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Pavergtųjų Seimo Atsisaukimas i Europos 

Pataria rf.dji Seimą

Gegužės 15-19 Strasburge 
vyko Europos Tarybom Pata
riamojo Seimo sesi a. Ta pro 
ga- Pavergtųjų Seimas Įteikė 
sesijai savo a.sišaukimą. Jis 
pabrėžia laisvosios ir sovietų 
pavergtosios Euronos solida
rumą ir neatsiskiriamumą, ir 
ypač kreipia Europos Patar. 
Seimo dėmesį į dabartiniu Va 
šingtono Kremliaus pasikalbę 
jimų galimus rezultatus. Atsi
šaukimas taikliai primena, 
kad tie, kurie kalba apie rei 
kalą sunormalinti nenormalią 
Berlyno padėtį, kažkodėl nu

Žmogaus Teisiu Lyga svarsto sovietini kolonializmą
Baltijos valstybėse

Tarptautinė Žmogaus lei
siu Lyga, kurios centr-s yra 
New Yorke ir kuri pataria 
muoju balsu d Gyvauja Jungt. 
Tautose, pastaruoju metu pra 
dėjo -varstyti sovietinio ko

LIETUVOS PARTIZANAI 
SULAUKĖ DAUG DĖMESIO

Neseniai Voyage- Press iš 
leista «■Guerilla Warfare on 
the Amber Coast» knyga apie 

ietuvos partizanus amerikie 
čiuose yra radusi plataus at
garsio. Jau lietuvių spaudoje 
cituotas E A Mowrer atsilie 
pimas ryšium su «Guerilla 
Warfare...» pasirodymu buvo 
paskelbtas 45 laikraščių ve
damuoju.

— Lie uvaitė — lektorė Syd
nejaus universitete. «Mūsų 
Pastogės» pranešimu. Daiva 
Labutytė pakviesta 'ektoriau- 
ti Sydney universitete Aus
tralijoje.

BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖS 
PASIKEITIMAS

Min sterių kabinetas atsis
tatydins sąryšyje su šiais n e 
tais būsimais rinkimais. Sulig 
konstitucija, ministeris norįs 
būti kandidatu į deputatus 
senatorius, gubernatorius turi 
pasitraukti iš pareigų. Kadan 
gi beveik visi ministerial, iši
mant kariškius, bus kandida 
tais į deputatus ar senatorius 
todėl jų pasitraukimas iš vy 
riausybės yra neišvengiamas.

— Gandai, kad prez. J. Gou 
krt pa ms atostogas sveika
tai sustiprinti ilgesniam laiku1 
nepasitvirtino Prezidentas sa 
vo pareigas eina. 

tyli reikalą sunormalinti dar 
labiau negu Berlyne nenor
malią padėtį Centro ir Rytų 
Europoje. Pavergtųjų Seimas 
prašė Europos Patar, Seimą 
panaudoti visą savo svorį ir 
įtaką prieš tokius Vakarų po 
litinius ėjimus, kurie tik ska 
tintų Sov. S gos agresine am 
bicijas ir už Vakarų paramą 
sovietų pavergtoms tautoms 
kovoje dėl savo laisvės ir ne 
priklauso.- ybės.

Europos Patar. Seimo sesi
joje stebėtojais dalyvavo Pa 
vergtųjų Seimo delegacija 

lonializmo reiškinį s Baltijos 
valstybėse. Surinkusi atitinka 
mą medžiagą, Lyga gali klati 
simą iškelti Jungtinėse Tau
tose.

kretorius prof. Antonio Quei
roz Filho iš pareigi} pasitrau 
kė 31 d gegužės, nes jis yra 
kandidatu j senatorius. Jo iš
rinkimas yra tikras, nes iš 
visų kandidatų prof. Queiroz 
Filho yra populiariausias Jis 
yra ir Brazilijos krikščionių 
demokratų partijos pirminin
kas.

— Eina gandai, ir gana iš 
patikimų šaltinių, kad senato 
vicepirmininkas Auro Moura 
Andrade savo kandidatūra į 
gubernatorius šiomis dieno

Fogete «Atlas-Mercury» atsiplėšia nuo p^ataformos Cabo Canaveral bazėje, pasku 
save palikdama dūmų juostą, kyla į erdves su Maleoa Scott Carpenter, kuris tris kartus ; p 
skrido apie žemę ir laimingai grįžo atgal Šitie bandymai valstybės iždui atsieina šin tus mi

ARCEMTiN© J
Be parlamento, be partijų, 

gyvenimas pradeda įeiti į nor 
malias vėžes. Vyriausybė yra 
pasiryžusi, jei bus reika’o 
sutramdyti ir streiko organi
zatorius. Streikus dažniausia 
kelia Confederação Gerai dos 
Trabalhadores, kuri yra ko
munistų ir peronistų įtakoje 
Vyriausybė įspėjo, jei nesi
liaus kiršinusi darbininkus, 
tai jos veikimas bus suspen
duotas.

mis atšauks jį daugiau vilio 
ja prezidento pareigos, prez. 
Goulart išėjus atostogų. Be 
to, jam nė a jokių vilčių būti 
išrinktam São Paulo guberna 
toriumi.

Jam pasitraukus sustiprėtų 
Adhemar de Barros pozicija, 
nes savi rinkikams patartų 
už Adhemar de Barros bal 
suoti

- Taip pat buvusi integralis- 
tų partija, dabar — partido 
de Representação Popular, 
nutarė Adhemar de Barros 
kandidatūrą palaikyti. Tačiau 
kam priklausys galutinis lai
mėjimas, dar anksti pranašau 
ti, nes dar daug laiko ligi 
rinkimų.

— Brazilija yra kraštas, kur 
mokyklos turi mažiausia moks 
lo dienų metų laikotarpy Ne
gana dar to, mokslo pažangą 
trukdo jau kelintas metas įė
ję madon studentų sLeikai, 
kurie neturi pagrindo. Studen 
tai kiša nosį ne į savo rei
kalus Juos agituoja komunis 
tai, nusigyvenę politikieriai 
prisidengę gražiais, jaunimą

Ministerių kabinetas suda 
rytas iš specialistų technikų, 
kurie nėra surišti su partijo
mis Kai kraštas nemoka nau 
dotis demokratinėmis laisvė
mis ir kraštą veda į suirutę, 
tos laisvės turi būt suspen
duotos.

Dabartinė Argentinos padė
tis yra laikina, perėjimas, ku 
ris nežinia kaip ilgai truks, į 
demokratinę santvarką.

viliojančiais šūkiais. Prame- 
timas mokslo metų ištisų fa
kultetų yra didelis nuostolis 
vyri rusybei, mokslo įstaigoms 
ir patiems studentams. Strei
kai neparuoš kraštui nei ge 
rų inžinierių, nei gydytojų nei 
kitų specialistų.

AMERIKONŲ KVU ČIAI JAU
RIO DE JANEIRE O KUR

RUSŲ?

Sulig pasirašytos sutarties 
su Amerika šiai - metais kovo 
15 d., pirmas siuntimas k\ie
čių jau yra atvežt us ir iškrau 
namas į Rio de Janeiro san
dėlius. Sulig sutarties Brazi
lijos vyriausybė už kviečius 
mokės kruzeirais, ne doleriais. 
Šitų pinigų 60 procentų, bus 
panaudota Brazilijoje įvai
rioms paskoloms Dvidešimts 
procentų bus išdalyta įvai
rioms mokslo ar labdarybės 
įstaigoms. Likusieji 20 procen 
tų bus panaudoti Amerikos įs 
taigų Brazilijoje išlaidoms pa 
dengti Taigi už amerikoniš
kus kviečius sumokėti pinigai 
Leką pačiame krašte.

Inz. Kaz. Audenis
LABAI MALONU, KAD RIO 

DE JANEIRO LIETUVIAI TIEK 
DAUG PADEDA «MŪSŲ LIE
TUVAI». ŠTAI IR ŠIO NUME
RIO LEIDĖJAS YRA DIDIS 
RIO LIETUVIS INŽ. K. AU
DENIS. AČIŪ JAM!

Šia proga norėtųsi paklaus
ti, o kur yra rusų kviečiai 
numatyti importuoti išpūstose 
prekybos sutartyse? Juos Bra 
ziiijon turėjo atvežti praėju
sių metų gruodžio mėnesį. 
Bet dar lig šios dienos neat
vežė

— Amerikos užsienio rcika 
lų ministeris Dean Rusk lai
kas nuo laiko susitinka su 
Rusijos ambazadoriumi Va
šingtone Anatol Dobrinin tar 
tis Berlyno klausimu. Tačiau 
iš tų pasitarimų lig šiol jokios 
naudos nematyti.

Gegužės 19 d. Vilniaus 
operos - baleto teatre valst 
konservatorijos studen ai — 
diplomantai pastatė Klovos 
operą «Pilėnai»

— Iš Lietuvos skelbiama, 
kad lietuvių mokslininkų dar 
bais, ypač fizikos, chemijos, 
matematikos, biologijos srity 
se vis uaugiau susidomima už 
Lietuvos ribų. Pasak Vilniaus 
radijo, neseniai Sovietų Sajun 
gos Mokslų akademijos pre
zidiumas apsvarstė Lietuves 
fizikų darbus puslaidininkų 
srityje. Gerai įvertinti kai ku 
rie laimėjimai. Šių metų va
sarą Londone įvyks tarptauti 
nė fizikų konferencija pušiai 
dininkų klausimais. Į ją pa 
kviestas ir Lietuvos atstovas, 
fizikos matt matikes instituto 
Mokslų akademijoje direkt. 
pavad. Požėla. į Londoną bu 
vo nusiųstos jo busimojo pra 
nešimo tezės ir gauta žinia, 
kad Lietuvos jaum jo moksli 
įlinko pranešimas Riauktas j 
konferencijos cienotvarkę.

— Liepos mėn. Rytų Vokie 
tijoje, Rostock miestevėlren 
giama tradicinė Baltijos jūros 
kraštų vad. taik s savaitė. 
Bus ir dailės paroda < askelb 
ta, kad oje paiodoje trijų Pa 
baliijo kraštų dailininkai vėl 
atstovaus toje parodoje So 
vietų Sąjungą. Lietuvoje nu 
matoma atrinkti pačius ge 
riausius dailininkų darbus, iš 
tapytojų numatoma pasiųsti 
Gudaičio, Savicko ir kitų dai 
lininkų darbus, iš grafikų — 
Jurkūno, Kuzminskio, Stepo 
nav.čiaus ir kt.

— São Paulo teisingumo se tijonų dolerių.
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Ateistiniai propagandininkai dejuoja, siekia 
Stiprinti darba

Jie teigia.- bažnytinių apeigų atlikimas Lietuvoje mažėja 
labai lėtai

(Elta) Kokie yra Lietuvos 
ateizmo propagandininkų rū
pesčiai ir kokių jie siekia 
priemonių tai propagandai 
suaktyvinti, apie tai kiek pa
aiškėjo iš «Komunisto» redak 
cijos sušaukto susirinkimo da 
lyvių pasisakymų (žiūr. «Koį 
munistas», š. m 4 nr.). Be ki 
tų, tame pasitarime dalyvavo 
Kauno Medicinos instituto 
marksizmo - leninizmo kated 
ros vedėjas J. Minkevičius, 
Vilniaus univ. vyr. dėstytojas 
J Berzdaitis, LKP Vilniaus 
m. Komiteto sekr. P. Griške
vičius, žurnalo “Mokslas ir 
Gyvenimas“ red. J. Karosas 
ir kt

Pagal dalyvių pasisakymus, 
ateizmo propaganda suside
danti iš dviejų dalių — religi 
jos demaskavimo ir darbo 
ž nonių apginklavimo moksli
nės pasaulėžiūros pagrindais. 
Kaip ir reikia laukti, pasita
rimo dalyviai ypač susirūpinę 
“religiniais prietarais“, atitrau 
kiančiais žmones nuo “didin 
gos mūsų gyvenimo tikrovės“, 
Esą, ateistinė propaganda bus 
sėkmingesnė, jei ji kuo glau 
džiau bus siejama su sociali
nėmis, ekonominėmis, poiiti 
nėmis problemomis.

Ateistiniai propagandini kai 
dabar surado vieną ydą — jie 
girai, nepakankamai kreipia 
dėmesio j bažnyčios šių die
nų veikimo metodus, anot jų 
“mes... per daug nukrypsta- 
me į viduramžius, demaskuo 
darni ano meto bažnyčios bar 
bariškumo faktus“. Tuo tarpu 
šių dienų bažnyčia — pripa
žįsta ateistai Vilniuje — sten 
giasi modernizuotis, atsisako 
kai kurių atgyvenusių atrjbu 
tų (tai, girdi, jau vyksta pas
ninkų srityje) Iš kitos pusės, 
dvasininkai spekuliuoja tikin 
čiųjų nacionaliniais jausmais, 
palaiką nacionalisiines nuotai 
krs, apeliuoją j tikinčiųjų 
“per amžių- įgimtą kataliky

bę“. O tai esąs . Vatikano nu 
rodymų vykdymas.

Dabar ateizmo propagandi
ninkai susirūpinę ypatingai 
moksliniu ateizmo skleidimu, 
bet ir čia nugirsti dejavimų. 
Pirmiausia, per mažai talki
ninkaujanti Lietuvos Moks ų 
akademija. Toliau — propa
gandininkai per silpnai išnau 
doją sovietinius laimėjimus 
užkariaujant kosmosą. O pa
sitarime dalyvavęs, smarkiu 
ateistiniu propagandininku vir 
tęs, J. Ragauskas vėl pagei
dauja ateistams skirti dau 
giau dėmesio moralei, nes, 
esą, dvasininkai teigią, jog 
religija padedanti žmogui do 
rai gyventi. Jie dar, esą, mė 
gina suversti ateizmui įvairias 
gyvenimo blogybes, praeities 
“atgyvenas", kaip girtavimą, 
šeimų irimą ir pan Tad Ra
gauskas ir pageidauja demas 
kuoti visus tuos “šmeižtus".. 
Jo nuomone, komunistinė Le 
nino aptarta moralė daug glau 
džiau susijusi sugyvenimu.

Pasitarimo dalyviai nusis
kundė, Kad Lietuvoje trūksta 
leidinių mokslinio ateizmo 
klausimais (ypatingai jo «pa 
grindų») ir ta proga sukriti 
kavo “Sveikatos apsaugos“ 
žurnalą — jam prikišta, kad 
jis nededąs medžiagos apie 
religinio auklėjimo žalą .. sa 
nitariniu požiūriu (švento van 
dens naudojimas, kryžiaus bu 
čiavimas ir pan.), nekalbama 
apie gydytojų — ateizmo pro 
pigandininkų darbą.

Bažnyčios lankomumas Lie 
tuvoje sumažėjo — šitaip tei
gė pasitaiime P Griškevi
čius, nurodęs, kad «pagai pa 
darytus apskaičiavimus tas 
lankomumas pastaruoju metu 
sumažėjęs 50%, tačiau bažny 
tinių santuokų, krikštynų, lai 
dotuvių t k 10-15%». Tai ko
munistų tarpe kelia nerimą. 
Lygiai nepasitenkinama, kad 
lietuvių visuomenėje negili

Salomėja Nėris
☆ ☆

☆

Nusileido saulutė į jurą.
Slenka, slenka iš žemės naktis. \
Juodi debesys kalnai žydrą dangų užklojo. < 
Vėjas pajūrio smėlį šokina.

Ji viena, ištremtoji, eina jūros krantu.
Drėgnos smiltys ją vadina karalaite.
Vėjas, senas plėšikas, nor pavogti jos skraistę.
Kiykia skaudžiai žuvėdros.

— Eikš j mus, —< šaukia ją uolos, —
Mes priglausim prie krūtinės,
Mes kaip motinos būsim tau...
— Užsupuosim, užliūliuosim, —
Šlama bangos sidabrinės...

narnos, neįvairi amos, vis la 
biau supana4ėjusios naujos 
komunistų skatinamos «pui 
klos tradicijos1', kaip įvairūs 
festivaliai, pavas no, žiemos, 
derliaus šventės, jaunimo die 
nos.

Komunistai susirūpinę ir ki 
tais trūkumais ateizmo sklei
dimo tarpe, pvz, jie pasigen
da centro, kuris koordinuotų 
visą darbą (prie 'Vilniuje ne
seniai įsteigto muziejaus nu
matoma sukurti taryba, kuri, 
esą. eitų tokio koordinato
riaus pareigas) Taip, vilniš
kiai propagandininkai pasi
džiaugė, kad darbo jie daug 
atlikę, tik visa nelaimė, kad 
tos, jų žodžiais tariant, religi 
nės atgyvenos vis «gyvos, jos 
dar kibiai laiko savo varžtuo 
se tam tikras darbo žmonių 
grupes»

NUOLAT IŠVEŽAMAS L E
TUVIŲ JAUNIMAS

Vilniaus radijo žiniomis, ge 
gūžės 9 d. iš Vilniaus į Sara 
tovą, tariamai savanoriškam 
darbui, išvyko jaunuolių gru
pė. Esą, komjaunuoliai «no
riai» vyksta į plačiąsias ko
munizmo statybas ir jos, kiek 

žinoma, vyksta plačiose Sibi
ro, Kazachstano, Užpoliarės 
ir kt srityse. J .unimas ten 
reikalingas ir jis, g rdi, «ne
dvejodamas» sutinka būti ga
benamas į tolimąsias sritis. 
Ryšium su šia nauja jaunuo
lių vilniškių grupe, radijo ben 
dradarbio dvi išvežtos lietu
vaitės — Liolė Duobaitė ir 
Ona Valavičiūtė pareiškė, 
kad jos «norinčios visas jėgas 
atiduoti liaudies reikalui, įsi
gyti naujų draugų,, išmokti 
specialybės...» Abi draugės 
ligšiol dirbo Vilniaus kliniki 
nėję ligoninėje r dabar jos 
•džiaugiasi» galėsiančios dirb 
ti Saratovo srities kolcbozuo 
se ir pan . Kiti jaunuoliai dir 
bo fabrikuose, buvo baigę mo 
kyklas ir dabar jiems teks 
«laimė» išmokti kito amato 
Prieš jaunuolių išgabenimą į 
Saratovą, neseniai didoka jau 
nimo grupė išgabenta į Al
ma Ati (Kazachstane), kita 
grupė išvyko į Karelijos res
publiką Anot Vilniaus radijo, 
visi jie vyksta ten, kur la
biausiai reikalingi (o tikrovė 
ja -- kur vykti reikalauja par 
tija .. — E ).

PLYŠTA MUSŲ ŽEMELĖ

Islandijos mokslininkai kon

1962 m birželio 2 d ---------------------------------------
statavo žemės plyšį, kuris tu 
ri 40 tūkstančių mylių ilgio ir 
vietomis net iki 30 mylių plo 
čio, eikąs nuo šiaurės į pie
tus viduriu Atlanto vandenyno. 
Ši» plyšys per metus padidėja 
tik du colius. Gal ateis laikas, 
kad šis plyšys perskels žemę 
į dvi ar daugiau dalių ir ga 
pavers skriejančiais meteorais 
kaip ir dabar yra daug meteo 
rų, kurie, sakoma, suskilusių 
planetų dalelės. Mokslininkai 
apie ateitį nieko negali paša 
kyti, tik pripažįsta, kad tas 
plyšys yra ir kad j'S didėja 
po du colius per metus.

IR LIETUVOJE REZOLIUCI
JOS, MITINGAI PRIEŠ 

ATOMINIUS BANDYMUS

Partijos nurodymu visoje 
Lietuvoje apie gegužės 10 d. 
pradėti šaukti mitingai ir pri 
imtose rezoliucijose piktai pa 
sisakoma prieš JAV pradėius 
atominius sprogdinimus Ra
miojo Vandenyno srity visur 
kalbama apie niaurias žinias 
iš už vandenyno, apie atomi 
nius grybus, apie imperialis
tus, ištroškusius sukelti nau 
ją karą... Mitinguose, šaukia 
muose įmonėse, kolchozuose 
ir kitur jau puolama ne t.k 
JAV-bės,Įbet ir Prancūzija, 
kurios, esą, parodžiusios sa
vo tikrąjį «agresoriais» vei 
dą. Rezoliucijos buvo priim 
tos ir aukšt. mokyklose, uni 
versitetuose. Visur kyšojo 
min'ys mes protestuojan e, 
reikalaujame nutraukti bian 
duolinius sprogdinimus, mes 
prieš karo ku stytojus, mes 
nenorime, kad vėl būtų pra 
lietas milionų žmonių nekal
tas kraujas...

DALYVAUS IR ŽYDAI

Būsimame Bažnyčios vys
kupų suvaži vime calyvaus 
ir žydų rabinai. Jeruzalės lai 
krašč ai apie tai plačiai rašo. 
Žydams patinka popiežiaus 
Jono XXIII užsimojimai. Vie 
nas žydų vadų Dr Nahum Gol 
dmann buvo priimtas popie
žiaus audijencijon, norėda
mas išsiaiškinti, kokiomis są
lygomis bus priimti į kongre 
są žydų rabinai.

ŽODŽIAI Iš LIETUVOS
Tenykštis kultūrinis gyvenimas metų metais jį 

stebėjusio akimis

(pabaiga)

— Ar žinoma Lietuvoj Kiek 
plačiau čionykštė mūsų trem
ties literatūros situacija? Ku
rių laisvųjų rašytojų vardai 
yra pasiekę tėvynę ir litera
tūra besidominčių yra žinomi? 
Kiek ir kokių knygų yra pra
siveržę Lietuvon pro geleži
nę uždangą? Kokį įspūdį jos 
padaro skaitytojams?

— Platesnei visuomenei dau 
gumoje tik bendrais bruožais 
yra žinoma apie lietuvių li
teratūrą Vakarų pasaulyje? 
Egzistuoja nuomonė, kad čia 
daug kuriama. Tam dalinai 
padeda ir vietinė sovietų spau 
dos kritika, protarpiais išsita 
rianti čionykštės literatūros, 
meno atžvilgiu. Ilgimasi Lie

tuvoje visos eilės rašytojų, 
poetų, menininkų, kaip V. Krė 
vės, B. Brazdžionio, dailinin
ko Varno ir kitų, buvusių 
laisvosiom Lietuvos kultūrinių 
ir mokslinių darbuotojų. Jau 
nosios jėgos mažiau žinomos.

Daug plačiau pažįsta čio
nykščius lietuvių kūrybinius 
laimėjimus atitinkamų sričių 
kolegos Lietuvoje. Bene dau 
giansia žinoma Lietuvoje apie 
muzikų pasiekimus, apie Lie 
tuviškosios enciklopedijos lei 
dimą, kas tiesiog stebina vi
sus, apie lietuviškos dainos ir 
liaudies šokių bujojimą Ame 
rikoje. Tam žymiu mastu pa
deda ir kultūrinio gyvenimo 
informacija į Lietuvą per Ame 
rikos bal ą, ypač sekmadieni 
nės jo laidos. Kiek žinoma, 

Lietuvon iš čia patekusios 
knygos eina iš rankų j ran 
kas, ypač pas stud, filologus.

— Kurie lietuvių dramatur 
gai ir kurie jų veikalai il
giausiai išsilaiko scenoje?

— Tur būt, visų populia
riausi draminiai kūriniai, ku 
rie su milžinišku pasisekimu 
ėjo scenoje, buvo B. Sruogos 
«Apyaušrio dalia» (pastatyta 
Vilniaus lietuvių dramos tea 
tre), J. Grušo «Herkus Man 
tas» (Kauno dramos teatre). 
Ilgai scenoje išsilaikė ir pa
sižymėjo aukštu vaidybos 
meistriškumu Žemaitės «Mar
ti» (Vilniaus lietuvių dramos 
teatre) Su dideliu pasisekimu 
ėjo anksčiau minėtos K Sa 
jos satyrinės pjesės “Lažy
bos" ir “Septynios ožkenos” 
(Klaipėdos dramos teatre). 
Gastroliuojant teatrui su šio 
mis pjesėmis po plačią Že
maitiją, iš tolimiausių vieto 

vių plaukdavo žmonės kaip 
j atlaidus pasijuokti iš savo 
viršininkų.

— Kas ypač būtų iškeltina 
muzikaliniame dabartinės Lie
tuvos gyvenime? Kurios ope
ros ypač pabrėžtinos? r 
daug yra tautinių bruožų ba
lete, simfoninėj ir pramoginėj 
muzikoj? Ar jaučiama kokia 
slegianti slaviško pasaulio 
įtaka ir kaip žiūrima į moder 
niškąją vakarietišką muziką?

— Muzikinis Lietuvos gy
venimas yra, palyginti, akty
vus. Pabrėžtina lietuviškos 
muzikos vyravimas Juzeliūno 
balete «Ant marių kranto» 
Pats baletas labai mėgstamas 
Lietuvoje ir pasižymi turtin
gu pastatymu. Pažymėtina 
taip pat ir baletas “Audro
nė”. Iš naujesnių operų di
desnį pasisekimą turi Klovos 
“Pilėnai”. Lietuviu liaudies 
melodijos dėl savo subtilumo, 

grakštumo sėkmingiau pritai 
komos baleto muzikoje Sti
priausiu kompozitoriumi laiko 
mas Juzeliūnas. Paskuti, iais 
metais jis naujai, talentingai 
harmonizavo žinomą tautinę 
dainą “Lietuva brangi”, ku 
rią įspūdingai atlieka Vilniaus 
universiteto liaudies dainų ir 
šokių ansamblis. Šis kūrinys 
nebyliu cenzūros įsakymu yra 
beveik draudžiamas plačiau 
išpildyti scenoje, kaip žadi
nąs gilų patriotinį jausmą. Sle 
giančiai veikia sovietų parė
dymai, kad pvz. operos llbre 
te būtų visada atstovaujama 
ir draugystė su didžiuoju bro 
liu. Taip ir operos “Pilėnai”, 
kur paimtas herojinis epizo 
das iš kovų su kryžiuočiais, 
prilipyta tai, kas nesiderina 
su istorine tiesa, mažinant 
pačio heroizmo gilumą. Iš ki 
tų jaunesnių kompozitorių ta 
lentingai reiškiasi Balsys, iš 
taip vadinamų moderniųjų —
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Nepaprastas Sovietu Pramonės Pajėgumas 
— Tik Mitas 

i
Sovietų pramonė 1913 m buvo mažiap atsilikusi kaip dabar

(Elta) JAV-se neseniai pas 
kelbti tyiinėjimai nustatę, kad 
sovietų siekiai pralenkti pra
monės srityje Ameriką tenka 
laikyti lakios vaizduotės pa 
daru. Princeton universiteto, 
JAV, išleista G Warren Nut
ter parengta studija «The 
Growth of Industrial Produc 
tion in the Soviet Union* 
pramonės gamybos augimas 
Sovietų Sąjungoje) galutinėje 
išvadoje teigia: kalbos apie 
nepaprastą sovietinės pramo 
nės augimą ir būsimą JAV 
pramonės pralenkimą tenka 
laikyti paprasčiausiu mitu. 
Kaip teigia JAV savaitinis 
žurnalas <U. S. News & World 
Report» gegužis 7 d laidoje, 
jei sovietinė p amonė augtų 
dideliais šuoliais, o ameriki
nė — lėtais, tai visvien teks 
laukti nuo 23 ligi 500 su vir
šum metų, kol sovietų pra
monė sugebės pralenkti ame 
rikiet škąją.

Minėtoji Nutter’io studija 
(iš viso 706 pusi, su įvairiais 
priedais, diagramomis) tai ne 
privatus asmeninis darbas — 
ji parengta bendradarbiaujant 
su JW Tautiniu Ūkinių Tyri 
mų Biuru, o šio uždavinys — 
moksliniai tyrinėti įvairius 
ūkinius reiškinius.

Profesorius Nutter nenusle 
pia sovie inių pastangų mo
derninti pramonę, kelti jos 
gamybą, ne to. kad jie pasie 
kę didelių laimėjimų kai ku 
riose srityse, kaip pUeno ga 
myboje. erdvės užkariavime 
ar ginklavimosi srityje Ta 
čiau visumoje sovietų ūkyje 
rasime labai daug silpnų pu 
šių.

Šioje studijoje iškeltas bū 
dingas faktas, kad turint gal 
voje bendrąja pramonės ga- 
myoą, Sovietų Sąjun a atsili 
kusi nuo JAV bių dar daugiau 
kaip 1913 m. — jau tai įtaigoja 
mintį, kad sovietams nebebus 
įmanoma pralenkti amerikinės 
pramonės.

Dar šioje studijoje teigiama 
kad atsilieka ir sovietinės 
pramonės produktyvumas. Jei 
paimti vienos vai. gamybą, 

tai dabar sovietai pasiekę vos 
20% amerikiečių lygio, tuo 
tarpu, kai 1913 m. jie buvo 
pasiekę 23%.

Kiek metų skiria sovietų ir 
JAV pramonių susilyginimą? 
Pagal Nutterį, štai koks skir
tumas, jei sugretinti' 1913 ir 
1958 metų pramonės, gamybos 
šakas ir čia matysime, kiek 
metų sovietai buvo atsilikę 
nuo JAV pramonės 1913 ir 
1958 m. Taigi. 1913 m. plieno 
gamyboje sovietai buvo atsi
likę 21 metais (1958 m. — 19 
m., toliau skliaustuose visur 
žymimas 1958 m atsilikimas), 
elektras energijos — 13 (15), 
anglies gamyboje - 45 (44), 
autovežimių padangose — 12 
(42). geležinkelių prekių va
gonų gamyboje — 33 (71), 
keleivinių va onų gamyboje
— 21 (57), sviesto gamyboje
— 21 130) muilo gamyboje — 
24 (33), medvilninių dirbinių 
pramonėje — 36 (50) Kaip 
matyti, palyginus su 1913 m. 
sovietų pramonė 1958 m. ge
rokai atsiliko ir kai kuriose 
srityse (padangos, sviestas, 
geležinkelių vagonai) tas skir 
tumas ypatingai ryškus ir 
kalba sovietų nenaudai.

Ar sovietai kurioje nors 
pramonės srityje sugebėjo 
pralenkt JAV bes? "aip. iš 
peržvelgtų 47 pramonės pro
duktų, sovietai tarp 1913 ir 
1958 m pralenkė amerikiečius 
šiose pramonė šakose: dvi
račiai, siuvimo mašinos, žu
vies gamyba, miltai ir gumos 
apavas.

Jei paklausti, kada sovietai 
galėtų pralenkti amerikiečius 
pramonėje, tai, pasak «I . S. 
News & World Raport», pri
klauso uuo abiejų kraštų 
gamybos augimo Pavz., jei 
abiejų kraštų gamybos augi 
mas eitų 1913 1955 metų pe
riodo tempais, tai sovietai 
pasiektų JAV pramonės lygį 
2513 me-a s . taigi už 553 m, 
O jei tas augimas būtų pana 
šus į 1958 m gamybą, tai 
sovietai galėtų su amerikie
čiais susilyginti 1988 m., taigi 
už 23 metų. I ačiau reikia

MUSŲ LIETUVA

P. Orintaitė

ELEGIJA
Kvimpa beržo šakos, žalios ir geltonos. 
Moliniam ąsotin laša jau sula,.. 
Skleidžiasi bijūnas, baltas ir raudonas, 
lr jaunimo gaidos tolimam šile...

Lapais apsikaišo menkos medžio grįčios. 
Tėviškės takeliai — smėleliu gelsvu. 
Ilgesingą maldą skambina bažnyčios — 
Žmogumi gyventi žemėje žavu!

Moja mums Sekminės — žalumynų šventė, 
Žydinčių sodybų puošmena švelni!
— Gegužinių gaidą — mėlyną balandį — 
Nešamės svajonėm — amžinai jauni...

AR ATSIDARYS LIET. 
GIMNAZIJA CHIKAGOJE?

Balandžio 11 d Čikagoje 
įvyko pasitarimas, ar atidary 
ti lietuvišką gimnaziją? Pri
eita išvados, kad lietuviška 
gimnazija reikalinga. Ji tu 
rinti būti bendra Amerikai ir 
Kanadai Jei sąlygos ’eis, 
turėtų būti TT. marijonų ar 
jėzuitų globoje. Gimnazija 
numatoma atidaryti Marquete 
Parke, Čikagoje Visiems iš i 
kalbėjus, vysk V Brizgys 
pasiūlė išrinkti tam tikslui 
komisiją.

PA DAŽU SKYLA EUROPOS 
POLITIKA

Suvienytos Amerikos Vals
tybės nori k-aip nors įsprausti 
Angliją į bendrąją Europ s 

žinoti ir tai, kad, panašiai 
kaip JA' , ir sovietinis ūkis 
turi svyravimu periodus, per 
gyvena šuolius žemyn ir 
aukštyn, tai jau dėl to dary 
tina išvada, kad sovietų ga
myba nesugebės niekuomet 
pralenkti amerikietiškosios. 
Jei 1955 m sovietai buvo 
pas ekę 22% JAV gamybos, 
tai jau reikštų, kad sovietams 
teks dėti nepaprastų pastangų 
si kiant susilyginti su JAV 
gamyba 

rinką, bet de Gaulle nenori, 
nes jis įsižeidęs, kam ameri 
kiečiai atsisako suteikti pran 
cūzams atomines paslaptys, 
kad tokiu būdu būtų sutaupy 
tos lėšos ir mokslininkų dar
bas. Adenaueris irgi, nors 
viešai nepasisako, bet slaptai 
pritaria prancūzams ir nenori 
kad Anglija gautų Europos 
rinkoje lygias teises. Šis 
skaidymasis labai pavojingas 
Europos vienybei, o komunis 
tai trina rankas iš džiaugsmo, 
kad pamažu ardosi Vakarų 
valstybių susitarimas ir vie 
nybė

KAS GIRDISI LIETUVOJ?

Slaptomis atvežtas iš Lietu 
vos laiškas štai ką rašo: «Už 
cienos carbi gauname 1,5kg. 
grūdų Viso išdirbu per metus 
200 darbadienių. Savo 60 arų 
sklypelį apdirbu sekmadie
niais, nes šiokiadieniais varo 
į darbą. Laikome karvu ę, 
bet jos pieną nešau e į pieni 
ne, kur už pieno kig. sumoka 
14 kapeikų Iš to pienuko su 
renkame įvairius mokesčius 
valdžiai Sekmadieniais va
žiuojame į turgus, nes papras 
tom s dienomis uždrausti tur 
gai. Kolchozuose trūksta dar 
bo jėgų, nes mokslus einantis 
jaunimas nenori eiti dirbti, o 
po karo daug žmonių išvežė, 
sušaudė..»
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KĄ RAŠO PATYS SOVIETAI?

Rusų kalba einąs laikraštis 
«Sovietskaja Litva» rašo, kad 
pavasario sėja suvėluota, dir 
vos neparuoštos. Telšių rajo
nas per pirmus šių metų 
mėnesius tepristatė tik 164 
tonus pieno, kas katastrofiš
kai mažai. Užklaustas rajono 
sekretorius atsakė: «Nėra pa 
šaro karvėms, jos šeriamos 
tik šiaudais. Kituose rajonua- 
se traktoriai nesuremontuoti, 
su ūdiję, nes visą žiemą gulė 
Jo palikti lauke. Laikraštis 
šaukia, kad kai kurių rajonų 
vadovai visai nepaiso partijos 
nurodymų žemės ūkio reika
lais.

KAIP SUGAVO SĄLANA?

Kaip žinome, Alžiro . slapto 
sios armijos generolas Sala- 
nas jau yra nuteistas visam 
gyvenimui kalėti. Da ar išryš 
kėja, kaip jį suėmė. Salanas 
buvo užsiauginu ūsus ir vai 
dino prancūzų pirklį Slaptoji 
prancūzų policija ilgai visai 
nekreipė dėmesio į tą ūsuotą 
pirklį. Vėliau kilo įtarimas ir 
pirklį areštavo, galvodami, 
gal persirėdęs Salanas. Bet 
kaip užsitikrini ? Policija su 
galvojo riuką. Kambaryje, 
kur buvo laikomas suimtasis, 
vienas iš policijos staiga iš 
užpakalio šūktelėjo: « oras 
generole, dabar suvalgysite 
sumuštini» Salanas atsisuko, 
ir tuoj pasimatė veide sumi
šimo ir ko fūzijos ženklai. 
Tuom generolas save šdavėi

KAIP KEISTI KONSTITU
CIJĄ?-

Kaip žinome, Kruščiovas no 
ri keisti Sovietų ąjurgos 
Konstituciją, nes ji vadinasi 
Stalino konstitucija. I et Sto
kholmo dienraštis «Dagens Ny 
heter» laiko tai nereikalingu 
d irbu, nes geresnės n Kruš
čiovas nesugalvos Reikia tik 
jvykdi ti Stalino konstitucijos 
134 142 paragrafus, uriuose 
aiškiai užtikrintos net tokios 
teisės kaip visuotiniai, lygia- 
te siai ir slapti balsavimai To 
kius balsavimus Įvykdžius, 
Rusija tuojau būtų išgelbėta 
iš visokio vargo ir skurdo.

Gorbulskie. Iš vakarietiškos 
muzikos bene daugiausia jau 
nimo tarpe yra populiari leng 
voji muzika, džazas.

— Kuriais mokslais labiau 
šiai domisi bestudijuojantis 
Lietuvos jaunimas? Ar prak
tiškieji mokslai Lietuvoje taip 
pat dominuoja kaip ir čia 
Amerikoje? Ar netrūksta stu
dentų humanitariniams moks 
lams?

— Jaunimas domisi visais 
mokslais. Bet praktiškieji 
mokslai dominuoja ir Lietuvo 
je Vilniuje pirmoje vietoje 
pagal studijuojančių skaičių 
stovi humanitariniai, dailės, 
muzikos ir kt "nepraktiškie
ji'’ mokstai, Kaune atvirkš 
čiai Iš viso Vilnius yra da
bartinio intelektualinio l ietu 
vos gyvenimo centras. Siu 

dentų humanitariniams moks
lams nestinga.

— Kas traukia lietuvius kur 
tis ir apsigyventi Vilniuje: ar 
intesyvesnis sostinės kultūri
nis gyvenimas, ar geresni už 
darbiai, ar šiaip nerašyta pa
reiga užanspauduoti amžiams 
Vilniaus lietuviškumą?

Sakyčiau, kad toji nerašyta 
pareiga, kurią didžiai jaučia 
ir šiandienos lietuvis patrio
tas. traukia jį į Vilnių. Vil
nius yra ne tik mėgstamas, 
bet ir labai mylimas. Aš ma 
nau, kad ekonominis povei
kis čia mažiaus as tuo labiau 
jaunimo atžvilgiu. Pavyzdžiui 
spręskime, kad ir iš to: Vil
niuje baigę aukštąsias moky 
klas, nelabai nori važiuotfgy 
venti ir dirbti Kaune (o Kau 
nas ekonomiškai stovi aukš

čiau), nenori į kaimą (per 
liūdna jaunimui ten) ir po ke 
ierių metų paprastai iki 80% 
išvykusių iš Vilniaus, bet pa
milusių jį studijų metuose, su 
grįžta jin atgal. O kauniečiai 
studentai daugumas mielai 
traukia darbuotis j Vilnių. 
Kultūrinis gyvenimas Vilniuje 
nepalyginamai intensyvesnis, 
betgi jis pats savaime nesusi 
kūrė ir tam reikėjo visų liku 
siu tautinių ir patriotinių jė 
gų, kartais neskiriant ir to, 
pas kurį net partinis bilietas 
kišemuje...

Vilniaus pavyzdys akivaiz
džia rodo, kad sunki tautos 
kova ir darbas ebeina, kad 
gyvas dar entuziazmas neap 
leisti Gedimino pilies, kaip ir 
gyvas mūsų visų (tame skai
čiuje ir tremtinių) tikėjimas 
iškelti joje laisvės vėliavas.

— Kokie pirmieji įspūdžiai 
iš lietuvių kultūrinio gyveni 
mo laisvajame pasauly ir ko 
ypač šiam gyvenimui linkė 
tumėt?

— Tik keletas dienų, kai 
aš patekai į lietuvių kultúri 
nio gyvenimo laisvajame pa 
šaulyje centrą Tokiu centru 
aš matau esant Ghicagą. Nes 
pėjau kiek pilniau susip.»žiu 
ti su vi ais jūsų pasisekimais 
bet jau pirmas žvilgsnis į 
nuostabiai gausius lietuviško 
mis naujomis knygomis, lai
kraščiais stendus, į knygų 
leidyklas, lituanistikos moky 
kią, kūrybines - kultūrines 
sandraugas, net gausias lietu 
viškas radijo transliacijas ir 
t. t. mane nustebino. Aš ži
nojau, kad jūs gerai darbuo 
jatės, bet kad taip tikrai sėk 
mingai ir gausiai, akivaiz

džiai įsitikinau tik dabar
Tad link’u ir toliau šiame 

kultūriniame darbe dar didės 
nių užmojų ir pasisekimų! 
Kartu šis darbas yra ir mū
sų tėvynės vadavimo darbas. 
Laisves pergalė, o ne bau
džiava ir ne melu apvilktas 
kolonializmas, kyla 'įmoiijcs 
ateities perspektyvoje.

K. B.
«Draugas»

- NEUŽMIRŠKITE SAVO 
L’ETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMKITE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.
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‘MOTINA lí VAŠI AI
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

(Referatas skaitytas Moksleivių Ateitininkų suruoštame 
Motinos Dienos minėjime)

Katalikų Bažnyčia gegužės 
mėnesį yra paskyrusi Dangiš 
kosios Dievo Mot'nos garbei. 
O vieną šio mėnesio sekma
dienį ypatingu būdu pager
biamos ir visos žmonių mo
tinos Šis paprotys jau paskli 
do ir visam kultūringam pa
saulyje.

Motinos vardas yra visiems 
suprantamas. Motina yra lyg 
dangiškojo Kūrėjo pavaduoto 
ja čia žemėje. Todėl motina 
verta didelės pagarbos. Kaip 
žvakė ant altoriaus su irpsta 
Dievo garbei, taip motkos 
gyvenimas sutirpsta jos vaikų 
ir šeimos gerovei. Į motinos

Duodi mums viską ir nieko neprašai. 
Nėra aukos, kuri tau būtų persunki. 
Kartais veidu stambūs ritasi lašai 
Tai, tu savo mažam rojuje verki.

Kas surinks visus tuos rū
pesčius, vargus, ašaras, ku
riuos patiria motina dėl savo 
vaikų. Savo širdim motina 
šildo vaikų gyvenimą. Moti
nos akys lydi savo vaikus 
per visas gyvenimo dienas, ir 
saulėtas ir miglotas

Mes girdime kalbant daug 
mokytojų, kunigu ir kitų mo
kytų žmonių, bet motinos žo
dis visuomet buvo geriausiai 
suprantamas. Pats Dievas su
teikė jai išminties duoti vai
kams pamokymus, patarimus, 
Todėl nesvarbu kiek mokslu 
vaikai savo tėvus būtų pra
lenkę, visuomet turi gerbti 
jų žodį. Dievas ketvirtuoju 
įsakymu visiems liepė: «Gerbk 
savo tėvą ir motiną». 

rankas sudėtas ne tik jos 
vaikų, bet ir visos tautos li
kimas, nes kokios bus atski
ros šeimos, tokia bus tauta.

Auka, meilė ir kančia - tai 
pagrindiniai kaspinai iš kurių 
pinasi kiekvienos motinos 
dienų pynė

Mes visi gerai žinome, kiek 
mūsų mamytės pavargo kol 
mus užaugino. O ir dabar 
dar visą laiką rūpinasi, kad 
tik mums ko nors netrūktų, 
kad tik mums būtų gera .

Poetas Venancijus Ališas 
apie motinos pasiaukojimą 
šitaip rašo:

Sakoma, kad vaikai yra sa
vo tėvų laimė, arba peiliai. 
Geru savo vaiku tėvai džiau
giasi, o dėl blogo kenčia. 
Kažkas yra pasakęs, kad ma
ži vaikai mina motinai ant 
kulnų, užaugę mina ant šir
dies Žiauru yra, kai vaikai 
savo sena motiną užmiršta, 
kaip supelėjusią duonos plu
tą. Tėvas yra šeimos galva, 
o motina širdis. Galva mie
gant ilsisi, širdis ir miegant 
nenustoja plakti nė vienos 
minutės. Žmogus gyvena tik 
tol, kol plaka jo širdis. Ir 
Lietuva tol bus gyva, kol bus 
motinų kurios įdiegs į savo 
vaikų širdis Tėvynės meilę, 
lietuviškas tradicij s ir pa
pročius. Nuo motinų priklauso

Salomėja Nėris

Orie didelio kelio
Prie didelio kelio stovėjom — žiūrėjom...
O liūdes’ai gūdus kelių didelių!
Nuėjo, nuėjo... žiūrėkit! — nuėjo 
Pavasaris mūsų didžiuoju keliu!

Už kalno, už juodo pavasaris nyko 
Su gęstančia saule, su balta diena ... 
Ištįso prieš mus be dainų, be vainikų 
Nutilus pakalnė — šalta ir liūdna.

Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio, 
Beržais svyrūnėliais prie stepės plačios.
Ir svyra mus šakos, ir krinta lapeliai. 
Ir veria m s speigas lig širdies pačios.

ATEITININKŲ SUSIRIN 
KIMA

Moksleivių ir studentų bir
želio mėnesio susirinkimas šį 
kartą įvyks kartu, sekmadie 
nį po 9 vai šv Mišių, Šv. 
Juozapo Mokykloje Susirin 
kime apie encikliką «Mater 
et Magistrą» kalbės teologi 
jos studentas ALGIRDAS RA 
MAŠAUSKAS. Visi studentai 
ir moksleiviai prašomi nepra
leisti progos susipažinti su to 
kia aktualia šių dienų tema.

ir tautos ateitis.
Kaip į širdį suteka kraujas 

iš viso organizmo, taip į mo
tinos širdį susirenka visos 
šeimos rūpesčiai ir proble
mos, džiaugsmai ir nelaimės.

(B. D.)

— Tautinių šokių repetici
ja įvyks šį šeštadienį 6 vai. 
Gimnazijos salėje

— Motinos Dienos Minėji
mą savo mamytėms pagerbti 
suruošė moksleiviai ateitinin 
kai praėjusį sekmadienį Mi
nėjimą atidarė pasakydamas 
keletą progai pritaikytų žo 
džių kuopos pirmininkas Ka
ziam ras Miliauskas. Pirmi
ninkauti buvo pakviestas Lai 
mutis Dovydaitis, sekretoriau 
ti Nancy Trojackaitė Jaunes
niųjų ateitininkų vardu ma
mytes sveikino Henutė Sėlio 
kaitė, vyresniųjų Julija Jurge 
levičiūtė. Visi sugiedojo ii- 
giausių metų ir įteikė mamy
tėms po rugegėlių puokštę 
Progai pritaikintą referatą 
skaitė Nijolė Vinkšnaitytė 
(spausdiname atskirai). Meni
nėje dalyje jaunesniosios atei 

tininkės išpildė keletą dalykė 
lių Leokadija Aleknavičiūtė 
ir Elena Seliokaitė padaina 
vo duetą «Jau vakaras buvo». 
Vyresnieji gražiai išpildė ke 
lėta dainų. Lucija Jodelytė ir 
Romas Dovydaitis perskaitė 
Banaitytės novelę «Atpildts». 
Po programos mamytės buvo 
pavaišintis kava ir pyragai 
čiais Paskutinis minėjimo 
sveikinimas buvo Dėdės Juo 
zo. Susirinkimas baigtas gies 
mėmis «Marija Marija» ir 
«Lietuva Brangi».
NEPRALEISKITE FRCGOS
Šį sekmadienį 4 \ai p p 

Šv. Juozapo mokykloje bus 
galima girdėti Kanados lietu
vių teatro į plokšteles įgrotą 
vaidinimą «Baltaragio Malu 
nas». Vaidinimo turinys paim
tas iš li-etuv ški pasakt, jį 
parašė Kazys Bota Artistai 
ne tik meniškai suvaidino 
daugelyje Kanados ir Ameri 
kos lietuviškų kolonijų, bet 
taip pat įgrojo į plokšteles, 
baip kad ir mes turėsime pro 
gos lietuviško žodžio menu 
pasigrožėti. Prašomi atvykti 
visi seni jauni ir maži. Įėji
mas nemokamas.

— GRAŽU yra svetimomis 
kalbom! i kalbėti, bet gėda 
savo tėvų kalbos nemokėti.

Bet mokytis niekuomet nė
ra per vėlu.

Šiais metais susidomėjimas 
savaitgalio lietuviškomis pa 
mokomis yra didesnis jauni
mo tarpe, negu anksčiau. At 
rodo, kad šiemet veiks 2 gru 
pės f erai kalbančių lietuviš
kai ir silpnai.

Visi, kurie nori geriau pažin 
ti tėvų kalbą, tegul atvyksta į 
pamoką šį sekmadienį, birže
lio 3 d 11 vai. šv. Juozapo mo 
kykloje, Vila Zelinoje.

mokt. Mg. Vinkšaaitienė

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Jo raštus turėjau lenkiškai 
ir rusiškai, bet dar nusipir
kau pigųjį brolių Šlegelių ver 
timą vokiškai. Tais metais iš
verčiau Karalių Joną ir Ro
meo ir Julietą. Ilgai spren
džiau, kurį nešti Švyturiui. 
Gal pirmas ir geriau buvo 
išverstas, bet antras, maniau, 
geriau kitiems patiks. Turiu 
pažymėti, kad ne vien noras 
pasidalinti genijaus kūriniu 
mane vertė versti, bet ir des
peratiškas noras pralobti — 
Gek man jau buvo įkyrėjęs 
nuolatinis ir nuogas mano 
skurdas. Pradėjau vertimą per 
rašinėti stambiomis kaligra 
fiškomie raidėmis brangiame 
popieriuje. Kelis kartus per

žiūrėjęs, kad neliktų rašybos 
klaidų, viską gražiai sutvar
kęs, trys kartus, lyg muses 
vaikydamas nuo veido, persi 
žegnojau ir nuriedėjau mies
tan nuo kalno Buvo smagu 
eiti, bet tik ligi durų, o jas 
priėjus pradingo visa mano 
drąsa, ir norėjau grįžti namo- 
Prasitryniau prie knygyno lan 
gų gal valandą, norėjau vėl 
žegnotis, kad atgaučiau drą
są, bet nebuvo kaip: ir alė
joj, ir tada nežinau kokioje 
gatvėje, vėliau Vasario 16 pa 
vadintoje, siuvo žmonės. Ne
buvo kaip žegnotis, tai reikė 
jo taip peržengti Rubikoną - 
knygyno slenkstį. Įėjau. Pa 
naitė paklausė, ko norįs Jau 
dindamasis ir užsikirsdamas 
pasakiau, kad norįs matyti 

matyti leidėją, turįs jam pa 
rodyti veitimą Ji dingo du 
ryse ir po valandėlės atidarė 
duris ir pranešė, kad ponas 
leidėjas mane prašo įeiti. Ne
su tikras, bet man rodosi, 
kad tai buvo p. Rucevičius. 
Kaip aš tą valandą norėjau 
būti dinelis ir galįs įkvėpti 
pasitikėjimą, o buvau mažas, 
skurdus ir visas strazdanomis 
nuėjęs berniukas Mandagiai, 
kaip tik mokėjau, nusilenkiau 
ir paklojau rankraštį. Jis pa
prašė mane atsisėsti foteliu, 
kuriu nugrimzdau skradž ais 
žemėn. Jis pradėjo vartyti 
rankraštį ir, lyg pradžiugęs, 
tarė: «0, Šekspyras, mums jo 
reikia... Iš kurios kalbos vers 
ta?» Atsakiau, kad angliškai 
nemoku ir kad verčiau iš ru- 

. sų, lenkų ir vokiečių kalbų 
vertimų Dar, neatsimenu, kaž 
ko jis paklausė ir pasakė, 

kad užeičiau po poros mėne
sių, nes vertimas esąs.eiliuo 
tas ir jis turi jį duoti paskai
tyti patyrusiom specialistui 
Leidėjas buvo nuostabiai man 
dagus ir atsisveikinoamas net 
padėkojo ir padavė man ran- 
ką. Mane jo malonumas taip 
tada sujaudino, kad aš viso
mis keturiomis stengiausi iš
laikyti orumą, m s jaučiau, 
kad iš susijaudinimo, baimės, 
o gal ir džiaugsmo galiu pra 
dėti bliauti, kaip veršis Po 
dviejų mėnesių tų ceremoni
jų jau nebuvo, bet vis dėlto 
išėjo tas pats ponas su rank
raščiu ir tarė, kad jis rank 
raštį rodęs specialistui ir spe 
cialistas jam sakęs, kad man 
stinga eilėdaros žinių, kad 
padirbėjus gali būti gerai... 
Patarė nenusiminti, nes valia 
ir darbas viską nugali ir 11.

Nusiminiau ir nieko nesu

pratau: verčiant man jambai 
buvo taip įsirėžę, kad išėjus 
v sas miestas ir geležų pri
krautas vežimas jais skambė 
jo Susipažinti su eilėdara!... 
Parėjau namo Karalius Jonas 
buvo neperrašytas, taip ir li
ko. Bet man liko noras pra 
lobti. Tą pat vakarą pradėjau 
versti Mayne Reid apysaką, 
kurią išvargau iki galo, bet 
nunešt leidėjui neturėjau drą 
sos...

Vėliau supratau, kad ne pro 
sodijos žinios buvo kaltos, 
bet prastas kalbos mokėjimas 
o ir verčiamųjų dalykų min
tys buvo persubtilios ir per
sunktos Bet tai veltui nenu
ėjo: vertimais netikiu, ypač 
eiliuotais, to amato nesu prak 
tikavęs Buvo ir blogos įta
kos: mano eilėse vyravjaišim 
tinai dviskiemeninis ritmas.

(B D)

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

4.0 - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

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.

M 1LONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101/l02 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Piudente PRANAS & ČIA. LTDA.f w

MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius. V. Želi 
uos klebonijoje,

Escritório Contábil Vila Zeiína S C Uda.
(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 - Dislratos na junta Co 
mercial - 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 JO'E DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 

FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof Gustavo P. de Andrade. 884 - 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tel 67-4130 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.

'EJCKITOKI© CCI^TABIL

. i . ’ f • • ?•; • - / ’• ų

Irmãos Nascimento ■
REG C.R.C. SP. Nro 5.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo tūrio pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — 3 ei 63-7140 - S. Paulo

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0218 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

s,s' J (D IF II J A
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode

I lių braižybos ir pritaikomojo meno.
i Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas

valdiškiems egzaminams (habilitação) 
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
l - Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 

---  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Boin Retiro -------

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

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką S.J. prie Si 

Goncalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

Andr. Pupienį, RI 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 AMBROZEVIČ’lUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš A v Zelina, 595)

VIENINTEL'AI ATSTOVAI G ARSI O J O> V a N D EN S

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

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

■ IRMaWJ CAIRIFiaiFIRII

M

::::

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA

AGUA 
r*>-ACTlVA POM

indoya vanutio yrr j^nai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!
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BRANGUS TAUTIETI, ATSI
MINK. KAD SAVAITRAŠTIS 
«MÚSU LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE. TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIKIMAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMERUOJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

Prenumeratoriai rėmėjai su 
mokėję po 1 000 cr.:

Klemensas Žukauskas, Ju
lio Žvingilas, Uršulė, Micke 
vičienė, Petras Švytas.

GERA NAUJIENA JAUNIMUI

Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija liepos 8 dieną ren
gia šaunų vakarą jauni ui ir 
senimui rrogramoje bus su
vaidinta trijų veiksmų Kesiū 
no drama «Vergijos Griuvę 
siuose P to bus pasilinks
minimas grojant geram or 
kestrui

— Yra rasti JOÃO JOCAS 
apozeut-adorijos dokumentai. 
A siimti galima pas kunigą 
Šeškevičių.

TOKIA ŠEIMA — RETENYBĖ

Jeronimo de Castro su sa\o 
žmona Želia Pedreira Castro 
susilaukė 13 vaikų. Keturi 
vaikai mirė būdami maži, o 
likusieji 3 berniukai ir šešios 
mergaitės įstojo į įvairiausius 
vienuolynus ir daug pasitar
navo Bažnyčiai. Motina, tapus 
našlė, irgi įstojo į seserų vie 
nuolyną.

Šiemet Kristaus Dangun 
Žengimo išvakarėse mirė didis 
šv. Rašto žinovas daktaras ir

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

«í» >I« »I* *I« »I< >1* «I»

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Av. Liberdade, 47 - 9 o Andar Res.: R. Fernando 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.

profesorius pranciškonas João 
Jose de Castro, sulaukęs 66 
metų. Jis parašė daugknygų. 
suorganizavo São Paulyje Bi
blijos Centrą, prieš keletą 
metų sušaukė protestantų pas 
torių suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo 52 protestantų kuni 
gai. Vienas iš jų baigiantis 
suvažiavimui taip prakalbėjo: 
«Dabar mes suartėjome su 
Katalikų Bažnyčia, nes pama 
tėme, kaip labai K Bažnyčia 
yra paremta šv. Raštu».

Dar liko gyvi vienas b-olis 
Tėvas Fernando de Castro jė 
zuitas, kuris gyvena viename 
name su mūsų misijomerium 
T Jonu Bružiku ir yra dar 
gyvos dvi seserys, o visi kiti 
jau pas Dievą

Ak, kada mes, lietuvia', su
silauksime tokių Dievui pasi
aukojusių šeimų Deja, kaip 
dažnai net patys tėvai atkal 
binėja vaikus, kad tik nešto 
tų į vienuolynus, ar semina
rijas...

— LAIŠKAI: I. Kutkienei. 
G. Valeikaitei, P Makuškai, 
A. Lazdauskui, Pr. Kamantaus 
kui, J. Satkūnui, B. Rindei 
kai, A Laskov-ky.

— Gegužinės pamaldos Vi 
la Zelinoje vakarais buvo 
gausiai lankomos.

— Jei yra noro, nėra kliú 
čių. L. Gaigalas gyvenantis 
Vila Sta izabel įstojo L. K. 
Bendruomenės choran, nors 
ligi V. Zelinos reik trims au 
tobusais važiuoti

— Veikimui paįvairinti L. 
K. Bendruomenės choristės 
suorganizavo sportininkių bū 
relį. Valdybon išrinko J. Bu 
zaitę, J. Gudanavičiūtę. N. Vo 
rosilaitę. Neužilgo pradės dar 
bą Vyrai taip pat nenori at 
silikti. Jau seniau yra susior 
ganizavusi «Vyties» krepšinio 
komanda, kurią daugumoje 
moksleiviai sudaro. Panašias 
grupes priemiesčiuose suor 
ganizavus, turėtume gražų 
sportuojančio jaunimo būrį, 
Čekoslovakai prie nepriklau 
somybės priėjo per savo gar

Kairėje: Jungtinių Tautų Organizacijos būstinė New Yorke. Čia Kruščiovas masko
lišku batu daužė stalą. Tikimasi, kad neužilgo ir kolonizuotos Lietuvos khusiiras bus įra
šytas į Jungtinių Tautų dienotvarkę.

Toliau: Adlay Stevenson, Amerikos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Organizacijos
Dešinėj: A. Stevenson senukas, irgi Adlai, ir dabartinio ambasadoriaus tėvas Lewis 

Stevenson

siuosius sakalus, kurie spor 
tavo ir dainavo. Negera yra 
kai nukrypstama į kraštutimi 
mą, del sporto pamirštama vi 
sos kitos kultūrinės ve tynęs. 
Viskas turi savo vietoje būti.

— L’et. Kat. Bendruomenės 
Choro ruošiamos ekskursijos 
į Rio de Janeiro jau visi u u 
tobusai užpildyti.

PAREMKIME LIETUVIŠKĄ 
RADIJO PROGRAMĄ

Visi gerai žino, kad kiek
viena minutė per radijo rei
kia apmokėti Išlaidoms pa 
deng i pinigai turi ateiti is 
klausytojų kišt nių, Programos 
tvarkytojai ir parnešėjai ne 
maža laiko turi paaukoti ra 
dijo reikalams ir dar prie to 
pridėti pnigo įsigyjant plokš 
telių. ir kitas reiKalingas prie 
mones radijo programai pa 
ruošti Kiekvienas klausytojas 
turėtų jaustis pareigos savo 
auka šitą nelengvą darbo naš 
tą paremti Juk visiems yra 
malonu girdėti radijo bango 
mis lietuv šką žodį ir darną, 
Bet tas žodis ir daina sustos 
skambėję, jei klausytojas sa 
vo pareigos neatliks — nepa 
rems didesne ar mažesne 
auka

Radijui paramą galima įteik 
ti Prel P Ragažinskui, Misi- 
jonieriui Tėvui J. Bružikui, 
P Šimoniui. Vinkšnaičiui ;s- 
meniškai, arba siųsti pas u 
šiuc adresu: Caixa Postai4118 
S. Paulo.

ĮDOMI, NORS LIŪDNA, 
ISTORIJA

Ji prasidėjo 1951 m°tais. 
Petras Bačiulis panorėjo leng 
vai praturtėti. Sugalvojo pa 
keisti savo pavardę iš Bačiu 
lio į Peter Anthony Sherry. 
Žiūrėsime, kas toliau bus. Da 
bartinis Sherry iš savivaldy 
bės išgavo mirties pažymėji 
mo blanką ir jame surašė, 
kad Peter Anthony Sherry mi 
rė Port Jefferson ligoninėj 
nuo trombozo. Po tuo pažy 
mėjimu jis pats pasirašė, kaip 
gydytojas John J. Finneran. 
Sekime istoriją toliau.

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

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

Paprastai mirties pažymėji 
mus įteikia patys gydytojai, 
kurie ligonį gydydavo Per 
ką mūsų komedijantas įteikė 
tą savo parašytą pažymėjimą 
dar iki šiol ne šaiškinta, bet 
jam pasisekė tai padaryti ir 
Sherry žmona ėmėsi rankioti 
pinigus už savo mirusį vyrą. 
Ji gavo 10 tūkstančių dolerių 
apdraudos, gavo iš veteranų 
kas mėnesį po 63 doi.. kaip 
našlė su vaiku, gavo iš sočia 
linės senkcijos mėnesiui po 
152,42 dol ir am tikrus prie 
dus Ir, žiūrėkite, jau jie per 
8 metus susikrovė 40 tūkstan 
tėlių dolerių. Tai vyko be 
sunkaus darbo ir be prakaito 
liejimo.

Tuo tarpu Bačiulis gyveno 
Bellporte ne kaip -her y, bet 
kaip Bačiulis, o Sherrio šei
ma augo iš dviejų dukterų ki 
toj vietoj. Bačiulis tarnavo 
prie geležink lio Long Island 
o žmona augino vaikus. Bet 
1960 metais Bačiulis nustoja 
darbo, bet gauna 994 do) pa
šalpos, Jis eina j Btentwoodo 
ligoninę, ar negaus darbo. 
Čia iš jo pareikalauja doku
mentų ir pirštų nuospaudų. Ba 
čiulis prasišalina Vėl prašo 
pašalpos Ir kada jau susiren 
ka 2 028 dol pašalpos, valdi
niu1-a-= ima smulkiau Bačiulį 
kamantinėti. Mikt, mikt . ir 
suseka, kad jis apgaudinėja 
Dabar visa byla teisme, abu 
su žmona atsidūrė kalėjime 
ir įdomu, kuo toji byla baig 
sis.

Santrauka iš «Darbininko»
-.. >V-17 62

NORI PULTI KINIJĄ

Nacionalistų kinų vadas Čen 
kaišekas prisispyręs reikalau 
ja amerikonų, kad jam leistų 
pulti komunistinę Kiniją Jis 
tvirtinąs, kad dabar geriau
sias momentas sukelti Kini
joj revoliucija, kadangi liau
dis visoj Kinijoj baisiai nepa 
tenkinta ir bado šmėkla žiū
ri jiems į akis Bet amerikie
čiai, pasimokinę iš Kubos, to 
leidimo Čenkaišekui neduoda.

ŽYDAI UŽTARĖ KUNIGĄ

Mordovijos koncentracijos 

stovykloje kun. Petras Rau
da nu-tojo sveikat s, bet so
vietai dar vis jo nenorėjo pa 
leisti į laisvę, tik užtarus žy
dams pagaliau jį paleido ir 
jis, sugrįžęs į Lietuvą, apsi 
gyveno Vilniuje Žydai gelbė 
jo kunigą dėl to, kad kun 
Petras Rauda gelbėjo žydus 
nuo nacių karo metu, tai jie 
nenoiėjo likti skolingi.

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORILS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Parque das Nações 10 vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T r e čią :
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 
etomis bangomis.

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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