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Kur žmonės nori karo
NYHT bendradarbis rašo, 

kad Tito valdomoje Jugoslavi 
joje yra visuotinis nepasiten
kinimas komunistiniu režimu. 
Ypačiai nepatenkinti ūkinin
kai, darbininkai, jaunimas, 
patenkinti geru gyvenimu ir 
koru cija tik partijos bosai.

Ūkininkus labiausiai sulau 
žė kolektyvizacija. Nors 1953 
Titas priverstinę koleKtyviza 
ciją atšaukė, tačiau gyvento
jų Dm savybei tepaliko tik po 
17 akrų žemės Geriausios že 
mės yra nacionalizuotos, ir 
ton veikia kolchozai. Jų ga
myba pasiekė tik trečdalio 
io, ką gamino nekomunistin o 
režimo metu Užtat Jugoslav! 
ja šieme turėjo gauti is Mask 
vos 200.000 tonų kviečių ir iš 
Amerikos 300.000, kad išsi

Laimėjo lenktynes i 
mirti

Vokietijoje pereitais metais 
autokatustrof<>>e žuvo 12 000, 
sužeista 35UUU. Katastrofų bu 
vo 570 000 l'ukiais skaičiais 
Vokietija „palenkė Ameriką. 
Amerikoje per pirmus dešimt 
mėcesių pernai žuvo 32,420. 
Bet Amerika auiomolių turi 
62 500 0.0, Vokietija dar t k 
5 200(4)0, Vadinas, Amerika 
automobilių turi daugiau kaip 
10 kartų daugiau už Vokieti
ją, o žuvo tik 3 kartus dau
giau.

Vokietijos valdžia susirdpi 
nusi tuo automobilistų bėgimu 
j mirtį Rengiasi apriboti grei 
tį autostradose iki 70 mylių 
valandai. Lig šiol vidutinis 
greitis autostradose esą 90 
myliu. Vokiečių autostradose, 
sakysim, nuo Hamburgo gali 
mauti iki Austri os 1000 . my
lių be jokių ženklų sustoti. 
Automobilių skaičius Vokieti 
joje auga kasmet po pusę mi 
lijono. Kuriant Vokietijos res 
publiką buvo mažiau nei 2 
mil automobilių, o dabar, po 
7 metų, jau yra 5.200 000.

Volkswagen pagamina per 
metus 400 000.

— Kuboje sausio 4 10 buvo 
tarptautinis katalikų filmų rei 
kalu kongresas. Dalyvavo ats 
tovai iš 31 valstybės, iš Eu
ropos ir Amerikos. Kitas kon 
gresas bus 1958 Paryžiuje, 
Kongrese paaiškėjo, kad au
ga atskiruose kraštuose gru
pės žmonių, reikalaujančių 
padorios ir sykiu meniškos 
filmos.

— Kolumbijos vyriausybė 
svarsto projektą nusausinti 
apie 1 626.000 akrų žemės, ku 
ri šiuo metu yra pe vandeniu 
Geologų nuomone, ten žemė 
butų nepaprastai derlinga. Ta 
čiau nusausinimas kaštuotų 
šimtus milijonų dolerių, nes 
tektų kasti kanalus ir statyti 
užtvankas. Ekspertų nuomo
ne, tas viskas gerai apsimo
kėtų.

— Norvegijos karo minų 
gaudytojai po antrojo Didžio

verstų nuo bado.
Darbininkai, Kaip pripažino 

pats Tilo, uždirba 12 kartų 
daugiau, nei nekomunistiniais 
laikais, bet pragyvenimas pa 
brango 18 kartų daugiau.

Dėl jaunimo pai tijos centro 
komitete Titas kalbėjo, jog 
per metus pabėgo į \ akarus 
4000 jaunų vyrų.

«Daugelis žmonių, neturė
dami niek© daugiau kaip lik 
savo gyvybę, karštai trokšta 
bet kokio karo kaip vienmte 
lės išgelbėjimo priemonės 
bent tiem, kurie išliks gyvi. 
Žmonės tikėjosi karo dėl Sue 
so. dėl Vengrijos Daugelis 
mieliau sutinka badauti, negu 
giruėti apie \merikos para
mą Titui» 

jo karo iki šiol išgaudė vokie 
čių iš irstyt is povandenines 
minas, viso 8277 gabalus, ne
turėdami sau jokių nuostolių.

- Eg o valstybės vardas i 
šiuo metu visur plačiai links 
niuojamas, todėl pravartu pri 
siminti tos valstybės kai ku
riuos statistinius duomenis E- 
gipto vai lybės plotas sudaro 
386 000 kv mylių, tačiau nau
dingos žemės tesiekia 13 501 
kv mviių, o likusi» plotas 
yra t k «indis ir tyrai Vis 
dėlto kai kuriuose tyru plo
tuose randama nevisai jau 
maža naftos šaltinių. Gyven
toju skaičius siekia apie 21. 
250.000

Anglai ir rusai yra dide 
Ii arbatos mėgėjai, bet yra ir 
juos pralenkiančiųjų. Tai Ti 
beto gyventojai Tibete kiek
vienas gyventojas vidutiniš
kai kasdien išgeria po 30 puo 
dėlių arbatos.

1956 metu žmogus: Ven
grijos laisvės kovotojai

Time žurnalas jau 30 metų 
renka «metu žmogų», kuris 
praėjusiais metais daugiausia 
pasaulio dėmesio buvo patrau 
kęs ir palikęs savo pėdsakus, 
gerus ar blogu*, istorijai.

Tokiu 1956 metų žmogum 
dabar žurnalas paskelbė «Ven 
grijos laisvės kovotoją». Jį 
žurnalas laiko daugiausia pa 
sukusiu 1956 istoriją. Jis yra 
tas, kuris reiškia «moralinio 
principo triumfą».

Iš 30 «metinių žmonių» žur 
nalas antru kartu nerenka ne 
žinomą žmogų, kolektyvinį 
ir simbolinį. Pirmasis buvo 
1950 Korėjos karo metu iški 
lęs «Jungtinių Valstybių ko
votojas».

Cepilovas pakeistas Crow i 
kn

Vasario 16 d buvo savotiš 
ka staigmena pakeitimas Ru 
sijos užsienio reikalų minis- 
rio Čepilovo Gromiku. Čepi 
lovas priklauso Kruščevo gru 
pel, o Gromikas yra Malenko

-o»-*» ■»» ■»» <» ♦»

' engnjos Kardinolas J Minaszeidy išleidžiamas iš ka
lėjimo \ engnjos sukilėlių, kurie jį lyui į namus Rusams 
okupavus \ eagriją, kardinolas buvo primias Amerikos pasi
untinybė!:. kur ir yra šiandien Tarptautine teise einant, sve
timų valstybių atstovybės turi eksteriturialumo teises. Įeit 
jėga kurios nors svetimos valstybės pasiu”tinybėa yra tas 
pats, ką jėga įsiveržti j kilo krašto teritoriją

Kardinolas Minuszenty žiauriai bolševikų buvo kankina
mas -lis buvo suimtas 1948 m. lapkričio mėnesį Neleido 
pasiimu net maldaknygės ir ražtnčiaus. nuplėšė »utaną Pa
klausia*, ar jis Luvo kankinamai atsakė; «Dangus žino ką 
jie s** manim darė Jie sustojo tik pamatę, kad esu netoli 
mirtie-, lik Viešpaties malone esu čia šiandien ir turiu li
kučius jėgų tolimesnei kovai». Šešiolika dienų ir naktų tar
dė. l ik atsitiktinai duodavo kelias minules pertraukos, ke
lias m le- užmigti Valgyti gaudavo labai mažiai Pirmiau
sia ta'ciynu' paruošiamas organizmas kasdien tik 350 kalori
jų vieloj 1500 Paskui ilgų valandų tardymą* akinančioj 
šviesoj, ilgas laikyn as stačiom, paskui švirkštai, kurie suke
lia baukštumą. pagaliau morfijaus švirkštai, kurie palaužia 
sprendimo galią

Po šešiolikos dienų - sako kardinolas — jie man pa
kišo mašinėle rašytus popierius, kad pasirašyčiau. Atsimenu 
kad pasirašiau ridėjau prieš pavardės dvi raidės C F. Mano 
kankitojai buvo nustebinti ir klausė ką tai reiškia. Nors 
buvau išsisėmęs, bet apsigynimo instinktas dar veikė ir šyp
sodamasis atsakiau, kad tai reiškia kardinolas be pareigų. 
Jie nepatikėjo ir pagaliau išsiaiškino, kad tai reiškia loty
niškus žodžius: Coactus feci (priverstas padariau).

Kardinolą daužė guminėm lazdom per krūtinę. Tardy
muose vaitoja ir vaistus Nuo vienos jų rūšies žmogus pa
sidaro labai plepus, nuo kitos - bailus. Vaistai dedami į 
valgį ' r

Pagaliau kardinolas taip buvo išvargintas, kad kartoja 
visa, ką jam tardytojas sakė. Jr 1949 m vasario m. 8 d. ko
munistų teismas nuteisė jį visam amžiui kaleli Bet praėju
siais metais spalio mėn. pabaigoj įvykusi revoliulija, kardi
nolą išlaisvino (USÍS)

vo draugas, stalinistes. Rusi
jos užsienio politika del žmo 
nių permainos nesikeis. Tai 
daugiau reikšmės vidaus gy
venime, pačių komisarų tarpe.

Žydai neklauso

Jungtinių Tautų Organica- 
cija yra nutarusi, kad žydai 
turi pasitraukti iš Egipto te
ritorijos. Amerikos vyriausy
bė irgi daro spaudimą. Bet 
žydai vis nepasitraukia iš Ga 
za ir Akaba teritorijos Jie su 
tinka pasitraukti, bet nori 
kad Izraelio laivynui būt pa
tikrinta laisvė plaukioti Sue- 
so kanalu. O tokių ypatingų 
garantijų niekas * neduoda, 
nors amerikonai sako, kad 
Sueso kanalu visi galės plau 
kioti. Egiptiečiai iš savo pu
sės sako neatidarysią laivų 

plaukiojimui kanalo, kol žy
dai nepasitrauksią iš jų že
mės.

Kiti siūlo pavartoti sankci
jas prieš žydus. Bet vargu pa 
vartos, nes jokių sankcijų ne 
pavartojo nė prieš rusus ne 
pasitraukiančius iš Vengrijos. 
Jungtinių Tautų Organizaci 
jos visi nutarimai lieka po 
pieryje, nes neturi priemo 
nių, jėgos priversti tuos nuta 
rimus pildyti Ta paii istorija 
kartojasi kaip ir su senai Že 
nevoje palaidota Tautų Sąjun 
ga-

Susirinko Lenkijos seimas

Vasario m. 20 d. susirinko 
Lenkijoj, Lenkijos pereitą 
mėnesį išrinktas, seimas Sei
me yra ir didelė dalis atsto
vų nekomunistų. Tačiau ats

tovų tarpe yra didelė vieny 
lė, kaip maryti iš seimo pir
mininko ir valstybės tarybos 
(einančios prezidento parei
gas) linkimo.

Seimo pirmininku išrinktas 
Česlovas Wycech, žemdirbių 
į artijos atstovas. Valstybės 
tarybon išrinko po vieną ats 
lovą iš visų partijų.

Šitas lenkų tautos vieningu 
mas ir išaiškinimas rusų ar 
mijos buvo Lenkijos žemėje, 
kuri tik laukia progos įsikiš 
ti į Lenkijos vidaus reikalus

— Vengrijoje laukiama nau 
jo sukilimo, kuris turėtų pra 
sidėti kovo m. 15 d. tautinės 
šventės proga

— Amerikos komunistų par 
tijos suvažiavimas nutarė nu 
traukti ryšius su Maskvos ko 
munistais. Iš viso Amerikoje 
yra labai maža, mažiausia iš 
visų kraštų komunistų

— Maskva pradėjo didelę 
propagandą prieš Jugoslav! 
jos diktatorių Tito Šią pro 
pag nda varo ne tik Rusijos 
komunistinė spauda, bet taip 
p-U ir satelitiniai kraštai. Ne 
senai įvykusiame Albanijos 
komunistų kongrese buvo pa 
sakyta kalba, kad Tito sočia 
lizmas nėra tikras socializ 
mas. Jugoslavijos. Albanijos 
santykiai yra įtempti.

— S. Paulo estade padidė 
jus gyventoju skaičiui, jau 
siekia 10 milijonų, estado sei 
mas nutarė pakelti ir atstovų 
skaičių nuo 75 ligi 91.

Paskutiniais statistiniais da 
viniais Brazilijoj gyventojų 
skaičius siekia 61 milijoną.

— Brazilijos respublikos 
prezidentas Juscelino Kubits 
diek sako, kad naujas prezi 
dentas, išrinktas 1960 m. pa 
reigas valdyti krašta perims 
ne Rio de Janeire, bet nau 
joj Brazilijos sostinėje.

- Brazilijos ambazadorius 
Amerikoje pradėjo pasikalbę 
jitnus su Amerikos finansi 
niais sluoksniais ir su vai 
džios atstovais del spartesnio 
strateginio kelio statymo Bra 
zilijoje. ir iš viso del krašto 
saugumo patikrinime, turint 
dėmesy svarbias karo bazes 
Brazilijoje.

— Paskutiniai archeologi
niai kasinėjimai Vatikane pa 
tvirtino, kad ten, kur dabar 
yra Vatikanas, krikščionybės 
centras, praeityje priklausė 
imperatoriui Klaudijui Nero 
nui, krikščionių persekioto 
jui.

Tarp kitų dalykų surastas 
Nerono bibliotekos prižiūrėto 
jo karstas ir eilė kitų svar 
bių dokumentų.

— Sulig vokiečių apskaičia 
vimais Rusijoje tur būti vie 
nas milijonas karo belaisvių. 
Tačiau rusai sako, kad nėra. 
Yra vokiečių, bet jie yra Ru 
sijos piliečiai, ten gyvena nuo 
senų laikų.
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Noreika atsiuntė i Vokietija 
šnipinėti

Dar neseniai plačiai informavome apie rusų MVD karinin
ką Chochlovą, kuris buvo atsiųstas į Vokietiją, kad likviduo 
tų rusų emigrantų veikėją. Bet jis prisistatė policijai. Žino
me, kad ir iš Lietuvos yra atsiunčiama agentų su įvairiais 
uždaviniais. Dabar yra proga nurodyti vieną konkretų lie
tuvį, Zenoną Noreiką, kuris buvo atsiųstas į vakarų Vokieti
ją. Jis panašiu būdu prisistatė policijai ir pateikė paaiški
nimų apie jam MVD skirtus uždavinius tarp lietuvių užsieniuose.

Per visą Amerikos nepriklausomybės gyvenimą, 175 metus, žmonių buvo išrinkti 33 
prezidentai.

Vakarų Afrikoj randamas «žvėrelis» «potto», ant nugaros turi dyglių, kuriais ginasi 
nuo priešo.

Kanados žąsys skraido raidės «V» formoje, kad sumažinti oro pasipriešinimą.
(US1S)

Įžygiavę į Lietuva, dar ka
rui tebeeinant, sovietai pas
kelbė mobilizaciją į karinome 
nę.

Lietuviai į kariuomenę ne
stojo. Gal tik koks 20% pa
šauktųjų atvyko ■ Kiti slaps 
tesi, dėjosi prie partizanų.

Partizanų veikla sustiprėjo.
Bolševikai nestojusius į kari 
uomenę gaudė ir prievarta 
apvilkdavo uniformom, kitus 
trėmė į Sibirą. Dažnai pasitai 
kydavo, kad ir karine unifor 
ma devintieji jaunuoliai per 
bėgdavo pas partizanus.

Pradžioje partizanai veikė 
paskirais mažais būriais, kar 
tais net ir pavieniui. Tik vė
liau

tie būriai susijungė į vienin 
gą Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdį (LLKS) Tai jau buvo 
stipri pogrindžio organizacija 
su centralizuota vadovybe.

Vadovavo daugumoje buvę 
Lietuvos karininkai.

LLKS susidėjo iš aktyvių 
kovotojų — partizanų, kurie 
stojo į ginkluotą kovą pr eš 
bolševikus, ir pasyvių kovoto 
jų, t.y. asmenų, gyvenusių le 
galiai, bet drauge visokiais 
būdais talkinusių partizanams 
Pastarieji rūpinosi ryšiais, 
materialine parama, spaudos 
organizavimu. Jie sudarė va 
dinamą «organizacinį skyrių».

Vieno tokio LLKS Taura
gės organizacinio skyriaus 
nariu buvo ir Noreika. 1950 
m. bolševikai jį susekė, tači 
au jam pasisekė iš MGB na
gų ištrūkti ir suėmimo išveng 
ti. Kadangi jo sveikata tuo 
laiku buvo silpna, tai eiti į 
mišką ir prisijungti prie akty 
vių kovotojų — partizanų ne 
galėjo. Teko slapstytis pas 
gimines ir gerus pažįstamus. 
Išsislapstė 3 metus

1953 m , rėžimui šiek tiek 
sušvelnėjus, per bičiulius ga 
vo darbo prekybos tinkle 
Marijampolėje. Mat,

Stalinui mirus, gerokai su 
silpnėjo ir MGB veikla, ir to
dėl Noreika tikėjosi, kad bol 
ševikai jo nesuseks, ir jis ga 
lės ramiai sau gyventi.

Mariampolę pasirinko todėl 
kad būtų kuo toliau Taura
gės, kur j’S prieš susidūrimą 
su MGB gyveno ir veikė.

Noreikos lūkesčiai, deja, 
neišsipildė. Po vienerių metų 
darbo Marijampolėje, 1954 m. 
rugpiūčio 20 MGB nakties 
metų ji areštuoja areštuoja 
ir išveža į Vilniaus kalėjimą. 
Ten jis kalinamas ir tardo
mas du su puse mėnesio. Bu 
vo kaltinamas ryšio palaiky
mu su partizanais Tardė au
kštesnio rango MGB karinin
kas. kuris neblogai kalbėjo 
lietuviškai ir sakėsi esąs Ru
sijos lietuvis

Jis reikalavo, kad Noreika 
dirbtų MGB naudai, nes kitu 
atveju būsiąs nubaustas 10 — 
15 metų kalėti. Po ilgų svy
ravimų Noreika sutiko,

turėdamas vilties, kad veli 
au jam pavyks kaip nors iš 
MGB nagų išsisukti.

Pirmas jam duotas uždavi
nys buvo sužinoti, kur prisi
laiko Kaltinėnų ir Laukuvos 
valsčiuose besislapstą du par 
tizanai. MGB nurodymu Norei 
ka turėjo vykti pas įtariamu© 
sius asmenis ir dėdamasis 
pats partizanu, gauti žinių 
apie besislapstančius. Nuvy
ko, bet sąmoningai nesisten

gė ką nors patirti ir grįžo be 
rezultatų.

Vėliau jam buvo pavesta 
sekti pažįstamus asmenis Ma
rijampolėje, su jais susitiki
nėti, kalbėtis ir apie tai re
guliariai informuoti MGB. La 
viravo taip, kad nenukentėtų 
nė vienas tautietis, blogiau-
siu atveju buvo pasiryžęs 
spausti į mišką. Uždavinius 
MGB jam duodavo kas 3 4 
savaites. Tuo tikslu Noreika 
turėdavo važiuoti į Vilnių, 
kur susitikdavo su jį tardžiu
siu MGB pareigūnu. Susitiki
mai įvykdavo «Naručio» vieš 
būtyje.

1955 m birželio mėn. No
reika nuvyko eilinio susitiki
mo į Vilnių. Viešbutyje rado 
be jam jau žinomo MGB pa
reigūno dar du: vieną rusą 
ir vieną lietuvį.

Jie pasiūlė jam dirbti bol
ševikų naudai užsienyje, Va
karų Vokietijoje.

Pasiūlymas buvo jam visai 
netikėtas. Be to jam buvo pa 
sakyta, kad,dirbti tereikėsią 
vienerius metus ir kad už tą 
darbą būsią gerai atlyginta. 
Davė jam laiko apsigalvoti 
iki kito pasimatymo.

Noreikai iš karto atėjo į 
galvą mintis, kad čia jam pa 
sitaikė proga ištrūkti iš «so
vietinio rojaus» ir iš MGB 
spąstų. Tad sekantį kartą ir 
pareiškė, kad pasiūlymą pri
ima. Netrukus po to jis buvo 
paimtas apmokyti

1955 m. rugsėjo mėn. MGB 
pareigūnas nugabeno Noreiką 
lėktuvu iš Vilniaus į Rytų 
Berlyną Ten jį apgyvendino 
Karlshorste ir toliau mokė.

Ypač gerai turėjo išmokti 
«legendą», kurią jis pasakotų 
vakarų Vokietijoje. Jis ture 
jo sakyti, kad atvykęs iš Lie 
tu vos kaip LLKS narys LLKS 
Kęstučio apygardos vado Al
gimanto ir kitų partizanų va 
dų parėdymu parūpinti LLK 
Sąjūdžiui finansinės paramos 
ar net, galimybei esant, para 
mos ginklais. Tuo ,reikalu 
jis turėjęs kreptis į lietuviš
kus veiksnius vakaruose Į 
vakarų Vokietiją j^s neva pa 
tekęs per Lenkiją Jis turėjo 
išmokti smulkų kelionės marš 
rūtą ir pavardes asmenų, ku 
rie neva jam ten padėję.

(Tenka pažymėti, kad No
reika tikrai turėjo ryšių su 
minėtu Algimantu, Kęstučio 
apygardos vadu. Tardymo 
metu MGB pareigūnai tai iš
aiškino. Tikrumoje Algiman
tas nebegyvena, jis žuvo 1951 
m rudenį

Noreikos uždavinys vakarų 
Vokietijoje buvo Įsibrauti į 
lietuviška-s organizacijas ir 
sužinoti, kokiais keliais jos 
palaiko ryšius ‘su Lietuva. 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 eruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dora Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietifva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Taip pat jis turėjo užverbuo
ti MGB tarnybon lietuviškose 
organizacijose dirbančius ir 
bolševikams žinomas asme
nis.

1955 m. spalio mėn Norei 
ka buvo pervestas per sieną 
į Vakarų Vokietiją ties Son- 
nenbergu. Atlikęs savo uždą 
vinį, po metų jis turėjo grįžti 
atgal. Vos patekęs į laisvę, 
ištrukęs iš MGD nagų, jis kręi 
pėsi į atitinkamas įstaigas ir 
paprašė prieglobsčio ir ap
saugos.

Zenonas Noreika yra 34 m. 
amžiaus, kilęs iš Mėsaičių km. 
Kaltinėnų valse, Tauragės 
apskričio Lietuvoje liko jo 
tėvai ir sesuo Liko taip pat 
ir žmona Zinaida. Jis yra da
bar labai susirūpinęs savo ar 
tirnųjų likimu, nes prieš iš
vykdamas į Vokietiją, jis 
drauge su žmona turėjo pa
sirašyti pareiškimą, kad tuo 
atveju, jis sovietus išduotų, 
gali būti baudžiami jo šei
mos ^nariai.

Darb.

Kitu apmokamos klaidos
Dabar įžvalgesnieji politi

kai jau ir patys mato, kaip 
Vakarams tenka brangiai mo
kėti už jų ankščiau padaritą- 
jį lengvapėdiškumą ir neatsa 
kingą Jikiminių reikalų spren 
dinaą. Tai paaiški kad ir iš 
britų lordo Strango 1956 m. 
Andrė Deutsch Londone išle
istu atsiminimų, pavadintų 
«Home and Abroad» («Namie 
ir Svetur»). Lordas Strangas 
nurodo, jog ne kam kitam, 
bet jam turį būti dėkingi prie 
Schleswigo Holste’no pakran
čių esančios Fehmarno salos 
12.766 gyventojai, kad jie bu
vo su visa sala paskirti prie 
Britų okupacinės zonos, bet 
ne prie Sovietų. Strangas il
gą laiką dirbo Britų užsienio 
reikalų tarnyboje ir po 34 m. 
veiklos iš jos pasitraukė. Prieš 
spausdindamas savo atsimini
mus, rankraštį įteikė užsie
nio reikalu ministerijoje per
žiūrėti atsakingiems pareigū
nams ir rekomenduoti.

Minimajame veikale yra 
daugiau Vakarams įdomių da
lykų. Pirmoj eilėj iš jų paaiš 
ki. kodėl Vakarų sąjunginin
kai .1945 m. leido sudaryti So

A. Tyruolis

Tamsoj Namai Suspindo
Tamsoj namai suspindo 
Pro audra ir žaibus, 
Ir šventkelioninio žibinte 
Aštrieji vėjai neužpus.

Naktis tamsi ir šiurpulinga 
Skaidriuos žaibuos parodo, 
Kaip šakos obelų nulinko 
Žieduos palikusioje sodo.

Dėl to man audra nebaisi jau. 
Išmokau aš joj pamatyt,
Kaip ten žiedais, žvaigždėm palyja 
Pačioj klaikiausiojoj nakbj.

vietams tokią didelę zoną, ku 
ri apima 47% buvusios 1937 
m. Reicho teritorijos ir 3S% 
visų jos gyventojų. Aiškiau 
tariant, Sovietinė zona yra 
didesnė už kiekvieną kitą ats 
kirai paimtą Vakarų zoną. Iš 
Strango aiškinimų pasirodo, 
jog Vakarai buvo Sovietams 
tokie nuolaidūs bijodami, kad 
sovietinės armijos nesustotų 
prie Vokietijos rytinių sienų, 
o vokiečių pajėgą galutinai 
sunaikinti nepaliktų vieniems 
anglams ir amerikiečiams. Iš 
šio ir kitų Strango pasisaky
mų dar kartą išryški, kaip 
lengvapėdiškai Vakarų vals
tybių atsakingi vyrai ir karo 
vadai žiūrėjo į visa tai, kas 
turės būti pasibaigus karui ir 
kokia turės būti vėliau sukur 
ta naujoji Europoje santvar
ka

Vakarų Santarvininkai drau 
ge su Sovietais buvo sudarę 
vad. EAC, arba «Patariamąją 
Europos Komisiją». Kartu su 
JAV ambasadorium Londone 
Johnu Winantu, vėliau nusi
žudžiusiu, ir Sovietų ambasa 
dorium F. Gusevu Strangas 
sakosi per 19 mėnesių daly
vavęs 120 posėdžių Britai bū 
kštavę, jog neužteksią jiems 
savų kareivių net Britų zonai 
administruoti... Ir amerikieči
ai bijoję leistis toliau į Ry
tus... sričių bolševikams, o da 
bar jau ir patys mato, kokią 
baisią padarė klaidą, už ku
rią turi nepaprastai brangiai 
mokėti kiti. Strangas džiau 
giasi bent išgelbėjęs minimą 
ją Fehmarno salą.

Vokiečių spaudoje nurodo
ma: tegu Vakarai išgelbsti 
bent tas sritis, iš kurių pasi
traukė Vakarų Santarvininkų 
kariuomenė, užleisdama jas 
Sovietams, - jau ir tai hus ge 
rai. Bet kodėl už Vakarų Sân 
tarvininkų lengvapėdiškumą

ir padaritąsias klaidas turi 
nukęsti kaip tik nekalti žmo
nės? (ELTA)

— Pasaulio liberalų vadas 
Salvador de Madariaga švei
carų Neue Zuercher Zeitung 
dienrašty Nr. 5/1957 visai tei 
singai pažymi, kad Jungtinės 
Tautos, o ypač jų generalinis 
sekretorius, rodosi liūtais vyk 
dydami JT nutarimus prie Su 
ezo kanalo, bet toli gražu to 
kio aktyvumo neparodo, kai 
reikia vykdyti tų pačių Jung 
tinių Tautų nutarimus Ven
grijos reikalu. Kaip pažymi 
Madariaga, JT gen. sekreto
rius pvz galėjo normaliai Du 
nejaus laivu nuplaukti iš Vie 
nos į Budapeštą, palydėtas te 
levizijos ir filmų operatorių, 
žurnalistų bei radijo pranešė 
jų. Ir kas būtų išdrįsęs jų ne 
įsileisti? šiuo būdu galėtų net 
ir Jungtinės Tautos vandens 
keliu nuplaukti į Vengriją ir 
Budapešte turėti savo sesiją. 
Teigimą, jog toks žygis re
ikštų pradžią trečiajam pašau 
liniam karui, yra ne kas kitas 
kaip didžiausias absurdas. Pa 
galiau. lyg kas tiki, kad Ven
grija buvo palikta baisiam li
kimui tik dėl trečiojo kare 
grėsmės? Juk ar nepaskelbė 
tas pats Vašingtonas, kad jei 
būtų užpultas Berlynas arba 
Austrija, tai toks užpuolimas 
reikštų karą? Pagaliau ar Ei- 
senhoweris nėra pasiruošęs 
pradėti karo veiksmus, jeigu 
reiktų ginti kurią nors vidu
rinių Rytų valstybę?

Toliau Madriaga meta įtari
mą, jog čia greičiau esama 
kitokios nolitikos. Europa bu
vo padalyta Jaltoje, Tehera
ne ir Potsdame, kaip savo 
laiku jungtinę Lenkijos ir Lie 
tuvos valstybę pasidalijo Prū-

(pabaiga 3 pusi)
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sija, Rusija jr Austrija. Taip 
ir čia, atrodo, Eisenhoweris 
nenori išeiti už tų ribų, ku
rios jam buvo paskirtos - net 
ir tuo atveju, kur reikia gel
bėti laisvę ir kur ji daugiau
sia yra gelbėtina. Tačiau šios 
rūšies politika su visomis sa 
vo sąvokomis ir masštabais 
yra tuščiavidurė, reiškia nuo 
monę Madriãga.

Panašių pasisakymų, spirian 
čių Jung. Tautų gen sekreto 
rių imtis konkrečių žygių Ven 
grijos reikalu, pasirodė taip, 
pat ir vokiečių ir olandų 
spaudoje. (E)

— Kiekvieniems laisvėje gy 
venantiems lietuviams vilioti 
leidžiamo «Už sugrįžimą į tė
vynę» laikraštuko numeryje 
dedami vienas ar keli laiškai 
ar pareiškimai, kuriais Lietu 
V0Je gyveną žmonės kviečia 
užsienyje gyvenantį vyrą.bro 
lį, seserį ar vaikus «grįžti na- 
mo, pas savuosius». Dažniau
siai šalia laiško teksto esti 
įdėta ir kviečiančiojo asmens 
fotografija Mėginama sudary 
ti įspūdis, lyg tai būtų savai
mingai pačių žmonių sugal
voti prašymai, kuriais kvie
čiama artimieji grįžti į tėvy
nę. Tačiau iš tikro taip nėra. 
Paskiausiu metu mus vėl pa
kartotinai pasiekė iš Lietu
vos tikros žinios, kaip visi 
tie laiškai išgaunami prievar
tos keliu. Paprastai ten at 
vyksta iš Vilniaus ten įsteig
to komiteto «Už sugrįžimą į 
tėvynę» skyriaus agentas, pa 
siūlo parašyti laišką, jis pats, 
atsivežęs foto aparatą, pada
ro nuotrauką - ir -paskum vis 
kas patenka į laikraštį To
kiam atsilankius, retas kas te 
įstengia pasakyti, jog nenore 
tų, kad giminės negrįžtų Bet 
žinoma atvejų, kur žmonės 
vis dėlto atsisakė rašyti per 
laikrašti laiškus ir leistis tam 
tikslui fotografuojami.

Gaunamas žinias, jog tokie 
laiškai rašomi pagal užsaky
mą, labai akivaizdžiai patvir
tina ir pats laikraštpalaikis. 
Pvz. 1956 m 55 numeryje - 
visi laiškai rašyti iš Kauno, 
vadinasi, tuo kartu jų agentas 
buvo nuvykęs į Kauna: Nr 56 
visos fotografijos iš Vilniaus, 
taigi, agentas pasitenkino oa 
sisukinėjęs savame mieste 
Kitą kartą gal išvažiuos kur 
į provinciją Tai tik dar ryš 
kiau parodo, jog bolševikams 
nieko nėra švento, nieko nė
ra neliečiamo: gimtoji savojo 
krašto meilė, net tėvų - vai
kų meilė turi tarnauti įu'tiks 
lams.

Mūsų gautosiomis žiniomis, 
ir toliau bolševikiniai Michai 
lovo komiteto agentai gyve
nantiems Vokietijoje lietu
viams siuntinėja savo propa 
gandinę literatūrą ne tiesiai 
iš Berlyno ar iš Rytinės zo
nos, bet iš įvairių vietovių 
Va». Vokietijoje, ne kartą si 
untėjais atžymėdami pačius 
lietuvius arba išsiunčiamose 
vietovėse užrašydami ten ne 
gyvenančių tikras lietuvių ar 
išsigalvotas pavardes. (E)

Birželio mėnesį Mask
vai ištikimi agentai už oku
pantų pinigus numato suruoš 
ti iš Urugvajaus «antrą eks
kursiją į Lietuvą». Prie jos 
organizavimo, kaip skelbia A 
LB, prisideda viena ponia, ku 
ri seniau yra sekretoriavusi 
buvusioje Pasaulio Lietuvi 
ams Remti Draugijoje, - mat, 
iš ten gaudavo lėšų... (E)

— Romoje spausdinama di 
dėlė knyga apie Katalikų Baž 
nyčios padėti Sovietų paverg 
tuose kraštuose. Knyga lei
džiama pavergtųjų tautų ats
tovų iniciatyva. Lietuviams 
leidėjų kolektyve atstovauja 

vysk. V. Padolskis, Kuo. V. 
Mincevičius parašė šiam lei
diniui 120 puslapių skyrių a- 
pie Lietuvą. Knyga bus pa
vergtųjų tautų dovana Popie
žiui jo 80 metų ir vainikavi
mo sukakčių proga. Darbas 
tikimasi, bus baigtas sausio 
mėnesio gale.

Nidos knygų klubo leidykla 
išleido Algirdo Landsbergio 
novelių rinkinį «Ilgoji nak
tis». Paruošti keli nauji ver
tingi leidiniai. (E)

Vasario 16-iosios Minėjimas
Š m. vasario m. 16 d. po 

pietų, S. Paulo lietuviai ir or 
ganizacijų atstovai pasveiki
no Lietuvos Nepriklausomy
bės sukakties proga Lietuvos 
Konsulą p. Al Bolišaitį su po 
nia jo privačiame bute.

To paties mėnesio 17-tą die 
ną Nepriklausomybės minėji
mas pradėtas 11 vai. iškil
mingomis pamaldomis už Lie
tuvos išlaisvinimą V. Zelinos 
bažnyčioje, kur šv. Mišias lai 
kė .lo Ekscelencija vyskupas 
Dom Antonio Ferreira Mace
do ir pasakė tai dienai pritai 
kytą pamokslą 15 vai gimna 
zijos salėje įvyko oficialioji 
minėjimo dalis. Ją atidarė L, 
K. Bendruomenės pirminin
kas kun. P. Ragažinskas. Su 
giedojus Brazilijos himną su 
surinkusius sveikino Lietuvos 
Konsulas Al. Polišaitis, ragin
damas prie vip.nj bės, nes kur 
yra vienybė ten ir galybė.

Sekė p. Henriko Valaviči- 
čiaus. kalba. Prelegentas pri 
minė kaip buvo paskelbtas 
1918 metais Nepriklausomy
bės Aktas, kuris yra ir liks 
mūsų tautos ir valstybės lais 
vės pagrindu. Po to plačiau 
nupasakojo visiems jau žino
mus komunistinio rėžimo me
todus ir ilgiau sustojo lies 
bendra apžvalga Lenkijos ir 
Vengrijos dabarties politinių 
įvykių politinių, kurie paro
do kad komunizmo pagrindai 
braška.

Deputatui Dr Franco Mou- 
toro neatvykus, pereita prie 
meninės programos dalies. 
Konservatorijos studentė Irę 
na Adomavičiūtė paskambino 
pianu Ch. Williams «Svajo
nės» ir P. I Čaikovskio Con
certo Nr 1 pirmąja dalį.

Mergaičių kvartetas: Moni
ka Jonavičiūtė, Irena. Elenu- 
tė ir Julytė Šimonytės labai 
melodingai padainavo: «O at
simenu namelį», «Giedu daine 
lę» ir «Vežė mane iš namų». 
Sis jaunas kvartetas pasižymi 
laikysena scenoje ir darniu 
’iaudies dainos išpildymu.

L. K. B. choras diriguoja
mas p. F. Girdausko gražiai 
padainavo Č. Sasnausko «Jau 
slavai slavai sukilo» J. Nauja 
lio «Lietuva brangi» ir «Kur 
bėga Šešupė», Žilevičiaus 
«Laisvės daina». Minėjimas 
užbaigtas himnu. Pranešėju 
buvo Algis Žibąs.

Minėjimą suruošė visos S.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v H (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m 
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37-2265.
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Vengrai bėga iš savo tėvynė*, raudonajam terorui ten( pradėjus siausti, į svetimus 
kraštus darbo ir duonos ieškoti,

1956 m. lapkričio 20 Skandinavijos oro linijos prekybinis lėktuvas pa&tatė naują re
kordą: iš Kalifornijos, pro šiaurės ašigalį, be sustojimo nuskrido ligi Stockholmo 6005 my
lias, apie 10000 kilometrų.

Didžiausią ledo kalną praėjusiais metais pastebėjo Amerikos júrinmkai apie 200klm. 
į vakarus nuo Škotijos salos. Tas ledo Kalnas buvo apie 250 klm. ilgio ir apie 80 klm. pločio.

Leonardas Andriekus

VAKAR
Vakar, einant per žydintį lauką, 
betikėtai pakvipo medus, 
Ir atrodė, kad gyslomis plaukia 
Saldžios sultys- žieuų.

Nežinau, ar tai buvo ramunė,
Ar glicinija Kaprio salos,
Tik jaučiau, jog ne vienas klajūnas 
Įuamus pavėluos.

Kur skubiesi, jei niekas nelaukia 
Vakare prie tuščių avilių — 
Dar negrįžo bitelė iš lauko, 
Dar nėra taip vėlu.

Dar nėra taip vėlu, kad nespėčiau — 
Kad nespėčiau sus&mt atsargiai 
To augštai pasikėlusio spiečiaus, 
Kai žydėjo rugiai.

Kai žydėjo rugiai, jis pakilo
Ir į tolį nuskrido lauku:
Per javus, per vidurdienio tylą — 
Už dirvonų, iauKų...

Paulo lietuviškos organizaci 
jos p. Konsulo sukviestos. Pu 
blikos susirinko pilnutėlė sa 
lė ir toks gausus tautiečių da 
lyvavimas parodo, kad buvo 
laukiama įdomios ir įvairės 
nės programos. Vis tik tenka 
apgailestauti, kad minėjimų 
programa kas kartą darosi 
silpnesnė ir permažai įtrau 
kiama kultūrinių pajėgų į pa 
našaus pobūdžio parengimus.

Akmenė.

Svtiika, motule!
Kur šiandieną begyventum

— Lietuvoj, Sibire ar laisva
jam pasauly, norime tave pri 
siminti, kad nesijaustum už
miršta. Nemanyki, kad platūs 
vandenynai bei tūkstantinės 
mylios atšaldė Tavo sūnų ar 
dukrų dėkingumą bei meilę: 
greičiau atvirkščiai - jie pa
didino jį, pripildė jų širdis ii 
gesio: «Lėkčiau, lėkčiau, kad 
galėčiau...» Nemanyki, kad 
tie, kuriuos išleidai pasaulin, 
nebegalvoja apie Tave. Kur 
jie begyventų — arti ar toli
— visuomet pasigenda Tavo 
mylinčios ir globojančios šir 
dies. Žinoki, Tavo sūnūs ir 
dukros keliaudami per pašau 
lį labai daug ko rado, moks
lo, pinigo, mašinų knygų, ga
lerijų, teatrų, muzejų, dideliu 
miestų ir įvairių garsenybių, 
bet niekur nerado širdies, to
kios, kuri plaka Tavo moti 
niškoj Krūtinėj Jie išgyveno 
daug nusivylimo valandų, ir 
todėl dar labiau pajuto nie 
kad neapviliančios širdies ver 
tę. Daug yra širdžių, daug yra 
žmonių pasaulyje - milijonai, 
bet nėra širdies, nėra žmo 
gaus tokio artimo kaip Tu, 
Motule Juk dukros ar sūnaus 
širdis išėjo iš tavosios, ji ii 
gal gyveno tavąja gyvybe, 

plakė vienu ritmu, todėl natū 
ralu, kad ji ir atsiskyrusi te 
besijaučia artima Ji it toliau 
jaučia tavo rūpestį, tavo ai 
manas ir tavo džiaugsmą. Kai 
sunkus akmuo užgula tavo 
širdį, jis slegia ir dukros ar 
sūnaus širdį. Pastaraisiais 
dviem dešimtmečiais tų ak 
menų buvo daug ir sunkių. 
Reikėjo daug drąsos ir mal 
dų jiems pakelti. Motinos die 
nos proga norėtųsi, kad pasi 
justum įvertinta. Nesame pa 
jėgūs atrišti slegianč ų rūpės 
čių akmens, bet jausdami kar 
tu su Tavimi bei įvertindami 
Tave galim*1 jo slėgimą su 
mažinti ir tavo dienas pragie 
drinti. Galbūt to mūsų dėme 
šio ir nenori bevelydama pa 
s likti įprastame kuklume ir 
savo akis vien Dievop pakelti, 
bet kaip tik šis Tavo kuklu 
mas bei paprastumas mus ža 
vi ir nejučiom s kelia mumy 
se dėkingą įvertinimą. Esame 
įpratę gerbti žymiuosius ka
ro vadus, valdovus, išradėjus 
teatro bei filmų artistus... ku
rių darbus pasakoja istorija, 
vaizduoja gausūs raštai. Jie, 
tuo nusipelnė, bet kad jų žy
giuose ir Tu su tėčiu dalyva 
vai. nedaug kas teprisimena. 
Mat, Tavo žygiai nematomi - 
jie ribojasi šeimos plotu ir 
išeina aikštėn tiktai’vyro, sū
naus ar dukters vardu. Labai 
dažnai Tu esi didele dalimi 
jų darbų įkvėpėja, drąsinto- 
ja ir net autorė. Niekas nega 
Ii išmatuoti ir tiksliai pasaky 
ti kiek tuose jų žygdarbiuo
se atsispindi Tavo asmuo, bet 
viena yra aiškų — Tu esi nuo 
jų neatskiriama.’

Žavi mus Tavo drąsa būti 
motina. Daugelis moterų vi
sus savo gabumus sudeda į 
mokslą, pramonę, verslą...., 
bet nedrįsta rinktis motinos 
pašaukimo. Ir kodėl gi? To
dėl, kad nedrįsta aukotis, 
ypač tada, kai sąlygos būna 
nelengvos. Jos drąsios vis
ką iš gyvenimo imti, bet sus 
vyruoja, kai tenka jam duoti 
ir tai ne tik uždirbtą centą, 
bet ir visą save. To reikalai) 
ja motinos pašaukimas. Be 
pasiaukojimo jis neįmanomas 
Užtat, Motule, mes Tave ir 
brangimam Gal būdama kito
kiam pašaukime pasiektum 
ir didelių laimėjimų, gal pa
rodytum kitokių talentų, ku
rie būtų įvertinti žinovų, bet 
neturėtu progos atskleisti sa 
vo didžiojo talento - kūdikiui 
pasiaukojančios širdies, kuri 
suauga su juo visiems amži- t 
ams. Tai sritis, kurion tik Tu 
esi pašaukta. Kitose srityse 
gali pasižymėti daugybė žmo 
nių, bet šioj — tik Tu viena 
Juk ir Išganytojo Motina pa
sižymėjo ne kuo kitu tik pa
siaukojančiu motiniškumu, ė- 
jusiu iki Golgotos viršūnės.

(pabaiga 6 pusi.)
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JAUNYSTĖS AIDAS
«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postal 4118 — São Paulo.

Músi| stovykla.
Smagiai praleidome savai 

tę laiko ant juros kranto, sto 
vykioje, visiems kurie neturė 
jo laimės būti kartu norėčiau 
ką nors iš,stovyklos nuotykių 
papasakoti. O nuotykiai prasi 
dėjo jau į stovyklą vykstant, 
kai į pajūrio smėlį įklimpo 
kartu važiavusi antra «pe 
rua». Draugiška: pasijuokę iš 
bendrakeleivių nelaimės, nu 
šlavėme batus ir padėjom 
jiems iš bėdos išsikrapštyti. 
Netrukus jie turėjo progos 

’ mums tuo pačiu atsilyginti. 
Pasiekę stovyklavietę tuoj su 
pomės jūros bangose. Audriu 
gą juros nuotaiką parsinešė 
ir į viešbutį ir vargiai kas bú 
tų galėjęs^pirmą naktį miego 
ti, jei Dėdė Juozas nebūtų 
apraminęs.

Kiekvieną stovyklos dieną 
pradėdavom šv. Mišiom siūs 
darni Viešpačiui sutartinę lie 
tuvišką maldą ir giesmę. Pas 
kui valgėme, žaidėme, daina 
vome, kalbėjomės, ir maudė 
mės, maudėmė

Kai diena praskambėdavo 
dainomis ir juoku ir naktis 
pridengdavo žemę, mes vėl 
susitelkę kalbėdavom vakarie 
nę, nacių stovyklautojų pa 
rengtą maldą.

Visi stovyklautojai buvo sus 
kirstyti į penkias grupes, 
kiekviena grupė parengė vie 
nas vakarines maldas ir vie 
ną vakarinę programą.

Pasikalbėjimus pravedė Dė 
dė Juozas - Elgesys prie sta 
lo, A Dirsytė - Kataliko at 
sakomybė už aplinką, Bortke 
vičiūtė — Žmogus, kurį visi 
myli, N. Danielius — Tikras 
Katalikas, A. Tyla — Kur 
mūsų tėvynė.

Sekmadienį tėvo Balin pa 
vežėti pasikėlėm į mišką kai 
nan. Staiga užklupęs smarkus 
lietutis, padarė ekskursiją ii 
gai neužmirštamą.

Stovyklos ketvirtadienis bu 
vo paskelbtas «Tėvynės die
na» Rytą visi iki vieno sto 
vyklautojai priėmė šv. Komu 
niją ir meldėsi už toli likusią 
tėvų žemę Lietuvą Pavakare 
ant vandenyno kranto buvo 
supiltas simbolinis partizano 
kapas, bet bekylanti audra ne 
leido jį mums aplankyti. Pri 
simindami brolius partizanus, 
kurie ant laisvės aukuro pa 
aukojo savo jaunas gyvybes, 
meldėmės bažnyčioje ir skir 
stėmės tylėdami poilsiui. Šį 
vakarą stovykloje niekas ne 
tarė nė žodžio Tai buvo ty 
lūs protestas prieš tai, kad 
tėvynėje likusiems varžoma 
kalbos laisvė. Tyloj tą ryšį, 
tarp jų ir mūsų giliau pajų 
tom.

Negalima juk užmiršti, kad 
saulės nuskriaustiems stovy 
klautojams pagerbti išėjo po 
ra numerių linksmų nuotaikų 
laikraščio: «Nudegusi Kupra» 
kurio viena kita nuotrupa gal 
ir «J. A.» skaitytojuj pateks.

Vieną vakarą nuvažiavom 
į netoli esantį miestelį Itanha 
en valgyti ledų. Atsiminę, 
kad čia ligoninėj pernai mi 
rė mūsų mylimas tėvas V. Mi 
kalauskas S. J. pasiuntėme už

«Sietyno» ansamblio tautinių šokių grupė Vokietijoje.

ŽINIOS

Kovo 3 d eną po lietuv’škų 
pamaldų S. Eduardo salėje 
įvyks lietuviškos mokyklos a- 
tidarymas Casa Verde r Bom 
Ref.ro jaun mas mokykla ro 
do didelį susidomėj mą.

— Ateitininkų choras pa
vyzdingai renkasi repetici
joms. Choras pirmą kartą pa 
sirodys «Blynų Baliuje» su 
dainuodamas «Šėriau žirgelį» 
keturiais balsais ir labai nuo 
taikingą «0 čia, lia lla»dviem. 
Chorą su d dėlių rūpestingu 
mu moko Elvyra Kilčiauskai 
tė, jai talkininkauja Irena A 
domavičiūtė Choras pri ma ir 
kitus moksleivius ar šiaip jau 
nuolius, ypač kviečia tokius, 

jo sielą-atodūsį į mūsų Kelių 
Viešpatį.

Paskui dainomis audrinda 
mi tamsią naktį penkis kilo 
metrus jūros krantu peržy 
giavome pėsti.

Taip meldžiantis, dirbant, 
dainuojant ir ilsintis prabėgo 
savaitė, kaip viena diena (Kad 
paskutinę stovyklos naktį be 
veik niekas nemiegojo, o vis 
stengėsi draugui kokį pokštą 
iškrėsti nereik nė sakyti, tą 
žino kiekvienas, kas bent kar 
tą stovykloje buvo)

Truputį liūdna nuotaika, 
kad reikia palikti šią malonę 
draugų kompaniją, reikia skir 
stytis, dar viena daina, rankų 
paspaudimas, sudiev, ir mes 
vėl gryžom namo, bet parsi- 
vežėm viltį, kad kitais me
tais vėl stovyklausim.

Už gražias stovyklos valan 
das esam dėkingi Dievuliui, 
Tėveliams, Dėdei Juozui ir 
stovyklos vadovybei, kurią 
sudarė N. Bortkevičiūtė, R. 
Levickaitė, N. Danielius ir A. 
Tyla, Stovyklautojų buvo 35.

Lucia J. 

kurie dar perjaun K B cho 
r u

Je jaunimu nepritrūks iš 
tvermės, tai š S kaulo lietu 
viukų akordeonistų orkestro 
ate tyje turės me stiprų meni 
nį v eneta mūsų kultūriniams 
pasirodę mums Iki šiol orkes 
trui pr klauso 13 jaunųjų mu 
zikantų Je kas norėtų į or 
kestra įsijungi gali paskam 
binti kun J. Šeškevičiui 63 
5975, arba atvyksta tiesiai į 
repeticiją trečiad eno vakare 
į šv. Juozapo mokyklą. Orkes 
trui vadovauja konservatori 
josstudentė Žanetė Paukštytė.

— Seno Malūno Vargo Mo 
kyklos tautinių šokių grupė 
didina savo repertuarą. Pas 
kutiniu metu Agr. M. Vinkš 
naitienė juos mok’na «Kubi 
lą» ir «kepurinę». Akordeonų 
groja Rožytė Tūbelytė,

Grupė yra pažadėjusi tai 
kinti klebonijos naudai ren 
giamo vakaro programai.

— P. Julius Guiga ateitinin 
kus mokina du naujus šokius 
«Vėdarą» (Šis ar tik ar ne 
pirmą kartą S. Paulyje) ir 
«Didįjį Malūną».

— Vasario 16 minėjime gra 
žiai pasirodė savo švelniais 
balsais mergaičių kvartetas: 
Julija, Irena ir Helena Šimo
nytės ir Monika Janavičiūtė.

— Mergaičių duetas: Nijo
lė ir Danutė Bortkevičiūtės 
ir vyrų Tijūnėlis ir Tatarū- 
nas praturtins blynų baliaus 
programą.

NAUJA ATEITININKŲ VAL
DYBA

Praėjusį sekmadienį įvyko 
ateitininkų susirinkimas. Su
sirinkimo nuotaika buvo šven 
tiška. Kiekvienas įeinantysis 
būva papuoštas tautinių spal 

vų ženkliuku Pirmiausia kun. 
J. Šeškevičiaus trumpu žo
džiu priminė laisvės ir ne
priklausomybės reikšmę ir 
paskatino moksleivius kiek
vieną pagal savo išgales pri
sidėti prie kovos už Lietuvos 
laisvę.

Senoji kuopos valdyba da 
vė apyskaitą už praėjusių me 
tų darbus Nariai pasvarstę 
buvusius pasisekimus ir nes
klandumus, padėkojo valdy
bai už vadovavimą draugovei 
ir rinko naują

Šių metų valdyba yra to
kiam sąstate: pirmininkas Juo 
zas Tijūnėlis, vice-pirminin- 
kas Antanas Tyla, sekreto
rius Romas Dovydaitis, iždi 
ninkas Augustas Zaluba, ra
movės šeimininkas ir sporto 
vadas Nilas Danielius, knygi
ninkas Robertas Girckus.

Naujoji valdyba energingai 
ėmėsi darbo ir jau turėjo po
ra posėdžių. Jaunam entuzi
azmui linkime ištvermės.

—- Antanas Tyla renkantf* I_1 L d 11 J. j I C LI lx <> L1L

moksleivių ateitininkų valdybą'i||Į|htgavo daugiausia baisų, sekan "Wh-;; life!*.;™ .ll''#..... .
tis daugiausia balsų surinko
Romas Dovydaitis,

KNYGOS

Yra mūsų mokytojai, kurie 
mus mokina nubausdami ir 
nubardami aštriais žodžiais, 
nereikalauja iš mūsų pinigų 
nei kitokio atlyginimo. Jei 
dažnai jų patarnavimų naudo 
siesi, nepavergs, jei jų pasi
klaus! nieko nepaslėps, jei 
jas paniekinsi, niekad nesis
kųs, jei pasirodysi neišmin
tingas, niekad nepajuoks.

-ž=~n----------------- 4-

LINKSMIAU
IŠ «NUSVILUSIOS KUPROS»

Stovykloje vis buvo sten
giamasi lietuviškai kalbėt’. 
Pasinaudodami stovyklos «ofi 
ciòzu» duodame tos «grynos» 
lietuvių kalbos pavyzdį:

Kažkas beldžia į duris. Iš 
vidaus girdėti balsas:

«Não entre, be tem gente 
be kelnių»!

«Klausyk, \ x lai, kur tu pa 
dėjai mano sapatos»?

«Pasižiūrėk, turbūt debai
xo da lova».

«Ale tu irgi kiaulė, varto
jai mano pente, ir nepadėjai 
no lugar».

«Eisim comer fižoiaų».
«Šiandien não tomo banho»
«Eik šian žioguoti bolą».

KALBASI TYLAS IR NILAS

T. Ž •nai Nilai, tas jūsų nin 
kias dešimts pínktas quartas 
labai gerai paimonstravo prie 
jūros, palinksmindami mūsų 
ambientą.

N. Claro, mes somos maior
T. Eu sei, bet jums turbūt 

daug tempo užėmė para a- 
prender.

N Escuta, kaip atrodo mū
sų comida?

T. Porcaria, está pilnas de 
baratų.

N. Tai isso e nada, aš gir
dėjau, kad no tempo pe guer 
ra žmonės valgė minhocas ir 
ratos. Ir sabe de uma coisa, 
jie dar visi gyvi.
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Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Daniu chirurgas

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje. Avenida Zelina, 7§2

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

• operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calçados

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

HHHHBHHn
- LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

SPECIALYBĖ BATU: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 626 - São Pačio

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

r® Hi aaaaa SBssffiamsKg
I Casa ^pnndos & Čia. j
'É . S

PRAÇA SAO JOSE; 1 - V. ZELINA-.- S. PAULO gg 
jg ' Telefone 63 5915 g

H VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
g ’ NAUJANYB1Ų g

II Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t., g

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
g ISSIMOKEJIMUI. gg
|| Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. ||

Statybos medžiagos sandelis r įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankiu 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1DMÃCJ CAEKIH2I ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Ęiiiiiiiiiniiiii6iiiii!wiiiiiitiiiii:iii.<iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiittiifl!iaiiiiiiiiiiii!tiHii.ūiiiih tiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiin imifi nunuii mmi uiuii.iiMihg 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 

I IRMÃOS BAUŽYS | 
g Roglutrado no C. R. C. »ob o n.» 551 =r

| Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V, Zelina - S. Paulo g 
g Telefone 63-6005 i f

| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
j Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
níiiiiiwinitiirwinitiHwqiiiiptiiiwiiiiiHiinauiiiroHiiiwiwwniiiwHiíiiiaiiiiiHiuiwmptuiiuiiipiaiiiiviuitiiiwMutHiwuiiuuiuunil

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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KVIEČIAME CHORAN

Kultūriniame veikime cho
ras užima svarbią vietą. Jis 
reikalingas ir bažnyčioje ir 
scenoje. Jau 20 metų kai vei 
kia be pertraukos Liet. Kat. 
Bendruomenės choras. Jo vei 
kimas kiek 'susvyruoja keiči
antis chorvedžiams. Visas lie
tuviškas jaunimas kviečiamas 
stoti į choro eiles. Tėvai yra 
prašomi paraginti ir priminti 
jaunimui, kad jis stotų cho
ram Pažiūrėję į chorus, pav. 

. latvių, estų, ten pamatysime 
daug choristų jau senesnio 
amžiaus Choro didelė nelai
mė ir yra, kad jau pralavinti 
balsai, žiūrėk ir pasitraukia 
iš choro, pav del vedybų. Su 
moteriškais balsais yra leng
viau, nes jų visada yra didės 
nis pasirinkimas. Kiek sun
kiau su vyrais. Jų paruoši
mas ilgiau trunka Todėl la
bai pageidautina, kad ir ve
dusieji dalyvautų chore. Vie
ną ar du kartu per savaitę 
nueiti repeticfjon visuomet 
galima. Reikia tik noro. Yra 
dalykų, kuriu negalima Įgy
vendinti del lėšų stokos. Bet 
čia reikia tik šiek tiek pasi 
aukojimo ir galima turėti gau 
su ir meniškai stiprų chorą. 
Visiems choristams primena
me pareigą lankyti repetici
jas. Antradieniais repeticijos 
moteriškiems balsams, trečia- 
dienj vyr m*. gi penktadie
niais ir sekmadieniais ben- 

zdros repeticijos. Yra choris
tų, ku"ie tik paskutinę repeti 
ciją pasirodo prieš kokią 
šventę ar vakarą Žinoma, jie 
tik gadina ir jų negalima leis 
ti scenon.

L K Bendruomenės cho
ras yra numatęs 20 metų su
kakčiai birželio mėn suruoš
ti dainų koncertą. Todėl da
bar kaip tik laikas stoti nau 
jiems choristams Choro rei
kalas yra visų bendras reika 
las. Todėl jo likimu reikia vi
siems susirūpinti

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. C. R. O. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Šiuo metu chorui vadovau 
ja jau S. Paulo lietuviams ži 
nomas kultūrininkas F. Gir- 
dauskas. Paskirus balsus ruo 
šia Elvira Kilčiauskaitė. Šio
kiadieniais bažnyčioje vargo 
nais groja Irena Adomavičiūtė

— Praėjusį sekmadienį, Lie 
tuvos Nepriklausomybės, šven 
tės proga, Vila Zelinon nema 
ža buvo žmonių suvažiavusių 
ir iš kitų S. Paulo apylinkių, 
dalyvavusių šv. mišiose ir 
gimnazijos salėje, Vasario 
16 tos minėjime. Bažnyčioje 
mišias laikė ir įspūdingą pa
mokslą pasakė J. E Dom An 
tonio Ferreira Macedo, São 
Paulo arkivyskupijos vysku
pas pagelbininkas. Gražiai 
giedojo L K. Bendruomenės 
choras vadovaujamas F Gir- 
dausko. Vyrų Brolija sutiko 
svečią ir išleido su procesija. 
Altorius gėlėmis skoningai iš 
puošė seselės pranciškietės. 
Pamaldose dalyvavo Lietuvos 
konsulas p. Al. Polišaitis su 
ponia, Be gijos konsulas, kon 
sularinio korpuso dekonas ir 
kt... Salėje, po piet buvo ne
maža ir jaunimo. Plačiau apie 
Vasario 16 tos minėjimą 3 
puslapy.

— Kovo mėn. pradžioje su 
eis metai laiko Liet. Kultūri 
nei Radijo programai per ra 
dijo Nove de Julho Nuveik
tiems darbams peržvelgti ir 
del ateities pasitarti, šį sek
madienį, vasario m. 24 d 15 
vai Vila Zelinoje šaukiamas 
šios radijo programos ir fi
nansinės komisijų, rėmėjų bei 
bendradarbių susirinkimas. Su 
sirinkime bus svarstomi svar 
bus reikalai, todėl pageidau 
tina, kad jis būtų kuo gausės 
nis.

Iš klausytojų teko patirti, 
kad daug patogiau būti] jei 
radijo programa būt transliuo 
jama po piet, ar vakarais. 
Sekmadienį prieš piet vieni 
turi eiti bažnyčion, kiti tur

Naujas lietuviškos šeimos židinys. Šį šeštadienį, 23 d. 
vasario 18 vai Vila Zelinoje sumainys žiedus Luiz Šlikta 
su Birute Narbutyte. Jaunasis yra Juozo ir Emilijos Šliktų 
sūnus, gimęs S. Pauly, studijuoja technikos fakultete, yra 
Liet. Kat. Bendruomenės choro choristas. Jaunoji Petro ir 
Onos Narbučių duktė, gimusi S. Pauly. Pradžios mokyklą 
laukė Vila Zelinoje seselių pranciškiečių mokykloje, baigė 
aukštesnę komercinę Alvares Penteado mokyklą, dirba savo 
specialybėje Vemag kompanijoje Abudu jaunieji yra susi
pratę lietuviai katalikai. Daug laimės naujame gyvenimo 
kelyje Svotais bus Elena ir Antanas Paviloniai. vaišės ruo
šiamos gimnazijos salėje.

VISI DALYVAUKITE BLYNU BALIUJE
Kovo 3 diena 4 vai. p. p. Vila Zelinos 

gimnazijos salėje

Bus šauni meninė pograma,

Skanūs vietuviški Užgavėnių blynai, bufetas, staliukai 
ir šokiai

Parengimo pelnas skiriamas klebonijos įrengimo darbams

gun ir tt Šie pageidavimai 
bus turimi dėmesyje, svars
tant tolimesnio veikimo pro 
gramą. Viena yra aišku, kad 
lietuviškos radijo programos 
likimas yra lietuvių klausyto 
jų rankose.

— Ketvirtadieni iš Rio de 
Janeiro į S. Paulo kelioms 
dienoms atvyko kan. Z, Igną 
tavičius, Rio de Janeiro arki 
vyskupijos seminarijos profe 
sorius ;r lietuvių kunigų mi 
sijonierių direktorių*. Taip 
pat į S. Paulo, atvyko pas gi 
mines pasisvečiuoti J ’ir M. 
Adomavičiai, kurie aktyviai 

Uoliems Liet Kat. Bendruomenės choro choristams.

BIRUTEI NARBUTYTEI IR LUIZ ŠLIKTAI 

sukuriantiems lietuviškos šeimos židinį, laimingų 
gyvenimo dienų linki

Liet Kat. Bendruomenės choro valdyba ir choristai

dalyvauja Rio de Janeiro lie 
tuvių veikime.

— Vasario m. 19 d. Bom 
Retire nusižudė Antanas Ma 
tusevičius, kilęs iš Keturvala 
kių apylinkės. Jau kuris lai 
kas velionies nervai buvo 
smarkiai pakrikę, kas ir pri 
vedė prie savižudybės.

- IŠ LIETUVOS RAŠO: 
“N N. (vardus praleidžiame 
del suprantu priežasčių. Red ) 
sveikas, kaimyne taip pat ir 
visa šeima Pirmiausia prašau 
laikykitės lietuviškumo, kad 
ir užsienyje lietuvių tauta iš-

silaikytų. d 
mažai jų yra 
viškę (gal i 
nieko nepaži 
nei žemės p 
tuvos kaimai 
kius praded1 
iki penkių tūkstančių hektarų 
žemės. Lietuvos apskričiai pa 

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

dalinti į du rajonus, pavyzd
žiui Kretingos. Dabar yra Kre 
tingus ir Skuodo rajonas. 
Kiekviename rajone yra duo 
nos kepykla. Šatiskiai ir Ma, 

- nidiškiai eina duonos pirkti į 
Skuodą. Pas mus yra įsaky
mas toks -- kas nedirba, tas
duonos nevalgo. Mano motina 
turi 74 metus amžiaus Jinai 
duonos negauna. Pas mus do 
leris kainuoja 4 rubliai 32 ka 
peikos

Duonos kilogramos kainuo
ja rublis 38 kapeikos, rugių 
centneris kainuoja 180 rublių 
bulvių centneris 30 rublių, 
cukraus kilas 8 rubliai, litras 
pieno 3 rubliai, sviesto kilas 
36 rubliai, lašinių kilas 38 ru 
būni, degtinės litras 42 rubliai 
geras kostiumas 1500 rublių.

Lietuvoj laukai ariami trak 
toriais, pjaunami mašinomis. 
Žemės darbininkai dirba trum 
pas valandas, bet mažai ir 
valgo Aš nerandu nei jokio 
komunizmo nei socializmo. 
Bažnyčios laisvai veikia Kas 
nori krikštijąs! ir vedasi baž 
nyčioje. Man atrodo, kad tai 
yra maksimumas darbininko 
jėgos išnaudojimo. Didelis 
darbininkų bėgimas į fabrikus 
niekas nenori dirbti kolūkyje, 
ir t.t. Šis laiškas gautas šio
mis dienomis iš Lietuvos Čia 
surašytos kainos yra šios die 
nos Lietuvoje. Ar dar reik 
aiškesnio gyvenimo vaizdo 
Lietuvoje.

(oabaiga iš 3 pusi )
Jos žodžiai: «Štai aš Viešpa
ties tarnaitė» ir: Teesie man, 
kaip Tu pasakei» nutiesė jai 
kelią garbėn, pagristom pasi 
aukojimu.

Įvertindami Tavo drąsą, ti
kimės, kad Tu, Motule, mokė 
si jkvėi ti jos ir savo vai
kams. Šiuo metu jos labai 
reikia. Reikia drąsos ■ kovoti 
mirti, bet reikia jos ir gyven 
ti. ištisus šimtmečius buvai 
lietuviškus šeimos siela, nar 
sos įkvėpėja. Dievo kelių ro 
dytoja, be abejonės, būsi ja 
ir toliau. Visi pasitikime Ta 
vimi. Juk kas drįsta aukotis, 
moka tai ir kitiems įkvėpti.

Pr. G.

PAIEŠKOJIMAS

Alfonsas Jasinevičius pa
ieško savo tėvo .Jono Jasine- 
vičiaus sūnus Jakubo arba 
krikštatėvio Adamonio Petro. 
Paieškomieji prašomi ats’liep 
ti šiuo adrese:
S.S.S.R Krasnojarskij Kraj 
p/o Piatrovo Jazoevka.

Alfonsas Jasinevičius

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC., kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6 8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.
Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postai 403 —- São Paulo

Jau iš anksto ruoškis į

IPAUCOf VAKAKA,
kurį ruošia laikraštis “Mūsų Lietuva”, balandžio m. 27 d.

Bus įdomi ir įvairi programa.

PARDUODAMAS patogioj, 
komercinėj vietoj žemės skly 
pas, Praia Grande, Suarão 
miestely, prie pat bažnyčios. 
Sklypo plotas: 10x25. Elektrą 
ir vanduo jau įvestas. Smul
kesnių informacijų pas E. Rub 
liauską rua Tamuanas, 33, V. 
Zelina.,

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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