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Rinkiminė Komedija Lietuvoje
Kovo m 18 d, šį sekmadiei 

nį, visoj Sovietų Sąjungoj, ta 
gi ir okupuotoje Lietuvoje, 
bus «rinkimai* į vyriausią so 
vietą.

Koki yra komunistų rintd- 
mai ir kokia jų «demokratija» 
visiems jau senai yra žino
ma. Bet vis dėlto vaidinti rin 
kimų komedijos nenustoja.

Kadangi komunistiniuose 
kraštuose yra tik viena poli
tinė komunistų partija, tai tik 
ji viena ir išstato kandidatus 
už kuriuos balsuotojai turi 
atiduoti savo balsus. Išrinkti 
tegali but tik komunistų par 
tijos kandidatai Kitokių poli
tinių įsitikinimų piliečiai ne
gali atverti burnos, nes tuo 
atsidurtų už geležinių grotų 
ar tolimose Sibiro stepėse. Ir 
įdomu, kad komunistai vis dar 
tebemeluoja, kad pas juos tik 
yra tikroji demokratija.

Dar kitas įdomus faktas, 
kad jie stato tik tiekkandida 
tų, kiek reikia išrinkti nuo ku 
rios nors apylinkės Reiškia, 
jei ir jų kandidatai tegautų 
po vieną\ balsą, visvien būtų 
išrinkti, nes nėra daugiau kan 
didatų išstatytų.

Bet piliečius balsuoti per 
prievartą varo. Piliečius ver
čia dalyvauti rinkiminėje ko
medijoje.

Dar kas įdomiau, kad ko
munistams Lietuvoje neužten 
ka lietuvių komunistų kandi
datų. Daug kur šalia lietuvio 
kandidato antras kandidatas 
yra rusas, kuris visai nė lie
tuviškai kalbėti nebemoka. 
Tai nėra propaganda, bet ti
kri faktai. Jų tikrumą tvirti
name pačių komunistų šalti
niais.

Štai ką pranešė Vilniaus ra 
dijas kovo m. 4 d. vakarinė
je la'doje: «Plungė. Vakar li
nų audinių fabriko kultūros 
namuose susirinko miesto dar 
bo žmonės, aplinkinių kolūkių 
kolūkiečiai, susitikti su kandi 
datų į Tarybų Sąjungos Auk s 
čiausios Tarybos (vyriausio 
sovieto) deputatus, tarybinės 
armijos ir karinio jūrų laivy
no politinės valdybos virši
ninko pirmuoju pavaduotoju, 
PAVLU JEVI MOVŲ. Dr. Jevi 
movas rinkėjams pasakė ilgą 
kalbą. Jis apžvelgė TS vidaus 
ir užsienio politikos svarbiau 
sius’ klausimus, papasakojo 
apie labai šlovingą tarybinės 
armijos kelią, karštai dėkojo 
rinkėjams už parodytą jam 
pasitikėjimą». Reiškia Plun
gės žemaičiai, kurių kietas 
lietuviškumas šimtmečiais yra

išbandytas prieš kryžuočių 
antplūdžius ir prieš rusų ca
rų kazokus Kražiuose, šian
dien turi balsuoti už kažkokį 
ruskelį,'kuris lietuviškai nė 
žodžio nemoka. Nejaugi Plun 
gės apylinkėje nėra nevieno 
lietuvio komunisto kandidato 
tinkančio į vyriausią sovietą? 
Tas pats Vilniaus radijas to
liau praneša: «Iš Klaipėdos 
pranešama apie susitikimą su 
TS KP CK kultūros skyriaus 
vedėju DIMITRIJU POLIKAR 
POVU. Jašiūnų sovchozo kan 
didatė į deputatus yra JOSI
FĄ LEGEVECA...

Vasario m. 23 d. vakarinė
je laidoje Vilniaus radijas pra 
nešė: «Šiltai sutiko savo kan 
didatą į deputatus, T-elšių rin 
kūninėje apygardoje,POVILĄ
IVANOVIČIŲ JACHIMOVĄ. 
Drg Jachimovas savo kalbo
je užtikrino kad tarybinė ar 
mija kaip stovėjo taip ir sto 
vės mūsų šalies klestėjimo, 
taikos pasaulyje sargyboje^ 
Kalbėjo rusiškai, net neaiš
kiai, lyg girtas. Klaipėdoj iš 
statytas koks tai suskelis DI 
MITRÍJUS POLIKARPOVAS.

Panašių kandidatų į vyriau 
šią Sovietą galėtume daugiau 
čia suminėti Bet gaila laiko 
ir popieriaus

Kovo mėn. 18 d., aukštai 
čiai ir žemaičiai, balsuos, ži 
noma, ne laisva valia, bet te 
rorizuojami raudonojo oku 
panto, už visokius Polikarpo 
vus, Jacbimovus ir panašius

Kremlius bijo, kad nebūtų 
per daug atskirų tautybių kan 
didatų. Už tat šalia vieno lie 
tuvio komunisto yra statomas 
vienas rusas.

Raudomieji Kremliaus dik 
tatoriai tęsia carų pradėtą 
imperialistinę politiką Jie da 
ro viską, kad tik susilpninti 
pavergtų kraštų tautinį atspa 
rūmą. Lietuviškas dainas, tau 
tinius šokius keičia rusiško
mis dainomis, šokiais Lietu
vis rašytojas, poetas negali 
rašyti tautinėmis temomis nei 
poezijos, nei beletristikos, ro 
mano, dramos Viskas turi 
būt tempiama ant marksizmo 
kurpaliaus ir per prievartą tu 
ri šlovinti «vyresnį brolį» bur 
lioką mongolą. Pavergtoje Lie 
tuvoje nėra politinės, ku’tūri 
nės ir net sąžinės laisvės. 
Lietuvai gręsia nutautinimo 
pavojus.

— KUBOJE reikalai su 
maistu prasti. Trūksta mėsos, 
duonos ir kitko. Kaikurie pro 
dūktai perkami tik su korte

— Kap. Juozas Čiuvinskas 
ir jo žmona Marija nuošir
džiai sveikina kun. JUOZĄ 
JANILIONĮ jo 70 metų am“ 
žiaus ir vardadienio proga.

lemia. Bet už tat Fidel Castro 
Kubos jaunimą nori komuniz 
mu pasotinti, kuo greičiausiu 
laiku jaunimą nori sukomunis 
tinti. Fidel Castro pasitikėji 
mas, trūkstant duonos, dar 
daugiau krinta Komunizmo 
įvedimas krašto problemų ne 
tik neišsprendė, bet dar la 
biau supainiojo.

— Kovo m. 18 d. Genevo- 
je prasidėjo nusiginklavimo 
konferencija. Labai maža vii 
ties, kad būtų prieita prie su 
sitarimo.

—• Argentinoje kovo 18 d. 
rinkimai deputatų ir kaikurių 
provincijų gubernatorių. Pažy 
mėtina, kad į šius rinkimus 
išėjo ir peronistai su savo 
atstovais. Lig šiol jie rinki
mus boikotuodavo, įmesdavo
tuščią'; kor.eles. Šie rinkimai 
parodys kiek jie dar yra sti 
prus.

MIRĖ KUN. JUOZAS KUNGYS

i idamas Adelaidės lietuvių 
kapeliono pareigas Australi
joj kovo 4 d: per šv. Kazi
mierą, nuo širdies smūgio at
siskyrė su šiuo pasauliu bu
vęs labai energingas ir darbš 
tus kun. Juozas Kungys.

Jis daug vargdamas paga
liau įsteigė pirmutinę Austrą 
lijo j šv. Kazimiero koplyčią 
ir toj pačioj koplyčioj šv- Ka 
zimiero šventėje buvo pašar
votas

Gedulo vėliavos apgaubė 
Adelaidės Liet. Kat. Centrą 
mirus jo kūrėjui kun. J. Kun 
giui.

— Estijoj pasodinta kalėji- 
man viena moteris vien už 
tai, kad laisvu nuo darbo lai 
ku ji gamino religiniais moty 
va s atvirutes ir jas platino. 
Teisėjai pritaikė paragrafą už 
pornografijos platinimą, girdi 
tokiu būdu tvirkinamas ir nuo 
dijamas jaunimas.

— Vokiečių spauda iškėlė 
įdomų dalyką apie Chruščio
vo kilmę. Jo prosenelį Ivaną 
į bajorus pakėlė d’dysis Mask 
vos kunigaikštis Ivanas III, 
kuris buvo Vytauto Didžiojo 
dukters Sofijos anūkas Tai 
buvo padaryta 14 *3 Vadina
si, lietuviško kraujo ainis ir 
Nikitos prosenelius į bajorus 
pakėiė.

— Leningrade kažkas paša 
kė slaptai policijai, kad į už

— Šio nr. «M.L.» leidę 
jai yra prekybininkai p. 
ANASTAZIJĄ ir PRANAS 
Z1EZIAI gyvenantieji se 
noje Brazilijos sostinėje 
Rio de Janeire.

Pranas Ziezis yra aukš 
taitis, iš Siesikų Kurį 
laiką mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje. Jauni m a s 
mėgsta nuotykius, jaunus 
žmones vilioja tolimi eg
zotiški kraštai, svajonė 
sukurti svetimame kraš
te, kur yra daugiau gali
mybių, geresnį, patogesnį 
gyvenimą Tarp kitų šie 
sikiečių, kurie ryžosi ieš 
koti tolimuose kraštuose 
laimingesnio rytojaus, į 
užjūrius išvyko ir Pra
nas Ziezis.

Brazilijon atvyko 1930 
m Apsistojo São PaUly- 
je. 1930 metai buvo dide
lės bedarbės, krizio me
tai. Naujieji imigrantai te 
besigynė vienu kitu atsi 
vežtu doleriu iš namų.

São Paulyje susipažino 
su Anastazija Keturakyte 
ir sukūrė šeimos židinį. 
Darbo sumetimais persi
kėlė į Rio de Janeiro. Il
gesnį laiką dirbo vienoje 
medžio prekybos firmoje.

Pranas Ziezis iš prigimties būdamas gyvos orientacijos, pas 
tabus, labai gražiai sugebąs suktis žmonių tarpe, turįs dide 
iių komercinių gabumų. kartu ir aiškiu, tvirtų principų, pra 
dėjo pats verstis medžio prekyba, kuria ir lig šiol sėkmin
gai tebesi verčia. Prie Minas Gerais ir Baios rubežiaus, mu
nicípio de Nanque. Serra dos Aimorés, turi užoirkę miško 
plotą, ten pat turi lentpiūvę. Iš ten medis siunčiamas j Rio 
de Janeire.

P Zieziams lietuviški reikalai visuomet buvo ir yra ar
ti širdies, «M.L.» remia nuolatiniu skelbimu. Nėra tokių dar
bų, kurių Zieziai savo, žymesnė auka nebūtų parėmę,

— Kun. Juozui Janilioniui 70 
metų amžiaus sukaktį šven
čiant, reiškia Jam nuoširdžiau 
sius sveikinimus ir linkėjimus

Prel. K. Miliauskas, mis.
J. Bružikas ir Dr. A. Milius 

sienį gabenamose lašišų dė
žutėse yra įdėta atsišaukimų. 
Slaptoji policija kiek turėjo 
vargo iki atidarė 3.000 lašišos 
dėžučių, be»t minėjų atsišau
kimų tose dėžutėse nerado.

— Popiežius Jonas XXIII 
vėl paskyrė 10 naujų kardi 
nolų, kurių dabar iš viso yra 
87. Pagal tautybes 30 italų ir 
57 kitų tautų. O Lietuvoj dar 
didėja gandai, kad iš tų, anKs 
čiau paskirtų, slaptu kardino 
lų esąs senelis, buvęs Kaišia 
dorių vyskupas, Teofilius Ma 
tulionis.

— JANIO QUADROS grįži
mas Brazilijos politiką suju
dino, bet ne sudrumstė Dema 
gogijai varyti, kuri gręstų 
krašto ramybei ir saugumui, 
atatinkamos įstaigos nebe eis. 
Šiuo atveju taikins įstatymus 
paties pasitraukusio preziden 
to patvirtintus.

XV METAI

— «M.L » Redakcija ir Ad
ministracija Lietuvių parapi 
jos nenuilstamą vikarą ir bu 
vusį uolų ilgametį «M L.» Ad
ministratorių kun. Juozą ŠEŠ
KEVIČIŲ maloniai sveikina jo 
vardadienio proga.

— Atrodo, kad Carvalho Pin 
to kandidatų į gubernatorius 
ir trabalistų (PTB) rems. De
putatė Ivete Vargas šiomis 
dienomis aplankė gubernato
rių. O deputatas João Batista 
Ramos viešai pareiškė, kad 
jis rems gubernatoriaus kan 
didatą José Bonifacio.

Verti dėmesio pareiškimai 
senato pirmininko Auro Mou« 
ra Andrade ir Adhemar de Bar 
ros, kad jie jei būtų išstatyta 
Janio kandidatūra, tartųsi del 
vienos kandidatūros išstatymo 
prieš Janio Quadros.

— Kap. JUOZĄ ČIUVINS- 
KĄ, «Mūsų Lietuvos šių metų 
pirmojo Nr. Leidėją ir Liet. 
Sąjungos Brazilijoje ilgametį 
Pirmininką nuoširdžiai svei
kina vardadienio proga.

«M, L.» Administracija
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Kunigas Juozas Janilionis
70 METŲ AMŽIAUS SUKAKTUVĖS

1892 — 19/3 — 1962
(33 metai išeivijos misijoj)

Biografijos Bruožai

1. KILMĖ

Ūkininkų Mykolo ir Benig
nos Subataitės Janilionių sū
nus, gimęs 1892 m. kovo 19 
d. Geidžiūnų sodžiuje, Biržų 
par.

2. VAIKYSTĖ

Nuo 7 metų: žiemą namų 
mokykla su «discipulka» ir 
«daraktoriaus» disciplina; va
sarą — piemenėlis — varg
dienėlis.

Aštuonerių metų «jadros» pa 
guldytas, lovoje priima PIR
MĄJĄ KOMUNIJĄ.

3. MOKSLAS.

Vienuolikos metų baigia Bir 
žų liaudies mokyklą rusų kai 
ba, o 17 metų — Rygos Alek
sandro gimnazijos 6 klases su 
pagrindine rusų ir pašalinė
mis vokiečių, prancūzų, loty
nų ir graikų kalbomis. Nuo 
1905 m. buvo dėstoma ir lie
tuvių kalba, kurios mokino 
mok. Šikšnys.

Po gimnazijos mokslo bai
gia mokytojo kursus ir viene 
rius metus mokytojauja Biržų

«Saulės» prad. mokykloje.
Kauno Kunigų Seminariją 

baigia 1915 m. įsišventinda
mas kunigu tu pačių metų 
birželio 29 d.

Po ilgėlesnės pertraukos tę 
šia mokslą L. Universiteto 
Teologijos Filosofijos fakulte 
tete specializuodamas Bažny 
tinėj Teisėj, lygiagrečiai se
ka Civilinės Teisės studijas.

Apie trejus metus pabuvo
damas Italijoje, įsigija Peru- 
džios universiteto italų kal
bos, literatūros ir meno di
plomą.

4. KUNIGAVIMAS LIETUVOJ 
(1915-1926)

Vikaro pareigas eina: Rim 
šėj, Panevėžy, Radvilišky ir 
Liepijoj; gimnazijos kapelio
no — Biržuose (tos pačios 
gimnazijos kūrėjas) ir Zara
suose; kitokias pareigas: Kau 
no S.Dj kalėjimo kapeliono. 
Kauno Miesto ligoninės kap. 
ir Bažnytinio Tribunolo no
taro.

5. IŠEIVIJOS MISIJOJ

1929 30 m atlieka dvasinę 
ir diplomatinę misiją Pietų 
Afrikoj

1930 32 m atlieka lietuvių 
dvasios reikalų koordinavimo 
misiją Pietų Amerikoj, pa
kviesdamas nuolatiniam dar
bui kunigus išrūpinęs jiems 
Lietuvos Vyriausybės pašal
pas: Brazilijon atvyksta kun. 
B. Sugintas, Urugvajum - kun. 
T. Radžius ir Argentinon - 
kun. Br. Bumšas talkinin
kauti.

Buenos Aires, prie Santa 
Lucia bažnyčios, susikuria pir 
moji faktinoji lietuvių parapi 
ja su šv. Cecilijos choru, ku
ris dar tebegyvuoja, nesenai

Kotryna Grigaitytė

Viršūnėj Kalni
Kaip gerai, kad man padavei ranką 
Ir i kalną mes kopiam abu.
Tepalieka čia žydinčios lankos 
per gėlynus taip bristi sunku...

Debesį baltan įsisupę 
mes ištirpsim viršūnėj kalnų. 
Šekit pasaką, mėlėnės upės, 
čia gyvent ir mylėt ateinu.

Tik valandai, valandai vienai 
kalnai tepalaimins abu, 
o saulei sumerkiant blakstienas 
į slėnį aš vėliai skubu.

Begrįžtant gal akmenys dygūs 
man kruviną žaizdą įspaus .. 
Užmikit prie vartų sargybos, 
sekiojančios laimę žmogaus !

Atnešęs ant alpstančių rankų 
Tu vienas paliksi kalnuos, 
iš slėnio, iš žydinčių lankų 
klausysies vis mano dainos.

atšventęs Sidabrinį Jubiliejų.
Po aštuonerių metų misijos 

Argentinoje, išvyksta į Šiau
rės Ameriką ir ten suranda 
pavaduotojus T T. Marijonus, 
kurie gražiai įsikuria ir iki 
šiolei naudingai darbuojasi.

Nuo 1939 m. iki šiol gyve
na ir darbuojasi Brazilijoj, 
eidamas lietuvių kapeliono 
pareigas Rio de Žaneiro mies 
te. Čia atšventė ir savo kuni 
gystės Sidabrinį Jubiliejų ir 
«se Deus quiser» 1965 m. švęs 
Auksinį.

6. VISUOMENĖS VEIKLOJ 
IR ŽURNALISTIKOJ

Nuo Seminarijoj laikų atei
tininkas «Ateity» rašynėdavo 
recenzijas, kurias 'prel Al. 
Dumbrauskas užsakydavo; ten 
pat tilpo ir vienas ilgesnis 

vertimas «šviesos keliai», ku
ris vėPau buvo išleistas ats
kira brošiūra. 1915 m dirba 
«Rygos Garso» redakcijoj k. 
Tumo-Vaižganto vadovybėje, 
iš kurio gauna pastabą, kad 
būsiąs «necenzurnas» rašyto
jas, kadangi pirmuosius para 
šytuš karo vaizdelius rusų 
cenzūra visai išbraukė. 1921 
m kun Krupavičius, atsiklau 
sęs ark. Karevičiaus, pakvie
čia «Laisvosios Lietuvos» re- 
dakeinėa komisijom. Gal gra
žiausi rašynėliai išėjo «Itali
jos padangės» įspūdžiais, ku
rie buvo spausdimai, «Vaire» 
ir kituose leidiniuose; apie 
juos buvo Pečkauskaitės-Ša
trijos Raganos pagirimas, ku 
ri išsireiškė sakydama: «Tai 
pirmasis lietuvių rašytojas, ku 
ris inteligentiškai patiekia įs

pūdžius».
Išeivijoj tenka redaguoti są 

vaitraštį «Švyturį» irmėn. žur 
nalą «Tiesą» (Bs. Ars,) Brazi
lijoj išleidžia vienkartinį Vas. 
16 d paminėti leidinį «Tėvy
nės Vilnis», 36 Tarpt. Eukar. 
Kongreso proga «Vade Me- 
eum» ir «Metraštį». Šiuo me
tu yra baigiama spausdinti 
maldaknygė «Rūpintojėlis» su 
portugališku priedu pašvęstu 
Tyliajai Bažnyčiai

Šiaip jau visuomenės vei
kloj visur teko kūrybiniai ats» 
liepti. Politikoj taip pat gyvai 
dalyvauti.

7. MATERIALINIAI SIEKIMAI

Būta plačių užsimojimų, bet 
nedaug ko pasiekta. Štai tie 
darbai:

1. Geidžiūnų (gimtinės) baž 
nytėlė padidinta, klebonijai 
medžiaga parūpinta, 15 ha. 
ūkelis sudarytas, naujos ka
pinės užvestos, kunigo pragy 
venimas patikrintas.

2. Zarasuose jėdiaoviercų 
cerkvė atremontuota ir paš
ventinta Gimnazijos mokinių 
dvasios reikalams.

3. Smėlynėje įrengta vieša 
koplyčia klebonijos patal
pose.

4. Buenos Aires įruošta šv. 
Kazimiero koplyčia ir pasta
tytas lietuviško styliaus kry. 
žius.

5. Rib de Janeiro pradėti 
darbai lietuvių kapui-mauzo
liejui, į kur*į tačiau pirmas 
nenorėtų atsigulti.

Asmeniško nejudomo turto 
netu ėjo ir neturi Gyvenamą 
jį butą nuomuoja.

8. SVEIKATA
Nuo mažens ligų maišelis. 

10 gerklės bei nosies opera
cijų padaryta, apendicitas iš
pjautas; penkis kart skendęs 
ir vieną kart ■' rankų, nusilau
žęs: plevritų, 2 kart dezinte- 
rija, aštriu bronkitu sirgęs ir 
dar tebeserga atritizmu (gota) 
ir diabete. Tris kart disponuo 
tas «ant smerties», bet dar vis 
gyvas Minties nebijo, bet ne
nori būti gyvu lavonu, j

UŽ Tėvyne ir Gyvybe
(tąsa)

— Pasakyk, kur mane ve
di? — pusiau atsigręžęs pa 
klausė Jurgis, i

— Neklausk, o eik! Pama
tysi. Marš! — vėl ginklas ro
dė kelią.

Prospekte žmonių nebuvo. 
Seniau čia būdavo graži pa
sivaikščiojimo vietelė. Žmo
nės kalbėdavo, kad ta alėja 
esanti meilės alėja. Čia vaikš 
čiodavo įsimylėjusieji. Čia kar 
tais užsukdavo gimnazijos ins 
pektorius ar klasės auklėto
jas pažiūrėti, ar nėra jų mo
kinių per vėlai bevaikščiojan 
čių. Dabar gi visi to prospek 
to vengė, nes tai buvo keliąs 
į NKVD namus. O tos įstai
gos bijojo visi. Ir pats pros
pektas, rodos, dabar nebetoks 
gražus buvo.

Jurgis prisiminė, kai vieną 
gegužės vakarą čia su Jonu 
sutiko Aldoną ir Elenutę. Si

dabro mėnulis taip gražiai 
švietė. Bet dabar nebuvo ka
da apie tai svajoti. Jis greit 
tas mintis nustūmė ir pradė
jo planuoti gelbėjimąsi.

Jurgis žvilgterėjo nežymiai 
į abi prospekto pusės. Žmo 
nių niekur nesimatė. Jurgis 
įtemptai paklausė, ar negirdė 
ti užpakalyje daugiau einan
čių žmonių. Girdėjo tik savo 
paties ir enkavedisto žings
nius. Nieko nebelaukęs, stai
ga atsisuko ir griebė enkave
distą. Staigiu smūgiu išmušė 
iš rankos ginklą ir beprade 
dančiam rėkti čiupo už ger
klės. Abu parkrito žemėn. Pra 
aidėjo žūtbūtinė kova. Žemė
je raitėsi žydas ir kokių 16 
metų jaunuolis. Jurgis greit 
pajuto, jog pergalė jo pusėje. 
Iš karto nutrenktas ir suran
gytas, žydas nebepajėgė atsi
ginti. Jis mėgino dar žnybti; 
spardytis, bet tai nieko nebe- 
gelbėjo Jurgis dar spėjo su
čiupti išmestą ginklą ir su 

juo priešui užkirsti keletą 
kartų. Pastebėjęs, kad prie
šas jau gerokai jėgų netekęs, 
paleido jį pakrantę į upę, nu 
metė ginklą ir ėmė bėgti. 
Kiek pabėgėjęssusiprato, kad 
reikia nesikarščiuoti. Bėgan
tį gali pradėti gaudyti. Kiek 
stabtelėjęs, pasiklausė į tą pu 
sę, kur paliko enkavedistą. 
Nieko nebuvo girdėti. Pradė
jo eiti žingsniu. Dabar paju
to, kad stinga kvapo, dreba 
rankos ir kojos nelabai tvir
tos.

. — Bet kur dabar eit? - gal 
vojo Jurgis. — Namo? Pas 
draugus? — Visur pavojinga.

Ilgai negalvodamas, Jurgis 
pasuko pas savo klasės au
klėtoją. Šituo mokytoju moki 
niai pasitikėjo. Jau treti me
tai kaip jis auklėjo jų klasę. 
Visi gerai žinojo, kad jų au
klėtojas yra tikras, nuoširdus 
lietuvis.

Po keliolikos minučių Jur
gis jau buvo prie klasės au
klėtojo durų. Apsidairė — ro 
dos nieko įtartino. Širdis sti

priai plakė Drebančiais pirš
tais pabeldė į duris Niekas 
neatsiliepė Pabeldė dar kar
tą. Pasigirdo lengvi žingsniai- 
Truputį prasivėrė durys, ku
rios iš vidaus buvo užkabin
tos retežiu.

—- Kas čia? Ko tamstai? — 
pasigirdo moteriškas balsas.

— Ar ponas mokytojas yra 
namie?

— Nežinau. O kas jį prašo? 
— paklausė šeimininkė, gerai 
apžiūrėdama vyruką.

Su lankytojais šeimininkė 
jau turėjc savo metodą Tas 
metodas ir mokytojo buvo pri 
pažintas geru. «Nežinau, pa
žiūrėsiu» — pasakydavo Jei
gu būtų milicija ar koks ki
tas įtartinas asmuo mokytojo 
ieškotų, tai šeimininkė moky
tojui praneštų. Mokytojas ta
da pro užpakalines duris pra 
nyktų ir jo nebūtų namie Da 
bar gi šeimininkė, pamačiusi 
gimnazistą, rodos, kad pas 
mokytoją kadaise buvusį pa
klausė: «0 kas prašo?»

— Jo mokinys Jurgis.
Šeimininkė dar kartą pažiū 

tėjo ir, matyt, įsitikinusi, jog 
tai tikrai Jurgis, ramiai pa
sakė;

— Palauk čia. Pažiūrėsiu.
Jurgiui ilgai laukti neteko. 

Greit pasirodė ir pats moky
tojas.

— Pone mokytojau, aš no
rėčiau truputį su jumis pasi
kalbėti, — springstančiu bal
su tarė Jurgis.

— Gerai, gerai. Eikš čia.
Mokytojas nusivedė Jurgį 

į savo darbo kambarį, kuris 
dabar buvo drauge ir miega
masis ir Balionas. Naujoji vai 
džia buvo teleidusi vienam 
asmeniui tik vieną kambarį. 
Išimtys buvo daromos parei
gūnams komunistams, kurie 
turėjo puikiausius butus su 
puikiausiais baldais.

— Na, Jurgi, kas gi? — mė 
gino pradėti mokytojas.

— Jurgis dar tylėjo. Veide 
žymėjo pabalimas.

(B. D.)
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Vandenys ir Lietus Skelbia Dieva
Norėtume duoti dar vieną 

tikslingumo pavyzdį, kasdien 
mums kalbantį, kad yra išmin 
tingasis gamtos Kūrėjas. No
rėtume jums papasakoti apie 
nuostabias savybes vandens, 
be kurio nė vienos dienos ne 
galime apsieiti.

Vanduo gamtoje yra nuo
lat trijuose pavidaluose: skys
čio, ledo ir garų. Taip jis pri 
taikytas įvairioms temperatū
roms. Visi žemės elementai, 
temperatūrai mažėjant, daro
si kietesni, sunkesni. Gi van
duo, pradedant nuopolius 4 
laipsnių Celcijaus, daro prie
šingai — ima lengvėti, Prie 
nuliaus, virsdamas ledu, jis 
lengviausias. Todėl ledas ne
skęsta, bet pasilieka vandens 
paviršiuje. Užtat atėjus šal 
čiaros ledas užkloja upes Ir 
ežerus, apsaugodamas van
dens gyventojus nuo sušali
mo Argi šią savybę vanduo 
galėjo įsigyti atsitiktinai?!

Tris penktadalius viso že
mės paviršiaus užima vanduo. 
Kažin ar čia tikslu, kad tiek 
daug žemės niekais nueina? 
Bet jėi vandens būtų mažiau, 
arba jis būdamas gilesnėse 
daubose užimtų mažiau že
mės paviršiaus, tai nei ore, 
nei žemėje nepakaktų drėg
mės. Greit viskas išdžiūtų. 
Jei jo būtų dar daugiau, oro 
deguonis ir angliarūkštis dėl 
perdaug kylančių garų per 
daug ištirptų. Tirštos miglos 
dengtų žemę. Taip gyvybei 
susidarytų nepalankios sąly
gos.

Ir taip būtiną visiems gy
viams vandenį, kas iš kilnų, 
ledynų, sniegynų ir šaltinių 

,, tų didžiulių vandene rezervua 
rų — atgabena į lygumas? Gi 
žemės traukimo jėga, trau
kianti viską į savo centrą, 
žemyn!

Kas išjudins tas milžiniškas 
vandenų mases vandenynuo
se, jūrose ir ežeruose su bi
lijonais gyvybių? Jei jie pa
liktų ramūs, nejudą pradėtų 

pūti, užnuodytų gyvius ir vi
są orą. Tai padaro mėnulis 
savo traukos jėga! Jis tai pri 
siartiodamas, tai nutoldamas 
nuo jų, sukelia vandenyse 
kas 6 valandas potvinius ir 
atoslūgius Ir mėnulis sukasi 
apie žemę — tiksliai apskai 
čiuotame nuotolyje Jei jis 
būtų arčiau — potviniai už
lietų žemynus. Jei toliau, pot 
viniai būtų visai nežymūs.

Taigi, visuose tuose reiški] 
niuose yra nuostabus tikslin
gumas, Savaime ir atsitikti
nai jis negalėjo susidaryti. 
Reikalinga iš anksto visa tai 
pramatanti apskaičiuojanti, o 
paskui viską derinanti, pro
tinga Būtybė, begalo išmin
tinga ir galinga.

Iš tikrųjų, vanduo įvairino 
se savo pasireiškimuose mums 
iškalbingai kasdien kalba: 
«Yra mūsų Kūrėjas Dievas!» 
Jo akyvaizdoje su Psalmistu 
reikia sakyti:

— Šlovinkite Viešpatį dan
gų dangūs ir vandenys., ir 
visos jūrų gelmės! Ugnis, kru 
ša, sniegas, ledas, audros vė
jas, kuris vykdo Jo žodį.

P. D,

MUZIKOS KURINIAI LEI
DŽIAMI IR RUSŲ KALBA

Muzikinių leidinių red. Pal 
tanavičius per Vilniaus radi 
ją papasakojo apie Lietuvoje 
leidžiamus muzikos kūrinius. 
1961 m. buvo išleista 19 leidi 
nių ir jų tiražas siekęs 55 000 
egz. Pirmoje eilėje buvę iš 
leisti Dvarionio, Karoso, Ka 
vecko, Vainiūnes kūriniai. Pra 
dėtas ir St. Šimkaus vokali 
nių kūrinių leidimas. Jų pasi 
rodė pirmasis tomas, pavadln 
tas «Plaukė sau laivelis». Pa 
gal Paltanavičių, lietuviai kom 
pozitoriai «stengiasi atsiliep 
ti į svarbiausius šalies gyve 
nimo įvykius». Tad jie ir su 
kūrę dainas skirtas <mūsų 
partijai», kosmoso užkariauto

Bernardas Brazdžionis

ŽMCG Uf
Kaip žiedas žiedui, rožė rožei meldžias — 
Maldoj ateis ir lenksis jam dangus.
Jis ugnyje sušals, o prie mažos liepsnelės atsigaus 

[ir susišildys 
Ir laimėj verks, o ašaroj jo džiaugsmas ir paguo

da bus.

Jis pasimels ir grįždamas įbris į juodą klaną 
Jis klups ir širdį tyčia susižeis, 
Jis kalnus pameta, padugnėse gyvena 
Kaip šliužas su šliužais.

Jisai prakeikia meilę, džiaugsmą, žemę, 
Prakeikia motiną ir tėvą ir save;
Prieš vieną naktį pasižemina 
Visų naktų urve ,.

Jo žvaigžės, jo dangus, jo visos saulės šalys, 
Vison mirtin, visan gyveniman jam vartai atkili; 
Jis valdo sostus kaip nemirštantis karalius, 
O dūžta jis, kaip dūžtanti lėlė.

■ Ulini.-, mu mui! hiiiH. .IK WlIK? ;; ÍRÇtlil'l'

jams Kai prieš 5-7 metus 
trūkdavę dainų, tai šiandien 
jau turima kas pasirinkti. Prie 
leidyklos sudaryta muzikos ta 
ryba ir ji teikia savo pasiūly 
mus bei patarimus (aišku, pri 
tarus bei pasiūlius partijai — 
E). Moksleiviai, girdi, prašo 
išleisti gerą estradinę dainą, 
kuria galima užbaigti ar pra 
dėti koncertą, o tai. kaip aiš 
kinama. turėtų būti skambi 
daina «šlovinanti partiją, tė 
vynę (ji — antroje vietoje... 
-- E), apdainuojanti tarybinį 
žmogų, tiesianti kelią į komu 
nizmą».. Leidykla numato lie 
tuvių kompozitorių parinktas 
dainas spausdin i lietuvių ir 
rusų kalbomis — tai padėsią 
dar plačiau jas paskleisti.

NAUJOS GRIEŽTOS 
BAUSMĖS

Sovietų Sąjungos aukščiau 
sios tarybos įsaku įvesta mir 
ties bausmė už kišininkavimą 

ir priešvalstybinę veiklą. 
Prieš metus mirties bausmė 
buvo taip pat įvesta už vale 
tybinio turto grobstymą, pini 
gų padirbimą ir spekuliaciją 
valiuta. Nauju įstatymu kyši 
ninkavimas pirmą kartą bau 
džiamas 10 metų kalėjimo, ky 
šininkavimas pakartotinai — 
mirties bausme.

INTELIGENTAI PRIVALO ŽI
NOTI PARTI JOSUŽDAVINIUS

Sovietinės spaudos praneši 
mais visuose Lietuvos mies
tuose vyksta partijos komite
tų posėdžiai kuriuose numa
tomos priemonės žmonių ko
munistiniam auklėjimui sti
printi. Tokie posėdžiai jau 
vyko Kaune, Vilniuje, Alytu
je, Nemenčinėje, Varėnoje, 
Kupiškyje ir Tauragėje. Vi
suose posėdžiuose dalyvavo 
partijos pareigūnai •— ck se
kretorius A. Barkauskas, mi
nistrų tarybos pirmininko pa

vaduotojas L. Diržinskaitė: 
ck propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas P. Mišutis, 
ck lektorių grupės vadovas 
A. Gaidys. Posėdžiuose buvo 
priimti nauji nutarimai supa
žindinti su partijos 22-jo su
važiavimo svarstytais klausi
mais kiek galima daugiau in 
teligentų.

— Artinantisrriinkiminei ko
medijai į Sovietų Sąjungos 
Aukšč. tarybą, iš Vilniaus į 
visus L’etuvos rajonus pasiųs 
ta 150 komunistu partijos ck 
pranešėjų ir lektorių. Jie tu
rės aplankyti kultūros namus, 
kolchozus, sovchozus ir skai 
tyti pranešimus tema «Eina
masis momentas ir mūsų už
daviniai». Pranešėjus atitin
kamai paruošė ck sekreto
rius B. Popovas ir iš Mask
vos atvykęs pareigūnas V. Ko 
tiniovas. Jie abu supažindino 
pranešėjus, kaip šie turėtų 
nušviesti miestų ir- kaimų gy
ventojams tarptautinę pa
dėtį. ,

PRIEŠ IR, UŽ

Amerikiečių koresponden
tas H. Salisbury, išbuvęs il
gesnį laiką Sovietų Rusijoj ir 
stebėdamas gyvenimą, paduo 
da įdomų reiškinį. Girdi, juo 
labiau sov. valdžia paskuti
niais laikais stipriną kovą 
prieš tikėjimą, juo didesnė 
kyla reakcija, ypač sovietų 
mokslininkų tarpe. Sovietų 
mokslininkai vis labiau ir la 
biau pasisako už ne materia 
lietinę pažiūrą į visatą, ir kad 
visatoje reiškiasi aukštesnė 
galybė už žmogų. Tai būdin
gas reiškinys sovietijoje. Bu 
vę ateistinio nusistatymo moks 
lininkai, stebėdami ir tyrinė
dami visatos dėsnius ir jos 
konstrukciją, prieina išvados 
ir atsisako ateizmo.

I

- NE ŽODŽIAIS BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KĄ JAUNIMĄ. AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI.

Dr. Ant. Dainavietis

Apie Neišpasakyta Papiktinimo Žala ir Prakeiksmą 

Vaikystės Dienose ir Jaunimo Metuose

(pabaiga)

Įsidėmėtina, kaip «demokra 
tiškiausiame» pasauly krašte 
žmonių sąžinės tikrinamos!

Nuostabiai išradingi komu
nistai yra su «avo pragariš
kais kankinimais. Jie panau
doja ir cementines lovas ku
riose prisagstyta aštrių stikli
nių šukių. Nuvilkus drabu
žius, bolševikai ima vartyti 
žmogų tokioje cementinėje lo 
voje, ant aštrių stiklinių šu
kių Žiemos gi metu upės le
de iškertamos dvi aketės. Bol 
ševikai, įmetę žmogų į vieną 
aketę jam sako, kad jis per 
ki ą išnėręs, gali išsigelbėti. 
Kai kankinys, drebąs iš šal
čio ir sunkiai kvėpuodamas, 
išneria antroje aketėje, tada 
jis vėl panardydamas į šaltą 
vandenį, ir įsakoma jam grįž 

ti į pirmąją aketę; ir tol mur 
doma auka šaltame vandeny, 
nuo vienos ledo skylės fe* i 
vėl prie kitos, kol sušąlą ir 
prigeria.

Galima būtų ilgai tęsti bai
sius, rafinuotus, sadistiškus 
bolševikų išgalvotus žmonėms 
kankinti vartojamus būdus. 
Tačiau sveiko žmogaus pro
tui ir vaizduotei turėtų pakak 
ti jau suminėtų, šiurpulingų 
ir neįsivaizduojamai siaubin
gų pavyzdžių, kad pats įeiti 
kintų ir dar nesugyvulėjusial 
ir nesužvėrėjusiai žmonijos 
daliai aliarmuojančiai skelbtų 
’r perspėjančiai šauktų, jog 
rusiškai, kraugeriškas bolše
vizmas — komunizmas yra di 
džiausią gėda, nelaimė ir 
bausmė mūsų laikų žmonijai, 
jo ne tiek pavojus graso, pra 

gariškai išžudant ištisas tau 
tas (žinoma, tai yra balsi tarp 
tautinė tautažudystė — žmog 
žudystė, tačiau daug pavojin 
g au ir baisiau žalojimas ir 
žudymas sielų jaunimo, kuris 
bolševikų ruošiamas tapti bai 
sesniu ir žiauresnių, už pik
čiausią laukinį žvėrį. Yra 
reikšmingas šis moralinis ir 
fizinis dėsnis, geriausio suge 
dimas yra blogiausias. Į šitą 
labai svarbų gyvenimo dėsnį 
sielažudžiai — komunizmo a- 
gentai ir propagandistai krei 
pia didelį dėmesį. Jiems yra 
gerai žinoma, kad suaugusius 
nėra taip lengva perauklėti, 
arba žmonių kalba išsireiš
kiant, ant savo kurpalio per 
dirbti. Kitas reikalas su vai
kais su jaunimu. Kas turi sa 
vo rankose jaunimą, o ypa
čiai vaikus, nuo to priklauso 
visuomenės šviesi ar liūdna 
ateitis Laiminga tauta ar vale 
tybė, kuri turi garbingus, są
žiningus ir Dievui ištikimus 
auklėtojus ir mokytojus. Ir 

priešingai, nepalyginamai 
skaudesnė nelaimė už marą, 
badą, karą jaunųjų sielų pik 
tintojai, kokiais yra Dievo ir 
betkokio žmoniškumo aršiais 
priešais bolševikai — komu
nistai. Jų naudojamos viso
kios kuo žiauriausios ir bjau
riausios priemonės, kad tik iš 
plėštų iš nekaltų sielų visa 
tai, kas kilnu, šventa ir die 
viška. Iš jaunų metų papiktin 
tas vaikas ar jaunuolis, įpra
tintas į nepadorius bei žiau 
rius ir nežmoniškus darbus ir 
elgesius, labai sunkiai yra pa 
taisomas. Dėl to piktos valios 
piktintojas yra baisiausias pa 
šaulyje žmogus, jo nuodėmė 
be galo baisi, jam žmogžu
džio pavadinimas per menkas 
jis yra sielažudys, nes gra 
žiausią šios žemės kūrinį pa 
verčia į šlykštų ir pavojin
giausią žvėrį.

Kartais tik per neatsargu
mą uuotas vaikams pap ktini 
mas padaro ne tik tai mora- 
bet fiziniai» invalidais visam 

gyvenimui (Pig. Leoroix, O 
Problema Sexual e sua Solu 
ção. Taubatė 1948; pusi. 227- 
228: «As condições de traba 
Iho de um casal eram tais, 
que este procurava a união 
durante o dia.

Razão porque mandava as 
3 crianças fora do quarto, a- 
pós o almoço, não suspeitan 
do o que então sucedia. As 
vezes as crianças olhavam 
pelo buraco da chave da por 
ta, para espiar, porque as 
mandavam sempre fora. Qua 
se cada vez chegaram a ob 
servar bem ob pais, O que 
viam, fez nelas a impressão 
tão nefasta, que procuravam 
imitar em si tudo que tinham 
visto. Todas as três crianças 
tornaram se onanistas aferra- 
das e foi preciso interná-las 
num instituto eorrecional). 
Tai kokį didelį mirtiną smū 
gį suduoda jaunoms sieloms 
piktos valios papiktintojas su 
specialiai išgalvotoms, rafinuo 
toms priemonėms, kad tik pas 
kandintų sielą bedievybės, 
ištvirkimo ir neįsivaizduoja
mo žiaurumo purve?!£
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Svečiu žingsniai sv. Povilo Mieste Neužmirškite, Kad Kovo 24-25 São Paulio 
kai švenčia savo veiklos 10Šeštadienio rytą svečiai 

urugvajiečiai grįžo iš Rio de 
Janeiro. Vakare jų garbei V. 
Zelinoje buvo rengta vakarie 
nė. Prie labai originaliai bra 
žiliškėmis palmėmis papuoštų 
(papuošimui vadovavo moky 
toja I. Jurgelevičiūtė) stalų 
susėdo 150 svečių. Prel. Pijus 
Ragažinskas vaišes pradėjo 
malda. Šampauliškių vardu 
svečius pasveikino kun. J. 
Šeškevičius. Urugvajiečių var 
du sveikinimus perdavė p Do 
relis, beto dar kalbėjo tėvas 
Jonas Giedrys S.J. Vaišėse 
dalyvavo Konsulas A. Polišai 
tis su ponia ir visa eilė žy
mių mūsų kolonijos narių. Ru

H. Mošinskienė

' Nepaprastas Popietis.
X, Sukasi poros, grakščios ir greitos,

Snaudžia klevai ir berželiai...
Šypsos vaikinai, krykščia mergaitės 
Sukasi poros, grakščios ir greitos ..

Tikrai nesuklysiu pasaky. 
dama, kad š.m. kovo m. 11 d. 
sekmadienio popietis liko daug 
kam nepamirštamas. Mūsų mo 
notonišką kasdienybę išblaš 
kė iš Urugvajaus atvykę sve 
čiai — broliai lietuviai. Atvy 
kęs svečias visada atneša tam 
tikrą šventišką nuotaiką šei
mininko namuos, ir tuo la- 
biau toji nuotaika visada pras 
kaidrinamà visos grupės la
bai malonių svečių, kurie taip 
nuoširdžiai stengėsi atnešti 
mums tik džiaugsmą. Urugva 
jaus lietuviai atnešė mums 
kažką visiškai savito.

Viešas meninis pasirodymas 
operete «Čigonai». Čia gra
žiai pasirodė solistės ir solis 
tai: A. Grigaitytė, B. Žukaitė, 
V. Dorelis ir P. Debesis, ma 
loniai ir kultūringai padaina 
vę keletą čigoniškų dainų.

Vilniaus' įkūrimo Pasaka
Vaižgantas

(pabaiga)

Kapų tyloje, visi akis že
myn nuleidę, karštai skubė
dami, šimtu rankų užkabino 
uolą ir stūmė ją į griovį, kad 
tik greičiau nutiktų tai, kas 
neišvengiama.

Ir visi apmirė, nustėro.
Tik Kunigaikštis neiškentė. 

Šoko prie krašto, žvilgterėjo 
žemyn ir visas veidu nušvi
tęs, linksmai sušuko:

— Visų maloniausią auką 
Lietuvos dievai patys sau pa 
sirinko!

minas (argentinietis) pagrojo 
akordeonu. Meninėje dalyje 
svečiai p. Grišonienė ir p. Do 
relis padainavo pora dainų 
stlo. Susirinkusieji daininin
kams padėkojo nuėširdžiomis 
ilgomis katutėmis. Jaunatviš 
kai pūrą dainų padainavo ir 
p. K. Ambrozevičius. Mergai 
tės paskaitė juokų laikraštė
lį, kuris visus nuteikė links 
mai ir nustebino svečius kiek 
daug apie juos žinoma. Pabai 
gai p. Vinkšnaitis su talka pa 
dainavo kopletns. Ofi
cialiai programai pasibaigus 
dar niekas nesiskubino iš sa 
lės, bet maloniai šnekučia
vosi.

Solo pianu, žiūrovus nuste 
bino jaunutė profesorė Tere 
šita Drobnievski lengvai ir 
laisvai išpildžiusi Listo «Rap 
sodią» ir kt. du dalykėlius. 
Bet ypatingo pasisekimo su
laukė akordeono solistas, lie 
tuvis iš Argentinos n. Rumi 
nas. Jis tikrai virtuoziškai at 
liko savo solo programą ir 
taipogi puikiai akompanavo 
tautiniams šokiams. Jokiu bū 
du nebūčiau patikėjusi, kad 
jis nėra baigęs muzikos kon 
servatorijos, jei ne jo paties 
pasisakymas, kad viską pasie 
kė savo paties pastangomis. 
P. Rikardas Runimas aiškiai 
turi įgimtą muzikalinį talentą.

Labai malonu buvo pasi
klausyti solistės LucijGS Gri 
šonienės, kuri labai kultūrin
gai padainavo tris solo dainas 
ir p. Vytauto Dorelio tenoro,

Griovyje šalia uolos stovė
jo gyva lietuvaitė. Kaip ir 
pirma, švietė nekaltu nerūpės 
tingumu. Tik akelėse spindė
jo du deimantu —/dvi ašarė- 
li, kad akmuo krisdamas iš
mušė iš jos rankų visus kve
piančius žiedelius ir ant jų 
atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės aukos 
Lietuvos dievams būta visų 
maloniausios, ir Vilniaus pi
lis buvo stipriausia.

«įTTTO iįn in i į

V, Ališas

žiedu žegnotojas
Perdien po girias ir laukus klydinėja. 
Kiekvienas praeivis jo vengia iš tolo. 
Žiūrėk — nusijuoks, atsisukęs į vėją. 
Tai rasą su pirštais paims nuo atolo.

O jei jau nusiskina pienę auksinę, 
Kiekvieną lapelį jautriai išbučiuoja 
Ir žėri, nors ašarų kartais pritvinę.
Jo mėlynos akys džiaugsmu įstabiuoju!

Rūbus ant krūtinės plačiai atsegiojęs, 
Užmerkęs akis, šypsniu lūpas pradaręs, 
Vis dideliu kryžiumi žemę žegnoja 
Ir, žiedus belaimindamas, kažin ką taria.

jautriai padainavusio St. Šim 
kaus «Kur bakūžė., Kačanaus 
ko «Tų mergelių dainavimas» 
ir J. Starkaus «Tušti paliktie 
ji namai» Abudu solistai due 
tu padainavo «Tėvynės meilė 
nemari» J Naujalio ir Žižiū 
no «Gyvenki, juokis ir my
lėk.».

Programos pasisekimą ap
vainikavo tautiniai šokiai, ku 
riuos paruošė ponia Stanevi 
čienė. Tenka pripažinti, kad 
Urugvajaus lietuviai turi ne
paprastai stiprų tautinių šo 
kių ansamblį ir labai gabią 
tos grupės vadovę. Kaip mer 
ginos, taip vaikinai pasižymi, 
ypatingu lengvumu ir graci
ja, natūraliais laisvais jude
siais išenančiais iš discipli
nuotos treniruotės ir geros 
klausos, bei jautraus ritmo 
pajautimo. Kadangi šokėjai 
turėjo puikų akompaniatorių, 
kuris niekur nesušlubavo rit
me, užakcentuodamas įstoji
mus, tai gavosi labai darnus 
ir žavintis ansamblis.

Ansamblis pašoko: Čigonė 
lį, Uolenderį, Žiogelį, Šustą 
ir Audėjų šokį. Šoko: J. Vė 
taitė, B. Žukaitė, R. Pretku- 
tė, K. Klimaitė, T. Drobnievs
ki. Ad. Jeskelevičiūtė, E. Dut 
ka. D. Busich, Al. Stanevi
čius,' P. Debesis, V. Pretkus, 
R. Mačanskas. Ansamblio va
dovė Ponia Stanevičienė. Pa
žymėtina, kad vykstant Pana 
merikaninei konferencijai Pun 
ta del Este, buvo suruošta 
tarptautinis folkloro festivalis, 
kur taipogi pasirodė šis an
samblis ir sulaukė didžiausio 
pasisekimo.

Visos popiečio programos 

vedėjas buvo Tėvas Jonas 
Giedrys S,J , kuris gyvais mo 
nologais neleido publikai nuo 
bodžiauti pertraukų metu.

Programai pasibaigus kun. 
J. Šeškevičius ir S. Paulo atei 
tininkų bei L. B. Choro atsto 
vai lietuvių kolonijos vardu 
padėkojo svečiams už gražų 
pasirodymą ir buvo įteiktos 
simboliškos dovanos. Nežiū
rint nelabai palankaus oro, 
publikos buvo pilnutėlė V. Ze 
linos gimnazijos salė, tikrai 
nuoširdžiai buvo plojama sve 
čių pasirodymui^.

Publika neskubėjo skirsty
tis, nes norėjosi dar pabūti 
malonių svečių draugėje, ne 
vienas susitiko ir savo senai 
matytą pažįstamą, gal dar iš 
to paties Lietuvos krašto, ir 
jaudinantys prisiminimai ne 
vieną atgaivino ..

— Pirmadienio vakare sve 
čiai vaišiuose «Feijoada» Se
nam Malūne p.p. Tūbelių na
muose. Vaišėse dalyvavo dau 
guma aktyvesnių šios apylin
kės lietuvių, Svečius malūnie 
čiams pristatė kun, J. Šeške 
vičius. Malūniečių vardu svei 
kino J. Lukoševičius.

— «Jaunystės Aidas» kvie
čia jaunimą gausiai dalyvau
ti lietuvių susirinkime kovo 
18 dieną 15 vai. V Belos Lie 
tuvių mokykloje.

Moksleiviai Ateitinin- 
sukakti

— Kovo 24 dieną 19 vai 
Šv. Mišios už gyvus ateitinin 
kus ir mirusį jų narį a.a. Ro
bertą Ambrozevičių, ir visų 
ateitininkų bendra Komunija. 
Po pamaldų šeimyniškas po
būvis ateitininkams, tėveliams 
ir buvusiems ateitininkams.

Kove 25 dieną 15 vai. Jau
nimo namų kertinio akmens 
šventinimas. Šventinimo pro
ga kalbą pasakys Brazilijos 
senatorius Padre Calazans.

Po Šventinimo iškilmių iš
kilmingas posėdis gimnazijos 
salėje: Trumpa paskaita - Atei 
tininkų veiklos reikšmė - p 
Vladas Steponavičius.

Naujų narių priesaika.
Meninė dalis.
Jaunimas Jus kviečia daly 

vauti. Parodykim, kad nesam 
kurti jo kvietimui.

APIE DALYKUS, KURIE 
NETURĖTŲ BŪTI

Skaitau knygą apie archeo 
loginius kasinėjimus ir tyri 
mus tolimuose rytuose. Šian 
dien ne tik archeologai, bet 
ir šiaip kultūringi žmonės ste 
bisi, su kokiu storžieviškumu 
buvo atlikta pirmieji darbai. 
Kiek buvo sugriauta senų pa 
statų, paminklų, salių ir ur
vų, jų sienų akmenys išmes
ta, kaip bereikšmiai plytga
liai, jieškant papuošalų ar lo
bių. Tik po dešimtmečių, kai 
atėjo pasiruošę specialistai 
tyrinėtojai, jiems šie «bereikš 
miai plytgaliai» prabilo ir at
vėrė seną nepažintą ir neži
nomą, tūkstančių metų senu
mo praeitį; su savo kultūra, 
valdovais, teisine santvarka, 
religija ir 11. Tačiau niekas 
jau nesugrąžins tų grubiai su 
naikintų žiles praeities liudi
ninkų. O jie daug ką butų ga 
Įėję pasakyti.

Kai Lietuvoje pradėjo įsiga 
lėti menko kultūrinio lygio 
miesčioniška dvasia, darėsi 
mados dalyku niekinai visa 
tai kas buvo kaimiška. Viena 
iš tokio nusiteikimo aukų bu 
vo mūsų tautiniai rūbai. Jau 
buvo laikas, kada menkaver 
tė kartūninė suknelė skaitėsi 
didesniu «papuošalu» negu 
rankų darbo tautinis kostiu
mas. Reikėjo, kad ateitų aka 
demikų meninkų karta, kad 
parodytų tų audėjos ranko
mis pagamintų rūbų grožį, 
grąžintų juos į sceną, vėliau 
ir į gyvenimą Tačiau jeigu 
tai nebūtų pądaryta, gal ir 
mes šiandien norėdami pasi-

(pabaiga 6 pusi.)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

i
Lietuvi

Klausyk ir remk
LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

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

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

no 14.00 iki 18,00 vai.

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

IRENE GRITÉNAS

RESIDÊNCIA
Rua Coelho Neto, 281

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

Advogada
ESCRITÓRIO

Praça da Sê, 323 - 10 ■ c/101/l02

Escntârio Contábil Vila Zelina S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
* Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

PRANAS &, ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A » 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

xnunru

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

ANTANO PAWWNliD
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

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

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

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

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

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje^ 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21 j
P.P. Remenčius, Praça Car. 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),5

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie S; 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

IK. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

Andr. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOJ O ^VANDENS LINDOYA

IIKMÃOJ CARE1ERI

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

indoya vanduo yrr d^nai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

’ ESCRITOOO
V

cimento

Irmãos Nascimento
RES. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

| t RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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PRIE A. A. T. VLADO MIKA- 
LAAUSKO KAPO

Trečiadieni kovo 14 d. visi 
Urugvajaus ekskursantai ir 
nemažas lietuvių sanpaulie- 
čių būrys, 10 vai, aplankė T. 
Mikalausko kapą Araęa kapi 
nėse. Misijom Jonas Bružikas 
S.J. atlaikė šv. Mišias, pasa
kė pamokslėlį, sugiedojo libe 
ra ir kartu su visais Viešpa
ties Angelas

Tos Mišios buvo užprašytos 
Kultūros Draugijos iš Monte
video. taip pat toji D ja užsa 
kė atminimo lentelę su žo
džiais: «Daug nusipelniusiam 
Urugvajaus Lietuvių Koloni
jai A. A. T. VI. Mikalauskui 
S. J. dėkinga ULK Draugija*.

— Laiškai: D. Petraitienei, 
M Vinkšnaitienei, St. Jurge
levičiui, J Gudanavičienei, D. 
Valeikaitei, M Mitruliui, A. 
Lazdauskui, J. Baužiui. J. 
Skurkevičiui, L. Adomavičiū
tei, J. Slavickui. K. Rakaus
kui, L. Šlapelienei. A. Adoma 
vičienei, Gr. Valeikaitei, Z. 
Geniui.

— Kovo m. 12 d Prel. P. 
Ragažįnskas buvo priimtus 
Darbo ministério prof. AN
DRÉ. FRANCO MONTORO.

BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAI P 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO. PLA
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MŪSŲ LIETUVĄ*.

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję po 1000 cr.,

Jurgis Garška, Andrė Valai 
tis.

Norbertas Stasiulionis 1.500 
cr., Jonas Valavičius už 1961 
m. prenumeratą įteikė 1500 
cr., Jonas Deveikis užsimokė 
jo už «M.L.» už 1961 m. 1.000 
cr., už 1962 — 1.500 cr.

Vieną «Musų Lietuvos* 
kūrėjų

JUOZĄ MATELIONĮ 
Vardadienio proga nuošir

džiai sveikiname.
«Mūsų Lietuva»

— Rio de Janeiro Lietuvių 
Kolonijos Kleboną KUN JUO
ZĄ JANILIONĮ vardinių pro
ga, sveikiname ir linkime 
sveikatos ir Dievo palaimos.

Vladas, Emilija ir 
Nijolė Pupieniai

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Kovo 18 d. 15 vai. V. Be
los Vytauto Didžiojo moky
kloje V. Beloje šaukiamas vi
suomenės veikėjų, organiza
cijų atstovų, visų buvusių ir 
esančių bendruomenės narių 
ir visų geros valios lietuvių 
pasitarimas-seimas. Visi besi 
sieloję lietuviškais reikalais 
prašomi susirinkime daly
vauti.

— MALDOS APAŠTALAVI
MO susirinkimas šį sekmadie 
nį 15 vai.

- Prie Vila Zelinos Bažny
čios ant knygų stalo galima 
gauti LIETUVIŠKŲ MALDA
KNYGIŲ stanbesnėms rai
dėms.

PRAŠOMA ATSILIEPTI

Arba, kas žino, praneškite, 
kur randasi ADOMAS SKĖ
RYS iš Noriūnų km. Palėve
nės par., 1928 m. išvažiavęs 
į Brazi i ją? Klausia Feliksas 
Grigas iš to paties kaimo. Pra 
nešti: Cassilla 2313, Cerre, 
Montevideo, Uruguay. Ir KU
ČINSKAS Kazio Vilko, gyve
nančio Montevideo, švogeris, 
(K Vilko brolis mirė Brazili
joj ir paliko šeimą ir dvi dūk 
te ris kur jos?). Pranešti tuo 
pačiu adresu.'

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon. T. Jonas Bru
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažny: 
télés, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo 45.

ALDA MARIA GARŠKAI 
TÉ duktė žinomo kolonijos 
veikėjo Jurgio Garškos, išlai 
kė įstojamuosius egzaminus 
į medicinos fakultetą. Egzami 
nu s išlaikė trijuose universi
tetuose iš kurių pasirinko Es 
cola Paulista de Medicina, 
kurią jau pradėjo lankyti. Iki 
šiol Garškaitė studijavo filoso 
fijos fakultete natūralinę isto' 
riją ir buvo baigusi tris kursus

Savo uolų bendradarbį
JUOZĄ BAUŽĮ 

sveikina vardo dienoje ir lin
ki geros sveikatos ir daug 

laimės.
«M.L.» Administracija

«Musų Lietuvos» bendradarbius, skaitytojus, rėmėjus 
ir leidėjus

JUOZUS,
Šv. Juozapo šventės proga nuoširdžiai sveikiname ir 

linkime sėkmės.
«Mūsų Lietuva»

— Urugvajaus — Argenti
nos lietuviai nuoširdžiai dė
kojame Brazilijos lietuviams 
už tokį malonų vaišingumą 
per tas dvi savaites mūsų bu 
vimo Brazilijoje. Yra neįma 
•noma visų išvardinti, norime 
suminėti tik keletą asmenų 
mums labiau atmintyje liku
sių: P. Alegre J. Cecino ir 
Svetč. Vaši iausko šeimoms, 
R. de Janeiro — Kun Jaoiiio 
niui, Kons. Meieriui ir p. Ba
bickui, S. Pauly — Prelatui 
P. Ragažinskui, kun. J Šeš
kevičiui. T,J. Bružikui SJ.» 
ponams Bagdžiams, K. Ambro 
zevičiui, p. Tylai, p lei E. Ši 
monytei.p. Švitrai lydėjusiems 
mus įvairiose kelionėse V. 
Anastãeio lietuviams, ypatin 
gai ponams Žarkauskams, Ku 
biliunams, p. Bartkui ir visai

(tąsa iš 4 pusi) 

rodyti su savo tautiniais rū
bais, rengtumėmės lopuotais 
darbo drabužiais, kaip kad 
yra daroma šitam krašte.

— Nesenai vienas žmogus, 
(tokių bus ir daugiau), kuris 
buvo pasižadėjęs dalyvauti 
lietuvių susirinkime, praneša 
iniciatoriams, kad jis ir N N. 
negalėsią dalyvauti, nes šve- 
sią «Fulano» Vardines.Juoza 
pines Žinoma, Vardinių pro
ga išgerti kelis tuzinus alaus 
ar bonką kitą ko nors stiprės 
nio nėra jau toks baisus daik 
tas, bet kai išsipagiriosim, ka 
žin ar dar bus kita proga pa 
sikalbėti lietuviškais reika
lais, Taip bendras darbas ga 
Ii būti palaidotas pasivaišini 
mo sąskaiton.

— Praėjusį sekmadienį Uru 
gvajaus lietuviškas jaunimas 
Vila Zelinos gimnazijos salė
je parodė ne eilinę meninę 
programą. Žmonių prisirinko 
daug, 500 be kelių, Tačiau, 
kiek daug trūko Nekalbame 
čia apie Bom Retiro «Alvora- 
dą>, kurią tą pačią dieną or
ganizavo «pikninką». Bet apie 
tuos, kuriems rodos lietuviš
kas reikalas turėtų būti prie 
širdies. Kiekvienas gali turė
ti ar bent sugalvoti daugybę 
pasiteisinimų Tik niekas ne
sugrąžins prabėgusios dienos 
ir nedalyvavę gal niekuomet 
neturės progos pasidžiaugti 
lietuviško jaunimo meninėmis 
pastangomis ir pajusti tos kil 
nios lietuviškai gaivinančios 
nuotaikos, kurią džiaugėsi su 
sitikę dviejų kaimyninių kraš 
ų lietuviai.

Vienybė — galybė, gražiai moko mūsų patarlė.
Todėl mieli Broliai ir Sesės lietuviai būkime vieningi ir 

balsuokime už Adomą Kazakevičių - ADAMO KOZAKEVIu
(ADAMO KOZAKEVIC) — brasileiro, filho de Lituauos.

Nascido em Ribeirão Preto Estado de S. Paulo 
na data de 29 de Julho de 1926.

Profissão: Técnico Industrial.
Ocupação: Industrial.

Candidato a Deputado Estadual na chapa PTN.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

tos mokyklos valdybai už ka
rališkas priėmimo vaišes ir už 
8 000 cr. likusius nuo to baliaus 
— tą pačia proga norime pas 
veikinti ponus Kubiliūnus su 
jų 19 metų vedibinio gyveni - 
mosukaktuvėmis 10 kovo. Mok 
Kubiliūną 19 kovo minintį sa 
vo gimimimo sukaktuves, taip 
pat kovo 21 V. Bartkų gimimo 
sukaktuvių proga ir p. Stasę 
Vilutienę24 kovo gimimo su 
kaktuvių proga. Dėkojame po
nam* Tūbeliams ir visiems Mo 
inho Velho lietuviams už neuž 
mirštamą feijoadą, ponams Šal 
teniams ir Buitvidams už gavi 
mą leidimo ir aprodymą Wil 
lys Owerland automobilių fa
briko ir kitas žymesnes S. 
Paulo vietas, p. J. Čiuvinskui 
ir poniaiai už 2 000 cr jauni
mo kelionės vargams pasal

— Jeigu mes šiandien, pasi 
linksminimo vardan drįstame 
paminti šimtametes religiniai 
tautines gavėnios tradicijas, 
tai yra pirmas skambutis, kad 
žengiame į pavojingos sava
naudiškos dvasios laikotarpį. 
Sunaikinti tradicijas, kaip ir 
kiekvieną kultūrinę vertybę, 
gali nesunkiai kiekvienas bar 
baras, tik kažin ar atsiras, 
kas jas vėliau atstatys į dera 
mą pagarbos vietą. O gal mes 
būsime užrašyti istorijos la
puose, kaip jų duobkasiai,

— Nuo amžių svetingumas 
Lietuvoje buvo laikomas do
rybe. Net priešas, jei jis užė
jo į namus kaip svečias, nau
dojosi visomis savingumo pri 
vilegijomis. Jei šiandien mes 
pakviečiame į savo namus 
kunigą kaip svetį ir jo aki
vaizdoje gavėnioje pradeda 
me šokti, kokioje padėtyje 
jis turi pasijusti, ir kas kita 
jam belieka, jei ne kuo grei 
čiau prapulti. Norint žmogų 
paniekinti ar įžeisti galima 
tai padaryti kitu būdu. Kam 
piktanaudoti gražią lietuvišką 
vaišingumo tradiciją.

Dėdė Juozas

— Trečiadienio vakare nu
matytas laužas dėl lietaus ne 
galėjo įvykti. Šuraskai buvo 
kepami Vila Zelinoje po sto
gu. Pasikalbėti su svečiais su 
sirinko nemaža choristų ir 
šiaip jaunimo bei vyresniųjų. 
Kartu buvo praleista pora jau 
kių valandų. Pobūviui baigian 
tis, jaunimas atsidėkodamas 
vaišių fundatoriui p. A. Pavi
loniui sudainavo keletą dainų.

dinti, p, A. Paviloniui ir’po
niai už 10 000 cr. ir churas- 
kus, visiems, kurie mus vaiši 
no ir pas save iaikė: ponams 
Žarkauskams, Jodeliams, Ma 
kuškams, Vinkšnaičiams, Ta 
mošiūnams, abejiems Paukš 
čiams, Didžiuliams, Kutkams, 
Sinkevičiams, Bendoraičiams, 
Raiskams, Mileikiams, Šimo 
niams, Jurgelevičiams, Anta 
naičiams, Satkūnams, Tatarū 
name, Ang. Dirsytei, Radzevi 
čiui ir kitiems. Ypatingai už 
40.000 cr. dovaną iš V. Želi 
nos parengimo, už įvairias do 
vanas gautas Iš at-kų ir cho 
rįstų.

Kartu prašome dovanoti už 
mūsų klaidas ir nesklandu 
mus. Mums Brazilija paliko 
neišdildomus įspūdžius.

Dėkingi 
Urugvajaus - Argentinos 

Lietuviai

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vai; 
Casa Verde, 17,15 vai.

Antrą :

Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
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RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai. 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

— NE ŽODŽIAIS, BET DAR
BAIS PAREMKIM LIETUVIŠ
KA JAUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

— VILA ZELINOS LIETU
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