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KONGRESO NARYS

Iš JAV papildomai prane
šama: JAV Prezidento pas
kelbtoje, jau penktoje iš ei
lės, Pavergtųjų Tautų Savai
tėje, kuri pasibaigė liepos 20 
d., JAV Kongrese pasisekė 
dar visa eilė Atstovų Rūmų 
narių ir senatorių. Iš viso 
Savaitės dienomis apie pa
vergtąsias tautas, reikalą jų 
bylą nuolat priminti pasisakė 
penki f-e na toriai ir 86 Atsto 
vų Rūmų nariai.

PRIEŠGRAIK1ŠKOS DE
MONSTRACIJOS IR

PABALTIJO PAVERGTIEJI

Londone viešėjus Graikijos 
karališkajai porai ir įvykus 
dear nstracijoms prieš Grai
kijoje kalinamus komun stus, 
britų «Daily Mirror» nurodė, 
kad demonstrantai, nors ir 
nekomunistai tikrumoje pasi
tarnavo komunistų tikslams. 
Laikraštis paklausė: «kada 
gi tie visi ta iami britiškieji 
idealistai yra protestavę dėl 
politinių kalinių persekiojimo 
Lietuvoje Latvijoje ar Esti
joje ar Vengrijoje, a Rumu
nijoje. Bulgariioje Rytų Vo 
kietijoje pagaliau - Čekos
lovakijoje?» Britų dienrašč o 
paklausimą liepos 19 d I i- 
doje pakartojo amerikiečių 
žurnalas «Time».

IŠ VLIKO VEIKLOS.

JAV ir Sovietų Sąjun os de 
rybų Maskvoje išvakarėse bu 
vo kreiptasi į Valstybės se
kretorių Dean Rusk ir prašy 
ta, kad jis duotų savo dele
gatams nurodymų, kad tose 
derybose nebūtų paže stos 
lietuvių tautos teisės į savo 
laisvę.

— Vilniaus spauda pranešė 
apie operos baleto teatre pa- 
sir džiugius dainininkus de 
biutantos. Tris yra Valst. kon 
servatorijos auklėtiniai: E. 
Kuodis pasirodė Alfredo par
tijoje «Traviatos» operoje, M. 
Tarabildaitė Mozarto operoje 
«Visos jos tokios» ir J. Janu- 
levičiaus — Sparafučilės vaid 
menyje «Rigoletto» operoje- 
Maskvos Čaikovskio vardo 
konservatorijos diplomantė Bi 
rutė Almonaitytė (mezzoso 
pranas) šią vasarą Vilniuje 
pasirodė Olgos vaidmenyje 
Čaikovskio operoje «Eugeni
jus Onieginas».

— Dailininkai vis daugiau 
įjungiami į agitacinį darbą. 
Liepos mėn. Kauno M. K. 
Čiurlionio vardo muziejuje 
buvo eksponuoti Latvijos, Es 
tijos, Lietuvos ir Kaliningra-

Kas planuojam''
Kai Lietuvoje buvo minima 

Vilniaus «išlaisvinimo»"19 sios 
metinės, paskelbta duomenų 
apie įvykdytą statybą ir apie 
naujus planus ateičiai J Smil 
gevičius «Tiesoje» (163 nr, lie 
pos 13) nurodė kad šiuo me
tu Vilnioje veikia 3 teatrai, 
filharmonija. 14 kinoteabrų, 
24 klubai, 37 valst. bibliote
kos, 5 stadionai, 7 muziejai. 
Šiuo metu Tauro kalne bai
giami stalyti kultūros rūmai.

Miestų statybos projektavi
mo institutas ruošia naują 
generalinį Vilniaus išvystymo 
p’aną Miesto užstatymas bū
siąs vykdomas «pažangiausiu 
metodu» pagrindiniu struktū
riniu elementu priimta gyve

BRAZILIJOJE
— DIDELI Š'LČIAI. Jau se 

nai buvo Brazilijoje toki di- 
deli Šalčiai, kaip «I?. savaitę. 
Prie <anta Catarina ir Rio 
Grande do Sul rubežiaus šel 
či-i siekė dvylika laipsnių. 
Aprodė tikr i lietuviška žie-
dm snigo pustė

Ša'čiai oadarė au? nuos
toliu žemės ūkiui, ypač daug 
nekentėja kava Paranos estą 
de, • 3 ar 40 procentų ka
vo^ medeliu nubalo

— Pasikeitimai Brazilijos 
vyriausybėje Užsienio reika
lų ministeris Evandro tins 
pasitraukia iš užsienio reika
lų ministerijos ir pereina, (jau 
senatas patvirtino), į Vyriau
sią l’ederalinį Tribunolą (STF).

Užsienių reikalu ministeriu 
bent laikinai yra numatytas 
buvęs švietimo ministeris Dar 
cy k 1 beiro, komunistiniu ir 
prosovietinių tendencijų pnli 
tikas, bent t ip jį vietos spau 
da charakterizuoja.

Savos rūšies staigmena yra 
maršalo Amauri Kruel, dide 
lio komunistų priešo, kvie.i- 
mas užimti prezidentūroje ca 
sa militar šefo pareigas Šis 
faktas aiškinamas prezidento 
noru atversti kairiųjų įtakai 
vyriausybės sluoksniuose

— Krikščionių demokratų 
partija turėdama dėmesyje, 
kad buvusio partijos pirminio 
ko prof Queiroz FTho kandi 
datura į ambasadorius prie 
Jugoslavijos vyriausybė sena 
to nebuvo patvirtinta ir kad 
švietimo ministeris Paulo Tar 
so atmetė «.erge Curie kan

do srities dailininkų darbai 
— juose buvę vaizduojami so 
vietų karių žygiai bei jų šio
kiadieniai.

Vilniui pakeisti?
namoji grupė iš 2.ooo gyven
tojų, kuriuos produktais aprū 
pins pirminio aptarnavimo blo 
kas. 3 5 gyvenamosios gru
pės sudarys vad mikrorajo
ną O šio aptarnavimui bū
siąs mikrorajono centras su 
krautuvėmis kinoteatru, vais 
tinę, viešbučiais ir pan.

Dar numatoma plėsti Vii- 
niaus miesto centrą Ateities 
planuose dar svajojama apie 
perdirbimą Lenino prosp. (b. 
Gedimino g) pirmųjų aukštų, 
juose įrengiant presybinespa 
'alpas. Teigiama, kad esamas 
miesto centras plėsis dešinia 
jame Neries upės kraote — 
ten busią naujų pastatų 

didatūrą j Tautinės Sporto 
Konfederacijos pirmininkus, 
persv rstė savo liniją federa 
lines vyriausybės atžvilgiu ir 
gali na> daiktas? kad pereis T 
opoziciją Griežtų priemonių 
imsis ir prieš švietimo minis 
terį Paulo Tarso, kuris kol 
kas ar yra partijos narys.

— Finansų ministeris CAR 
VA_HO PINTO spaudos atsto 
varos pareiškė, kad eidamas 
ministerijon optimizmą paliko 
u durų Atstatyti pakrikusius 
krašto finansus nebus leng- 
v. , Tačiau jau tas faktas. Car 
valho Pinto įėjimas vyriausy
bei! priimtas biek krašto vidų 
ji tiek užsienyje su dideliu 
pasitikėjimu. Visos krašto vii 
lys atstatyti finansinę ir eko 
numinę padėtį yra sudėtos į 
Carvalho Pinto, Rugsėjo mėn 
finansų ministe is vyks j.JA V. 
Yra gandų kad prez J. Guu 
Jarr. 1965 m Carva ho Pinto 
kandidatūrą statys į preziden 
tus

— Žemės ir kito* vadina
mos bazinės reformos iš tuš
čių ginčų plotmės nepasistū 
mėjo pirmyn Politikai ir po 
li'inės grupės reformų reika 
lą naudoja demagoginiams 
tikslams Vyriausybė reformų 
vardu norėtų keisti konstitu
ciją. kiti kitų tikslų niekia. 
Reformų projektus atmeta ne 
dėlto, kad jie būtų blogi, bet 
dėlto kad jie išėjo iš pozici 
jos ar opozicijos, buvo patiek 
ti svarstymai vienos o ne ki
los partijos.

— Dolerio kaina laisvoje 
rinkoje laikosi apie 850 kru 
zeirų. Vyriausybė tvirtina, 
kad su šia dolerio kaina yra 
užkirstas kelias kontrabandai.

— São Paulo ir kitų mies 
tų didžiosios industrijos atlei

j Lietuvos nacionalinė

PASAULYJE
DERYBOS MASKVOJE

Maskvon yra nuvykę JAV 
ir Anglijos užsienio reikalų 
ministerial Rugpjūčio 5 d. jie 
ten pasirašė atominių ginklų 
sprogdinimo uždraudimą ore 
sutartį. Sutarties pasirašymas 
sušvelnino šaltąjį karą. Šią 
sutartį pasirašys visa eilė ki 
tų valstybių, pirmoj eilėj Va 
karų Vokietija, kad ji nebūtų 
įtarta militarizmu ir tuo būdu 
būt išmuštas komunistams pro 
pagandos įrankis nukreiptas 
prieš vak Vokietiją Bet 
prieš sutarties pasirašymą 
Bonuos vyriausybė pareika
lavo patikrinimo, kad šios su 
tarties pasirašymas nereiškiu 
pripažinimo status quo, *>a 
mos padėties.

Anglijos ir Amerikos po
litikai su Gromiku ir Kru< 
čiovu derasi ir kitais tarp
tautinės politikos klosimais. 
Vakarų politikai ypač nori iš 
naudoti kilusius Maskvos Pe
kino nesklandumais Pasek
mės jau matyti Maskva si.m 
čia inklu Indijai, kad sulai
kytų kinų ruošiamą puolimą.

AMERIKA SIÚI O EKONOMI
NĘ SOVIETAMS PARAMĄ

JAV spaudos žiniomis pre
zidentas Kennedy yra pasiū
lęs Krušč ovui did lę ekono 
minę paramą už panaikinimą 
«šaltojo karo» ir už patikrini 
mą abiejų Vokietijų sujuogi- 
mą laisvais balsavimais.

Taip pat iš Rusijos reika
lauju atsisakyti komunistinės 
santvarkos.

JA« užsienio reikalų minis 
terija atsisakė duoti spaudos 
atstovams bet kokius šiuo 
klausimu pareiškimus Vaka 
rų politikai dabartinę padėtį 
kiek galint stengiasi išnaudo
ti. Jei Kremlius daro vieno
kias ar kitokias nuolaidas va 
karams, tai tik praktiškais su 
metimais, gelbėdamas savo 
kailį Aplinkybių pasikeitimas 
diktuoja ir naują tarptautinę 
politiką.

- TAUTŲ KAPINYNAS SI
BIRO TUNDROJE, pagal Si 
biro kankinės ti. Tautvaišie
nės pasakojimus. Greit iki 
šiol tuščioje saloje išdygo iš 
rąstų pastatytieji namukai ad 
ministracijai ir įvairiems vir 
šininkams. Barakus darbiniu 
kams statėme iš lentų, tarpus 
pridėdami sąmanom. Pirmuo
siuose barakuose buvo įreng

— ŠIO NUMERIO LĖTĖJA 
yra viena uoli lietuvė patri- 
jotė, kuri gyvena vjia Zeli- 
noj, bet tam tikrais sumeti
mais ji nenorėjo paskelbti 
savo pavardės.

«Mūsų Lietuvos» adminis
tracija labai jai dėkoja už di 
dėlę laikraščiui pagalbą.

ti trijų aukštų narai su siau
ru taku praeiti ir geležinės 
skardos statinėm krosnelėms 
šildymui ir virimui.

Šiaurės šalčiams kasdien 
didėjant, dar daug kas gyve
no vienlinkų plonu sienelių 
patalpose, su plyšiais p sto- 
gėse. Tada varovai įsakė 
mesti visus kitus darbus ir 
skubiai krauti aesumūrijant 
naują plytų baraką hugsėjo 
mėnesiui įpusėjus, kartą pa
kilę iš gilaus trumpo miego, 
pamatėme, kad mus dengia 
storas sniego sluogsnis. Pajų 
tome «salti, kaip ledą. Pro 
lentų plyšius vėjas nepapras 
ta jėga varė sniegą į mūsų 
patalpas. Motinos instinkty
viai griebė vaikus ir bėyo į 
auu>is mūrinius barakus. Ta
čiau jie taip buvo prigrūsti 
žmonių, kad nebuvo vietos

Pagaliau ir mes gavome 
kambarį praleisti š ą baisią 
Arktirs žiemą. į šj kambarį 
sugrūdo 17 moterų. 4 vyrus 
ir 9 vaikus Gulėjome apsi
rengę žmogus prie žmogaus. 
Apie patogumus (išvietes) čia 
nebuvo kalbos. Tokiam bolše 
vikų administratorių su žmo
nėm elgesiui nėra nė mažiau 
šio pateisinimo, ir žoažių 
kom partijai pasmerkti

Suledėjusiam sniegui apden 
gua tundrą, darbams vykdyti 
žmones sukinkė į nekausty 
tas roges Kad geriau slystu, 
ant pavažų pylėme vandenį, 
kad apšaltų ledu. Roges, pri
krautas kuro, iš tundros vil
ko prie rogių šonų ir prieky 
įkinkyti žmonės. Žmonės siin 
ko aklina* aptūloteis veidais 
ir tik akys buvo ma omos- 
Galvą supą skudurai nuo kvė 
pavimo sušaldavo į ragą, ap 
saugodami veidą nuo žiaurių 
vėjų. Aprangai sunaudodavo
me viską, ką turėdavome: pa 
galveles, antklodes, aprangos 
gabalus. Kelios brigadas, mai 
šydamos sniegą su vandtaiu. 
šiuo mišiniu «tinkavo» konto 
ros, ligoninės ir višininkų pas 
tatus lé ledo dėjo antruosius 
langus, kad apsaugotų pasta
tus nuo vėjo. Dirbančiųjų na 
mų netinkavo, o mas patys 
neturėjome jėgų.

do didelį nuošimtį darbiniu 
kų. Tai krizės ženklas. Kaip 
ilgai ši krizė truks priklau
sys nuo vyriausybes finansi
nės politikos.
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— Vilniaus radijo liepos 9 
pranešimu, pastaruoju metu 
atsirado dar vienas Mažvydo 
Katechizmo — pirmosios lie
tuviškos knygos egzemplio 
rius. Vilniuje gautas praneši
mas iš Lenkijos nacionalinės 
bibliotekos Varšuvoje kad 
Mažvyde katechizmas rastas 
Toninė» miesto universiteto 
bibliotekoje. Ligi šiol manyta, 
kad vienintelis Katechizmo 
egzempliorius buvęs Vilniaus 
universiteto bibliotekoje — jis 
buvo gautas iš Ukrainos

— Lietuvoje vis labiau mė
giami baleto ant ledo spek
takliai. Nuo liepos mėn pra 
džios apie tns savaites ligi 
liepos 21 d Kaune gastrolia
vo. susiaukęs didelės sėk
mės iš Ukrainos atvykęs an 
samblis «i alėtas ant ledo». Iš 
Lietuvos jis išvyksta į Estiją.

— Lietuvoje išleistas nau
jas vi Gilienės lietuvių k va 
dovėlis pirmajai klasei - d u 
giausia dėmesio skirta gyva
jai šnekama jai kalbai E Sa
vickaitė sudarė naują itera 
tūriuių skaitymų rinkinį su 
lietuvių ir rusų klasikų kūri
niais. Išleistas visai naujas 
rusų kalbos vadovėlis ir pir
mą kartą Vilniuje leidžiama 
•Lietuvos TSk geografija.» 
Iki mokslo metų pradžios Lie 
tuvoje numatyta išleisti 140 
pavadinimų kny^ų. Moky 
klonis su le mį dėstomąja kai 
ba Lietuvoje paruošta chies- 
tomauja su lenkų ir lietuvių, 
(S. Neries, P Cvirkos) rašyto 
jų bei klasikų kūriniais.

TURISTĄ VILNIUJE: «MY 
PRIJECHALl 1Z VIETNAMĄ»

Vilniaus radijas skelbė su
sižavėjimo kupinus sakinius 
apie gražiuos us ■ ytinės Lie 
tuvos eže us ties Molėtais, 
Zarasais ir kt Pasirodo, čia 
vis daugiau turistų atvyksta 
ir jie vis, ><aip nurodė turis
tines bazės sietuvoje direk
torius, iš įvairiau>ių Sovieti- 
jos kampelių, pvz iš Vladi

vostoko, Irkutsko, Maskvos, 
sako - «kai kas ir iš Lietu
vos». Rytų Lietuvos Paeže
riais skamba įvairiausių kal
bų mišinys — ne tik rusų, 
ukrainiečių, baltarusių kak 
bos, bet ir tolimojo Vietnamo 
turistų balsai Vietnamiečiai 
bloga rusų kalba dalinosi js- 
pūdžiais Lietuvos gražiuosius 
kampelius aplankius: my pri- 
je hali iz Vietnamą menia 
zavut ir pan Kalbėtasi ir su 
rusais turistais - jie sakosi 
geiai praleidę laiką, gavę ne 
blogai pavalgyii viskuo buvę 
patenkinti... Turistų tarpe pa
sitaiko ir kiniečių

Šiais metais užsienio turis
tų tikimasi aptarnauti dau
giau kaip 4.000 Liepos mėn. 
pradž oje Vilniaus gatvėmis 
vaikščiojo juodaodžiai jaunuo 
liai — tai afrikiečiai šią va 
sąrą besilanką PaI altijo kiaš 
tuose, besimoką Leningrado 
aukšt mokyklose.

PREKĖS NhAT IT. NKA
GYVENTOJŲ PAKLAUSU

«Liaudies ūkyje (nr. 6) .
Zinkevičius svarstytam. s did 
meninės prekybos negeroves 
Lietuvoje nusHkunužia, kad 
vartotojas ne visaua dar go u 
na nusipirkti i • uu ą piešę. 
Pasirodo prekybos i menių 
tinkle kaupiasi did ii ne-urm 
čių paklausos arba turinčių 
ribotą gyventojų paklausą pre 
kių kiekiai Tai kelia finansi 
mus sunkumus ir ieškoma 
išeities; prekės nukainuoja
mos arou jų realizavimui su
randam • rinka už Lietuvos 
ribų Pvz 1902 m. vien Vil
niaus universalinė parduotu
vė rea.izavo už respublikos 
ribų įvairių prekių — avaly
nes audimų, drabužių — už 
600 000 rublių O Vilniaus 
Pramprekyba tuo pačiu Keliu 
«atsiKr tdiusi» veltinių, avaly
nės, d auuzių. radijo ir kitų 
prekių už pusę milijono ru
blių .lusiskundžiama, kad ne 
teisinga, og pagrindinė pre
kių musė esanti sukaupia maž

MŪSŲ LIETUVA

V. Mykolaitis - Putinas

PER-VĖLAI 
^7" ftifc ■ ■' -5i

Ant kelio, ant lauko purvynus, 
Dar eina iš žemės šalti pašalai. 
Dėl ko gi ir mano krūtinėj 
Jausmų pumpuruotas daigynas 
Atgijo šįkart taip vėlai, taip vėlai!

Šį rytą visur stebuklinga:
Ir paukščiai pragydo, ir sod i pražydo. 
Masina pavasario šventės stalai, — 
Svečių į tą puotą nestinga, 
Tik aš j ja kvies as, deja, per vėlai;

zš meilės svajų vieną sykį 
Pavasario ryta klausiaus mielai, — 
Ir v enas man žodis j širdį įkrito.
Tą žodį man šiandien tu vėl pasakyki, 
Kad ir per vėlai, per vėlai

meniniame prekybos tinkle. 
Esama ir daugiau trūkumų ir 
jie vis atsiliepia į menką 
mažmeninę prekybą

PASITARIMAI MASKVOJE IR 
PROPAGANDOS SRIAUTAS

Liepos 14 d. Sovietų t-ąjun 
gos kom. partijai per spaudą, 
radiją paskelbus atvirą laiš 
ką Pekinui (atsakyn ą į kiuų 
birželio 14 d paskelbtas vad. 
25 tezes) ta pačia proga so 
vietų visuomenę supažindi 
nūs ir su Pekino kaltinim is 
sovietinei kom. partijai, pra 
dėtas naujas propag ndinis 
etapas, antykių įtampa su 
kinais žymiai padidėjo o sa 
vo ruožtu visoje ovietijoje 
pradėta nauja kampanija 
Chruščiovo vedamai partijos 
linijai paremti, o sekino pa 
ž ūroms — atremti bei pas 
merkti Spaudoje jau pasiro 
dė visa eilė «užrūstintos vi 
suomenės» balsų, jau šaukia
mi mitingai ir įprastine tvar 
ka visur vienbalsiai šaukia

ma; sovietų kom. partija tei
si, ji ir toliau privalanti lai 
kytis ligšiolinių pažiūrų. Va
karų stebėtojų teigiama, kad 
' hruščiovo i vadovybėspozi 
cijų st bilum s tvirtėja.

Liepos 15 d ir kitomis die 
norais Pekino ir Maskvos par 
tijų laiškai abi usiai kalti
nimai bu o paskelbti lenkų, 
čekų, vengru ir kt satelitų 
kraštų sp i >doje. Žinoma, Mas 
kvos atsakvmą nutylėjo Alba 
nyįa o naujasis «maištinin 
kas» Rumunija kiek delsu 
si tepaskelbė sovietinio atsa 
kymo platesnes ištraukas. Sa 
telitai neskelbė jokių komen 
tarų, o lenkai su Pekino 25 
mis tezėmis jau buvo susipa 
žinę — kaip ir kitur, ir Var
šuvoje Kinų pasiuntinybė Pe 
kino kaltinimus buvo išp’ati 
nusi.

KAIP PAMINĖTA DARIAUS 
IR GIRE'O SUKAKTIS 

LIETUV JE
Dariaus ir Girėno skridimo

k 1983 m. rugpiūčio lQ,d.

30 metinės paminėtos ir pa
vergtoje Lietuvoje. Liepos 16 
d Istorijos muziejuje Kaune, 
gausiai susirinkus visuomenei 
įvyko minėjimas Dalyvavo 
Stp Dariaus duktė Kauno Me 
dicinos inst. asistentė Nijolė 
Maštarienė Muziejuje saugo 
mas sudužęs lėktuvas, asme
niniai daiktai buvo papildyti 
naujais eksponatais, Minėji 
me kalbėjo dim. gen. A Urb- 
šas ta proga dėl lakūnų mir- 
t es puo ęs ne tik hitlerinin
kus, bet ir Lietuvos «buržua 
ziją» bei JAV lietuvius biznie 
rius jie pilnai neparėmę 
lakūnų, nepaskyrę b šų navi
gacijos priemonėms ir pan. 
Bro >ų kapuose a Šančiuose 
ties paminklu buvo sudėta 
daug kauniečių gėlių

pie ‘ariau* Girėno skridi 
mą «Tiesoje - (166 nr liepos 
17) paskelbtas J Dovydai< o 
straipsnis Pateikęs biogra i- 
mų žinių apie lakūnus, atpa
sakojęs jų skridimą, nurodę i 
į jų nuost bią drąsą <r bėga 
I nę savitvardą Covydait , 
be>e kodamas nelaimės pi le- 
žasčių rado vieninteli kalti
ninką tai esanti.. buržua
zinė santvarka. kuri nei ma
terialiai. nei moraliai uepa ė 
muši drąsuolių, o jei šian
dien, teigė Dovydą.tie skrai
do kosmini? i laitai didžiu
lius greičia s oro laiueria.», 
tai šitai pasiek a mogaus 
protu, drąsa, herojišku pasi
ryžimu, narsiausių gyvybė
mis

skaitykite IR 
PLATINKITE VIE 
N N^f-Ll PIE U AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».

Dr. V. I) rdaitė Sruogienė

1863 H. íukilimdç
Tas kraujas 
garbė, ir jis

(tąsa)
Sierakausko šeima buvo su 

imta ir tremiama j Samarą. 
Jo žmoną, laukiančią kūdikio 
suėmė skausmai. Kazokų ka- 
rinrakas. lydėjęs transportą, 
iškeldino ją iš traukinio, lie
pė pridengti marška ir pra
nešė Muravjovui kad ji mirš
tanti

— Miršta ar ne. visvien 
apkalti grandinėmis ir gaben 
ti į paskyrimo vietą — įsakė 
generalgubernatorius pridė
jęs, kad, jei gims berniukas, 
tebūnie nudėtas, o jei mer
gaitė — atiduota į prieglaudą 
Smalenske. Kadangi mergaitė 
gimė jau už Smalensko, tai 
išvengė žiauraus likimo, bet 
dar mažytė mirė tremtyje.

Į Sierakausko laišką — dės 
peratišką pagalbos šauksmą 

ir u s ašaros — tai liet v o 
jos niekad neišsižadės.

Elžikonis, Varpas. 1905 m

— Garibaldi greit atsakė, bet 
Sierakausko jau nebebuvo gy 
vųjų tarpe Štai ką rašė ita 
lų kovotojas dėl laisvės mū
sų sukilimo vadui:

-Kilnusis bičiuli! Per tris 
savaites sugebėjai sužadinti 
visos Europos susižavėjimą 
ypatingu narsumu ir drąsa 
vadovaudamas Kauno srities 
sukilimui Būdamas maskolių 
nelaisvėje ir mirtinai sužeis
tas šaukiesi manęs ir pavedi 
man savo kilnią tėvynę No
rėčiau pats jums įrodyti, kad 
jūsų šventasis reikalas žadi
na manyje gilią užuojautą Ta 
čiau likimas verčia mane bū 
ti neveikliu. Nenustokite tikė 
jimo Europos demokratija ne 
leis žūti jūsų tėvynei. Siela 
ir širdimi skrendu į jus suži
nojęs apie kiekvieną jūsų at 
gimimo pasisekimą. Taip, nar 

Blausieji, jūsų tvirtumas, užsi 
degimas ir drąsa moko, kaip 
reikia kovoti su despot zmu, 
Priimk nuoširdų rankos pa
spaudimą ir tikėk mano bi
čiulyste, tavo visados J Ga
ribaldi. Caprera 1863 m. bir
želio mm 25 d »

Taip italų žadėtoji pagelba 
apvylė. Dar Garibaldžio sū 
naus bandymas su savanorių 
būriu ateiti į pagelbą per 
Odesą nepavyko

Tuo tarpu sukilimas buvo 
jau ap mę> vi ą Lietuvą. Že
maičiai didesnė rytų Augš 
taičių bei ūduvos dalis atsi 
dūrė suk lėlių kontrolėje Gau 
si bet nedrausminga rusų 
kariuomenė jų bijoję Plačiai 
ėjo gar as apie kauly es La
banoro miškuose (gegužės 
mėn. pabaigoje) su Šuvalovo 
gvardija, kada sumušti rusai 
atvežė į Vilnių 18 vežimų su
žeistųjų. Bet po Biržų kauty
nių sukilėliai jau nebeteko 
vilties laimėti. Sierakauskui 
mirus. Kauno srities vadu ta
po Lasovskis. bet šis jau bu
vo bejėgis. Ilgai dar ėjo ko

vos gynimosi pobūdžio Jose 
iškilo her< iška kunigo Mac 
kevičiaus asmenybė

Antanas Mackevičius gimė 
1828 m neturtingų b jorų šei 
moję prie Tytuvėnų, °rasi 
mokęs skaityti. 12 m. amžiaus 
pėsčias nuėjo į Vilnių ir, pa
tarnaudamas vienuoliams var 
gingai gyveno, i er 6 metus 
baigė !icėjų ir, gavęs iš tėvo 
keliolika rublių bei palaimi 
nimą, vėl pėsčias nukel avo 
į Kijevą augštojo mokslo ei 
ti. Studen ai tautiečiai jį priė
mė kaip brolį, bet dėl lėšų 
stokos Mackevičius nejstojo 
į universitetą, tik laisvai lan 
kė paskaitas ir, būdamas la
bai gabus, mokėsi pats. Po 
dviejų metų sunkaus vargo 
parėjo į tėviškę ir netrukus 
atsidūrė Varnių kunigų semi- 
ftarijvje 1850 m. įšventintas 
kunigu po kurio laiko buvo 
paskirtas Pabaržės (Panevėžio 
a>ps) vikaru Jis gyveno labai 
neturtingai, nes ką turėjo ati 
duodavo vargšams. Iškalbia 
gas pamokslininkas Ir gera 
širdis žmogus, jis plačiose 

apylinkėse buvo mylimas. Dė 
demokratiškų pažiūrų ir vals 
tiečių užtarimo bei gynimo 
bajorai jo nemėgo ukilirnu 
Lenkijoje vos prasidėjus ic 
tuvoje jis pats pirmas nesu
laukęs net Vilniaus Koraitet i 
leidimo, paskaitė š šaky* <>s 
sukilėlių atsišaukimą ir nuė
jo į Krekenavos girias. <ur 
apie save subūrė daugiau 500 
valstiečių su dadgiais .r šau
tuvais

«Ma kevičius buvo nervin
gas. staigus, pats kupinas 
karšto tikėjimo, mokėjo jį 
įkvėpti liaudžiai, kuri juo ak 
lai pasitikėjo. Jis buvo tikras 
žemi ičių dvasia; kada tik jo 
būriai būdavo išblaškyti, suki 
lėliai sumušti, jis grįždavo į 
savo L.audą prie Nevėžio, 
prašnekėdavo į žmones, ir vėl 
nauji šimtai eidavo paskui jį. 
Po skaudaus pralaimėjimo ties 
Biržais ir po Sierakausko su
ėmimo, kai jau griežčiausio
mis priemonėmis veikė nau
jasis generalgubernatorius Mu 
ravjovas Korikas, sukilėlių 
tarpe prasidėjo pakrikimas.
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II-jam Pietų Amerikos Lietuviu Kongresui Pasibaigus 
Ražo: Vyt. Dorelis

(tęsinys)

Pati kongreso programa, 
jau gana plačiai buvo ats
pausdinta įvairiuoe laikraš
čiuose, todėl apie tai nekar
tosiu Tik verta suminėti, kad 
nors Urugvajaus koresponden 
tai visur dalyvavo, bet nevisi 
pastebėjo jog dainavo Lietu
vių Katalikų Choras, ir kad 
jam akompanavo p lê Teresa 
Drobniewskaitê, ir kad šoko 
«Gintaro» ansamblis, tuo tar
pu ir korespondentai paste
bėjo apie «sroves», ko nei 
vienas delegatas bei dalyvis 
nepastebėjo.

Užbaigiant kongre=o delibe 
racijas, komitetas numatė ap
vainikuoti 'Laisvės pamin
klą» kuris randasi Montevi 
deo «Plaza Libertad» aikštėj. 
Bet šį kartą ne gėlėmis, o 
su mūsu pačių gražiu jauni
mu. kuris pasipuošė tautiniais 
rūbais, nešė daug Urugvajaus 
ir Lietuvos vėliavų, ir pagar 
bos ženklan apsupo šį pa 
minklą p<> to «Ateneo de 
M ntevideo» salėje įvyko kon 
greso uždarymas bei resoliu 
Gijų priėmimas Jau pati salė 
yra laisves ir demokratijos 
ženklas Jos pu kiose patalp- se 
už jokius pinigus netrali lai 
kyti paskaitų jeigu nėra ori 
pažinta kaip ^ntitotalitaristi- 
nė organizacija

Tikriems lietuviams Urugva 
juje visur ■ urys atviros nes 
urugvajiečiai žino kad tie ku 
rie mvli ir gina savo gimtąja 
žemę t ip pat j vertina tą ša 
lį kuri juos priglaudž a P e 
šingai yra mi tai paklydu
siais broliais kur e būda i 
be sąžinės parduoda savo 
gimtąii kraštą ma kolia s, 
naciams ar kitiems, o tokie 
dar lengviau parduos sveti
mą tautą Kad šią iš adą su
pratus, nėra reikalo būti di
deliu žinovu ar politiku už
tenka tik kibirkštėlės sveiko 
pro o.

UI - IŠVADOS

Pi'miausia patyrėme kad 

lietuviai ne vieni varo kovą 
prieš milžiniškai apsiginkla
vusį okupantą, kuris nori 
plėstis po visą pasauli ir pa
daryti visus Maskvos vergais. 
Kartu patyrėme, kad dirbda
mi vieningai, įdėdami visur 
geros valios, galima labai 
daug pasiekti ir pelnyti mūsų 
tautai bei patiems laukiamos 
gerovės Urugvajaus lietuviai 
savo tylia bet kultūringa vei 

\kla nuolat įsigyja daug;au 
simpatizantų bei draugų to
dėl visokiais būdais reikia 
vengti, bent vietinių akyse, 
viso to, kas rodo nevie ingu 
mą ar nesklandumą. Bet dėia 
vieninteliai, kurie vis prisi 
me’ia adė -sroves», tai 
kaip tik tie tautiečiai «srovių 
garbintojai», kurię dažniau
siai nieko pozityvaus nenu 
veikia Čia leiskde man r? 
sipažin'i kad tokius tau tė
čius skaitau kartais pavoiin 
gesniais Ii tuvvbės gerovei, 
negu pa-’ius komunistu® Ka
dangi šiuos paskutinius visi 
gerai nažUta ir žino jų tiks, 
lūs tad nesunku nuo ju atsi 
ginti +no tarpu su kitais 
daug sunkia^. • es dažnai ne 
žinoma ko jie siekia.

To-’ė1 kaipo i etų vos ūnus 
j> jai gera noHnds. pat rčiau 
t ems broliams kurie negali 
dirbti ar rašvti nozitvviai kad 
jip verčiau tvlėtu tai bus 
Tėvynei sveikiau Panašių 
žmonių pastebėjau ''rugvajuj, 
A gentinoj ir Brazilijoj Var 
du neminėsiu nes šio rašto 
tikslas nėra savus brolius kri 
tiknoti

Organizuojant panašius ju
dėjimus, reikia iš anksto fi- 

< asiniai a Urubežiuoti, nes 
i ažniausiai, kai atsiranda eko 
nominiu sunkumu, kartu su 
jais pasirodo ir nesutarimų. 
Mūsų Kongresus nerėmė nei 
rusai nei vokiečiai, nei ame 
rikonai. Urugvajaus lietuviai 
tai gerai suprato todėl dau
gumas iš anksto aukojo, įsi 
gyjo garbės korteles ar nuo
latinį bilietą nors žinojo, kad 
visur negalės dalyvauti, bet

V. Ališas

Sugrįžau i Namus
Sugrįžau į namus. Ir mažesnis, neg buvęs. 
Mano didė dalis su manim nebegrįžo.
O tenai — tolumoj — t-ebetvyro vis krūvos, 
Ten — pavasario upėj — baltų žiedų ižo.

Ar man bluostą, vidurnakčio sapnee, sudės?
T*‘k tu vienas ligšiol iš baltų mėnesienų 
Ateini ir vediesi iš palmių pavėsio, 
Kur upeliai čiurlena tarp žydinčių pienių.

Balti mūrai aplink prie paminklų pasvyra. 
Ant šaltų akmenų — dar šaltesnis šešėlis, 
Sugrįžau į namus. O tenai tokį tyrą 
Aš šaltinį mačiau! Jame prausėsi gėlės.

(Iš rinkinio «São Bento Varpai»)

jautė lietuvišką pareigą šį 
kongresą remti o
stengėsi kuo tiksliau viską 
tvarkyti. Todėl, n»» ti< 
neturėjome nuostolio, bet 
kiekviena organizacija atsiė
mė savo inušą ir dar iko ma 
žas «superávit». Tai buvo de 
ka visų lietuvių pritarimui, 
Urugvajaus Lietuvių K dtūros 
Draugijai ir Gintaro» ansara 
bliu’ už suruoštą Kongreso 
reikalams vakarėlį ir kasi 
ninkui, bufeto ir valgių vedė 
jams, kurie sąžiningai atliko 
savo užduotį. Tiesiog reikia 
stebėtis, nes kas galėjo įsi
vaizduoti, kad nebus nuosto 
lio. I a1 I v<> numatyta apie 
200 svečiu, tarp jų užsienie 
čių ir vietos garbės pakvies 
tųjų.

Daug Urugvajaus lietuviai 
suaukavo, daug vargo ir dar 
bo pridėjo, bot tai nebuvo 
veltui, nes visi buvo paten 
kinti ir atsinaujino lietuviško 
je dvasioje Tikslas tapo pa 
s ektas, nes daugelis lietuvių 
ligš oi nepažinojo ar mažai 
apie Lietuvą teįsivaizdavo. 
Kongresas ir jo delegatai tu
rėjo progos daugelį supažin
dinti su Lietuva ir jos dabar
tine tragiška padėtimi, taip

«IDKOL GI NES D VERSIJOS» 
SKVERBIASI LIETUVON

A Sniečkus: užsienio lietu
viai prakiša savo radijo lai
das, literatūrą. «Mūsų klai
das, svyravimus pasičiumpa 
pikčiausi priešai užsieny»

Elta. Vilniuje įvykusiame

c=S!E!E3=c>

pat lietuviai ėmėsi iniciaty
vos perspėti visus apie komu 
nizmo gręsiantį pavojų ir 
apie melagingą bolševikinį ro 
jų Tad pirmyn lietuviai! Da 
rykime visuomet taip kad pa 
likus svetimtaučių tarpe tei
giamą kultūringumo įspūdį O 
dabar lauksime III jo Kon
greso 'ão kaulyje nors tik 
Dievas žino, ar teks tenai 
dalyvauti

Paskutinė pilna vilties kon- 
gres' išvada, tai buvo «Me
morandumo» bei rezoliucijų 
įteikimas Urugvajaus valsty
bės prezidentai, kuris paža
dėjo nenutraukti diplomatinių 
santykių su laisvosios Lietu
vos atstovais, o Jungtinių 
Tautų posėdžiuose pažadėjo 
ginti Lietuvos reikalą per sa 
vo atstovus

Birželio mėn. 1963 met, 

LKP CK to plenume, liepos 9 
d vyr. varovo, pirmojo sekr. 
A. Sniečkaus pranešimas apie 
ideologinio darbo uždavinius 
buvo ne tik atspindis Chruš
čiovo lljičiovo žodžių sriau
to meno, literatūros srities 
žmonėms, Sniečkaus kalba 
(plg «Tiesa» 161 nr. liepos 
11) ypač būdinga nusiskundi
mai užsienyje gyvenančių 
tautiečių daroma įtaka ir šiaip 
Lietuvoje pastebimais įvai
riais n galavimais .r *

iškėlęs kai kuriuos pasieki 
mus pramonės ir kt srityse, 
Sniečkus jau savo pranešimo 
pradžioje 1 etuviškajai en i- 
gracijai prikišo, kad ji uoliai 
padedadti amerikiečių impe
rializmui Komunistai aiškiai 
nepatenkinti užsienio lietuvių 
veikla tiek laisvinimo, tiek 
privačių ryšių srityse Tai iu 
dvja kartus Sniečkaus nusis
kundimas, kad « ie stengiasi 
mums prikišti savo literatū
rą, savo tiksiams privatų t-u- 
sirašinėj mą ir siuntinius, spe 
cialias radijo laidas, liaupsi
na vakarų kultūrą ir kapita- 
list nį gyvenimo būdą Vyr, 
Varovo pyktis dėl radijo lai
du ganėtinai aiškiai liudy a 
apie tų radijo programų po
veiki. įtaką be. reikalingumą. 
Būdingi ir prieka šiai dėl 
siuntinių ir Ii eratūros - tai
gi, ir ji pasiekia pavergtuo
sius Lietuvoje nors, aišku, ne 
tokiu mastu, kiek agitacinė 
glėoiais siunčiama j Vakarus 
bolševikų literatūra

Sniečkus pripažino ir kitą 
įdomų dalyką: jo nuomone, 
Lietuvoje dar esama sąmo
ningų ar nesąmo ingu socia
lizmui p iešisKi. papročių 
skleidėjų Tau. visi tie sklei
dėjai — gyveną Lietuvoje 
esą (be tų užsienio įtakų) 
kalti, kad vis dar laikosi tos 
komunizmą tieK erzinančios 
«praeities atgyvenos».

(6 D)

žmonės nustojo tikėti laimė 
jimu Nors Laskovskis, pėrė 
męs vadovavimą po Siera 
kaus o, kartu su Mackevi 
čium laimingai atsitraukė, bet 
maskoliai su daugybe kariuo
menės neh-davė jiems atsi 
gauti. O Mack vičius, a sidū- 
ręs netoli Paberžė , nuolat iš 
pasalų juos puldinėjo Taip 
Bistrampolės miškuose buvo 
išblaškytas gan didelds vardi 
jos kazokų dalinys. Kazokai, 
netekę arklių, užsidarė smu
klėje Mackevičius galėjo juos 
v «sus paimti, jei būtų įsakęs 
padegti smuklę Bet kadangi 
jos savininkas žydas padėda
vo sukilėliams. Mackevičius 
neleido gero žmogaus skriaus 
ti. Gilus žmoniškumas visad 
lydėjo šį mūsų sukilimo vadą.

Vienas sukilėlis tuo laiku 
parašė savo šeimai laišką į 
Varšuvą pavaizduodamas,kaip 
jis pasiekė Mackevičiaus sto
vyklą, ~

«.. Po i gų klausinėjimų pa 
galiau buvau nuvestas pas 
žmogų kuris turéio man pa 
dėti nurodytą dalinį surasti... 
Susitikimas su tuo asmeniu 
(niekad nežint jau kas j’s bu 
vo) šitaip įvyko. įsivaizduoki 
te mažą akimo trobelę su 
dviem langais į daržą grin
dys paba stytos ajerais, šie 
noje ant juodos gelumbės 
kryžius, po juo — medinis 
suolas kilimėliu apdengtas vi 
dury trobos paprastas stalas; 
ant jo keletas knygų, dar kry 
žius, lajinė žvakė pora kė
džių — štai ir viskas. Kai įė 
jau vidun, prieš tai nurodytu 
būdu pabarškinęs į langą šei 
mininkas tylėdamas uždarė 
duris, parodė man kėdę ir il
gai į mane tiriančiomis aki
mis žiūrėjo Tai buvo liesas, 
augštas žmogus rausvais lyg 
džiovininko skruostais. Jo vei 
das buvo neramus, drąsus 
žvilgsnis, augštaraukšlėta kak 

ta, nors jis neatrodė vyresnis 
kaip 30 metų Po valandėlės 
paklausė:

-- Kas esi pilieti? — Papa
sakojau jam apie save.

Praeitis švari, bet ko 
čia atėjai? Ar žinai, kas ta 
vęs laukia? Kasdieną busi 
alkanas, miegosi ant plikos 
žemės vaikščiosi dažniau ba 
sas, egu apsiavęs; jei tave 
sužeis pagaus maskoliai ir 
pakars, jeigu bandysi bėgti 
iš būrio — jo vadas tave nu
šaus

— Žinau apie tai ir esu vi
sam pasiruošęs.

— Ar turi šeimą? Parašyk, 
kad tave iš karto apraudotų. 
Mūsų daliny niekas negauna 
atostogų, nebent į kapus Sa
vųjų jau nebematysi Ar esi, 
broli susitaikęs su Dievu ir 
žmonėmis?.. Aš nenoriu ta
vęs apgaudinėti — tu eini į 
mirtį Pagalvok, dar gali atsi 

traukti. Aš padėsiu -tau nu
vykti už Nemui o, ten leng
vesnė tarnyba

Mano nutarimas yra tvir 
tas pilieti

Po atliktos priesaikos Jau 
kais ii daržais išėjome iš 
trobelės Naktis buvo tyli, 
liepos mėnuo, nokstančių ja 
vų kvapas svaigino, jaučiausi 
laimingas ir pilnas tikėjimo 
laimėti Po valandėlės pama
tėm švieselę pamiškėje, priė
jome trobelytę Mano vado 
vas pamėgdžiodamas suopio 
balsą tris kartus sušuko. Iš 
vidaus pasigirdo atsakymas 
— toks pat paukščio klyks 
mas išėjo senukas valstiečio 
drabužiais, šiaudine skrybėle 
ant galvos, ir pasveikino mus.-

— Tegul bus pagarbintas.
Mano vadovui trumpai pa 

sikelbėjus su senuku, įėjome 
į trobą. Ten buvo paruošt 
storos drobės skalbiniai, ba-^ 

tai, milinės ir kepurės Persi 
rengę nuėjomo toliau. Senu 
kas lydėjo mus per mišką, 
kažką tyliai murmėdamas gal 
melsdamasis. Buvo visai tam 
su. Ėjau laikydamasis senelio 
skverno Negalėjau suprasti, 
kaip jis patamsėję miško tan
kumynuose randa kelią Pra
dėjo švysti. Atsidūrėme gana 
didelėje aikštėje.

Maždaug po pusvalandžio 
išgirdome žingsnius Netrukus 
iš krūmų išėjo keli žmonės, 
matyti, sargybiniai visi vilkė 
jo pilkas milines iki kelių, už 
odinių diržų turėjo kirvius, o 
ankose — šautuvus. Kiekvie 
am kabėjo per petį drobinis 

nis maišas ir medžioklinis tri 
mitas. Senukas su mano va
dovu prie jų priėjo, tyliai su 
ais pašnekėjo, aš likau nuo

daliai Paskui’;sutrimitavo ir 
aikštę nuėjo į kitą pusę.

(B. D.)
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P ADĖ
Praėjo dar viena Jaunimo 

Šventė. Ačiū7 Dievui viskas 
pavyko gerai.

Į Šv. Mišias atvyko gausus 
lietuvių būrys. Agapė taip 
pat praėjo linksmoje nuotai
koje.

Programoje daug lietuvių 
savo atsilankymu atnešė 
džiaugsmą artistams, kurie 
nuoširdžiai savo roles pyldė 
norėdami kuo daugiausiai sa 
vo publikai patikti. Jaunimas 
džiaugėsi pamatęs kad suau
gę jų darbą vert na ir duoda 
tam reikalingą paramą.

Svečiai praleido sekmadie
nio popiete lietuviškoj aplin 
koj prisiminė lietuvišką liną- 
rautį Gal nevienai senutei 
ašara nuriedėjo kol scenoje 
jaunos mergaitės, (aip kaip 
jos kadaise, linus rovė, ber 
niūkų laukė, d inavo ir lin. s 
minosi lietuviškuose sodžn c 
se kur pasiliko jų jaunystė 
ir gražiausios svajonės

Vakare kai visi inkosi
Jaunimo Namus, taip u it ma
tėsi, kad tenai yra lietuviškas 
jaunimas, nes skambėjo daina

ir armonikos garsai sklydo 
triukšmingais polkos takiais.

Jaunimas yra garso šalti
nis, o suaugę yra kalnai Vie 
nas be kito negali atnešti ai
do Kada tarp garso šaltinio 
ir kalno yra per mažas ar 
perdidelis tarpas, negalima 
aiškiai išgirsti to garso aide. 
Jaunimas skleidžia lietuvišku 
mo garsus, ir bendradarbia
vimo tarpas tarp jų ir suau 
gūsių turi būti artimas ir toks 
platus, kad aidas būtų aiškus 
ir skambus; kad visi jį išgirs 
tų ir juo džiaugtųsi.

Jauniesiems reikia suaugu 
s ųjų tvirtos atramos, o si au 
gusie s gaivinančių jaunys 
tės garsų.

Todėl, dar artą mūsų nuo 
širdi padėka uz visų svečių 
at įlankymą; dabar esame ii 
kri, kad ne tuščios buvo mū
sų pastangos kad ne veltui 
paaukojome savo brangų lai
ką Jaunimo Šventę beren-

į giant.
Dėkingas

Lietuviškas Jaunimas

ATEITININKŲ KULTŪRINĖ 
VEIKLA

Su liepos 9 ja Argentinos 
lietuvių katalikų studentų ir 
moksleivių Draugovė < Atei is> 
pradėjo savo naują veikimo 
laikotarpį.

Š m liepos 9 o pirmą kar
tą Ar entioos du ateit niekai: 
Rosa Artini ir Alfonsas Pe
traičiai davė savo iškilmingą 
priesaiką prie vėliavos dirbti 
už ateitininkijo idealus

Ta progi po įžodžio para
pijos svetainėje įvyko jau
kios vaišės, kurių metu buvo 
aptarta ateities darbai visų 
pirma ponia Rosa Petraitienė 
paskaitė referatą apie ateiti
ninkų himno žodžius:

«Mūsų idėjos: tikybos bran-
(gybė, 

mokslas, dorumas, tautos 
(reikalai».

Tokau buvo tartasi suruoš
ti jaunųjų talentų vakarą. 
Kun Aug. Steigviias išdėstė 
savo pląną suruošti ben
dras vasaros atostogas su Uru 
gvajaiis ir Brazilijos studen
tais, o Hektoras Kalpokas pra 
nešė, kad pradedant su 9-ja 
liepos kiekvieną mėnesį bus 
veltui rodomos spalvotos fil- 
mos visiems Lietuvių Salio 
ne. Tokiu būdu ateitininkai 
netik užsidarę savo ratelyje

ruošiasi atieties gyvenimui, 
bet jau dabar prisidės prie 
kultūrinio mūsų Kolonijos vei 
kimo ruošiant jaun.mo šven
tes ir duodant kultūrines fil
mas h iekvieno mėnesio an
trą sekmadienį.

Tuojau po vaišių buvo pa- 
demoustru. tas pirmas filmų 
seansas, kuriame dalyvavo 
ap e 200 žiūrovų Filmas pro 
jektavo stud, H. Kalpokas

Vaišėse beto dalyvavo Uru
gvajaus studentai ir sendrau 
giai p O. Kairelienė, p. J. 
Šiušis, A. Kaibuws ir kiti 
svečiai

«Laiko» koresp

— Užslinko iš jūros juodai 
raudoni debesys, pakilo toks 
viesulas, jog ir pušis apsukui 
laužė. Sustoję žemaičiai ste 
bejosi į debesis, rankas iškė
lė ir meldėsi sakydami:

• Perkūne dievaiti,
Nemušk žemaitį 
Bet mušk gudą, 
Kaip šunį rudą!»

Tris kartus vos maldą at
kalbėjo, perkūnas činkt spy. 
r ė* į gudų bokštą! Žemė su 
drebėjo, o gudų bokštas įlin
do į žemę su visais jo gynė
jais. Į jo vietą kliur-kliur iš
šoko vanduo ir pasidarė ant

Visas jaunimas ir vėl sukruto 
Lietuviškumą jie vėl pajuto 
O gi atvažiavo jų Dvasios Vadas 
Kas nukentėjo tai mū ų padas.

(Kodėl, kodėl jis atvažiavo?
Atostogauti kitur nesavo! (2) 

Jaunimo Šventę rengti pradėjo 
Išmokti naujų dainų reikėjo. 
Daug naujų veidu šįmet priėjo 
Net svetimtaučiai šokti norėjo.

Kas. oi kas, oi kas išmokintų
Guiga negali - reikia kvies Vincą 

Jau rw jaunučiai pradėjo augti. 
Naują būrelį reikėjo gauti, 
Tuoj Dėdė Juozas vaiku surir ko, 
Tiktai jiems vado i vėl pristigo

Tikrai Vinkšoaitienė apsiėmė 
Tautinius šokius mokinti ėmė.

Šokom per naktį, miegoti nėjom 
Darbe nėr dieną mes snaudinėjom 
Motinos laukė mūsų gailėjo, 
O kaiminėlės apkalbinėjo.

Ką. oi ką. oi ką mes darysim
J u liežuvėlio nesulaikysim 

Pakvietė n kvieslį garsų sancistą 
Kurs pasireiškė geras artistas 
Gerai vaidino tik viena bėda. 
Viso* mergaitės paskui jį bėga.

Kodėl kodėl kodėl nebėgti.
Gal kokią vieną pradės jis mėgti. 

Nancy Tro eckas pasižymėjo, 
Ne vien linelius rauti mokėjo. 
Vaksuot ramovę ji sugebėjo, 
Dar kartą žodį taip ištesėjo

Kaip gi kai gi žodį ištesėtų
Jeigu jaunučiai jai nepadėtų.

Didis malūnas buvo pasenęs 
Ir perspektyvos mūsų sutemę. 
Senosios dalys jo subirėjo, 
Todėl malūnas daugiau nebėjo.

Kaip, oi kaip, oi kaip pataisyti?
Naujų šokėjų jam priprašyti.

Mūs pirminink s ten kareivyr ėj, 
Išmoko dirbti labui tėvynės 
Todėl mokėjo tvarką laikyti 
Ir su jaunuoliais susitvarkyti

Ką, oi ką, oi ką mes darytum, 
Kaip be Osvaldo susitvarkytum.

Šį kirt Irena jau patingėjo, 
Tiktai dainuoti jinai atėjo. 
Neatėjo šokti, nei pavaidinti 
Gal ji norėjo atsigaivinti.

Kas gi, kas gi, tau atsitiko, 
Sakyk teisybę, mes nesupiksim.

Aibinis irgi šokt nenorėjo 
Sakė kad dirbti nakčia reikėjo, 
O Kraujalytė pasidirbėjo 
Į Agapę vardus surašinėjo.

Kiek, oi kiek tu prisiminimų
Kai reikia rengti Šventę Jaunimui, 

Ši kartą baigiam net- nūs b< do 
Svečiams klausyti jau taip atrodo. 
Jeigu kas nori daugiau naujienų 
Klauskite °at»lių, jis viską mo.

Rytoj salėj Jūs pamatys o 
Ką ištesėjom mes padaryti. 

Ar aš b oleli nesakiau? 
\r aš draugeli neia^iev? 
Musu ramumas oasib iys 
Kai Dėdė Juozas vėl ateis. 
Tain ir atėjo bardamas, 
į reneticijas kviesdama* 
Noriu tylos Jisai šaukė 
Bijojom žodį prašrp k»\t 
Taip piktai prašė nekalbėt. 
Kad bandėm žodį ište-sėt 
Net ir artistai tylėjo. 
Iš baimės kojos drebėjo. 
Jau nežinojom ką daryt 
Sako autilt li-pia kalbėt! 
Gt buvo sunku mums dainuot 
Ir tuo pat laiku patylėti 
\ isą teisybę tau sakau. 
Gailiuos dėl to kai sutikau 
Seną Budriūną pavaidint 
Ir tiek daug laiko sugaišinti 

-ooo— - —

Neapg Ivotai čia kalbi, 
Kai reiks ir vėl tu ateisi, 
Tu tik sakai kad nemėgsti 
Bet žinom visad sutiksi.

aukšto nuo amžių sauso kai 
no gili duobė, ku i tebėra 
ir ligšiolei Nuo to laiko tą 
pilį žmonės praminė Bliūdkal 
niu. Audra tuojau praslinko. 
Prasidžiugę žemaičiai keletą 
sužeistų, bet dar gyvų gudų 
sudegino savo dievų garbei.

M. Valančius

— Atmenu. — tas buvo ne 
labai seniai, — užėjęs pas 
savo gerą pažįstamą, radau 
ant jo stalo Žemaitės «Pa
veikslus» ir, atsivertęs pir 
mą puslapį, pradėjau skaity 
ti ... Ten buvo aprašyta — ge 
rai nebeatmenu, ar šienpiū- 
tis, ar rugpjūtis — +aip rea- 
liškai ir tokia puikia prasta 
žmonių kalba, kad aš nuste 
bau. Nustebau, nes pirmiau 
niekur lietuviška kalba ne
buvau skaitęs taip puikiai ir 
reališkai nupiešto gamtos pa 
veikslo.

J Biliūnas

Vilmantą Karečkaitė

AsA F? A
Maža, švelni kaip kūdikėlio delnas, 
Paglostyk! man garbanotą veidą!
Nubrauk blakstienose užmigusią mėnulio delčią! 
Surink sruvenantį dulkėtais skruostais aidą.

Ir drėgname, bestingstanciame lūpų vingyje 
sustink!

Matau: praeina švilpdama praeitis bedugnės link, 
Tarytum piemenukas laumės juosta porcelano vazoj, 
Paspyręs ąsotėlį, iš kurio gegužiai birdami dar 

žavi. —

- Hadais jie kvepiantys du kart dešimtim rikiavos.
Dabar: numirus jaunystė baltu vaiduokliu gyventi ę 

keliasi; «
'Bet neprikelia žieduotos lūpos, nei karaliaus.
Žiauri mirtie! Gyvena ašara jauna, bet miršta <
Mąno saulės kelias!

•i uV

•••&
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Lietuvi
J Klausyk ir remk
| LIETUVIŠKA PROGRAMA >

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį
' 14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3i 

metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra- 

gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 
jagimiams ir kit
pua Jundiapeba. 15 Fone 83-4258 Vila Zelina (aru R. [

Ibitirama ir Av. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza. 204

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

u 14,00 ik; 18,00 vai.

VI LOVĮ ŽINIĄ LIETUVIAMS

LIETUVE ADVOKATĖ IRENE GRITĖN'SD ODA NEMO
KAVAI JURIDINES INFORMACIJA , SWD TAUT.EČIA 18

IRENE G RITĖ N
Advogada

Eit EITÓRIO RESIDENCE*
Pt<iç da é, 323 10 c/1011102 Rua Coelho Neto, 281

ne 33-^951 Fone: 63-36'7, T. Prudente DRANA^ u- lTDa

Escritório ontáhii Vila Zelina S/C ltda.
IREGISTRADO NO C.R.C.)

RA KZ — HONE-IDADE — PRFÇOs MO COS
H- rário: das 8 às 19 horas

Madeiras» «em gera1

SÈDE Rua México, 9S - 9,o . sala 9U4 — r««n«- 52-'»22!
Endereço Telegráfico. - :

T? i O t"? p t m n

Serraria « I T a » ų..» _ Mnnicinio d?
Nanque - Estado de Min*

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferencias 
de firmas - ''ontiatos na Junt Comercial - Distratos na junti. Co 
mercia - Registros de firmas na Junt" Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locaçoes - artas de Da rica - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos e». geral - Defesas e recursos
PRAÇA =(A(. .JO iE 'OS CAM OS. 8 SALAS l E2 - 

FONE: 63 6005 Vl|_\ Z LINA - SÃO PA LC

KIR1"’ UVIMO WKYKLA

“ * e r i ii < **

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, yieitas ne i. mas 
mandagus patarnavimas tiktai

vs ii h
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

posta) 411? - Vila Zebra le). 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

Mok’na 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 '’’’•ofissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklų- d'rektore Sofiją Misiukaitę 
------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro —-—

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Ostinato. 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;

1E JCKSTCEIt) COMTABIl

NAJCIIMIEIWO

Irmãos Nascimento
REG; C.V.O. SP. Kro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine* 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIÜS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações i® vai 
Casa Verde. 17.15 vai
Antrą :

Jaęana klierikų kopi. 7.45 vai 
Bom Retire, in y ai 
Utinga 18.60 vai., . ... .

Trečią:
Aųua Rasa h vai.,
Moinho \ elh<> ii v
apa vai

K e t v i r t ą :
Vila Guilhe'-t ine 17 ai.

a s k u t i n j
Vila Anastacio k 3< «

LIETUVIŠKŲ pr -G A MO>
transliacijos

(Lietuvos laiku)

RADIJAS

Kasdien 2 > 5 iki 2o,50 vai
Sekmadien ais 0.3' iki 11 

vai .2 ii 9 metru 
bandom'*-

R’~ DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 41) mm.

o i U V E U A b

PO (-LAIS 4ivttip.;<Z1 VlCiUtJ
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) - vila Belą
DOOOX XX-AX—-OCa.

.i

VIEiJlMTEL AI "STOVAI GARBIOJO VANDENS L I N D O Y A

WHW CAKIKIH3I
11 i»/ i <• vM io yrf oaaai žinomas gėrimas 

kūmo 'UiKu veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite. 
isitikinki;e ir visa uos naudokite

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

Caixa Postai 3967 - S Ã O PAULO

j;»» ■»!EUSR5iUMnn9esKn3m»Era«»n:9KC!senssn:K:ssm8nn9KnsKasscniM:%^«K:MM8::its»:HS2::K::::HS»L

Aiatybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų^ indu bei darbo įrankių? j*
&. Ir- T»/* jt» ri ir . no k
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Rugp. 11 d. lietuviškos pa- 
maldòâ bus: Jaçanã 8 vai., 
Bom I&e.tiro 10 vai. ir Utinga 
18 vai,

ATSINAUJINO LAIKRAŠTĮ:

Zosė Blaškienė 1.000 cr., 
Jonas Nadolskis 1.500 cr., En 
rikas Nadolskis 1.500 cr

TUKIME PAREMTI SAVO 
TAUTIEČIUS

Brazilijos lietuviai vietinės 
politikos veikloje, palygina
mai, dar labai silpnai reiškia 
si. Tuo tarpu kai kitų svetim 
taučių ko onijos turi gana žy 
mių politiku, parlamento ats
tovų, miestų tarybų atstovų 
(vereadorių), mes lietuviai 
šiuo atžvilgiu esame atsilikę. 
Lietuviams t ip pat reikalin
ga aktyviau dalyvauti šios ša 
lies politiniame gyvenime, 
Mes. kaip ir kiti piliečiai, čia 
dirbame, mokame mokesčius, 
čia gyvename todėl turime 
ne tiK teisę, bet ir pareigą 
daugiau dėmesio kreipti j šio 
krašto po itinius reikalus

■'les taip pat ja<< turime čia 
gimus o mūsų jaunimo tarpe 
žmonių baigusių ar baigian
čių aukštą mokslą ir turinčių 
visas ir lygias teises su ki
tais piliečiais. Jiems kaip tik 
ir reikėtų aktyviau dalyvauti 
šio krašto poilsinėje veikloje, 
o mūsų visų pareiga juos pa
remti paskat’nti ir padėti Lie 
tuviams taip pat būtinai rei
kalinga turėti žmonių atsako 
mingose pareigose valdžioje, 
kurie galėtų mūsų reikalus 
apginti ir užtarti.

St V čius

LIETUVIŲ VAKARAS
RiO DE JANEiRE

Pereitą šeštadienį, rugp. 3 
d Rio de Janeiro lietuviai su 
rengė labai gražų vakarą Ca 
te e rajone, rua 2 de Dezem
bro, vieno banko klubo sa- 
1 j •

Trumpą programą gražiai 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

mentų atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9 o An d or Res : R. Fernando FalcSo, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

; PRANEŠIMAS
•

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

:. ■ -• i'' . ' '

’ «VILLA LITUANIA*
Piazza Asti.^25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
Rąšitd, jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.

< Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
i \ susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

atliko moksleivių ateitininkų 
jaunimo 4 porų grupė, pašo
kusi akompanuojant akordeo 
no muzikai, kelis tautinius šo 
kius. Šokėjų grupę paruošė 
p A Saurusaitienė.

Į šį vakarą prisirinko be
veik pilna salė publikos. Te 
ko patirti, kad vakaras davė 
virš 50 000 kr. gryno pelno, 
iš kurio 60% paskirta vietos 
lietuvių kolonijos kapelionui 
Kun. J. Janilioniui, 20% <Mū 
sų Lietuvai» ir 20% lietuviš
kai radio valandėlei.

Vakarą organizavo broliai 
Antanas Kazys ir Romualdas 
Gauliai, talkininkaujant p A, 
Saurusaitienei, St Kyzelienei 
E. Petraičiui, v. Kyzeliui, J. 
Zaidžiui, St. Kumpiui, J. Sau 
rusaičiui ir kitiems. Vakarui 
salė buvo gauta nemokamai 
kapeliono Kun. J. Janilionio 
pastangomis.

Svečias

LANKĖSI RIO DE JANEIRE

«Mūsų Lietuvos» bendradar 
bis St Vancevičius šiomis die 
nomis lankėsi Rio de Janeiro 
mieste. Ta proga, rugpjūčio 
4 dieną, Lietuvos Ministério 
Dr, F Meierio pakviestas,lan 
kėši ir Terezopolis mieste, 
kur turėjo ilgesnį pasikalbėji 
mą įvairiais klausimais p. Mi 
nisterio rezidencijoje

Apie p. Ministério duotą m 
terviev «Mūsų i_ie»tuvos> ben
dradarbiui parašysime vėli u

NAUJI JĖZUITĄ! LIETUVIAI

Tėvas provincijolas Bruno 
Markaitis praneša, kad rugp. 
15 d Žolinės šventėje darys 
pirmuosius įžadus Antanas 
Saulaitis ir j broliukus įstojo 
Virgilijus Kaulius. Abudu ran 
dasi jėzuitų nauj< kyne Wer 
nersville, Pa U.S.A.

— Naujas federalinės vy
riausybės įstatymas televizi 
jos, radio ir spaudos reikalu 
yrąs vetimšaliams nepalankus. 
Sulig nauju įstatymu svetim 
šalių kalbos nebus galima

- JUOZO JAKUČIO kandi
datūra į vereadorius yra už
registruota S Paulo Hpgi' no 
Rinkimų Tribūnole. Visi bal
suotojai įsidėmėkite gerai J. 
Jakučio nr 1 3 3 8. Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

vartoti nei tpIpvizDd» , rot 
pe rndio. Panašus jstatvmas 
yra naruoštas ir spaudos rei 
kalu

— Svečiai iš Arrpril n«. nir 
madienį iš Amerikos atskri
do i P Paulo Pr Jurevičius 
aplankyti savo giminiu - ke 
turiu seserų: Ievos Ambraz’e 
nės. Marijos Tp^elienės Ane
lės Pranaitienės. Onos e 
nėg večias apsistojo v Pru 
dentėie pas Ambrozieius Pr. 
Jurevičius JAV gyvena pi ts 
lone pa Tuo načiu lėktuvu 
pirmadieni. ateV’-ido dar vie
na viešnia iš JAV. M pow 
laitienė. iš Wilkes Barre Pa . 
kuri S Pauli turi savo gimt 
nių, Jurkonius.

— NIKODEMĄ“5 K’RMF'A, 
gyv. V. Lucia rugn’ūčio mėn 
8 d. pavakare staiga mirė 
Velionis ki'ęs ’š ' raku any 
linkės 54 m amžiaus "a’ai 
dotas S. Caetano kapuose * u 
liūdime paliko žmona eroni 
ką. dukteris: Anastaziją Au 
senkieoę. I loną, žentą advo 
katą V. Apsenka.anūkus ąpo 
tintos dienos mišios egzekvi 
jos bus 14 d rugpjūčio, 8 30 
vai V. Zelinoje.

- Laiškai: O "asienei. L 
Satkūnaitei, A. Zibienei, M. 
Jurkoniui U Bendoraitienei, 
Gudavičiams. Lazdauskienei, 
V Rinkevičiui, G. Gudavičiū 
tei, J. Antanaičiui.

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietuvių imones!

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.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, į

kiekvieną sekmadienį astuonios ir pusę 20,30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975. |

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

flęsi&ys iš. Nr. 31

PIRMOJI PAŽINTIS

Mokytojas^ L. Gaigalas^tais 
laikais buvo ivienas iš veik
liausių visuomenės darbuoto 
jų São Paulo 'lietuvių koloni
joje Be tiesioginio mokytojo 
darbo jis daug dirbo Lietuvių 
Sąjungoje Brazilijeje (ilgą lai 
ką bū-damas jos pirmininku). 
Apart kelių didelių naštų jam 
teko dar viena sunki našta — 
i gesnį laiką redaguoti «Liet. 
Brazilijoj» savaitraštį Tą lie 
tuvišką laikraštį jis redagavo 
nuo 1932 m. nr 28 iki 1933 
m. nr. 13 Nuo 1933 m. balan 
džio mėnesio pradžios ši pas 
kutintoji jo našta atiteko man.

ŽURNALISTAS B. AUŠROTAS

Rio de Janeiro mieste jau 
ilgesnį laiką vieši Amerikos 
lietuvis žurnalistas Bronius 
Aušrotas, «Dirvos» ir «Lietu
viu Dienų» žurnalo specialus 
korespondentas Iki rugp. 15 
d B Aušrotas, kartu su Po
nia Ąušrotienė, žada atvykti 
į ão Paulo, 'plaukyti vietos 
liet -vių koloniją

— Seselių pranciškiečiu ju 
bilėjaus 18 d rugpjūčio iškil 
mės bažnyčioje «r salėje, pie 
tų metu bus filmuojamos ir 
vėliau rodomos per televizi 
ją Gana 7

Maldos Apaštalavimo na 
rių susir ūkimas šį sekmadie 
nj 4 vai po piet

U R U G VAJUS

- PAREMTA VASARIO 16 
GIMNAZ JOS STATYBA Ir 
šiais metais Urugvajaus Lie
tuvių Kolon ja pa inntė auką 
lietuviškąją gimnazijai Vokie 
tijoje Šiėmet pasi eta auka 
tos gimnazijos papildomom 
patalpom, klasėm. Aukojo 165 
pesus Urug Liet Kultūros 
Draugija, Lietuvių Katal Vy- 
rų Dr ja 320 p . Lietuvių Ka
tal Moterų Dr ja 320 p . rink 
liava bažnyčioje 1 ragiškųjų 
Birželio Įvykių minėjimo pro 
ga 83 p, Jonas Vitkevičius 
50 p . adrežienė 30 p , pora 
kitu a menų 2 p. Viso susida 
rė beveik 1 000 pesų.

«Lietuvis Brazilijoj» 1933 m 
nr. 13 L, Gaigalas «Redakto 
riaus Žodyje» rašė:

•Redakcinė Komisija buvo 
man pavedusi redaguoti lai 
kraštį «Lietuvis Brazilijoj», ku 
ri aš redagavau nuo nr. 28 
(184) iki 13 (221) nr. imtinai. 
Už tų numerių turinį aš ir at 
sakau.

Nuo kito numerio imareda 
guoti p. St Vancevičius. Ta 
me atsakomingame darbe lia 
kiu jam pasisekimo ir ištver 
mės».

Pasitraukęs iš redaktoriaus 
pareigų mokytojas Lionginas 
Gaigalas ir toliau visą laiką 
uoliai bendradarbiavo šiame 
savaitraštyje, kuris kartu bu 
vo ir Dr. J. Basanavičiaus 
vardo lietuvių mokyklos vei
klos veidrodžiu

NUOSAVŲ MOKYKLOS 
RŪMŲ IDĖJĄ

Dr J Basanavičiaus lietu 
vių mokyk os rūmų idėja ki 
lo 1932 m. Tuo metu Ouvo pa 
statyti Vytauto Didžiojo s ardo 
rūmai Vila Be os rajone

(3us daugiau) * j

— PAIEŠKO Bronius Jurk- 
šaitis gyvenantis Lietuvoje: 
Kaunas, 2, XX Kranto gatvė 
15—2 savo giminių gyvenau 
čių S. Paulo mieste Vyto 
Jurkšo, Antaninos, Adelės, 
Bronės ir Leonoros Ju.-kšai 
čių Žinantieji, kur paieško 
mi asmenys gyvena, prašomi 
pranešti «M L.» redak ijai

SX YPA1 ILHABELA
A CAPRI BRASILEIRA

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000.00 įnašo, o li
kusieji ilgam išs mokėjimui.

Smulkesniu informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

su Leonardo Šukevičius

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokė įimui

APARTAMENTAI ÃO VICEN 
TE B/Quinha Ilgam išsimo- 
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibit'rama, 97®

V Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala406,Tel. 35-8873.

— Reikalinga moteris namų 
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.

-ė<
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