. Penkta
dieniai ir šeštadieniai pagal 
seną susitarimą — tai mūsų 
pačių dienos, nelažinės.

— O tai dėl to, - įsiterpė 
prievaizdas, — kad žiemą jūs 
dvaro medžiu iš miško neiš‘ v
vežėt, vilna ne visa atiduota, 
kiaušiniai, sviestas!

— Neteisybė! — sušuko dau 
gelis balsų. — Šią žiemą mūs 
nevarei miško vežti. Kiauši
niai ir sviestas ligi švento 
Jono!

V

— Kas sako, kad neteisy
bė? — rėkė prievaizdas. Ir 
vaitas pridėjo:

— Aš, vaitas, tvirtinu, kad 
teisybė! Už pasipriešinimą 
rykščių penkias dešimtis!

Bet nelabai kas jo gąsdini
mų paisė. Seniai panarinę 
galvas tylėjo, o jaunesnieji 
įžūliai iš padilbų varstė žvilgs 
niais tylėjo, o jaunesnieji įžū 
liai iš padilbų varstė žvilgs
niais prievaizdą ir vaitą. Eiti 
lažą šeštadieniais, o paskui 
vėl visą savaitę kažkur dva
ro galulaukes arti — ne, tai 
buvo negirdėtas prasimany
mas! Ir s ecis Daubaras kietai, 
ryžtingai pareišė:

— Vyrai, rytoj mes lažo 
neisim Baigsim arti savo rė
žius.

O Petras Balsys pridėjo:
— Nė pirmadienį neisim. Ir 

niekad daugiau nebeisimi Te
gul ponas užmoka mums už 
darbą, táda dirbsim!

— Savo žemę dirbsim! — 
šaukė Daubaras. — Ir lig šiol 
mes nespėdavo apsidirbti, o 
čia dar lažą didina!

— Savo, savo dirbsim! — 
šaukė vyrai.

Stašys, stovėjęs kitų užpa
kaly, dabar pasistūmėjo į prie 
kį ir lyg abejodamas pratarė;

— Savo tai savo, bet kad 
ir tas savo yra pono...

— Teisybę sakai, Stašy, vis 
kas yra pono, — pritarė vai
tas. — Jei ponas panorės, tai 
čia jūsų nė vieno nebeliks!

Bet visi ėmė šaukti:
— Neleisim! Nesiduosim!... 

Žemė ir sodybos mūsų! Iš tė
vų paveldėjom! Savo darbu 
išpirkom! Ta žemė ne pono!

O Petras pašiepdamas pri 
dėjo:

— Tik Stašys pono. Pasi

imkite jį!
Daugelis piktai nusijuokė, 

o Stašys susigėdęs smuko at
gal Jis buvo bailus, kaimy
nams nepritarė, pono visados 
klausė ir lažą būtų ėjęs, be< 
kaip iš visų išsiskirsi? Sodžius 
buvo kaip viena šeimym. Ką 
darė, tai visi kartu; kartu 
arė, kartu sėjo, kartu laukus 
valė — ir neatsirasdavo atsi
likėlio arba atsiskyrė-lio, ku
ris kitiems būtų kliudęs. Ką 
padarysi? Negi jis, Stašys, vie 
nas su savo jungu eis į dva
rą, kai visi kife savo lauką 
ars? Baisu pykinti poną. . Na, 
bet Stašys ras būdą, kaip sa
vo reikalus pataisyti...

Kai kurie artojai jau grįžo 
prie žuobrių, niekas nebeno
rėjo su dvariškiais tuščiai 
ginčytis Bet prievaizdas, kad 
jo būtų paskutinis žodis, dar 
pagrasino:

— Paminėsit jūs šią dieną> 
chamai! Gailėsitės po laiko, 
skarmaliai jūs prakeikti! Atšė 
rėte utėles per žiemą, tai nu

garos niežti? Gertai — paka
sys Rubikis jūsų nugaras!

Čia Balsiu Petras nebeiš
kentė. Toks užgaulingas, že
minantis prievaizdo grasini
mas ir kartu tyčiojimasis iš 
jų vargo ir skurdo kaip pei
lis smeigė Petrui į krūtinę. 
Jis buvo girdėjęs ir mokėjo 
daug dainų apie sunkią bau
džiauninkų buitį ponų neva 
lioje, jis buvo girdėjęs daug 
pasakojimų apie ponų lėbavi
mus, jų žiaurumą ir neteisia 
gumą, jis buvo prisiklausęs 
iš dėdės Stepono daug kalbų, 
kaip neteisingai esąs surėdy
tas visas šių laikų gyveni 
mas ir kad ateisianti diena, 
kada, kaip toj dainoj sakoma,

Sugrius ponų rūmai ir aukš 
[ti dvareliai, 

Kaip anų neklausys pras- 
[čiokai žmoneliai.

Tad į prievaizdo grąsini 
mą Petras, sugniaužęs kumš 
čius. staiga prapliupo tokiais 
žodžiais, kurių niekas nebuvo
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— Vilniuje kovo mėn. įvy
ko komp. Eduardo Balsio kū
rybos vakaras. Balsio kūrybo 
je jau reiškiasi partijos nuo
lat reikalaujamos — siūlomos 
«šiuolaikinės’ temos — vaka
re buvo atlikti «Elektrėcių ži
buriai», dar «Heroine poema» 
ir koncertas smuikui su - or
kestru Nr. 2. Balsys yra su 
kūręs nemaža estradinės mu
zikos Lietuvoje statomiems 
filmams Kaip ryškėja iš «Tie 
soje» (ar 67, kovo 20) įdėto 
K. Žiūraičio vertinimo, vie
nos labiausiai populiarių Bal
sio sukurtų dainų — tai nie
ko bendra su sovietinėmis te
momis neturinčios nuotaikin
ga «Habanera» (iš filmo «Ado
mas nori būti žmogum») ir 
•Rumba».

— Budapešte ano birželio 
26 iki liepos 3 d. vyks UNES
CO organizuojama tarptauti-
nė konferencija «Šiuolaikinė 
muzika ir muzikinis auklėji
mas». Į sovietinės delegacijos 
sudėtį įeina Vilniaus meno 
mokyklos—internato direkto
rius D. Trinkūnas, Kuris pa
darys pranešimą «Estetinis 
vaikų auklėjimas Tarybų Są
jungoje». Šalia kitų Europos 
muzikinių kolektyvų, iš Vil
niaus siunčiamas S. Sondec
kio vadovaujamas Vilniaus 
meno mokyklos 30 žmonių 
styginis orkestras. Šis orkes
tras po konferencijos konfe
rencijos koncertuos Vengrijo
je Maskvoje 9. Sondeckis 
pareiškė, kad jo vadovauja
mo orkestro programoje nu
matyta atlikti Bacht, Čaikovs 
kio, Prokofjevo ir estų kom
pozitoriaus Riats kūrinius.

— Vilniuje, spaudoje ir ju
biliejiniame koncerte paminė 
tas Vilniaus universiteto stu
dentų dainų ir šokio ansam
blio 20 tis Pagal pateiktas 
žinias («Tiesa», ar. 75) ansam 
blis turėjo 712 koncertus, o 
repertuare turįs 211 dainų, 
98 liaudies šokius ir kt. Lai
mėjo įvairius atžymėjimus bei 
garbės vardus. Šiuo metu an
sambliui vadovauja meno va
dovas A. Balčiūnas, šokių va

S. Nėris

Prieš Audra z
Sunku kvėpuoti — bus audra.
Dundės perkūnai, švis žaibai.

Žiūrėk, tu čia viena, viena, 
Viena prieš kryžių suklupai.

Kas renka ašarų lašus?
Sako tai retos brangenybės.

Jomis papuošia tiktai vieno
Visa valdančio valdovo sostą.

Kas klausos virpėjimų širdies,
Kas klausosi dejuojančios krūtinės

Ir stebuklingu « tonus giesmėm pina?
Tai muzika, kurios dar niekas žemėj negirdėjo.
Tos muzikos klausys tik angelai baltieji.

dovė E. Morkūnienė, choro 
vadovas V. Četkauskas.

— Vilniaus mokyklų vaikai 
mažai domisi jiems skirtu 
«Spalio» kino teatru — pripa
žino «Komj Tiesa» (nr 61, ko 
vo 25), Nors Vilniuje mokinių 
skaičius siekiąs 39 000 tačiau 
jie kino teatrą lanko neno
riai Pvz. 1963 m. kiną aplan
kė 72,5 tūkst. mažiau vaikų 
negu buvo numaŲ ta plane. 
Pareikštas nepasitenkinimas, 
kad rodomi tik du seansai 
vaikams vietoje keturių ir 
kad 12 vai kinas dienos žiū
rovui siūląs «Niekšų gaają», 
«Patvirkėlę* ir pan. filmus.

— Vilniaus akad, dramos 
teatras balandžio 4 d turėjo 
premjerą — tai D Pavlovos 
romano «Sąžinė» V. Tokare- 
vo atlikta inscenizacija. Vei
kalą režisavo Vyt. Čibiras, o 
dekoracijų autorius — M. 
Percovas.

MŪSŲ LIETUVA

Vilniuje smerkė «atskaluniskaja5» Kinija

Balandžio 8 d Vilniuje sku 
biai sukviestas LKP CK ple
numas — jo tikslas buvo ap 
svarstyti klausimą apie ‘tarp
tautinio komunistinio judėji
mo susitelkimą», kitaip ta
riant — pasmerkti R. Kinijos 
vadovus. Pranešimą padarė 
iš Maskvos atvykęs Sovietų 
Sąjungos kom partijos CK na 
rys. «r.ravdos» laikraščio vyr. 
redak;orius P. Satiukovas 
Diskusijose dalyvavo visa ei
lė Įvairių organizacijų atsto 
vų. mokslininkų, partijos pa
reigūnų ir jų kalbose vyravo

Piliečiai, vykite

Lietuvos gyventojai dar
bams tolimose Sovietijos sri
tyse verbuojami ir per lai
kraščius. Lietuvoje leidžiami 
laikraščiai spausdina tokio 
turinio skelbimus: «Piliečiai! 
Vyksta organizuotas darbiniu 
kų telkimas į Celinogrado sri 
ties ir Karagandos miesto sta 
tybas, taip pat galima persi 
kelti su šeimomis nuolat gy 
venti ir dirbti į plėšinių kraš 
to tarybinius ūkius ir kolū 

vienintelė, Maskvos užgirta 
bei pageidaujamoji mintis: 
«Mes karštai cemiame teisiu 
gą marksistinę- lenininę lini
ją, kurią vykdo draugo N. 
Chruščiovo vadovaujamas TS 
KP Centro Komitetas* (Kau
no Medicinos inst rėkt prof. 
Z. Januškevičius). Diskusijo
se kalbėjo ir Sniečkus, Pa
leckis, gi baigiamąjį žodį ta
rė vėl tas puts mask vinis sve 
čias Satiukovas. «Tiesa* (nr. 
84, bal: 9) pranešė, kad ple
nume priimtas ir nusiųstas 
laiškas N. Chruščiovui.

i plėšiniu ūkius

kius” Panagaus turinio skel
bimas pastaruoju metu pas
kelbtas “Komj, Tiesoje“ (nr. 
70, bal. 7) ir nurodyti įgalio
tinių adresai Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir 
Panevėžy, be to patarta kreip 
tis į visus rajonų vykd ko
mitetus.
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TRIUKŠMAS DĖL KUNIGO 
TEATRE

Okupuotoje Lietuvoje

Lietuvoje mažas įvykis su
kėlė didelį triukšmą komunis 
tų tarpe. Į įvykį reagavo net 
Lietuvos komunistų partijos 
dienraštis “Tiesa“ liepos 9 d. 
159 numeryje O įvykis buvo 
toks:

Akmenėto atvyko iš Vilniaus 
valstybinio akademinio dra
mos teatro grupė vaidinti jau 
no dramaturgo K. Sajos vei
kalą ‘ Nerimas“. Vietiniai Ak
menės komunistai išsiuntinė
jo gyventojams kvietimus į 
vaidinimą. Kvietimą gavo ir 
Akmenės klebonas kun. J. 
Gasiūnas ir atvyko į vaidini
mą. Jis buvo pasodintas pir
moj eilėj tarp žymiųjų vietos 
komunistų. Tai pastebėjo tea
tro grupės politrukas. naip 
tai?! Klebonas — tas tik pa
niekos vertas sutvėrimas, be
teisis komunistinėj visuome
nėje individas, tamsybinin
kas, komunistų partijos prie
šas tapo pasodintas garbin
goj vietoj tarp pažangiosios 
komunistų šviesuomenės! Po
litrukas pakėlė triukšmą, srnar 
kiai išbarė vaidinimo rengė
jus ir vietos komunistų, akty
vą už klebono pakvietimą. 
Juk palaikyti santykius su 
kunigu ir kviesti jį į viešą 
parengimą - tai baisus ir 
negirdėtas nusikaltimas! Ak
toriam grįžus į Vilnių buvo 
sušauktas specialus valstybi
nio dramos teatro kolektyvo 
susirinkimas, kuriame buvo 
apsvarstytas ir griežtai pas 
merktas neprincipingas atski
rų aktorių elgesys'.

KRYŽELIAI ANT JAUNUOL Ų 
KRŪTINIŲ IR KOMUNISTŲ 

AIŠKINIMAS

Lietuvos sostinės Vilniaus 
komunistai patyrė jiems ne
malonią staigmeną. K-a d a ko
munistų aktyvistai visu smar
kumu varo ateistinę propa
gandą ir tariasi jau sudavę 
religijai mirt-ną smūgį, stai
ga Vilniaus miesto jaunimas

(pabaiga 6 pusi )

girdėjęs iš baudžiauninko lupų:
— Taip, ponas prievaizde, 

mes skarmaliai ir utėliai, o 
tu kas? Dvaro šuva! Mes 
driskiai, bet niekam nuoskau
dos nedarome Mes sausą 
plutą ir nedarytus barščius 
srebiame, o tu iš pono malo
nės ir mūsų darbo tunki ir 
tik žiūri, kam iš pasalų įkąs
ti, ką į lovį paguldyti ir rykš 
temis ligi kraujo nuplakti. 
Štai kas tu esi, dvaro kote!

Išgirdę Petrą taip šūkau
jant, vėl visi metė žuobrius 
ir spietėsi aplinkui Nebuvo 
nė vieno iš jų, kuris nebūtų 
gavęs rykščių ar čaižaus prie 
vaizdo bizūno. Tad dabar, 
staiga trūkus klusnumo varž
tams, kiekvieno krūtinėj su- 
kunlauliavo kerštingi jausmai. 
Jie apstojo prievaizdą ir vai
tą, miklino rankose botko
čius, ir jau nedaug ko reikė
jo, kad paleistų juos į darbą 
neant jaučių nugarų, bet ant 

dvariškių galvų ir šonų.
Bet čia Jankauskų Kazys 

staiga taip speigiamai švilpte 
lėjė ir pliaukštelėjo botagu, 
jog vaito kumelys kaip patra
kęs metėsi į šoną. Vaitas, n© 
išsilaikęs balne, kaip pėdts 
krito į arimą. Artojų pyktis 
virto juoku, ir jie kvatodami 
šaukė:

— Laikykis, ponas vaite!. . 
Kepurę, kepurę!.. Minkštai 
pataikė, nieko!.

Vaitas, baisiai keikdamasis, 
žemėtas pakilo nuo arimo 
sugriebė nuriedėjusią kepurę, 
pasigavo kumelį, ir abu, su 
prievaizdu ristute leidosi į ke 
lią Nepaisydami tokio artojų 
pasipriešinimo, juodu nujojo 
dar į sodžių paskelbti pono 
įsakymo, kad niekas pasku 
negalėtų išsikalbinėti jo neži
nojęs.

O artojai vėl tęsė savo dar 
bą rūstūs ir susikaupę.

Ligi saulei nusileidžiant arė

Šilėnų sodžiaus valstiečiai sa 
vo dirvas.

Žuobrius paliko papievy, 
nes ry<t rytą, su saule, tęs 
šiandien pradėtą darbą.

V I

Poaas Skrodskis tą patį va
karą sužim jo apie Šilėnų so
džiaus valstiečių pasipriešini 
mą jo įsakymui. Jis sėdėjo 
savo kabinete ir, rūkydamas 
ilgą pypkę piktas klausė prie 
vaizdo pasakojimo apie ginčą 
su valstiečiais.

Bloga nuotaika, susierzini
mas, pyktis kenkia pono 
Skrodskio sveikatai. Tokiais 
atvejais jis a1 rodo senesnis, 
negu leistų spėti penkiasde 
šimt šešeri jo amžiaus išva 
goja raukšlės, veidas papilkė 
ja, o jis visas tarai palūžta, 
susimetęs į kuprą savo krėsle.

O kai esti gerai nusiteikęs. 
Bagynų ponas galėtų rungtis 

ir-su jaunesniais už save Jo 
stuomuo dar tiesus, eisena 
tvirta Kai jis vaikštinėja sa
vo rūmų parke, nendrele pa- 
sipliaukšėdamas į lakuotą ba
to aulą, arba kai, išjojęs pa
sijodinėti dėl mociono, leng 
vai stypčioja balne, tai nie
kas nesakytų, kad jis baigia 
šeštąją dešimtį.

Dar labiau pajaunėja ponas 
Skrodskis kai susitinka gra
žią moterį, tegu ji būtų ir pa 
prasta kaimietė. Tada jis ne 
jučiomis pasitempia, pasuka, 
ūsą, paglosto smailą, širmą 
bmzdelę, iš po juodų, tankių 
antakių vyzdžiai sublizga kai 
iriomis ugnelėmis.

Tą vakarą, kai prievaizdas 
Pšemickis pranešė apie Šilė
nų mužikų įžūlumą, pono 
Skrodskio orumui buvo suduo 
taš skaudus smūgis Jis sėdė 
jo susigūžęs savo kabinete 
ir, jausdamas stiprėjantį šir
dies plakimą, tramdė susdusį 

pyktį.
Per visą savo gyvenimą 

pripratęs, kad jo užgaidos bū 
tų aklai pildomos, dabar p r- 
mą sykį pasijuto susidūrę^ su 
tokiu įžūliu neklusnumu. R 
kas gi maištauja? Jo paties 
mužiką? - baudžiauninkai! Štai 
visų tų liberalizmų ir refor
mų pasekmės!

— Ryikščių! — suriko jis ir 
trenkė kumščiu j stalą, iš
klausęs prievaizdo.

— Maloningasai pone, — 
nuolankiai tarė prievaizdas, 
— viso sodžiaus stiprūs vy
rai — priešinsis.

— Is pravaikui pranešti! Po 
liciją, kareivių rotą pašaukti! 
Aš jiems tokią, egzekuciją už 
trauksiu, kad jie kaip šunes 
maa kojas laižys. x

(B. D)
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rNYCCf
Pereitų 1963 metų premi

juotos lietuviškos knygos:
«Draugo» romano 13 to kon 

kurso premija paskirta Juo
zui Kralikauskui už romaną 
“MINDAUGO NUŽUDYMAS“.

Prieš porą metų J. Krali- 
kauskas yra laimėjęs to pa
ties konkurso premiją už ro
maną taip pat. iš Mindaugo 
laikų - “TITNAGO UGNIS“. 
Ten autorius užnmponavo ori
ginaliu atkurti laiko dvasią, 
panaudodamas senąsias kal
bos ypatybes ir archajinį žo
dyną bei iš’ireiškimus. Nau
jasis romanas parašytas šių 
dienų literatūrine kalba, pa
sižymi originaliomis stiliaus 
priemonėmis ir naujumais. Ki 
ti J. K. romanai yra.- URVI 
NiAi žmonės. Šviesa lan
ge — abu iš Kanados lietu
vių gyvenimo ir darbo.

Kaziui Bradūnui už rinkinį

Jei nebūčiau vabalas
Būčiau aukso gabalas

Jei nebūčiau avinas, 
Būčiau vilkas arba liūtas, 
Arba milžinas koks drūta0. 
O dabar aš liliputas. 
Kaip kiekvienas avinas.

Jei ne vargšas vabalas. 
Būčiau aš chameleonas. 
Keiščiau kailį, būčiau ponas.
Žengčiau kaip Napoleofaas, 
Nuo didybės žabalas.

Lietuvoj gyvent galėčiau.
Būčiau nebe avinas.
Močią Rusiją mylėčiau,
O Ameriką velėčiau, 
Kam ji laisvę savinas.

Nesvarbu, kad žabalas, 
Bet' vaizduot galėčiau arą.’ 
Skelbčiau kurmiams baisų karą. 
O dabar mane jie bara. 
Kad esu aš vabalas.

BALYS PAVABALYS — yra 
autorius satyrų ir humoristi
nių eilėraščių. Yra išleidęs: 
Daiktai ir žmonės, Šilkai ir 
vilkai ir Vizijos prie Televi
zijos. Iš pasirinktos slapyvar- 
dės ir rinkinių pavadinimų, 
lengva pastebėti kad autorius 
mėgsta žaisti rimais. Tačiau 
per tą žaidimą jis daug pasa
ko rimto, jo tonas siekia nuo 
pašaipaus humoro iki ironijos 
ir net sarkazmo. Puikiai val
do formą. Kritikos laikomas 
vienu geriausių to žanro ra
šytojų.

Lietuvoje dabar Pavasaris.

“SIDABRINĖS KAMANOS“.
K Bradūnas y a gerai žino 

mas Lietuvoje pradėjęs ir 
tremtyje išaugęs poetas. Jo 
pirmas eilių rinkinys «PĖDOS 
ARIMUOS» išleistas Lietuvo
je 1944 m Per 20 metų jis 
yra išleidęs a-ie 10 poezijom 
knygų. Už rinkinį «SVETIMO
JI DUOBIA», 1946 gavo Liet. 
R. Kryžiaus premiją, už «DE
VYNIAS BALADES». 1955, Ai
dų p.-einija, o «MORENŲ UG
NYS“, laimėjo Liet. Rašytojų 
Draugijos premiją Per laiką 
išsiveržęs iš tradieinio ketu
reilio, K. Bradūnas susikūrė 
savą fragmentinę miniaturą. 
jai temų ieškodamas nuo dir 
vožemio plutos iki archeolo
ginių podirvio genties gelmių. 
Liaudiniai motyvai moderni
zuojami šiuolaikinės dvasios 
elementais.

Šiam faktui paminėti ir kiek 
nors susijungti su iėv»yne, se 
ka keletas pavasariškų min
čių:

PAVASARIS

Karšta, saulėta diena. Dvel 
kia malonus, vėsus vėjelis. 
Tik nesenai nuogos «Saulės 
kepurės», dabar pasipuošę jau 
šviežiu žalumu, duoda malo
nų pavėsį Dienos pradeda il
gėti, o visa žemė dvelkia vi
sokiais maloniais aromate. Va 
karais, gėlių kvapai ir žemės 
alsavimas tiesiog svaigina Vi 
sa gamta tarsi prisipildė gir-

dėtis visokių žiogų čirškimai, 
staiga visokių paukščių pri
gužėjo, gi'dėtis jų balsai. 
Naktys darosi šiltos, malo
nios, norisi jas praleisti vaikš 
čiojant ir gėrintis jų grožiu.

Pavas tris . Tai užburtas 
žodis kurį ištarus prieš akis 
stojasi šviesiausi vaizdai. Pa
vasaris;.. Skamba kaip trimi
to garsai kviečiantys keltis, 
pabusti, veikti. Pavasaris, tai 
rytas, aušra, auksiniais spin
duliais užtekanti, kaip švie
sus pasakiškas užburtas mies 
tas iškylantis staiga iš tam
sių vandenų. Pavasaris... Ma
tai paukščius kraunančius liz 
dus, žalumynus gėlėms pasi- 
puošiančius. Pavasaris, tai 
yra kvietimas į gyvenimą, į 
ateitį.

Pavasaris tai yra burtinin
kas kuris užburia mane. Taip 
maloniai, taip gražiai mane 
apsupa pasakiškais šydais, 
pro kuriuos visą pasaulį kito 
kiam antspalvy išvystu. Tada 
medžiai, žolės, lapai nebe me 
džiai, ne žolės ir ne lapai, Jo 
užburti draugai kurie man pa 
slaptis šnabžda, Saulė, tai auk 
sinė šviesa ^kuri džiaugsmu 
pasaulį aplieja; gėlės, mano 
seserys; žmonės, paslaptingi 
pasauliai kuriuos noris ats
kleisti; o pasaulis, atrodo di
delė baliaus salė laimės šokį 
bešokantį!

žiedais Ta Nakti Lijo
Žiedais tą naktį lijo:
Žydėjo vyšnios, obelys ir slyvos, 
Svaigino baltos, mėlynos alyvos! 
Žiedais tą naktį lijo ...

1 .Tu atėjai į skaistųjį gėlyną
Ir sekdamas žvaigždes, mylėdamas saule, 
Žiūrėdamas dangaus mėlynėn, 
Audringas, neramus, slėpei apgaulę .;

Žiedai nuo medžių krito — 
Žiedais tą naktį lijo ..
Sumindžiojai leliją
Ir išėjai,^nelaukęs ryto.

Rytą... Balti sumindžioti žiedai,
Žiedai išblyškusių lelijų
Man skundėsi; vilioja dangiški skliautai, 
O tu lelijos sielvarto nepajutai !..
Ir ašaromis visą rytą lijo ...

JUOZAS MIKUCKIS - Kaip 
poetas, Juozas Mikuckis pra
dėjo reikštis 1907 metais. Po 
trejų metų išėjo jo rinkinys 
«Pirmos Dainos». Paskui pa
sirodė «Auštant», «Aušros Ra 
sos» ir kiti jo veikalai. 1954 
metais Amerikoje išspausdin
ta rinktinė «Lyrikos Kraitis».

J. Tauronis
AUKSO MINTYS

— Teisingai ir pilnai įkai
nuoja kito darbą, kuomet ten
ka atlikti jam pačiam tokį 
pat darbą.

SURASK IŠEITĮ!

Atsiradau vienoj salėj, ku
ri turėjo dvi duris. Prie kiek 
vienų durų stovėjo po sargą. 
Vienos durys vedė į laisvę, o 
kitos į mirtis celę. Vienas iš 
sargų buvo teisus, o kitas 
amžinas melagis, kaip buvau 
girdėjęs dar esant kalėjime, 
bet aš jų nepažinojau. Man 
buvo pasakyta kad aš turiu 
progą išsigelbėti nuo mirties 
jei vienu klausimu atrasiu du 
ris į laisvę. Aš suradau duris 
į laisvę ir išsigelbėjau nuo 
mirties. O Tu, mano vietoj, 
ar išsigelbėtum?

(Paaiškinimas sekančiam 
«Jaunystės Aidų» nr.)

— 1927 m. gruodžio 7 d. Ma 
rijampolėje mirė Julija Bene 
ševičiūtė Žymantienė Žemaitė 
(gimė 1845 m. gegužės 31 d.)

— 1850 m. rugsėjo 21 d, 
Žiūriu Gudeliuose gimė Vin
cas Pietaris (mirė 1902 m. 
spalio 3 d.).

Juozo Mikuckio lyrika yra 
paprasta ir patraukia savo 
eleginiu tonu. Jis, anot jo pa 
ties, yra «Dainius dainelių 
gailių». Kai kurios iš jo dai
nų buvo plačiai pasklidusios 
ir dainuojamos Lietuvoje, pvz. 
«Sunkaus gyvenimo draugu
že» ir kt.

— Mokėti save suvaldyti, 
reiškia, mokėti gyventi.

— Netikėtai užtekėję per
daug šviesios gyvenimo žvai
gždės visų akis atkreipia, bet 
dažnai jos perdega ir užvilia 
klaikia tamsuma.
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Lietuvi j
Klausyk ir temk

LIETUVIŠKA PROGRAMA Į

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.

MUSŲ LIETUVA

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

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

pusi. 5
i

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIUS

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ cjlOllJ.02 RUa Coelho Neto, 281

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

Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą’:
Vila G uilhermine 17 vai.
Paskutinį: ,
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS I
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
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

PRANAS & ČIA. LTDA 
MadairaE^am gerai

SÈDE: Ruat México, 98 - 9.o|<- sala, 904 — Bone 52-0229
A Enderêço Telegráfico: «CABIUNA»*- 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IRg^SIUVIMO MOKYKLA 
is= m a

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 trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 mio.

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

ANTAN© ©AVIIiLCNI» 1
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS” í

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių iir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomo jo^ meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

POVILAS AMBROZEViČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą
n

Ufilh ip--ul.lt

’Ll“11

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

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

S1UVYKLOJE?LAUROIi *
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

- São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

9 IP MÁ© J CAKS2IIEK1 mų

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

Lindoya vanduo vr< ^cnai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veL\. į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
si tikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 — S A O PAULO

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

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

.EJCRBTOKI© CČNTAEfl.

Irmãos Nascimento
REQi C.R.G. 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 pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

5



LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

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

metro bangomis sekmadieniais 10 vai. ryto

. — Laiškai: Gudavičienei, A. 
Savickui, A, Nadolskis, Guda 
navičiūtė, I. Kutkienė, M 
Vinkšnaitieuei, J, Masiui, A 
Lazdauskui, 1 Šimonytei, J 
Tatarūnui, Bučioniams. A), 
Grabauskui

GEGUŽINĖS PAMALDOS

Vila Zeliuoje šiokiadieniais 
7 vai. vakaro; gi sekmadie
niais litanija bus giedama po 
sumos;

— Šį šeštadienį sukuria šei 
mos židinį FELIKSAS ANDRU 
ŠAIT’S su ALFREDA SOFIA 
SAMBOROWSKI, Šliubas bus 
su mišiom 18 vai. V. Zelinoje-

— Vyrų Brolija gegužės 
mėn. 3 d. švenčia metinę 
šventę. Jų intencija bus su
ma 11 vai.

— 24—27 d, balandžio mėn 
buvo sustoję pakeliui į Argen 
tiną Tėvai Marijonai: kun V. 
Rimšelis, Amerikos marijonų 
provincijolas, ir kun V. Bal 
nys, kuris vyksta “dirbti Ar
gentinos lietuvių tarpe. Kun. 
Rimšelis sekmadienį kalbėjo 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą per Radio 9 de Julho, 
atlaikė V. Zelinoje sumą ir 
pasakė įspūdingą pamokslą.

LIETUVIAI, SURINKIME
' ŠIMTĄ TŪKSTANČIU 

PARAŠŲ

Kaip jau yra žinoma, yra 
nutarta įteikti Brazilijos pre- 
zidentuimaršalui C?stelo Bran 
co prašymas su lietuvių ir 
lietuvių draugų parašais pra
šant, kad būt atstatyta Lietu 

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

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

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 Andor 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 LIT VANIA*
Piazza Astí®25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33 78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

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;

vos pasiuntinybės ir konsulą 
to padėtis buvusį prieš 1961 
metus. ‘Parašams rinkti spe 
cialūs lapai su paaiškinimais 
jau baigiami spausdinti. Nuo 
sekmadienio bus pradedami 
parašai rinkti S Paulo prie 
miesčiuose Kiekvienas lietu 
vis, kuris nori kad Lie uva 
būtų laisva privalo ant' šio 
prezidentui siunčiamo prašy 
mo pasirašyti Parašų rinki
me pasižadėjo talkinti Guaia 
nazes klebonas kun V, Kavo 
lis ir Mauá klebonas prelatas 
A). Arminas. Bet pirm negu 
pasirašysi perskaityk ant ko 
pasirašai. Reikia surinkti bent 
šimtą tūkstančių parašų Kas 
sutiktu parašus rinkti prašo
mi kreiptis į «M. L.” redakci 
ją bei organizacijų valdybas.

— Rio lietuvių suruoš as 
pamaldos 21 d balandžio m. 
plačiai atžymėjo, su aprašy
mu L* nuotraukomis dienraš
tis “O Globo”. Taip pat pa
minėjo ir kit-i laikraščiai, jų 
tarpe ir “O Estado de São 
Palo”. “O Globo” talpino ir 
pasiųsta prezidentui sveikini
mo telegramą.

— “M. L.“ prenumeratą ap 
mokėjo: Petras Bareišis
Jonas Rinkevičius 2.000 

cr., Em Pupienienė 2 000 cr, 
Jonas Kebeikštis 1 500 cr., 
Ev. Petraitis 2.000 cr., Ant 
Karašauskas 2 000 cr., Pr. 
Alionis 1.500 cr.

— Prel. K. Miliauskas dar 
tebeilsisi S. Cristovão ligoni
nėje. Sto. Aodrė mieste. Svei 
katos stovis svyruoja, kartais 
geresnis, kartais pablogėja.

Š M, gegužės mėn 23 d 20 vai, Dr J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių m-los Globėjai ruošia to paties vardo 

m los salėje, rua Camacan, 625, V. Anastazijoje
LINKSMA V AK AR A,

kurio pelnas skiriamas ateinančių metų Lietuvių Kon
greso išlaidoms padengti.

Programoje: «PLUTELĖ IR PELĖS» - S. Kapnio 2-jų 
veiksmų komedija.

Gros geras orkestras -- Šokiai iki 4 vai. ryto 
Staliukus ir pakvietimus reikia įsigyti iš anksto pas 
Globėjų Valdybos narius, V Zelinos klebonijoje arba 

pas p. J. Karpavičių (prieš Centralinį Paštą)
Valdyba

(pabaiga iš 3 pusi) (pabaiga iš 1 pusi )

ima viešai nešioti ant savo 
krūtinių religinius ženklus— 
kryželius Apie tai informavo 
«Komjaunimo Tiesa* pereitų 
mecų rugpjūčio 3 d. (nr 151) 
straipsnyje “Ne gintis, bet 
pulti ‘:

‘Pastaruoju metu Vilniuje 
buvo pastebėta, kad kai ku
rie jaunuoliai ėmė nešioti 
kryželius Beje, tai nereiškė, 
kad jie užsikrėtė religiniu 
tvaiku Ne. Pasirodo. Paryžių 
je naujai išleistame madų žur 
nale vienu iš puošimos! ele 
mentų rekomenduojamas kry 
želis. Nežinomais keliais jie 
pradėjo plaukti j mūsų respu 
bliką B>uržuaz niai ideologai 
iš pirmo žvilgsnio visai ne
kaltu būdu pradėjo ieškoti 
kelių į mūsų jaunimo širdis, 
panoro juos palenkti į Dievo 
pusę“. (LRI)

Ligoninės telefonas: 44 3333, 
Pirm negu vykstant aplanky
ti, geriau patelefonuoti ligoni 
nėn, pasiteiraujan ar galima 
aplankyti ligonis.

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

LEONARDO SUKEVICIUS 
ERNESTO TIISEL 

Corretores

RUA RIO DO PEIXE. 74 — TEL. 63-6668 — V. ZELINA

TIPOGRAFIA BALTICA
Lietuviška Spaustuvė

ALEKSANDRAS BUMBLIS
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-

Kitas turistas Štai ką pasa
koja Kai nuvyko Vilniun pra 
šė leidkno aplankyti tėviškę, 
kaimą. Leidimo negavo. Gimi 
nes leido Vilniun pasikviesti. 
Na ir atvyko giminės virš 20 
žmonių, kurie atrodė, lyg išė
ję iš koncentracijos stovyklų. 
Apsivilkę suplyšusiomis fufai- 
komis, apsiavę autais. Suda 
rė tikrų baudžiauninkų jspū 
dį Ir su visa kolchoziška 
«uniforma* įėjo viešbutin kur 
buvo apsistojęs jų giminaitis. 
Nuo to laiko kas nori iš kai
mo atvykti Vilniun giminių, 
iš užsienio atvykusių pamaty 
ti, turi gauti vietos pareigū
nų leidimą.

Nors ir kažin kaip stengia
si skurdo nuslėpti neįsten 
gia.

Čia neminime turistų var
dų, kad nepakenkti Lietuvoj 
pasilikūtiems giminėms.

— Balandžio 11 d New Yor 
ke posėdžiavo VLI Ko praplės 
tasis prezidiumas, Buvo pa
gerbtas miręs VLIKo pirminiu 
kas dr. A. Trimakas Momen 

tvi pritaikintą žodį tarė vice 
pirmininkas, einąs VLIKO pir 
mininko pareigas J Audėnas. 
' Jis posėdžio dalyvius supa
žindino su VLIKe turima po
litine medžiaga Ruošiamasi 
atitinkamai reaguoti ryšium 
su Danijos vyriausybės susi
tarimu su Sovietų Sąjunga 
dėl atlyginimo Danijai už jos 
investavimus Lietuvoje. Reika 
lą studijuoja VLIKo politinė 
komisija Vašingtone su prof. 
D. Krivicku priešakiu. Daromi 
žygiai ir per (Lietuvos diplo
matus atitinkamiems žygiams 
padaryti dėl panašaus britų 
susitarimo ir dėl JAV, Vokie 
tijos ir kb. spaudoje buvusių 
žinių esą Suomija prisipažinu 
si Pabaltijo valstybių įjungi 
mą į Sov. Sąjungą.

z
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— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J Giedrio, J. 
Bružiko ir J Kidyko naujas 
ir nuolatinis adresas yra šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti armacijai 
93 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.
J- .Y. .Y. .y. „y, .yl .y. .y. .Y. .y. .Y-t «y» fcTi 1Y11" ’a* W T* V W V V V1V "•* ■»l 'A “ '*• *»' W V"

VENDO — INDUSTRIA DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS

em à*ea de 375 m2 
totalmente aproveitados

Artigos fabricados: sanda- 
lias japonesas (de borracha) 
e tiras para sandalia, botões 
comuns, botões de enfeite, 
botões de luxo, artigos sem 
concorrência.

Maquinario, estampos, etc.
Bom faturamento, por 70 

milhões facilitados.
Mais informações: Rua Rio 

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

SKLYPAI BERTIOGA 
PRAIA DE «UNA»

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

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

mk««««m»

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

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

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

V Zelina
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