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Nepuolimo Sutartis Tarp Rytu ir Va âru
Mums Nepakeliui
Ry^iumisų Maskvoje pasirašytalAmerikos, Didž Brita
nijos ir Sovietų Sąjungos su
tartimi sustabdyti atominius
bandymus, didžiųjų valstybių
dabar viešai ir slaptai apta
riamas Chruščiovo siū’’ mus
sudaryti tarp Rytų ir Vakarų
(tikriau: tarp NATO ir Varšu
vos pakto valstybių^ nepuoli
mo sutartį.

Lietuvių tautos žmonės, ar
gyventu š;apus ar anapus
geležinės linijos, yra įsitiki
nę. kad tokia sutartis mums,
Lietuvai ir kitoms Pabaltijo
tautoms nieko gero nelemia,
ji yra atmestina ir ja pas
merktų visos pavergtosios ar
satelitinės tautos, jei tik jos
galėtų laisvai pasisakyti

Kad būtų aiškiau, kokioje
padėtyje šis klausimas svars
tomas, sužymėsime keleą
faktų:

P Nepuolimo sutartį jsak
miai siūlo Chruščiovas. Jei
Kremliui ji nebūtų naudinga,
jis jos nesiūlytų Visai aišku,
kad ji būtų naudingesnė So
vietų Sąjungai, negu Vaka

rams.
2) Tiesa, tokios nepuolimo
sutarties tarp NATO ir Var
šuvos pakto valstybių šiuo
metu jau nė neguli būti, nes
NATO organizacija jai turėtų
vienbalsiai pritarti, gi Pran
cūzijos prezidentas de Gaulle
jau yra aiškiai pareiškęs,
kad ° ryžius nepritars Dar
gali pasipriešinti ir kitos vals
tybė

3) rad svarstoma kita for
ma; Vieton nepuolimo sutar
ties, kuri galėtų būti pasira
šoma tik kolektyviai, siūloma,
kad akarų ir Rytų valstybės
paskelbtų atskirus pareiški
mus pasižadėjimus
nepulti
vieni kitų Esmėje tai nedaug
te pakeistų susitarimų prasmę.

4) Didelė dauguma visų
spaudos ir radijo komentato
rių Vakaruose ir daug paski
rų politikų yra pareiškę nuo
monę kad nepuolimo sutar
tis ar jos pakaitalas atskiri
pareiškimai, sutvirtintų esa
mą padėtį (status qu|, tad
ir sovietinius užgrobimus Ry
tų Europoje. Ką Chruščiovas
ir Kremlius iki šiol nepasie
kė tiesioginiai, būtent sovieti
nių užgrobimų įteisinimo tarp
tautiniu mastu, tai jis norėtų
dabar pasiekti per užpakali
nes duris.
5) įžymus politikai, pvz.
bu v. kandidatas | JAV prezi
dentus Nixon, eilė kongreso
narių ir šiaip žymių asmenų

tiesiai pabrėžė, kad toliu ne
puolimo sutarimu pavergto
sios tautos būtų apviltos.

6) Jei nepuolimo sutartyje
arba jos pakaitale net būtų
įjungta pastaba, kad nepuoli
mo sutarimai nereiškia Ber
lyno, sovietinės Vokietijos zo
nos. Pabaltijo ar kitų sovieti
niu užgrobimi pripažinimą,
įsiteisinimą. visvien tab būtų
netiesioginis tu užgrobimų
«tylus» pr pažinimas. - su
juo užgrobtosios tautos jokiu
būdu negalės sutikti

Kai dėl lietuvių tautos ir
kitų Pabaltijo tartų tai jos
yra jau seniai ir aiškiai pasi
sakiusios pr eš visus susi ari
mus, kurie galėtų įamžinti
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tau
tų sovietinę «globą» Rabaltiečiai tuo atžvilgiu turi daug
svarbiu draugų netik Ameri
koje, bet ir kituose kraštuo
se Žinomu teisė oms v\r«au
sybėm- negalima uždrausti
sudaryti sutartis, bet tie ku
Tiems t-okios sutartys kenkia
a^ba kenkti trati, turi pilną
teisę visomis jėgomis joms
pasipriešinti Iš mūsų talki
ninku gal aiškiausiai pasisa
kė JAV senatorius Hugh Scot:
pareiškęs kad tokie nepuoli
mo susitarimai suduotų smū
gj pavergtųjų tautų viltims
vėl išsilaisvinti Tai būtų, pa
reiškė Seott. susmugdymas vi
sų iškilmingų JAV pareiškimų
paremti pavergtųjų tautų lais
vės p įstangas. Tokių pareiš
kimų yra nemaža. Tai įspėji
mas didži sioms valstybėms
nežaisti mažųjų tautų gyvybi
niais interesais
VLIKas, kaip žinoma, yra
jau seniai ir įsakmiai prieš
tokius dviprasmius susitari
mus pasisakęs Baltų Taryba
dar neseniai panašiai dek-la
ravo pabaltiečių nusistatymą,
o pastarasis PET delegatų po
sėdis Strassburge pasisakė
dar platesniu mastu.
Elta

— Britų Radijo Bendrovė
(BBC) pranešė, kad sovietai
ir toliau trukdo Vakarų kraš
tų transliacijas bulgarų, ven
grų, slovakų ir čekų kalbo
mis. Šią vasarą sustabdyti
trukdymai rusų, rumunu, len
kų ir albanų kalbomis. Toliau
tebetrukdomi iš Vakarų šiuo
čiami pranešimai į Rytų Vo
kietiją (šiuo atveju tokį ‘dar
bą» atlieka ne tik rytų vokie
čių, bet ir kitų kraštų trukdy
tuvai). žinoma trukdymai lie
čia ir Vakarų radiofonų pro
gramas pabaltiečių kalbomis.

BRAZILIJOJE
— Brazilijos užsienio sko
los siekia tri<? bilijonus dole
rių. Tik nuošimčiai kas met
siekia 150 milijonu dolerių.
— Brazilijos liaudis priešin
ga Tito vizitui Kaip jau yra
žinoma pereitais metais Ju
gosiavijos diktatorius Tito bu
vo pakviestas Brazilijon su
oficialiu vizitu. Tačiau del
tam tikrų aplinkybių vizitą
atidėjo šiems metams Jo at
vykimas yra numatytas rug
sėjo ar spaliaus mėnesį. Ta
čiau Brazilijos katalikiška vi
suomenė yra priešinga jo at
vykimui Laikraščiai ir radi
jo skelbė ir tebe kelbia pro-

BAŽNYČ O

PADĖTIS

LENKIJOJE

Rugpjūčio 15 d šventės pro
ga Čenstochavoje. Lenkijoje
susirinkus 100 000 lenkų mal
dininkų kardinolas Višinskis
atkreipė dėmesį į režiminės
valdžios vykdomą bažnyčios
te šių varžymą ir sunku-mus
susietus su religijos dėstymu
seminarijose ir bažnyčiose.
Kareinolas tikintiesiems sušu
kęs: -Jei mus pa iks ir su
vieninteliais marškiniais mes
nenustosime mylėję Dievą!»
— Lenkij s kardinolas dar
nuhskundė. kad atostogas lei
džiautiems lenkų vaikams sek
madieuiais draudžiama lanky
ti bažnyčias.
KOMUNIZMO TIKSLAS TAS
PATS — VISIŠKAI SUNAI
KINTI RELIGIJĄ
hugpiūčio 2 6 d d Koenigs
teine, Vokietijoje, įvykus 13
jam Kenčiančios Bažnyčios
kongresui, jo darbus komen
tuodamas KNA biuletenis (3233 nr) pastebėjo, kad kongre
so rezoliucijoje su apgailesta
vimu nurodyta, kad Rytų blo
ko kraštuose nepaisant atos
lūgio reiškinių, ir toliau ko
munizmo tikslai nėra pasi
keitę «Komunizmas ir toliau
siekia sunaikinti kiekvieną
religiją» - tokie žodžiai pa
brėžti rezoli ei joję Praeityje
krikščiony* įgalinę komuniz
mo šsiplėtimą tad dabarties
žmonijai tenka budėti ir iš
likti tvirtiems tikėjime
Kong eso darbuose dalyva
vo 600 asmenų iš 28 daugiau
sia Europos kiaštų be to ir
16 egzilinių grupių iš dabar
sovietų valdomų kraštų Ati
darymo dieną Kongreso va
dovas prel Kindermann pa
sveikino Kongrese dalyvavu
sį dr. P. Karvelį, pareikšda
mas gilios užuojautos pries
paudą nešančiai lietuvių ten
tai.
E.
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testus katalikiškos iš demo
kratiškos visuomenės ir visų
Brazilijos kampų. Protestuo
ja senatoriai, deputatai, žur
nalistai, laisvų profesjjų žmo
nės, kaip advokatai, inžinie
riai, studentai, katalikiškos
organizacijos. Tito, kaip ir
Kruščiovas yra nužudęs ir
kankinęs daug tūkstančiu ne
kaltų žmonių. Tarp kitų Ju
goslavijos kardinolas Stepinac yra buvusi jo auka
— Kruščiovas vakarams no
ri įkalbėti antrą Jaltos sutar
tį, nepuolimo sutartį tarp
Kremliaus ir Vašingtono. Ra u
donieji carai šią sutartimi šie
kita įamžinti esamą padėtį Eu
ropoję. Siūloma sutartis jei
būt pasirašyta pavergtųjų iš
silaisvinimo viltis dar toli
mesniems laikams nukeltų.
PROTESTAS DEL ĮŽEIDIMO
RELIGINIŲ JAUSMŲ

Komunistams palankus São
Pauly išeinantis dienraštis
«Ultima Hora» rugpjūčio mėn.
27 d. laidoje talpino karika
tūrą užgarinančią tikinčiųjų
jausmus. Karikatūra šitokia
buvo; Ant pieaestalo N. S.
Aparecida buvo uždėta žino
mo Brazilijos futbolisto Pelė
kūnas su N, S Ap. galva. Ši
ta karikatūra iššaukė gyvą ti
kinčiųjų reakciją 1 os pat
dienos vakarą visuose Vale
do Paraiba mi-estuose buvo
i-uruoštos protesto eisenos
dalyvaujant valdžios atsto
vams. Gausi delegacija tos
pat dienos vakarą atvyko pas
São Paulo gubernatorių pra
šyti, kad imtųsi reikalingų
prieš įžedinėjimą tikinčiųjų
jausmų Protesto banga vyks
ta visoje Brazilijos teritorijo
je. Vale do Paraiba miestų
patys gyventojai tikrina kios
kus, neleidžia įvežti «Uliima
Hora».
Rugsėjo mėn. 7 ir 8 d. bus
Dievo Motinos permaldavimo
dienos už padarytus jai įžei
dimus. Rugsėjo mėn. 7 d. iš
N S Aparecida do Norte bus
atvežta Dievo Motinos statu
la, o 8 d vėl bus atgal ve
žama.
Komunistiniai žurnalistai ir
leidėjai mėgina visaip teisin
tis Bet veltui Kaip jie patys
dažnai mėgsta vartoti posakį,
•liaudis jau tarė savo žodį».
— Vakarų Vokietijos minis
teris pirmininkas Konrad Ade
naver rugsėjo mėn 23 d. bus
priimtas Vatikane Popiežiaus
Povilo Šešto specialioje au
diencijoje.

.

— Šio numerio leidėjai yr
ANTANAS IR ROMUALDAS
GAULIAI iš Rio de Janeiro.
Brazilijos lietuviai gerai pa
žįsta seną veikėją, liaudies
poetę Uršulę Gaulienę, gar
bingą Antano, Romualdo ir
Kazio motiną. Jinai šiame
svetimame krašte mokėjo įk
vėpti savo sūnums Lietuvos
meilę, išmokė juos gimtosios
kaloos. pritraukė juos prie
lietuvių emigrantų šeimos
Rio de Janeire
r

Antanas Gau'ia visada ak.
tyviai dalyvavo visuose lietu
viškuose parengimuose Nuo
jo neatsilikdavo nė, Romual
das su šeima. Gaubti namuo
se nekartą buvo suruošti sma
gūs pas linksminimai ar tai
vardinių, ar tai vestuvių pro
ga ir visada ten skambėdavo
lietuviška daina grindys dre
bėjo nuo lietuviškų šokiu

Antanas Gaulia domėjosi
Lietuvos istorija, skaitė kny
gas. dalyvaudavo vaidinimuo
se Berods 1950 metais buvo
išvykęs j Australiją ir iš ten
grįžęs aprašė savo keli- nę
ir įspū ižius

Neįmanoma įsivaizduoti nei
vieno lie uviško paminėjimo
ar parengimo kuriame Otu
liai nedalyvautų!
Štai ir šiais metais, visai
neseniai Rio de Janeiro lie.
tuviai buvo
uruošę šaunią
vakarienę, kurios rengėju
pirmininku bu-o Antanas Gnu
lu- Šios vakarie ės pelno da
lis taipogi yra paskirta «Mū
sų Lietuvai» paremti. O kitas
numeris ir išeis tos vakarie
nės dalyvių vardu.
Antanas ir Romuildas Gau
liai turi Rio de Janeire po
pieriaus ir rašymui reikn enų krautuvę. Jų brolis Kazi
mieras Gaulia taip pat parė
mė «Mūsų
Lietuvą» savo
stambia auka.
Dėkodama už šio «Mūsų
Lietuvos» numerio išleidimą,
laikraščio administracija lin
ki Antanui ir Romualdui kuo
geriausios sėkmės biznyje,
o taipogi neprarasti entuziaz
mo tolimesnėje veikloje ir
išau inti savo vaikučius lie
tuviškoje dvasioje. O Kažimierui dėkoja už jo atskirą
stambią 'auką.
«Musų Lietuvos»
Administracija

ros klasiko jubiliejus numaty
tas paminėti ir Lietuvos mo
kyklos Rugpjūčio mėn. vidu
ry švietimo ministerija išlei
do aplinkraštį, kuriuo kvie
čiama organizuoti paskaitas
— Ryšium su artėjančiomis jaunimui, tėvams ir viesuome
Kristijono Donelaičio 250 gi nei. Dar numatyti kūrybos va
mimo metinėmis (jos įvyksta karai bei poeto kūrybos ap
1964 m, sausio 1 d ) literate
tarimai.

Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka
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Metai Seselių Pranciskieciu Veikbai São Pauly

(tąsa)
Seseles pianciškietes lietu
viškoji visuomenė šiltai ir
nuoširdžiai sutiko. Rugpiūčio
mėn. 27 d., į São Paulo atvy
kimo dieną, Luz geležinkelio
stotyje buvo susirinkę keli
šimtai lietuvių ir su gėlėmis
buvo sutiktos. Sunku buvo su
rasti mokyklai patalpas Vila
Zelinoje. Jas surado vilazeli
niečiai pereidami gatvę po
gatvės, namą po namo. Ir štai
vieną dieną, prisimenu, atei
na klebonijon Natalija Jaku
tienė pranešti, kad A v. Zelina ar. 61, yra nedidelė salė,
kurią savininkas sutinka išnuomuoti. Nors ta salė sunku
buvo mokyklai pritaikinti, bet
ką darysi, kai geresnių patai
pų nebuvo, reikėjo ją imti,
padarant būtiniausias refor
mas, esamą salę suskirstant
į klases Ypač tėvą; rėmė
mokyklos organizavimą. Iš
užsirašiusių mokinių tėvų bu
vo išrinktas mokyklos tėvų
komitetas, j kurį, kiek pame
nu, įėjo Feliksas Jakutis, Tu
mas, J
Gelanžauskas J.
Paukštys, Girskus. Komitetas
buvo seselių dešinioji ranka.
Prieš dvidešimts penkerius me
tus lietuviškoji visuomenė
daugumoje buvo naujakurė.
Didesnių sumų mokyklų rei
kalams nepajėgė kirti. Pini
gus su auKų lapais uoliai

rinko Petras Šimonis, net sa
vo darbovietėje, Gaz kompa
nijoje. J. Paukštys Neatsiliko
nė moterys Pilnesnę seselių
įsikūrimo istoriją, mokyklos
organizavimą, jos 'alkiminkus
galima rasti to meto lietuviš
koje spaudoje, ypač savaitraš
tyje «Šviesoje» Rašantys šios
mokyklos istoriją, ras skai
čius, vardus ir nemaža foto
grafinių nuotraukų.
Pradžioje, kol seselės netu
tėjo savo mokyklos tuo me
tu veikusiose lietuviškose mo
kyklose mokė religijos. Tuo
metu veikė šiose vietose lie
tuviškos mokyklos: V Belo.e,
Mokoje, Bom Retire, V. Anas
tacio, Parque das Nações. Gi
Vila Zelinoje, be katekizací
jos, Seselė M. Marcelina, su
organizavo gausų jaunučių
ehorą, kuris keletą metų gy
vavo Jaunučių < horo reper
tuaras tiek religinis, tiek pas a ui nis buvo didelis ir įvai
rus. Meninis choro lygis bu
vo gana aukštas Dainuodavo
trimis balsais Suruošė visą
eilę po. iečių tėvams ir ben
drai lietuviškai visuomenei.
Jaunučių reikšmė buvo labai
didelė Jis paruošė Liet. Kat.
Bendruomenės chorui daug
choristų Perėjusieji per jau
nučių chorą buvo susipažinę
su gaidomis, pralavintu balsu.
(Bus daugiau)

Popovas Supyko: Žalingas Vietininkiskumas
Kolchozuose
(E) «Tiesos» pasikalbėjime
su LKP CK sekretorium Bo
risu Popovu (plg 182 nr.
rugp 6 d.) šis išryškino Mask
vos reikalavimą dar daugiau
pristatyti grūdų, kėlė varoviškus reikalavimus sėkmių
gai nuimti derlių ir reikiamai
pasiruošti rudens sėjai Popo
vo žodžiais «seniai nėra buvę

t .ip palankių gamtinių sąly
gų derliui» Kitoje vietoje
partinis pareigūnas Popovas
pripažino kad praėjusiais me
tais dėl nepalankių o o sąlygų «daugelis ūkių nepardavė
valstybei grūdų» ir toliau pa
stebėjo, kad «kai kurių ūktų
vadovų tarpe susidarė nuo
monė, kad šiais metais bus
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J. Baltrušaitis

Giesmė
Vos saulėtų dieną, tu man suliepsnojai
Žaliavo, vyniojos sode apynojai,
Žiedais apsigobė vyšnia ilgašakė
Ir stiebėsi rožė, pražydus, kaip žvakė —
Iš gretimo slėnio, iš tolimo šilo.
Liūlėdamas rūkas, kaip smilkalas, kilo
Ir visa tik siejos, tik raizgės ir pynės —
Tai žemės rytinės...

Vėliau, kai palaima už prakaitą orių,
Jau varpos šnabždėjo po žemės altorių
Ir šiaušiamas vėjo jų daugis, jų pilnis,
Po saulėtą tolį liulėjo, kaip vilnys —
O greit ir pjovėjai kaip skruzdės sukrūtę
Pradėjo pelnytą vargais rugiapiūtę.
Ir jungė jų giesmės, kas skyrium, į vieną —
Tai mišios už dieną...

Nū ten, kur tu, saulę, man rytą liepsnojai,
Jau tiesias į tolį tušti vasarojai .
Jau grįžta ir grūdas pavasarį bertas,
Ir žino, kas vargo, ko prakaitas vertas..
Nutilęs altorius, aptemo dirvonai,
Tik dusliai jiems graudžia giria, kaip vargonai —
Tai dyklaukių pamaldos vakaro žarai,
Tai žemės mišparai..

galima išvengti grūdų parda
vimo valstybei» Tai įdomiau
sia partinio varovo pasikalbė
jimo pastraipa, nes del pana
šių nuomonių jis čia pat ap
kaltino «labai žemą» ūkių va
dovų nesąmoningumą, be to,
jo žodžiais, «daugelis jų dar
neatsikratė žalingų vieliniukiškumo nuotaikų, nieko ben
dra neturinčių su komunizmo
statytojų morale».
Maskvinio kolonializmo ats
tovas, lietuvių vietininkiškumu (taigi, prisirišimu prie se
nųjų tradicijų) pasipiktinęs te
galėjo varoviškai sušukti: «Ne
draugai. Praėjusieji metai ne
bepasikartos!» Jis visu rimtu
mu tegalėjęs pabrėžti, kad
šiais metais «visi be išimties»

kolchozai, sovchozai privalą
laiku ir pilnutinai įvykdyti
grūdų pardavimo planus

KODĖL NERENGIAMI
PABALTIJO FESTIVALIAI?

Vak. Vokietijoje surengtoje
Studi ų Savaitėje nesen ai iš
Lietuvos atvykę studentai pa
lietė kai kurias Lietuvos gy
venimo apra.škas. įdomu, kad
nuo 1957 m Pabaltijos respu
blikose daugiau nerengiami
pabaltiečių festivaliai ir vie
na priežasčių esanti tą, kad
lietuviai s studentams p ikiša
mas dar didelis nacionaliz
mas l tokius festivalius Vil
niuje, Rygoje ar Taline suplaukdavę daug studentijos

ir festivalio dalyviams — pabaltiečiams — žygiuojant sos
tinių gatvėmis pasigirsdavo
šūkiai: «Tegyvuoja Lietuva»,
«Lai dzivo Latvija» ar «Elagu
Eesti». Jei žygiuodavo kitų
tautybių dalyviai, minia juos
sutikdavo tyliai ar net su švil
pimais. Lietuviai studentai st
sidūrę kituose Pabaltijo kraš
tų miestuose visuomet pasi
junta esą kaip namie.
— Rugpiūčio mėn. pradžio
je Vilniaus universitete vyko
stojamieji egzaminai Juos lai
kė gausus būrys jaunimo, dve
jus metus išdirbusių gamybo
je. Daugiausia gamybininkų
numatę stoti į chemijos fa
kultetą Šiais mokslo metais
į pavergtos Lietuvos aukštą,
sias mokyklas atvyko laikyti
stojamųjų egzaminų apie 600
gamybininkų — juos įmonės
pasiuntė mokytis su stipendi.
jomis.

— Rugpiūčio 4 d per Vil
niaus radiją buvo transliuota
radiofonizuota K. Donelaičio
poema «Metai». Vaidinimą re
žisavo A Kernagis vaidino
daugiausia dar laisvosios Lie
tuvos laikais pasižymėję teat
ro aktoriai O. Knapkytė, J
Staniulis. Stp. Jukna, V. Der
kintis, iš pokario metais iški
lūšių: B. Bratkauskas ir kt.
— Lietuvos archeologai šiais
metais įvairiose krašto vi&to
se tyrinėję įvairių laikotarpių
archeologinius paminklus, rug
piūčio 6 d ilniaus radiją m
formavo apie atliktus darbus
Istorijos okslų kand Kuli
kausko vadovaujama archeo
logu grupė tyrinėjusi piliakal
nį Vilkaviškio rajone
tai
vienas stambiausių buvusių
jotvingiu žemės piliakalnių.
Kita g upė vadovaujama is
torijos mokslų and Kali
nauskienės. kasinėjo daugiau
šia vėlyvajam geležies am
žiui prikl tįsančius pilkapius
Uk • ergėje Buvo išvykusios
dar dvi archeologų grupės.
• i’ J1WJ.1W»nn-on- -

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė

1863 M. Sukilimas
Tas kraujas ir tos ašaros — tai lietuv o
garbė, ir jis jos niekad neišsižadės.
Elžikonis, Varpas, 1905 m.
(pabaiga)
«...Nuo pat pirmųjų Murav
jovo atvykimo į Vilnių d enų
teroras kabėjo ore. Visi lau.
kė bausmių, bet niekas nenu.
jautė, kas netrukus turėjo
prasidėti Drebėjo visi: kalti
ir nekalti.
...(Muravjovas) susilaukė ne
panrąstos garbės, pakoręs
dvarininką Valavičių, nors bu
vb įspėtas, kad iš Peterburgo
jau išsiųstas malonės raštas.
Tada jis ištarė žinomus žo
džius;
— Aš ne iš tų fMurajovų,
kurie kariami, bet iš tų, ku
rie patys karia.
Vieną dieną, gavusios įsa
kymą, visos valdžios įstaigos
šešiose gubernijose (Vilniaus,
Kauno, Gardino, Minsko, Mo.
IrJevo ir Vitebsko) buvo ka

riuomenės apsuptos ir krato
mos Ieškota įrodymu, kad
«lenkų kilmės» valdininkai
dalyvavo ar rėmė sukilimą,
versta bylos, žiūrėfca po bal
dais, už spintų, perversta mo
kinių knygos ir sąsiuviniai..,
Nieko nesurasta’
Kodėl tai buvo daroma greit
paaiškėjo: kaltu paskelbtas
kiekvienas katalikas. Prasidė
jo masiški persekiojimai. Ne
pasitenkinta išvarius visus ka
talikus iš įstaigų. Įsakyta pa
daryti sąrašus visų įtakingų
gerbiamų apylinkėje asmenų
ir juos pradėta tremti į Sibi
rą ar Rusijos gilumą. Daugy
bė šeimų be tardymo ir teis
mo etapo keliu išsiųstas iš
gyvenamų vietų, o jų turtas
konfiskuotas
...Muravjovas pasirodė ypač
veiklus reikalaudamas įvairių

kontribucijų, piniginių baus
mių. Didesnė jų dalis pateko
ne į rusų valdžios iždą, o į
asmenišką generalgubernato
riaus kišenę. Sumos buvo lt
bai didelės, bet liko nežino
mos, nes niekas nedrįso j į
tikrinti.
Trėmimai į Sibirą, šalini
mai iš tarnybų ir piniginės
bausmės — tai buvo tik įžan
ga tam terorui kuris netru
kus, kaip baisus uraganas, už
griuvo ant tylių ir s aubo
pagautų gyventojų Terorą ly
dėjo negirdėta demoralizaci
ja. šnipinėjimai, ir įskundi
mai.; Iš baimės ir netikrumo
rytojumi žmonės ėjo iš pro
to, darėsi kaip laukiniai. Tė
vas bijojo sūnaus, sūnus tė
vo, brolis — brolio. . Kas ga
Įėjo, bėgo, palikdamas tėvy
nę ir šeimą. Kiti slapstėsi di
dėsniuose miestuose, tikėda
miesi arčiau prie valdžios
būti saugesni. Tokius besis
lapstančius Muravjovas vertė
grįžti atgal į k imą, o iš ten
jie patekdavo tiesiai į kalė
jimus. Ir rusų valdininkų dau

gelis nesijautė saugūs.. Kai
kurie jų, nenorėdami būti tų
visų niekšybių liudininkais,
stengėsi š Lietuvos išvažiuo
ti. jų tarpe atsirado ir vie
nas gubernatorius, kuris ne
tikėtai apleido sav taenybų,
nakties metu skubiai išvy
kęs (tai buvo grafas Bobrinskij)., Karo teismo komisijos,
vesdamos politines bylas, ne
silaikė valdiškų nuostatų, ypač
renkant kaltės įrodymus.. Mu
ravjovas tik žiūrėjo, kad ka
ro lauko teismas nešvelnintų
savo sprendimų.. Esame įsiti
kinę, kad ištremtųjų dauguma
buvo žmonės, veikliai sukili
me nedalyvavę, visiškai ne
kalti. Muravjovo aplinkoje
atsirasdavo drąsuolių, kurie
kreipė generalbubernatoriaus
dėmesį į >tai, kad baudžiami
ir tremiami visai nekt Iii žmo
nės.
— Gali būti, — atsakydavo
šis nepatenkintu balsu: — ne
visi jie dalyvavo sukilime,
bet -visi galėjo jam pritarti.
— Šitie žodžiai nusako visą
Muravjovo politiką
i
i
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Muravjovo valdymas, kuris
siaubo šiurpu sukrėtė visą
Europą, visiškai pateisino ca
ro v Itis — tai»i pats A<lek
sandras II pareiškė padėkos
reskriptu Muravjovui, datuo
tame Nicoje 1865 m. balan
džio mėn.,» rašo B. Lima
novskis.
O istorikas Slivinskas suki
limo reikšmę šitaip apibū
dina:
«Sukilimas pralaimėjo ko
vą, bet nepralaimėjo kovos
už nepriklausomybę idėjos.
Todėl 1863 m kruvini la
pai.. visiems laikams pasi
liks kilnūs ir garbingi.»
Sukilimo tradicijomis mito
to mūsų tautos atgimimo apaš
talai.

.
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•.Komjaunimo

Varovas

Tamsiosios

ir

Gyvenimo

Puses .

A. Česnavičiaus teiginiai komjaunimo plenume — sunkiai
vykstąs jaunimo komunistinimas. — Jaunimas mažai domisi
žemės ūkio specialybėmis. Kai dienraštyje nutrinamas
žodis «tamsiosios»

Elta. Liepos 30 d Vilniuje
įvykusiame komjaunimo plenumelabiausiai rūpintasi, kaip
komunistiniai autalėii Lietuvos
jaunimą ir tuo reikalu priim
tas nutarimas Komjaunimo
CK pirmasis sekr. A Česnavičius (<Komj. Tiesa» 150 nr.
rugp. 2) ne tik nurodė į visą
eilę sunkumų lie uviškąjį jau
nimą komunistinant, bet ir j
kitus kliuvinius, su kuriais su
/.siduria partiniai varovai Lie
tavoje.
Lietuvos jaunimas verčia
mas dalyvauti ne tik vad ko
munizmo: bet ir ūkinėje statv’ioje. Pvz komjaunimas še
fuoja kaupiamąsias kultūras
ir tas pats Česnavičius jau
nusiskundžia, kad visoje eil*e kolchozų «jaunimas net
gi neži o. kur šios kultūros
pasėtos* K unjaunimas atsilie
ką ir pramonėje, transporte,
ėtiyboje. Kaip Lietuvos gy
ventojai katinami dalyvauti
Vadinamame judėjime <už ko
munistmį darbą» liudyja Čes
navičiaus teig nys — dalyvau
ja 70% visų dirbančiųjų.
Pavergtos Lietuvos komjau
nimo vadovybė kreipia daug
dėmesio į moksleivių garny
binį mokymą, tačiau padėtis
nėra parenk narna, nes Čes
nąvičius nusiskundžia: kom
jaunimo komitetuose «visiška
painiava moksleivių gamybi
nių brigadų atžvilgiu»
Komjaunimo vadovas skun
dėsi ir etikų jaunimo susido
mėjimu darbo žemės ūkyje.
Pavyzdys: 1962 metais kasde
(imtas jaunasis žemės ūkio
specialistas nuvykęs į paaky
rimo vietą iki šiol į aukštą
sias žemės ūkio mokyklas ir

P. Pilka

Sovietinio

technikumus tebuvę paduota
tik 45 % planuotų pareiškimų.
Komjaunimo vadovus jaudina
tai, kad daug va kinų ir mer
ginų neturi aštuonmečio išsi
lavinimo. o iš jų mokosi tik
16 — 15 %. Dar kitas trūku
mas vakarinių ir neakiva zdi
nių mokyklų darbe — mokslo
metus sėkmingai baigia tik
55 - 60 % pradėjusių lanky
ti mokykte.8
Kad dedamos didelės pas
tangos komunistinti jaunimą
liudyja plenume paskelbtas
Česnavičiaus teiginys: praėju
siais mokslo metais komį u
nimo politinio švietimo tinkle
mokėsi 66 000 jaunimo ir be
veik tiek pat stidi’avo mark
sizmą leninizn ą.
Part ja per komjaunimą vis
labiau skatina jaunimo politi
nį švietimą ir suprantama, kad
čia Česnavičiaus rūpesčiai
nedaug skiriasi nuo vyr va
rovo - Sniečkaus paraginimų
nusiskundi ų bei pabarimų.
Pvz komjaunimo vad. vas ne
patenkintas Lietuvoje veikian
čiomis leidyklomis — esą jos
leidžiančios vadovėlius, ku
riuose «neleistinai mažai dė
mes o skiriama brangiojo Le
nino gyvenimui».
Česnavič’u kaip ir Snieč
kui rūni kova su vad praei
ties liekanomis se «religiniais
p ietaraisv - esą «religinis
fanatizmas žymiu laipsniu jau
pakirstas» ir toliau dejuojamakad nesą jokio pagrindo nusi
r minti Jaunimas dar para
gintas kovoti ir prieš chuliga
nizmą. girtuokliavimą, kyšinin
kavimą ir kitas «praeities at
gyventas» (tikrumoje, daugu
moję bolševikinio režimo pa-

ŪBU

Ak, maža, graži gėlele,
Tu pražydai tarp audrų
Ant plataus ir didžio kelio
Tarp Rytų ir Vakarų.
Pūtė vėjai, žiaurūs vėjai,
Linko liepos, ąžuolai,
O tu augai, tu žydėjai
Ir į saulę vis kilai.
Vis į sau'ę! Vis į saulę!
Lyg legenda tu šventa.
Kiekviena ten žemės s uja
Mūsų krauju atpirkta.

Ak. maža, graži gėlele,
Argi tu ten, argi tu
Užmiršta ant didžio kelio
Sumint purvinu batu!

darinius — E).
__ __
Česnavičius taip pat puolė
meno, literatūros kūrėjus ir
pripažino, kad vis pasitaiko
tokių knygų h paveikslu, ku
rie «^velniai sakant, sukelia
mūsų nusistebėjimą». Česnavičiui ypač apmaudu, kad tų
rašytojų
iškrypėlių» tarpe
kaip tik daugiausia pasireiš
kia jaunieji au.oriai, gi kom
jaunimas juk atsako už jų
auklėjimą.
Česnavičius savo pranešime
buvo prasitaręs kad jaunieji
rašytojai kartais susivilioja
«tams omis tarybinės tikro ės
pusėmis». Būdinga tai, kad
«Komj. Tiesoje» žodis .tam
siomis» ištrintas, tačiau jis
kiekvieno skaitytojo bus pas
tebėtas Tai vienas iš pasta
ruoju metu (pvz «Tiesoje )
pasitaikiusių ledaktorių »pra
žiopsojųnų», kai tekstuose
praleidžiami net ištisi saki

niai ar, kaip Česnevičiaus
praneš'mo atveju, viešumon
patenka «tamsios sovietinio
gyvenimo pusės» Kaip ir an
ksčiau, plenume buvo puola
mi rašytojai Baltrūnas, Dau
vartas ir Lankauskas o «Per
galės» žurnalo red. kolegija
pabarta nes ji savo puslapius
paskirianti «idėjiškai nebran
diem» kūriniams».
Pagaliau, šios vasaros ko
monistinių varovų pareiški
muose jau ran lame nauj
bruožą
smerkiami «draugų
kinų» išpuoliai prieš Sovietų
Sąj ngos partiją, jrvnai pa
gal Maskvos receptą tiuskam
ba štai kokie, seniau vargiai
įmanomi teiginiui: «draugų
kinų veiksmai sukelia mūsų
jaunimui rimtą ipgailestavžmą,
i usivylimą ir griežtą pasmer
kimą tų, kurie nori sukiršin
ti mūsų tautas» Čia aišku,
kad lietuviškasis jaunimas

blausiai perkama Japonijoje
knyga į anglų kalbą šią kny
gą išvertė amerikietė Je *n
Krauju Rašytas Perspėjimas
Clark, ištekėjusi už japono
(turi būtinai uždrausti atominės bombos. Red.)
zoologo dr K. Dan ir Ruth
Sieben
Morgen, tarnavusi bi
Neužmirštamos atminties vardu «Children of the Anrof Kazys Pakštas paskuti Bomb» Tai yra atominės bom bliotekininke amerikiečių avi
niu metu kalbėjo: «Mano šū bos sprogimą Hirosimoje, per acijos bazėse J ponijoje.
kis — Lietuvos laikrodį pa gyvenusių moksleivių ir stu
Tie jaunų japoniukų laiškai
sukti 100 metų pirmyn — ne dentų laiškų vertimas ir japo yra sukrečiantys Štai, Keiko
išsipildė, laikrodis buvo suga nų kalbos Tokių laiškų apie Sasaki mergaitė, 1945 m. rug
dintas Tačiau dai ar mes par 2000 buvo iš 10 to miesto pra piūčio 6 d , kai ant Hirosi
vežkime einanti laákrodj — džios mokyklų 8 progimnazi mos krito atominė bomba,
atitinkamai paruoštą, viską jų, 10 gimnazijų ir 4 kolegi buvusi tik 6 m amžiaus pa
siebintį protą» Stebinčiu pro įų bei universitetų. Tuos laiš sakoja, kaip po to baisaus
tu žvelgdami į dabarties reiš kus 1951 m. surinko Hiroši- sprogimo jos močiūtė, ayve.
kinius, galime džiaugtis ne mos universiteto rektorių® dr. nusi su ja kaime, nuvyko į
paprasta pritaikomųjų, tiksi ų Arata Osada, miręs 1962 m. Hirošimą ieškoti mergaitės
jų mokslų pažanga kas mus ir iki mirties, jį ištikusios dėl motinos Grįždama parsin šė
visus džiugina, tačiau kartu radiacijos, darbavęsis, skleis tiK motinos auksinj dantį ir
ir liūdna Liūdina faktas, kad damas taikos idėjas ir rūpin alkūnės kaulą. Nelaimingoji
moraliniu atžvilg u tarptauti damasis našlaičiais likusių ir visa buvo atominės bombos
nės teisės reikaluose žmoni sužeistų nirošimos vaikų iš sudeginta.
ja pažangos nedaro. Grynai laikymu
MIESTAS - KAIP
materialinė pažanga be mora
LABIAUSIAI
JAPONIJOJE
IŠDEGUSI DYKUMA
linės gali grėsti žmonijai di
SKAITOMA
KNYGA
delėmis katastrofomis Apie
Yoshimi Mukuda, buvusi tik
tai nereikia spėlioti, nes jau
Dr. Osada, iš gautųjų laiš pirmame skyriuje, kai sprogo
turime faktų, krauju rašytų kų atrinkęs pačius būdingiau
atominė bomba, pasakoja, jog
perspėjimų.
sius, išleido juos atskira kny visas miestas atrodė kaip
Čia turima mintyje neseniai ga, kurios iki pernai jau bu išdegusi dykuma. Ji matė su
Amerikoje paplitusi knyga, vo išėję 18 laidų. Ji tapo la degusį tramvajų, kurs stovė

jo lyg skeletas, o keleiviai
buvo paversti į pelenus To
shihiko Kondo, taip pat tą
nelaimingą dieną buvęs pir
mo skyriaus mokinys, rašo,
kai jo broliukas dėl to spro
gimo išėjo iš proto. Uždegęs
žvakę ir žiūrėdamas į savo
brolio veidą, jis pamatė jį
visą sutinusį padengtą pūslė
mis. Jis atrado tik savo mo
tinos suanglėjusį lavoną, o
tėv s motinos pelenus pa sinešė dėžutėje namo amžinam
šeimos atmin.mui
Kai aš tai pamačiau, —
rašo berniukas, — jaučiausi,
lyg būčiau įkritęs į patį jū
ros dugną Tą pačią naktį ir
brolis išleido paskutinį ato
dūsį
Tada aš buvau pirmame
sKyriuje, — pasakoja japonių
kė Yuriko Kohno; - Vos tik
mes buvome suėję į klasę Ir
susėdę, laukdami mokytojo,
susėdę, kai staiga langai pa
sidarė šviesiai raudoni Su
bais u tretėjimu išdužo sė
klai. AŠ buvau supurtyta Pa
žvelgiau į savo rankas — jo
mis tekėjo kraujas, nors aš
nieko nejaučiau.

Dr. Juozas Prunskis

o

rugpjūčio 31 d

vargiai suplaktinas su pačią
partija ar jos įrankiu — konijaunimo organizacija Tas jau
nimas nei reikš apgailestavi
mo, nei griežtai smerks nau
juosius «kiršintojus».

LIETUVOS FILOSOFAI
DISERTACIJAS GINA
sovietijoje

Aštriai «Tiesoje» (147 nr.,
birž. 25) puldamas vad. bur
žuazinius nacionalistus. Vi!
niaus universiteto filosofijos
katedros doc. I Zaksas nuro
dė. kad šiuo metu Lietuvoje
dirba 19 f losofų mokslų kan
didatų Iš jų 14 savo kandi
dat. disertacijas gynė ne Lie
tuvoje. o įvairiose Sovieujos
respublikose. Pats Zaksas sa
vo daktaro disertaciją gynęs
Maskvoje. Zaksui daug padė
ję Maskvos filosofai G Plato
novas, S, Petruševskis ir ypač
antropologas N Čeboksaro▼as.

AUKŠT. MOKYKLŲ
ABSOLVENTAI LIETUVOJE
Biržulio 27 d. Kauno Poli
technikos institute 691 absol
ventui buvo peikti diplomai
tai buvo tryliktoji laidaBirželio 29 d. Vilniaus univer
sitete buvo įteik i diplomai
būsimiems mokytojams, gydy
tojams ir kitiems ūkio bei
kultūros d rbuotojams. Vii
n aus pedagog niame institute
tą dieną diplomus gavo 219
mokytojų Birželio 30 d Kau
i o Me icinos institute įteikti
diplomai 255 gydytojams, sto
uiato.ogamb ir provizoriams
(12 laida) Birželio 29 d. vete
i mafijos akaut nujoję diplo

mu- gavo 67 specialistai, iš
jų keturios merginos. Tai bu
vusi 22 ji akademijos laida

PRIEŠ AKIS IŠKILO
UGNIES JŪRA
— Kai pamačiau, kad mūsų
namas dega, — tapau lyg pa
blūdęs,
pasakoja berniuk s Shizuo Sumi — Prieš
mano akis iškilo lyg ugnies
jūra ir, net kelioms valan
doms praslinkus, liepsnos ne
linko užgesti.
Mergaitė Setsuko Yamamo
to prisimena, kaip ji išgirdo
baisų sprogimą, kaip pasida
rė baisiai tamsu, ir ji negalė
jo matyti net savo motinos
veido nors ji buvo čia pat.
Namas griuvo, didelis sieno
jus prislėgė motinos dešinę
ranką ir nugarą Savo laisvą
ja kaire ranka motina padė-,
jo margaitei išsilaisvinti, bet
mergaitė jokiu būdu negalėjo
pajudinti motiną slegiančių
sienojų Iš visur girdėjosi pa
galbos šauksmai. Ir mergytė
suriko, kiek tik galinti, šauk
dama pagalbos. Tačiau iš nie
kur pagalbos nebuvo. Motina
ragino mergaitę gelbėtis, oes
gaisro liepsnos jau artėjo.
(B-

D.)
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TĖVIŠKE

(Dėdės Juozu Laiškas Poniai Akmenei)

stengėmės pawuz uoti Mer
gaitės linarovį baigusios, or
ganizavo pasikinksmioimą lau
kė bernelių, dainavo linų dai
nas («Viena linelius pasėjau»
«Pasėjau linelius ant pylimo»),
šoko linų šokius (« inel»,
«Aštuonytį>). Kad teatre rau
tų linus nesu matęs ir neįsi
vaizduoju, kaip tai būt gali
ma padaryti. Mačiau mūsų
garsaus teatralo K Veličkos
parašytą ir j> paties rožisuo
tą «Šienapiūtę», bet aut see
nos niekas šieno neplovė ir
Jo negrėbė, bei į kupetas ne
krovė. Kai mes prieš keletą
metų statėme ‘ Nulinkusias
varpas” atsinešėme į sceną
dalgius ir grėblius (Veličkos
Šienapjūtėje nė to nebuvo),
bet linus raunant, kiek aš pri
simenu joki įrankiai nevar
tojami.
Kad dekoracijoje nebuvo Ii
nų Tikučių ir man labai gaila.
O atsitiko šitaip — Nė vienoj
knygoj nei fotografijoj jų p; vyzdžio neužtikau Savo min
tyje dar nešioju ryškų jų at
siminimą bet nemoku piešti,
todėl negalėjau modelio pa.
gaminti. Tą padaryti prašiau
keletą sutiktų žmonių, bet ir
jiems nesisekė, Nesant pavyz
džio, jaunuolis kuris pie<ė
dekoraciją negalėjo nupiešti
linų gubų, nes pats jų niekad
nėra matęs.
Be abejo mus visus žavi
žmonės, kurie pereina per
gyvenimą nežiūrėdami nei
kairėn, nei dešinėn Tačiau
jų yra maža. Mane labai žavi
ir kita žmonių grupė Žmo
nės, kurie, kad ir buvo gyve
nime paklydę ar nusivylę bet
išgyvenę pačią didžiausią kri
zę, atsitiesia, prisike ia ir Ii
kusią gyvenimo dalį pašven
čia idealo tarnybai. Regis,
šitie žmonės žavi ne tik ma
ne. Bažnyčia tokius atsiver
tėlius, kaip Paulių, Augustiną
ir daugelį kitų iškėlė net į
altorių garbę. Ir tas mūsų
vaidinimo jaunuolis, kuris po
nią taip ‘‘nemaloniai nuteikė”
yra tautinis atsivertėlis Mums
buvo svarbu ne tai, kad jis
tapo pesimistas, rezignavo,
net bandė nusižudyti Mums
buvo svarbu, kad ši paskuti
nė kraštutinė situacija, kad
ir ant gatvės gulint davė jam
progos susimąstyti, grįžti į
save, atsiminti savo tėvynę
ir galų gale tarti: ‘TU MA
NO LIETUVA, LINŲ ŽIEDO
DAINA”. Šituos žodžius mes
laikėme jo atsivertimu, ir už
tai jis mus žavėjo Žavėjo

LIETU V?

2------------------ -—....................................

Antanas VENCLOVA

Mirop Pasmerktojo Paskutinis Žodis
Mieloji Ponia.
Visuose kraštuose buvo toks
senas paprotys, kad ir mirti
pasmerktas nusikaltėlis galė
jo pasakyti savo paskutinį žo
dį. pareikšti savo paskutinį
norą ir pagal išgales, tas jo
noras buvo stengiamasi paten
kinti (lik tik bolševikai to
papročio jau nepripažįsta). Ka
da ‘gi aš buvau viešai per
«Mūsų Lietuvą* (Rugpjūčio 17'
dienos numeris) apkaltintas,
kaip nusižengęs ateitininkų
i teologijai, |tai tegul būna
leista ir man pasinaudoti anuo
gražiu papročiu - bent pa
siteisinti.
Pirmiausia, noriu padėkoti
už pagyrimus, tiek jaunimui,
tiek mail jaunimo šventės
proga Taip daro kiekvienas
kritikas — pirma pasitraukia
arčiau, kad paskui galėtų ge
riau užkirsti.
Kai kurie Jūsų priekaištai
mm atrodė tokio svarumo,
ko.p Petronėlės Orima.tės no
velėje « arti iš Miesto» Mo
terėlės neg lėdamas marčiai
išrasti kito priekaišto dejavo
«Kam ji iš miesto «solo pa
dt’navo gražiai, bet nedrą
siai», ’-iuarautyje trūko linų»
ir 11 Visi šitie dalykai maži
ir nėra perdaug reikšmingi.
Jeigu Jūs nebūtumėte mane
apKaltiausi nusikaltimu ateiti
mukų ideologijai, tai visai
ne ūčiau šito la.ško rašęs.
Bet jau kartą prad “jus pakal
bėkime apie visa iš eilės. Pir
miausia norėčiau pastebėti,
kad montaže buvo ne tik du
jaiMiučių šokiai, kuriuos su
dideliu pasišventimu paruošė
jų vadovė p M Vinkšaaitienė bet taip pat ir trys («Kai
velis», «Kubilas» ir «Kepuri
nė») j unesniųjų ateitininkų,
paruošti p. Irenos Šimonytės.
Seto pirmoje programos daly
jė buvo visa eilė dainų pa
rengtų p. mokytojos M. Kindurienės ir antroje — ateiti
ninkų choro vadovės p. Elviros‘Kilčiauskaitės — Belucci.
Tegul gal jos, Poniai, k nela
bài patiko, bet kas nedalyva
vo šventėje, iš Jūsų kores
pondencijos susidarys įspūdį,
kad dainavo tik vienas Albi
nas. Tarp montažo skaitytojų
liko užmirštas Eduardas Vinkš
naitis.
Dabar dėl papročių Kiek
aš išmokau, ir trumpus metus
gyvendamas Lietuvoje ma
čiau, dauguma gražiausių mū
sų darbo papročių yra suriš
ta su pabaigtuvėmis Linarovio papročius rodos ir mes

M ŪSU

Mano tėviškė - mėlyno Nemuno vingis,
Gintariniai krantai ir sena Palanga.
Supa vilnį ramiai drungnas vėjas
aptingęs.
Smėly plakas pavargusi ma ių banga.

Mano kraštas — laukai ir beržynai ir kalvos,
Lyg pražydę linai -- ten padangė gili.
Neužmirštamas tėviškės kvapas ir spalvos.
Kai užminga diena — ir skaisti, ir tyli.
Neužmirštamos tėviškės naktys rasotos
Su šlamėjimu žiedo, su lapo šerkšnu,
lr variniai beržynai, ir dienos miglotos,
Ir laukai, išrašyti sidabro šalnų.
Myliu aš giesmę paprastą vyturio mažo
Melsvame danguje ant arimų pilkų.
Myliu aš gilią žiemą, kur braižo ir rašo
Raštą nuostabų ant ežerų ir langų.

Aš ilgiuosi nublankusių liepų prie sodo
Ir karpytų klevu, ir miegūsto vandens.
Ir čežėjimo dalgio — graudaus ir vienodo,
Ir pavasario žalio, ir pibko rudens

Bet labiausiai ilgiuosi tavęs, mano liaudie 1
Skamba tavo kalba nuostabi ausyse.
Ilgesinga da na gaudžia vėl man kaip gaudė,—
Vėl išvargu i kyla lyg žiedas dvasia.
Amžių smūgai giliai tavo veidą išraižė,
Akys dūbs' duobėm nuo rūsčių sopulių
Tave priešai kankino ir draskė ir aižė —
Tai dėl to aš tavęs nemylėt negaliu.

Aš gimiau tavyje Tavyje aš išaugau,
vienas kūnas ir kraujas Tu — aš aš
tai tu:
Su tavim šaknimis, šakomis aš suaugau, —
Mes kovosim drauge ir laimėsim kartu.
1942

daug daugiau už tūkstančius
ritu jaunuolių, kurie niekad
neišgyvena krizės, bet taip
sau pamažu nuo lietuviškų
reikalų atšala, paskęsta pato
giam gyvenime, sukuria miš
rias šeimas ir visai žūna sa
vo tautai. Todėl mes nelaikė
me nusikaltimu ateitininkič
kai ideologijai jį parodyti
scenoje Mes norime, kad lie
tuviais išliktų ne tik tie, ku
rie niekuomet iš lietuviško
kelio nekryptelėjo į šalį;, bet
ir tie, kurie iš jo jau į klyst
kelius pasukę. Manėme, kad
šis pavyzdys jiems gali duo
ti progos bent pagalvoti.
Niekad nemačiau lietuviskuose pasilinksminimuose kad
kai dalis jaunimo pradeda
šokti ar žaisti, kiti išgaruotų
iš salės ar aikštės, todėl ir
scenoje vaizduodamas pasi
linksminimą. nesistengiu jų į
užKuliusį išgrūs» Man atro
do gražu, kad likusieji suda
ro tam tikrą gyvą dekoraciją
Ponia, juk grožis yra toks
subjektyvus dalykas, kad ir
aš negaliu jį pradėti jausti

taip. knin’Jūs jaučiate, net
po nuolatinių ūsų kartojimų.
Negaliu nors ir sutinku, kad
Jūsų skonis aukštesnis Juk,
kai Jūs studijavote literatūrą,
lanuėte teatrus ir kitaip jį le
pinote, eilučių autorius kaip
vargias berniukas dirbo did
miesčio skiepe ir visų tų pro
gų neturėjo Ir jei dabar ren
gia jaunimo šventę, tai ne
dėlto, kad laikytų save reži
sierium. ar norėtų pasižymė
fri, bet dėlto, kad galvoja:
«Be manęs vargiai kas nors
ją rengtų.» Gal klysta? Jei
Ponia, tokį žinote, malonėki
te pranešti man Mielai per
leisiu šią garbingą pareigą,
o pats atostogų važiuosiu į
pajūrį Ir prižadu, tikrai su
grįšiu pažiūrėti šventės pro
gramos ir nusipirksiu pakvie
timą.
Mes juokėmės iš nusigyve
nusio Lietuvos bajoro, kuris
įs kišęs kuiną j vež muką. va
žiueja įsivaizduodamas, kad
lekia karietoje su nenulaiko
mals obuolmušiais eržilais.
Visai panašus vaizdas, kai
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PI KNINKAS

Rugs 7 d (7 de Setembro)
S Paulo Moksleiviai At kai

rengia pikninką į CHACARA
SANTO ELIAS, ant 17 kilo
metro ESTRADA DE COTIA,
kur yra daug gražios vietos
ir gera baseinas (piscina) k u
rią galėsim naudoti.
Rezervuotų autobusų ne
bus Tą gražią vietą galima
paniekti paprastais autobusą s
kurie išvažiuoja kas 2'1 min.
iš Anhangabaū visai prie A v.
São João (kur anksčiau buvo
Cine D. Pedro U) Kelionė į
vienę pusę kainuoja Cr.$55,00.
Visi norintieji dalyvauti,
prašomi atvykti — nereikia
(pabaiga 6 pusi)
kritikas vertindamas progra
mą. užmiršta kad ją rengė
vaikai r jaunimas, sunkiai
kalbą lietuviškai vertina ją
teatro mastu Jieško ten užuo
mazgos, intrygos ir at< maz
gos. Visuomet, kai skaitau to
kią kritika, truputį m liūstu.
Kodėl? Kodėl taip bijoti kri
tikos? Ponia, turbūt pakaro
site panašius žodžius. Kriti
ka turi prasmę ten kur rei
kia paakinti kritikuojamojo
dėmesį kad čia ir čia turi
būti gertau. nes kitaip jis to
nežinotų. Mes ir patys žino
me kad daug kas turėtų bū
ti daug geriau, bet šitomis
fąlygomis nepajėgiame ge
riau padaryti Juk nuo 8 vai.
vakaro iki 12 nakties yra tik
4 valandos laiko. Ir atostogų
mėnesis taip pat turi tik 31
dieną Todėl ir kritika nusto
ja savo prasmės.
Ir motina. kuri darė viską,
ką galėjo savo vaikų auklė
jimui ir pati mato, kad liko
daug spragų i esidžiaugtų, jei
kas nors viešai laikraštyje
jas iškeltų, nors tai ir būsų
labai objektyvi tiesa.
Kai kritikas rašo, jis kalba
ne tik savo, bet ir kitų žiūr< vų vardu, net ir tuo atve
ju. kai kiti tokiai nuomonei
nepritartų. Daug kartų turė
jau progos išgyventi, kaip vi
sa tai labai neigiamai pavei
kia jaunimą. Juk visi turbūt
sutiksime, kad jaunam tauti
nių šokių mokytojui entuziaz
mo nekelia, kad jo ilgų va
landų darbas buvo įvertintas
kaip «susistumdymas». Rei
kia daug pastangų jj vėl nau
jam užsidegimui laimėti Bū
kite tik a. Ponia, ir šį kartą
lietuviškam jaunimo reikalui
nedaug buvo pasitarnauta.
s u meile, pagarba ir
liūde-io Šešėliu širdyje
Jūsų
Dėdė Juozas

5
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Aleksas Kalinauskas
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LENDORIUS

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

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

e
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 81 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mods. P.Ragažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 ik‘ 18,00 Vai.

Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.;
Lapa IC vai.,
"■
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:“'
Vila Anastacio 8,30 va*,

FABRICA DE MALHAS
Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nąu
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R;
Ibitirama ir Av. Zelina).

M •<LOVĮ ŽINIA LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉN.AS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE G RITĖ NAS
Advogada
ESCRITÓRIO
RESIDÊNCIA
Praça da Sê, 323 - 10 c/101 102
Rua. Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
Fone: 63-3697, V. Prudente

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS
TRANSLIACIJOS
(Lietuvos laiku)

v

SÉDE' Rua México, 98 - 9.o - sala 904
Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CA BIUNA»

Escntóm Contábil Vila Zolina S/C lida.

Rio de

(REGISTRADO NO C.R.C.)

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

RIO DE. JANEIRO
Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania> yra trans
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai. 40 min.

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“ÍCflIJA”

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2FONE: 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

o l U V É dA S

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo meno
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams (habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę ------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

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

PAVIILONI©
PLÁSTICOS

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.

RADIJA$

Janeiro

Serraria « I T v » _
dos Vmorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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

kanO

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25: 31 ir 196 metrų
bangomis.

PRANAS ■& CIA LIDA
Madeiras =sm

INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVlLONIS”

II ,

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Petras

l»~—«IMaawi

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

' v ’■

'”'
’
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VIENINTEL’AI ATSTOVAI

GARSIOJO

PUVh.Ab AMBKOZhVlČlUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

VANDENS

L INDO Y A

S B2MaW j? CAKKIE K J m.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų

i iiiya / (iii) yrr ^^aai žinomas gėrimas
k rio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite
Įsitikinkite ir visa uos naudokite

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

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

Caixa Postai 3967

SÃ O

PAUL©
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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;

üsssMs.-sssiíiííssuH!

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairiu ,geležium daiktų,-indų bei darbo įrankių”
krautuvė dktai na*

b‘i E .f€ K Ii T€> RIC CO N TA E 9 L
^AJCIIMIE^TC
i

Irmãos Nascimento
QgG

C W.C

SP

Nto S 484

Xtlieka firmų atimnymus, perleidimus, komercinei*
ir industrialiues apyskaitas, sutvarko dokumen!
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka,.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av Zelina, 831 - Vila Zelina — 1 ei 63-7140 - S. Paulo
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te, padėkos šv. mišias laikė
Dom Vicente Zioni, São Paulo Arkivyskupijos vyskupas
auxiliaras. Jubiliejus praėjo
ir vėl prasidėjo darbo me
tai..
- GENĖ PAKALNYTĖ ir
ADOLFAS SAGEVIČIUS rug
pjūčio mėn. 16 d. Toronte su
mainė žiedus - Jsukūrė šei
mos židinį G Pakalnytė Ka
nadon išvyko gegužės mėn
pradžioje. Laimingo gyve
nimo.

LiETUV ŠKOS PAMALDOS
Rugs 1 d. Parque das Na
ções 10 vai, ir Casa Verde
17,15 vai
O rugsėjo 8 d. Bom Retire
10 vai lietuviškos pamaldos
perkeliamo^ iš Šv. Edvardo
bažnyčios j Sta. Inez kolegi
jos koplyčią Rua Tres Rios

— Laiškai.- O Masienei, A
Lazdauskui, O. Šimonienei,
A Guigienei, A. Tylai, Alb
Tijunėl ui, A. Balčiūnienei, I.
Šimonytei, Pr. Zagorskienei.

— Rugp. 25 d; mirė Augus
tinas Abaris, gyvenęs Horn
Retire, gimęs 1885 m. Alek
sandravėlėje, Rokiškio aps
Paliko liūdesyje 3 dukteris:
Emiliją, Bronę ir Line ą, žen
tu s: Aleksandrą Švitrą >r Bro
nių Sajauską, anūkus Pertą
ir Osvaldą Švitrus ir * ikar
dą Kietį. Augu-tino žmona
jau mirusi prieš 7 meti. s. Pa
laidotas Formozos kapinėse
7 tos dienos Mišios bus ,«i šeš
tadienį 7.30 vai. V Ze inoj
Prašoma gausia dalyvauti!

— SALIOMĖJA NARKEDU
NAITÉ, žurnalistė ir savait.
raščio “Vienybė”, išeinančio
New Yorke, redaktorė žurna
listiniais tikslais, jau pora
savaičių lanko Pietų Ameri
ką. Šią savaitę lanko São
Paulo. Rugpjūčio mėn 30 d
vakare iš Congonhas iš-kren
da į JAV. Rugsėjo mėn. 1 d.
jau bus Toronte Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seime.
Kelionės įspūdžius aprašys
“Vienybėje”.

(pabaiga iš 4 pusi,)

iš anksto pranešti. V Zelinos
jaunimas susirinkti prie baž
nyčios 6 vai. ryto — iš kur
kartu išvažiuos.

Tik ne amirškite pasiimti
užkandžių ir vandenų, nes ten
arti nėra kur gauti.
Po piet yra numatomas lie
tuviškų šokių, dainų ir žaidy
nių popietis.

Tad nepamirškite — Rugsė
jo 7 diena — CHACARA SAN
TO ELIAS — Km 17 da Es
trada de Cotia.

LIETUVIS

SESELĖ M EVANGELISTA
viena iš pirmųjų penkių se e
lių. atšventui-i 25 metu jubi
liejų. didelę savo gyvenimo
dali praleidusi Brazilijoje, dau
mausta
ila Z linoje. savo
švelniu būdu įsigijo daug sim
pati jos palankumo pagarbos,
rugpjūčio n ėn
30 o
20 30
vai i«i Cortgonàias išskrenda
merik<u . Mokytojaus Pittsburghe, pa . šv
Kazimiero
pa ra pi oje Laimingos kelio
nė ir greito sugrįžimo į São
Paulo
— ONA VITOMENÊ, 82 m.
amžiaus, mirė 28 a rugpiū
čio, Mekoje Velionė yra ki
lusi iš l ienos apskr Palaido

PAIEŠKOJIMAS
Brolis iš Lietuvos paieško
savo brolių gyvenančių Bra
zilijoje. Prano ir Jono Mac
kevičių
M. kilę iš Kauno
srities, Kruonio valsčiaus, An
g!i inkų
kaimo
Ieškantieji
arba apie juos žinantieji pra
šomi pranešti šiuo adresu:
Av Zelina, 515.

t« Araęa kapuose Nuliūdime
paliko keturis sūnus: Joną,
» atą, ' atlovą <r »-nianą ir
dvi dukteris: Oną Sidaravkie
nę ir Genę < aižauskienę žen

tus marčias, anūkus septin
los dienos mišios egzekvijos
bus 3 d rugsėjo 7 vai. Vila
Žolinoje Giminės ir pažįsta
mi kviečiami atvykti į šv,
mišias

— Praėjusį šeštadienį Vila
Zelinoje, seselių pranciškiečių jubiliejaus proga, 7 vai.
vakare šv mišias laikė Dom
Paulo Rohm Loureiro, Mogi
das Cruzes vyskupas Gražiai
giedojo gimnazijos choras Po
to gimnazijoje buvo me_.inė
programa ir vaišės. Svečių
tarpe buvo ir Lietuvos Kon
sulas p. Al. Polišaitis su Po
nia. Rugpjūčio mėn. 27 d., se
sėlių atvykimo j Sào Paulo
dieną, vila Alpinoje, novicija

ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius į

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

į
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Av. Liberdade, 47 - 9 o And or
Fones: 37-0395 • 35-5650 33-6011

I

— Vyrų Brolija 8 d rugsė
jo ruošia pikninką j Praia
Grande. Užsirašyti pas valdy
bos narius Ryto 5,30 vai iš
klausys šv. mišias ir po mi
šių 6 vai vyks autobusais į
Praia Grande Programoj bus
pasilinksminimas grojant lie
tuviškai muzikai

Z

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

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

SAVI

Dr. J. BasanaviciausVardo
(Tęsinys iš. Nr. 32
VIETOS LIETUVIŲ TALKA
Pastaruoju laiku darbas prie
lietuvių mokyklos statybos
žymiai pagyvėjo. Jau sumū
ryta sandėliukas, išeinam» sios
vietos ir pradėta krauti pa
matai Darbas galėtų būti va
romas greičiau, tik sunkeny
bių susidaro su medžiagos nri
statymu lietingoms dienoms
esant.
Įvažiuoti į sklypą statekas
kriaušius ir po lietaus su
vežimu sunku pasikelti. To
kiais atsitikimais, kartais da
lis plytų iškraunama ■ ■ nt gat
vės. kurias, sargui parafinus
ten žaidžią vaikai sumesdavo
ant kriaušiaus Tatai sudary
davo vaikams pramogų ir
malonumą, nes jausdavosi,
kad ir jie nors tuomi gali pri
sidėti prie statybos to žydinio, kuri » gal ir visą savo
amželį galės naudot’S

Bet a sirado tokių tėvų —
lietuvių, kaip J V ir P M,

YPATINGAI SAUSAS LIEPOS
MĖN LIETUVOJE

Rugpjūčio 6 d Vilniaus ra
dijo žiniomis šiais metais lie
pos mėnuo Lietuvoje buvęs
vpat ngai sausas Tebuvo 4 7
lietingos dieno-. Kritulių bu
vę 25—30% normalaus kie
kio Per visą žemės ūkio kul
turų vegetacijos periodą —
gegužės liepos mėn — tokio
negausaus kritulio kiekio Lie
tuvoje dar nėra buvę
Liepos mėn antroje pusoje
temperatūra f ietuvojc buvo
pasiekusi 32 35 C Nusistovė
ję karščiai, sausi orai buvo
nepalankūs žemės ūkio kul
tūrų vystymuisi. Daug kur
suvyto cukrinių bei pašar nių
runkelių lapai, bulvie'o.įai.
Nukentėję net ir šilumai ats
parūs kukurūzai
— Rugpjūčio pradžioje Le
ningrade, Rusijos Federacijos
Dailininkų sąjungos skyriuje
atidaryta lietuvio dailininko
V Jurkūno kubinių paroda.
Pagal Tassą — Eltą paiodoje
esą daugiau kaip 100 darbų
ir jų dauguma rodo darbo gro
žį. Eksponuota iliustracijų Lie
tavos poetų kūriniams.

PAS

SAVUS!

’ Palaikykime lietuvių įmones1

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tremembė 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.

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

*VILLA LITUÂNIA*
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
‘
susitarta iš anksto.
’
:
/
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

kuriems tos vaikų pramogos
nepatiko, girdi — «tegul ge
riau šunis į o gatves vejoja,
negu uždyką dirbs»,

Labai juokinga ir liūdna,
kad tėvai — vaikų auklėtojai
taip protauja
Kaip man atrodo, tai nie
ko čia blogo, kad vaikai žaiz
darni ką nors naudingo pada
ro. Ar gi geriau, kad tie vai
kai dienų dienomis po gatves

lakstydami mušasi, pešasi, vi
šokių nedorybių mokinasi. Pa
valgidinti ir aprėdyti juos juk
vistiek reikia.
Atmintim, kad darbas, ar
jis toks, ar kitoks, ar apmo
karnas ar ne, vistiek teikia
žmogui naudą; jei ne mate
rialę, tai moralę
Juk mūsų, tėvai, šventa pa
reiga pratinti ii mažens savo
vaikučius prie darbo, kur s
apsaugo žmogų nuo bjauraus
ting niavimo — visų nedory
bių šaltinio

(3us daugiau)

- PARSIDUODA SKLYPAS
10 x 40 kv. met i abai gra
žioj vietoj 3 autobusų linijos
V. Remedios (už Lapa) Praça
Sta. Hedvjues 3 Teirautis
ten pat pas Tadą Šab evičių
«KatMnKaueRKatKKKMMMMMK

sklypai

ILHABELA

A CAPRI BR \SILEIRA
Gražiausias Paulistų pajūris
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesniu informacijų
Rua Ibititirama, 976
su Leonardo Sukevičius

APARTAMENTAI
PRAIA GRANDE netoli Ocian
ilgam išsimokėjimui

APARTAMENTAI SÃO V1CEN
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zelinoj, Vila Beloj ir apylinkėse
Kreiptis: Rua Ibitirama, 976
V Zelina

LIETUVIAMS NUOLA’DA!
užsisakant gerus batus pas
JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje
Rua B. de Itapetininga, 262,
4'0 and, sala40d.Trl. 35 8873.

- VILA ZELINOS LIETU ‘
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597»
Rev. Jonas Bružikas, S. J.
igreja de São Gonçalo, Pra
ça João Mendes, São Paulo,
tel. 36:2628, Brasil.
>i«*p »1»

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje, iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis,
kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
"vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 3118
São Paulo. Fone: 63-5975.
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