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ALELIUJA,

ALELIUJA,

ALELIUJA...
«MÜSU LIETUVOS. REDAKCIJA IR ADMI
NISTRACIJA LINKI VISIEMS SKAITYTOJAMS
BEI'PLATINTOJAMS SKAIDRAUS VELYKŲ
džiaugsmo iR Garbingo prisikėlimo su
KRISTUMI JO SKIRTAI VALANDAI ATĖJUS!

Piaciajame Pasaulyje
NAUJAS UOSTAS
Brazilijos prez Castelo
Branco atidarė vieną iš di
džiausių.pasaulyje mineralams
pakrauti uostą Šv. Dvasios
estade Tubarão mieste Per
tą uostą galės išvežei per me
tus 20 milijonų tonų minera
lų. Moderniškais uosto įrengi
mais bus galima pakrauti į
laivus bene 6000 tonų p. r fa
landą. Uostan galės įplaukti
didieji vandenynų laivai net
iki 100 000 tonų talpos.
Tas uostas atneš Brazilijai
gero uždarbio

ANUO METU: Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina ir Saliomė nusipirko kvepa
lu eiti Jėzaus patepti.
Labai anksti pirmą savaitės dieną jos atėjo pas kapą saulei jau užtekėjus.
os kalbėjo tarp savęs
— Kas atris akmenį nuo kapo angos?
Bet pažvelgusios pamatė akmenį nuristą, o buvo jis labai dideli?.
įėjusios Į kapą jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusėje, apvilktą baltu drabu
žiu, ir nusigando. Jis joms tarė:
Nenusigąskite, jūs jieškote Jėzaus Nazsrėno, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus:
jo nėra čia; štai vieta, kur jį buvo padėję Bet eikite, pssakykiie jo mokytiniams ir Petrui
kad jis e na pirm jūsų į Galilieją, tenai jūs jį matysime, kaip jis yra jums sakęs»
(Mork 16, 1—7)

Lietuviams Žvarbu!

5620 So, Claremont Ave,,
Chicago, Illinois 60636
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Jaunimo Peticijos parašų rinkimui ir Pasaulio Lietuvių Jau
7 Jaunimo Metų programos
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paskiausiai sustojo keletai va
landų ir Maskvoje. Penia
Gandhi visur stengėsi gauti
daugiau maisto paramos savo
badaujantiems
milijonams
žmonių
braziluos

Paragvajaus

GINČAS DĖL SIENŲ

Jau ilgokas laikas, kaip tę
siasi Brazilijos - Paragvajaus
ginčas dėl sienų taip vadinadinamoje «septynių kritimų»
srityje ant Paraná upės, kuri
yra tiesioginė siena tarp šių
dviejų valstybių Paragvajui
iškėlus pre’euzijas į šią sritį
Brazilijos Vyriausybė pasiun
NAUJA JĖGAINĖ
»ė ten savo kariuomenės Ga
Šiomis dienomis Brazilijai linius pasienio apsaugai Tas
pasisekė užtikrinti piniginę Brazilijos Vyriausybės kad ir
ir technišką paramą pasta’yti visai 'eisėtas žygis, Paragva
milžiniškai elektros gamini juje sukėlė nepasitenkinimą
mo stočiai Ilha Solteira salo ir ginčas dar daugiau paaš
je Pagalbą teiks įvairių kraš trėjo. Paragvajiečiai aiškina,
tų valdžios ir bendrovės, kad j ems ši sritis reikalingą
įrengtą stotis pagumin-s 3,2 elektros jėgainių įrengimui.
Kadangi Brazilija toje srity
milijonus kilovatų elektros
je projektuoja statyti labai di
energijos.
dėlę elektros jėgainę, kuri
tiekių elektros energiją net
PIETŲ V ETNAMAS
keliems pietų estadams, tai
Ne tik kad kraštas kenčia dabartinis B’-nzilijos užsienių
nuo komunistų ved mo karo, reikalų ministeris gen Juiabet krašto budistai vėl suki cy Magaihães pasiūlė Para
lo prieš dabartinį valdžios gvajui įeiti lalininku į ben
drovę, kuri statys ir išnaudos
pirmininką generolą Ky. Stu naujos
jėgainės elektros enev
dentų ir Kitų budistų, demons giją. Ar šį pasiūlymą Para
tracijos, streikai, reikalauja gvajus priims tuo tarpu dar
jį atsistatydinti Budistai pyks neaišku Bet, atrodo, kad iš
ta ir ant amerikiečių kad tie abiejų pusių yra daromi žy
remia gen Ky. Šitoks budis giai, kad las abiejų valstybių
tų piliečių elgesys dar labiau ginčas būtų išspręstas taikiu
apsunkina kovą su komunis ir draugišku būdu
tais, kurie pasinaudodami ne
ramumais dar labiau sustipri
LIETUVIAI PAS
no savo puolimus įvairiuose
PARLAMENTO ATSTOVĄ
frontuose.
HERBERT LEVY

ANGLIJA

Kovo 31 d. įvykusiuose rin
kimuose darbo (dabartinės vy
riaueybės partija) laimėjo rin
kimus 97 atstovų persvara.
Iki šiol persvara tebuvo tik
3 atstovų, todėl valdžiai buvo
labai sunku pravesti savo pra
matytus įstatymus Dabar dar
biečiai, turėdami tokią didelę
persvarą, galės laisvai tvar
kytis kaip norėdami.
PRANCŪZIJA
Per praėjusias 10 dienų
Prancūziją vargino įvairiausi
darbininkų streikai.

INDIJA
Indijos ministerė pirminiokė Indira Gandhi, aplankiusi
visą eilę valstybių — jų tar
pe Š Ameriką bei Angliją —

Kovo 21 d. federalinio par
lamento atstovas Dr. Herbert
Levy antrą kartą priėmė Mon.
P. Ragažinską, H. Valavičių
ir St. Vancevičių kuriems jis
pažadėjo prie pirmos progos
Lietuvos ir lietuvių reikalus
iškelti Brazilijos parlamente.
Kovo 25 d Dr. Herbet Le
vy pakvietė St Vancevičių,
kuriam pažymėjo, kad tą die
ną yra gavęs iš Brazilijos už
sienių reikalų ministério gen
Juracy Magalhães raštą, ku
riame pranešama, kad minis
terija studijuoja lietuvių me
morandumą dėl Nepriklauso
mos Lietuvos Atstovybių sta
tušo atstatymo.
Sov. Rusijoje vyksta komu
nistų kongresas, kuriame da
lyvauja 5000 Rusijos atstovų
ir 1000 užsieniečių. Tuo tar
pu iškeliame tei kad vėl dar
labiau paaštrinta kova prieš
religiją.
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Jaunimo Kongresas
JAUNIMO KONGRESAS jau aprūpintas patalpomis: ko
vo 20 d'eną Kongreso Komitetu pirmininkas su pačiu PLB
pirmininku pasirašė sutartį, kad didžiausias Chicagos Con
rad—Hilton viešbutis, birželio gale ir liepos pradžioj taptų
lietuvių jaunimo sąskrydžio namais. Sutartis sutvirtinta ati
tinkamos pinigų sumos {mokėjimu.
Ryšium su tuo iš kongreso komiteto patirta, kad kon
greso sąmata išlaidų pusėj jau įvykdyta apie 13-15%,
bet pajamų pusėj dar tik apie 8-9% Kai iki kongreso beli
ko trys mėnesiai, suprantama kad išlaidiuėj pusėj sąmatos
vykdymas ima nebepakęsti atidėliojimų Tai verčia sukrusti
visus linkinčius jaunimo kongresui pasisekimo: PASIVY
TI IR PRALENKTI SĄMATOS VYKDYMĄ PAJAMŲ PUSĖJ
Komitetas šiomis dienomis kreipiasi į visus žadėjusius kon
gresui paramą, taip pat ir visus, iš ko yra pagrindo tos pa
ramos laukti, įsakmiai kviesdamas jau be jokių atidėliojimų
išjudinti ne nik peticijos parašų, bet ir lėšų telkimą pilnu
greičiu.
Ta proga pranešama kad Lietuvių Studentų Sąjunga
jau įvykdė savo pažadą: jau įmokėjo tūkstantį dolerių, skir
tą paremti paties tolimiausio — Naujosios Zelandijos krašto
lietuvių jaunimo atvykimui į kongresą
(ELTA)

PAKLIUVO

ANTANAS PETR USKAS,
1965 m rugpiūčio gale iš Va
karų Vokietijos išvykęs auto
mobiliu pakeliauti po Sovie
tų Sąjungą ir netrukus pasląptingai dingęs, kaip dabar
paaiškėjo, savo kelionę turės
tęsti dar septynerius metus
Sovietų Sąjungos kalėjimuo
se bei priverstinio darbo sto
vykiose. Kovo 12 d Minske
jis buvo apkaltintas ir nu
baustas už šnipinėjimą.
A. Petrauskas į Vakarų Vo.
kietiją iš Lietuvos buvo iš
leistas I960 metų pradžioje.
Dabartinės savo kelionės me

ru Antanas Petrauskas tele
grama išsikvietęs į Minską
savo brolį Pranų iš Klaipė
dos ir pažadėjęs jam irgi iš
rūpinti leidimą persikelti į Vo
k e-ti ją bet išsitaręs, kad bre
lis «turįs parinkti žinių. Če
kištai tą susekę. Petrauskas
prisipažinęs, kad jis veikęs
pagal «pasižadėjimą Vakarų
Vokietijos žvalgybai».,.
(ELTA)

PRADEDA PRIPAŽINTI
Dabartiniai Lietuvos kultū
rinio gyvenimo prižiūrėtojai,
greičiausia iš baimės įsišokti

A. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXVI
(tąsa)
Klaikiai skambėjo ir be ai
do nyko pnkimę vyrų balsai:
— Šventi Fabijonai ir Se
bastijonai, šventi Kozmai ir
Damijonai, — ir čia pat, prie
artimiausio šlaito, gę o mote
rų atsiliepimai:
— Melskitės už dūšią.
Bet štai ant kalnelio pasi
rodė Paberžės koplyčia, šven
torius ir kapinių liepos. Tar
si atgajus vėjelis pūstelėjo į
pailsusių žmonių minią, sku
biau ėmė minti kojos, garsiau suskambėjo giesmė.

Kapinėse, prie iškastos duo
bės, laukė žmonių būrelis.
Ant suoliuko sėdėjo kunigas
Mackevičius su dviem bažny
čios tarnais. Netoli tvoros,
po liepa, stovėjo pono Skrode

kio duktė Jadvyga su Agota
ir Katre.
Jadvyga su nerimastim šitdy žiūrėjo į kunigą Mackevi
čių. Ką jis pasakys? Ar atsi
lieps ir kaip atsilieps apie
jos tėvą? Ji čia atvyko pasi
ruošusi visam kam. Ji nori ži
noti viską ir turi parodyti jog
gali pakelti kad ir kažin kaip
skaudų teisybės žodį. O gal
prieiti prie kunigo ir jį pra
kalbinti^ Ne dėl to, kad jį pa
lenktų į savo pusę, bet prie
šingai, kad duotų jam supras
ti. jog jis neturi jos varžytis,
neturi švelninti rūstaus žo
džio, jei buvo numatęs ji
tarti.
Bet kunigas sėdėjo atšilo
šęs į medį, akis įbedęs į tolį
ir kažką sunkiai mąstė. Jo
tamsūs į šoną sušukuoti plan

LIETUVA

-prieš Maskvos valdovus, ilgą
laiką buvo «išbraukę» iš lie
tuvių literatūros V, Krėvę
Tik jam mirus pradrįso atsar
giat apie jį užsiminti, vėliau
ėmėsi išleisti net ir kaik-urių
jo raštų
Dabar, pagaliau V, Krėvė
grąžinamas ir į Lietuvos tea
true: Vilniaūs dramos teatras
neseniai ėmė vaidinti Krėvės
«Skirgailą» o Šiaulių teatras
rengia «Šarūną».
«Skirgailą» Vilniuje režisa
vo pats dramos teatro meno
vadovas J Rudzanskas, nepri
klausomybės laikais buvęs ak
torius Šiaulių ir Klaipėdos
dramos teatruose. Jis atlieka
ir Skirgailos rolę
Kritikai pala»kiai vertina
Rudzinsko vaidūrimą, bet ap
gailestauja, kad «spektaklio
visuma, jo bendras varzdas
nepakilo iki rašytojo veikalo
lygio» (Irena Alseikaihė, «Lit,
ir Menas», 1966/) 1)
Yra užuominų, kad ar tik
nebus meno vadovas persis
teįigęs pasirodyti visų iški
liausias tarp . silpnesnių Esą
‘šalia J. Rudzinsko Skirgailos
nublanksta ir palyda ir prie
šai', o juk: «Ne, ne tokius
priešus vaizduoja Krėvė».
Ypač iškalbingos tokios
pastabos: «Žiūri į J Rudžius
ko Skirgailą ir galvoji nema
žai Akademinio teatro meis
trų, kuriuos kolektyvo vado
vybė išleido į poilsį, šiandien
dar galėjo dirbti Kiek kury
bingumo, pavyzdž'ul, parodė
teatro veteranai J. Siparis G.
Jackevičiūtė, A Radzevičius
ir kiti Dauguviečio jubilieji
nio spektaklio metu!» (Tas
spektaklis buvo neseniai at
seit, tie aktoriai dar ir da
bar pajėgūs o jau išleisti
pensijon)
Išvadoj sako, kad Vilniaus
dramos teatre, ypač «Skirgai
los» pastatyme, «ginčijasi du
teatrai», atrodo, kad turima
galvoj hudzinskas ir kiti. De
ja, sako, ginčijasi perdaug
taikingai ir dėl to «šio spek
taklio visuma atspindi aktori

1966 m balandžio
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nės vaidybos ir režisūros su
smulkėjimas, paviršutinišku
mo tendencijos, kurios jau
čiamos pastaraisiais metais ir
apie kurias jau ne kartą bu
vo kalbama».
(ELTA)

«Verpsto» (trikotažo) gamy
klos, «Titnago» spaustuvės,
autobusų stoties bei buitinio
aptarnavimo atėję statybose,
kol visokiais teisėtais ir ne
teisėtais būdais gavome sti
klo blokų. Sustojo darbai elek
tros konstrukcijų gamybinėje
bazėje, Rekyvos briketo ga
PAMINĖJO ČIURLIONIENĘ
myklos pagrindiniame korpu
Keliais straipsniais kovo 13 se. Šiuos objektus turėtumėm
d. Lietuvoj buvo paminėta ra užbaigti šiemet, tačiau niekur
akyto betono
šytoja S Čiurlionienė, ryšium negauname
su jos 80 tuoju gimtadieniu. plokščių. Dėl to briketo ga
Apsiribota jos literatūrinių dar mykloje jau metai laiko rudi
bų paminėjimu ir papasakoji ja brangūs importiniai įren
mais, kaip ji pagelbėjo vokie gimai.
«Užsakovai tokiu atveju nu
čių okupacijos metu iš geto
moja ranka — tai, esą, ne jų
pasišalinusių žydų šeimoms
reikalas — numatyta ir dirb
(ELTA)
kite. Projektuotojai užsive
ria instrukcija, kad be Staty
bos Reikalų Komiteto negalį
NETVARKA STATYBOSE
pakeisti. Komitetas (respubli
Šiaulių statybos tresto vai kinis) gi delsia, nes, maty
dytojas B Češkevičius bado jo teisės ribotos».
akis vardais neminimoms st?a
Iš viso tas Respublikinis
tybos tvarkymo įstaigoms. Sta Statybos Komitetas esąs pa
tybos reikalai irgi dabar virtęs daugiau moksline orga
daugeliu požiūrių tapo paval- nizacija, vadovaujančia pro
dus įvairioms Maskvos minis jektuotojams (tik vietiniams,
terijoms, o statybos projek o ne tiems kurie daug ką
tai jau seniai įvairios projek Lietuvos įmonėms projektu©
tuotojų grupės Leningrade ir ja. E ) ir esąs visiškai atitrū
kitur.
kęs nuo gamybos.
«Jau ne pirmi metai» — ra
(ELTA)
šo Češkevičius — kai mes,
pradėdami dirbti, nežinome,
EISMO NELAIMĖS
ką turime daryti. Gavę pla
ną su naujais objektais, mes
VILNIUJE, palyginti dar ne
negauname jų projektinės do
didelio masto mieste ir dar
kumeotacijos Štai ir pamė
toli nesusilyginančiame auto
gink išsiaiškii ti. kokių ir
mobilių skaičium su Vakarų
kiek reikia medžiagų naujai
Europos miestais, vien šie
ganyklai ar kultūros na
met tai yra, tik per pustre
mams Metų pabaigoj mums
čio mėnesio «vaikų klinikinė
truks kaikurių medžiagų, už
ligoninė jau priglaudė devy
sakovamis — įrengimų, o ob
nis moksleivius ir du ^ešerių
jektui — kokybės..
metų berniukus, nukentėju
«Statybininkų darbą labai sius auto avarijose», tai yra,
apsunk na ne tik blogi pla automobilių suvažinėtus mies
nuotojai, bet ir neatsakingi to gatvėse, — rašo milicijos
projektuotojai. Labai dažnai pulkininkas J. Grinevičius
projektuose numatomos to Kaltina tėvus ir mokytojus,
kios medžiagos arba kons kak nepamoko vaikų saugo
trukcijos. kurių statybos me
tis automobilių.
tu nėra ir negalima gauti.
(ELTA)
Dėl tokios netikusios tvarkos
mes praradom daugybę laiko

kai, truputį nusvirę, dengė de Atlydėjo! savo kaimyną Povi
šinį kaktos kraštą tarp- anta lą Daubarą į amžino atilsio
kių įsibrėžė stačia , raukšlė, vietą. Sunkus buvo Povilo
palšvai mėlynos akys žiūrėjo Daubaro, kaip ir jūsų visų,
į tolį, tarsi nieko nematyda gyvenimo kelias nuo lopšio
mos, ir visas pailgas, kaulė ligi štai šios gilios duobėstas jo veidas reiškė sunkų diena iš dienos baudžiavinis
liūdesį ir susirūpinimą Jadvy darbas, rykštės, pažeminimai
ga neišdrįso prie jo prieiti ir ir sausas duonos kąsnis, daž
prašnekinti. Ir ką ji jam pa nai su pelais maišytos.
sakytų? Ne, jis ne toks žsno
Po kelių sakinių Mackevi
gus, kurį paveikių kieno nors čius pradėjo gyvėti ir juo to
žodis arba varžytų kokie liau kalbėjo, juo labiau keitė
nors atžvilgiai.
si jo akys, jo veido išraiška
Laidotuvių eisena prisiarti ir visa jo išvaizda. Didelė,
nė prie kapinių Netrukus kiekvieną pavergianti jėga
vartuose pasirodė kaimynų ėmė veržtis jo žodžių srau
nešamas Daubaro karstas tais jo rankų mostais, ir įsi
Mackevičius pakilo ir, pasily liepsnojo žvilgsnio kaitra. Iš
pėjęs ant suolelio, liepė pa pradžių jis kalbėjo apskritai
dėti karstą ant žemės, netoli apie SKurdą, nepakeliamą
duobės. Žmonės sustojo aplin vai tiečio gyvenimą. Rodos,
kui ir nutilę laukė, ką paša nieko naujo jis savo klausy
kys kunigas. O jis apžvelgė tojams nepasakė. Jie patys
minią, valandėlę palaukė ir geriausiai žinojo savo buitį,
pradėjo kalbėti ramiu tarsi savo vargus. Tačiau kaip go
pailsusi žmogaus balsu: i
džiai jie klausė Kunigo žo— Mano broliai artojaiI Jūs dčio. Kunigo nupasakota jų
atlydėjote čia vieną tokį pat pačių buitis atrodė dar tam
vargdienį, kaip ir jūs patys. sesnė, negu jie buvo manę.

O kunigas sakė gryną teisy
bę, Neperdėjo, neprasimanė
ir negraudino. Bet jo žodžių
jėga buvo tokia didelė, kad
jie kaip ugnim kaitino ir
kaip kūju daužė baudžiaunin
kų širdis. Juos graudino ne
vien kunigo žodžiai, bet ir jo
balsas, ir rankų mostai, ir
veido išraiška, ir ypač tos
akys, spindinčios, pavergian
čios, kiaurai perveriančios.
Vienu žvilgsniu jis laikė apė
męs visus savo klausytojus,
o kiekvienas jautėsi t© žvilgs
nio kiaurai pervertas ir pa
vergtas.
Neilgai kalbėjo Mackevi
čius apie sunkią baudžiaunin
ko dalią, bet kiekvienas klau
sytojas pajuto, tarsi sunkus
akmuo prislėgė jo krūtinę:
ko belaukti, kaip begyventi...
Kunigas tai matė. Atėjo lai
kas pakelti juos iš to sielvar
to bedugnės, pažadinti juose
norą gyventi, viltį, kad tas
gyvenimas bus geresnis, pa
siryžimą siekti šviesesnio ry
tojaus. Jis kvėptelėjo ir pra
šneko vėl ramiu balsu: (B. d.)

3

3 pusi.
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Drįsi kėlimas

«NOSSA LITU ANT A »
RUA LITUANIA, 67
SÃO PAULO, 13 S.P.
TELEF. 92 2263
LIETUVIŠKOS MINTIES SAVAITRAŠTIS
PIRCTORjRESPONSAVEL DR.
redator

:

JOSÉ

Jonas

FERREIRA

Leonardas Andriekus

Kitiems ištarsi daug paguodos žodžių.
Parodysi regėjimuos šviesių vaizdų —
Mes, atsiklaupę, tyliai pabučiuoti
Penkių žaizdų —
Laimingi būsim, jei išmokysi
Atskirt Velykų rytmetį
Nuo Didžiojo Penktadienio.
Laimingi būsim, jei galėsime
Atskirti naktį
Nuo dienos.

CARRATO

kidykas

PRENUMERATOS KAINA METAMS: Cr.S 5.000, visoje P
Amerikoje; RĖMĖJO PRENUMERATA Crí 10.000. GARBĖS
PRENUMER, Cr.S 15.000; Atskiro numerio išleidimas Cr.$40 000
Paskiro Nr. Kaina Cr,$ 100.
Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo
nu žiū a. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra
šant. Pavarde^pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako-
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Didieji Vyrai Apie
Velykas
ŠI DIENA TAI VIEŠPATIES PADARYTA
TODĖL KRYKŠTAUDAMI DŽHAUKIMĖŠ! (117 ps)

«ŠITĄ VISŲ ŠVENČIŲ DIDINGIAUSIĄ ŠVENTĘ švęskim
kupini džiaugsmo. Viešpaties prisikėlimas, tai skaidriausiasiais spinduliais žvilganti diena Atšvęskim ją visi draugp
maldingai ir labai linksmai.
VIEŠPATS PRISIKĖLĖ! Su Juom
sykiu ir visas žemės rutulys. Jis atsi
kėlė — ir sutruko mirties pančiai!
Adomas nusidėjo ir mirė. Kristus
nenusidėjo, bet vistiek mirė. Ar ne
keista, ar ne nuostabu? Anas mirė kad
nusidėjo, šitas mirė, nors nenusidėjo.
Galima todėl, reikia, jog per nuodėmę mirusieji įstengtų nusimesti mir
ties retežius, be nuodėmės mirusiojo
galybe».
Jonas Chrizostomas
nų Vinco ir Jievos Kutkų
duktė P. Regina Kutka pasi
sakė prieš Lietuvių Sąjungos
Brazilijoje biuletenio leidimą,
kuris, kaip ji rašo, tik skaldo
mūsų jau taip negausingas
Kur dabar mirtis? Jieškok jos Kristuje
nebėr jos te lietuviškos spaudos jėgas, Su
ta p. R, Kutka mintimi tikrai
nai. Taip, mirtis Jame buvo, bet Jame ji pati numirė.
reikia sutikti, Užtenka tik pa
Tai man gyvenimas, kurs yra mirties mirtis!
siskaityti pirmuosius Lietuvių
Nebenusiminkite, broliai, mirtis mirs ir mumyse. Kas Sąjungos Brazilijoj išleistus
prasidėjo Galvoje, tas pasikartos ir sąnariuose, - mifrtis nu du numerius biuletenio (ku
mirs ir mumyse!
rio pirmojo «pusę numerio*
Kada tai įvyks? Laikų gale, kai mirusieji kelsis, kaip teko man redaguoti. St. V ),
kad iš to pasidaryti išvada,
mes nė kiek neabejodami tikime...
jog jis pasitarnavo ne organi
Pasiklausykite džiūgaujančių balsų tą dieną, kai nebe zacijos, ne lietuvybės, bet
liks mirties ir kai ji numirs mumyse, kaip mirė mūsų Gal
atskirų asmenų nelemtos am
voje! Povilas sako: ‘Šitas gendąs kūnas turi apsivilkti nege bicijos reikalams
dimu ir šitas marusis kūnas turi apsivilkti nemarumu».
‘Mūsų _ietova> yra lietovių
(I Kor. 15, 53).
Tėvų Jėzuitų redaguojamas
Tada išsipildys Rašto žodis: «Mirtis suryta pergalės» laikraštis. Bet jis yra VISŲ
(1 Kor. 15, 54).
BRAZILIJOS LIETUVIŲ laiPasakiau jums, kad mirtis numirs mumyse. Tai yra kraštis ir kaipo toks turi būti
mirties mirtis. . Todėl mes krykštaukim ir triumfuokim, ku visų remiamas ir palaikomas!
pini džiaugsmo šaukte šaukim: «Mirtie, kur tavo akstinas?!* Kad jis būtų ne tik išvaiz
Augustinas
da, bet ir turiniu įdomesnis,
naudingesnis ir gyvesnis, rei
kia ne tik naujų raidžių ge
Stasys
Vancevičius
resnio popieriaus, bet ir visų
r
lietuvių, ypatingai daugiau ar
mažiau plunksną valdančių
lietuvių talkos
Visų lietuvių dėmesio ver lyginimo, redaguoja, adminrs
Kad «M. L.» daugiau lietu
tas yra «Mūsų Lietuvos» da truoja ir tvarko šį laikraštį,
vių
kolonijos veiklos veidro
bartinio administratoriaus Ku talkinami mažo būrelio kitų
nigo J. Giedrio S. J. atsišau lietuviškos spaudos mylėtojų džiu reikia, kad visos organi
zacijos, visi lietuviai, plačiau
kimas paskelbtas praeitame bei skaitytojų.
ir
daugiau rašytų, pranešinė
numeryje. Atsišaukime lietu
Iš išvaizdos ir, galbūt, šiek
viai prašomi ir raginami au tiek ir iš turinio, mūsų savait tų redakcijai, skambintų <ele
keti naujų raidžių nupirki raštis yra vienas iš menkiau fonu, apie savo nuveiktos dar
mui.
sių išeivijoje. Dėl to kalti ne bus, žygius, planus ir t. t,
Kaip žinome, «M.L» dabar laikraščio leidėjai ar Redak
Keista atrodo kada žinias
yra vienintelis lietuvių savait toriai, bet mes, visi lietuviai. apie mūsų veiklą toje ar k>traštis visoje Pietų Ameriko Tik nuo mūsų visų priklauso toje srityje sužino
je, Ir jis leidžiamas ir išlai lietuviškos spaudos lygis. La me tik iš kitų laikraščių ar
komas daugiausia dėka Tėvų bai rimtai apie mūsų spaudą šaltinių, negaudami jų tiesio
Jėzuitų pasišventimui ir pasi pasisakė «Mūsų Lietuvoje» p giniai Taip pav. apie VLIKo
aukojimui lietuviškos spaudos Regina Kutka, žėnomų mūsų atstovybę Brazilijoje sužinojo
reikalams kurie, be jokio at
kolonijoje lietuvybės vetera me iš «Eltos» biuletenio. Apie
MIRTIS IR GYVENIMAS SUSIKIRTO NUOSTABIĄ
DVIKOVA. (VELYKŲ GIESMĖ)
Mūsų Viešpats mirė, bei mirdamas nudėjo mirtį. Jis pa
darė galą mus gąsdinančiai mirčiai. Kaip įgudęs medžioto
jas liūtą, taip Kristus prisiėmė mirtį ir ją nukovė

Musu Spaudos Reikalais

Tiek metų nesiskubino pražysti karklai,
Išnykti akyse m rties vaizdai,
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs,
Kvieti vardais
Visas vėles nuo žvyrduobių
Į didžiąją velykų eiseną.
O Tu kvieti, iškėlęs baltą vėliavą,
Ir mus žygiuoti
Su verbų šakelėmis.

Žinau, jog nepamirši jau nė mano vardo
Tarp daugelio gyvų ir «negyvų vardų.
Kai senkapiuose atidarius vėjui
Senus vartus,
Išleisi mirusius pavasarius
Be žalio šilko aprėdo
Išleisi maoo protėvius
Be drobių, juostų, gintaro —
Kai senkapių vartus atvėrus vėjui,
Prisikėlimą,'
Karklai skelbs.

š, m. Vasario 16 dl proga atsišaukimą į vielos valstybės
vyrus sužinojome iš vietinių
laikraščių ir radio. Toks «Mū
su Lietuvos» ignoravimas ar
gal apsileidimts kenkia ne
ptaeiam laikraščiui, bet mūsų
lietuviškai visuomenei, kuri
domisi visais lietuviškais rei.
kalaie.
Lietuviškas spausdintas žo
dis išeivijoj yra pats svar
biausias lietuviškumo žiburė
lis ir kad jis neužgęstų reika
linga visų lietuvių moralinė
bei medžiaginė parama.

kimo data iš S. Paulo bus
paskelbta vėliau.
Už São Paulo miesto ribų
gyvenantieji lietuviai, norin
tieji dalyvauti ekskursijoje,
gali užsirašyti ir gautii tuo
reikalu visas informacija®
Reaitur bendrovės skyriuose
Rio de Janeiro, Porto Ale
gre, Curitiba ir Londrina.
Dėl smulkesnių informacijų
galima kreiptis žodžiu ar raš
tu, portugališkai ar lietuviš
kai į Reaitur bendrovės raš
tinę, rua Libero Badaró. 570,
S Paulo, arba į «Mūsų Lietu
vos» Redakciją, rua Lituania,
67. S. Paulo

Dėl Lietuviu Ekskursijos
Argentinon
São Paulo turismo bendro
vė Reíaltur S/A mums papil
domai praneša, kad jau bai
giama ruošti lietuvių ekskur
sijos Argentinon programa,
kuri bus pritaikyta ekskursan
tų daugumos patogumui ir pa
geidavimui.
Ekskursijos kainos ir sąly
gos tiek autobusais, tiek lėk
tuvais bus skelbiama nuo se
kančio «M. L » numerio
Visi ekskursijos dalyviai iš
São Paulo išvyks kartu, bet
grįžti galės ir paskirai prane
šant apie tai prieš išvažiavi
mą. Lėktuvais papiginta kai
na (apie 50%) bilietus galima
bus gauti susidarius nema
žiau, kaip 10 asmenų,
Ekskursiją, be lietuvių va
dovų, lydės, taip pat, ir Real
tur S/A tam tikslui
paskirti tarnautojai.
Ekskursantų užrašimas pra
sides nuo š. m. balandžio 11
dienos ir tesis iki ateinančių
metų sausio 24 dienos. Išvy

KOLCHOZŲ PENSIJOS

Viena iš gėrybių, kuriomis
bolševikinė sistema didžiuoja
si apdovanojusi Lietuvos žem
dirbius, yra senatvėn žengiau
čių kolchozo darbininkų ap
iūpinimas pensijomis Patys
aprūpintieji tą dovaną kiek
kitaip vertina: «Atėmė arklį
o paguodai duoda ašutą iš jo
uodegos» Paėmė žemę ir vi
są ūkio inventorių (geresniu
atveju, paliks scstančius gy
venamuosius namus), paliko
be turėto pragyvenimo šalti
nio, o senatvėj duoda 12 ru
blių mėnesiui, tai yra tiek už
kiek ir savaitę nelengva pra
gyventi
Bet ir tas pats pensijų iš
mokėjimas, pasirodo, apipin
tas primityvaus biurokratišk”
mo rezginiu. Ne tiek tos pa
guodos pensininkams pensijas
gauti, kiek vargo kaimų laiš
kininkams tas pensijas išda
linti.
Cefcių sistemos nėua, ir ji
nebūtų praktiška, nes kaimuo
(pabaiga 4 pusi.)
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PASAULIO

LIETUVIU

JAUNIMO

METAI

11. Jaunimo Peticija
laisvajame pasaulyje
e) sustiprinti brolių ir sesių
viltis pavergtoje taftoje,
nes už juos nuolat kovoja
laisvieji lietuviai
4. Jaunimo Peticija turi bū
ti renkama visur ir visada:
a) visuose minėjimuose susi
rinkimuose, parengimuose
b) prie kiekvienos bažnyčios
c) visose krautuvėse, įstaigo
se darbovietėse
d) mokyklose ir universite
tuose
e) aplankant kiekvieną lietu
vį namuose
f) įvairiomis kitomis progo
mis
5 Jaunimo Peticijai para
šus turi rinkti kie-.vienas su
sipratęs lietuvis Į parašų rin
kimo darbą įtraukti
a) kiekvieną jaunuolį bei stu
dentą
b) Lietuvių Bendruomenės apy
linkės
c) visus lietuvių organizaci
jas, klubus, sambūrius
d) lietuvių krautuves, įstai
gas. profesionalus
e) lietuvių parapijas ir visus
dvasiškius
f) laikraščių redakcijas ir ra
dio klubus
g) Lietuvos Vyčius, Susivieni
jimus, senuosius ir naujuo
sius ateivius
(pabaiga iš 3 >
se nėra nei bankų, nei kitų b) pensininkus
vietų, kur čekius būtų galima i) VI sUS lietuvius
iškeisti; Pensijos turi būti
6 Jaunimo Peticijai vesti
įteiktos grynais pinigais. Iš gyvą akciją lietuvių ir kita
nešioti pavesta laiškininkams, taučių spaudoje ir radio Pa
kurie drauge su laikraščiais, gamini specialius reklami
laiškais, iš paštų atsiima ir nius parašus, nurodant kur
savo apylinkės pensijas. Bet Peticiją galima pasirašyti.
pensijos ne laikraščiai, ne
7 Užpildytus J P lapus ne
laiškai; jų negalima palikti
delsiant
grąžinti PLó JM Tal
ant slenksčio, jei adresato
nėra namie. Tokiu atveju laiš kos Komisijai. Iš jos gauti
kininkui tenka eiti kitą kar naujus tuščius lapus. Kur yra
tą. Be to, pensijos išmokamos patogu, galima patiems JP
ne vieną dieną kas mėnuo, blankus persispausdinti
8. Jaunimo Peticijos teks
bet įvairiai Sako, tame pačia
tas
yra labai trumpas ir aiškus:
me kien»e pasitaiko trys pen
‘UNITED NATIONS!
sininkai, bet kiekvienam po
Condemn Russian colonia
tuos kelis rublius atsiunčia
lism
In Europe
vis kitą mėnesio dieną...Laiš
Restore Freedom and Inde
kininkai skundžiasi prašo
pendence
to LITHUANIA».
kaip nors kitaip pensijų išmo
kėjimą sutvarkyti, bet ir jie
9. Jaunimo Peiicija bus
nežino, kaip būtų geriau Ne įteikta Jungtinėse Tautose
visi pensininkai pajėgūs kas taip vadinamam «24 Komite
mėnuo keliauti į tolimą paštą tui> (Committee of 24 to In
vestfgate Colonialism) Jauni
patys pensijų atsiimti
mo Peticijos įteikimas bus per
(ELTA)

1. Parašų rinkimas Jauni
mo Peticijai vyk?ta labai sėk
mingai visame laisvajame pa
šaulyje. Darbo pradžia yra
gera ir džiuginanti.
2. Australijos lietuvių sa
vaitraščio «Mūsų Pastogės*
žodži >s: «kiekvienas parašas
yra tarsi laisvės šūvis, kuris
gili atnešti pavergtiems bro
liams ir tėvų žemei laisvę
Kaip totaliai šiandien ■ ietu
voje pavergta tauta, taip to
taliai mes laisvieji junkimės
laisvės kovon, kuri yra ir tei
sėta, ir šventa.»
Tad kviečiame visus su dar
didesniu pasišventimu rinkti
parašus — laisvės šūvius —
Jaunimo Peticijai!
3 Jaunimo Peticija siekia
šių tikslų:
a) prašyti Jungtines Tautas
pismerkti rusų kolonializ
mą Europoje ir grąžinti
Lietuvai laisvę ir nepri
klausomybę
b'' parodyti pasaulyje, kad
laisvėje yra daug ir visur
c) dar daugiau pralaužai ty
los uždangą visame pašau,
lyje, reikalaujant paverg
tai taui jos teisių
d) į aktyvų Lietuvos laisvės
kovos darbą. įtraukti kiek,
vieną lietuvį, ypatingai prį
augančią jaunąją kartą,

patį Jaunimo Kongresą (bir
želio 3b — liepos 3) arba tuoj
po Kongreso
10 Pasaulio Lietuvi' Jauni
mo Kongresas priims Jauni
mo Deklaraciją, kuri paaiš
kins, kodėl visi lietuviai per
jaunimą įteikia Jungtinėms
Tautoms savo Peticiją Dėklą
racija pabrėš dabartinį rusų
komunistų genocidą Lietuvo
je, ypatingai jaunimo atžvilgiu. Jaunimo Deklaracija bus
kaipo priedas prie Jaunimo
Peticijos. Ka tu bus įteikiama
ir kita įvairi dokumentacija.
11. Jaunimo Peticiją ir De
klaraciją įteiks Jaunimo Kon
grės® atstovų delegacija, ku
ri vėliau lankys savo kraštų
ambasadas prie Jungtinių Tau
tų. Visų valstybių ambasado
riams bus pranešta apie įteik
tą Peticiją, duotas deklaraci
jos nuorašas, kiti dokumen
tai, ir jie prašomi paremti
Jaunimo Peticiją.
12. Jaunimo Peticijai gautasvisų lietuvių veiksnių vienin
gas pritarimas Dėl Deklara
cijos turinio, pobūdžio ir kitų
detalių tariamasi su lietuvių
laisvinimo institucijomis irk1
tais suinteresuotais asmenį
mis. Šį darbą tvarko PLB JM
Talkos Komisijos narys Sta
sys Laedinis
13. Dėl Jaunimo Peticijos
įteikimo Jungtinėse Tautose
procedūros ir vėliau lankymo
si pas įvairių valstybių amba
saderius yra dirbama kartu
su New Yorke gyvenančiais
asmenimis ir laisvinimo ins
titucijomis
14. Jaunimo Peticijos lapų
siuntimą, surinkimą, informa
ciją ir kitus panašius reika

A Pascca e o I Congresso

Internacional da Juventude
Lituana

por ALIONlS FILHO

f-or ocasião das festivida
des da Páscoa, dia em que a
lūs tvarko PlB JM Talkos
Komisijos pirmininkas VY
TAUTAS KYMANTAS (477 Co
le Plaza, Willowick Ohio
44094).
lõ Iš laikraščių iškirptos ir
pasirašytos J Peticijos blan.
kos bus perfotografuotos, kad
būtų vienodo dydžio ir for
mos su kitomis blankomis įtei
kiant Jungtinėms Tautoms.

comunidade cristã celebra a
ressureição gloriosa de Je
sus Cristo, desejo cumprimen
tar a juventude lituana e su
gerir lhe algo
O cumprimento ė para que
todos você», jovens lituanos
de todo o naundo, e seus familáares, tenham uma FELIZ
PASCOA autenticamente li
tuana, com ovos pintados
abordando meti vos de nosso
folclore e a alegria que ca
racteriza nossos lares
A sugestão é no sentido de
que os debates da juventude
no T -'ONGRíSSO INTERNACiONAL, abordem também te
mas que se relacionem com
a ressureição de Cristo, pois,
muito se assemelha a vida de
nossa nacionalidade, com a
vida de Jesus.
Cristo nasceu pobre e hu
milde; a Lituania teve sua
origem bastante pobre e hu
milde, Depois, Cristo se pro
jetou na vida pública, teve
muitos amigos e muitos ini
migos; a Lituania, por seu tur
no, tornou se um poderio eco
nomico, político e militar, te
ve a seu lado muitos países
amigos, muitos países; de ou
tro lado, procuraram destruila. Juštamente por ser
grande e justo, os inimigos
mataram a Cristo; a Lituania
fora dominada seus lares es
pezinhados, um manto verme
Iho cobriu seu trerritorio e tu
do o que era alegria tornouse tristeza, tudo o que era
paz, tornou se inquietação, tu
do o que eram esperanças
tornou se desespero. Mas Cris
to ressuscitou glorioso e num
simples gesto destruiu todos
es seus inimigos. A Lituania
ainda não ressuscitou, jaz ain
da em seu túmulo frio e ma
cabro. Quem a fará des
pertar?
Vocês, jovens Congressis
tas! Vocês que participarão
do I CONGRESSO INTERNA
CIONAL da juventude litua
na. O mundo inteiro estará
valtado para vocês, suas re
soluções serão espalhadas pe
lo mundo inteiro, inclusive
penetrará a Cortina de Ferro;
(conbinação na pag. 5)
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GALERIA DS ARTE PROCURA

‘

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do
país procura material para ser exposto na SEMANA LI
TUANA, a realizar se em Julho de 1966.
Aceitam-se quadros, trabalhos de escultura (em ma
o deira mármore, etc,), arte fotográfica, trabalhos ma
| nuais, tudo emf.m, que representam motivos lituanos.
IDá se preferencia a artistas lituanos ou descen
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete 1© à
PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, São PauI lo, 13. Capital

;
;

;
1

1

| N o m e---------------------------------- --------------- ------------ I
| Trabalho apresentado......... ..............................

!

| Endereço para possível entrevista.........................

:

X
Providenciar foto, cem breve biografia, para im| pressão de pequeno livro dos expositores,
NOTA; A Exposição terá caráter puramente filan
o tropice—cultural, não sendo nada cobrado do artista e
| proibindo e a negociar es trabalhos durante a Expo* 1
= sições.
|
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MŪSŲ LIETUVA
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S. PAULO: R.Dom Jose de
Barros, 168, sala 53, Tel;
32-0960, Veikia kasdien po
piet.
URUGUAY, MONTEVIDEO;
p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet

Ivano

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA.- Rua Inacio ir Av
Zelina, Mons. Pio Ragažinskas, Tel. 63-5975.

«Rojus»

(continuação da pag. 4)

De que forma a Lituania
serà libertada?

Pelos clamores constantes
de Liberdade e Paz pela intangibilidade de pessoa hu
mana, pela auto determinação
dos povos, pela còexistencia
pacífica de todos os povos,
pela extinção da tirania, pe
la erradicação do analfabe
tismo, pelo amparo a livre
empresa, pela Justiça Sočiai,
por uma honesta distribuição
de riquezas, pela união de to
dos os lituanos e que esta
união seja atada pelo amar
e protegida pelo Ideal Li
tuano.
Criem condições jovens,
congressistas, para projetar
mos um mundo que funciona
realmente Eliminem toda e
serie de preconceitos. Que
todos os pratos tenham comi
da suficiente para não com
prometer a dignidade da peš

soa humana. Que todos poss
«am seguir a carreira que es
colheram e nela vencer, am"
parados pela liberdade do en
sino e igualdade de oportuni
dades. Todos os lares devem
ter um teto decente; toda
as crianças e velhos, agazaIho; todos os doentes remé
dios, e que èodo o coração
tenha motivos para se sentir
realmente feliz.

arfa.
Karte vienas pažįstamas jam
pasakė:
— Jūs grojate arfa, kaip
karalius Dovydas, tik ne taip
gerai.
O jūs, — atsako jam po
etas, — sprendžiate apie tai
kaip karalius Staliamonas, tik
ne taip protingai.

Tudo isso vocês poderão
fazer, sem que se comprome
ta o plano geral do Congres
so e muito mais, pois, sei
que nossa gente ê nobre nos
sentimentos e sublime nas
ambições

— Pavogė tavo asilą! — pra
neša pažįstami arabui.
— Telaimina alachas! Šioje
vagystėje aš nedalyvavau, —
atsakė šis*

Šv Juozapo Vyrų Brolijos Pirmininkas p. Juozas Matelionis, Rua lafeai, 150 — Casa
Verde, Tel. 51-4011,
TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li
tuania, 67, Mooka — Tel.
92-2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p
Aleksandras Bumblis, Rua
Gen. Fonseca Teles, 606,
Tel. 8-6423.
Iždininkas p, J URGE GARŠ
KA, Rua Oratorio, 3093,
Alto da Mooca.

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdi®
ną ir kiekvieną sekmadienį,
kaip iki šiol,
Mooca r. Lituania, 67 Lieto
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadše
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbo

dienomis 7 ir 7,30 vai., arba
atskirai susitarus dėl laikokai turimos metinės ar 7 d.
mišios.
Išpažintys čia klausomos
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadieni
Parque 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:

LIETUVIŲ KALBOS

Agua Rasa 8,15 vai;
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,

PAMOKOS S. PAULY:
ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

4

RIO DE JANEIRO: Dr! Fri\ kas Meieris, Rua Mexico, 98
/ sala 708, veikia antradieniais
-r penkt nuo 10 iki 13 vai:
Įžymusis vokiečių poetas Ši
leris jaunystėje mokėsi groti

V. ANASTACIO, Rua Camacan, 625 — trečiadieniais
18,30 vai.

Paskutinį:

Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67,
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

TRANSLIACIJOS

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA — FABRICAÇÃO DE PEÇAS
PARA

AUTOMÓVEIS

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

I

ESTAMPOS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro -------

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das
Paneiras — V. Prudente
Caixa Postal 371

—

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai

Sekmadieniais 10,30 iki 11
|

vai. 19, 25; 31 ir

196

metrą

bangomis.

São Paulo

PIGI IR GERA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
_
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o-Sala 19- Tel. 37-0324

RIO DE JANEIRO

KOKYBĖ!

Česlovas Jakiunas

Advokatas

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31 2548

(Lietuvos laiku)

no 14,00 iki 18,00 vai,

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra tram
liuojama KETVIRTADIENIAI?

18 vaL 40 min.

SKAITYKITE

Ii

PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
■!

MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

LIETUVA».

siuvykloje lauro

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

t

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

j

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Fábrica e Escritório.*
Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IB? MAC J CAKKIECI
JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.
RUA COSTA BARROS, 35F

TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik
tų, indų bei darbo įrankių.

Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra šonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.ui? 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
• • ■ • ■ **» »»

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

6

C>asirajykit prašymą Lietuvai
e
ATSKIRO
Ištikusios nelaimės ir liūdesio valandoje, mirus

NUMERIO

KAINA 100

A A KAZIMIERUI SINKEVIČIUI
rUA

LITUÂNIA. 67

—

MOÓCA

VZelina
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDŲ TVARKA
VILA ZELINOJE
Didįjį Ketvirtadienį mišios
19.45 vai
Didįjį Penktadienį liturginių
apeigų pradžia 15 vai.
Didįjį Šeš adienį vandens ir
agnie-s šventinimas, mišios
23 vai.
VE..YKŲ RYTMEČIO
APEIGOS
Šv. Sakramentas adoracijai
bus įstatytas 1 vai: ryto ir tę
sis ligi Prisikėlimo procesijos
kuri prasidės 6 vai ryto. Pri
t-ikėLmo apeigose, procesi
joje ir raišų metu giedos
Liet, Kat Bendruomenės cho
ras vadovaujamas maestro
V. Tataruno ir vargonais akom
panuos prof. L. Šukytė.
Šeštadienio naktį bažnyčia
bus adara. Lietuviai katalikai
kviečiami dalyvauti tradicinėj
adoracijoj

—

SÃO PAULO.
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landžio 19 vai. Vila Zelinos.
parapijos bažnyčioje.

Balandžio 12 d. sueina 6
mėnesiai nuo A A Paulinos
Tijunėiienės mirties
Tą dieną 19 30 vai. Vila Ze
linos lietuvių bažnyčioje bus
laikomos už mirusią šv Mi
šios Tijūnėlių šeima kviečia
jose
dalyvauti visus savo
draugus ir pažįstamus.
A. A Pr. Viktoro Ausenkos
šeima kviečia visus savo
draugus ir pažįstamus daly
vau t i 15 ba'andžio 19 30 vai,
Šv Mišiose Vila Zelinos lie
tuvių bažnyčioje.

Tą dieną sueina 3 mėne
šiai nuo Dr. Viktoro mirties
INŽ PRANAS ŠUKYS

— Dalis parapijos pramaty
tų darbų, šaligatviai, muro
tvoros pakeitimas geležine
bus baigti ligi Velykų

Parapijos svetainės, jauni
nąo namuose įrengimo darbai
irgi baigti Nupirktas šaldytu
vas su balkonu. Jos a idary
mas yra pramatytas balan
džio 21 d. 19 vai Į atidarymą
yra kviečiami parapijos dar
bų rėmėjai

Jis buvo visad pirmas savo
klasėje.
Inžinierius PRANAS ŠU
KYS, Julės Rudminaiiės ir
V. Zelinos parapijos paren
Prano Šukio sūnus, 22 mefrų
girnas—vakaras yra ruošia
amžiaus gavo «Engenheiro
mas 24 d balandžio Pradžia
eletrônico» diplomą, praėju
15 vai. Programoj dalyvaus
sių mokslo metų pabaigoje.
taip pat ir radio artistai. Pa
Pradžios mokyklą lankė pas
kvietimais ir staliukais reikia
Seseles Pranciškietes V. Želi
iš anksto apsirūpinti.
noje gimnaziją baigė «Auto
nio Firmine de Proença» mo
Liet. Kat Bendruomenės kykloj, Científico užbaigė
choras organizuoja komisiją, «Roosevelt» kolegijoj Per vi
kuri rūpinsis ir ketvirto Pie sus tuos mokslo metus visad
tų Amerikos Liet. Kongreso, buvo pirmutinis mokinys ge
Buenos Aires reikalais. Dau riausias studentas iš visos
giau informacijų bus praneš mokyklos.
Kai kitiems kainuoja daug
ta vėliau.
vargo įeiti į universitetą, Pra
nas išlaikė konkursinius eg
Balandžio mėn. 1 d Hospi zaminus be jokių sunkenybių
tal das Clinicas mirė Kazimie į tris universitetus: «Politec
ras Sinkevičius, 35 m. am nica», «Católica» ir «LT.A »
žiaus, gimęs V. Beloje. Velio (Instituto Tecnologico de Ae
nis buvo sužeistas sunkveži ronáutica). Pasirinko studijuo
mio gatvėje. Sužeidimas bu ti «I.TA,»,
vo sunkus, taip kad jokia me
Baigęs mokslus ir gavęs di
dicinos pagalba nieko nega plomą dirba elektros reikme
ėjo pagelbėti.
nų fabrike,
Nuliūdime paliko rūpesti©
Inž. Pranas Šukys būdamas
gą motiną Oną, žmoną Mari moksleivis priklausė ateitinin
ją, dukrelę Rodely ir sūnų karas, savo laiku buvo jų iš
Petruką, daug giminių ir drau rinktas pirmininku. Ir po šiai
gų. Palaidotas S Caetano ka dienai jis baip ir jo tėveliai
puošė. Septintos dienos mi ir jo sesutė panelė Lucija,
šios egzekvijos bus 6 d. ba domisi ir dalyvauja liet.iviš

visiems giminėms k prieteliams, lankiusiems ligonį
ligoninėje, rūpinusiems laidojimu, ypač p. A. Dirsytei,
dalyvavusiems laidotuvėse, pareiškusiems užuojautos
gilaus skausmo valandoje, nuoširdžiai dėkojame.
Sinkevičių Šeima

GRAŽINĄ KUBILIUNAITĘ

gimtadienio proga kuo nuoširdžiai sveikina, linkėdami
jai gausios gyvenime laimės
Marcelė Adulis ir šeima
Vincas Bartkus ir šeima
Konstancija ir Alfonsas
Vidžiūnas su šeima

PISI KĖLUSIO IŠGANYTOJO DŽIAUGSMAS IR MALONĖ

TEPRIP1LDO VISŲ MUSŲ GERADARIŲ IR DRAUGŲ

Namuose gydosi Juozas
Greičius, Jurgis Jovaiša, Vin
cas Laukaitis, Marija Baltušnikienė, Alt. Vidžiūnas (sū
nus) ir Vincas Kutka.

Sekmadienį, balandžio 3 d.
rakė Mykolas Danilevičius,
po ilgesnės ligos.
Mirusiojo giminėms reiškia
me gilią užuojautą.
— Liet. Kat Moterų Drau
gijai už 20.800t ir Maldos Apaš
talalavimo už 5,000 cr. K. Mi
liausko ligoninės išlaidoms
padengti nuoširdžiai dėkoju,
Prel. P. Ragažinskas

ŠIRDIS ŠIOSE ŠV. VELYKOSE
TĖVAI JĖZUITAI

koje veikloje.
Inžinieriaus Prano Šukio
laimėjimas yra laimėjimas,
džiaugsmas ir pasididžiavimas ne tik jo tėvelių ir girai
nių, bet ir visos mūsų, lietu
vių kolonijos S. Paulyje.
«MOMMXKBMDXtHSKBaMM

Praėjusį šeštadienį Vila Ze
linos ateitininkai turėjo savo
Velykinę Šv Komuniją, Kry
žiaus kelius Mišias atlaikė ir
pamokslą pasakė Msgr Pijus
Ragažinskas, V. Zelinos lietu
vių parapijos klebonas.
Po mišių jaunimo Namuo
se buvo «agapé». kurioje be
ateitininkų dalyvavo jų tėve
liai ir artimieji giminės bei
dnaugai.

Po 5 000
J. Bendžius

cr..-

J,

Solano,

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDOS TĖVŲ JĖZUITŲ
KOPLYČIOJE. MOKOJE

Didįjį Ketvirtadienį šv. Mi
šios 20 valandą
Didįjį Penktadienį pamal
dos 15 valandą
Didžiojo Šeštadienio pama!
dos 23 valandą
Velykose mišios 8 ir 17 va
landą
TĖVAS BRUŽIKAS nuoširdžiai sveikina visus mielus
S, Paulo lietuvius Velykų
Švenčių p-oga linkėdamas vi
siems gausios Visagalio pa
laimos ir laimės gyvenime.

Šiomis dienomis visa eidė
<M. L.» skaitytojų, leidėjų ir
talkininkų šventė savo gim
tadienius:
Plė. Gražina Kubiliūnaitė,
ponia Ada Stulgaitienė, p,
Juozas Baužys, ponia Danutė
Peleckienė, p. Vitalis Balvo
čius, ponia Marytė Balvočius
de Oliveira, ponia Stasė Žar
kauskas Vilutienė. p. Vincas
Bartkus, p. St. Kubiliūnas, p
Juozas Juodgudis, p, Lydia
Vaocevičienė, p. Jieva Kut
kienė, p. Ju< zas Zenevičius.
Vedibinio gyvenimo sukak
tuves šventė Salome ir Stepas
Narušiai ir Eugenia ir Stasys
Kubiliūnai.
Jiems ir visoms jų šeimoms
linkime gausios Visagalio pa
laimos.

Dailininko Rimšos paroda
Kas atvyksta tik vieną ki
U.S.A, randa didelį pritarimą,
tą kartą j metus į v. Zelinos
p Rimša ir S. Paulo lietuvių
Lietuvių Bažnyčią per dides
kolonijai yra dovanojęs savo
nes šventes, tas jos išpa
pieštą paveikslą.
žins. Labai pasikeikė bažnyč os kiemas, graži tvorelė,
puikios grindys ir 11, visai
Ponų Antanaičių, tadustria
NAUJOMS -RAIDĖMS
kitokį padaro lietuvių bažny
lų ir visuomenės veikėjų sū
ĮSIGYTI AUKAVO:
čios vaizdą. Reformos dar
nus Nardis sukūrė šeimos ži
K J. (norįs būti nežinoma dinį bovo 19 d.
bams vadovauja P. Šimonis,
sis)
10 000 c r,
Renato Mendo ir J, Teixeira.
Jo sažadėlnnė p lê Ivone iš
Algimantas
Šlepetys
20
000
Turima apie 200 mėnesinių
S. Paulo vestuvėms nuvyko į
k
uzeirų.
rėmėjų, didesnė pusė lietu
USA, kur keli metai p. Nar
Viso naujoms raidėms įsigy dis gilina savo studijas.
vių, kurie kas mėnesį moka
nario mokestį nuo 1 000 iki ti gauta 35.000 cr.
10.000 cr., kas mėnesį suren
Ekonomistes p. Jonas Vala
karna iki 600 000 c r. Yra nu
SERGA
vičius buvęs Gerente gerai
matomi dideli ir svarbūs Lie
de seção dė Peças DKW
tuvių bažnyčios reformos
Hospital Samaritano Anta
(Wemag) fabrike, pakilo iki
darbai
nas Skada&t
Gerente Gerai de Vendas: Jo
Juozas Labukas, Hospital valdžioje yra bendrai DKW
Jaunimo Metų komisijos nu das Clinicas, Pronto Socorro, automobilių pardavimo, pro
matytas Alaus
Balius ne salė 4022.
pagandos ir kiti skyriai.
bus, nes kaip yra patirta
«Alaus Šventė» yra rengiama
Pasigėrėsi įdomia programa,
birželio pabaigoje V Zelinos
smagiai pasišoksi prie geros muzikos,
Lietuvių Bažnyčios «Conse
skaniai pavalgysi ir išgersi
lho Paroquial».
sutiksi senai matytus draugus tik tai
Vila Zelinos Parapijos Tarybos ruošiamame
«MŪSŲ LIETUVOS»
POBŪVYJE— VAKARE
PRENUMERATORIAI
kuris įvyks 24 d. balandžio (sekmadienyje) nuo 14
40.000 cr.: Jakutis Lapienis
ligi 20 valandos.
Ltda.
Kadangi tai bus sekmadienio popietis, tai ir toliau
Po 10 009 cr. Algimantas
gyvenantiems lietuviams atvykti bus patogu.
Šlepe ys Jonas Budrevičius,
Gautas pelnas bus skiriamas numatytiems parapi
Antanas Š»imbelis.
jos darbams remti.
6 000 cr.: A Budrevičius.

