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Penktoji Pavergtųjų Tautu Savaitė JAV-s r
Prez. Kennedy: daugiau dėmesio laisvės reikalui- pasauly

JAV Prezidentas J. F. Ken 
nedy liepos 5 d. paskelbė Pa
vergtųjų Tautų Savaitę —» ji 
prasidėjo liepos 14 ir truks 
ligi liepos 20 d. Visų paverg
tųjų tas paskelbimas buvopri 
imtas su dėkingumo ir pasi- 
tenonimo jausmais, ypač, kai 
dėl nuotaikų svyravimo pa
saulinėje politikoje spaudoje 
buvo užuominų, kad šiais me 
tais tokia Savaitė gali būti 
nepaskelbta Prez Kennedy, 
dalinai gal paveiktas Vak Ber 
lyne matytos gėdos sienos, 
savo deklaracijoje kvietė JAV 
gyventojus prisiminti laisvės 
reikalą, rengti atatinkamus 
minėjimus Mūsų gautomis ži 
niomis. daugelyje JIV lietu
vių elkinių yra susiorganiza
vę specia ūs komitetai — bu 
vo surengtos iškilmingos pa
maldos snecialios apeigos 
Labai svarbu, kad įvairių ap
eigų manifestacijų 1 ei susi 
rinkimu metu dalyvavo eilės 
JAV senatorių. Kongreso ats
tovų rūmų narių burmistrų ir 
kitų politiku kalbų, pasisaky
mų dėl pavergtųjų laisvės.

Ryšium su Paverg'uju Tau 
tų avaite proklamacijas pa
skelbė visa eilė paskirų JAV 
valstybių

Pavergtųjų Tautų Savi itė 
J \V-se pradėta minėti 1959 
m. Anuomet, liepos 17 d JAV 
Prezidentas D D Fisenhowe 
ris buv išleidęs atsišaukimą 
ir pažymėjęs kad tokios Sa 
vaitės būsiančios rengiamos 
kasmet, «kol visos pavergtos 
valstybės pasaulyje bus atga

Urugvajaus Lietuviai pas Valstybės 
Prezidentą Don Daniel Fernandez Crespo
Šių metų 14 tą birželio, J ie 

tuvos tragiškųjų įvysiu minė
jimo išvakarėse, Šio krašto 
prez dentas Don Daniel Fer
nandez Crespo priėmė lietu
vių delegaciją prezidento rū
muose

Dalyvavo: Lietuvos Atsto
vas p. Anat Grišonas su po
nia, T. Dv P. Daugintis S. J. 
— Katalikų atstovas, Julius 
Jazanskas — Social demokra 
tų atstovas, Alfr. Stanevičius 
— jaunimo atstovas ir II jo 
P. A Kongreso Vicepirminin 
kas ir Vytautas Dorelis — II- 
jo P. A. Kongreso Pirminis 
kas ir Urugv. Liet Kultūros 
Draugijos Vicepirmininkas.

Lietuvius pristatė p. A. Gri 
šonas, geras Prezidento pa
žįstamas, padėkodamas Uru 

\^vajaus Vyriausybei už pala 
K

vusios laisvę ir nepriklauso
mybę». 1961 m. Savaitę de- 
k aravo, tik pusmetį ėjęs pre 
zidento pareigas J. F. Ken
nedy. Savaitės paskelbimą bu 
vo minėjusi visa didžioji JA< 
Europos ir kitų kontinentų 
spauda JAV lietuvių spauda 
buvo pastebėjusi kad Savai 
tės paskelbimas tai tarsi pra 
regėjimas, duodąs mums vil
ties, kad Amerika pradeda 
matyti ir suprasti, j ką taiko 
suktoji Maskvos politika, kai 
ji kalba apie laisvę, kai ji 
šaukia apie kolonijas.

1962 m Prea, J. F. Kenne
dy PT Savaitę buvo paskel 
bes liepos 15 21 dd Ji buvo 
atkreipus- ne tik JAV gyven
tojų, bet ir plačiojo pasaulio 
visuomenės, spaudos dėmėsi 
Kaip kiekvienais metais PT 
Savaitė buvo prade a iškil 
m ngomis pamaldomis šv. Pa 
triko katedroje New Yorke 
ir apeigomis ties P..T pasta 
tu. pusiau stiebo vėliavų nu 
leidimu atitinkamomis kalbo
mis Buvo apeigos, susirinki
mai ir kitose vietose

PI' Savaitės paskelbimas 
jau virto tradicija — šiais 
metais liepos mėn trečiąją 
savaitę ji vykdoma jau penk
tą kartą. Kad tokios Savaitės 
surengimas yra taiklus gin
klas. jau liudijo N. Chruščio 
vo pyktis 1959 m . kai Mask 
voje lankiusis tuometiniam 
JAV viceprezidentui R Nixo 
nui ■ hruš iovas Amerikos 
svečiui buvo išliejęs pyktį.

-- - 

kymą diplomatinių santykių 
su laisvosios Lietuves atsto
vais, už Sovietu Lietuvos oku 
pacijos r epripažinimą ir už 
Urugvajaus Atstovo pasaky
mą. Jungtinių Tautų (O.N.U.jį 
paskutiniame posėdyje, kad 
«Lietuva turi būti ir vėl 
laisva»

V Dorelis padėkojo li jo 
P. A Liet Kongreso vardu už 
pritarimą Urugvajaus valdžios 
tam Kongresui ir jo rėmimą, 
už suteiktas lietuviams lygias 
teises ir laisvę kurtis ir gy
venti, lygiai su šio krašto pi
liečiais Pareiškė, kad lietu
viai yra dėkingi Urugvajaus 
tautai už tą jos parodytą bro 
lišką meilę ir nuoširdumą. 
Prašė, kad Urugvajau® Vy
riausybė palaikytų ir toliau 
glaudžius diplomatinius san
tykius su mūsų Nepriklauso 

mos Lietuvos atstovais. Ta 
proga įteikė memorandumą 
ir II-jo P, A. Liet. Kongreso 
rezoliucijos į gražų parengi
mo aplanką

Jo Excel. Prezidentas aty- 
džiai išklausė abieju kalbų ir 
atsakė labai gražiai savo ilgo 
je kalboje Jis pabrėžė ypa
tingai kad Urugvajus nieka
dos nepripažino ir nepripa 
žins «tamsiųjų jėgų» užgrobi
mu Urugvajus pripažįsta Lie
tuvą kaipo atskirą tautą, ne
priklausomą nuo kitų tautų 
ir tai aiškiai įrodo santykių 
palaikymas su jos diploma
tais. Jis sakė, kai Urugva
jaus valdžia nesik.ša į kitų 
tautų vidaus tvarką, vertina 
ki-tas tautas ne pagal ų didu 
mą ar jų apsiginklavimą, bet 
pirmoj eHėj stato tautos kul
tūrą mora ę i.1 jos didžiadva 
siškumą ginant aukščiausią 
žmogaus vertybę— jo laisvę

Todėl Urugvajaus Valdžia 
taip simpatizuoj. didvyriškai 
kultūring i lietuvių t.utai. 
Baigdamas pažadėjo, kad Urn 
gvajius O.N U atstovas gaus 
atatinkamas instrukcijas prie 
kiekvienos progos visuomet 
ginti Lietuvos teises būti 
laisva ir nepriklausoma valu
ty bė

Po to Urugvajaus Valstybės 
Prezidentas malonioj nuotai 
koj ilgai dar kalbėjo su kiek 
vienu delegicijos atstoju ats 
kirai, kartu su visais nusifo
tografavo ir su kiekvienu ma 
loniai, nuoširdžiai atsisveiki
no Tai buvo didelis lietuvių 
tautai ir Lietuvos propagan
dai laimėjimas.

K.

IS VISUR
— Paranos sostinėje Curiti 

boję š ą savaitę vyksta UBES 
i União Brasileira dos Es u 
dantes Secundários), kurio 
metu įvyko galvų skaldymas 
tarp komunistinio ir demokra 
tinio fronto atstovų. Tvarką 
tik policija atstabė. Dvidieni 
kongresas buvo pertrauktas 
Kongresas vyko estado aukš 
tesnės mokyklos patalpose. 
Mokyklos vad vybė po muš 
tynių kongresistus paprašė iš 
sikraustyti ir kitur vietos 
kongresui susijieškoti.

— MASKVOJE, kiniečių ru
sų komunistų partijų atstovų 
pasitarimai, nors su didelė
mis pertraukomis tebevyksta. 
Atrodo, kiekviena pusė pasi
liks prie savo nusistatymo. 
Kiniečiai reikalauja Kruščio- 
vo iš vyriausybės ir partijos 
vadovybės pašalinimo. Norė
tų pasitarimus baigti. Bet tai 
nelengvas darbas- Nesuranda

LIETUVOS ATSTOVUI MINISTERIUI DR. 
ERIKUI MEIERIUI 70 METU AMŽIAUS

Liepos mėn. 16 d. Lietuvos 
Atstovui Ministeriui Dr FRI- 
KUI MEIERIUI suėjo 70 me
tu amžiaus. Šios sukakties 
p oga Ministeris išleidžia šį 
«5 ūsu Lietuvos» numerį.

<)r rikas Meieris
Norėdami supažindinti skai

tytojus su Jubilijato gyveni
mu čia pateik ame svarbes
nius biografinius davinius

Gimė 1893 m litpos mėn. 
16 a Vokietijoje. Elzase i ic 
kel miestelyje (Liet. 1 ne 18 
t.) Mokės: Klaipėdoje teisės 
ir valstybės mokslus studija 
vo Heidelbergo Muncheno ir 
Strasburgo universitetuose. 
Pasta ajame 1918 metais ga
vo teisių doktoratą ir 1919 
metais valstybės mokslų dak 
taro laipsnį

Baigęs studijas kurį laiką 
d rbo Saaro prekybos rūmuo
se 1920 m. Klaipėdos krašto 
prekybos ir pramonės rūmų 
pirmu sekretoriumi ir juris
konsultu, 1923 m. Klaipėdos 
krašto ekonomijos ekspertas 
Paryžiuje ir Ženevoje Nuo 
1926 m. Klaipėdos krašto Di 
rektori os ir Lietuvos įstaigų 
bei įmonių juriskonsultas 
1932 m. Lietuvos susisiekimo 
ministerijos gynėjas tarptau 
tiniame trečiųjų teisme Stoc 
kholme, Joniškėlio siaurojo 
geležinkelio tyloje, nuo 1932 
m taip pat ir Ispanijos gar
bės konsulą® Klaipėdoje.

bendros formulės komunika
tui surašyti. Galutinai santy
kius nutraukti viena ir antra 
pusės vengia.

— Okupuotoje LIETUVOJE 
Kaune dar veikia vienintelė 
visame krašte kunigų semina 
rija su dvidešimčia klierikų. 
Naujų klierikų kasmet tega
lima priimti tik po penkis. 
Lietuvai gręsia netekti kuni 
gų Dalis kasmet miršta Kiti 
neturi teisės dirbti, ar ištrė 
mime gyvena. Greitu laiku 
daugumas bažnyčių bus be 
kunigų. O bažnyčios, kur nė

1939 m. vokiečiams užėmus 
Klaipėdą, Jubilijatas išvyko į 
Pietų Ameriką Pradžioje ap
sigyveno Buenos Aires, vė
liau į Rio de Janeiro persi
kėlė, kur lig šiol ir gyvena 
(Teresopoly)

1941 m pravažiuojančio pro 
Braziliją Lietuvos prezidento 
A. Smetonos paskirtas atta- 
chė prie Brazilijos vyriausy
bės Vyriausybė paskyrimą 
priėmė 1943 m. paskirtas pir 
mu sekretoriumi (Lietuvos 
Pasiuntinybės Montevideo 
Reo ) ir charge d'affaires ad 
interim. 1951 m. Lietuvos di
plomatijos šefo ministro St. 
Lozoraičio aktu paskirtas įga 
liotu ministru prie Brazilijos 
vyriausybė-

Būdamas Klaipėdoje kietai 
ir sėkmingai gynė L etuvos 
valstybės reika us prieš vo
kietininkų autonominių įst igų 
užmačias Pietų Amerikoje 
Lietuvos laisvinimo reikalais 
yra parašęs daug straipsnių 
ispaniškai ir kėlė Lietuvis 
laisvės reikalą Lotynų Ame
rikos valstybėse, šleido por 
tugalų kalba leid nių, «O Bal 
tico» ir «Lituania Ilustrada».

Įvykius ir žmones tegalima 
objektyviai įvertinti iš toli
mesnės laiko perspektyvos. 
Kai jie yra kartu su mun s, 
jų reikšmę ir darbą nevisada 
įvertin me. Ypač sunkiau yra 
vertinti diplomatinis darbas, 
kuris beveik išimtinai yra at
liekamas privačia iniciatyva, 
be trukšmo, diplomatinių įs
taigų kabinetuose, Nevisada 
ir neviskas galima iškelti vie 
šumon Taip pat ir su Jubii a 
to darbu Daug faktų, įvykiu 
vėliau is orlkui teks užrašyti 
ir spręsti.

Linkime sėkmės Jubiliatui 
diplomatiniame darbe ir grei 
tu laiku sulaukti laisvų kelių 
vedančių į Tėvynę dėl ku 
rios daug ir nuoširdžiai buvo 
dirbta.

ra kun gų yra uždaromos.

— ITALIJOS komunistams 
gręsia skilimas. Mat vieni 
yra Kremliaus, kiti Pekino 
politikos šalininkai. Italijos 
komunistų vadai yra žydų 
kilmės.

— Brazilijos finansų minis
teris Carvalho Pin o nepajė
gia sutvarkyti. Tai rodo dole 
rio kainos kilimas, kuris šią 
savaitę pasiekė 850 kruzeirų. 
Brazilijos biudžeto didžiausia 
dalis išleidžiama valdininkų 
algoms apmokėti.
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2 pusi MISŲ LIETUVA 1963 m. “liepos 20 d

Pabaltijo Ekonominis Rajonas Tarnauja Sovietu 

Interesams

(pabaiga)
Vakarų rajone, skaičiuojant 

vienam žmogui, kvalifikuotų 
mašinų ir metalo dirbinių pa
gaminama daugiau, negu vi
dutiniškai Sovietų Sąjungoje- 
1961 m. to rajono lyginama
sis svoris keleivinių vagonų 
gamyboje sudarė 25.9%, au
tomatinių telefono stočių — 
47 8%, radijo imtuvų ir ra
diolų — 16%. buitinių skal 
bimo mašinų — 17.5%, meta 
lo plovime staklių 63%. 
Nors pokariniais melais Pa 
baltijy pastatytos ar stato, 
mos didelės elektrinės termo 
elektrinės ir hidroelektrinės, 
tači u elektros energijos pas 
kirose respublikose pagami
nama nevieno lai vz 1961 
m Estijoje vienam yvento- 
jui buvo pagaminta 2 552 kWh, 
Latvijoje - 765 ir Lietuvoje 
— 442 kWh. Kad Pabaltijo 
energetika tarnauja kitoms 
Sovietijos sritims aprūpinti, 
rodo tai. kad ji sujungta su 
Leningradu Leningrado. Nov
gorodo Pskovo ir Kaliningra 
do (huv Karaliaučiaus) sriti
mis. Savo ruožtu t<- akarų 
rajono energetinė sistema 
jjung a j Sovietų Sąjungos eu 
ropinės dalies sistemą

Kaip atrodo pramonės sri- 
čių plitimas? Vyst< ma žemės 
ūkio mašinų gamyba, esama 
prielaidų organizuoti lengvų
jų automobilių surinkimą ir 
žymiai plėsti iaivų statybą. 
Jau žinoma, kad užsimota žy
miai plėsti cheminę pramo
nę palankias sąlygas suoa 
rą skalūnų (Pabaltijy gauna
ma 67 9% visos Sovietu Są
jungos degančiųjų skalūnu), 
fosfatų, anhidritų, karbonati
nės medžiagos telkiniai, van
dens ištekliai ir kt. Pabaltijo 
respublikose gaunama 24,1% 
visos ^Sąjungos dujų iš an
gies ir skalūnų,

Nors Pabaltijo krantuose 
esanti žymiai išvystyta staty
binių medžiagų ir 
keraminių dirbinių gamyba, 
tačiau nusiskundžiama, kad 
neieškoma būdų, kaip pakeis 
ti atvežtinį metalą ir kitas 
brangias med iagas, ypač sta 
tyboje. Norima šią pramonę 
dar labiau plėsti.

Iš šakų, naudojančių me
džio žaliavą, baldų, fane os 
ir popieriaus pramonė dide
liu mastu aptarnauja kitas 
Sovietijos respublikas, nes 
skaičiuojant vienam gyvento
jui, čia produkcijos pagami 
narna tris keturis kart s dau 
> iau negu vidutiniškai So- 
vittų Sąjungoje. Pvz Vakarų 
rajone tik popieriaus paga
minama 8 9% sąjunginės ga
mybos Pabaltijys kitus rajo
nus aptarnauja ir kitose pra 
mnnės srityse, pvz. pagami
nama 8% sąjunginės gamy
bos trikotažo dirbinių.

Žemės ūkio srity Vakarų 
rajonas pagamina 4,3% So- 
vietų S gos žemės ūkio ben
drosios produko'ijos. o gyvu
lininkystės gamyba sudaranti 
5 3% Pabaltijyje auginama 
4 5% karvių bandos ir 4 9% 
kiaulių. Būdinga, kad Pabalti 
jo maisto pramanė sudato 
35%. taigi visą trečdalį to ra 
jono bendrosios produkcijos. 
Kai kurios gamybos pozicijos 
turinčios «tarprajoninę reikš 
mę» atseit jos išvežamos ki 
tų Sovietijos rajonų gyvento 
jams aprūpinti, pvz sviestas, 
mėsa, bekonas, >i; ržo\ės bul 
vės. Esant palauk cms saty 
goms, vis dėto j Pabaltijį 
tenka įvežti grūdus dar ir 
vaisius, uogas ir vynuoges 
' isa Pabaltijo transporto sis 
tema neužšalą jūrų uostai, 
laivynas, geležinkeliai, be pa 
ties Pabaltijo, verčiami ap- 
t<»”nairi pagal Maskvos direk 
t\ vas i«os So įjos porei-

Jurgis Baltrušaitis

Dienu Pastraipos
Aušta, aušta ! Saulė teka. 
Puošia žydris žemės taką 
Ir kvapnusis vėjas dvelkia — 
Mus diena į darbą telkia 
Ligi vakaro maldos — 
Taip kain buvo visados ,. .

vėl jau saulė nusileido — 
Šluostyk prakaitą nuo veido...
Ryt sugrįš saulutė vėliai 
Ir su saule grįž šešėliai, 
Daug kas šoks ir kas raudos — 
Kaip jau buvo kitados ...

Po dienos kita nušvinta —
Daug kas skūra, daug kas kinta. 
Veltui, vargše, ranką tiesi, 
Jei tu lauki, jei ilgiesi 
vakarykštės valandos — .
Ji negrįžta niekados ...

kius.
Dabar siūloma specializuo

ti paskiras pramonės rūšis ir 
plėsti tarprajoninį ekonominį 
bendradarbiavimą Ne men 
kos reikšmės ir nelengvas 
reikalas atsisakyti labai toli
mų kai kurių žaliavų ir kt. 
pervežimų — tai dažnai nuiy 
Įima, bet tai žymi to privers 
tinio ūkin o beudn darbiavi- 
m ) blogybė. Pagrindinis Mask 
vos reikalavimas -- reikaiavi 
mfes - racionaliai keistis pre 
kėmis ir remtis daroo pasi 
dalinimu. Tai sklandžiau vyk 
dant greičiau bus patenkina- 
mi bendrieji ne paskirų są
junginių ir pavergtų lespubii 
kų interesai.

El a

«gedulo minėjimas»
MONTEV1DEJUJE.

Šiemet «Gedulos Minėjimas' 
įvyko birželio 23 d., nes sa
vaite anksčiau buvo suspen 
duotas dėl ypatingai blogo 
o u. atrodė kad visa gamta 
liūdėjo kartu su lietuviais, 
prisi indama tragiškuosius 
Birželi įvykius.

Minėjimas prasidėjo su Šv. 
Mišiomis už žuvusius dėl Tė
vynės lietuvius kur giedojo 
i . K choras Po to parapijos 
salėje prasidėjo tautinė ir 
meninė dalis Salė buvo pil
na dalyvių, tai buvo ženklas, 
kad lie uviai dar rnyįi, ir už
jaučia savo brolius kenčian
čius Lietuvoje.

Po Urugvajaus bei Lietuvos 
himnų, tarė žodį Lietuvos ats 
tovas p Anatolius Grišonas, 
vietinių kalboje prakalbėjo 
Katangos atstovas p Jorge 
Jose de Goyenola y Fernan

KOMUNISTAI IR AFRIKA

Pagal WI duomenis, šiuo 
metu Prahoje įvairūs mokslo 
institutai rengia didelio mas
to veikalą «Afrikos istorija 
nuo seniausių laikų ligi šių 
dienų». Kad veikalas turės 
atitikti visos marksizmo-leni
nizmo reika'avimus, matyti iš 
institutų pavadinimų bei jų 
ligšiolinės veiklos Tie insti
tutai — orientalinis, folkloro 
reikalams, ūkiui ir tarptauti
nei politikai. Prahos iniver- 
siteto filosofijos fakultetas — 
jau visa eilė metų Afrikos 
studentus ruošia įvairiems už 
daviniams vykdyti jų tėvy
nėse

dez. kuris turėjo progos ap
lankyti kai kurias komunistų 
užgrobtas šalis. Ur Liet. Kult. 
Draugijos vardu tarė sveiki
nimo ir užuojauios žodį jos 
vice pirmininkas Vyt, Dorelis, 
ir Katalikų vardu kalbėjo Dr. 
Petras Daugintis S.J. Meninę 
dalį atidarė U, L. Katalikų 
choras, kuris išpildė keletą 
tautinių dainų. Solo dainavo 
p. Lucija Gryšonienė ir Vyt. 
Dorelis, kuris padarė staig
meną su jo paties sukur a 
daina «Svajojant I ėvyne» Mu 
ziko Kačianausko dainoms 
pianu akompanavo prof, p lė 
Teresa Drobniewskaité. kuri 
taip pat iš ildė lietuvišką «Ge 
dujingą Maršą * laike kurio 
publika atsistojo žuvusių pa
gerbimo ženklan

Dramoje Jų iš'ežioms» ma 
jestotiškai atliko svarbiausią 
rolę jaunuolis Povilas Debe
sys; vaidino taip, pat Genė 
Vilkaitė, kuri baigė «Arte 
Dramática» kursus, mėgėjai 
Aleksandras Zinkevičius, Ade 
|ė Ješkelevičiūtė ir Vytautas 
Dorelis Sufleriavo p lė Albi
na Milašiūtė Dramos įžangos 
žodį tarė Gividas Mačanskas. 
Reikia stebėtis gausios -publi
kos dalyvavimu, tai yra vil
ties ženklas.

K.

, . Dr. V. Daugirdaitė Sruogienė

M. Jukilimas
Tas kraujas ir tos aš ir s — t ti 1 et v o 
garbė, ir jis jos niek i ne išsiža ė .

Elžikonis, Varpas 1905 m.

" •(tąsa)

1863 m; sausio mėn. sukili
mas prasidėjo Lenkijoje Dėl 
skaudžių įvykių jis per anks
ti prasiveržė: valdžia norėjo 
į rekrutus įduoti visą «raudo 
nųjų» jaunimą todėl, kai tik 
pradėta imti rekrūtai, išsi
slapstę po miškus vyrai spon 
taniškai ėmėsi ginklo Sukili 
mas tuoj persimetė į Lietuvą, 
kur nuotaika jau buvo pa 
ruošta. Tačiau visas kraštas 
dar organizuotas nebuvo, nes 
dauguma dvarininkų, ypač 
vyresnio amžiaus, atsiminė 
netolimas praeities nelaimes 
ir netikėjo sukilimo pasiseki
mu. Dvarininkai gausiai šuva 
žiavę į Vilnių 1863 m vasario 
mėn. 7 d. oficialiai žemės re 
formos klausimų svarstyti, jau 
nimo entuziazmo įtraukti į su 
kurį, pasijautė priversti su 

kilime dalyvauti Nusigandę 
Kalinausko «raudonumo ir ra 
dikalumo. jie išrinko slap ą 
laikinąjį komitetą, vadinamą 
«baltųjų* komitetu, prieš pas 
tatydami jį jau veikusiam 
«raudonųjų». «Baliųjų* pirmi
ninku buvo išrinktas Jokūbas 
Geištaras nuo Kėdainių, j a- 
riai — Mikalojus Giedraitis, 
Antanas Jelenskis, Dominin 
kas Lapa, Aleksandras Os 
kierka ir Viktoras Skaržins- 
kis — visi stambūs Lietuvos 
dvarininkai prolenkiškai nu
sistatę. Vilniaus sukilėlių ko
mendantu buvo paskirtas VIa 
das Malachovskis bajoras 
bet «raudonasis’.

Klaidinga yra manyti, kad 
«baltieji» buvo reakcionieriai: 
jie buvo pažangūs ir sociali 
nių reformų šalininkai, tik 
norėjo jas pravesti evoliuci 

jos, nerevoliuoijos keliu, kaip 
• raudonieji* (pastarųjų vėl ne 
galima sutapinti su šių laikų 
bolševikais). Tai «baltųjų» va 
das Jokūbas Geištaras svajo 
jo sulyginti luomus suteikiant 
visiems valstiečiams bajo 
rystę.

Nors tuo laiku Lietuvoje 
stovėjo arti 60 000 rusų ka 
riuomenės, netrūkus sukilė 
liai pirmą kartą išdrįso užpul 
ti maskolius, norėdami atmuš 
ti paimtų rekrūtų partiją Jau 
nimas slapstėsi miškuose nuo 
ėmimo į rekrūtus ir mielai 
stojo su ginklu savam kraš
te, nenorėdamas sunkios tar
nybos Rusijos tolumose.

Varšuvos sukilimo vadovai, 
nors garsiai paskelbė buvu
sioms savo valstybės tautoms 
laisvę apsispręsti, pabūgo net 
Lietuvos «baltųjų» komiteto 
— jo nepripažino savarankiš 
ka Lietuvos vyriausybe ir pa 
vadino jį «tvarkomuoju Lietu 
vos provincijų skyriumi». Šis 
skubiai «raudonųjų» komitetą 
išsklaidė, išsiuntinėjo su įvai 
riomis misijomis jo Barius ki 

tur Vilniuje paliktas tik Ka- 
1 i n a^ų įS k a s, 
nes po jo ranka jau kiio pla 
čios liaudies masės, jo vado 
vaujami valstiečiai noriai ėjo 
prieš rusus. Net ir Varšuvos 
komitetas buvo supratęs vals 
tiečių reikšmę sukilimui, to
dėl 1863 m sausio mėn atsi. 
šaukime Lietuvai kad dau
giau patrauktu valstiečius pa 
žadėjo’žeinę duoti nuosavy 
bėn. Kai Lenkijoje valstiečiai 
per visą sukilimą mažai tesi- 
reiškė greta bajorų ir mies 
tiečių. Lietuvos liaudis, ypač 
Žemaičiuose, iš karto masiš 
kai stojo prieš rusus B tgi 
palyginus su 1831 m sukili 
mu šį kartą valstiečiai daly 
vavo žymiai mažiau.

Nors «baltųjų» komitetas 
siekė apstatyti uniją su Len 
kija, bet ir jis nesutarė su 
Varšuvos Centriniu Komitetu, 
kratėsi pastarojo primetamos 
kontro ės ir iki pat sukiMmo 
galo su juo ginčijosi dėl var 
do ir dėl įvairių smulkesnių 
dalykų. Kalinauskas re kala 
vo nustatyti aiškias sienas su 

Lenkija, karštai gynė atskiras 
vietoves, ypač Gardino guber 
nijoje, kurios jo manymu tu
rėjo priklausyti Lietuvai. Jis 
taip pat norėjo sukilimo vado 
vybės skyrių vadinti «valdo 
mu ju» komitetu, bet buvo 
«baltųjų» išsiųstas į Gardiną. 
Tokie nesutarimai daug ken
kė jau prasidėjusiai kovai.

1863 m birželio mėn Kali 
nauskas su keliais vienmin 
čiais paėmė «Lietuvos skyrių» 
j savo rankes, nes jo kiti na 
riai buvo suimti ar išsiblaškę- 
Jis tuoj ėmė veikti savaran
kiškai, net užsakė antspaudą 
be lenkiško erelio (šiaip bu
vo vartojami sujungti Lietu
vos, Lenkijos ir Gudijos her 
bai) Tada iš Varšuvos į Vil
nių atskubėjo komisaras Avei 
dė buvusios padėties atstaty 
ti, bet Kalinauskas nesidavė 
įtikinamas, o patsai komisa
ras pateko į mas-kolių rankas 
ir išdavė visa, ką jis apie or 
ganizaciją žinojo

Kostas Kalinauskas, pirmas 
stojęs į sukilimą, laikėsi iki 
galo. Tai žymiausia ir švie
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II-jam Pietų Amerikos Lietuviu Kongresui Pasibaigus
Raėo: Vyt. Dorelis

Jau praėjo 4 mėnesiai nuo 
II PA.L Kongreso o'ieialaus 
uždarymo, tačiau Kongreso 
pirmoji dalis užsidarė tik 14 
d. Birželio mėn. 1963 metais 
Kada Urugvajaus lietuviai, pa 
gal nutarimą, įteikė .Kongre
so Reyoliucijas valstybės pre 
zidentui Excelensijài Don Da 
niel Fernandez Crespo. Sa 
kau, užsiba’gė pirmoji dalis, 
nes antroji prasidėjo paties 
Kongreso metu/ ir privalo 
neužsibaigti tol, kol Lietuva 
vėl bus laisva ir oep įklauso 
ma valstybė Kongreso išva 
dų dvasioje privalome nuolat 
gyvenai ir stengtis pildyti nu 
tarimus ypatin ai liečiančius 
jaunimą bei Ii tuvybės išlai 
kymą Todėl stengsiuos kiek 
galėdamas posityviau savo įs 
pūdžius aprašy i a*pie šį isto 
rinį įvykį.. norėdamas kad 
kad tai tarnautų ne asmenis 
koms kritikoms, bet lietuvy
bės išlaikymo naudai Pas 
kyrstyčiau šį aprašymą į tris 
dalis kartu imdamas atsako 
mybę už jo turini

I KAI SUSIORGANIZAVO 
KONG .ESĄS

Kai Bs Aires lietuviai suor 
ganizavo pirmutinį Metų Ame 
rikos Lietuvių Kongresą kilo 
mintis, kad sekantis turėtų 
įvykti Montevideo mieste Pus 
antrų metų praėjus. Urugva 
jaus Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas p. Mykolas Sve- 
čiulis sušaukė pirmutinį ats
tovų pasitarimą į šį posėdį 
dar n-atvyko «Griniaus* drau 
f jos atstovas nors urugva
jiečiai žinome, kad ši d au 
rija aktyviai negyvuoju, bet 
buvo norima, kad visi patri- 
jotai i etuviai prisidėtų prie 
š.o organizavimo, todėl 22 d. 
kugpiūčio mėn 1962 m. įvy 
1 o antras posėdis, kur dal - 
vavo ir virš minėtos draugi 
_•> atstovas Tuomet jau bu 
vo skaitoma kad į organiza 
v.mą įeina visi Urugvajaus 
lietuviai žinoma, išsky us lie 
tuviškai kalbančius rusų gar 
bintojus Tada jau buvo ren 
karnas organ zacinis komite
tas bei revizijos komisija i- 

svarstoma apie kongreso įvyk 
dymą Del laiko buvo asitar 
t i su Argentinos ir Brazilijos 
lietuvių kolonijomis ir galu 
tinai nutarta daryti karnava
lų atostogų metu nors tas 
laikas nebuvo patogus propa 
gandos tikslams, bet ir tos 
užteko nes tiek daug daly 
vių aesitikėjom vienbalsiai 
nutarta apsirubežiuoti ekono 
miniu klausimu nes pasisė 
mėm natyri o iš pirmutinio 
Kongreso kai tie, kurie nie
ko neprisid^io finansinių iš 
laidu nadengimui daug ausiai 
kalbėjo ir rašė kritikuodami 
kongresą Pas mus irgi kitaip 
nebuvo, nos «grinieõiu» dele 
gatas, kuris vienintelis eko 
nominio įnašo neįteikė, nors 
irgi baisa \ o dėl neišvengia 
mo Kongreso reikalingumo, 
nelaukiant sekančio posėdžio; 
jau paleido gandus po kai ku 
rias spaudas apie «sūnus ir 
posūnius», vėliau apie «sro 
vių' skirtumus. Nors kiti ko 
miteto dalyviai užmiršo nuo 
monių skirtumus Čia norė
čiau pabrėžti kad Ii tuvybei 
daugiau naudos padarysiu e 
dirbdami ar rašydami objek 
tyviai. o ne jieškodami esą 
mų ar nesamų klaidu bei 
skirtumų Kad išvengus ne
sklandumų organizavimo dar 
buose komitetas pasiūlė p. 
A. G. spaudos ir propagandos 
vedėjo vietą Tokiu būdu lai 
mėjome tai. kad jis r ors ne 
rašė objektyviai bent nerašė 
neigiamai Beveik visą milži
nišką spaudos ir surašinėji 
mo darbą atliko jaunuolis Gi 
vidas Mačams as, kur s. bū 
damas genera’inis sekreto
rius, daug naktų nemiegojo

<Bus daugiau)

SOVIETAI STATO 10 ATO
MINIŲ P )VAND LAIVŲ

Pagal amerikieč ų duome
nis, nepaisant, ka • JAV bės 
yra sovietus pralenkusios ato 
minių povandeninių laivų sri
ty. tačiau tikrumoje sovietai 
tokių laivų turį daugiau, kaip 
Vakaruose buvo manyta 1963

Rachel Portela Audenis

Nevertink šio gyvenimo, o, mielasai klajūne. 
Tegu kūryba »r geri darbai 
lau kelrodžiu šioj žemėje tebūna, 
Nors jau gerokai pavargai

Nusišypsok jei kam ir proto stoka,
Jei auksą taupo kas — ramybėj palik jį;
Didysis Kankinys nuo kryžiaus mus pamokė, 
Tik maldoje ^ūsų buitis gaji,

Keliauk tolyn ligi anapus varui.
Nors kojos linksma ir ši;d’s pk rtus, 
Nes dulkių sukury ava ouiti visa .

Ko ieškai neiamus? Laimingas gal esi9
S oj ašarų pakalnėj vargą tik rasi, —
Tik ten, pas Dievą, tavo aimė ir šviesa I

(Laisvai vertė P. Babickas)

na pabaigoje povandeninių 
laivų skaičius būsiąs du kar
tus didesnis, kaip šiuo metu. 
Netenka ir abejoti, teigė 
JAV admirolas J. W l’hach, 
kad sovietai yra bandę rake 
tas šaudyti iš povandeninių 
la vų,

UŽSIENIO DARBININKAI Ik 

SOVIETINĖ PROPAGANDA

Fed Vokietijoje dirbantiems 
700 000 užsienio darbininkams 
iš Italij s Graikijos ir Ispa
nijos skiriamos specialios ra 
dijo programos iš Prahos ir 
Rytų Berlyno siųstuvų Nuo 
vidurdienio ligi nakties trans 
liuojamos komunistinės pro
gramos siekia atitinkamai pa- 
V ikti Vokietijoje dirbančius 
— jiems primenama tariami 
sunkumai susirasti pastogę 
maitintis, kalama į galva, kaa 
j,e neturėtų virsti «kapitaliz 
mo vergais», kad jie tikrumo 
jn prakaitą ieją dirbdami 
vokiečių ginklavimosi pramo 
nei ir pan Pag 1 WT duome
nis. tokios radijo programos 
perpinamos muzika iš klau 
sytojų susilaukiama laiškų ir 
būna atveju, kad tie darbiniu 
kai patenka j žvalgybų tar 

nvba Pagal surinktus duo
menis, prahos ir R. Berlyno 
siųstuvai užsienio darbininkų 
mielai klausomi, nes kiti siųs 
tuvai esą, sunkiai girdimi. 
Toms propagandos verbavimo 
pastangoms iš vokiečių pu
sės dar nesą didesnio pasi 
priešinimo

URUGVAJUJ

Amerikos Lietuvių kon
greso reikalams Montevideo 
nedidelė patriotų lietuvių ko 
lonija suaukoję per 23 tūks
tančius pezų (per 2.000 dole 
riu), išlaidų turėta apie 18 
tūkstančių pezų iš kitur ne 
buvo nei prašyta, nei gauta 
j kios pi igii ės paramos, kas 
sugriovė dar vieną k< munis- 
tų melą esą kongresas bu
vęs organizuojamas Vliko do 
leriais

Organizacinis kongreso ko
mitetas baigdama savo dar
bą, er Atvelykį Urugvajaus 
Ltet Kultūros draugijoje bu
vo su engęs pobūvį savo ben 
dradarbianii- bei rėmėjams 
pagerbti kur pirm. Vyt. Do
relis paskebbė visiems džiu
gią žinią apie kongreso net 
ir matenam į pasisekimą Ta 
pr<.ga buvo parodyti filmai 

iš kongreso ir įteikti padė
kos laiškai nusipelniusiems 
lietuvių bičiuliams, jų tarpe 
žurn. prof. R. Katzensteinui 
ir turizmo inspektoriui J. P. 
Martinez Bersetche. kuris pa 
sižedėjo demaskuoti komu
nistų organizuotus susisieki
mo ir elektros streikus kaip 
tik kongreso dienomis:

KRUVINOJI STATISTIKA

Romoje, Šv. Tėvo Biblinia- 
me Inst tuto parade Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą ko- 
munistiniuosv kraštuose, Pa
baltijo skyriuje rodoma, kad 
Estijoje vis; ten dirbę 11 ka
taliku kunigų ir vysk. E Pro 
fittlh h buvo nuimti ir dingo. 
Latvijoje iš 200 katalikų baž
nyčių liko tik 70, Lietuvoje 
virš 700 kaL likų kunigų bu
vo deportuota ar nužudyta. 
Visuose komunistiniuose kraš
tuose 55 'y kūnai nužudyti, 
109 suimti ir 90 pašalinti. Nuo 
komunistu teroro žuvo per 
61.000 kunigu ir kitų dvasiš
kių. Komunistai uždarė 334 
katalikų moks'o ir švietimo 
įstaigas. 31 779 bažnyčias ir 
virš 400 katalikų spaudos or
ganų. (Iš «Vaelis Eesti’, Stoc 
kholm, nr 45 E)

O=saQt£a=C>

AR ŽINAI KAD..

1899 m. lapkričio 16 d. 
mirė incas Kudirka (gimė 
1858 m. gruodžio 21 d )

— 1915 m. lapkričio 13 d. 
Petrapily gimė Alė Rūta Na- 
kaitė.

— 1944 m lapkričio 6 dj 
Berlyne mirė Jonas Šliūpas 
(gimė 1861 m. vasario 23 d.)

-- 1879 m. lapkričio 6 d. 
Pagiežoje, Dusetų valsč., gi
mė kalbininkas Kazys Būga 
(mirė 1924 m. gruodžio 1 d ).

— 1879 m. gruodžio 27 d, 
Seirijuose gimė Bronius K. 
Balutis.

-- I860 m. gruodžio 30 d. 
Kubiliuose, BubleMų valsč,,, 
gimė Jonas Jablonskis (mirė 
19.0 m vasario z3 d).

šiaušia viso įudėjim- asme 
nybė Jį ne be pagrindo savi 
naši ir gudai, gerbia lenkai

Kalinauskas g mė 1838 m. 
sausio 21 d Mastaulėnų kai 
me, Volkovisko apskrity, Gar 
dino gubernijoje Jo tėvai bu 
vo bajorai, tėvas turėjo audi 
mo fabrikėlį. Baigęs 5 klasių 
progimnaziją Svisločiuje. Kos 
tas lankė Vilniaus Licėjų, 
paskui įstojo į Maskvos uni
versitetą; iš čia už draudžia 
mųjų knygų skaitymą buvo 
pašalintas, nors prisiėmė tik 
savo draugo kabę. Tai būdin 
gas Kalinausko bruožas: vi
sad pasiruošęs padėti kitam, 
pasidalinti paskutiniu duonos 
kąsniu. Karėtas kovotojas už 
teisybę, ryžtingas ir veiklus, 
jis buvo savo kolegų myli
mas, net politinių priešų ger 
biamas ir demokratinių idėjų 
apaštalu vadinamas. Persikė

lęs į Peterburya baigė teisių 
iakultetą domėjosi ypač so
cialiniais r Jausimais ir bendra 
vo su revoliuciniu jauaimu 
Jis bu>vo Tadelis Herceno gar 
bintojas, luomų lygybės ir 
valstybių federacijos šalinio 
kas, Kurį laiką dirbęs biblio
tekoje. jis grįžo j Lietuvą ir 
vis savo prigimties aistriu 
gumu ėmėsi ruošti liaudį su 
kilimui Pats kilęs iš Gudijos, 
jis kalbėjo ir rašė daugiau 
šiai gudiškai, bet atsišauki 
mus leido ir lietuviškai Jo 
«Aukso Gromata» ir «Muzic- 
kaja Prauda*, aukso raidėmis 
atspausdintos, buvo plačiai 
skaitomos «Baltųjų» komi e to 
pirmininkas J. Geištaras. po 
litinis Kalinausko priešas, taip 
apie jį rašė savo atsimini
muose:

«...Buvo kraštutinių pažiū
rų, ištvermingas, pasiaukojus 

liepsnojantis patri* tas tai 
gražiausias skaL čiausias, ne 
palyginamojo sąmokslininko 
tipas; mokėjo dirbti ir slaps
tytis Pavardžiuodamas chamu 
ji* tuo didžiavosi, aštriai sta 
tesi prieš bajorus .. (Lietuvos) 
separatistas., protestavo prieš 
bajorų vadovavimą sukilime. 
Turėjo nepaprastai gilų tei 
singumo pajautimą, mokėjo 
dirbti tyliai ir atsargiai »

Ilgai rusų nepastebėtas, 
įvairiai prisidengdamas ir už 
simaskuodamas, Kalinauskas 
apvažiavo visą t ietuvą ir ją 
slaptai organizavo kovai prieš 
okupantą

Bet ne visi vadai dirbo taip 
pareigingai kaip jis Dėl kilų 
nerangumo sukilimas buvo 
menkai paruoštas — tūkstan 
čiai jaunų patriotų nuėjo į 
pražūtį. Šis sukilimas buvo 
perdėm romantiškos nuotai 

kos jaunimo karšiai siekiau 
čio laisvės ir masių išvaua i 
mo žygis.

«1861 3 m tai gražiausias 
laikas Lietuvoje suliepsnojęs 
pasiaukojimu ir tikros men s 
ugnimi», — rašė vienas am
žininkas.

Kai tik sukilimas prasidėjo 
Lenkijoj -, partizanai - dau 
giausia smulkiųjų bajorų sū- 
nū- ir jų vedami ūkininkai
čiai - išėjo į miškus Jų gin 
klai bavo menki, surūdijusios 
tėvų «šoblės», seni pištalietai, 
medžioklin’ai šautuvai, dal 
giai ir kirviai; pasitaikydavo 
ir naminių pabūklų, pvz., iš 
storo uosio kamieno padaryta 
ir geležiniais lankais apkaus 
tyta patranka, iš kurios buvo 
galima net penkis kartuo iš 
šauti. Nemaža ginklų buvo 
užpirkta užsieny, bet tik da 
lis jų pateko į kraštą is 

laukta didesnių transportų, 
vis viltasi Vakarų interven 
cija

Iki 1863 m. kovo mėn. su 
kiteliai pas mus dar mažai 
reiškėsi, bet žinia apie jodė 
jimą Lenkijoje ir Lietuvoje 
ir Lenkijoje stipriai paveikė 
Rusijos vyriausybę. Ji rimtai 
susirūpino kad kariuomenėje 
iro drausmė, kad užsienio at 
sišaukimų įtakoje kariai ne 
norėjo malšinti sukilimo. Ru 
si os karo vadovybė tuoj pa 
skelbė įsakymą, kas nori, ga 
Ii prašytis perkeliamas į Ru
sijos gilumą Tuoj visuose 
pulkuose atsirado daug prašy 
mų net iš rusų karininkų, o 
mūsų krašto Kariai dezerty
ravo ir jungėsi su sukilėliais. 
Netrukus įsakymas buvo at 
šauktas ir drausmė sugriež 
tinta.

(B. D.)
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Indu Padavimas Apie Moters Sutvėrimą
Amo metu indų dievas 

Turšlys sutvėręs žmogų, iš. 
eikvojo visą savo statybinę 
medžiagą ir nebeturėjo iš ko 
su verti moters. Pagalvojęs 
dieną ir naktj. štai ką jis pa
darė: paėmė žvirblio kaklo 
Pūko minkštumą, povo puoš
numą, saulutės spindulio akais 
turn , vijoklio lankstumą, gy
vatės vingrumą, tigrės žiau- 
! ną kiškio bailumą, stirnos 
rrateštumą, kalakuto išdidu
mą lapes klastingumą, katės 
plauko šve.numą, panteros 
plėšrumą, ugnies karštamą... 
ir sutvėrė moterį

Sutveręs moterį jis pasi- 
1 ietė žmogų i tarė jam: 
«Imk ją! Tai bus tavo džiaugs 
m , aimė ir vargų draugė, 
tavo gyvenimo paguoda. Fik 
ir gyvenk su ja!» Apsidžiau
gė žmogus gavęs tokį malo
nų sutvėrimėlį; paėmė už ran 
k'»s moterį ir nusivedė ją.

Bet. štai, praslinkus penke
tai dienų rįžta žmogus ve 
dinas moterimi pa- Dievą 
Turšlį ir tar a; «Viešpatie ai 
siimk tą sutvėrimą sau at
gal; aš negaliu su ja gyven 
ti: tai ji kartais juokiasi, lai 
kartais e kia ai vėl kan
džiojasi, pyksta kojomis trep 
si.. Mano gyvenimas neįma
nomas su ja,.. Atsiimk ją, 
praša !

D evas Turšlys nieko neta 
ręs atsiėmė moterį a gal

Tačiau, vos spėjus prabėg
ti trims dienoms nuo to atsi
tikimo. grįžta vėl žmogus pas 
Dievą Turšlį m nuolankia 
šypsena veide ir šitaip jam 

byloja: «Viešpatie, grąžink 
man tą sutvėrimėlį atgal. Nuo 
to laiko, kai tu ją man šutvė 
rei, mano gyvenimas pasida 
rė visai kitoks. Kai aš grįž
davau iš .iarbo ar medžio
klės, ji mane malo iai pasitik 
davo, pamyluodavo, pabučiuo 
tavo; įėjęs į savo buveinę 
aš rasdavau valgį ir gi olį pa 
ruoštą Grąžink ją man. nes 
be jos nuobodu, nejauku

Dievo Turšlio veidu pras
kriejo saulės spindulio šyp
sena ir, jis, vėl nieko neta
ręs, grąžino moterį žmogui.

Bet ir vėl! Nepraėjo nei 
tris pilnos dienos nuo šiojvy 
kio, kai žmogus tempdam s 
moterį už rankos atsidūrė 
< ievo Turšl o ^kyv izdon. 
«Viešpatie, — tarė jis, at 
siimk ją dabar ant visados, 
nes neįmanoma su šiuo su 
tvėrimu gyventi Aš tikrai 
dau.iau niekados e-rašysiu, 
kad tu ją man sugrąžintum »

Tada indų dievas Turšljs, 
suraukė kaktą, iš akių pa
siuntė žaibus ir griausmingu 
balsu ištarė šiuos žodžius, 
■ Žmogau, tu su ja gyventi 
negal , bet ir be jos apseiti 
negali. Eik aš tau sakau, ir 
gyvenk su ja.»

Nusiminė žmogus paėmė 
moterį už rankos, pasikloto
jo v- ešpačiui ir eidamas ke
liu taip kalbėjo: «O Dieve, 
Dieve koks aš nelaimingas! 
Ir su ja gyventi negaili, ir 
be jos a-seiti negaliu!»

Atpasakojo 
Mok. St. Kubiliūnas

JAUNIMO ŠVENTĖS PROGRAMA
Rugpjūčio 3 dieną (šeštadieni) 19 vai. Susitelkimas, Šv. 

Mišios ir Bendra Komunija Vila Zelinos Bažnyčioje. Po pa
maldų Agapė Jaunimo Namuose.

Rugpjūčio 4 dieną (sekmadienį) 15 vai. Teatre Arthur 
Azevedo, Av. Paes de Barros, 955 Dariaus ir Girėno Sukak
ties Paminėjimas. Vaidinimas « inų Žiedo Daina» Vaidinime 
pavaizduotas lietuviškas linarovis ir jo pabaigtuvės su dau
geliu savitų dainų ir tautinių šokių.

18 vai. vakare Jaunin o Namuose pasilinksminimas. Vi 
si prašomi šią dieną skirti Jaunimo Šventei,

Ričardas Ukr nas

VAI ADAf
namažii krinta pageltęs lapas
Simfonija tyla artėja vakaras 
Kančia pakeis bruožus ant veido 
'r- širdis krutinėję ieškos tikslo

Mintis klajūnė ims greičiau klajoti 
Po kalnus ir 1 ukus. jieškos tavęs 
Kančios nuslopintas mano veidas 
Pakeis bruožus; savus jisai

Jauti kaip tyliai mintis slegia 
Dienos šviesa savąja tamsa 
Pageltęs lapas virsta pilkas 
Krutinėję širdis atranda tikslą

Ji nori dar daugiau matyt: 
Saulėlydžių ir vakarų tylių 
Veido br iožai vėl atgimsta 
Kai girdi smuiką tolumoj

Jis veikia tenai ir maldauja 
Čigono pirštuose k ajūno 
Ir tampa vakaras užburtu, 
Kai siela randa tikslą.

DARIAUS R GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Pirmąją Jaunimo Šventės 
popietinės programos dalį su 
darys Dariaus ir Girėno 30 
metų skridimo minėjimas Mi 
nėjimni p Magdalena Vinkš 
naitienė parengė poezijos ir 
žodžio montaią

KVIETIMAS

Moksleiviai ateitininkai kvie 
čia VISĄ LlETUv’ŠKĄ JAU
NIMĄ da’yvauti visuose lau 
nimo Šventės parengimuose: 
šeštadienį Šv Mišiose ir Aga 
pėje, sekmadieni popietinėje 
programoje ir vakaro pasi
linksminime, VISUS L’FTU- 
ViV? pamaldose Dariaus ir 
Girėno minėjime bei meninė
je programoje

PAKVIETIMŲ I JAUNI
MO ŠVENTĘ galima gauti 
Klebonijoje Vito here, pas 
Dėdę Juozą Tėvą Giedrį, 
T v Brųžiką. p Žibą, p Re 
menčienę. p Vinkšnaitienę. 
p Seliokienę, Arūną Stepo
naitį f. Šimonyte Nancy Tra- 
jackaitę. Vanda Misiūnaitę. . 
1 Jurgele ičiūtes. Verbic
ke, O. Švitra ir kitus pla
tintojus

JE1 NORI, KAD LIETU
VIŠKA DAIN£ DAR ILGAI 
SKAM1ĖTŲ ŠV POVILO 
MIESTE PADEK MOKSLEI
VIAMS ATEITININKAMS ĮSI
GYTI NAUJĄ PIANO, ĮSIGY
DAMAS PAKVIETIMĄ Į JAU
NIMO ŠVENTE

DĖDĖS JUOZO JUBILIEJUS

MŪSŲ PASAKOS

Stikliniai

Pasaka seka, kad kiš-iai 
kitados buvę jaukūs žvėre
liai ir su žmonėmis gražiai 
sugyvenę. Bet vienas kvailas 
kišk s savo nedoru pasielgi
mu sugadinęs tuos gerus san
tykius O buvę taip.

Viena senutė nešė savo anū 
keliui stiklinius batelius do
vanų Kelyje susitiko kiškį.

— Sveika, gyva, senutėle!
— pasveikino k’škis —- Kur 
eini? Ka Čia neši?

— Einu pas dukterį ir nešu 
anūkėliui stiklinius batelius.

— Parodyk man tuos bate 
liūs, — paprašė kiškis. —- Pa

Bateliai

žiūrėsiu gal tiks, tai ir aš 
tokius įsitaLysiu.

Senutė parodė batelius.
— Kokie gražūs, kokie dai 

lūs bateliai — grožėjosi kiš
kis. — Kažin ar jie tiktų ma
no kojoms?

Ir kiškis užsimovė batelius.
— Vaje, kaip tinka bate

liai, kaip gerai tinka! — gė
rėjosi kiškis ir su tais žo
džiais siūs į šalį ir nupyškė- 
jo su bateliais į mišką

Senutė papasakojo savo kai 
mynams, kaip kiškis ja apga 
vo, Supykę kaimynai pasiėmė 
svaidokus ir su šunimis išėjo

«LINŲ ŽIEDO DAINOS.
VEIKĖJAI

Senolė — Julija Jurgelevičiūtė 
Jaunuolis - Kaz. Miliauskas 
Juozukas — G Tamaliūnas 
Budrys — Vincas Tūbelis 
Budrienė - p O Sinkevičienė 
Kalvaitis — Rikardas Petraitis 
Spūdienė — Lucija Šukytė 

gaudyti to kiškio. Daug kiš
kių jie tą dieną prišaudė, tik 
nežinia, ar kliuvo kiškis ap 
gavikas — tarp nušautųjų jie 
nerado jokio batuoto kiškio, 
Gal bebėgdamas stiklo bate
lius sukūlė.

Nuo to laiko žmonės ir pra 
dėję kiškius šaudyti, o šunys 
gaudyti.

Vacius — Rikardas Tijūnėlis 
Gailutė — Lucija Jodelytė 
Algis Osvaldas Švitra 
Kvieslys — Arūnas Steponaitis 
Aukšlė — Nancy Trajackaitė 
Rasa — Milda Jodelytė 
Genutė — Leok Aleknavičiūtė 
Gedas — Robertas Petrauskas 
Jonas — Paulius Verbickas.

TAUTINIAI ŠOKIAI

Jaunimo Šventės Meninėje 
programoje bus išpildyti šie 
tautiniai šokiai: mažųjų gru 
pė — Suktinį ir Čigonėlį, 
jaunesniųjų moksleivių — Kai 
velį ir Kublilą, vyresniųjų 
moksleivių — Malūną iš Aš 
tuenyfcį. Mergaitės Kepurinę 
ir dar niekad SAo Paulyje 
nešoktą Linelį.

Šiemet sueina dešimts me
tų, kai kun. J Šeškevičius 
(Dėdė Juozas) buvo įšventin
tas kunigu Jaunimo Šventės 
išvakarėse (rugpiučio 3'dieną 
šešiadtenį) 7 vai. vakaro kun. 
Juozas laikys padėkos Mi
šias.

— O Viešpatie, padėk man 
geriau mažus darbus išpyl- 
diti, kadangi didelius aš ne
turiu drąsos pradėti.
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Lietuvi • •'■
į 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. Mods. P. Ra- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ŪSU LIETUVA pusi. 5

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESJDENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/10l/j02 Rua Coelho Neto, 281

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

Escritório tontáhil Vila Zelina S/C Itda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - ^ontiatos no Junta Comercial - Disiratos na Junta Co 
merda'. - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com Į 
contabilidade em girai - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - artas de Dança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÂO .JO-E DOS CAM1 OS, 8 - SALAS 1 E2- 
FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

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

aV^TANC davilcnic
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta) 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

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;

| 'tEJCKITOKIC CONTAOtL

NaVJCIME^T©
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidai ymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
A v Zelina, 831 - Vila Zelina — Tel 63-7140 - 8. Paulo

«■■■■■■■UaanaiBKMaH■—«li 1—»Į| TliTI.A.—fcjp -

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijųt 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,C0 ik; 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 16 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 7,45 vaL 
Bom Retire, lt) vaL 
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

PRANAS & ČIA. lTDA.
,\4saeiras< em gera1

SEDE: Rua Mexico. 98 - 9.o - sala 904 — bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A Bl U N A ’ ,

Rio de Janeiro ’
I Serraria « I T a » — Sierra dos Aimorés — Munieinio de ’
I Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“jo ir ii j a”
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 direktore Sofiją Misiukaitę
-------  Rua na Graça, 381 — casa 6 Bom Retiro -------

Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai.. 
Lapa lt vai.,
Ketvirtą:
Vila Guilhe^mine 17 vai.
Paskutinį:'
Vi]a Anastacio 8.30 vai

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,80 iki 11 

vai lc, 25; 3l ir 196 metrų 
bangomis

RTn DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama ANTRADIENIAIS
18 va . 40 min.

i U V E j A S

POVILAS AMBROZEVIClUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIEwINTEL’Ar ATSTOVAI GADCIOJO VANDENS L’NDOYA

i I M U í CAKIE1FKI

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

i 11 > / i v 11 i i > yrr «uaai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Posta! 3967 - « Ã O PAUL G<
-' • • **«• ’■ . .... W .« • . ....« • •• " ____ ______________________ ------------------------- ........................................... ?;•..........
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ANTROJI URUGVAJAUS 
LIETUVIU EKSKURSIJA Į 

LIETUVĄ

Ispanų laivu «Cabo San Vi 
cente» liepos 12 tą dieną. 14 
Urugvajaus lietuvių išplaukė 
iš Montevideo uos o j Lietu
vą 2 iš ją ten pasiliks gy 
venti. o kiti grįš atgal rugsė 
jo mėn. Tos ekskursijos dau 
pumą sudarė Urugvajaus «pa 
žangūs» lietuviai Buvo užsi
rašę ton ekskursijon ir dau
giau lietuvių, bet ne visiems 
Rusijos konsulas davė įvažia 
vimo vizą.

Į Santos uostą laivas at
plaukė praėjus} sekmadienį 
1? ta vai, kur jo jau laukė 
P. Zarkauskas, norėdamas su 
sitikti su savo jaunystės drau 
gu Ant Velyviu, kurio nema
tė virš 35 metų, raskui atsi
rado ir Br Raiskas su kun. 
J Giedriu, kuris, būdamas 
urugvajietis, norėjo pamatyti 
savo pažjs amus.

Petras i Adelė Žarkauskai 
pakvietė savo jaunystės drau 
gą, o kartu su juo ir visus 
kitus į vaišes, paragauti «fei 
žoados» (brazilų nacionalinis 
valgis) Išgavę ekskursantai 
savo vado P Sadausko suti
kimą, visi kartu leidomės ke 
lionėn Pakeliui sutikom ir 
daugiau S Paulio lietuvių — 
Ą. Černiauską su savo drau 
gu atvažiavu-iu sutikti uru 
gvajiečių, o dar vėliau Jul. 
Dooilą su kitu lietuviu ir 
dviem moterim, kurie per ap 
sirikimą jų laukė prie «Julio 
Cesare» laivo, nes tuo laivu 
jie ankščiau buvo žadėję va 
žiuoti nieks jiems nebuvo 
pranešęs apie laivo pakeiti- 
•mą. Jie buvo Brazilijos «pa 
žangiųjų» lietuvių atstovai.

Visi kartu pasisamdę penkis 
automobilius, važiavome gra
žiomis santos miesto gatvė 
mis į p, Steponaičių namus, 
kur mus laukė karališkos 
vaišės, kokias sugeba iškelti 
svetingi, nuoširdūs p. Zar- 
kauskai, P. Zarkauskas yra 
i latybinįnkas, pastatęs S Pau 

ly daug ir didelių namų. Vai 
šes paruošti padėjo vaišinga 
ir maloni namų šeimininkė 
p. Stepo, ait enė. p Steponai 
čiai atvyko į Braziliją po šio 
karo ir savo darbo ir suma 
numo dėka čia gražiai įsi
kūrė.

Vaišės praėjo šeimyniškoje 
nuotaikoje, kur netrūko dai
nų nei linksmumo. Vieni iš 
važiavusiųjų užsimokėjo «Mū 
sų Lietuvos» Brazilijos lietu 
v-ių laikraščio p.enumeratą 
kiti atsidėkodami maloniems 
Brazilijos lietuviams ypač tų 
vaišių rengėjams Adelei ir 
Petrui Žarkauskams ir šimpa 
tiškai namų šeimininkei p. 
Steponaitienei, per liet, radi
jo valandėlę užsakė dainą 
prisiminimui tų malonių va 
landų praleisti su lietuviais 
Brazilijoj.

Gaila, kad nebuvo daug lai 
ko svečiavimuisi Laivas tu
rėjo išplauti 6 vai po piet. 
Laivas vėlavo Ji palikom 
uoste stovintį, nes jau buvo 
vėlus laikas o kelias į S Pau 
1} tolimas ir e ekmadieniais la 
bai sunkus ..

Grįžtant visi pavydėjo tos 
važiuojantiems į Lietuvą Kas 
gi nesidžiaugtų galėdamas pa 
matyti savo tėviškę, kurioj 
i rabėgo patys gražiausi jau 
nystės laikai, pamatyti savo 
tėvą ir motiną je jie gyvi, 
o jei mirę — parymoti prie 
jų kapų, aplankyti savo bro
lius ir gimines Ne vien tik 
sunkus gyvenimas B azilijoj 
daug ka n neleidžia įvykdyti 
tų svajonių, bet geležinė už 
danga, ruso o«.upa to pasta 
tyta, užberta kelią visiems 
laisvai a lankyti savuosius 
ar pasikviesti juos pas save 
į svečius.

Ekskursa-n tam s linkime pa
sidžiaugti susitikus po tiek 
metų su savaisiais ir grįžus 
įsijungti į bendrą darbą, į 
vieningą kovą už savo tau
tos ir už visų pavergtų pa 
šaulio tautų laisvę ir gerbūvį

Dalyvavęs

NORI LINKSMAI PRALEISTI ŠEŠTADIENIO VAKARĄ 
tai atsilankyk į š, m. liepos mėn 27 d. ruošiamą Vila 

Anastazijoje Dr. J. Basanavičiaus vardo 
Lietuvių mokyklos Globėjų

VAI\ACA
PRGRAMOJE; «Ant Bedugnės kramto» — Kazio Alytos 

3-jų veiksmų drama.
Šokiams gros puikus orkestras, Lietuviškas bufetas su 
skaniais užkandžiais. Pakvietimus ir staliukus reikia iš 
anksto įsigyti pas Valdybos narius arba pas J. Karpa
vičių (Av São João, r>r. 233 — prieš paštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai. (8 vai. vakaro) Pabaiga 4val. ryto.

VI-LOS GLOBĖJŲ VALDYBA

IŠ L'ETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE GYVENIMO

Š m liepos mėn 16 d Lie
tuvių Sąjungos Valdyba, pil 
name savo sąstate, aplankė 
sergantį Garbės Pirmininką 
p Konsu'ą Aleksandrą Poli 
šaltį, kuriam palinkėjo greito 
pasveikimo, kad galėtų tuo 
jau sugrįžti prie savo Konsu 
larinio ir visuomeninio darbo 
S Paulo lietuvių kolonijoje

- NAUJI SĄJUNGOS ĮSTA 
TAI: Lietuvių Sąjungos Vai 
oyba paruošė naujus Sąjun 
gos įstatus r jau pradėjo 
nu dugniai svarstyti, kad ga
lu inai peržiūrėjus ir pertvar 
kius aliyba alėtų patiekti 
visuotinam Sąjungos susirin 
kimui galutinam patvirtinimui. 
Tokiu būdu Sąjunga taps 
perorganizuota į Brazilų Lie 
tuvių Sąjungą kurioje galės 
dalyvauti lietuviai čia gimu
sieji ir UHturalizuotieji. nes 
iki šiolei einant vietos jstaty 
mais šioje orga izacijoje ga 
Įėjo dalyvauti tik lietuviai, o 
naturalizuot’eji ir čia g mū
sieji galėjo būti tik rėmėjais 
be sprendžiamojo balso,

VIL A BELOS MOKYKLOS 
RÚMU O ALI xaS REMO N AS: 
Šiomis dienomis buvo užbaig 
tas dalinas Sąjungos r mų Vi 
la ueloje remontas Padaryta 
kapitalinis uždengimas Kiemo 
užpakalinėje rūmų daly, kad 
lietui lijant ar blogam orui 
esant svečiai turėtų patogu
mą visiems savo reikalams. 
Ta pačia proga buvo išgrįsta 
didelė kiemo dalis Tas visas 
remontas Sąjungai kainavo 
virš 300 tūkstančių k'uzeirų. 
Tokiu būdu dabartinė Sąjun
gos Valdybą gražiai tvarko 
jai pavestą turtą ir ruošiasi 
ji perduoti pilnoje tvarkoje

— JUOZAS JAKUTIS vieniu 
telis lietuvis kandidatas Į ve 
reodorius Už jį balsuokime.

naujai perorganizuotai Sąjun 
gai. Taip pat tikimasi kad ir 
finansinė pusė bus gerame 
stovyje, nes dabartinė valdy 
ba. Sąjungos iždą, buvo prie 
muši su dideliu deficitu.

Rūmų remonto darbus pri 
žiūrėjo ir tvarkė Sąjungos iž 
dininkas p J Jodelis. kuris 
nesigailėdamas savo brangaus 
laiko kaipo industrialas vi 
suomet u dideliu pasišventi 
mu padėjo įsuose Sąjungos 
reikaluose. Užtat Valdyba pa 
reiškė jam padėką už jo rū 
pėsčius Sąjungos atžvilgiu

Dr. J. Basanavičiaus m o 
kyklos, V. Anastacio istorija 
bus tęsiama sekančiame nu
meryje.

Šį sekmadienį 4 vai po 
piet V Zelinoje mokyklos pa 
talpose šaukiamas i i t Kat. 
Moterų Draugijos nerių susi 
rinkimas

- Liepos 16 d. V. Pruden 
tėję, dviejų autobusų sunkiai

užgautas KazH_________ ____
tas greitojo n
Velionis turėjo 64 m amžiaus 
kilęs iš Ukmergės apskrities. 
Nuliudime paliko žmoną Lo
ciją, dukteris: Janę Sadauskie 
nę ir Albina Carpinelli.

Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus 24 d. Mepos 7 
vai., Vila Zelinoje.

— Laiškai: J. Antanaičiui, 
J. Juzėnui, I. Kutkienei, G; 
Gudavičiū ei, Ad Lunskienei, 
J. Baužiui, M. Vinkšnaitienei, 
I. Seliokienei, Br. Lidia Mate 
lionytei

— «Mūsų Lietuvos» skaity
toja ONA KALINAUSKIENĖ 
sulaukė malonių svečių iš 
Šiaurės Amerikos. Jos aplan 
kyti atvyko sesers duktė JAD 
VYGA NARTEL1ENIENÊ su 
jauna dukra Nijole. Viešnios 
S Pau’yje žada pasisvečiuoti 
iki rugpjūčio pradžios.

NESIVĖLUOK:

1 Užsirašyti į Liet Kat. Ben 
druomenės choro eksku-si/ą 
į Iha Belą, ku i bus 10 IĮ d 
rugpjūčio;

2 Pasirūpinti pakviet mais 
į seselių pranciškiečit rm šia 
mą 25 metų darbo sukakt es 
Vila Zelinoje paminėjimą, k i 
ris bus 18 d. rugpjūčio Ge 
riau anksčiau užsirašyti eks 
kursijon ir pakvietimus įsigy 
ti, nes vėliau gali būt vietos 
jau užimtos

— Lietuvių Enciklopedija 
papiginta kaina Vieuat- tomas 
penki doler ai išsimoki jimui 
porai metų. Yra išėję viso 28 
tomai Kitame nr bus plačiau 
apr Syta.

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus peš 

JONĄ PETR KĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B de Itapetining , 262, 
4 o and, sala 4i6,rltl 35-8873.

APA TAMEN I Al 
Praia GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE R/Qujnha. Ilgam išsimo
kėjimui

sklypai ir namai Vila Želi 
noj. Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976

V Zelina
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 Andvr Res : R. Fernando Falcão, 35 

i Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

' : PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

iVILLA LITUANIA»
Piazza Asti25 (Via Casalmonįerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdeta kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, A v. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius tari įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur i ■ 'K ■

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina.

' ■ • '

— Reikalinga moteris namų 
ruošos darbams' 2 kart per 
savaitę.Kreip. R.Guarinbė,345

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, ’

kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20.30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597*

Rev Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo 
tel. 36-2628, Brasil.

■ * * * * «< >1* ■!< 4* >1' »I< >X< 'I1 *1* >1' »!■ *1' *!’

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERjKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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