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XVI MET^J

Šveicaru spauda apie vilniecius-lietuvius 
irkluotojus

Šveicarijoje, kaip ir kitais 
metais, Luzerno mieste, Rot- 
see — raudonajame ežere, 
liepos 13 14 d.d. įvyko tarp 
tautinės irkluotojų varžybos- 
regata. Dalyvavo 12 tautybių 
sportinnkai, iš viso 290 laivų 
su 1 158 irkluotojais Jau nuo 
1961 m. pasižymėjusi lietuvių 
sportininkų aštuonvietė valtis 
(nors ir dalyvavusi kaip So 
vietų Sąjungos rinktinė) ir 
šiemet atkreipė spaudos dė
mesį. Pvz. «Neue Zuereher 
Zeitung* apie sportininkus ra 
šė, juos minėdama kaip «Vil
niaus aštuoniukę’ ar «lietu
vius iš Vilniaus». Liepos 15 d. 
dienraštis rašė: «Lietuviai iš 
Vilniaus pasirodė esą ypatin 
ga klasė. Jie žaismingai nu

SOVIETU ŽEMĖLAPIS - BE RESPUBLIKŲ
Kaip Amerikoje suprastas 

Estijos, Latvijos; ietuvos, Ka 
raliaučiaus vertimas «Vakarų 
ūkiniu regionu», 

o -
Newsweek žurnalas, atsiliep 

damas į pranešimą, kad Esti
ja, Latvija Lietuva, Karaliau
čius padaromi «Vakarų ūkiniu 
regionu», rašo.-

«Toli pramatantieji kremli 
nologistai’ spėja, kad per ke- 
leris metus Sovietų Sąjunga 
iš naujo brėš savo žemėlapi,

KAS RUPI UTENOS 
KRAŠTOTYRININKAMS?

Liepos mėn vidury Utenos 
Kraštotyros muziejuje atida 
ryta, Vilniaus radiją sekant 
(liepos 13) paroda vargiai ką 
beturinti bendro su kraštoty
ra. Tai ateistinė paroda ir 
jos temos esančio tokios: 
religija išnaudotojų tarnybo 
je, dvasininkija žmonių mul 
kmtoja Kraštotyrininkai bu
vo verčiami rinkti medžiagą, 
nuotraukai, kurių tikslas bu 
vęs parodyti «tikrąjį dvasi
ninkų veidą.. Viename paro 
dos skyrių — grynai agitaci
niai eksponatai, vaizduoją 
vad, naują darbo žmonių pa
žangą Lietuvoje

KOLCHOZŲ SKAIČIUS IR 
DYDIS LIETUVOJE

Pagal «Liaudies ūkyje» (5 
nr ) ekon. m. kand. V. Januš 
kevičiaus paskelbtus duome
nis, žemės ūkio kolektyviza 
vimas Lietuvoje buvo užbaig 
tas 1951 m. Tais metais kol 
chozų skaičius buvo didžiau
sias — jų buvo 2.988 (bendro 
žemės ploto vienam kolcho- 

galėjo Berlyno, Luebecko aš 
tuonvietes valus, jiems pavy
ko įveikti ir ilgus metus pa
sižymėjusius Njord Leiden 
olandus Liepos 16 d «Neue 
Žuercher Zeitung» vėl nė 
žodžiu neminėjo Sovietų Są
jungos, bet vėl pažymėjo 
triumfavusius lietuvius — vii 
niaus sportininkus Kaip ir 
tikėtasi, lietuvių vilniečių >Žal 
gino» sportininkų dėka, di
džiųjų aštuonviečių valčių kla 
sėje pirmoji vieta atiteko So 
vietų Sąjungai, oliau sekė 
rytų Berlynas. Rostoko rink 
tinė rytų Vokietijoje, Luebeo 
ko sportininkai (Fed Vokieti 
ja), olandų, austrų ir šveica 
rų rinktinės.

E.

o gal būt net ir vardą pakeis. 
Jie sako, kad Maskva ėmėsi 
pergrupuoti kraštus j naujus 
ūkinius vienetus, nutrinti se
nąsias tautines bei etnines 
sienas Propagandinis darbas 
jau pradėtas nuo Baltijos vale 
tybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Ekspertai mano kad 
r 'sai gali pakeisti ir vardą 
— Sovietinių Socialistinių Res 
publikų Sąjungą, nes respu
blikos bus dingusios.

Darb.

zui vidutiniškai ati eko 1.342 
ha. žemės ūkio naudmenų — 
1 104 ha ir dirbamosios žemės 
— 723 ha) Kaip kaitaliotas 
kolchozų skaičius liudija šie 
skačiai: 1952 m, kolchozų bu 
vo jau mažiau — 2 628 — 1953 
m, — 2 252. 1954 m — 1 809, 
1955 m — 1 783, 1956 m - 
jau pakilo ligi 1.874, 1957 m 
vėl 2;028 1958 m. - 2 176, 
toliau stebima kolchozų akai 
čiaus mažėjimo tendencija — 
1959 m. jų buvo 1.965, 1960 
m, — 1.912 ir 1961 m - 1 865 
kolchozai 1961 m. vienam kol 
chozui vidutiniškai teko: že 
mės ūkio naudmenų — 1 456 
ha ir dirbamos žemės — l;036 
ha 1961 m. vidutinis laukiniu 
kystės brigados dydis buvo: 
žemės ūkio naudmenų 451 
ha ir dirb. žemės — 308 ha.

KUN. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
10-ties kunigo darbuoties metų sukaktuvių proga 
nuoširdžiai sveikina ir linki ateity geros sveikatos 
ir nepalaužiamos energijos dirbant Dievo garbei ir 

Tėvynė» naudai.
V. Zelinos Šv. Juozapo Vyrų Brolija

Didžiai Gerb. ir Mielą
«Mūsų Lietuvos» nenuilstantį darbuotoją ir platintoją 

K U N. JUOZĄ ŠEŠKEVIČIŲ
jo 10 metų kunigiško darbo proga nuoširdžiai sveikina 

«M. L » Redakcija ir 
Administracija

ŠIO NUMERIO LEIDĖJAI JONAS IR KAÜOLÉ KASELIŪNAI

Mums labai pažįstami ir 
brangūs tautiečiai p p. Kasė 
liūnai, kurie tiek daug širdies 
ir meilės parodė besidarbuo 
darni lietuvių kolonijoj São 
Pantyje ir paskui išvyko į Ko 
lumbiją, štai sumanė išleisti 
v eną «Mūsų Lietuvos» 

numetį Apmokėti laikraščio 
numerį nėra lengva, bet gi
laus patriotizmo vedini jonas 
ir Karolė tai mielai daro, nes 
jiedu būdami São Paulyje su 
mūsų savaitraščiu tampriai 
susirišo, jį platino. į j| rašė, 
o rašytoja p narole daug va 
valandų pašventė padėoe ma 
ruošti laikraštį spaudai ir da 
rydama jo korektūrą, taip pa" 
papildydama jį įdomiaisstraipt 
niais ar žiniom s.

Dabar Jonas ir Karolė Ka- 
seliūnai gyvena toli nuo São 
Paulo, bet visuomet ilgisi jo,

MASKVOJE Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Sąju gos 
atstovų pasitarima . dei ato 
minių ginklų sprogdinimo už 
draudimo, baigėsi. Susitart1 
dalinai pavyko Koks tas su
sitarimas, bus greitu b iku 
paskelbta Nėra abejonės, kad 
šiam susitarimui turėjo įtakos 
ir kiniečių rusų vestos apie 
pora savaičių derybos ideolo 
ginių klausimų išlyginimo rei 
kalu.

— Brazilijos Aeronautikos 
Generalinis Štabas žada imtis 
rimtų priemonių prieš extre 
mišių infiltraciją į karinės 
aviacijos eiles.

— Vietos laikraščiai rašo, 
kad Arkivyskupas Helder Ca
mara būsiąs Popiežiaus Povi
lo VI jo pakeltas į kardino
lus. Tokiu būdu Brazilija tu- 

net yra vilties, kad po kurio 
laiko jiedu grįš į São Paulį 
ir vėl mesis visu uolumu į 
lietuvišką darbą.

Šiuo metu Jonas gyvena Ko 
lumbijoj ir užsiima įvairiais 
praktiškais išdirbiniais, ku
riuos čia matome dviejose 

nuotraukose, ’ u Karoję yra 
išvykusi «am. Čikagą 
Šiaurės -vueriMiu 1 u-u u 
eirauusi daro» . stengias s ■ 
vo senatvėj susuau^ nors 
nediletės peusijoç-.

Ji rašo: «Tuo tarpu din u 
sukasi ant ašies, turiu įdomiąneoficialiai, o nuo 1 rugsėjo

prasidės mano tikras darbas 
P ’8 BernaHo Žukausko sūnų 
inž. Algį ir jo žmoną Genę 
gydytoją. Du mėnesiu per 
metus galėsiu vykti pas Joną 
atostogų į Kolumbiją. Aš la
bai norėčiau ramiai gyventi 

rėš keturis kardinolus.
— Brasilia miesto burmis

tras pareiškė, kad naujoje 
Brazilijos sostinėje greitu 
laiku bus statoma 5.000 gyve 
namų namų darbininkams.

— Brazilijon Ministerių Ka 
binetas šio mėnesio 28 29 die 
nomis posėdžiaus, Respubli

su Jonu ir rašyti knygas (k< fp 
tyčia atsirado įkvėpimas ra
šyti), bet man rūpi ateitis. 
Pensiją gavus, norėčiau grįžti 
Brazilijon į savo namelį.»

O Jonas iš Kolumbijos ra 
šo: «Abu su Karole nutarėme 
išleisti vieną «Mūsų Lietuvos» 
numerį. Nuotraukose ma 
tosi tik dalis baldų. Jų turiu 
pagaminęs daug daugiau. Vi
sus baldus gaminu taip, kad 
būtų ne tik prak iški naudo
jimui. bet ir kad juos galėtų 
pakelti tik VIEN \S žmogus. 
Šios rūšies baldus ateity siū
lysiu lietuviškų kolonijų kū
rėja s. Namel o pavyzdį taip 
pat pagaminsiu ir po to —- ju 
dančią koplyčią. Taip pat 
įdedu Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveiksią su mano 
*arbo rėmais Užprašiau Mi
šias už Lietuvą, birželio trė 
mimų tragedijai paminėti 15 
d’eną ir tas paveikslas buvo 
i • įminga! bažnyčioje patal
pintas '* aippat esu padaręs vir 
tuvinį baldą, susidedantį iš 5 
dalių, lis labai tinkamas eks
kursijoms. Kitas baldas, tai 
spinta komoda, kuri talpina 
baltinius tarnauja dūrio m iš

L?«iO kambario į kitą, ues 

lovą, paslepiama dienos metu 
sienoje ir 11

«Mūsų Lietuva» labai dėko
ja p.p. Kaseliūnams už su
teiktą laikraščiui pagalbą ir 
už įdomias žinias, kurių tik 
mažą dalelę galėjome įdėti į 
šį numerį.

kos Prezidentui João Goulart 
pirmininkaujant. Pernambuco 
estado sostinėje Recife. Rug
pjūčio mėnesį toks posėdis 
įvyks Rio Grande do Sul es
tado sostinėje Porto Alegre, 
Respublikos Prezidentas pa 
geidauja, kad ministerial tie
sioginiai arčiau? susipažintų 
su įvairių Brazilijos estadų 
problemomis.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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2 pusi.

30-sios Dariaus ir Girėno Žygio Metinės
Drąsiųjų lietuvių testamentas svarbus ir šių dienų jaunimui

Liepos 17 d. suėjo lygiai 30 
metų, -kai du Amerikos lietu
viai, Stepas Darius ir Stasys 
Girėnas, sėkmingai nugalėję 
Atlantą, žuvo Vokietijoje prie 
Soldino. Stepas Darius (Dara 
Sius) buvo gimęs 1896 m. Tau 
ragės apskr., į JAV atvyko 
1907 m. Gyvendamas JAV tar 
navo kariuo nenėje, reiškėsi 
visuomenės veikloje. 1920 m. 
grįžęs į Lietuvą įstojo į Lie
tuvos kariuomenę, nuo 1923 
m bjvo karo lakūnas, sava
noriu dalyvavo Klaipėdos kr. 
išlaisvinime, dirbo sporto sri
ty, lankė ir Lietuvos univer
siteto human fakultetą. Nuo 
1928 m, — vėl JAV, ten suor- 
ga izavo lietuvių aeroklubą 
Vytis ir susip-žino su Stasiu 
Gir nu (Girskiu), su kuriuo 
1933 m. vasarą įvykdė istori
nį skridimą j Lietuvą.

'«t Girėnas buvo gimęs 1896 
m. Raseinių apskr., į JAV bu 
vo išvykęs 1910 m., kur dir- 
bo .«Naujienų» spaustuvėje. 
Kaip ir )ari s. Girėnas stojo 
j J kariuomenę 1924 m. 
b-tkė lakūnų mokyklą ir 1928 
m «usitiKo su Stepu Darium. 
Aon 1932 m sumanė skristi 
per Atlantą į Lietuvą. V suo- 
raenės parama jie įsigijo še- 
í avieų lėktuvą jį pavadi
no « ituauica» 1933 m. lie
pos 15 d «Lituanica» išskrido 
iš New Yorko ir nak.i j lie
pos 17 d. nukrito miške ties 
Soldinu Vokietijoje Abu la 
kūnai didvyriškai žuvo, nūs 
kridę 6411 km (3 984 mylias) 
per 37 vai 11 min, atlikę ii 
gesni ir tikslesnį žygį, negu 
ano meto k> ų tautų akūnai. 
vyk ię bandomuosius skridf- 
mus per Atlanta tbu didvy
riai liepos 19 d iškilmingai, 
dalwaujaat Lietuvos vyriau 
sybei ap-ie 80 organiza ijų ir 
a >ie 60.000 žmonių, buvo pa- 
l.idoti Kaune Kapinėse pas- 
t tyras mauz liejus. o Soldi- 
i • aHKe letuviškas kryžius 

ir paminklas Lėktuvo liku
čiai padėti Vytauto D Muzie
juje. Lakūnų vardą įamžino 
1 etuvių rašytojai, dailininkai, 
skulptoriai. 1934 m Lietuvoje 
buvo apie 390 Dar aus Girėno 
gatvių, 24 aikštės, 18 tiltų, o 
liepos 17 ji buvo virtusi Da
riaus-Girėno diena.

Abu lakūnai 1933 metais ne 
tik išgarsino lietuvių ir Lie 
tuvos vardą Savo testamento 
žodžiais jie liudijo buvę dide 
Ii idealistai (panašiai kaip ir 
savanoriai ar prieš bolševi
kus kovoję partizanai) Šie 
lietuvių tautos didvyriai yra 
ypatingai gražus pavyzdys 
mūsų jaunimui — jie įrodė 
tėvynės meilę ir ryžtą, kai 
reikalinga atlikti didieji dar 
bai, Dabartinėje pavergtoje 
Lietuvoje daugelį metų apie 
Darių Girėną buvo tylėta ir 
tik prieš pora metų jie pr min 
ti, tačiau pernai, didvyrių 
mirties dienos sukakčiai be
veik sutampami su Lietuvos 
pavergimo sukaktimi (liepos 
21 d ) oūnai ir jų žygis vėl 
nutylėti Lietuvoje pavergėjui 
nebuvo reikalingos nė Dariaus 
ir Girėno vardais pavadintos 
gatvės, aikštės ar mokyklos, 
n» s tie varnai juk primena 
meilę ir pasiryžimą dirbti, 
aukotis ir mirti ne dėl sveti
ni sios. Pt t dėl savosios tė
vynes

Toji dvasia dvelkia ir iš did 
vy ių palikto testame»nic, Jis 
mus moko: «Lituanikos lai
mėjimas tegu sustiprina jau
nųjų t. etuvos sūnų dvasią ir 
įkvepia juos naujiems zy 
gi.>ms »

MUSŲ LIETUVA

Jurgis Baltrušaitis

Giesmė
Ne tam kad pintumei vainiką, 
Ant žemės marguoja žiedai, 
Tad. radęs, rožę ar gvazdiką, 
Leisk jiems žydėti, kaip radai...

■/

e<ais žemė žeria savo lobį
Ant amžių aukuro, ir tu, 
Nurėškęs rožę, būtį grobi 
Ir puošiesi grožiu vogtu. .

Antai žibutė mėlinakė ..
Antai skaistuolė lelija...
Jos žiedas — kaip altoriaus žvakė. 
Žydėk, liepsnok, kartu su ja !

Būties mįslė per rožę blyksi — 
Žydėk, kaip ji. širdy kas syk, 
Kai žemės tyruos ją užtiksi, 
Ir jos stebuklo ne^ęsyk.

APKALTI\TI SEPTYNIŲ 
RESPUBLIKŲ PREKYBOS 

MJNISTERIAI

«Pravda’ paskelbė, kad dėl 
nesugebėjimo eiti pareigas 
valst. kontrolės komitetas ap 
kaitino septynių sovietinių 
respublikų prekybos ministe 
rius ir liaudies ūkio tarybų 
(sovnarchozų) pirmininkus. 
Pareigūnų nusikaltimai pra
nešti prokuratūrai ir šoji 
pradėsianti bylas teismuose 
Pagal kontrolės komiteto tei 
girną, įvairių respub ikų aukš 
tieji pareigūnai vaisiybei pa 
darę nuostolių už daugelį 
milionų rublių.

SUŠAUDYTI ŪKIO SPE
KULIANTAI

«Sovietskaja Rosíja» laikraš 
ti . Liepos 6 d. paskelbė apie 
penkių spekuliantų ūkio sri 
tyje sušaudymą. Aukšč. Teis
mas Leningrade penkis kalti
namuosius {buvo nuteisęs 
mirti dar š.m. vasario mėn Jie 

buvę kaltinami pasipelnę, ga 
mindami rašomąsias priemo
nes (parkerius) sagas, skuti
mosi peiliukus ir kt Šalia 
penkių nuteistųjų mirti, bylo
je dar d lyvavo keliasdešimts 
kitų kaltinamųjų bendrininkų. 
Per pemkeris metus visi nu
teistieji, oficialiais praneši
mais turėję pelno apie du 
milionus rublių.

60% SOVIETIJOJE NUTEIS
TŲJŲ — ŽYDAI

Ženevoje vykusiuose J Tau 
tų ūkio ir so dalinės tarybos 
posėdžiuose. Izraelio stebėto 
jas ambasadori s M. Bartur 
iškėlė Sovietų Sąjungoje vyk 
domą rasinės ir religinės dis
kriminacijos. persekiojimo 
klausimus Nors jis tiesiog! 
niai sovietų ir nekaltino, ta
čiau iš jo žodžių paaiškėjo, 
kad žydai Sovietijoje neturį 
ir paprastųjų žmogaus teisių. 
Jiems nėra leidžiama laisvai 
vykdyti religinių apeigų Pa
žymėta, kad Sovietijoje .y pa 

1963 m, ’liepos 27 d .

tingai daug žydų kilmės as 
menų nuteisiama dėl vad. 
ūkio nusikaltimų Bartur pa
citavo britų filosofo Bertrand 
Russel laišką, iš kurio seka, 
kad 60% Per pastaruosius 
dvejus metus dėl ūkio nusi
kaltimų nutę stųjų tarpe suda 
rę žydai Tuo tarpu žydų gy
ventojų skaičius Sovietijoje 
sudaro vos pusantro nuošim
čio Izraelio atstovas kreipė
si j J. Tautas ir į viešąją pa 
šaulio nuomonę, tikėdamasis, 
kad Jungt. Tautų organizaci
ja galėtų į tai atkreipti dė
mesį. Sovietų atstovė V. Kas 
talskaja nurodė, kad visi tei 
giniai esą melagingi.

50 MILIONŲ BENAMIŲ 
PASAULY

Pagail Oslo mieste Norvegi 
joje įvykusio pabėgėlių įvy
kusių pabėgėlių reikalams 
tirti draugijos suvažiavimo 
paskelbtus duomenis, šiuo 
metu savo tėviškes apleidu
sių, benamių skaičius bus pa 
siekęs daug au kaip 50 mil. 
žmonių. Iš jų apie 31 milio 
nas turėjo savo kraštus ap
leisti ryšium su antruoju pas. 
karu ir 19 mil. įsikūrus suve
reniniams kraštams z joje ir 
Afrikoje. Visi benamiai turė
ję turto nuostolių pie 600 
miliardus DM (apie 150 bilio- 
nų JAV tol

Vokiečių pabėgėlių tarpe 
— 13,5 mil. turėjusiu pasi
trauk iš buv vokiečiu sri
čių ir 2 mil pabėgėlių iš Ry 
tų Vokietijos neteko tuno 
už 35" miliardų DM (daugiau 
kaip 87 bil JA7 d<J.)

— Laikraščiai rašo, kad 
Rumunij s komunistų - artijo 
„e kilo didelis nepasitenkini
mas Sovietų Rusijos politika, 
kurios pagrindiniu tiksiu yra 
ekonominis komunistinių kraš 
tų išnaudojimas.

— Amerikos Fordo Fondas 
padovanojo Brasilia miesto 
universitetui 390 tūkstančių 
dolerių.

Dr. V. Daugirdaitė Sruogienė

18(53 M. 3ukilimas
Tas kraujas ii tos ašaros — tai Letuvio 
garbė ir jis j<>> niekad neišsižac ė

Elžikonis, Varpas, 1905 m.

(tąsa)

' Paeita k ė rusų karininkų, 
kurie užuot kėlę ginklą prieš 
sukilėlius, žudėsi. Rusijos vy 
riausybė neteko galvos.- i- 
duje tvarkos nebuvo daugely 
Rusijos vieių ėjo rinkliavos 
Lietuvos ir Lenkijos sukilimo 
naudai Sibire net viešai. Ta
da taip galinga Prancūzija, 
Napoleono III valdoma, už
tarė strkilėlius Jiems vilčių 
davė ir Anglija, o Švedijoje 
vyko demonstracijos už mūsų 
laisvės kovotojus, kurie tikė
josi iš ten gauti ginklų; gar
susis rusų anarchistas Baku
ninas organizavo užsieny ru
sų bataiijoną ir ruošėsi gį iš 
siųsti į Lietuvą. Prūsija vedė 
provokacinę politiką: iš vie 
nos pusės per savo agentus 
kurstė sukilėlius prieš Rusi 
ją, iš antros — tik laukė su

k imo marinimo ir ta proga 
liberalų apt’-amdymo savo 
krašte Netrukus vasario mėn, 
Rusija su Prūsija susitarė 
bendrai veikti pasieny, 
persekiojant sukilėlius, kaip 
Rusijos taip ir Prūsijos k ■ 
riuomenei leisti la svai judė
ti, o prūsai įsipareigojo suki 
lėlius išdavinėti rusams Prū 
sija bijojo 1 enkijos atstaty
mo. bet ji siekė ir Rusiją 
nusilpninti

Kadangi sukilėliai savo at
sišaukimais užtikrino valstie 
Čiams žemės nuosavybę, įkan 
din kovo mėn 23 d. išėjo 
«ukazas», kuris tą pat paža
dėjo sukilimo apimtoms gu
bernijoms Tačiau kaimas 
maskoliais nepasitikėjo. Miš
kuose sukilėliai ruošėsi, man 
kštinosi. jų nuotaika buvo 
puiki; vien iš žemaičių gali

ma buvo sudaryti visą korpą.
— Kiek duosit ginklų tiek 

bus sukilėlių, — sakė vienas 
dalyvis.

Anglijai, Prancūzijai r Aus 
trijai ruošiant bendrą notą 
Rusijai sukilimo reikalu, ba
landžio mėn. i d. caras išlei 
do manifesta kuriuo buvo ža 
dam visiška amnestija per 
mėnesį laiko padėjusiems gin 
klus. Ta iau niekas to mani
festo nepaisė, niekas nenusi- 
lenkė. priešingai, jaunimas 
dar gyva» dėjosi prie suk Ii 
mo. Balandžio vidury sukilo 
latviai, nors šie stojo daugiau 
šia prieš dvarininkus.

Taip įvykiams užbėgant už 
akių ir jau ■ aro veiksmams 
spontaniškai besivystant su
kilėliai neturėjo kariuomenės 
vado, Tik kovo mėnesy juo 
tapo Vyriausiojo Rusijos šta 
bo karininkas, žymus libera 
las. gabus ir patyręs karys 
— Zigmantas Sierakauskas.

Kilęs iš neturtingų bajorų 
nuo Lucko šeimos tradicijo
mis bei giminystės ryšiais jis 

buvo susijęs su Lietuva (jo 
tėvas kovojo už jos laisvę 
1831 m) Peterburgo univer
sitete jis susibičiuliavo su J 
Gieštaru. Kostu Kalinausku 
ir kitais lietuviais, susipažino 
su mūsų krašto skaudamais 
reikaiais ir pritapo prie «rau 
donųjų» Sierakausko patriot! 
nė ir pažangi veikla netrukus 
krito maskoliams į akis — 1848 
m jis buvo suimtas, apkaltas 
grandinėmis ir pėsčias nuva
rytas už Kaspijos jūros į Kir 
gižų stepes Čia jis praleido 
keletą metų kaip paprastas 
kareivis taip pusiau laukinių 
žiaurių žmonių, bet iš mūsų 
krašto suradęs keletą kilnių 
tremtinių ne tik su jais ben 
dravo, bet ir toliau puoselėjo 
planus Lietuvai išlaisvinti. 
Būdamas išsilavinęs, jis greit 
isigyjo vyresnybės p .lanku 
mų, pradėjo mokyti kariniu 
kų vaikus dar tuomet taip 
madingos prancūzų kalbos, 
pagaliau vėl atgavęs kariniu 
ko laipsnį buvo išsiųstas į Pe 
terburgo karo akademiją, kur 
savo talentingumu visus suža 

vėjo. Susipažinęs su libera
lais ir suartėjęs su karo mi- 
nisteriu Mdliutinu <r kitais 
žym ais a menimis, kaip vy
riausi» jo štabo karininkas pa 
teko į augščiausiąją Rusijos 
šeštinės draugystę ir buvo 
net pristatytas carui Jis drą
siai dėstė savo pažiūras so
cialiniais klausimais, propa
gavo valsti čių atleidimą iš 
baudžiavos ir net išrūpino 
kū"o bausmių panaikinimą 
rusų ka iuomenėje. Įsigijęs 
visišką valdžios pasitikėjimą 
buvo karo ministerijos siunti
nėjamas į Vakarus susipažin
ti su baudžiamąja, teise Ten 
jie. pasinaudodamas savo 
augštomi* pareigomis, ieško
jo palankumo pavergtąja! tė 
vynei: buvo priimtas Londone 
karalienės Viktorijos. Paryžių 
je - Napoleono III, Italijoje 
— garsaus to krašto kovotojo 
Garibaldi. Sierakauskas infor 
mavo juos apie sunkią savo 
krašto būklę ir visur gavo 
pagalbos pažadų Jis taip pat 
suėjo su Lenkijos revoliucio
nierium generolu Mieroslavs-
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II-jam Pietų Amerikos Lietuviu Kongresui Pasibaigus 
Rašo: Vyt Dorelis

MUSŲ LIETUVA

V. Ališas

NEGRIŽTANTIS ROJUS

(tęsinys)

Kongreso propagandai be
ne daugiausiai prisidėjo Juo 
zas Vaštakas per jo vedamą
ją radijo valandėlę «Lituania 
e n el Uruguay», ir kataliką 
pusvalandis per radijo Suran
di. Daug pasitarnavo savaiti 
uis «Žinių» lapelis ir atskirai 
kiekvienas lietuvis O «dran
gai» išsigandę irgi skyrė kon 
gresui ištisus straipsnius lai
krašty «Darbas» bei jų radi
jo valandėlei. Užsienyje dau . 
giausiai nuopelnų tenka skir 
ti Argentinoj leidžiamam lai 
kraščiui «Laikas» Taip pat 
prisidėjo Brazilijos laikraštis 
«Mūsų Lietuva» ir kiek šal
čiau «Argentinos Balsas».

Urugvajaus lietuviai turi 
visur gerai užsiregistravę sa 
vo vardą, todėl ir nebuvo 
sunku prieiti prie valdiškų 

^įstaigų. Be to gerai sugyve
na su tradicinėm demokrati
nėm «Ballistų ir Nacional stų» 
partijoms, kurioms Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Drau
gija nekar ą užleido savo pa 
talpas susirinkimams. Darkai 
kurie lietuviai turi gerus ry 
šius su partijų vadovais, to 
dėl kai nuėjome pas jų ve 
dus, jau buvome pažįstami, 
ir daugiau rekomendacijų ne 
bereikėjo

Salo ų, radijų, bei tele»izi 
jos gavimo nuopelnus tenka 
skirti U L. Katalikų Chorui 
ir tautini šokių grupei «Gin 
taras», kurie nekarta pasiro
dė tarp I rugvajiečių pelny
dami simpatijos, ir juos ža 
vėdarai savo menu bei kul
tūringumu

Sandrai imant, visur rado
me mums palankų nusistaty
mą. nes jie eina prieš totali- 
t irismus, bei tautų okupan 
tin. Tokiu būdu, su valdiškų 
jstai ų, miesto valdybos, spau 
dos ir paviečių urugvajiečių 
p: tarimu, priėjome prie pa
tes II P.A L Kongreso įvyk 
d.vmo. Patys komiteto nariai, 
užmiršo asmeniškus nusista 
tymus, srovių skirtumus ir 

sutartinai dirbo, aptardami 
smulkiai kiekvieną klausimą. 
Nors dėja vėliau per; kai ku
rias sp-,udas paaiškėjo;, kad 
ir mūsų tarpe turėjome 
įsimaišusį neaiškaus nusista 
tymo narį ar narius Bet ir 
Kristus tarp 12 apaštalų irgi 
turėjo išdaviką, tad nėra ko 
stebėtis

II. - KAIP KONGRESAS 
ĮVYKO.

Kad šis kongresas turėtų 
reikšmę mūsų tautos naudai, 
tad labai buvo svarbu supa 
žindinti svetimtaučius su mū 
sų troškimais Todėl viena 
savaitė prieš kongreso atida
rymą buvo sušaukta spaudos 
konferencija, miesto salone, 
taip pat pakvietėm į talką 
žurnalistą p Rodolfo Kachens 
tein ir pasamdėm žurnalistų 
sąjungos fotografą. Šie labai 
daug pasidarbavo mūsų pro
pagandos naudai.

Audiencijas prašėme pas 
žymiausius krašto pareigū 
nūs. kaip tai «Užsienio Reika 
lų ministerijoj kur priėmė 
21 U 63 10 vai Consejero du 
ardo victor Haedc. kuris pri 
ėmė 20-11 63 10 v-al. Miesto 
valdybos rezidentas Don Le 
do Arroyo Torres priėmė 22- 
II 63 9.30 vai. Consejo del Go 
bierno. kur dėl buvusio pre 
ziden c Sr. Faustino Harrison 
ligos, priėmė consejeras Dr 
Paysee Reyes. 22 II 63 10 45 
vai ir pas Katalikų vadą Kar 
dinolą Dr Antonio Maria Bar 
bieri. Priėmė 22 II 63 15 vai 
Vi-ur kur tik delegacijos lan 
kėši, stengėsi supažindinti 
svetimtauči s su Lietuvos ’ra 
giškąja padėtimi ir su lietu
vių troškimais. Visi nuo ir- 
džiai pritarė, o spauda daug 
apie tai rašė Kongreso die 
nos atidaryme, buvo padėtas 
vainikas prie Gral Artimas 
paminklo šios šalies išlais 
vintojo. Šis pagerbimas įvyko 
su garbės sargyba tuomiUru 
gvajaus vyriausybė norėjo 
įvertinti mūsų diplomatinį 
atstovą gerb. p Anatolių Gri

Aš mačiau, kaip rudens mėnesienoj 
Žalių pievų sidabro sapnai ūkanojo 
Ir suklupusios vasaros dienos 
Baisiu sielvartu lūžo prie kojų.

Atsivėrė širdy gilus tarpas.
Graudulingas dejavimas gyslom nusmilko: 
Paskutinis pavasario varpas 
Gaudė klonyje gūdžiai ir ilgai...

Ligi krašto — lig tolimo krašto —
Kur ant nuogo akmens vandenų viešpatystėj 
Baltam žiede žara lėtai gęsta 
Tasai aidas į širdį atklysta...

Begaliniuose ilgesio plotuos
Žalių pievų sidabro sapnai ūkanoja 
Bangomis grįžta akys rašo os 
Į jaunystės negrįžtantj rojų.

(Iš «São Bonto Varpai»)

KAIP LIETUVOJE MINĖS 
K DONELAIČIO SUKAKTĮ

Vilniuje veikiąs Donelaičio 
gimimo 250 metinių komitetas 
paskelbė, kaip Lietuvoje nu 
matyta paminėti didžiojo poe 
to sukaktį. Kadangi ji iš; uo 
la 1964 m, sausio 1 d . tai ji 
būsianti minima visą 1964 m. 
pusmetį Bus minėjimai vii 
niuje, Kaune ir K aipėdoje, 
mokslinė ko ferencija, jubi 
liejinė parodia Numatyta iš 
leisti L Gineičio monografija 
•K Donelaitis ir jo epocha». 
Donelaičio gimimo sukaktis 
bus minima per radiją fV te 
leviziją. be to būsi., s p. ga
mintas dokumentinis filmas. 
Iš kitų respublikų į Vilrrių lū 
šią pakviesti rašytojai RenU 
mo komitetui vadovauja akad 
K. Korsakas.

šoną, ir per Jį. visus lietu
vius. tai man asmeniškai pa
brėžė g rbės sargybos virši
ninkas.

ųBus daugiau)

— Ryšium su Maskvoje 
įvykusiu partijos plenumu ideo 
loginiais klausimais liepos 1 
d. per Vilniaus radiją pasa
kyta daug karčių lietuvių 
dailininkų adresu, Esą blo
gai kad kai kurie menininkai 
nesupranta, ka i savo kūryba 
jie tarnauja ne progresui o 
«užsispyrus ai ideologijai». Pa 
reikštas nepasitenkinimas lie 
tuvių dailininkų atliekamu 
knygų apipavidalinimu — jam 
trūksta ieškojimo polėkių, pri 
mityviu būdu stengiamas: 
įpiršti novatoriškus ieškojimų 
pavyzdžius Kai kurių knygų 
iliustracijos primenančios už
sienio jumoristinių žurnalų 
iliustracijas

— Birželio mėn pabaigoje 
Vilniuje, Vingio parke sureng 
la foto mėgėjų ir moninės 
kūrybos paroda. Joje matyti, 
kad besimokantis jaunimas 
teorines žinias moka pritai 
kinti ir praktikoje Parodoje 
vyrauja Kauno politechnikos 
instituto ir kai kurių techni
kumų auklėtinių darbai įdo
mesni ek ponatai: Vilniaus po

1963 m. liepos 27 d. 

liteehnikumo moksleivių pa
gamintas televizijos aparatas 
ir kt.

— Dažniau išpildomi jauno 
kompozitoriaus Algio Bražins 
ko kūriniai. Jis mokėsi Drus
kininkų vid. mokykloje, pra
dėjo kurti būdamas Vilniaus 
J. TaMat Kelpšos vardo mu
zikos mokykloje Jis harmo
nizavo lietuvių liaudies dai 
nas, sukūrė pjeses klarnetui, 
smuikui, fortepionui ir kt. Vė 
liau studijuodamas konservą 
torijoje Bražinskas pasižymė 
jo liaudies dainų harmoniza 
virau Iš jų išsiskiria «Oi griež 
lė, griežlelė», «Sveiki paukš 
teiiai», <Tai raibumas gene 
lio» ir kt

— Lietuvių dailininkų tarpe 
iš bo ševikinio temų parinki
mo tašk žiūnnt labiau ver
tinami grafikai. Jie yra Vę 
ir sąjunginių atžymėjimų. Es 
tumpinėje grafikoje vyrauja 
vad. nūdienos tematika: kol
chozų kaimo gyvenimas ir 
pan. Per Vilniaus radiją lie. 
pos 3 d buvo pagirti lietuvių 
dirbančiu plakato srityje dar 
bai. Knygų ilius racijų srity 
lab au iškeliamos Jurkūno, 
Kuzminskio. Makūnaitės pa
vardės Makūnaitė, esą vy
kusiai iliustravusi neseniai 
pasirodžiusį liaudies pasakų 
r nkinį «Gulbė karaliaus pa
ti».

Labai iluai trunkanti 
sausra Brazilijos pietų esta- 
duose kelia didelį susirūpini
mą žemės ūkio sluoksniuose. 
Nuo sausros smarkiai kenčia 
ypatingai gyvuliu ūkis.

Naujai i.-i * l'ias Pei ú 
Res pu b i*- os priz.ibua H- 
aunde pareišk- k-, ji* n - 

m*no atnaujinti diplomatic į 
n ykiu su Kuba.

Bu ę* i< /i •. * Pespi. 
hiikos Preziderii* I relino 
Kubitschek jau • f < savo 
priešrinkimo ę propagandą, 
kaip kandid įas 1 e publikos 
Prezidentus 1965 m Šiomis 
dienomis jis lankėsi S Paul© 
mieste

kiu, kuris per kovas su mas 
koliais buvo priverstas pasi 
traukti į užsienį ir veikė Pa
ryžiuje. kur emigrantai buvo 
susibūrę apie kuni. aikštį Ado 
mą Čartoriskį (mirė 1861 m ).

1861 m Sierakauskas, grįž 
damas į Peterburgą, paties 
sukilimo išvakarėse buvo ku 
riam laikui apsistojęs Lietu
voje Iš konuiteto vadų jis 
arčiau suž nojo apie visus 
pasiruošimus sukilti ir padrą
sino juos žiniomis apie \ a- 
karų galybių užuojautą Kė
dainiuose vedė vieno aktyvių 
konspiratorių, Dalevskio se 
šerį Apoloniją Peterburge jis 
jau buvo suorganizavęs suki 
limui gražų būrį karinJnkų, 
kilusių iš Lietuvos ir Len
kijos.

1862 m Sierakauskas įteikė 
Miliutinui drąsų memoranda 
mą — siūlė pakeisi husijos 
absoliutinės monarchijos san 

tvarką į federatwę respubli
ką kurioje ir Lietuva ir Len
kija turėtų būti savarankiški 
nariai. Ano laiko liberalizmo 
dvasios paveiktoje augštuo 
menėje tai buvo neįmanoma Į

1863 metais kovo mėnesį 
Aleksandras Oskierka, Lietu
vos komiteto narys, atvyko j 
Peterburgą pas Sierakauską 
ir paprašė jį paimti vyriau
siąją sukilėlių karo vadovybę.

- Tuo man atneši mirties 
sprendimą' - atsakė bet pa
reigai priėmė Nedelsdamas 
parašė Miliutinui laišką kad 
atsisako tarnybos ii stoja į 
kovą prieš caro rėžimą.

Sierakauskas atvykęs į Lie 
tuvą, tuoj sudarė karo veiks 
mų planą Nusprendė nesi
remk partizanų karu, bet ka 
riuomenę koncentruoti; že 
maičių būrius įvesti į Kuršą 
ir, skelbiant visišką valstiečių 
laisvę ir žemės nuosavybę, 

suk- lti judėjimą Latv’joje; at
kirsti susisiek mą tarp Peter 
burgo ir Varšuvos, užimti Bal 
tijoe- krantus, tuo būdu pa
lengvinti tikėta intervencijai 
iš Vakarų; paskui paliekant 
mažus būrius krašte išvystyti 
sukilimą Vilniaus srityje ir 
Gudijoje Jo planas buvo lo
giškas ir pagal karo mokslus 
teisingas, tik buvusiomis są
lygomis neįvykdomas. Sukili 
mo '. adai pasitikėjo jo augš- 
tomis kvalifikacijomis ir lei
do jo sumanymą vykdyti.

Veikdamas greit ir suma
niai. Sierakauskas, pasivadi
nęs Dolengą. drauge su savo 
štabo viršininku Laskovskiu 
taip pat su sukilėlių vadais 
Kušleika, kunigu A, Mickevi 
čium, domininkonų vienuoliu 
Bieža ir kt, telkė giriose bū
rius, formavo iš jų batalijo 
nūs, mankštino ir ruošė ko 
vai. Kadangi geriausia nuo

taika buvo Kauno gub., jis 
nutarė ten pradėti savo vei 
klą. Apie jį spietėsi valsūie 
čiai. miestiečiai, bajorai ir 
kunigai — visi jį nepaprastai 
mylėjo ir gerbė Vadas kan 
triai, tėviškai savo kariuome 
nę pamokydavo, laikė griežtą 
drausmę nors santykiai buvo 
artimi, laisvi Pusiau kariškais 
drabužiais, Sierakauskas, «su 
kardu ir revolveriu, liesas, vi 
dutinio ūgio šviesiaplaukis, 
atrodė žavingai, rimtai ir kar 
tu liūdnai. Visoje ugningoje, 
įkvėpimo ir augštos pasiunti
nybės kupinoje povyzoje bu
vo kažkas kas žadino ilgesį, 
kažkas lyg skausmo žymė, 
lyg nelaimės pranašystė.»

— Per dvi savaiies turėjau 
2.000 karių o po dviejų mė 
nėšių turėčiau jų - lu 000 — 
sakė vėliau Sierakauskas ru
sams.

«Stovykla sudarė spalvingą 

va :cą Saulei tekant kiek
vieno nurio vadas atsivedęs 
į didelę aikštę savo karei
vius, juos mankštino, vietoje 
įprasto signalo naudodamas 
švilpuką ar garsiai kartoda
mas įsakymus Žmonių lauke 
buvo kaip skruzdėlyne, vadai 
raiti, įvairūs drabužiai, blizga 
dalgiai, kolonos linksmai šū 
kauja, jaunimas grįždamas iš 
pratybių traukia dainas... ar
klių žvengimas, vežimų dun
dėjimas .. Maloniausia buvo 
žiūrėti į valstiečius dalginin- 
kus — vienodomis pilkomis 
milinėmis juodomis kepurė
mis, odiniais diržais - jie at
rodė lyg uniformuoti Jie no 
romis ėjo į mankštą, kurią jų 
instruktorius VivuUkis pra, 
vesdavo lietuviškai».

(B. D.) '
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Kiek Mes Turime Turėti
Galėtume Tapti

Šis klausimas yra gana sun 
kas, bet bandysime jį atsaky 
ti Pirmiausia mums reikia 
sužinoti ką reiškia religija 
mūsų gyvenime, Suž nojus rei 
kėtų pasvarstyti ko ji iš mū
sų reikalauja.

Esame katalikai, turime vi
są eilę bažnytinių pareigų — 
laikytis Dievo įsakymų, mels- 
tis ir 11... Bet ar Religija yra 
reikalinga? Šis klausimas yra 
jau kiekvieno š rdyje atsaky 
tas teigiamai Patys atsiliku
sieji ž>nonės, be kultūros ir 
išsilavinimo, pavyzdžiui indė 
nai, turi savo dievą ar die
vus, kurtuos garbina ir myli 
ir kuriems tarnauja Iš pri
gimties mes jaučiame reikalą 
būti globoj vyresnės būtybės, 
kuri savo galybe mus palai
kytų ir mes jaustumės saugūs 
Jos akyvaizdije Si galinga 
būtybė yra Dievas, kurį čte. 
žemėje mes turime pažinti, 
mylėti ir tarnauti (conhecer, 
amar e servir), kad gilėtume 
Juo džiaugtis danguje Mes 
pa akėme, galėtume džiaug
tis tai yra ateityje, kada 
nors vėliau laiku kuriuo mes 
nežinome Todėl mūsų gyve 
nimas nuo pat tada kai mes 
pradedame suprasti, turi vi 
suomet būti nukreiptas į šį 
mūsų paskutinį tikslą, dangų, 
kurį Dievas parengė geros 
valios žmonėms

Mūsų uždavinys šios žemės 
kelionėj yra to " trys pa
grindinės formos, kurios jxu 
buvo paminėtos, tai yra: pa
žinti mylėti ir tarnauti Die
vui

Ką reiškia pa mti OP va? 
Pažinti Dievą, tai yra sužino
ti tikėjimo tiesas Dievo va 
lią, ko Jis iš mūsų reikalau
ja. Mes galime pažinti Dievą, 
skaitydami Šventą Raštą, ka
talikiškas knygas, klausyda
mi Dievo žodį ir Jo paaiški
nimą per Šv. Mišias. Skaity
dami Š v. Raštą, mes pažinsi
me Dievo įsakymus ir pažin 
sime visą eilę patarimų ku
rie yra labai naudingi musų 
gyvenime Mes galime pasi
teisinti kad skaityti Šv Raštą 
yra sunku, tačiau, tai yra bū 
tina ir turint geros valios ga
lima Gerti vaistus, taip pat 
gali būti nemalonu, bet ka
dangi žinai kad tas yra nau
dinga tai ir darai. O kuo dau 
giau mes Dievą pažinsime ir 
susigyvensime su Jo valia,

Religinio Pažinimo Kad 
Gerais Katalikais

tuo lengviau bus mums gyven 
ti ir į gyvenimo klausymus 
atsakyt. Mums yra duota di
delė proga, o mes už ją ne 
dėkingumu užmokam. Mes 
turime pažinti Dievą, nes ki 
taip mes negalėsime Ji mylė 
ti ir Jam tarnauti. Nebūtų 
persunku jeigu mes pasiryž- 
tume pasiskaityti Šv. Rašto, 
ar religinės literatūros nos 
vieną kartą per savaitę Taip 
darydami mei galėtume ge 
riau Dievą pažinti ir vykdyti 
Jo įsakymus.

Antras uždavinys tai yra 
Dievą mylėti Žmogus negali, 
Dievą pažinęs. Jo nemylėti, 
nes Dievas yra Teisybė, To 
bulybė ir Meilė. O mes, pa 
vargę nuo žemiškų neteisy 
bių, tik to tenorim ir tejieš 
kom Kas suranda Dievą ir 
Jį pažįsta, tai yra tikrai lai 
mingas nes Dievo globoj nė 
ra sunkumų ir skausmų ku 
riuos Jo malonė nepadėtų nu 
veikti Mylėti tai reiškia iš
pildyti su dideliu pasiaukoji 
mu mylimojo asmens noią. 
Todėl, mes parodom Dievui 
mūsų meilę, kada mes pildom 
Jo įsakymus. Mes Jam liūdi- 
jam mūsų meilę, gerais dar 
bais, o ne paviršutiniškais žo 
ožiais, kurie nepasiekia mūsų 
širdį ir kurie pranyksta kai 
mes juos ištariam: «Mylėk sa 
vo Viešpatį Dievą visa šiidi 
nu, visa mintimi, visoms jė. 
goms»: štai didžiausias Dievo 
į akymas. kuriuo turi remtis 
gyvenimas, mintys ir darbai. 
Viekas turi būti del Dievo 
meilės, kad turėtų amžiną ver 
tę. Kartais mes galime pa
galvoti: «aš viską darau, pil
dau Dievo įsakymus, ir nieko 
daugiau nejaučiu» Taip at
sitinka todėl, kati mes žmo 
nės kada mylime, norime 
jausti konkrečiai kad mylimas 
asmuo mus myli Dieviškuose 
dalykuose, nesvarbu tas jaus 
m<as, svarbu valia, nes mes 
norime daryti gerą ir laiky 
tis Dievo įsakymų. Tokiu bū 
du mes galime būti tikri kad 
mes Dievą mylim ir Jis mus 
taip pat myli, nors mes ie 
miškoms jėgoms negalime to 
pajusti, ir tik pajuntame kai 
Dievo valia tai leidžia

(8. □ )

JAUNIMO ŠVENTES PROGRAMA

Rugpjūčio 3 dieną (šeštadienį) 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 l’aminėjimas. Vaidinimas «linų Žiedo Daina» Vaidinime 
pavaizduotas lietuviškas linarovis ir jo pabaigtuvės su dau
geliu savitų dainų ir tautinių šokių

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

Vardadienio proga sveikiname
ONYTE BALČIŪNAITE

ir visas ateitininkų mamytes Onas 
Moksleiviai Ateitininkai ir

Jaunystės Aidas

«Aš prisiartinsiu prie Dievo Altoriaus, 
prie Dievo kuris linksmina mano jaunystę» 

Dėdės Juozo Kunigystės Sukaktis
Kun. Juozas Šeškevičius 

šHis metais švenčia 10 metą 
kunigystės sukaktį.

Šia proga norime supažin
dinti skaitytojus su jo trum
pa paskutinių metų biografiją

1946 metais Vokietijoje 
Kun. Juozas Šeškevičius pra 
dėjo lankyti Freyburgo Uni
versitetą Jo pasirinkta pa
grindinė mokslo sritis buvo 
filosofia; šalutinės geografija 
ir istorija Studijų metu dir
bo su moksleiviais at kais ir 
čia gavo Dėdės Juozo vardą.

1949 metais išvyko į Romą 
studijuoti teologiją — rengtis 
į Kunigus.

Lygiai prieš 10 metų, 1953 
m, liepos mėn 12 dieną Ro
moje buvo įšventintas į kuni 
gus. Liepos 19 dieną Tyroly 
je aukojo pirmąsias Šventas 
Mišias

Sekančiais metais baigė

«LINŲ ŽIEDO D UNOS» 
TURINYS

Jaunas tremtinys nusivylęs 
svetimo krašto gyvenimu ban 
do nusižudyti, šokdamas po 
smarkiai lekiančio automobi 
lio ratais. Taip prasideda vai 
dinimas Šiam nusižudyti be
norėjusiam jaunuoliui pasiro 
do jo senolė ir stengiasi jį 
grąžinti gyvenimui. Primena 
jam garbingą Lietuvos praeitį 
ir laisvės belaukiančius drau 
gus. Jaunuolis mintimis grįž
ta į paliktą Lietuvą. Regėji

mokslus ir išvyko į JAV. kur 
svečiavosi šešis mėnesius.

1954 m. gruodžio 31 dieną 
atvyko į São Paulį, kur ir 
dabar su pasišventimu dirba,

Kaip matome, Dėdė Juozas 
beveik visus savo kunigystės 
metas yra mums pašventęs

Jo veiklai apibudinti reiktų 
parašyti ištisą knygą, tačiau 
nors labai trumpai ir kukliai 
mes bandysime , ją nusakyti. 
Jo pasišvent’mas rr nuoširdu
mas lietuviškiem darbams 
buvo didelis. Šitam darbui 
atsidavė su visu pirmųjų ku 
nigystės metų uolumu

, Jo dėka dar ir šiandieną 
jaunimas palaiko lietuvybės 
ryšius savo tarpe

Šia proga kviečiame visus 
lietuvius dalyvauti Šv. JMišio 
se, kurios bus atlaikytos pa
dėkos intencija, rugpjūčiu 3 
dieną, šeštadienį 19 vai

me mato Lietuvos rudenį, 
mergaites raunančias linus ir 
girdi jų dainas. Mintimis su 
tinka savo draugus švenčian
čius linarovio pabaigtuves 
Šie praeities atsiminimai su 
stiprina jų dvasią. Jis išnau 
jo atgauna gyvenimo drąsą ir 
ryžtasi kovoti už šviesesnį 
Lietuvos rytą.

VASAROS STOVYKLA 
ARGENTINOJE

Argentinos ateitininkai ren 
gia sekančių mebų pradžioje 

vasaros stovyklą Kordobos 
kalnuose ir joje kviečia da
lyvauti Brazilijos ir Urugva
jaus ateitininkus ir šiaip lie 
tuvišką jaunimą. Stovykla be 
sidomintieji prašomi iš anks
to pranešti Tėvui Giedriui, 
Dėdei Juozui ar ateitininkų 
valdybai. Reta proga aplan
kyti Argentiną ir susipažinti 
su tenykščiu lietuvišku jai- 
nimu.

— Jei Jūs dar neįsigijoie 
pakvietimą į Jaunimo Šven 
tę, tai dar nesate atlikę sa 
vo pareigos paremti oi gai - 
zuotą lietuvišką jaunimą.

JAUNUČIŲ ATEITĮNINK.l 
RUNGTYNĖS

PING PONGAS:

1 a vietą laimėjo Osvaldas 
PiKunas

2 a vietą laimėjo Rikardas 
Mažetis

Del trečiosios vietos atei
nantį šeštadh nį loš Edmun
das Tamašauskas su Romual 
du Guiga.

ŠAŠKES:

1 a vietą laimėjo Osvaldas 
Pikunas

2 a vietą laimėjo Vilma 
Šimonytė

3 a vietą laimėjo Marytė 
Aleknavičiūtė

ŠACHMATAI;

Šachmatų rungtynės dar ne 
baigtos. Praeitą šeštadienį lo 
šė Vilma Šimonytė su Osval
du Piktinu - laimėjo Vilma 
Atein ntį šeštadienį loš Ro
mualdas Guiga su Osvaldu 
Pakalniu — laimėtojas turės 
lošti su Vilma. Ateinančiam 
numeryje skelbsim paskuti
nius žaidymus.

- PAKVIETIMŲ Į JAUNI
MO ŠVENTĘ galima gauti 
Klebonijoje, Vito bare, pas 
Dėdę Juozą, Tėvą Giedrį, 
Tėvą Brųžiką, p. Žibą, p Rė 
menčienę, p. Vinkšnaitienę» 
p Seliokienę, Arūną Stepo 
naitį, I, Šimonyte, Nancy Tra- 
jackaitę, Vandą Misiūnaitę, J 
i Jurgelevičiūtes, P. Verbic
ko, O. Švitrą ir kitus pla
tintojus.
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5 Klausyk ir remk - >

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

I
 Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 

gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijųi įjsudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik* 18,00 vai.

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Pa que das Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

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).

1 --------------- - — 11 ■
M \LONI 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. Prudente PRANAS & CIA. LTDA

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

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇO> MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas i

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

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

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

Madeira&<»em gera

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — bone: 52-ti229 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A•

Rio de Janeiro
Serraria «IT A » — Serra do- Aimorés — Municinio de 

Manque - Estado de Minas Gerais

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

aWAW PAVILONIC
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

postal 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.

KIRP'MO IR SIUVIMO JKYKL

“TOE II J A "
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla tun visas vali iškas teises yra regis 
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas moky<v >8 direktorę Sofiją Misiukaitę - 
-------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro -------

Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
K e t v i r t ą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:1'
Vila Anastacio 8,30 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.

įiį..į. į, i|i^4

RIO DE JANEIRO

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

I»
3 i U V É j A b

POVILAS AMBROZEViČlUb 
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIENINTEL AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENÍ i iNDC Y A 

tČHiOS CAKKItKI m,i 
laloyi nui> y r? žinomas gėrimas

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite.
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - SÃO P A UL

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;

»..... ® B 9 a e » n

■i ETC 82 8 TOKIO CONTAETL

l^AJCIME^TC
Irmãos Nascimento

RbS. C.R.C. 3P. Nro 1.484

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

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

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

Statos sandais ir pvamių gaė^išų daik% indų bei darbo pankiųg

RUA COSTA BARROS, 4-G TEL. 63-3285 ViLA ALPINA $
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— «M L,» redaktorius lie
pos mėn 27 d. išvyksta j Be 
lo Horizonte dalyvauti Brazi
lijos katalikų žurnalistų kon
grese.

— Buenos Aires ateitinin
kai ateinančiais metais Cor 
dobos apylinkėje, kalnuose, 
ruošia jaunimo stovyklą, į 
kurią kviečia ir Brazilijos 
lietuvišką jaunimą Stovykla 
numatoma ruošti antroj sau 
šio mėn. pusėje

— LOSINSKŲ šeima prane 
š*, kad rugpjūčio mėn 3 d. 
7,40 vai. Vila Zelinos parapi
jos bažnyčioje b s šv. mišios 
už ytautą Losinską. Gimi
nes ir pažįstamus kviečia da 
lyvauti

Nevėluoti užsirašyti į 
įdomu išvažiavimą.pikninką 
pajūrio. į Ilha Sela, rugpjū
čio mėn 10 11 dienomis. Už
sirašyti galima pas Liet Kat. 
Bendruomenės choro valdy
bos narius r klebonijoje iš 
važiavimą organtzuoj choras,

LIETU V ŠKOS PAMALDOS

Lietuviams pamaldos liepos 
28 u bus Vila Anastacio 8.30 
vai., Vila Bonilha 10 vai. ir 
Vila Guilhermina 17 vai Pra
šoma gausiai rinktis

UŽSIMOKĖJO ŲZ 
<MlhŲ LIETUVĄ»:

Ona Paragienė 1.000 cr., 
VI. Jurgutis 1 00<)> cr , Monika 
GuU uskas 1.000 er , Jonas Si- 
lickas 1 000 cr., Petras Ge- 
dzė|ri£w 2.000 cr, .uozas 
Petnys 0 cr., Jonas Kli- 
maitis 3 090 cr Edvardas P - 
žėra 5 000 cr., Leopoldas Va
siliauskas 1.000 cr, Petras 
Treigis 1 000 cr , Joana Ziau 
grevičienė 1 000 cr.. A, Vie- 
lyvis 3 <lol. (2 550 cr.,) Stasys 
Tervydas 1 500 cr, Jonas Ka 
marauskas 1 000 cr., Silvas 
Rukšėnas 2 000 cr.

U R U G V a J U S

— Tėvas Dr. P. Daugiatis 

rašo, kad jėzuitų broliukas 
N. Lopee, kuris yra mūsų na 
muose virėju ir zakristijonu, 
taip pat važiavo j Argentiną 
tuo pačiu laivu, kuris užside
gė vidurnakty ir daug kelei
vių paskendo. Minėtam bro
liukui teko išbūti šaltame van 
deny 5 valandas iki pagaliau 
jį išgelbėjo ir išvežė ant 
kranto Dar namo negrįžęs, 
Sveiksta Argentinoj Sveika
ta, sako, nebloga.

— T. Daugintis taip pat ra
šo, kad Urugvajuje laba: di
delė krizė, viskas pabrango.

— Šv. Juozapo Brolija puo 
šia lietuvišką kryžių stovintį 
lietuvių Bažnyčios šventorių 
je Vila Zelinoje Yra padary
ta graži medinė tvore'ė ku
rią įmūrino Brolijos pirminin
kas Juozas Matuli' nis su Mo 
tiejum amakūnu padedantki 
tiems tos Brolijos nariams

— Laiškai: S. Mitrulienei, 
Br. Ajauskui, J. Sirotkevičiui 
z-d. Miliauskui, Br. Lindeikai, 
M. Macaitienei, Dr. Drauge
liui, Ad Lunskiui, St Pokai
čiui, J Baužiui, VI. Šuliui, A. 
Lazdauskui, J. Ambrozevičiui 
A. Pumpučiui, J. Juzėnui, N.

— JUOZAS JAKUTIS vieni: 
telis lietuvis kandidatas į ve- 
rc.'jora.s Už jį balsuokime.

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

Anastazijoje Dr. J. Basanavičiaus vardo
Lietuvių mokyklos Globėjų a t

PRGRAMOJE.- «Ant Bedugnės krašto» — 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 ’oão, nr. 233 — prieš naštą. Pradžia 
punktualiai 20 vai. (8 vai. vakaro) Pabaiga 4 vai. ryto

M-LOS GLOBĖJŲ VALDYBA.

Mūsų kolonijos
O N AS IR ONYTĖS

ypač skaitančias «Musų Lietuvą» jų vardinių 
proga nuoširdžiai sveikina

Stasys Vancevičius

Dr. J. Bdsanaviciaus Vardo Lietuviu Mokyki

(Tęsinys iš. Nr. 28)

PIRMIEJI ŽINGSNIAI

Kaip kiekvieno svarbesnio 
daj-bo pradžia, taip ir Dr. J. 
Basanavičiaus vardo moky
klos pirmieji žingsniai buvo 
sunkūs. Mokyk a buvo suor 
ganizuota pačiu sunkiausiu 
ekonominės krizės metu Kaip 
visame mieste, taip ir Vila 
Anastazijos rajone buvo daug 
lietuvių bedarbių Ir tie. ku 
rie dirbo, uždirbdavo vos pra 
gyvenimui. Todėl mokyklai 
ekonominės paramos iš mūsų 
išeivių visuomenės nebuvo ga 
Įima tikėtis Tik dėka dau
giausia tuometiniam Lietuvos 
Konsului Dr. P Mačiuliu! bu
vo išrūpinta mokyklai para
ma iš Lietuvos Vyriausybės. 
Bet Vila Anastazijos ir arti
me ą apylinkių lietuviai pa 
lai! d savo lietuvišką moky
klą visais galimais būdais ir 
n ielai leido savo vaikučius į 
ją. Buvo žinoma, ir tokių, ku 
rie stengėsi kenkti ir truk
dyti.

Prieš nuosavų rūmų pasta
tymą iki 1933 metų vidurio

Antanaičiui, A. Guigai, VI. 
Januškevičiui, K. Musteikiui, 
EI Mackevičiui, Aug Žemai
čiui, Pr. Zieziui, Fr Zagors 
kieaei, Ir. Skirkevičiūtei, H. 
Mošinakienei, H. Ntarbutienei;

os Veikta

mokykla veikė Rua Bartolo 
meu Paes gatvėje Nr 6 sam 
domose patalpose. Tos patal
pos buvo aukštos nepatogios 
ir nepritaikytos mokyklai bet 
pradžioje geresnių nebuvo 
Nežiūrint į tai, anastaziečiai 
lietuviai mokytojo L Gaigalo 
vadovaujami, kruopščiai dir 
bo ir lietuvišką kultūrinį dar
bą, rengdami vaikų eglutes, 
vakarėlius ir pasilinksminimus 
jaunimui Štai 1932 m. sausio 
16 d savaitraštyje «Lietuvis 
Brazilijoje» nr 2 skaitome J, 
B. parašytą korespondenciją 
apie vieną iš tokių vaikų eg
laičių vakarėlių:

«VAIKŲ EGLUTĖ»

«Vila Anastazijos Dr. J Ba 
sanavičiaus vardo lietuvių 
pradžios mokykloje, sausio 
mėn. 9 d buvo surengta vai 
kų eg’utė vakarėlis. Mokinių 
tėvų ir šiaip svečių suėjo tiek 
daug, kad negalėjo sutilpti 
mokyklos patalpoje Pirmiau
sia buvo vaikelių gražiai su 
vaidintas veikalėlis «Ožkelė 
arba sučiuptas guobšis». Po 
to padainavo labai puikiai 
keletą dainelių, padeklamavo 
daug gražių eilučių ir užbai
gė žaidimais apie eglutę ir 
dovanomis, kurios buvo išda 
limos visiems, neišskyrlant 
ir tų, kurie mokyklos nelan
ko. Visas nepatogumas, kad 
tokioms p amogėlėms perma

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

žas mokyki 
vaikučių bu 
80. kuriems 
džiaut, prisiėjo laikytis tirštai 
susispaudus, kas nesudarė to 
kio įdomumo Šis vakarėlis 
ant kiek užganėdino vaikelius 
bet dar labiau džiugino tėve 
liūs, nes jie turėjo progos pa 
matyti tuos mažutėlius gra 
žiai ir sėkmingai žengiančius 
į pirmuosius šviesos takelius.

Čia negalima nutylėti ir 
apie mūsų gerb mokytoją p 
Gaigalą, kuris daug aukojo 
savo darbštumo ir energijos 
ne vien mokymo srityje, bet 
visuose mokyklos dalykuose 
— kaip jos vi uinei santvar 
kai, taip ir išlaikymui, kas 
šiais bedarbės laikais begalo 
svarbu».

(3us daugiau)

NESIVÉLUOK:

1 Užsirašyti į Liet Kat. Bęn 
druomepės choro ekskursiją 
į i Iha Belą, kuri bus 10 11 d. 
rugpjūčio;

2 Pasirūpinti pakvietimais 
į seselių pranciškiečių rucšįa 
mą 25 metų darbo sukakties 
Vila Zelinoje paminėjimą, ku 
ris bus 18 d. rugpjūčio Ge 
riau anksčiau užsirašyti eks 
kursijon ir pakvietimus įsigy 
ti, nes vėliau gali būt vietos 
jau užimtos.

I SKLYPAI ILHABELA 
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 006,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesniu informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

su Leonardo Šukevičius

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian. 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Želi 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Tbitirama, 976

V Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35 8873.

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 
Fones: 37-0395- 35-5650 • 33-6011 São Paulo

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

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

Page laujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre- 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur.

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

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

- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgėmis, 1495 kilociklų bangomis,

■; • kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak.
1 Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.
i

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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