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Gegužės 20 d šiais metais 
mūsų misijonierius susilaukia 
65 metų amžiaus, o rugs. 17 
d sukaks 40 m kaip kunigas, 
ta proga jam buvo užduota 
keletą klausimų:

— TĖVE, IŠ TAMSTOS VEI 
DO MATY I, KAD DAUG 
PERGYVENOTE IR DAUG 
KENTĖJOTE, AR NESITEIK
TUMĖTE MŪSŲ SKAITYTOr 
JAMS KAI KĄ IŠ SAVO GY
VENINI PAPASAKOTI. V SŲ 
PIRMA MUMS BUTŲ ĮDOMU 
SUŽINOTI, K\S JUS PARA
GINO TAPTI KUNIGU?

— Nuo mažo vaiko aš taip 
troškau būti kunigu, kad jo
kia jėga ir kliūtys negalėjo 
manęs nuo to sustabdyti. At- 
rędo, būčiau nelaimingas, jei 
gu nebūčiau pasiekęs kuni
gystės.

— KOKIE MOTYVAI LA
BIAUSIAI TRAUKĖ TAMSTĄ 
TAPTI KUNIGU?

- Čia per daug intimus da 
lykas, bet klausiamas pasaky 
siu Man vaizdavosi, kad ik 
kunigui esą lengviau užtikrin 
ti savo sielos išganymą, kuris 
man labai rūpėjo nuo pat kū 
dikystės. Ir aš labai stebiuo- 
se, kad dabar vaikai apie tai 
mažai galioja. Ką sakau — 
net daugeliui ir dideliems ne
svarbus pasidaręs tas klausi 
mas O mane kankino toji 
mintis .. Čia ant žemės trum
putis laikotarpis . O paskui 
amžinybė!.. Tai reikia gerai 
pasiruošti. O kur geriau pasi 
ruoši? Aišku, tapęs kunigu. 
Antra, tapęs kunigu labiau ga 
lesiu žmonės padėti išganyti 
sielas, o trečia mintis — be
galiniai troškau tapti misijo- 
nietium, nes mane labai ža 
vėjo anais laikais buvusio vie 
nintėlio ir garsaus misijonie- 
naus a.a Kazimiero Kudir
kos kapucino pamokslai.
- TĖVE, KIEK ESATE PRA 

VEDES SAVO GYVENIME Ml- 
: ijų?

— Sunku jas apskaičiuoti,

Let apytikriai 940. Prie šio 
skaičiaus priklauso ir kuni
gams, vienuoliams bei sese
rims pravesos rekolekcijos

— GIRDĖJOME, KAD NE 
VIEN LIETUVOJE VEDÉTE 
MISIJAS.

— Viso esu lankęsis 22 se 
valstybėse, bet misijų esu 
pravedęs tik dvylikoj Žino
ma, daugiausiai Lietuvoj, po 
to Šiaurės Amerikoj, Kanadoj 
Anglijoj, Vokietijoj, Belgijoj, 
Italijoj, Danijoj, Airijoj, o vė 
liausiais laikais Argentinoj,
Urugvajui ir čia B azilijoj

— KAI SĖDĖJOT? BOLŠE
VIKŲ KALĖJIME, AR ILGAM 
BUVOTESUTRUKDYTAS NUO 
TO DARBO?

— Ir tenai prisitaikęs, slap 
tomis pravedžiau 7 kursus po 
5 dienas rekolekcijų, bet tik 
paimdamas po vieną žmogų 
ir jam vienam patyla klibė
damas. Paskui nepastebimai 
išklausydavau išpažinties ir 
pamokydavau, kaip priimti 
dvasiniu būdu šv Komuniją 
nes realiniu būdu nebuvo ga- 
1 ma ir per kalėjimo 9 mene 
sius ir 6 dienas nė mišių lai 
kyti, nei Komunijos neteko 
priimti.

- AR BOLŠEVIKAI SAKĖ 
UŽ KĄ SĖDITE KALĖJIME?

— O, taip. Tardytojas pats 
manęs užklausė, ar aš žinąs 
už ką suimtas (nes mane suė 
mė Sasnavoj vedant misijas) 
Aš atsakiau: Man atrodo už 
tikėjimą — Taip, tik už tikė
jimą, patvirtino, Lietuvos uni 
versitetą baigęs tardytojas žy 
delis Lenskis

— Tai kaip, sakau, už tik ė 
jimą, jeigu talino konstituci 
joj aiškiai parašyta: TIKĖJI 
MO LAISVĖ!? — Kas konsti
tucijoj parašyta, t i tik tam 
siems žmonėms, kurie nieko 
neišmano, kaip jiems kitaip 
rašysi, bet tamsta mokytas ir 
pats gerai žinai, kad komu
nizmas ir religija yra du prie 
šai. Jiedu kartu negali būti, 
turi vienas žūti, o tamsta pla 
tini baisią nesąmonę, skelb
damas kažkokį išgalvotą Die 
vą ar sielą, kurių visai nėra. 
Dėl to tamsta esi komunizmo 
tikras priešas ir kaipo nepa
taisoma? ir užsispyręs fanati 
kas turėsi visą amžių būtika 
Įėjime tamstos prie žmonių 
daugiau negal’me prileisti.

— TA' KAIP. GERBIAMAS 
TĖVE, IŠTRUKOTE IŠ KALĖ
JIMO?

— Kitaip nebūčiau jokiu bū 
du išėjęs į laisvę, jeigu ne

Krikščioniškųjų idealų nenuilstantį vykdytoją, 
mūsų dvasios kantrų globėją 
TĖVĄ JONĄ BRUŽIKĄ S. J.

nuoširdžiai sveikiname 65 metų jubiliejaus proga, 
linkėdami sveikatos, ištvermės ir ilgiausių metų 

besidarbuojant Kristaus vynuogyne.
Kun A Milius, Prel. K. Miliauskas, 

J ir I Seliokai, Jono Antanaičio šeima 
A ir 4. Mošinskiai

NATO atsakė i VLIKO memorandumą

Ryšium su VLIKO Vykd 
Tarybos pasiųstu memorandu 
mu į Atėnus (ten įvykus NA
TO 15 valstybių užs. reikalų 
ministerių konferencijai), iš 
NATO gen. sekretoriaus pa
vaduotojo politiniams reika

Brazilija dideliu reformų išvakarėse

Brazilijos vyriausybės dar
bą nepaprastai sunkina biu 
džeto su nuostoliais suvedi 
mas teinančiais metais nu 
matoma, kad išlai ų bus dau 
giau- keturių šimtų/ bilijonų 
negu pajamų. Vyriausybė su 
ka galvą kaip šituos šimtas 
milijonu padengti Prispausdi 
nimas naujų pinigų reikštų 
kruzeiro visišką nuvertinimą.

Nežiūrint ekonominių sun 
kūmų kaikurios reformos jau 
yra neat dėliotinos Pirmoje 
eilėje žemės reforma Žemės 
reformai pravesti reikės ilges 
nio, bent dešimts metų laiko. 
Čia reikalas yra labai sūdė 
tingas. Neužtenka atrėžti že 
mês sklypas ir jį bežemiui 
atiduoti Naujakuriui reikia 
pa ,ėti įsikurti: pasistatyti na 
mus, įsigyti darbo įrank us, 
sėklą. Be to, reik ir būsimą 
naujakurį išmokyti ūkininkau 
ti Federalinė vyriausybė dar 
nėra išleidusi žemės reformos 
įsta ymo. Žemės reformą kol 
kas pradėjo vykdinti S. Pau

— Brazilijos užsienio reika 
lų ministeris Santiago Dantas 
šią savaitę lankėsi Lenkijoje. 
Užsienio politikoje, pasikal 
bėjime su spaudos a stovais, 
visiems pritaria. Pagyrė Ame 
rikos «pažangos programą» 
(aliança para o progresso), 

paskutinis karas Vokiečiai 
staiga puolė n sus, apmėtė 
kalėjiirą bombomis iš lėktu
vų, prižiūrėtojai išbėgiojo, 
mes išsimušėme kalėjimo du
ris ir štai dabar Brazilijoj.

— Ačiū. Tėve, už įdomias 
žinias ir nuoširdžiai sve’kiuu 
65 metų sukaktuvių p oga. 
Linkiu dar ilgai darbuotis mū 
su lietuvių tarpe.

lams R.W.J. Hooper’io gautas 
padėkos raštas. Drauge pa
žymėta, kad NATo tarpt se
kretoriatas eu dėmesiu prie 
mė minėtą VLIKo memoran
dumą

10 estadas, Bet dar tik pra 
džia darbo. Lig šiol žemės ga 
vo virš 400 šeimų, Vienos jų, 
jau įsikūrusios Marilia apylin 
kėje, kitos, apie Capivari ir 
Jau dar tik tebesikuria. Bet 
įdomus faktas, kad norinčių 
gauti žemės nėra per daug. 
Pavyzdžiui Marilia apylinkė
je neatsirado 200 šeimų norin 
čių gauti žemės.

Bankų reforma numatoma 
pravesti ta prasme, kad ir 
mažiems savininkams būt pri
einama paskola Taip pat jau 
atėjo laikas sutvarkyti darbi
ninkų dalyvavimą įmonių pel 
ne Arba sutvarkyti ir vykdin 
ti arba išbraukti iš konstitu- 
c jos

Numatomos reformos dange
11 kraštų jau yra pravestos ir 
duoda gerų vaisių. Brazilijo
je planingai pravesta žemės 
r< forma užpildys rinkas mais 
to produktais. Tada nei bul
vių, nei pupelių nereiks iš už 
bienio įvežti.

+» o» -♦» <•» «

taip pat pasisakė už koegzis 
tenciją su komunistiniais kraš 
tais.

— Brazilijos kariuomenė 
prie Urugvajaus rubržiaussu 
ėmė ginklų, kulkosvaidžių ir 
šautuvų kontrabandą Brazili
jon. Kam šie ginklai buvo 
skirti, nors nepareiškė, bet 
aišku, kad tai komunistų dar- 
bas.

— Amerikos jūrininkai jau 
šlipo Laose. Yra pavojaus, 
kad Laos gali virsti antra 
Korėja.

— Sovietų Rusija už kelių 
dienų pradės atomisiius sprog 
dinimus.

— ŠIO «MÚSU LIETUVOS» 
NUMERIO LEIDĖJAI YRA VI
SI PENKI BROLIAI RALIC- 
KAI: LIUDAS, FELIKSAS, VE
RONIKA, STASYS IR ANTA
NAS. AČIŪ JIEMS.

— Prancūzijos vyriausybė
je įvyko krizis. Penki krikš
čionių demokratų ministerial 
pasitraukė iš vyriausybės. Pa 
sitraukimo priežastis — nesu 
tarimas užsienio politikoje.

— Arželijoje «slaptoji ka
riuomenė» tebetęsia teroristi 
nius veiksmus. Kiekvieną die 
ną žūva dešimtys arabų.

— Prancūzijoje teisiamas 
generolas Salan, buvęs vyriau 
sias «slaptosios kariuomenės» 
vadas. Visą atsakomybę jis 
prisiėmė.

— Brazilija tuoj gaus 200 
milijonų markių iš Vakarų 
Vokietijos. Už tuos pinigus 
bus statomos mokyklos, ligo
ninės ir kitos kultūrinės įs
taigos Brazilijoje, Dalis tų pi
nigų teks Rio de Janeiro 
miestui. Favelų rajonuose bus 
statomos mokyklos ir ligoni
nės. Didžiausia dalis teks šiau 
rėš Brazilijai Pinigų naudoji 
mą kontroliuos Vokietijos vys 
kupų paskirti žmonės, kartu 
su Brazilijos vyskupų atsto
vais.

— Brazilijos šiaurėje, Ser
gipe estade prasidėjo labai 
stiprūs lietūs Daug kur nu
nešė tiltus ir kitokių nuosto
lių pridarė.

— Sulig paskutinių statisti
nių davinių Šiaurės Amęriko 
je yra 42 milijonai 877 tūks
tančiai katalikų Per paskuti
nius dešimts metų Amerikoje 
katalikų skaičius padaugėjo
13 milijonų Yra 27 arkivys
kupijos, turi penkis kardino
lus, 34 arkivyskupus if 195 
vyskupus. Kunigų turi55tūks 
tančius 500, 17.156 parapijas,
14 tūkstančių įvairių moky
mo bei auklėjimo įstaigų.

— Vilniaus radijas paskel
bė, kad Milane, Italijoj, lei- , 
džiamas žurnalas «Teorinė ir 
taikomoji geofizika» atskiru 
leidiniu, vokiečių kalba iš
spausdino fizikos matematikos 
mokslų daktaro Balio Tyros 
darbą «Debesų elementų natų 
ralaus radijo aktyvumo tyri
mas ir kaikurios su tuo susi
jusios problemos» Lietuvos 
mokslininkai atlieka tyrimus, 
turinčius didelę teoretinę ir 
praktinę reikšmę.
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lar apie Sovietu paroda Rio de Janeire
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iškilmingai atidaryta URSS 
prekybos ir pramonės paroda, 
dalyvaujant gubernatoriui La 
cerdai ir Rusijos Užsienių mi 
nisteriui. Paroda vyksta paro 
doms pastatytuose moderniš
kuose rūmuose S. Cristove ir 
truks ligi gegužės m3n. pa
baigos.

Rusų parodoje yra 9 sky. 
riai. I. Priengyje: propagan
diniai šūkiai apie taiką ir tau 
tų solidarumą (nėra - proleba 
ra, vieninkitės!), milžiniška 
Lenino galva (iš plast’kos, 
marmuro imitacija), visų So 
vietų respublikų gražiai apš
viesti herbai, sienose freskos, 
vaizduojančios žmonijos tech 
ninę ir mokslinę pažangą. Bu 
vęs «tautų mokytojas, genijus, 
neklaidingasis» Stalinas nei 
jokiu žodeliu, nei ženkleliu 
nepaminėtus.

II. Mokslo skyrius, kuria
me dominuoja sputnikai ir lu 
n kai bei mėnulis su rusų «pa 
krykštytomis» vietomis nema 
tomoj mėnulio pusėje. Visa 
parodyta modeliais, bet įspū- 
dys silpnas ir nerimtas.
III. Pramonės, transporto ir 
žemės kultūros skyrius, kuria 
me išstatyti sunkvežimiai, 
įvairios mašinos, traktoriai, 
popierio gamyba, vaisiai, ja
vai... Įspūdis, mačiusiam Va
karuose ar JAV se parodas, 
yra graudus ir juokingas. Veik 
visos mašinos kopij >s ir, rei
kia pasakyti, nevykusios, iš 
«kapitalistinio» pasaulio paim 
tos Pavz. «Riga» omnibusiu- 
kas yra prasta vokiečių «Com 
be» kopija. (Šiame skyriuje 
įvyksta incidentų, nes brazi
lai labai nori mašinas čiupi
nėti — mėginti, o parodos 
sargai neleidžia.

IV. Meno ir kultūros sky
rius, kuriame išstatyta įvai
rūs leidimai apie meną, teat, 
rą, rusų dailininkus Sienos 
nukabintos paveikslais, tarp 
kurių matosi ir Kuzmickio me 
džio raižinys — «Visos kaimo 

mergužėlės į mane žiūrėjo» 
— liaud es dainos ilustracija. 
Kūrinys meniškai vykęs. Iš 
40 paveikslų — 10 yra gana 
gerų. Knygų nors ir puoš
nių leidinių technika menka. 
Šiame skyriuje daug lankyto 
jų juokiasi iš parašo: «Prašo 
ma kuygų neišsinešti». Kadan 
gi toks parašas yra ir prie 
Lenino keliolikos tumų kny 
gų, tai viens brazilas garsiai 
komentuoja: «Neimčiau, kad 
ir dykai duotų». Šiame skyrių 
je galima nusipirkti knygų. 
Mažas pardavimo kampelis 
apgultas žmonėmis. Aš ir nu 
sipirkau ispanų kalba «En 
tierras dei Niemea» 286 psi. 
G. Metelskio knygą apie L e 
tuvą, išleistą Maskvoje 1959 
m., ii ustruotą giliaspaude t 1 
pinančią poią meniškų Lietu 
vos gamtovaizdžių ir keletą 
industrinių menkų foto nuo
traukų Iš knygos, išmetus 
komunistų partijos reikalau
jamas fantazijas, bendrai su 
sidaro gana gražus Lietuvos 
vaizdas.

V. Visuomenės auklėjimo 
ir mokymo skyrius pilnas me 
lagingų statistikų, idealizuotų 
fotografijų ir išpūstų pasigy
rimų.

VI. Liaudies sveikatos ir 
sporto skyrius irgi persunk
tas pasigyrimais. VII skyrius 
liaudies gerovės taip pat.

VII. InHiristo ir sovietex- 
porto skyrius. Čia išstatyta 
keletą didžiausių iš įvairių 
Sov respublikų fotogralijų, 
jų tarpe ir iš Lietuvos Gedi 
mino pilies bokštas su ispa
nišku užrašu: «Gedimino pi 
lis, XIV-XV a.» Šalia įvairių 
televizijų, radijo, foto apara 
tų randasi iMaskvos ir Rygos 
kvepalai, puikūs «Estijos ir 
Latvijos» (ne Lietuvos!) ginta
riniai išdirbiniai, kuriuos Rio 
de Janeiro dienraštis «Globo», 
kaip vienintelį parodos gražų 
dalyką, išgyrė Toji garbė tu
ri priklausyti Lietuvai. Matyt 
apsirikta tvarkant paroda. Iš 
gintarinių gabaliukų sudėsty

MŪSŲ LIETUVA

Leonardas Andriejus

Kraujas ir Vanduo
Gali Tu mane rytmečiams rasų neduot 
Ir aklinai užvert kalnų šaltinį —
Iš Tavo šono trykšta kraujas ir vanduo 
Ant žemės, jūros, ant žvaigždynų.

ViS'ieu aš jau, kaip Longinas, giliai tikiu 
Į Tavo dievišką galybę, Atpirkėjau
Užtiško vienas kraujo lašas ant akių, ■ ‘ 
Ir taip ūmai po kryžium praregėjau.

Dabar galiu skaityt alyvmedžių lapus — 
Šio ryto spindulių nebijo mano akys. 
Galiu atsigaivinti miros kylančiu kvapu, 
Prie Tavo kojų sielvartą išsakęs

Dabar man jau saldu ir vynas, ir tulžis, 
Kai Šermenų giesmė neplėšo skliauto — 
Yra tarp žemės ir dangaus ryšys : 
Alyvmedžiai suskato žiedus krauti. .

ta miesto vaizdas su gintari
niu para u: VILNIUS. Jei to 
parašo nebūtų, sunku atpažin 
ti,kad Vilnius Toliau: neblogi 
Kaukazo kilimai, tik nevyku
siai eksponuoti, medžiagos 
moteriškoms suknelėms labai 
neskoningai iškarstytos ir 
menkos kokybės Keletą iš
dirbtų kailių atrodo neblogi... 
Laikrodžiai ir laikrodukai 
«SLAVA» — primityvūs Pad 
rikai šdėstyta rusų, ukrainie 
čių, baltgudžių lia dies kury 
bos medinės lėlės. Kažkodėl 
netoli laikrodžių yra vitrinoj 
keletą automatinių šautuvų 
Sunku apie jų gerumą spręs 
ti iš tolo, i ai chaotiškiausias 
skyrius, be jokios meniškos 
linijos, menkai apšviestas, be 
jok’ų paaiškinimų parašų, ku 
rių, beje, trūksta visoje paro 
doje o jei ir yra, tai mašinė
le parašyti — prie geriausių 
norų — neišskaitomi,.

IX skyrius — filmų rodymo 
ir madų parado sakė, — dide 
lė, moderniška, visada pilna 

lankytojų. Man neteko daly
vauti madų parade, nes neno 
Tėjau dar kartą mokėt' 150 cr 
atseit, trigubai už įžangą. Ma 
tyt, rusai madų parodą laiko 
už vis svarbiausiu daiktu. An 
tra vertus jų esame prisižiū- 
rė ę televizijose ir, atrodo, 
labai jau kapitalistiškos ir 
tinkamos tik buržujams Ma
tyt, viskas imituojama.

Bendrai — paroda daro men 
ką įspūdį Ją pagražina mo
derniški braziliški parodos rū 
mai, bet ne rusams už tai gar 
bė Reikia pasakyti rusai men 
ki psichologai, arba jie neda 
vertina brazilų; nebuvo aiš
kintojų. Reti budėtojai pak
lausti — dažnas nesuprasdavo. 
Pakartotinai kamantinėjami 
pykdavo, ar rodydavo panie
ki. Nebuvo pažymėto jokių 
kainų Šampano (rusiško) bu
vo prikrauta bent 40 bonkų, 
bet parašai ant butelių rusiš
ki, armėniški ar gruziniški, 
atseit, brazilui veik — kiniški. 
Beje, III sk. išstatyta 8 Lietu

1962 m gegužės 19 d- 

vos kviečių pėdai, miežių, li
nų... visi perrišti lietuviško
mis juostomis. Obuoliai (iš 
vaško) gražūs, bet agurkai 
(taip pat iš vaško) visiems 
sukelia juoko, nes piršto ilgu 
mo, tuo tarpu Brazilijoj agur 
kai pasiekia dviejų sprindžių. 
Jau kad darė, iš vaško galė
jo ilgesnius padaryti Ne psi
chologai. Gal geriausią įspū
dį vakariečiui darė teatro de 
koracijų maketai.

Bet propa»gandinių leidinių 
visur pilna, kuriuose per 90% 
melo. Pav. vienam leidiny 
URSS sudaro 15 federuotų 
respublikų, kiekviena respu
blika (tai i ir Lietuva ) turin
ti savo konstituciją ir savo 
pilietybę. Turinti aukščiausią 
sovietą, vyriausybę, imną, 
gerbą ir vėliavas (koks me
las!) Federuotos valstybės pa 
čios tvarkosi ekonomiškai 
K EKVIENA RESPUBLIKA tu 
ri teisę išlaikyti savo ginklu0 
tas pajėgas (sic!) ir gali už- 
megsti tiesiogimus santykius 
su užsienio valstybėmis etc. 
Ar Sov. Lietuva daug užmez
gė? Tai girto vebliojimai Tn 
me leidinyje pažymėta, kad 
Sov. Sąjungoj yra 220 milijo
nų gyventojų, o komunistų 
partijoj 10 milijonų ir tai tik 
jų žodžiais, o kiek iš tų 10 
milijonų prisirąšit siu tik dėl 
to, kad gautų geresnį darbą 
ir privilegijas — nesako. Tai 
gi, kokia su visų gyventojų 
skaičiumi disproporcija! Bet 
kokį % suda o valdininkų luo 
mas — nesako

«LIETUVIŠKUMAS» PARO
DOJE, išskyrus javų pėdų ap 
lankus iš juostų, kankles, ku 
rios padėtos be parašo tarp 
rusiškų medinių neskoningų 
lėlių, gintaro gabalo su para
šu VILNUS, (net miesto pava 
dinimo neparašė taisyklingai), 
dail. Kuzmickio medžio raiži
nio, taip daugiau nieko ir nė 
ra lietuviško parodoje. Latvi- 
ją reprezentavo omnibusas, 
motociklas, kvepelai, šprotai, 
gintaras. Visa kita parodoje 
buvo pabrėžtinai rusiška! Nė-

(pabaiga 3 pusi)

T. Angelaitis

Tikinčiųjų Sukilimas
(tąsa)

—• Gerai Ryt, berods, aš 
vėl vyks .u į parapiją. Dabar 
gi reikia truputį pailsėti

Nuėjęs į kambarį, kunigas 
Tadas dar negulė. Atsiklau
pęs jis ilgai meldėsi... Už Vac 
lovą... Tėvynę... sau stipry
bės prašė.

« ☆ *
Sekančią dieną enkavedis

tai buvo didžiai susirūpinę. 
Juk žmonės pažadėjo vėl su
sirinkti. Reikėjo pasiruošti. 
Buvo suorganizuoti sekėjų ka 
drai, milicininkų būriai. Rū 
mū palėpėse per mažus lan
gelius iškišo kulkosvaidžių 
vamzdžius. Gal žmonės pabi
jos, o gal ir «malšinti» rei
kės.

Apie dešimtą valandą vėl 

pradėjo rinktis žmonės. Jų 
rinkosi vis daugiau ir dau
giau. Šiandie žmonių prisirin 
ko daugiau kaip vakar. Vėl 
pasigirdo šauksmai:

— Atiduokit kunigą Gnąžin 
kit kunigą! Jūs pavogėt mū
sų kunigą!

Tarpduryje pasirodė vienas 
enkavedistas, matyt, pasiry 
žęs dalyką paaiškinti. Minia 
dar smarkiau sušuko:

— Atiduokit mūsų kunigą!
— Mes jokio jūsų kunigo 

neturim, — mėgino aiškinti 
enkavedistas.

— Meluoji! Grąžinkit kuni 
gą! — skambėjo sutartini bal 
sai.

Enkavedistas, pamatęs, kad 
jo aiškinimu niekas netiki, 
greit dingo. Minia triukšmą 

vo. Greit pasirodė kitas en 
kavedistas.

— Kunigą! Grąžinkit kuni
gą! —• žmonės vis smarkiau 
ir smarkiau šaukė.

— Kunigas nugabentas į 
Vilnių Mes jo atiduoti nega 
lim. tkirstykitės!

—- Meluoji!
Ir šitas enkavedistis minios 

neįtikino. Pasirodė trečias.
— Apie jūsų kunigą mes 

nieko nežinom, — aiškino tre 
čiasis

— Kaip nežinot?! Meluoja
te nesusitarę! Greičiau grąžin 
kit mūsų kunigą jūs pagro
bėt, jūs ir grąžinkite! — mi
nia vis labiau niršo.

Turėjo dingti ir paskutiny
sis enkavedistas «raminto
jas» Dabar jie nusprendė gu 
drumu minią suvaldyti. Vėl 
pasirodė enkavedistas ir, tru
putį apraminęs minią tarė:

— Su tokia minia sunku su 

sikalbėti Duokite čia savo 
atstovus.

— Jūs juos areštuosite, ne 
bepaleisite.

— Mes nieko jiems nedary 
sime Tik susikalbėti norime.

— Tik pamėginkit nepaleis 
ti! Pamatytumėte! — mėgino 
grąžinti kiti.

Minioje prasidėjo šnabžde
sys. Pradėta tartis, ką pasiųs 
ti kaipo atstovus. Atstovų pa 
reigos buvo labai pavojin
gos. Atstovai galėjo iš enka 
vedistų namų nebegrįžti. Ta 
čiau atsirado drąsių savano 
rių: parapijos malšalka Pe 
tras Kreiba, Emilija Damoše 
vičiūtė ir Kazimieras Jaučius. 
Paskutinysis buvo tas pats, 
kuris kunigo suėmimo vakarą 
buvo užsidegęs kunigą išlais 
vinti Šie trys atstovai nuėjo 
į vidų. Minia kiek aprimo. Vi 
si laukė išeinančių atstovų

Atstovus gi nusivedė į tar 

dymų kambarį ir pradėjo ap 
klausinėti, kaip paprastai per 
tardymus: pavardės, vardo, gi 
mimo datos ir 1.1.

— Mes ne į tardymą atvy
kom, — pradėjo Keiba, — mes 
ne kokie prasikaltėliai esa
me. Mes tik šių žmonių var
du pasikalbėti atėjome.

— Tai ko gi jūs norit ?
— Jau šimtą kartų sakė

me. Jūsų bernai pagavo mū
sų kunigą. Tad ir atiduokit, 
grąžinkit mūsų kunigą.

Būkite ramesni, nes tuoj 
areštuosime.

— Mes to neb:jom. Areštuo 
kite! Mes einam už teisybę. 
Tik atiduokite mūsų kunigą. 
Areštuokit mus tris, bet grą
žinkit vieną, kuris yra nie 
kuo nekaltas, kurio mes ir 
reikalaujam.

— Kas jus suagitavo? Jūsų 
kunigai?

— Mūsų agituoti nereikia.
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PET MEMORANDUMAS NATO 
KONFERENCIJAI

Ryšium su Vakarų veda
mais pasitarimais su sovie
tais, paskelbtais galimais pa
siūlymais, Pavergtų Europos 
Tautų Seimas savo memoran 
dūme NATO nariams, jų kon 
ferencijos proga Atėnuose, nu 
rodė į Vakarų politikos gali 
mą poveikį pavergtosioms Eu 
ropos tautoms. Memorar da
me iškelta* Vakarų neryžtin
gumas ir nurodyta į galimas 
susitarimų išdavas, Kalbėda
mas daugiau kaip 100 milijo
nų pavergtų europiečių var
du, PET Seimas pageidavo, 
kad būtų prižiūrėti galimi žy 
giai kai kurioms nuolaidoms 
sovietams, Berlyne išlaikant 
dabartinę padėtį. Vakarai tu
rėtų parodyti ne tik ryžtingu 
mą Berlyno klausimu, bet ir 
sovietams patiekti konkrečią 
programą dėl susitarimo visos 
Europos klausimais ir remian 
tis tautų apsisprendimo teise. 
Tikima, kad NATO valstybės 
nedelsiant pareikš savo prisi 
rišimą prie laisvės ir taikos 
idealų Panašaus turinio tele 
grama PET Seimas balandžio 
19 d. pasiuntė ir JAV prezi
dentui J. F. Kenedžiui.

— Lietuvoje numatoma sta 
tyti nauja opera «Saulės mies 
tas» jos veiksmas nukeltas į 
17 amž. antr sios pusės Vii

(pabaiga iš 2 pusi) 

ra nieko tikrai sovietiško
Parodoj dominavo elektros 

jėgainių maketai, primityvūs 
sunkvežimiai, automobiliai, ke 
liamieji kranai., bet tokių 
«eksponatų» pilni Brazilijos 
užkampiai ir krautuvės Pro
tingam žmogui Sovietų Paro
da yra jų galybės kompiomi 
tacija Ir pasityčiojimas Ko
munistuojančiam, gal būt «ste 
bukLsr, nes teko matyti sve
čių knygoje kontroversiškų 
išsireiškimų: vieni liaupsina, 
kiti ironizuoja.

Jonas Sartokas

nių, o muziką paruoš muz A. 
Račiūnas To paties Račiūno 
opera «Marytė», pas rodžiusi 
pri metus, buvo pirmoji 
«tarybinė» lietuvių opera, su
kurta bolševikinio režimo me 
tu. Vėliau pasirodė dar septy 
nios operos, jų tarpe «Pilėnai», 
«Vaiva», «Dalia», «Frank Kruk» 
ir kt. į

JARGAS SU STALINU

Čekbslovakų komunistai per 
sistengė ir pastatė patį di 
džiausį oaminklą Stalinui, ku 
rio vien statula sveria 30 to
nų. Dabar sudaro problemą, 
kaip ją nugriauti? Buvo pa
siūlymas statulą susprogdinti, 
o paminklą panaudoti «išlais
vinimo* nuo buržujų paminė 
jimui, bet toks pasiūlymas 
techniškai ir finansiškai neį
manomas. Tą sunkumą pa i- 
siūlė viena anglų firma labai 
lengvai ir pigiai likviduoti, 
sulyginant tą paminklą Praho 
je su žeme Bet atsakymo iš 
Prahos londoniškė firma dar 
negavo

KINIJAI G°ĘSIA BADAS.

Kinijoje vienoje srityje siau 
čia formalus badas, bet jis 
prasiplės greitai, ir po visą 
šalį Kovo pabaigoje Pekine 
įvyko slaptas kinų liaudies 
kongresas Jame apkaltintas 
KrušMovas, kad nesiskaito 
su marksiszmu ir, kad yra 
atskalūnas bei oportunistas, 
bet ar griebsis griežtų prie
monių prieš Krnščiovo politi 
ką, dar neaišku, greičiausiai 
pakol kas pasitenkins žodžių 
Ir kr tikos «karu».

LOVA SUKÉLÊ KRIZĘ

Ganos ministério žmona pa 
matė Londone auksinę lovą 
ir būtinai užsispyrė ją įsigyti 
už 8 400 svarų, kas sudarytų 
maždaug 8 milijonus ir 400 
tūkstančių kruzeirų Ministe- 
ris telefonavo žmonai, kad 
tos lovos nepirktų, bet žmona 
užsispyrė ir nusipirko- Gano 
je dėl to kilo valdžios krizė 
ir atrodo ministeriui reikės

Audronė

Nerimas
Saulė nubučiavo sniegenas baltai — 
Lyg dangus — žibučių mėlyni žiedai, 
Lyg dangus tėvynės mano tolimos, 
Šaukia, mėlynuoja — kviečia į namus.

Saulėje panirę kloniai ir kalnai, 
Meldžias Sutvėrėjui miestų peleną' 
Meldžias griuvėsiai birantys, juori — 
Niekur savo žemės, niekur nėra idi.

Nerimas, kaip vinys Baltijos tavos, 
Plakasi, kartoja vardą Lietuvos, 
Nerimas, lyg upė nešanti ledus, 
Griauna atminimuose birančius krantus.

Kur tu, mano žemė? — šaukia ilgesys, 
Mano laukų vėjau, kur gi tu esi?
Nerimas, lyg upėm tekanti lava — 
Kur tu, žibuoklinė mano Lietuva.

atsisakyti, kam aikvoja šalies 
pinigus tokiems niekau s

SOVIETŲ EKSPERIMENTAI
STUMIA ŪKĮ Į KRIZE

Kruščiovo eksperimentai že 
mės ūkyje nuolat kaiteliojasi. 
1954 m. buvo paskelbtas Ka 
zakstano stepių išdirbimas. 
Naudos buvo iš to mažai, nes 
išarus stepes, pakilo audros 
ir visą derlių sunaikino dul
kės 1955 m pasėlių tvarky
mas visoj Rus’joj buvo paves 
tas kolchozams, o sekančiais 
meta s tas patvarkymas vėl 
buvo pakeisas Gi 1957 m. 
triukšmingai pagarsintas šū 
kis - pasivyti Ameriką. O 
sekančiais metais panaikin 
tos ūkio mašinų stotys ir įsa 
kyta, kad tas mašin s įsigytų 
patys kolchozai. Praėjusiais 
metais įvesta vėl nauja duo 
kliu priežiūros sistema, o Pa 
baltijos kraštams atnaujintos 
grūdų prievolės. Žodžiu So
vietai beveik kasmet kaltelio 
ja žemės ūkio sistemai ir tas 

nepagerins sovietų ūki, bet jį 
taip sujaukia, kad paskui ne 
bežino, kaip išnarpalioti.

HITLERIS IR STALINAS 
VIENMEČIAI

Kruščiovas savo 68 metus 
minėjo balandžio 17 d., o Hit 
leris jeigu būtų gyvas, minė 
tų to paties men. dO d. ir tiek 
pat metų amžiaus.

MIRĖ NUO ALKOHOLIO

Jau anksčiau buvo praneš
ta, kad Stalino sūnus mirė, 
sulaukęs vos 40 metų, o da
bar sovietų šaltiniai paduoda 
ir priežastį, girdi, nuo alko- 
cholio, arba rusiškos vodkos.

VĖL IŠ BAŽNYČIOS MUZÊ
JUS

Žinome, kad Vilniaus kated 
ra jau šonai paversta muzė 
jumi, o paskutiniai praneši 
mai iš Lietuvos tvirtinama, 
kad ir Kauno Įgulos bažnyčią 

ištiksiąs toks pat likimas, nes 
joje rengiamas atidaryti kaž 
koks muzėjus.

RŪKYMAS KENKIA KŪDI
KIUI

JAV bių žymus mokslinin
kas Dr. Richard Masland pra 
nešė senato mokslinei komi
sijai, esą tyrimai parodė, jog 
rūkančioms motinoms gimsta 
daug mažesni vaikai ir ku
rių sveikata nėra atspari į- 
vairioms ligoms. Tas eksperi 
mentas buvo padarytas su 
7.500 moterų.

UŽDARYTA BAŽNYČIA

Iš Lietuvos atėjo žinia, kad 
Pašilės bažnyčia uždaryta. 
Bažnyčios uždarymo priežas
ties bolševikai nepaduoda,

KAIP ATRODO VILNIUS

1 Vakarų Vokietijos laikraš
tis «Haimatsstimme» paduoda 
kai kurias žinias apie Vilnių. 
Laikraštis nurodo, kad atre
montuota elektros stotis ir 
atstatytas Žvėryno tiltas. Taip 
pat atstatyta, per karą buvu
si sugriauta, geležinkelio sto 
tis su didele lenta į miesto 
pusę, kad Vilniuje lankęsis 
1895 m. Leninas. Gatvių var
dai daug kur pakeisti į rusiš
kus ir komunistiškus. Lukiš- 
kio aikštė pavadinta I enito 
vardu, Napoleono aikštė —- 
Kutūzovo ir 1.1. Gedimino bokš 
tas atremontuotas, o Trijų 
Kryžių puikus meno kūrinys 
nuverstas Vilniuje veikian
čios tik 7 bažnyčios, gi kitos 
arba uždarytos, arba pavers
tos muzėjais ar saidėllais. 
Prie Gedimino kalno pastaty 
ta Puškinui paminklą*, o Ber 
nardinu sode įrengtas jauni
mo stadionas.

— Ryšium su 50 m. sukak
timi dail D. Tarabildienei A. 
Tarybos įsaku suteiktas «nu
sipelniusios meno veikėjos» 
garbės vardas;

Mes ne tamsuoliai. Mes patys 
žinom, ko susirenkam ir ko 
reikalaujam.

— Nemandravokit! Tuoj at- 
šaldysim! Uždaryk burną! Nu
tilk! Pasakyk, kas jus suagi
tavo? Sakyk, ko tyli?

— Liepei tylėti, tai ir tyliu.
— Atsakyk, jei klausiu.
— Gerai Grąžinkit mūsų 

kunigą!
— Geruoju dalyko, matyt, 

nebaigsime — pasakęs tardy
tojas išėjo ir greit grįžo su 
penkiais ginkluotais NKVD 
kariais.

— Areštuoti! Supūsit kalė
jime! — pasakęs enkavedis
tas išėjo.

Kariai išsidėstė: du prie du 
rų, trys prie angų.

— Tai ką jūs čia su mu
mis darot? — norėjo pradėti 
Kazimieras.

Sargybinis tuoj atstatė su 
durtuvu šautuvą, duodamas 
ženklą nutilti. Atstovai nuti

lo, susimąstė. Gal jie iš tų na 
mų ir nebeiše s. Juk reusku 
ris, patekęs į tuos namus, Į 
laisvę beišeina

Minia nesulaukdama atsto 
vų pradėjo nerimauti

— Teišeina atstovai Grąžin 
kit atstovus! Tai taip jūs pil 
dote savo pažadus! Jūs juos 
areštavot! Mes visus langus 
iškulsim Žūsim, bet išreika- 
lausim!

Enkavedistai tarėsi! Jie ne 
sidrovėtų paleisti į minią kul 
kosvaidžių ugnį Bet turi įsa 
kymą: ko; kas ginklų nevar
toti. Dar ne laikas buvo mi
nias šaudyti, kaip kad įvyko 
Rusijos miestuose.

Po pasitarimo pas atstovus 
ateina ik? šiol dar nematytas 
enkavedistas ir taria:

— Eikite, nuraminkite stau
giančią minią!

- O ką mes turime sakyti 
dėl kunigo?

— Kunigo čia nėra Tik nu 

raminkit minią. O jeigu nenu 
rimsit, tai savo galva atsa
kysiu

— Kaip mes savo galva ga 
lim už kitus atsakyti? - mė 
gino kalbėti Keiba.

— Eik, kad sakau! Ne vie
ta čia loti!

Atstovai išėjo. Minia, pama
čiusi išeinančius šaukė;

— Žinom, ką jūs pasakysi
te Tegu grąžina mums ku 
nigą!

Buvę atstovai įsimaišė į mi 
nią. Triukšmas vis didėjo. En 
kavedistai griebėsi jėgos. Mi 
nioje staiga atsirado daug mi 
licininkų. Nugirdę balsiau kai 
bantį, čiupo, areštavo ir ve
dėsi.

— Petrai! — šuktelėjo Al
dona, pamačiusi, kad milici
ninką eina prie septintos kla 
sės gimnazisto, jo suimti

Petras atsigręžęs'ir pama
tęs milicininkus, šoko per čia 
pat esančią aukštą tvorą. Mi 

licininkas nebesusilaikė: išsi 
traukęs brauningą, šovė. Bet 
buvo per vėlu. Petras buvo 
jau už tvoros ir greit dingo 
už namo kertės

Keletą vyrų, moterų ir mo
kinių milicininkai nusivedė į 
NKVD požemius. Žmonės,ma
tydami, jog daug bus areštuo 
tų, daug nekaltai nukentės, 
pradėjo skistytis.

— Palaukit, mes rytoj dar 
atvyksim — šaukė iš minios

Viename kampe pasigirdo 
«Marija, Marija» giesmė. Greit 
užgiedojo visi ir pradėjo skirs 
tyti s.

Suimtieji buvo tardomi, grą 
sinami. Vienus greit u paleido, 
kitus tik po keletos dienų, 
o kai kurie jau ir nebegrįžo. 
Vienam kitam pavyko pabėg 
ti Vienas mokinys iššoko iš 
antro aukšto ir pabėgo.

Dabar enkavedistai dar la
biau susirūpino. Minių triukš 
mai jiems buvo labai «nema
lonus». Reikėjo Užkirsti kelią 

bet kokiam neramumui Buvo 
pranešta centrinei valdžiai į 
sostinę. Vidaus Reikalų Komi 
šariatas kreipėsi į vyskupą 
reikalaudamas, kad vyskupas 
suramintų tikinčiuosius. Iš 
sostinės buvo prisiųsti specia 
lūs valdininkai enkavedistai. 
Jie turėjo budėti, kad neįvyk 
tų sukilimas. Miesto gatvėse 
buvo išstatytos sargybos. Jei 
gatvėje susitikdavo daugiau 
kaip du žmonės, sargybiniai 
tuoj išskirstydavo. Prie NKVD 
namų buvo pastatyta susti
printa sargyba Dabar jau pro 
kiekvieną tų namų langelį ir 
plyšelį kyšojo kulkosvaidžio 
vamzdis Visa tai buvo prieš 
žmones, kurie norėjo atsiimti 
nekaltą pagrobtą kunigą.

(B. D.)

3



B. Brazdžionis NAŠLĖS SKATIKASTyliosios Didvyrės
Alfa Sušinskas

Prieš kelerius metus vie
nas Amerikos laikraštis pas 
kelbė tėvo pergyvenimus, kai 
jis savo žmoną buvo išleidęs 
vi*ai dienai pasižmonėti, pats 
pasilikdamas namie prie ke
turių mažų vaikų: 1, 3, 5 ir 6 
metų amžiaus.

Šeimos tėvas buvo buhalte 
ris Todėl jis nutarė suregis
truoti savo darbus namie, vai 
kučius besaugant. Kai žmona 
sugrįžo, jis turėjo šitokią sa 
vo vienos dienos apyskaitą:

Vaikams duris atidarė — 
106 kartus, jiems duris užda
rė — 106 kart, batraščius su
rišo — 16 kartų, roplojantį 
mažytį apsaugojo nuo pavo
jų — 21 kartą, juos sudraudė 
žodžiu «negalima» — 104 kar 
tus, likvidavo jų peštynes — 
18 kartų, jiems duoną užte
pė — 11 kartų, skanumynų 
padalino — 28 kartus, atsilie
pė į telefoną — 7 kartus, 
jiems nosį nušluostė — 22 kar 
tus, patarnavo jų asmeniniuo 
se reikaluose — 21 kartą, at 
sakė į jų klausimus — 60 kar 
tų, nežinojo ką atsakyti, ar 
neatsakė jų klausiamas — 52 
kartus, neteko kantrybės — 
47 kartus, patarnavo įvairiuo 
se kituose reikaluose — 120 
kartų, per tą laiką savo žin
gsniais nukeliavo maždaug — 
5 mylias.

Šeimos galva, perduodamas 
dienos pareigas žmonai, buvo 
visai išsekęs ir nusiplūkęs...

Iš tikrųjų kalbant, visų mo 

tinos darbų, didelių ir mažų, 
net neįmanoma suregistruoti, 
ir jokia statistika jų tiksliai 
nepavaizduos. Motina rūpina 
si savuoju vaiku nuo pirmos 
motinystės valandos iki užmer 
kia ji akis amžinam poils ui. 
Tikima, kad ir po favo m r- 
ties Viešpaties prieglobstyje 
motina nesiliaujanti rūpintis 
savo vaikais... Neperdėdami 
galime ją pavadinti savo vai; 
ko akimis ..

Motina iki gyva būdama te 
siekia vaiko laimės. Ji save 
aukoja, kad vaikas klestėtų 
Ji aukojasi nuolat, niekam ne 
matant, nežinant, dažnai Ir 
pačiam vaikui nenujaučianc. 
Jos aukojimasis yra idealiau 
sias, nes ji iš savo pasiauko 
jimo dažniau s ai nieko sau 
nelaimi — ji yra laiminga sa 
vojo vaiko laime: jo laimė y- 
ra jos laimė. Jei vaikui kar
tais atrodo, jog motina su
pranta laimę netiksliai, viena 
šališkai ir net klaidingai, — 
jis turi atsiminti, kad motina 
siekia vaiko laimės ne pagal 
kurias nors filosofijas ir ne 
pagal vadovėlių taisykles, bet 
savo širdimi, visa savo moil- 
niška prigimtimi, visu moti
niškumu. Meilė ir pagarba 
joms tebūnie!

Vaikystės Takai
Tenai pavasario saldi sula 
Iš atminimų balto beržo teka, 
Tenai regi dienų vaikystės taką, 
Ir debesėlis supas kaip sala

Danguj, kur akys spindi angelų
Ir mėnuo saugo tavo sapną saldų,
Ir tu girdi baltų alyvų maldą,
Nors jau vėlu, nors jau vėlu, vėlu...

Tenai tu grįžt ir iš kalnų gali,
Gali keliaut ir per augščiausius kalnus, 
Ir nepabus lizde paukšteliai šve.nūs, 
Ir visos gėlės bus tau pakely,

Kur Pirmajai Komunijai rinkai,
Kur pirmai meilei tartum džiaugsmą skynei...
Bet — tik svajonė tie laukai lininiai, 
Bet — tik svajonė tie visi takai

— Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugija birželio mėnesį 
rengia lietuvišką vakarą. Bus 
vaidinama Kesiūno trijų veiks 
mų drama «Vergijos Griuvė
siuose». Iš jaunimo moterims 
kaip artistai talkininkauja Ele 
na Šimonytė, Vincas Tūbelis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Albinas 
Neliekas ir Romas Dovydai
tis.

— Ateitininkų tautinių šo
kių repeticija įvyks šį šešta
dienį 18 vai Gimnazijos salė 
je. Visi grupei priklausantie

ji prašomi nesi''ėluoti. Jei 
kas norėtų į grupę naujai įs 
toii dabar yra paskutinis lai
kas.

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.

Cicero JAV Aukštesniosios 
Lituanistikos mok. V klasės 
auklėtojas vieną rytą gavo iš 
vieno savo auklėtinio voką 
su banknotu ir tokio turinio 
raštelį: «Pasižadu per 3 metu» 
atsisakyti Kalėdinių dovanų 
ir gautus pinigus mokėti mū
sų brangios mokyklos reika
lams. Taipogi pasižadu užau
gęs ir baigęs mokslą niekuo
met nepamiršti lietuviškos mo 
kyklos ir ją remti. Jei kar
tais apleistų mane tėvynės 
meilė, parodykit man šį pasi
žadėjimą Prašau visų neap
leisti mūsų mokyklos, nes 
mes ją mylim ir norim moky 
tis. Galiu drąsiai už visus sa
vo draugus ir drauges tą pa
sakyti» Pasirašo Bronius Al
gimantas Ingaunis

Kaip tą reikalą pavadinti? 
Gal nebus perdaus pasakyta, 
jog tai šviesus žiburėlis tam
sią ir šaltą naktį.

(Draugas)

— Susitiko tėvas su sūnu
mi po 55 metų. Tai įvyko 
Grant Pass, Ore, kur Row- 
ley, 92 m, buvo sužeistas, o 
jam pirmą pagalbą suteikė 
farmacininkas Rowley, 61 m., 
kuris iš tatuiruočių inicialų 
ant rankų, pažino, kad tai jo 
tėvas. Sūnus galvojo, kad tė
vas seniai miręs.

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Turėjau nelaimės sufabri
kuoti mitą, kad man angelas 
knygon paveiksliuką įdėjo, o 
tas «angelas», kaip vėliau pa 
aiškėjo, buvo tretininkė Ulo- 
zaitė.

Sekančią žiemą iš kažkur 
atsirado mūsų namuose lietu 
viškų pasakų rinkinėlis. Tai 
buvo skolinta. Neprisimenu 
nei . kieno tos pasakos surink 
tos, nei kada, nei kur išleis
tos, bet tą knygą norėjau tu
rėti: joje buvo pačios popu
liariausios ir pačios & būdin
giausios mūsų pasakos. Nie
kad jos ir vėliau neteko ma
tyti. Buvau mažas metais ir 
ūgiu, tai tapau tėvo klientų 
dyvu Stambūs vyrai plačio
mis ir šiurkščiomis rankomis 
glostydavo mano rudus plau
kus, kai aš tas pasakas jiems 

skaitydavau. Kartą, ar tikrai 
mano skaitymo sujaudinti, ar 
tik cavalleria rustieana veda 
mi, trys vyrai man davė pini 
gų: du po auksiną, o vienas 
net pusrublį — knygoms pirk 
ti. Motina privertė mane ran- 
kas jiems pabučiuoti. Nuosa
vybės jausmas manyje dar ne 
buvo įsikūręs, tai pirmąjį sa
vo honorarą atidaviau tėvui- 
Jis, aiškumuos knygoms iš
leido.

y; ■
Tėvo ^lektūra buvo labai 

speciali: religija tik ir moks 
las. Ypač mėgo ir pirko Ge. 
ručio populiarizacijas: Sodie
čio draugus ir panašias. Ture 
jo net jojo sudarytą Zoologi
ją, spėju — labai brangią kny 
gą. Tėvas mėgdavo kalbėti ir 
ginčytis religinėmis ir moks
linėmis temomis su savo kli 
entais kalvėje ir su savo dė

de namuose. Jo dėdė buvo 
skeptikas. Kai tėvas tvirtin
davo, kad žemė apvali ir su
kasi aplink save ir saulę, dė 
dė į jį su pasigailėjimu žiū
rėdavo ir sakydavo: «Kaziuk, 
nagi tik tu pagalvok, ar ji ga 
Ii taip į visas puses sukinę 
tis! Jei ji suktųsi, tai seniai 
mums visiems būtų galvas nu 
sukusi». Tėvas mėgindavo at 
remti mokslo dėsniais ir net 
su obuoliu parodyti, kaip ji 
sukasi, bet dėdė buvo nepa
judinamas ir laikėsi savo kos 
mogonijos: jam žemė buvo 
pliokščia ir dargi net su briąu 
nomis, kad marių vanduo ne- 
išsilietų, o saulė bėgo aplink. 
Juodu kartais taipįsikarščiuo 
davo, kad vienas kitą beveik 
kvailiais išsivadindavo, bet 
klausimas vis likdavo atviras 
ir jie mielai priėjo grįždavo. 
«Jei žemė sukasi, tai kodėl 
miškas vietoje stovi, a?» Tė
vas juokdavosi ir n eko neat 
sakydavo.

Beletristikos tėvas nemėg

davo: visa, kas ne religija ir 
ne mokslas, jam buvo tušti 
plepalai. Jis buvo šv. Kazi
miero draugijos narys, ir jei 
tokių knygų gaudavo, tai kam 
nors padovanodavo. Vėliau 
brolis įsigijo Genovaitę ir Ma 
geltoną. Kai jis garsiai tai 
skaitydavo, motina verkdavo 
ir liepdavo net nutraukti skai 
tymą, o tėvas šaltai laikėsi ir 
tvirtino, kad tokios istorijos 
esančios nuo pradžios iki ga 
lo išlaužtos iš piršto. Pirmoji 
pasaulinė knyga, kuri ir tė 
vui patiko, buvo Robinzonas.

Knygas uoliai skaičiau, bet 
nerinkau. Pirmasis autorius, 
kuris mane pavergė, tai Šekš 
pyras, bet tai jau buvo 3 je 
gimnazijos klasėje. Jį baisiai 
panorėjau turėti ir niekad ne 
siskirti. Prieš Cai mane buvo 
sujaudinę tik du rašto daly
kai Dar mažą mane labai gi
liai sujaudino ir paveikė dar 
že rastas vėjo nešamas iš 
knygos išplėštas purvinas ir 

nublukęs lapas, kuriame štai 
ką įskaičiau: «Mes gyvenome 
prie upės, anapus upės juoda 
vo miškas Vasarą eidavova 
upėn maudytus, o miškan uo 
gautų, grybautų ir riešutau
tų..» Tas sakinys man pakvi
po kažkokia nuostabia laisve 
ir džiaugsmu, kurio jau man 
tada stigo. Perskaičiau kelis 
kartus tuos žodžius, stovėda
mas arime, ir apžvelgiau vi 
są akiratį: kaip buvo skurdu 
ir siaura mano gimtinėje, o 
kaip platu ir miela tenai, to 
puslapio krašte Dažnai po to 
pagalvodavau, kur galėjau 
rasti gražesnį ir didingesnį 
gamtovaizdį, kaip mano pa 
ties kieme, ypač įkopus į so
dyboje buvusį piliakalnį Nu
sivaliau tą radinį ir saugojau 
ka;p brangenybę? Kai būdavo 
gražu, pasiimdavau savo lobį 
ir kopdavau ant piliakalnio 
kauburės, ir garsiai skaityda
vau dangui ir žemei.

(B. D)
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1962 m. gegužės 19 -d.
/

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

MUSIJ LIETUVA 5 pusi

Lietuvi
Klausyk ir temk

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.

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

I/2E.V5 GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 cĮ 101/102 Rua Coelho Neto, 281

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

Escxitório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(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 Junto 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 JO>E DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 • VILA ZULINA - SÃO PAULO

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

ANTAKI© PAViytCM©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta] 4118 - Vila Zelina. Tel 6'-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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

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.

'iEjfCKITCRIC CONTÁBIL

NAJCIMENTÇ
4*

Irmãos Nascimento .
REG. 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 — Nejudamo turto pardavinės 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S Paulo 

------------------ .-------------------------- -----------------------------------------

Aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

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

|4.o - Sala 7-Tel., 37-0324 
no 14,00 iki 18,0 J vai.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A BI U N-A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 — Boin Retiro --------

t

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

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

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

los Gomės, 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.

K. 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 
.151.

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

V1ENINTEL AI ATSTOVAI G ARŠIOJOJ V ANDENS LINDO Y A

IKMÃCJ CACCiERIlm
indoya vanduo yri j^aai 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 —' SÃO PAULO

©"SS™

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo ii nkių jĮ 
ijF krautuvė tiktai pas į į
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

W. ZELINA, 515 — CA»XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

Dievo ir Tėvynės meilės ugnies lietuvių 
širdyse kurstytoją

Misijonierių TĖVĄ JONĄ BRUŽ!KĄ S. J,
65 m. amžiaus jubilėjaus proga nuoširdžiai sveikiname 
ir linkime dar sugrįžti į brangią Tėvynę ir misijonie- 

riaus entuziasmu padėti Lietuvai kilti į religinio ir 
moralinio gyvenimo viršūnes.

«MŪSŲ LIETUVOS» Štabas

GrįŽUS Chic^nHHHBHIMH 
lo laipsniui gauti Temą pasi 
rinko iš Brazilijos ekonomi
nio bei (politinio gyvenimo. 
Vasaros atostogų metu aplan 
kė Šiaurės Braziliją ir daug 
kitų vietų.

SKAIČIAVIMO MAŠINA
PRIfŠ 2.000 METŲ

BRANGUS TAUTIETI, AT SI 
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MUSŲ 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 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Garbės Prenumeratoriai su 
mokėję 2 000 cr.:

Emilija Tumonis, Jonas Kli- 
maitis

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję po 1.000 cr :

Sofija Saunoris, Jon^s Sau- 
rusaitis, Ernestas Petraitis, Jo 
nas Žaidys, Vladas Vyčas, 
Pranas Šukys, P. Palukaitis, 
Stasys Dutka, Prauas Dutka, 
J irias Adomavičius, Jonas Meš 
kauskas, Jonas Čižinauskas, 
Pranas Blaževičius,, Ona Sin 
kevičienė, Julius Guiga, Jo
nas Vosylius.

Kazimieras Janulevičius į- 
teikė 1.500 cr.

Prenumeratoriai sumokėję 
po 700 cr..-

Anelė Pumputienė, Pranas 
Alionis, Juozas Navickas, B. 
Kutka da Silva.

Leidėjai.- Pulk. St. Jurgutis 
ir Inž. K, Audenis po 10.000 
cr, ir broliai Ralickai visi 
kartu 10 000 cr.

— Laiškai: Kan. Arminui, 
G. Valeikaitei, M Jonavičiū- 
tei, G. Stanienei, kun. K. Ta- 
mašiunui, Br, Rindeikai, C. 
Mačiulaitytei, J. Skorupskiui, 
EI. Mackevičienei, I. Gritėnai 
tei, A Pumputienei, A. Navic 
kili, St. Medvedevai, Kl. Šiau 
čiuliui. J. Stankevičiui, A. 
Krutulienei, Marlenai Dirsie- 
nėi, I. Skurkevičiūtei.

— Liet Kat. Moterų Drau
gijos narių susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį, 20 d. 
gegužės, 4 vai. po piet. Vila 
Zelinoj, mokyklas patalpose.

— Gegužės m. 12 d. São 
Paulo katedroje, 17 vai. buvo 
mišios už tylos bažnyčią ir 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
>į

Av, Liberdade, 47 - 9 o Andar Res.: R. Į ernanão Falcão, 35 
Fones: 37-0395-35-5650 33 6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

persekiojamuosius anapus ge 
iežinės uždangos. Buvo ir S. 
Paulo lietu vai atstovaujami. 
Juos atstovąJo ir su tautine 
vėliava dalyvavo Liet. Kat. 
Bendruomenės choristai: J. 
Buzaitė, M. Černiauskaitė ir 
C. Aškinis.

— JUOZAS BORISOVAS 
daug metų gyvenęs Vila Be
loję, staigiai mirė 7 d gegu
žės. Velionis buvo 75 m am 
žiaus, kilęs iš Kauno, Brazili 
jon atvykęs 1929 m. Nuliūdi
me paliko žmoną Kazimierą 
sūnus: Henriką ir Petrą, mar
čią Irenę, anūkus: Sergijų ir 
Suely. Palaidotas S. Caetano 
do Sul kapuose Septintos die 
nos mišios egzekvijos buvo 
Vila Zelinoje 14 d. gegužės. 
Velionis buvo «Mūsų Lietu
vos» skaitytojas, uoius bažny
čios lankytojas.

- JUOZ S AVLASEVIČIUS 
gyv. Vila Beloje, mirė 11 d 
gegužės. Palaidotas S. Caeta 
no kapuose. Nuliūdime nali 
ko žmoną Emiliją, sūnų Juo 
zą, dukteris: V, Bratkauskie 
nę, E. Tumėnienę, žentus, 
marčią, anūkus. Kilęs iš Kau 
no. Buvo 71 m. amžiaus. Sep 
tintos dienos mišios bus šį 
šeštadienį, 19 gegužės, Vila 
Zelinoje 7,30 vai. Gimines ir 
pažįstamus kviečia atsilanky 
ti į šv, mišias.

Ų — ELZBIETA LIUTKEVIČIE

DĖKOJAME
Vi iems giminėms ir pažįstamiems pareiškusioms mums 
nuoširdžios užuojautos liūdesio valandoj ir mūsų bran
gų tėvelį A A. J Avlasevičių palydėjusiems į kapus, 
tariame nuoširdų ir gilų ačiū.

Avlasevičių šeimos vardu
V. Bratkauskienė

NĖ, 86 m. amžiaus, kilusi iš 
Panevėžio, mirė 9d gegužės. 
Septintos dienos mišios buvo 
Vila Zelinoje 16 d. gegužės. 
Nuliūdime paliko dukteris: 
Eleną Kublickienę ir Mariją 
Balbak. anūkus.

TARYBOS NARIŲ DĖMESIUI!

B. L. Bendruomenės Tary
bas prezidiumas šaukia susi
rinkimą š m. gegužės 24 d. 
20 vai. V. Zelinos mokyklos 
patalpose, B. L. Bendruome
nės egz stencijos galutinam 
klausimui išspręsti. Prašome 
visus Tarybas narius daly
vauti.

B. L B. Tarybos Pir
mininkas.

ATSIRADO DAR DU 
LEIDĖJAI

«Mūsų Lietuvos» adminis 
tratorius T. Jonas Br žikas- 
S J. iš Rio parsvežė dar 
dviejų naujų laikraščio leidė 
jų vardus: Pulk. Stasio Jurgu 
čio ir Inž. Kazimiero Aude
nio, kurie davė po 10 000 kru 
zeirų ir jų dėka bus išleisti 
du «M.L » numeriai. Visi esą 
me minėtiemsk leidėjams la
bai dėkingi- O São Paulyje 
visi broliai Ralickai: Liudas 
Feliksas. Stasys, Antanas ir 
Veronika susidėjo ir įnešė 
10,000 cr. dėl vieno numerio. 
Gražus pavyzdys!

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro ruošiama ekskursi 
ja susidomėjimas yra didelis. 
Jau du autobusai yra pilni. 
Jei susiras reikiamas skaičius 
žmonių, bus ir trečias auto
busas. Norintieji vykti į Rio 
de Janeiro birželio 29 d pra 
šomi kuo skubiausiai regis
truotis pas choro valdybos 
narius.

MOTINŲ DIENA RIO.

Kun kapelionui J. Janilio- 
niui susirgus Motinų Dienai 
iš S. Paulo buvo pakviestas 
misijon T. J. Bružikas, S. J. 
Jis atvyko visa, savaite anks 
čiau, kad galėtų, kaip «Mūsų 
Lietuvos» administratorius, ap 
lankyti skaitytojus, kad atei 
naujintų, arba naujai užsisa
kytų laikraštį.

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326

Motinų Dienoj sekmadienį 
geg. 13 d nepanrastai daug 
lie uvių atsilankė iš tolimiau
sių «io de Janeiro apylinkių, 
pripildė Š&< Francisco de 
Paula koplyčios suolus ir dar 
geras būrys matėsi stačių

Misijonierius po Evangeli
jos pasakė jautrų pamokslą, 
iškeldamas keturių motinų 
vertę ir ragindamas jas my
lėti Būtent, savo tikra moti
ną, kuri mus pagimdė, po to 
dvasinę Motiną Mariją, kuri 
mus gavo kaip vaikus po 
kryžium, Motiną Bažnyčią, 
kuri mums davė dvasinę gy
vybę per Krikštą ir motiną 
Tėvynę Lietuvą, kuri yra mū 
sų tėvų žemė.

Visas tas motinas privalo 
me labai gerbti, jas mylėti ir 
būti joms amžinai dėkingi.

KUN. J JANILIONlS SERGA

Rio de Janeiro lietuviai y- 
ra labai nuliūdę, kad jų ger 
biamas ir brangus kun kape 
lionas Juozas Janilionis yra 
susirgęs ir buvo patalpintas 
São Francisco de Paula ligo 
ninėj, bet šio mėn. 14 d vėl 
persikėlė į savo namus R. 
Artur Clemente 14, 6’o andar, 
nors pareigų dar negalės eiti.

Rio de Janeiro lietuviai 
siunčia jam giliausią savo 
užuojautą, aukoja savo mal
das ir laukia, kad tik greičiau 
susveiktų.

— ALGIRDAS BUITVIDAS, 
Magdalenos ir Povilo Buitvi 
dų sūnus, sumainys žiedus su 
MARIA HELENA KUČINSKAI 
TE, Antano ir Elenos Kučins 
kų dukrele, šį šeštadienį, 
19,30 vai, Moinho Velho para 
pijos bažnyčioje. Jaunuosius 
palaiminti ir šv. mišias atlai
kyti yra pakviestas prel. P. 
Ragažin kas.

— Šį šeštadienį Vila Zeli
noje 17,30 vai. sumainys žie
dus Olga Šitnikaitė su Osval
do Pepeliascov, 18 vai., Van
da Kisliūtė su Julian Franch 
Sabat.

s*

— Ekonomistė NIJOLĖ SE 
MENAITÈ, iš Chieagos, jau 
arti metų laiko gilina studi
jas São Paulo universitete. 
Čia užtruks ligi rugsėjo mėn.

Atėnų nacionaliniame muzė 
juje saugomos liekanos «skai 
čiavimo mašinos», turinčios 
daugiau kaip 2000 metų. Šia 
mašina dar 65 metais pr. m. 
e buvo apskaičiuojami plane 
tų keliai.

PAJIEŠKOJIMAS

Mikalina Namickienė Stan 
kevičiūtė, gyvenanti Casa Vėr 
de, Rua Bororė, 282, jiešro 
savo brolio Jono Godliausko 
į Braziliją atvykusio iš Anykš 
čių.

— «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 
šiai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo Silva, 45

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

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.,
Ketvirtą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
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.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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