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Rytu Europoje Sovietai keičia tik taktika
Pavergtųjų Europos Tautų
(PET) atstovai ir kiti paverg
tųjų tautų veikėjai liepos 30
d. Vašingtone, JAV turėjo iš
kilmingą susirinkimą — pie
tus Jis siejosi su liepos mėn.
buvusia Pavergtųjų Tautų Sa
vaite JAV bėse. Susirinkimui
pirmininkavo profesinių są
jungų AFL/CIO pirmininkas
George Meany. * Šaiia Vatet.
Departamento atstovų, susirin
kime—pietuose dalyvavo se
natoriai P. Douglas ir Hruska
bei visa eilė Atstovų Rūmų
narių.
Atitinkamais žymenimis ap
dovaneti pavergtųjų bylai pa
sižymėję asmenys. Kalbose

Idealistui kultūrininkui PETRUI ŠIMONIUI ÓO metu

aptarta dabartinė rytų-vaka
rų santykių raida ir padėtis
pavergtuose kraštuose, Pažy
mėta, kad rytų Europoje te
galima kalbėti apie taktikos
pakeitimą. Kai kurie kalbėto
jai nurodė, kad reikia remti
ne vidurio ir rytų Europos
režimus bei jų pareigūnus,
bet pačius pavergtuosius^ Sen.
Douglas pastebėjo kad paža
dus, kuriais sukeliamos netikros vikys tenka laikyti pavo
jingais Vis dėlto pavergtieji
turės pas ekti savo tikslą.
Apie Vašingtono susirinkimą
rašė šveicirų «Neue Zuer
cher Zeifrung’ (rugp 1 d.) ir
kita spauda.

Yra žmonių, kurie verčia
plačią lietuviško kultūrinio
darbo vagą ne vieną kitą
mėnesį, bet ištisus desėtkus
Lietuviu krepšininku laimėjimai Australijoje
metų, prie to darbo dažnai
pridėdami iš savo kišenės pi
Po aštuonių rungtynių JAV mėję). Liepos pabaigoje atvy nigą ir kurių vardas tik retlietuviai krepšininkai buvo kę į Adelaidę sportininkai karčias pasirodo spaudos kro
sukaupę prieš Melbourne Vik įveikė lietuvių Vytį 84:61 san nikoje. Jie dirba ne del pro
torijos rinktinę (67:58). To tykiu ir Australijos latvių pagandos. bet del ’dejos. Prie
liau lietuvius sportininkus vėl rinktinę 97:78 Ligi liepos 30 tokių idealistų negausaus bū
lydėjo sėkmė Jie laimėjo d žaista 16 rungtynių ir jų relio priklauso ir mielas su
prieš Church 85:63 santykiu, tik vienos pralaimėtos
kaktuvininkas PETRA S ŠIMOnugalėjo Melbourno-GeelonKrepšininkai dar turėjo dve MS, kuriam 16 d, rugpjūčio
go lietuvių rinktinę (73:16), jas svarbias rungtynes Ade sueina 60 metų amžiaus
toliau — Melbourno Varpą laidėje. Jie rugpjūčio 4—7 dd
Kas yra sukaktuvininkas ra
(117:43). Liepos 27 d. krepši buvo Perthe, nuo rugpjūčio šyti nereikia. Jį gerai iš jo
ninkai revanšinėse rungtynė 8 d. vėl Sydnėjuje. Čia rung visokeriopos veiklos pažįsta
se fveikė Viktorijos australų tynės rugpjūčio 10 ir 11 dd., Brazilijos lietuvių bendruome
rinktinę 71:57. (Pirmam susi gi rugpjūčio 13 d. krepšinin nė Nuo pat atvykimo, 1928
tikime lietuviai buvo pralai kai išskrido atgal į JAV.
m. aktyviai įsijungė į lietuvių
kultūrinių ir ekonominių orga
nizacijų veikimą. Kai reikė
davo mokyklos reikalams, ra
Nervingumas Maskvoje, Chrusciovas ir neaiškus
dijui, laikraščiui atgaivinti,
bažnyčios reikalams lėšų su
derlius

Pagal Vakarų spaudos ats
tovų Maskvoje pranešimus,
pvz, šveicarų spaudą, Mask
vos politiniai sluogsniai pas
taruoju metu rodo nemaža
nervingumo bei jaudinimosi
žymių. Tai siejama su kinų
pastangomis įvairiose pasau
lio dalyse stiprinti prieš Mas
kvos liniją nukreiptas komu
nistines partijas. «Pravda» be
veik kasdien skelbia aštrius
straipsnius prieš «Raskolniki»
(atskalūnus) Būdinga, kad
Maskvos spauda nutylėjo ru
munų valdžios bei partijos
pareigūnų apsilankymą Pary
žiuje.
Kita, sovietus skaudžiai pa
lietusi prestižo nesėkmė, tai
amerikiečių «Ranger VII* pa
vykęs skridimas į mėnulį. So

vietijoje susidaro įspūdis, kad
erdvės nugalėjimo srityje So
vietų Sąjunga atsidūrusi an
troje vietoje. Šveioarų spau
dos atstovai pažymi, kad so
vietų pasyvumas jaučiamas ir
įvairiuose tarptautinės politi
kos baruose Pastarojo meto
įvykiai ne pagal Maskvos no
rą rieda Kuboje, Kongo, Lao
se ar Vietname bei Kipro
saloje
Nedžiuginą ir Sovietijos vi
daus įvykiai. Pagal ligšioli
nius pranešimus Sovtetijoje
geriausiu atveju tikimasi vidų
tinio derliaus Labai geras
derlius laukiamas tik pietry
čių Ukrainoje ir Kryme. Ka
zachstano derlius būsiąs vidų
tinis, vidurinėje krašto daly
je buvusi sausra derliui nie

kelti, sukaktuvininkas pirmas
ateidavo talkon, paėmęs au
kų lapą belsdavo į duris. Ne
vėjo lankstoma nendrė, ar vė
jo gaidys ant stogo sukamas
į visas puses, bet aiškių prin
cipų. pastovaus ideologinio
apsisprendimo, sąmoningas lie
tuvis katalikas yra sukakiuvininkas. Principai, bet ne as
meninės garbės ar naudos
ieškojimas,
sukaktuvininką
skat na dirbti ir aukotis.
Jei šiandien dar yra Liet.
Kat. Bendruomenės choro ei
lėse, jos vadovybėj, tai ne
del ko kito, bet dėlto, kad pa
dėti išlaikyti chorą stiprų,
orientuoti naujai Įstojančius.
Brazilijon atvyko jau su
nemaža organizacinio darbo
patirtimi Lietuvoje Panevė
žyje aktyviai dalyvavo orga
nizacijose, choruose Savo
šeimą išauklėjo lietuviškų ir
katalikiškų idealų dvasioje.
Šias eilutes rašantis neturi
tiks o rašyti sukaktuvininko
biografijos bet parodyti lie
tuviškai visuomenei vieną tų
stiprių stulpų kurie ant savo
pečių patvariai ir ryžtingai,
ne vienos minutės nepasi
traukdami iš darbo ir kovos
lauko, neša lietuviško kultūrj
nio darbo naštą.
Šia proga laikraštis «Mūsų
Lietuva», Liet. Kat. Bendruo
menės choras, kurio jis yra
neatskiriama dalimi, nuošir
džiai sveikina ir linki dar il
gai darbuotis Lietuvos ir lie
tuvių gerovei. Ilgiausių ir lai
mingiausių metų sukaktuvi
ninkui ir visai Šimonių šeimai;

— ČILĖS vyriausybė nu jus metus iš rytų vakarų Ber
traukė diplomatinius santy lynan pabėgo dešimts tūks
kius su Kuba. Komunistinių tenčių vokiečių daugumoje
tendencijų sindikatai grasina tarp 18—25 metų amžiaus. 65
streiku.
buvo nušaut’ per sieną bėgant.
— Rugpjūčio mėn. 13 d su
ėjo trys metai kai Berlyne
komunistai pastatė .gėdos mū
rą», kunis dalina miestą į dvi
dalis Nežiūrint mūro, per tre
ko gero nelemia Tai reiški
niai tiūdiją, kad nei šiais, nei
kitais metais Sovietai nenuga
lesią ūkio krizės.
Manoma, kad tai turi ryšio
ir su Chruščiovo trijų savai
čių kelionę į įvairias, ypač
vad. plėšinių sritis.

XVI MBTAÍ

— São Paulo gubernatorius
pavedė asemblejos pirminin
kui suorganizuoti koalicinį, iš
visų partijų sekretoriatą. Koa
lieinio sekretoriato sudary
mui priešinasi Janio politikai
palankūs deputatai Koalici
nio sekretoriato tikslas apgin
ti civilinę vyriausybę, nes
sklido gandų kad gubernato
rius Adhemar de Barros gali
būti nubalintas Daugumas de
putatų sako, kad geriau su
blogu Adhemaru, negu be jo.
Jį nušalinus būt pastatytas
kariškis Už tat deputatai ir
remia koalicinį sekretoriatą.

— Karo ministers gen. Cos
ta e Silva pasakė, kad be
Adhemaro ir be São Paulo
nebūtų buvę galima revoliu
cijos įvykdinti,
— Š. Amerikos respubliko
nų partijas kandidatas į pre
zidentus kas kart» vis įgauna
daugiau palankumo visuome
nėję. Jo kandidatūrą remia
buvęs prezidentas Eisenho
wer. Taip pat didelis susido
mėjimas jo kandidatūra pieti
nėse valstijose, kur lig šiol
yra buvusi demokratų tvirto
vė, Goldwater turi rimtų gali
mybių būti išrinktu Jo vy
riausybės linija, ypač su ko
munistiniais kraštais, būtų
kieta; \
— Sov. Sąjunga pažadėjo
Egiptui duoti 100 mil. svarų
ilgalaikę paskolą.

— Švedų pik, Wennerstroe
mas, pasirodo, yra šnipinėjęs
ne tik rusams, bet amerikie
čiams ir vokiečiams.
— Sovietai atgabeno į Al
žyrą 100 savo T34 tankų.
— Rytų Pakistano upėje nu
skendo laivas, ir prigėrė vi
si 50 keleivių.

Mus pasiekė visai netikėtai ir labai skaudžiai su
krečianti žinia apie mums mielo žmogaus A. A. Juozo
Sėlioko mirtį, kurį aukščiausias peranksti pašaukė pas
savę
Velionies žmoną ponią Izabelę Seliokien<ę. dukrelę
EJenutę ir sūnų Albiną del mylimo vyro ir tėvelio mir
ties nuoširdžiai ir giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Giminės ir Prieteliai;
M. A. Seliokąi,
A. A. jšelmiai,
V. Germanavičius
L, E. J Švėgždai ir
J. Bortkevičienė su šeima.
KANADA, TORONTO
f

Lietuvi, dalyvauk 30 d. rugpiučio (sekmadieni) 16 vai. Choro ruošiamame
Koncerte-vakare V. Zelinoje gimn. salėje. įsigyk pakvietimus,
rezervuck staliuką.
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sąjūdyje
Dr. Julius Vidzgiris (ELI)
LIETUVIŲ PAREIGA - BUDĖTI LAISVĖS KOVOTOJŲ
ŠVIESAUS ATMINIMO SARGYBOJE

LIETUVOJE SIAUTĖJO
SUSLOVAS, UKRAINOJE —
CHRUŠČIOVAS
Jau prieš savo sugrįžimą
sovietai ruošėsi atkeršyti
UPAi. Tą nelemtą vaidmenį,
kokį Lietuvoje prieš partiza
nus suvaidino dabartinis Krem
liaus žymiausias «ideologas»
Suslovas, Ukrainoje atliko ne
kas kitas kaip Chruščiovas.
Dar 1944 m. kovo mėn. jis
ukrainiečių laisvės armiją iš
vadino «niekšais, liaudies prie
šais ir tėvynės išdavikais»;
Tačiau^viskas prasidėjo tiktai po to, kai afežygiavo so
vietų kariuomenė.
1944.XI;22 —24 Kijeve susi
rinko Ukp(b) ck plenumas, ku
riame pagrindinius praneši
mus darė partizanų apimtų
sričių — Velninės, Stanislavo
ir Červoncų partijos sekreto
riai. Pirmiausia reikėjo sti
printi vietinį partijos—valsty
bės aparatą, apeliuojant į uk.
rainiečių krašto vienybę ir
mėginant suvilioti dalį akty
vaus pasipriešinimo narių, ypač šviesuomenę.
1944 m. gruodžio mėn. Sta
nislave buvo sušauktas jau
nimo suvažiavimas, kuriame
tarp 564 delegatų dalyvavo
24 buvę UPA kovotojai. Bu
vo svarstomi tokie klausimai,
kaip jaunimo vaidmuo krašto
ūkio atstatyme (reiškia, s©
vietų režimo grąžinime) ir
«buržuazinių
nacionalistų»
kenksmingumas.
Maždaug tuo pačiu metu
Lucke buvo sušauktas valstie
čių suvažiavimas, kuriame
taip pat svarstyta, kaip kovo
ti su partizanais. Tuo pačiu
tikslu 1945 m sausio mėn.

Lvove buvo sukviesti Vak
Ukrainos mokytojai, kuriems
perkūnus griaudėjo stambus
komunistų tūzas D. Manuilskis. Gegužės mėn Lvove bu
vo konferencija ukrainiečių
moterims, kad jos paveikių
savo vyru® ir sūnus pasiduo
ti sovietiniam kraštui, Drau
ge į partizanų vaMomas sri
tis buvo siunčiami žinomi kul
tūrininkai, mokslininkai, rašy
tojai su agitatorių paskir imi.
Visa tai labai primena pana
šias priemones Lietuvoje (in
teligentijos suvažiavimai Vil
niuje 1945 ir 1946 m , valstie
čių suvažiavimas 1945. III.
27 ir pn.).
Kovoje prieš partizanus la
bai glaudžiai bendradarbiavo
saugumo organai su partijos
aktyvu. Visai neatsitiktinai
Stanislavo .srities, kurioje il
giausiai ir stipriausiai (iki
1951 m.) reiškėsi ukrainiečių
partizanai, partijos pirmasis
sekr. Slonj buvo paskirtas
USSR MVD viršininko pava
duotoju;

Kovos būdai buvo tokie pa
tys, kaip ir Lietuvoj: miškų
košimai, «savisaugos arba
liaudies gynėjų» (stribų) bū
rių steigimas ir ne paskutinė
je vietoje — provokacijos.
1945 X.13 per «išvadavimo»
metines Chruščiovas jau gy
rėsi, kad galutinai buvo su
naikinti «ukrainietiškai—vokiš
kieji nacionalistai». Tai, žino
ma tokios pat vertės tvirtini
mas, kaip Lietuvoje NKVD
gen Bartašiūno pakartotinė
se amnestijose.

LIETUVOS LAISVĖS
KOVOTOJŲ VADĄ SUŠAUDĖ
B'J TEISMO

1944 — 1949 m visojie Vak.
Ukrainoje vyko smarkios ko
V. Mykolaitis- P minas

I Al
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
X
(tąsa)

,11 1.1 . W

ligi kraujo.
Prievaizdas Pšemickis juk
Bernas buku abejingu žvilgs bajoras. Jis su malonumu per
niu apžiūrėjo lovį, mostelėjo lies baudžiauninką rimbu,
ranka ir nusispjovė:
skels antausį, paspirs koja,
— Ar verta, pone? Užtekš bet plakti lovy — budelio,
ir trijų.
«koto», kartais dar vaito ar
— Geriau turėti keturis, — dešimtininko, ne jo, pono Pše
tvirtino prievaizdas. — Šįmet mickio, darbas! Tai žemintų
bus daug darbo. Žiūrėk, kaip jo šlėktišką honorą!
visą sodžių užvarysimi Kartu
Rudis tų skirtumų ir honopo keturis eis greičiau. Ir to rų nesupronta Prievaizdas juk
riksmo mažiau.
viršininkas, tai kodėl jam ne — Tai vienas nė neapsi plakti? Tinkamiausia būtų
dirbsiu, pons, — kreivai pra
plakti pačiam ponui Skrods
sišiepdamas, pajuokavio Ru
kiui. Dėl to Rudis dvaro «ko
dis. — Turėsi, pons, man pa to» — budelio pareigomis pa
dėti.
tenkintas ir Jomis net di
džiuojasi Jam pavesta plak
Prievaizdas įsižeidė;
— Už tokius žodžius, kvai ti — vadinasi, ir jis — virši
, "•
ly, turėčiau liepti tavse patį ninkas ponas.
paguldyti į lovį ir nuplakti
Jis šioje apylinkė e žmogus

■■■'■—» «■■*<»» - »»—
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Vytautas Mačernis

ATEITI^

Bendri bruožai Lietuvos ir Ukrainos partizanu

(tąsa)

1964 m. rugpiūčio 15 d.

LIETUVA

Nubudimas
Kiekvieną iytą mano nubudimas
Gražus kaip pasaka ir aš nebegaliu
Žinot, iš kur dangus šviesos tiek imas,
Iš kur tiek saulės aukso spindulių,

Šiąnakt sapne kažką regėjau mielo...
Dabar dieaà gražiai kaip sapnas išsiskleis
Ir mano ilgą, rūsčią metų gėlę
Apkės džiaugsmisgos saulės spinduliais.

Viai pašau lynori būti mylimi,
Visi pereina žemę, alkdami šviesos,
Ir perdegę troškimų ugnimi,
Ir nenumaldę sielos alkanos.

IR UKRAINIEČIŲ RĖŽISTENCIJA NEBUVO VELTUI

Ukrainos rezistencija kove
jo ne tik ginklais Jos eilėse
subrendo ir reiškėsi naujos
visuomeninės mintys, išaugo
savi rezistencijos teoretikai,
jau kilę iš rytinės Ukrainos,
labiau rusinamos, dalies (P.
Poltava, O. Hornovyj ir kt).
Kraujo aukos nebuvo veltui.
Ukrainos sukilėlių armijos
UPA ideologiniai apmatai pa
siekė Vakarus. Iš jų aiškiai
matyti, už ką vyko kova Pir
moję eilėje — už valstybinę
nepriklausomybę, už demo
kratinę krašto santvarką, už
pažangią visuomenės santvar
ką. Būdinga, kad lygiai buvo
pasmerktas kapitalizmas ir ko
lonializmas tiek sovietinis,
tiek vakarietiškasis.

1960 m. sovietai paskelbė
paskuttoio UPA vado Kukpa
reiškimą, kad jis su žmona
atlikęs bausmę, gyvenąs «kaip
laisvas pilietis». Paskutinis
Lietuvos laisvės kovotojų va

Ukrainos tautinio pasiprioši
das A. RAMANAUSKAS-«VA nimo kovos teoretikas Polta
NAGAS», oficialiomis žinio va dar 1947 balandžio mėn
mis, buvo suimtas 1956 m. ry rašė, kad Ukrainos revoliuci
šium su Vengrijos įvykiais nis tautinio išsilaisvinimo są
Kaune ir be teismo sušau jūdis yra sudėtinė dalis galia
gos jėgos, kuri ardo senąjį
dytas.
pasaulį ir kuria naują, Mes —
1960.XI.24 per Kijevo radi NE PRAEITIES UŽBAIGĖJAI,
ją prabilo Miroa Matvieiko; BET KOVOTOJAI UŽ ATÉÍkuris, kaip mūsų Lukša— Dau Tį, rašė jie,*
mantas, 1950 m. buvo grįžęs
Ne kitaip galvojo ir Lietu
į kraštą vadovauti pogrindžio
vos partizanai.
žvalgybos skyriui Tik savo
Ir mūsų prisiminimas jų ne
likimu jis daugiau panašus
baigtos kovos prasmės nereiš
Deksniui—«Daunorui», lygiai
kia sukti istorijos ratą atgal.
tais pačiais 1960 m. pasigar Tai irgi žingsnis, einant pas
sinusiam, kodėl nutraukęs ry tikti auštančio laisvės ryto!
Sius su «buržuaziniais nacio
nalistais».
SOVIETAI APIE JAV
Gal daugiau Lukšą—Dau
NEGRŲ RIAUŠES
mantą priminė, nors irgi ne«Pogromas Harleme», «poli
pilnai. Ukrainos 300 metų pri
jungimo Rusijon sukakties iš cininkai nesvyruodami pasiry
žę šaudyti į kūdikį ar į suau
vakarėse, 1954.V,19., sušaudy
tos ukrainiečių laisvės kovo gusius žmones», «kruvinos sker
tojas Volodimir Ochrimovič, dynės».,. Tokiomis antraštėmis
karo teismo nuteistas už tai, sovietų spauda ir jos antriniu
kai Lietuvoje informuoja apie
kad užsieniui perdavė smul
JAV buvusias riaušes Harle
kų pranešimą apie O.UN ' po
me, Rochestery ir kt. mies
grindžio veiklą ir su savo tuose. Ypatingai piktai JAV
bendrininkais «šnipinėjęs».
policininkų «žiaurumą» ir ame
Nėra abejonės, jog, arčiau rikinių negrų «skriaudimą»
susipažinus su Ukrainos lais vaizduoja MaskvosTASS agen
vės kovomis, paaiškėtų dar tūros atstovas New Yorke L,
daugiau panašumų.
Ponomariovas.

svetimas. Pereitų metų pava
sarį atklydo jis nežinia iš
kur ir niek» apie save nesi
suko. vieni spėja, kad jis pa
bėgęs rekrutas ar saldokas,
kiti — kad koks vagis, plėši
kas ar žmogžudys. Tik nie
kas, nė pats prievaizdas, jo
doru žmogumi nelaiko. Pama
čius jį, savaime kilo mintis,
kad jės būtų geras «kotas» —
budelis. Tokio tada dvare ne
buvo, visi tuo darbu kratėsi,
priveisti plakė gailėdfemiesi,
lengva ranka, švelniai. Nela
bai kas tokio plakimo ir bi
jojo. Rubikis—-Racėis pasižy
mėjo iš pirmo sykio. Plaka
mieji rėkė, spiegė ir kriokė
kaipįskerdžiami meitėliai. Jam
pradėjus eiti savo pareigas,
ir buvo įrengta ši nuošali
pašiūrė.
Lovių apžiūra bigėsi. Trys
kiti pasirodė tinkami. Tik ar
nereiktų pančius pakeisti dir
žais su sagtimis, kaip Kaina
beržės dvare? Greitesnis dar
bas.

Rubikis vėl mostelėjo ran
ka ir nusispiovė.
— Galima, pons, ir diržais.
Būtų stipriau. Pantis kartais
atsinariaa, papūva. Jei plaki
stiprų vyrą, tai ir nutraukia.
Prievaizdas susiraukė ir čia
pąt pats atmetė savo pasiū
lymą:
— Taip tai taip... Bet kur
dabar gausi tų diržų? Ir iš
laidus nereikalingos. Ė, bus
gerai ir pančiai. O čia kas?
Pelės išgraužė? — susudomėjo ponas Pšemickis, pastebė
jęs vieno lovio lyg ir išskap
tuotą kampą.
Rudtís nusišiepė, ir jo aky
se oirmą sykį žybtelėjo lieps
neles.
— Ne pelės, Tai ta merga
išgraužė, kur paskui į šulinį
šoko. PadlaL.
Prievaizdas greitai nusisu
ko nu© lovio ir persibraukė
ranka per veidą. Biaurus at
siminimas!.. Jis žino, kad Ru
bikis turi galvoj tą mergina

vos tarp UPA ir sovietinių
MVD pajėgų. Daug aukų bu
vo abiejose pusėse. Išdavi
kėms nebuvo pasigailėjimo.
Taip žuvo komunistas rašyt.
Halan ir Maskvos nelaimingas
įrankis, Ukrainos Katalikų
Bažnyčios likvidatorius, kuo.
Kostelnik Šie du faktai reži
mo buvo tuojau išnaudoti ko
vai su Kat. Bažnyčia, kuri,
kaip ir Lietuvoje, buvo apkal
tinta «žudikų globėja».
1950 III,5 Bilohorščios kai
me, netoli Lvovo, žuvo Ukrai
nos sukilėlių armijos vamas
gen. ŠUCHEViČ-ČUPRINKA.
Tačiau partizanų sąjūdis dar
negreit išnyko.
Kaip iš tikrųjų jis pasibai
gė, dar ir šiandien to niekas
nežino, nes tai paties kovos
sąjūdžio paslaptis. Partizanai
nebuvo galutinai nugalėti. Jie
tik pakeitė savo taktiką.

Pagal turimas žinias, pas
kutinieji UPA pasipriešinimo
lizdai emvedistų buvo sunai
kinti 1953 m.

iš Karkliškių kaimo, Bagdonų
Ievutę, kurią pereitą rudenį
ponas Skrodskis buvo kėsinę
sis paimti, bet neįveikęs iš,
metė ir liepė žiauriai nuplak
ti. Po to ji nusiskandino O
ją norėjo vesti Pranaitis. Ech
vis tas pono Skrodskio nesi
valdymas!., Prisidirba sau
priešų dėl tų mergšių. Po to
bjauraus atsiūkime _ kunigas
Mackevičius išpyškino tokį
pamokslą, kad visa bažnyčia
žliumbė ir dangaus keršto
šaukėsi, o kai kurie dvarinin
kai, kaip tie chlepomanai Sur
vila su Šilingu, net kaimyni
nius santykius nutraukė! Oigi
Pranaitis! Šiais neramiais lai
kais tas banditas gali \ ryžtis,
neduok dieve, kažin ką pada
ryti iš desperacijos! Ech, ech,
negerai ponas Skrodskis el
giasi, negerai...
Taip susikrimtęs Pšemickis
jau rengėsi išeiti, bet dar
grįžtelėjo į berną ir skėste
lėjo ranka:

— Rubiki, išgrehok visą tą
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DUOKITE DARBO IR MES DIRBSIME.
Trečiasis Pietų Amerikos
Lietuvių Kongresas iššaukė
didelį susidomėjimą S Paulo
lietuvių visuomenėje.
Pasirodo, kad mūsų visuo
menė nėra jau taip abejinga
lietuviškam veikimui, kaip
daug kas mano, arba kas
skeptiškai nusiteikęs pasakoSutelkti lietuvius bendram
darbui galima, jei paduodama
jiems apčiuopiamas darbo pla
nas, jei Įrodoma aiškus to
darbo tikslas ir prasmė.
Šį kartą, atrodo, tikslas yra
labai aiškus: kuo geriau pa
siruošti Pietų Amerikos Lie
tuvių sąskrydžiui, kuris įvyks
1965 m. vasario mėn 18—22
d.d. S. Pauly, Brazilijoje.
Šžo sąskrydžio — kongreso
ruošimo talkon yra pakviesta
visa eilė žmonių, kurie visiš
kai rimtai dalyvauji paruoši
mo darbuose, prisidėdami mo
raline ir materialine parama.
Nuo š.m. kovo mėn. pra
džios vyksta kas mėnesį re
guliariai bendri posėdžiai, ir
be to, kas savaitę atskirų ko
misijų ir pakomisijų pasita
rimai.
Paskutiniame susirinkime
įvykusiame š. m. rugpjūčio
mėn. 5 d. V. Zelinoje daly
vaujant visų veikiančiųjų lie
tuviškų organizacijų ir visuo
menės atstovams, buvo išrink
tas oficialusis Trečiojo Pietų
Amerikos Lietuvių Kongreso
Rengimo Komitetas (iki šiol
veikė tik laikinasis Komite
tas) kurio pirmininku vienbal
šiai pripažintas mūsų gerbia
mas Prel Pijus Ragažinskas,
kaipo šio Kongreso rengimo
darbų iniciatorius Vice pirmi
ninkds išrinkti: p. Aleksan
dras Boguslauskas ir p. Jonas
Antanaitis; sekretoriais: kun.
Jonas Giedrys S J. ir p. Ha
liną Mošinskiehė; iždininkais:
p. Albina Ambrozevičienė, p.
Mečys Paleckis ir p. Vladas
Steponaitis.
Komiteto nariais yra taipo
gi atskiros komisijos: finansų
— pirmininkas p. Jurgis Slie
soraitis, meno — pirm. kun.

šlamštą Pavasarį reikia ap
sišvarinti Darbymetis prasi
deda.
Pašiūrės asloje iš tiesų vaiklojasi visokių šakigalių, ap
laužytų šluotražių, o pasieny
gulėjo karklinių ir lazdyninių
rykščių pundeliai.
— Šitoks tiks? — klausė
prievaizdas.
— Netiks. Išdžiūvusios», leng
vos, lūžta, prie kūno nelim
pa, — aiškino Rudis. — Reiks
naujų prisipiauti. Sultingų.
— Na, tai ir žiūrėk.
Paraginęs «kotą», Pšemickis paliko jį tvarkytis vieną,
o pats ėjo į daržinę patikrin
ti pašaro atsargų. Čia jį pasi
tiko vežėjas Pranciškus. Jis
nieko nesakė, bet iš jo vei
do, gudriai primerktų akių,
prasišiepusių lūpų ir visos
povyzos buvo galima spėti jį
kažką žinant.

1954 m. rugpiučio 15 d
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Juozas Mikucskis

Tavo ISelias

Jonas Giedrys, vaišių rengi
mo komisijai vadovauja p.
Izabelė Seliokienė ir p. Juo
zas Matelionis, spaudos ir
propagandos — pirm. p. Jo
nas Antanaitis ir svečių priė
mimo komisija, kurios sąstatą
paskelbsime vėliau. Visos tos
komisijos glaudžiai bendra
darbiauja Kongreso rengimo
komitete.
Iš paskutiniame susirinki
me padarytų paskirų prane
Šimų, veikliausia pasirodė M
nansų komisija, kuri iki šiol
yra sutelkusi 1 milijoną 500
tūkstančių kruzeirų, t.y apie
trečdalį reikalingos sumos'
Kongreso išlaidoms padengti
Ji turi išdirbusi savo vidaus
statutą ir planą finansų tvar
kymui ir jų papildymui
Meno komisija yra pakvie
tusi S. Paulo L. K Bendruo
menės ©borą ir moksleivius
ateitininkus atlikti Kongreso
metu meninę programą ir,
kaip teko sužinoti, jau prade
te intensyviai tai programai
ruoštis, bendradarbiaujant su
Argentinos ir Urugnajaus me
ninėnais pajėgomis.
Spaudos ir propagandos ko
misija nurodžiusi savo planą
ankstyvesniam© posėdyje, bū
tent reguliariai duodama ži
nių apie Kongreso darbų ei
gą lietuviškoje spaudoje ir
per radijo pusvalandžius. P.
Jonas Antanaitis ruošia spau
dai brošiūra lietuvių ir portu
galų kalba, Kuri bus platina
ma Kongreso metu Be to
yra jau pakviesti mūsų daili
ninkai paruošti Kalėdų ir N.
Metų proga lietuviškas svei
kinimų atvirutes, prie kurių
bus pridėta Kongreso populiaršzacija.
Šiame posėdyje buvo priim
tas sąskrydžio ženkliukas —
emblema, kurio projektą pa
ruošė p. Gediminas Draugelis.
P Aleksandras Boguslaus
kas išrūpino Miesto Teatrą
(Teatro Municipal) S, Pauiyje,
kuriame įvyks Kongreso me
tu iškilmingas Vasario 16 tos
minėjimas su menine pro
grama.

Vilniuje įvyko iškilmingas
susirinkimas Lietuvos okupa
cijos — «išvadavimo» 20 jų
metinių proga. Liepos 18 d
pranešime A Sniečkus pami
nėjo ir kultūros veikėjus ku
rie įnešę nemažą indėlį ko
voje prieš vokiečius — fašis
tinius grobikus Jų pavardės:
Liudas Gira. Petras Cvirka,
Salomėja Nėris, Jonas Mar
cinkevičius, Antanas Vencio
va. Jonas Šimkus, Kostas Kor
sakas, Juozas Žiugžda. Eduar
das ieželaitis Juozas Baitu
šis, Stepas Žukas, Vytautas
Jurkūnas, Aleksandra, Staške

vičiūtė, Genovaitė Sabaliaus
kaitė, Abelis Klenickis, Ro
mas Marijošius, Vincas Vit
kauskas, Vacys Reimeris, Vik
toras Valaitis, Stasys Zajanč
kauskas ir kita. Pa^al Snieč
kų šie menininkai savo kūri
niais ir tiesioginiu bendravi
mu su sovietiniais kariais bes
partizanais įkvėpdavę atkak
liai kovoti su priešu. Iš aukš
čiau cituotų ypatingai pagerb
tas Liudas Gira — savo pra
nešime Sniečkus pacitavo L.
Giros 1941 m. sukurtą eilė
raštį «Kirsim fašistus, kaip
dilges».

Taigi galime pasidžiaugti,
kad Kongreso parengiamieji
darbai vyksta sklandžiai ir
darbingoj nuotaikoj.
Prie šio P A. Lietuvių sąs
krydžio parengimo darbų yra
kviečiami prisidėti taipogi
Rio de Janeiro lietuviai, nes
jiems lengviausia pasiekti SPaulį, o be to bus išsiuntinė
ti darbų aplinkraščiai ir pa
kvietimai Porto Alegre bei
kitų Brazilijos vietovių lietu
viams. Kuo daugiau bus ran
kų, tuo lengviau pakeliama
našta. Kadangi visiems Bra

zilijos lietuviams, o taipogi
visiems P. Amerikos lietu
viams, turi rūpėti kad šis
sąskrydis susilauktų kuo ge
riausio pasisekimo, t y. kad
jis praeitų sklandžiai, duoda
mas apčiuopiamų rezultatų,
tai tikime, kad kiekvienas į
kurį bus šiuo reikalu krei
piamasi, neatsisakys vienokiu
ar kitokiu būdu prisidėti.
Poeto Maironio žodžiais ta
riant:
«Petis gi į petį
Na, vyrai, kas gali,
Sustoję į darbą

— Kas atsitiko, Pranciškau?
— paklausė prievaizdas. —
Vėl kas nors su arkliais?
— Ne su arkliais, — valan
dėlę patylėję prabilo vežėjas.
— Vaitas su tijūnu parnešė
žinią, kad Paliepiai, Juodba
làai ir Karkliškiai atsisakė
lažo eiti. Gerą pradžią pada
rė Šilėnai;
— Ot. prakeikti, ehlopai! —
nusikeikė prievaizdas. — Pats
tinkamiausias orei laikas.
— Kvaili būtų, kad eitų, —
kalbėjo Pranciškus. — Tegul
ponas juos į činšą perveda,
prievoles panaikina, už dar
ną užmoka Tada eis. Pas Sur
vilą seniai jau taip.
Prievaizdas supyko
— Daug jūs išmanote, avi
galviai, apie tuos činšus! Rykš
čių jums visiems, tai ir bus
užmokestis. Oi, reiks Rubi
kių! dar keturi loviai tašyti,

— Kad tik pačiam ir atsi
gult nereiktų, — pagrasino
Pranciškus. — Tokiam tai
maža atsigult. Pakart po sau
sa šaka — Ir, ne p a garbiai
atsisukęs į prievaizdą nuga
ra, užvertęs galvą ėmė tyri,
nėti dangų, tarsi oro atmainą
jausdamas.
Iš tiesų, oras keitėsi Saulė
pusryčiuose dar švietė, bet
kažkaip blankias ir nešiltai.
Dangus vietomis dar mėly
nas bet vietomis jau apsi
traukęs skystu rūko šydu, ku
ris fcirštėdamas šen ir ten rin
kosi į padrikusius, tarsi pū
kais ir plunksnomis papuru
sius debesis Vėjas, lig tol
pūtęs iš pietų, dabar atsiver
tė iš žiemių, ir tame dangaus
šone pažemiais, kaip mūras
dunksojo sunkus tamsiai py
kas ruožas.
Prievaizdas, pasivadinęs vai

tą ir tijūną, nuėjo į rūmus
pranešti ponui, kad ne vien
Šilėnai, bet ir kiti trys kai
mai, vadinasi, visi Bagynų
dvaro baudžiauninkai atisa
kė eiti į lažą. Ponas buvojau
papusryčiavęs ir kabinete su
juriskonsultu Jurkevičium ap
tarinėjo reikalus Iš nakties
jis atsikėlė paniurzgęs ir pik
tas. Niekad dar jam nebuvo
reikėję kvaršinti sau galvos
tokiais klausimais. Vaitui pa
pasakojus, kaip Paliepių, JUod
balių ir Karkliškių valstiečiai
atsisakė stoti į darbą, ponas
Skrodskis galutinai įtūžo. Prie
vaizdas sielojasi, kad, jeigu
nepriversime chlopų dirbti,
tai gali likti nepasėtas vasa
rojus. O Skrodskis ypač pyks
tia, kad liks neisvalytas par
kas, sodas, tvenkinys, neiš
piltas jovarų kelias. Parva
žiuos iš Varšuvos duktė, o
gal ir sūnus, Sumų dragūnų

Tavo kelias — žemės kelias
Tavo meilė — žemės meilė.
Tau gana mažos pirkelės,
Kur paguodžia, kur pagaili.
Tavo auksas — saulės žvilgis, —
Tu nemoki krauti turte,
Ir, net ašarai sužvilgus,
Tu tiki vis laimės burtą.
Savo priešui, tartum draugui,
Ranlaą ti@si tu be baimės...
Žmonės, prabangoj išaugę,
Tau ir tos pavydi laimės!...

— Lietuvių krepšinio rink
tinę, nepaprastai sėkmingai
kovojančią Australijoje suda
ro: Algis Varnas (kapitonas)
ir L. Jesevičius (abu iš ASK
Lituanica Čikagoje), Pr. Čekauskas (Detroito LSK Ko
vas), K. Šilingas, A. Motiejų
nas ir Ed. MedestaviČius (L
SR Žaibas, Cleveland©), B.
Sedlickas ir Alg. Jankauskas
(Toronto «Aušra»), V. Bazė
ms, A. Adzima ir E. Slomčikas (visi trys iš «Gintaro»
Waterbury) — iš viso 11 žai
dėjų Išvykos vadovas — inž;
Valdas Adamkavičius, trene
ris — Vyt Grybauskas Drau
ge keliauja trenerio padėjė
jai, lietuvis teisėjas, kiti pa
dėjėjai, laikraštininkai, viso
— 21 asmuo.
SPORTININKŲ IŠVYKA
BAIGĖSI RUGPIŪČIO 3 D.

Sniečkus apie «išvadavimo» talkininkus

Lietuviai krepšininkai ture
ję rungtynes Sydnėjuje, New
castle, Tasmanijos saloje nuo
liepos 22 d. žaidė Melbourne
ir liepos 25 d. buvo išvykę
rungtynėms į Geelongą. Nuo
liepos 28 d krepšininkai tu
rėjo rungtynes Adelaidėje.
Paskutinės rungtynės: rugpiū
čio 1 d. (Amerikos lietuviai
prieš AustraJijos olimpinę riak
tinę) ir rugpiūčio 3 d. (prieš
Pietų Australijos rinktinę —
revanšas)

Už mylimą šalį —
Prikelkime Lietuvą musų!»
Tad pažadinkime lietuvius
Pietų Amerikoje, ir pasijusime esą visi vienos šeimos na
riais! Nors Tėvynė pavergta,
bet mumyse gyva laisvos Lie
tuvos dvasia.
P. A. L. Kongreso
Informacijos Komisija
S Paulo,
1964 VIII. 8.

pulko oficierius, ims lankytis
svečių, reiks bandyti pataisyti santykius su kaimynais,
o čia štai tau riaušės!
Kaip priversti chlopųs dirb
ti? Kviestis kariuomenę į eg
zekuciją, kaip generolienė
Kaisarova, grafienė Pliaierienė kunigaikštis Mirskis?
— Kaip tamsta manai, po
nas Jurkevičiau? — kreipiasi
jis į juriskonsultą.
Kviesti kariuomenę Jurke
vičius kol kas nepataria.
— Pirmiausia bandykime
juos nuraminti ne tokiomis
drastiškomis
priemonėmis.
Valstiečius kas nors sukurs
tė. Pašalinkime ir nubauskime pirmiausia kurstytojus.
Štai kad ir tas vakarykštis x
att-įtikimas Petras Balsys, ar
kaip jis ten? —- kreipiasi į
prievaizdą.
(B. D.)
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Juraitė Nausėdaitė — Kino, Teatro
Ir Televizijos žvaigždė

Iš prisiųstos nuotraukos ma
tote, ji užprašyta ne vien tik
«Jaunystės Aido» skaityto
jams, bet jauniesiems Brazili
jos lietuviukams — lietuvai
tėms. Jei dėl platesnės min
ties užrašo pykšite, tai ne
ant Jūratėlės, bet ant manęs,
davusio tokį pasiūlymą
Baigdamas šį trumpą laiš
kiuką nuoširdžiai sveikinu
Brazilijoje gyvenančius lie u
vius. lietuvaites, nesvarbu ko
kio amžiaus ar kokio išsila
vinimo jie būtų, Lai Aukšči i usias la mina Jus visus, te
saugo Jus lietuvių tautos gar
bei ir gerovei,
Su nuoširdžia lietuviška
pagarba
Jums bičiuliškas
Algirdą’ Gustaitis.

* T! Fausta Kirša

Mergelė
Kad aš būčiau taip graži,
Kaip baltoji lelija,
Rytą prausčiausi r^sa,
Pasirisčiau vejele.
Kad aš būčiau taip lengva,
Kaip pūkelis vandeny,
Su gulbelėmis laisvai
Vėjas nardytą^mane. ’

Kad aš bučiau taip žvali,
Kaip gegelė palangėj,
Staklytėlėj, mamužei,
Šiandien šoktų pamergiai.

/ JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ
KREIPIASI į BRAZILIJOS
LIETUVIŲ JAUNIMĄ:
MIELAS BRAZILIJOS
JAUNIME!

Šiame numeryje patalp na
me įdomią žinią mielięms
«Jaunystės Aido» skaityto
jams. tai yra ištrauką laiėko
p Algirdo Gustaičio iš Cali
fornios, plei Rymantei Stepo
naitytei ap»e Jurafę Onutę
Nausėdaitę, Amerikos kino,
teatro ir televizijos artistę.
«Su Jūrate Nausė laite it jos
tėveliais turėjau malonią pro
gą susitikti liepos 7 d Tarp
tautiniame aerodrome Los An
gėlėje, jai atvykus išlydėti
šauniąją Amerikos lietuvių
krepšininkų rinktinės į Aus
traliją. kur mūsų sportininkai
gins Lietuvos spalvas prieš
australų rinktinės krepšinink*ą komandas ir prieš valsty
binę Australijos krepšininkų
komandą Buvau paprašytas
pristatyti lūratėlę mūsų spor
to atstovawns, o Jūratėlė jiems
pasakė gražią trumpą kal
bą ragindama kovoti už lieiRiwk} garbę
Po garsiojo Walt Disney
filmo «Babes in Toyíand», kur
Jūratė Nausėdaitė turėjo pa
grindinį vaidmenį ji toliau
garsėjo kaip filmų, televizi
jos ar teatro scenos aktorė.
Sakysime, Warner Bros, fil
mų studijos dideliame filme
«Gypsy» su Rosalind Ruseli
ir Natalie Wood, mūsų Jūra
tė Nausėdaitė pasirodė ginta
riniai fiviskanti, gal net ge
riau už tas garsiasis jos part
neres Kiti jos pasirodymai
1963—1964 metais televizijo
se ar gyvame teatre tenešė

tolesnę garbę jaunąja! akto
rei «Twilight Zone» (\1 G M
studijos) ji vaidino nebylę
mergaitę, ir buvo jaudinau
čiai įspūdinga «Ben Casey*
(Desilu studijos) serijiniame
televizijos vaidinime “It is
getting dark and we are lost’’
ji vėl gražiai pasirodo. Taip
pat Desilu studijos ‘ My Three
Sons’’
Naujas laimėjimas Jūratei
Nausėdaitei — Ann Jillian bu
vo pakvietimas dideliam gy
vo testam vaidmeniui garsia
me, aukštą vardą peikusiame
Pasadena Playhouse tnatre,
muzikiniame vaidinime “Anai
versary Waltz” (Sukaktuvinis
Valsas) Jos vienos nuotrau
kos buvo spausdintos ameri
kiečių spaudoje prie geriau
sių pramoginių artistų. Kiek
vėliau tą patį Sukaktuvinį
Valsą vaidinto Anaheim esan
čiame Melodylaad teatre. Ir
tuoj po to Anaheimo Melodyjand teatre vaidino «Gypsy»
su GiseJe McKensie.
Dabar Jūratė Nausėdaitė —
Ann Jilliann yra 14 su puse
metu. Ji laisvai kalba lietu
viškai. Ne tik kalba, bet skai
te ir rašo, Didžiuojasi esanti
lietiuvaitė ir savo lietuviuką
kilmę visuomet pabrėžia kai
bėdamasi ar su&eikdama ži
nias amerikiečiams ar kitiems
užsieniečiams
Ji labai nudžiugo sužinoju
si. kad tolimoje Brazilijoje
yra lietuviukų, lietuvaičių ži
nančių apie ją.

Siaurės Amerikos lietuviu studijų savaite
Rugpjūčio 9—15 d. Dainavos stovykloje prie Detroito
vyksta pirma bendra lietuvių
studijų savaitė tema «Idėjos
ir darbai 20 metų išeivijos
perspektyvoje». Šią savaitę
rengia komitetas: G Gedvilą,
D. Koklytė D. Lukošiūnaitė,
A. Mickevičius, L, Petrauskai
tė, R Rudys, R Šliažas pirm.
R. Stakauskas, R. Staniūnas.
Komitetas turi JAV LB eentro valdybos pilną pritarimą
ir paramą.
Studijų savaitės paskaitos
lies fcri-s pagrindines sritis: 1.
dabartinę padėtį Lietuvoje, 2»
mūsų buitį svetur ir 3. mūsų
santykį su Lietuva.
Paskaitos: dr. J. Balys —
Lietuvių liaudies dainų simbo
lika; dr. V. Bieliauskas —
Dviejų kultūrų įtaką į vaiko
asmenybės vystymąsi; dr. J.
Girnius — Dvidešimt metų
išeivijoj; dr. L Gražytė —
Išeivijos tematika lietuvių li
teratūroje; V. Kamantas — Lie
tuvių Bendruomenė; J. Miklovas — Lietuvių jaunimo antikolonistinė lyga; dr. L. Saba
liūnas — Kolonizmas; K.
Skrupskelis — Apie laisvę ir
autoritetą; dr. I Užgirienė —
Šių dienų psichologija ir kū-

Labai man buvo malonu su
žinoti, kad taip tolimam kraš
te yra judrus ir veiklus Lie
tuvos jaunimas. Jeigu Jūs
matėt mano fotografiją ir
skaitėt apie mane «Lietuvių
Dienose* ir kituose Tietuviškuose laikraščiuose, tas reiš
kia kad Jūs gyvuojat ir veik
liai skaitot lietuviškus laikraš
čius Bravo! Aš pati skaitau
ir myliu lietuvių kalbą. Da
bar aš siunčiu Jums savo fo
tografija iš kurios Jūs maty.sit kaip aš atrodau dabar Aš
dabar esu 14 metų, jau esu
labai užimta pamokomis: §o
kių dainavimo, pianino, gitą
ros ir be to dar tikroji moky
kyklą Aš lankau mergaičių
katalikių gimnaziją (High
School) Prie to viso dirbu
filmose. televizijos ir teatro
scenose, Labai esu užimta,
bet randu laiko ir savo pra
mogom su draugais ir draugė
mis. Pas mus Californijoj la
bai gražu, visada šilta, taip
ir pas Jus aš manau gražu.
Lietuviškas jaunimas čia la
bai veiklus taip pat, yra ke
lios tautinių šokių grupės,
yra sporto klubas, yra skau
tai studentinės organizacijos
•
f
ir t t. Parašykit man laišką
o
apie save ir Jūsų apsigyven
tą kraštą Braziliją. Aš būsiu
J. Tauro-nis
labai dėkinga.
AUKSO MINTYS
Siunčiu Jums geriausių
— Nepasitikėk pasauliu —
linkėjimų —jis tave užvils!
Ann Jillian
— Tie motiną gerbs ir my
(Jūratė Onutė Nausėdaitė)
lės, kurie supras bent pusę
jos meilės.
■

I

rybingumo sąvoka; dr. V. Var
dys — Komunizmo įtaka į
lietuvių tautinę sąmonę; V.
Vaitiekūnas — 1963 metai
Lietuvoje; B. Vaškelis — Poe
tai Milašius ir Balferinšaitis;
dar pakviesti dr. R. Šilbajo
ris. dail, A, Kurauskas, dr
A. Klimas.
Dr. G. Gedvilą vadovaus sim
poziumui apie R. Europos po
litinę ateitį. Poetas A. Mac
kus skaitys savo kūrybą.
Vakarinės programos: poe
zijos vakaras, dramos vaka
ras (pakviestas Čikagos «At
žalynas»), dainų vakaras, mi
nėjimas laužias, «Antrasis kai
mas» (iš Čikagos), R. Babic
kas apie jazzą;
Rengėjų komiteto sąstate
ir programoje reiškiasi dau
giausia jaunoji karta, jau išei
vijoje baigusi augštuosius mok
sius; visuomenei, bet ypatin
gai šiai kartai, ruošiame šią
savaitę. Šiemet sukanka 20
metų, kai gyvename svetur ir
pajutome, kad atėjo pagaliau
laikas pamatyti vieni kitų vei
dus, išgirsti apie kitų darbus
idėjas ir gal surasti kelią į
prasmingą įsijungimą į ben
druomenės gyvenimą.

I

—- Neverti tie vyrai mo-

terš vardo, kurie tuomi di
džiuojasi, kad peržengia sa
vo užsibrėžtas ribas,

— Ne tam yra ginklai1, kad
užpulti, bet tam, kad nuo už
puolėjų apsiginei.
— Pergalėjimų karalienė
— meHė.
, i j>-~ir...... į
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ pamaldų k a

Lietuvi
Klausyk ir remk

ALEKSAS KALINAUSKAS

LEND0RIUS

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

atlieka visus teisinio pobūdžio^ 'darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijų£|sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas,? nuomininkų išmetimasMUr kiti darbai;

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10 vai. ryt. per ttRADIO NOVE DE ;JULHO,
vidutinėmiš ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ragažinska® caixa Postai 4118. São Paulo;

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.o - Sala 19 - Tel. 37-0324
nO' 14,00 ik; 18,00 vai.

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa ųue das. Nações 1® vai.
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Jaęana klierikų ko oi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,g
Trečią:

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

£ Agua Rasa 8 valą
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16. vai.,
Kiekvieną Sekmadienį
Mooca 8 vai.

|

gamina meniškus ir stiprius megstinukus-^rūbelius nau- |
jagimiams ir kit.
T
Rua Jundiapeba, 45, Fene : 63-4258AVila Zelina (arti
J
Ibitirama ir Av. Zelina).

Paskutinį:
Vila -Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai.

MALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
IRENE GRITÉNAS
Advogada

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS J
TRANSLIACIJOS

ESCRITÓRIO
RESIDENÇIA
Praça da Sé, 323 - 10 ■ e/101ll02
Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951
fFone.- 63-3697, V. Prudent?

VATIKANO RADIJAS

I

(Lietuvos laiku)

Madeiras em gerai

SĖDĖ: RuaüMéxico, 98 - 9.O!. sala 904 — Bono: 52 0229
r,Enderêço$Telegrafico: « C A B EU’N A »
Rio de Janeiro
Serraria « I T A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas» Gerais

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

KIRPIMO

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo* įmeno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams» í( 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 --------

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS

MOKYKLA

“fcruA”

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

ANTANO PÀVILONI©

IR SIUVIMO

'

PLÁSTICOS

I

“PAVILONIS”

«aBmtfwnm» imnn«3g,iiiiiwiiai .unanjrw.'ium i^c=iCTgB«xixgmiaar»r»raniiM—m h—rrrcn i» i— irĮjau

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 dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

S I U V E J AUSJ
POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė
propria)
Vila Belą

tsawaa

GARSIOJO

VANDENS

L I N D Oi Y A

H?MÁ©f CARKIEKI mi.,

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų’

Lindoya vanduo vre .jonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK. ■ į. .žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitik-inkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pardeodama in 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

Casa Sprindys & Cia.

I

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
Įrengimui namu reikmen® ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

«

i

1ĖSCRITO£IO CONIABIL

NIAJCIMENITÔ
Irmãos Nascimento
\

RIO DE JANEIRO
^Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania* yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

Caixa Postai, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

Kasdien 20,15 iki 20,50 vah
i Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metru
bangomis.

RE®, O.R.®. SP. Nro Í.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercine»
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kiį
tos rūšies darbus atlieka.
*
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S Paulo

Į

I

—

S Ã O PAULO

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEF

6

Ten bus linksma ir smagu. .. O kur? Visi žibo.

Liet. Kat, Bendruomenės choras rugpiūčio mėn. 30 d.
(sekmadienį) 15 vai. ruošia linksmą, įdomų
KONCERTĄ- ¥ A K A R'Ą .

Vila Zelinoje, gimnazijos salėje. Programoje: choras,
AV.

ZEL'iNA,

51*5

—

CAlXA POSTAL, 4118 ■—

tais ar piniginiai prie bazaro
parengimo Daiktus įteikti p.
Albinai Ambrozevičienei, rua
Camė, 1052, Mooca, kiekvieną
trečiadienį, po pietų.

PADĖKA

- Už gerai pavykusi Dr. J.
Basanavičiaus vardo lietuvių
mokyklos Globėjų suruoštą
Vakarą esu labai dėkingas
šiems asmenims: artistams: K.
Vicfcžiūnienei, S. Polikaitytei,
Gr. Kubšliūnaitei. A. Barškevičiui, Alf. Vidžiūnui (sūnui);
režisieriams: Alf. Žibui ir St.
Kubiliūnui ir sufleriui V. Putvinskui; daugiausiai išplatinu
siems pakvietimų: kun J Gie
driui S. J. ir J. Jodeliui; auko
jusiems bufetui: Ad Žarkauskienei, M. Adulienei, M. Jakiūnienei, Eug. Kubiliūnienei,
V. Meškauskienei, v. Bart
kui, P. Koralkevičiui, K .Ta
mošauskui, P. Pipirui, J Danylai, J. Tamaševičiui, Jose
M. Alvarez Canga ir V. Patinskui; dirbusiems prie bufe
to ir prie kitų darbų: Ad.Žar
kauskienei, St. Valutienei, O.
Polikaitienei, G. Žarkauskaitei, Gr. Kubiliūnaitei, Br. Ma
ziliauskui, J. Valučiui, A Šim
behui, Ed, Sadauskui, V. Patinskui ir V, Bartkui
Taip pat dėkoju visiems lie
tuviams, kurie be-nt kokiu bū
du prisidėjo prie šio vabaro
pasisekimo Visiems nuošir
dus ačiū !

SÃO PAULO

Bazaro pelnas skiriamas
III-jo P. Amerikos Kongreso
išlaidoms padengti Bazarą
ruošia P. A L. Kongreso Ren
gimo Komiteto finansų Ko
misija.

— Maria VYŠNIAUSKAITĖ,
pora savaičių paatostogavusi
pas savuosius Vila Zelinoje,
rugpiūčio 13 d. išskrido atgal
į New Yorką ilgesniam apsi
gyvenimui.
Rugpiūčio mėn. 9 d: iš JAV
atvyko namiškių aplankyti
Gražina GUDAVIČIŪTĖ.

solistai, šokiams gros geras orkestras. Lietuviai,
Rugpiūčio mėn. 30 d. rezervuokite choro
Vi
A;

Septintos dienos mišios bu
vo vila Zelinoje 14 d. rugpiū
čio,
kurias laikė Prel. P.
Ragažinskas
<M
L." nuliūdusiai Valiukevičių
šeimai reiškia užuojautos.

P. Žarkauskas
M los Globėjų Pirmininkas

—■ Š, m. rugpjūčio mėn. 12
d. p.p. Ambrozevičių bute įvy
ko bazarui ruošti posėdis,
kuriame dalyvavo apie 15 po
nių, Nutarta bazarą ruošti š.
m. lapkričio mėn. 14 — 15 d d.
V. Zelinoje Jaunimo Namuose;
Maloniai kviečiame visus
prisidėti savo aukomis, daik

— Rugpiūčio 7 d. Vila Ze
linoje mirė Mikalina Mikne
vičienė, gyv. Rua Fabiano
Alves, 706.
— Vykstantieji į choro kon
ceirtą— vakarą prašomi iš anka
to apsirūpinti pakvietimais ir

PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:
«VILLA LITUANIA*
Piazza,jfAsti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą.
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Lietuvių Kongreso išlaidoms padengti.

staliukais, kuriuos galima gau
ti pas choristus ir kleboni
joje.
— Stud. RADVILAS GORAUSKAS, šiuo metu yra Si
rio klubo vienas geriausių
krepšinio žaidėjų. Rungtynių
metu sumeta krepšin virš 20
taškų Brolis Mindaugas irgi
iošla pinmoje komandoje.

— Lietuvių studentų susi
rinkimas šaukiamas rugsėjo
mėn 13 d , 15 vai. Vila Zelinoje, klebonijoje.
— Pietų Amerikos Lietuvių
Kongresui ruošti Finansų Ko
misija, lėšoms sutelkti yra
numačiusi šias priemones:
1. Suruošti didelį. įdomų V A
K a R Ą , kuris bus 10 d. spa
liaus mėn Vila Zelinoje, gim
nazijos salėje. Bilietai jau
spausdinami ir tuoj bus pra
dėti platinti. Bilietus ir sta
Kukus patarnna užsisakyti iš
anksto, nes paskutinėmis die
nomis NEBUS GALIMA
gauti, bus išpirkti, kadangi va
karo programa bus labai
įdomi.

2. Bus renkama KON
GRESO KARALAITĖ
ir
DVI PRINCÊZÉS
Kiekviena lietuvaitė gali būti
kandidatė. Bus pardavinėjami
balsai Kuri išparduos (tau
giau balsų ta bus kongreso
karalaitė Sekančios dvi pardavusios daugiausia balsų bus
princezės. Karalaitė ir prin
čežės gaus premijas. Pirma
premija veltui kelionė, Luf
thansa kompanijos lėktuvu į
Čilės sostinę, Santiago mies
tą Taip pat veltui ir kelioms
dienoms pragyvenimas.
į Braz Prinok gaus veltui kelio
nę. su dviejų dienų pilnu iš
laikymu geriausiame viešbu
tyje. Taip pat bus jų, dispozi
PIGI

IR

GERA

cijoje automobilis su šoferiu
pasivažinėjimui.
Šias premijas skiria Finan
sų Komisija. Kadangi visa tai
yra daroma kongreso reika
lame sukelti reikalingos lėšos
reikia tikėtis, kad lietuvių vi
suemenė balsų perdavinėji
mą parems.
— Šį šeštadienį ir sekma
dienį, kongregadai 25 metų
jubilėjaus proga, yra numatę
šią programą: 15 d. rugpiūčio
7 vai. šv mišios, kurias lai
kys vienas buvusiųjų pirmųjų
kongregadų pirmininkų, kun.
M Valiukevičius, Barro Ver
melho parapijos, Rio de Ja
neiro estade, klebonas 9,30
vai. sportas. Bus krepšinio
žaidynės, kuriose dalyvaus
kongregadų Gremio S Miguel
ir Sirio aspirantų komandos.

Vakare, 20 vai. gimnazijos
salėje artistinė programa, 'Sim
foninis koncertas*, kuriame
dalyvaus choras, simfoninis
orkestras, Teatro Municipal
stygų kvartetas, ir geriausia
Brazdijos artistė Leda Gui
marães Natai. Pakvietimus iš
anksto reikia įsigyti. Rugpiū
čio mėn. 16 d. 11 vai. iškil
mingos mišios, kuriu metu
giedos Liet. Kat. Bendruome
nės choras. Ir tuo bus baig
tas jubilėjaus minėjimas.
— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas nukelia
mas į kitą sekmadienį, kadan
gi šį sekmadienį daug kas
vyks į São Pauly organizuo
jama katalikiškos visuomenės
sąskridį.

ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 ■ 9 o Andor
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33-6011

Res.: R. Fernando Falcão, 35
São Paulo

— Maria Višniauskaitė pa
aukojo 5.000 cr Prefc. K. Mi
liausko ligoninės sąskaitoms
apmokėti.

į
j
I

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
“vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
'
São Paulo. Fone: 63-5975.

— Tėvai, kurių vaikai sek
madieniais lankosi į lietuviš
kus žaidimus, yra kviečiami
šį sekmadienį 3 v. p, p. atvyk
ti į visų bendrą pasitarimą
toMmesnio darbo
reikalais.
Pasitarimo vieta — ateitinin
kų Ramovė.

— Laiškai: Miroslav Prizmik, Aug. “Žemaitaičiui, Ant.
Bučioniui, I. Kutkienei, A. Se
tunui, A. Vinkšnaitytei, Gr.
Gudavičiūtei, H. Lipskiui, A.
Lazdauskui. S. Tylienei, E.
Jakštui, Jonui Šukiui, Ant.
Tylai, Ąleknavičiutėms, A. B»1
čiunienei, S. Pakalniui, Irene
Huzka, Nadolskiams, M, Jonavičiutei, Šimoniams, S. Ben
doraitytei. J. Stankevičiui, M.
Vinkšnaitienei, Ą. Tatarunui.

— VILA ZELINOS LIETUVIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
NAUJAS ADRESAS
Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
13, S. PAULO.
Telefono dar neturi, bet ga
Įima skambinti farmacijai
93 2341 ir prašyti, kad juos
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

JONĄ PETRIKĄ
jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262,
4’0 and, sala 406,Tel. 35-8873.

— Lietuviškų plokštelių iš

KOKYBĖ!

SKAITYKITE

IR

PLATINKITE

VIE

NiNTELI PIETŲ AMERIKOS

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslam® rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289. S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.

TIPOGRAFIA

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
tropikų padangėje iš

Lietuvos atvežtų, su daine
mis ir muzika, galima įsigyti
Vila Zelinoje, klebonijoje.

užsisakant gerus batus pas

Česlovas Jakiunas
LIETUVIS

Priimami ir nemokantieji,
bet norintieji išmokti rinkti.
Informacijas gauti kreiptis nu
rodytu adresu darbo valan
domis.

vakarui. Pelnas skiriamas ruošiame Pietų Amerikos

f

— Rugpiūčio mėn. 7 d. Rio
de Janeire mirė BALYS VA
LIUKEVIČIUS, kilęs iš Kau
no, 57 m. amžiaus, apie me
tus laiko sirginėjęs Nuliūdi
me paliko žmoną Stefaniją
Kavaliauskaitę, seseris: Apo
loniją Baltaduonienę, Kazę
Ramašauskienę, Teklę Savic
kienę; brolius: kunigą Mečis
lovą, Joną, Vaclovą ir Petrą

koncertui —

— REIK
rinkėjas. Kreiptis i spaustuvę
iArte Grafica Libuania Ltda»
Av. Zelina, 515.

BALTICA

Lietuviška Spaustuvė
f

ALEKSANDRAS BUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
prekybai. Dėžutės elektros lempoms —- Spausdina
suviniojimui popietį iki trijų spalvų (krautuvėms).
Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 {Coroa), Telefonas 8-5423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, s. Paulo-

LIETUVA».

