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DAR DU GARBĖS LEIDĖJAI
iš Rio de Janeiro! Tai gerieji ponai 

VLADAS V YČAS I i FE tDlNAMDAS FĖiFERIS
Už dosnią gerą širdį ir už spaudos reikalų

atjautimą nuoširdžiausias ačiū!
V P, ’ •

Dainų šventei Nuskambėjus
Š . Amerikos ir Kanados lie 

tuvių trečiąja! Dainų Šventei 
nuaidėjus, profesorius pirmo 
sios Liet. Dainų dienos orga 
nizatorius parašė ilgą straips 
nį DRAUGE, vertindamas pas 
kutinkiją šventę įvairiais po
žiūriais štai svarbiausios jo 
mintys:

1966 metų liepos 3-ji lietu 
vių išeivijoje liks įrašytai jos 
kultūrinės veiklos istorijos la 
pus Nebe to kad jau pati 
Dainų Šventė yra istorinis įvy 
kis, o dar ir dėl to, kai pir 
mą kartą šv-ntės programoje 
dalyvavo arti 1 1 00 balsų vai 

pudingai, didingai, ge ai, nors 
ir ne be trūkumų Pažymėti 
na, jog bene pirmą kartą jung 
t'inio choro programos pir 
mus tris numerius dirigavo 
muzikė moteris, ponia Alice 
Stephens «Malda už tėvynę, 
JAV ir Lietuvos himnai visus 
švent škai n teikė o ne vie 
naru net aš r išspaudė.

Tada dirigento lazdelę per 
ėmė muz P Armėnas ir diH 
anvo dainoms: O Rambyne! 
J Štarkos Dul dul dūdele 
J Ga bo i Dainininkų unr 
šą J Gaidelio

Kitus 3 kūrinius dirigavo 

tai gerai atliko pritarimu da 
noms. Tai nuopelnas, p Onos 
Mikulskienės, ne.s 3 kankli 
ninką taip pa uošti ir kanklių 
suderinimą taip s tvarkyti, 
kad šitaip darniai kankliuo
tų. nelengv s da rbas

Nuodugniai pažindamas kan 
kliu savybes A16 Mikulskis 
vykusiai paruošė kanklėms 
orkestraciją kad akordai skam 
betų pilnai ir galingai. Him 
ths vai ų užsilaikymas sceno 
je ir akylus sekimas dirigen 
to dainų slinktis keičiant įro 
dė nepaprastą lietuviukų vai 
kų inteligenciją sumanumą ir 
savo pareigos supratimą Jų 
scenoje margais tautiniais 
drabužiais pasipuošusi tūks 

nesiūs prieš Dainų Šventę, 
tuo sudarydama tiek nepato
gumų visiems chorams Nuo 
to nukentėjo visa jungtinio 
choro programa ir pat ka ta 
ta; turėjusi būti vjsos gms 
šventės pažiba. Taip ii buvo 
pažiba nors h- sumažintai pri 
statyta ir tik daliai choro d>ai 
nuojant Paties kompozitoriaus 
diriguojama prie milžmiškos 
dirigento ir choro įtampo«s 
praskambėjo imponuoj nėjai. 
O kaip ji bubu skambėj si i *i 
visas tūkstantinis choras tol
tų dainavęs! ;'r bebu- kita. - 
kia proga kantatai mūsų išei 
vijojo bepastatyti?

Kompozitorius gana išpyški 
no visą kantatos grožį O tiro 
žio netrūko Kantata melodin 
ga, vystos įvairiuose muziki

Baigiant tenka pasidžiaugti 
bendru šventės įspūdžiu. Jis 
buvo didingas ir nepamiršta
mas daugeliu atžvilgių. Kol 
mes pajėgsime sutraukti tūks 
tautines minias pasiklausyti 
tūkstantinio choro atliekamų 
dainų, tol mes žinosime, jog 
esame gyvi, vieningi, dar ne 
pasidavę jokiam nt.T H.ivė;i 
mui. Suminėti čia šieme iniai 
trūkumai nebuvo padar; ii dėl 
nesugebėjimo bes tik dėl ne 
apsižiūrėjimo, todėl ne m nė 
ra k m no s pr.ekaištas visi 
dirbo iš visos širdies r horis 
tų ir jų ' adovų įdėtai triūsas 
ir vargas buvo daugelio pu
blikoje džiaugsmo ašaromis 
aplaistytas. O tai reiškia, kad 
vienų ir kitų širdys buvo pa
judintos.

Trečiosios -meritt »s ir Kantuos lietuvių Dainų Šventės dalyvių dalis

BRAZILIJOJE

Raskutir ė nis dienomis pa 
sirodžiusios stiprios šaioos 
R10 Grande do Sul Santa Ca 
tarina Paraná ir São Bau o 
estaduose padarė daug duos 
to lų žemės ūkiui Paraná eš- 
tade ypatingai nukentėjo ka 
vos plantacijos.

Brazil jos o|.03icijos parti 
ja MDB (-lovimento Democra 
tico Brasileiro^ nutarė nedaly 
vauti netiesioginiuose rinki 
muose kuriuose bus renka
mus iiespublikbs prezidentas 
ir estą tų ubeonatoriai MOU 
dalyvaus ue^ioginiuost rinki
muose š. m lapkričio 15, ku
riuose bua renkami nauji par 
lamento ir senato atstovai

..-ui'.»

Brazilijoje 1 r< j< kilioji n a 
organizuoti krašto apsaugos 
ministerija, kuri apjungtų vi
sas tris dabar esančias karo 
aviacijos ir jūrų ministerijas-

Brazilijos žemės ūkio mi 
nisterija projektuoja apsodin
ti medžiais Presidente Dutra 
piestą, kuris jungia 8. Paulo 
ir Rio de Janeiro miestus

kų choras, susidaręs iš kelio
likos lituanistinių mokyklų bei 
paskirų ansamblių, ..Tam cho 
rui pritarė (taipgi pirmą kar 
tą!) 31. kanklininko kanklių or 
kestras iš Cleveland, Ohio, 
vad u. Mikulskienė». Tenka 
pastebėti,,., kad įtaisyti kan
klėse garso stiprintuvams 400 
dol paaukojo J. Bachunas Šis 
orkestrai buvo gana pajėgus 
sudaryti taikų chorui tinka 
mą palytą. Dvi kontrabasinės 
kanklės tavo skardžiais bosi
niais žeiniftis skambėjimais iš 
gavo piįėirs kanklių akordus 
Dainų šventę dar paįvairino 
Jaunimo dfcongresaii suvažia 
vęs jaunimas savo atstovų 
iškilmingu ąžygiavimu amfi 
tratran Visa tai sunarė ne- 
papra tą įspūdį

Mišrusis 120J asmenų cho 
ras savo programą atliko įs- 

J Kačinskas. Paskutinis va
karėlis liaudies daina Rau 
da — J. Kačinsko ir Ko žilas 
ožys bliovė - VI Jakubėno 
išvystyta dzūkų svodbinė 
daina.

paskutinei trijų dainų gru 
pei dirigavo muz Alt Mikuls 
kis Atsikėlus ankstųjį rytelį 
—- liaudies daina K. V. Banai 
čio harmonizuota, Oželis — 
St Šimkaus harmonizuota ir 
išvystyta, ir J Žilevičiaus — 
Laisvės!

VAIKŲ CHORO STAIGMENA

Vaikų cho. as buvo mokyto 
jų pavyzdingiausiai papuoš
tas, nes kiekvienas vaikas sa 
vo partiją gerai žinojo. Šis 
visas choras ne urejo jokių 
kliūčių kokias sut.ko suaugu 
siu choras

Kanklių orkestras nepapras 

tautinė maloniai džiugino akį 
Lituanistinių mokyklų ciaina 
v<i m o mokytojų paruoštus cho 
rus puikiai vai ė dirigentas 
F Sbrolia. Pirmasis toks diae 
lis vaikų - horo pasirodymas 
buvo pavytzdingas ir visus 
$ventėts dalyvius pateukinan 
ti« Nors tokio choro sudėtis 
kjbekvienais metais keisis, bet 
šisje srityje organizuotai vei 
ktent, yra daug įvairių gali 
>ybių ir ateityje viso to ne- 
Jtjfcfiesti Priklausys nuo susi- 
Bmusių aplinkybių ir nuo mū 
•ą pačių sugebėjimų.

KANTATA

Šioje Dainų Šventėje pirmą 
kartą buvo pildoma specialiai 
prieš dvejus metus komp. Br. 
Badriūnui užsakyta kantata, 
kuri uėl užtęsto prašymo cho 
rus tepasiekė vos kelis mė 

niuose pavidaluo e ko! pa 
siekia aukščiausios nontra 
punktinės sudėtingos Fugos 
didingai banguojančių vienos 
paeikui kilos melodijų h g jū 
ros bangų bangavimo, palaips 
nitų išaugusių 1 galingą užbai 
gą Kompozitorius parodė di 
<eij savo kūrybingumo suge 
Oėjimą Sopramo partijų aili 
ko D Stankaiiytė, pajėgdama 
laikytis aukštumoje net pačio 
•e stipriausiose vietose, kor 
choras galingai traukia FF. 
Maloniai nuteikė ir antras so
listas, svečias iš Los Ange
les, bosas — bari t uas R Dab 
Šys. puikiai atlikęs savo par
tiją galingai skambančiu bat 
su Taip pat iš L-> Angeles 
gabi pianistė A A peikt tė, 
nors dar ja,.na bet techtnš 
kai Laisvai valdė s. nkią Kan 
tatos fortepijono partij į

Brazilijos automobil’ų fabri 
kai praeitą mėnesį pasiekė 
iki šiol dar nematytą vietos 
pramonėje rekordą pagamm 
darni 20.043 vežimus. Praei
tais metais per tą patį laiko
tarpį buvo pagaminta tik 8043 
vežimai.

Mercedes Benz do „Brasil F ' 
fab ikas daro bandymai? su 
naujai gaminamais aulo bu 
sais, kurie yra p i*i taikinti 
vietos kel ams provincijoje 
Naujai gaminamų autobusų 
motorai yra dauz' Stipresni 
negu paprastų autobusų ir jų 
vidaus įrengimas yra daug 
patogesnis Relei v,arts negu 
paprastų auiobubų vidaus įren 
girnas.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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LAISVA, UGNINGA, NEŽABOTA
ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS PO PASAULIO LIETUVIŲ JAI NUMO 

STOVYKLOJE STUDENTŲ ATEITININKŲ SĄJUNGOS 
SURUOŠTO literatūros VAKARO

Mūsų tauta bandymo dieno 
se drąsos bei įkvėpimo rado 
ir randa poezijoje. Kaip se
novėje dainiai, traip dabar po 
etai sužadina širdis ieškoti 
piino gyvenimo, nepasiduoti 
kasdienybės slėgimui, rasti 
groži) savo aplinkoj, savo ar 
timo sieloje.

SAS literatūros vakare da 
lyvavusieji poetai Aistis ir 
Bradūnas yra gal daugiausia 
radę žodžių neužmirštamai iš 
reikšti savo tautos sielą.

JONAS AISTIS paliko tikro 
poeto vaizdą. Ne vienas esą 
me leklamavę jo eilėraščius, 
ir jis mums buvo lyg legen- 
d i. Pamatėm jį išgirdom jo 
balsą pajutome programos 
vedėjos E Bradūnaitės šilu 
mą jam (ji mus išmokė dai 
nuoti jo «Lopšinę»), ir tapo, 
me dalimi tos p .slapties, ku 
rią tikrieji poetai neša savy 

: ' je Jeigu mes jo temomis ra 
šytume, gal mūsų eilėraščiai 
būtų kampuoti nelygūs nėra 
mūs kaip mes patys Bet mes 
vlstiek atsiliepiame šitam žmo 
gui, lietuvių taurą lydėjusiam 
jos išskliidyme ir ebestonn 
tj šalia jos Gai ne šalia — 
gal labiau jos viduje jos š r 
dy Per jo poeziją mes gali 
me pažinti nepriklauso os 
Lietuvos studentą galime ta 
biau suprasti savo tėvus Nes 
asmuo, kurį randame Aisčio 
poezijoje, yra ne vien Jonas 
Aistis, bet yra dvidešimto šimt 
mečio vidurio lietuvis ir jį 
pažinti mes turime Nors mes 
kitokį, mus tebežavi ta Lietu 
va kurios neturime ir kurios 
tokios kaip buvo, niekad ne 
bebus tokios, kokia ji yra 
Aisčio poezijoje

iNfanas va (Siūlaitis 
kalbos ir stiliaus meistras. Jo 

kūrybą skaitėme ir jos klau
sėmės su pavydu, nes mūsų 
kalba ne tokia turtinga ir ne 
begalim taip gerai pagauti kai 
bos jautrumo Džiaugėmės jį 
pamatę išgirdę, turėję savo 
tarpe. Nuo mažens skaifeome 
jo noveles net stovyklose jas 
vaidinome, ir buvo gera pa 
matyti Elenutės, Antanuko ir 
kitų kūrėją Jis yra klasikas, 
anie kurį girdės mūsų vaikai 
ir mūsų vaikų vaikai jeigu 
tik išliksime lietuviais savo 
dvasioje.

KAZYS BRADŪNAS. labiau 
už bet kurį dabarties žinomą 
poetą, atlieka senovės dai
niaus ir modernaus poeto 
vaidmenį. Kaip dainius, jis ža 
dina, gaivina, ramina Kaip 
modernus poetas, jis išreiš 
kia mūsų laikais ypatingai 
jaučiamą egzistencinę įfcam 
pą. Ir tai Bradūno poezijoje 
yra pasireiškę galinga harmo 
nija. Įsigilinus į jo kūrybą, 
pajuntama, kad mūsų pašau 
lis yra vientisas, kad visi 
esame praeities vaikai ir šios 
dienos broliai krauju ir dva
siu evoliucija. Liaudies dai
nų ilgesinga melancholija su 
tampa su Čiurlionio nerimau 
jaučius jūros ūžimu realy 
bė yra ne vien ramybė no 
vien nerimas bet abu drau 
ge Paviršutiniškai skaitant 
Bradūno eilėraščius, pagan.ii 
ritmą, skambesį Įsijautęs pa 
gauni realyoės sąvoką, ku 
ri giliai optimistiška, bet ne 
lengvabūdiška; rimta ir nuo 
šit‘di. Ji nenusisuka nuo s-kaus 
mo. bet jo neper ėda, nes 
skausmas yra dalis gyveni
mo ir prasmingas tiktai visu, 
mos konteKste. Didelės, ges 
tų reikalaujančios retorikos 
gal ir nerasim Brądūao kury

mT'SJ' > [ v? 

boję, bet joje yra tikroji re 
torika, tikrasis garsinis ir 
reikšmingas žodžio vartoji
mas taip, kad kiekvieras žo 
die neša realybę tiek k ek 
simbolis ją gali išreikšti.

Džiaugtumės Bradūno vi
sos kūrybos rinkiniu, velku 
papildomu naujais tomais. Bū 
tų labai gera vienoje vietoje 
turėti visą jo poezija, kad 
galėtume pajusti tikrąjį, lietu
viškąjį jos skonį Jo kūryba 
yra pergyvenimas, kuris ne
gali nepaveikti, ir ai padeda 
mums priartėti prie realybės 
supra imo bei ptfiešingybių su 
derinimo savuose gyveni 
muose.

BIRUTĖ PŪKELEVIČ ÚTÉ 
— beletriste, poetė, aktorė, 
režisierė — net nuostabu, ir 
viskas mus apsupo tą vakarą. 
Gaila, kad nebuvo trupučio 
šviesos kad galėtume įžiūrė 
ti jos veido niuansus Ji mus 
perkėlė i kitą pasaulį — dra 
ma tai daro o tas «kitas 
pasaulis- yra mūsų kokio per 
gyvenimo esmės pagavimas, 
šituo atveju vaiko brolio, my 
limojo mirtis. Jos besikiau 
sant, per galvą ėjo «Aštuonių 
lapų» vaizdai, «Metūgių» fra 
zės Ir žinai, kad ji didelė 
rašytoja, kad ji mums yra 
svarbi.

VITALIJA B< GUTAI Ė, ar- 
tiii.iaus a mums amžiumi, yra 
nemažai atsiekusi Pajutome, 
kao ji yra lyg susikryžiavi 
mas to. kas buvo, ir kas dar 
bus Gaila kad ji ilgiau ne
pabuvo stovykloje su mumis; 
nes būtume norėję su ja su
sipažinti,, išgirsti jos nuomo 
nes literatūros ir išeivijos 
klausim is. Iš yisų dalyvių ji 
mums ma iaushai pažįstama: 
dar neturi tokio visuotinio 
vardo, kaip kiti, dar nėra taip 
plačiai žinoma Jos vardas 
mūsų nuo mažens nelydi ir 
todėl būtų buvę gera artimiau 
susipažinti. Jos kūryboje ga 
lime rasti tą moteriškumą, ku

ris lyg spinduliavo rinkiny 
«Veidrodis jūros dugne». Lau
kiame naujo rinkinio

ALOYZAS BARONAS realis 
tiškai atkūrė mūsų laikų ne 
retą vaizdeli Stiprūs išsireiš
kimai ir vaizdai leido pajus
ti jau ir amerikiečių prlpažin 
to rašytojo stilių O Barono 
humoristinių eilėraščių klau 
sank buvo proga pasijuokti 
ir atsikvėpti («comic rekeb) 
Jautrus berniuko atvdzdavi 
mas kalbėjo apie rašytojo 
gilų jautrumą gyvenimui.

Bet kuri stovykla būtų lai 
minga literatūros vakare sve 
čiu turėdama vieną šitų rašy 
tojų Birželio 0 d. vakaras 
buvo gal vienintelis toks di 
delis litera Gros vakaras, ku 
rį teko ar teks daugumai mū 
sų matyti: Jonas Aistis, Ka 
zys Bradūnas, Antanas Vai 
ciulailis, Birutė Pūkelevičiū 
tė Vitalija Bogutaitė Aloyzas 
Baronas Vakaras kaip visa 
stovykla, buvo kažkaip neįti 
ketinąs grandioziškas pilnas 
kažko, ką tik grįžę namo su
prasime, nes iš karto įspū

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Rezidencija Raštinė
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

Tel 31 2548 4 o - Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 ik’ 18,00 vai.

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA-
RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik

tų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

1966 m, rugpjūčio 11 d

džių per daug. Tada pajusi 
me, kokį poveikį mūsų gyve
nimuose šios savaitės šie va* 
karai yra padarę.

M. S.

DABARTINIS REŽIMAS tru 
pūtį reformavo sovietinį «par 
lamentą»: padidino deputatų 
skaičių nuo vadinamųjų sąjun 
ginių ir autonominių respu
blikų. Ltetuvos teritorijai duo 
ta 32 atstovai, vietoj 25, bet 
užtat septynioms apygardoms 
teskirti deput&tai rusai, Lie
tuvoje negyveną ir su Lietu
vos gyventojais n-eturį nieko 
bendra. Būtent; Varėnos apy
gardai paskirtas deputatas — 
gen Gusakovskis, Klaipėdos 
apygardai — laivo kapitonas 
Ivanovas, Kretingos gen. 
Jefimovas, Mažeikių apygar 
dai paskirtas — Maskvoj gy
venąs rusų kino sąjungos vai 
dininko sekretorius Kulidža- 
novas, o Švenčionių, Anykš 
čių apygardoms ir Šiaulių 
miestui paskirti kiti trys ru
sai.

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS iii LAISVĖS VAIZDAI 1861 - 1864

J XXXI

(tąsa)

— Tamsta sakai, — kreipė
si jis į Planką, — kad įvyko 
kuone stebuklas — simbolinis 
Lietuvos ir .,enki'jos susijun
gimas. Jis įvyko ant Alekso
to tilto. Siauras ir nepasto
vus unijai pagrindas, mano 
poaai ... Be to, aš nežinau, ar 
Lietuvos žmonės iš viso pa
norėtų susivaržyti naujais uni 
jos ryšiais Pirmoji unija su
iro, mums tik skarmalus pa
likusi.

— Na, ką čia, kunige . — 
atlaidžiai šyptelėjo Pianka, 
tarsi Mackevičiaus pastaba 
nė dėmesio nebūtų verta

Tačiau Jadvyga susidomė
jusi pasižiūrėjo į kunigą. Ko
kia nauja mintis!. Paskui 
klausiamą žvilgsnį nukreipė Į 
Viktorą Šis nežymiai trūkte 
Įėjo pečiais Klausimas jam 
pasirodė įdomus, tačiau ne
aiškus.

Toliau ponas Pianka vaiz 
gai nupasakojo, kaip susijun 
gusi procesija ėjo Ga liavą 
kaip prie jos prisidėjo Veive 
riai kaip buvo atlaikytos pa 
maldos ir kaip užnemuniečiai 
«koroniažai». lydėjo «žemai 
čiusir lietuvius» atgal į Kauną.

Čia pasakotojas panoro at 
sikvėpti Steponas pripylė 
jam arbatos, jis nugėrė kelis 
gurkšnius ir susitelkęs valán 
dėlę tylėjo. Tada vėl prabilo. 
Dabar jis ėmė pasakoti kokį 
milžinišką įspūdį padarė Vii 
niuje pirmosios žinios apie 
Kauoo manifestaciją Nežinia 
iš kur ėmė sklisti gandai, kad 
Kauno precesijos einančios į 
Vilnių. Tad reikią jas tinka 
irai sutikti Vilniečiai ėmė 
buriuotis Pohuliankose ir Kau 
no kelyje. Apskaičiuota, kad 
kauniečiai turėtų atvykti rug 
piūčio 15 ar 16 dieną Lau 
kiančiųjų minia nusivylė, bet 
savo patriotinius jausmus iš

liejo atlankiusi Konarskio nu 
žudymo vietą

Tada jau tikrai nustatyta, 
kad kauniečiai pasirodys rug 
piūčio‘18 d sekmadienį, 8 
vai vakare. Didžiu.ė minia 
nuo Aušros va tų traukė į Po 
huliankas Čia jau iš anksto 
spietėsi daugybė žmonų. Kaž 
kas ėmė Jaukti rjau ateina, 
jau ateiua!» Visi puolėsi p ir 
myn, prasiveržė pro kazokus, 
bet prie miesto vartų kelią 
pastojo kareiviai su atstaty 
tais durtuvais. Minia puolė 
juos basliais ir akmenimis, 
kareiviai priešino-i ginklu. 
Susirėmimo metu buvo sun 
kiai durtuvais sužeisti mani 
festantų vadai — bajoras Kry 
ževičius ir amatininkas Vėl 
cas Kareiviams į pagalbą at 
skubėjo raitų kazokų eska 
dronas, ir minia buvo išsklai 
dyta. Esą daug sužeistų abie 
jose pusėse.

— Tai matote, ponai, kaip 
diena ėš dienos vis kaitriau 
liepsnoja kovinis įkarštis! — 
sušuko baigdamas savo paša 
kojimą ponas Pianka. — Nie 
kas nei durtuvais nei šautu 
vais, nei apmotomis neįstengs 

jo užgesinti. Kai ateis ta d®e 
na, kai bus duotas ženklas, 
sukils pavergtos tėvynės sū 
nūs su ginklu rankoje, ir lais 
v ė bus iškovota!

Survila tėvas sėdėjo nulei 
dęs akis, Kudrevičius su Šilin 
gu pasižiūrėjo viens į kitą 
nustebusiais žvi'gsniašs tik 
Jadvyga su Viktoru karštai 
spaudė Pjankai ranką, be ato 
dairos pritardami jo revoliu
ciniams jausmams.

Tuo tarpu ponia Survūienė 
primygtinai sodino pavėlavu
sį svečią prie stalo ir įsakė 
Steponui atnešti stipresnių už 
kandžių

Pasinaudodamas tuo, Mac 
kevičius atsiprašė norįs pa
sikalbėti vienudu su Akelai
čiu, Kai juodu išėjo į veran 
dą, kunigas ištraukė iš erd
vių savo kišenių ryšulėlį:

— Šituos popierius prašė 
tamstai įteikti studentas Bro 
nislovas Bucevičius. Jis jau 
du kartus buvo tamstos raštų 
reikalu Klaipėdoj. Blogai, po
nas Akelevičia! Valdžios agen 
tai susekė, kokiu reikalu Bu 
cevičius lankėsi Horcho spaus 

tuvėj, ir išvogė tamstos raš 
tas. Rusijos konsulas užpro 
testavo prieš tamstos p okia 
macijų ir Donelaičio «Metų» 
spausdinimą. Kai ką Bucevi 
čius čia tamstai grąžina.

Akelaitis išvyniojo ryšulėlį. 
Rado ten dvi išspausdintas pa 
triotines revoliucines giesmes 
savo paties išverstas iš len
kų kalbos Bueevičius rašė 
kad Donelaičio poema ir Ake 
laičio proklamacijos «Groma- 
ta Vilniaus senelio» ir «Pasa
ka senelio» pateko į Rusijos 
valdžios agentų nagus ir kad 
dėl to didelis pavojus gresia 
ne tik Bucevačiui ir Akelai
čiui bet ir visiems, kurie 
apie tą reikalą žinojo.

—- Labai nusiminė Akelai
tis dėl tokių naujienų.

— Aš jau seniai žinau, kad 
žandarai ir policija mane se
ka, Jei kaip tai spruksiu į už 
sienį. į Prancūziją. Ten yra 
daug savų žmonių.

(B. D.)
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Straipsnius ir> ‘korespondencijas redakcija taiso savo 
nuožiūra. Nenaudoti straipsniai grąžinami tik autoriui pra 
šant. Pavarde, pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Planeta Marsas, kuri turi Romos karo dievaičio vardą, yra lengviausiai pastebima 
naktį dėl savo rausvos spalvos. Ji yra dvigubai didesnė už mėnulį ir nuo žemės nutolusi 
150 toliau negu mėnulis. Pirmasis, kuris savo teleskopą nukreipė j Marsą buvo italas Gali
leo Galilei 17 šimtmety. Jis joje matė kalnus ir jūras. Buvo galvojama apie galimumą gy 
vybės joje. Žmonių fantazija sukūrė įvairių istorijų apie marcijanūs, viršžmogius i augiau
sia Marso studijoms laiko ir pinigų pašventė Bostono astronautas, jau miręs Percival 
Lowell.

Bestudijuodamas Marsą lis nusakė 1905 m., kad turi būti atidengta netoli Marso ir 
kita planeta, kuri iš tikrųjų buvo atidengta 25 Kietais vėliau — Plutonas.

Kodėl NeiSsijudinama?
Keletą kartų buvo skelbta ir prašyte, nedegsiant regis* 

truotis visiems, kas mano vykti kitais metais Argentinon į 
Ketvirtą Pietų Amerikos Liet ivių kongresą. Deja, iki šiol 
vos vienas kitas teužsiregistravo. Gal manoma, jog dar yra 
daug laiko? Ir taip ir ne. #

Brazilijoje gimusiam ir augusiam jaunimui laiko yra. 
Jie sako, gali gauti reikalingus dokumentus per keletą 
dienų

imigravusiems gi iš Lietuvos ar kitų kraštų, nors ir Bra 
zilijos piliečiams yra daug sunkiau. Užsienio paso, Urugva 
jaus ir Argentinos vizų gavimas ima nuo 4 iki 6f mėnesių lai
ko Juk visas tų konsulatų čia duodamas vizas turi patvir. 
tinti Argentinos ministerijos o iki ten nueina ir grižta doku 
mentai, iki ten peržiūri ima daug laiko. Tad, kas rengiatės 
važiuoti nieko nebelaukdami, tučtuojau užsiregistruokite Vi 
la Zelinos klebonijoje, ar patys imkitės savo dokumentus 
tvarkyti.

€) l\aip su Jaunimu
Džiaugėmės kad S. Paulyje įvykusiame kongrese daly 

vavo gražus būrys Argentinos jaunimo, kurs gražiausiai pa 
sirodė ir scenoje. O kiek ir kas mūsų jaunimo vyks į Argen 
tiną? Šauniausiai Brazilijos lietuvius atstovauti gali tik mūsų 
Ben ruomenės choras su daina ir šo ėjais? Bet chorui ten 
nugaben i reikia n mažai lėšų. Ir ne kiekvienas choristas 
tegalėtų apsimokėti kelionės išlaidas Ar nelaikąs imtis va
jaus pinigams sukelti tam reikalui? Žinoma jei choras su
tinka tenai vykti. Uždelsta viena kita savaitė gali visą rei 
kalą sugadinti. Nebent choras turi turtingų mecenatų, kurie 
ir be vajaus visas jų kelionės išlaidas padengs??

Trys šimtai dukterį!
Užsienio lietuvių spauda 

mus pasiekia taip pavėluotai, 
kad daugelyje atvejų beveik 
negalima nieko pavartoti mū 
sų skaitytojų labui. Tačiau 
kartas nuo arto, kad ir jau 
gerokai pasenusiuose laikraš 
čiuose randasi tokių pragied 
rulių, kad rodos, jie niekad 
nepasens Ypač, kad netrūks 
ta mūsų spaudos puslapiuose 
rietenų, barnių, tai pozityvios 
žinutės yra itin gražios

Štai skaitau Siaurės Ameri 
kos Lietuvių dienraštį «Drau
gą»: Jo balandžio 27 dienos 
laidoje randasi straipsnis, pa 
vadintas «Trys šimtai duktė 
rų vienoje šeimoje». Aprašo 
Lietuvos Dūk erų veik 
lą, kari per savo veiklos šeš 
fcuosšus metus išaugo į beveik 
trijų šimtų narių būrį. Tai ne 
politinė grupė, jos narės ne 
trimituoja savo veiklos darbų 
ir sepramogoms ji sukurta, 
o kovai su vietiniu vargu. 
Gal nedaug kas žino kiek 
šiandien randasi mūsų tautie 
čių ligoninėse be tarbo, ar 
kokis nelaimės ištikti be jo 

kios pagalbos Jų padėtis ti
krai tragiška, nes randasi sve 
timame krašte, be artimųjų.

kartais išrūpinti pensiją, 
ar padėti apsigyventi kur 
prieglaudoje ar įeiti į ligoni 
nę reikalinga įvairiausių for
malumų valdžios įstaigose 
kas formalumų nežinančiam 
yra tiesiog istorija be galo. 
Lietuvos Dukterys tarpinin
kauja valdžios įstaigose šel 
piamųjų reikalu Tam tikslui 
turi socialinį skyrių, kur dar
buojasi pityrusios moterys.

Nors jos n ekur nesirekla 
muoja, bet draugijos vardas 
ima populiarėti ir Į jos gre 
tas stoja ypač jaunos lietu, 
vaitės studentės, pa&iryžusios 
padėti į vargą patekusiam ar 
timui

«Šis frontas prieš lietuvių 
vargą Chicagoje vis stiprėja, 
ir smagu, kad jame ištviesmin 
gai stovi šaunios moterys, 
suburtos kun. dr. F. Gurecko 
ir vadovaujamos draugijos 
pirmininkės Elenos KučiUaie- 
sės su Kitomis valdybos na-
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U R U G V A J U S

GEDULINGŲJŲ Lietuvos811 
kakčių minėjimai Urugvajų ie 
buvo proga plačiau prabilti 
Baltijos valstybių laisvės by
los reikalu spaudoje ir radi
jo pranešimuose.

Kelios radijo stotys prane
šimuose ir komentaruose pri 
minė tragiškųjų įvykių sukak 
tį Lietuvoje, o «Clarin» radio 
savo «Laisvės Bal o» progra
mas visą birželio mėnesį sky
rė Lietuvos temoms.

Šiose programose kalbėjo 
Lietuvos atstovas Urugvajuje 
A Grišonas. pasiuntinybės 
spaudos attache K, Čibiras 
ir eilė urugvajiečių, tarp ku 
rių pažymėtinas dr T. Bre 
na buvęs senatorius, įžymus 
katalikų veikėjas ir juristas. 
Jis iškalbingai iškėlė svar
biausios teisinius, politinius ir 
moralkiias argumentus ku 
riais remiantis turėtų būti 
Lietuvai grąžinta nepriklau* 
somybė.

Penki Montevideo dienraš
čiai paskelbė straipsnius ta 
pačia tema.

Visuomeninis lietuvių aktas 
įvyko birželio 12 dieną para
pijos salėje po pamaldų už 
Lietuvą ir jos kankinius Bu
vo pradėtas ateito vo A. Grišo 
no, Lietuvių-Urugvajiečių Są 
jungos pirmininko J>: P. Mar 
tinez Berseche ir laisvųjų kū 
biečių atstovo ka bumis, Pa
pildymui .G. Mačianskas davė 
savo prisiminimų iš tragiškų 
dietnų tėvynėje

Meninę dalį atdiko Aido 
choras, solistė L Grišnienė. 
pianistė T. Drobniauskaitė ir 
deklamatorė B. Mačianskienė.

ARGENTINA

RUOŠIAMA Lietuviai Ar
gentinoje» antroji laida Taip 
praneša «Laikas* savo birže 
iio 16 d, laidoje, J. Brizgys 
ir J Papečk-ys jau pradėjo 
rinkti medžiagą tuo reikalu. 
Jie raštu ir per spaudą krei
piasi į visas Lietuvių organi

fiittiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitniiiiiuiiiiiiitiuiuiiiniiuiiiiiiiumitiiiiiuiirK

mis» — baigia savo straips 
nį Vi. R. Norėtųsi palinkėti, 
kad ši veikte rastų daug pa 
sekėjų ir S. Paulyje.

zactjas Argentinoje, kartu ir 
į pavienius asmenis ar veikė 
jus prašydami nedeteti su me 
džiagos įteikimu Šioje (aido 
je numatoma duoti daugiau 
teksto apie organizacijų veik 
lą ir įvairius visuomenės vei 
kėjus Argentinoje.

LIETUVOJE

SUPLĖŠY PŲ, subraukytų ar 
ko nors prirašinėtų balsavi 
mo lapelių birželio mėnesio 
sovietiniuose balsavimuose a. 
not oficialaus pranešimo, bu 
vo paduota per 636 tūtestan 
čius Ten sakoma kad jie 
balsavo «prieš*. Lietuvoje to 
kkų lapelių buvę apie 11 
tūkstančių. Tiek jų užrašė 
balsų skaičiavi - o komisijos. 
Bet kadangi .rinkimai slapti 
t d tiikrųjį tokių «liaudies prie 
šų» lapelių skaičių slaptai ty 
r i nė ja tik čekistai

Šį PAVASARĮ LIETUVOJ 
Vien valstybiniuose miškuose 
buvo 200 gaisrų. Tą praneša 
pats miškų ūnio ministras A 
Matulionis birželio 25 dieną. 
Tiesoj, itin nuostolingų gaiš 
rą būta Tauragės, Jonavos, 
Viesiejų ir Šalčininkų miškų 

I GALERIA D S ARTE PROCURA i

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do : 
(país procura material para ser exposto na SEMANA LI : 

TUANA, a realizar-se no fim do ano. į
Aceitam se quadros, trabalhos de* escultüra(em ma : 

= deira mármore, etc), arte fotográfica trabalhos ma iį 
I nuais, tudo emtm, que represemam motivos lituanos.

(Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen. : 
dentes de lituanos
Favor preencher formulário abaixo e remete-lo à i 

9 PADRES JESUÍTAS, Rua Lituânia, 67, Moóca, Sâo Pau- /
I lo, 13, Capital •

| Nom e....................................................................................... :

| Trabalho apresentado... ..................................      .;

I Endereço para possível entrevista........................... ....___ -

Providenciar foto, com breve biografia, para im- J 
I pressão de pequeno livro dos expositores. i
I NOTA: A Exposição terá caráter puramente,, filan- i 
9 tropico- cultural, não sendo nada dobrado do artista e ■ 
I proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- í 
I sições. ' ' I

ūkiuose. Bet ypač daug gaiš 
rų buvę Kuršių Neringoje

Čia vien tik birželio 10 die 
ną kilo 31 gaisras sako 
A, Matulionis, ir prideda, kad 
iš viso Klaipėdos girininki- 
j kasdien kyla po keletą 
gaisrų.

VIEŠOSIOS MILICIJOS mi
nistras A Ga levičius per 
liesą kreipėsi į visuomenę, 
kviesdamas padėti suvaldyti 
chuliganus. Su jais nebesusi- 
doroja ne tik milicija, bet i» 
«draugovininkai» (savanoriai 
milicijos pagelbiniakai) kurių 
s aičius lietuvoje siekiąs be 
ne kelias dešimtis tūkstan
čių .

stel ūžės ąžuolas (12 
km. j šiaurės vakarus nuo Zą 
rasų) Europos ir Amerikos 
spaudoj pagarsintas, k.ip se
niausias medis Europoje Bū 
vo žinia kad po prieš kiek 
laiko atliktos «operacijos» 
ąžuolas šį pavasarį gražia 
sužaliavęs ir žadąs dar ne 
trumpai pagyventi.
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PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO META!
MÚSU JĖGOS,MÚSU ŽlN< OS. LAISVA! LIETUVA) TĖVYNEI

Kotryna Grigaitytė

NEŽINOMAS KARYS
Ak niekas nepašventino duobės
Ir kryžium nepaženklino kapų!
Tik rūstūs ąžuolai
Garbės sargyboje budės,
Ir iapkritys raudos
Ant Nemuno k-rantų
Mes dedam įrašą savon širdin,
Nelygioje kovoje tau kritus:
Tu būsi laisvės pamatų
Nedūžtantis granitas

Rymantė Steponaitytė Rašo
VII

Praėjusį ketvirtadienį (VII.18) kone visi ‘Darbininko» 
savaitraščio redaktoriai suvirto Į mūsų klases Fordham'» 
Universitete. Teiravosi, fotografavo ir kiekvieną studentą ats 
kirai ir visus drauge apklausinėjo apie Kongresą Dainų 
Šventę ir literatūros vakarus bei lituanistikos kurtą. Beveik 
visas laikraščio numeris mums skirtas Po visų tų kaman
tinėjimų ir «šaudymų» turėjom bendras vaišes Dabar tik ir 
laukiame «Darbininko» pasirodant .

Penktadienį aplankėme prelatą Barkūną, Jis mus labai 
svetingai ir maloniai priėmė bei užnuodijo šaunius pietus. 
Apžiūrėjom jo gražiąją bažnyčią, tokią lietuvišką ir artimą 
mūsų širdims

P- latas prisiminė savo kelionę po Pietų Ameriką ma 
no mamytės vaišingumą ir visą šeimą kas man a meniška' 
buvo itin malonu.

Vytauto Strolios ir Giedrės haiGsaufs dėka paskutinį 
savoitgalj praleidau Bosione toje John Kennedy ir jo žmo 
nos tėviškėje labai kultūringame miest Lai visų senųjų ameri 
kiečių pas didžiavimas .Aplankėm žymiuosius miesto muziejus, 
universitetus parką ir pvaž<=avome visą miestą

Užsukome ir pas didelį mūsų tau osakos puoselėtoją p 
Mažulį Kadanngi mes kaip dabar studijuojame tautosaką, 
tai su didžiaus u įdomumu, klausėmės jo pasakojimų ir ver 
tėm jo surinktas vertingas jsnygas

Čia Bostone susitikau du draugus iš Vokietijos ir drau 
gę iš Argentinos, be to dar keletą jaunuolių atvykusių iš ne 
tolimo Worcester, Mass Ir vėl smarkiai pabaliavojom Ginta 
ro Karoso skiepe įruoštame klube

Dilelis užsieniečių jaunimo atsisveikinimo balius rengia 
mas liepos 23 dieną Naujorke. Po jo jau teks daug kam 
traukti į savo gyvenamus kraštus Mes taip labai čia susigy 
venome, susidraugavome visi tapom viens kitam toki mieli, 
kaip vienos šeimos nariai Tikrai širdį drasko mintis, kad 
reiks išsiskirti..

Su Diev!
Rymantė

Išvykos i Paiol Grande programa
ŠARADŲ. DIA 13 de AGOSTO 

u 00 hsr. saida de V, Z&lina, 
14,0d hs chegada.
15 00 hs. instalação,
15,00 às 18 00 hs. esporte,
18 00 às )9 30 hs. jantar,
19 30 às 20 30 hs. eonferen 

eia, discussão,
20,30 às ~3,00 hs esportes,
23,00 hs despedida e re

colhimento

DOMINGO, DIA 14

7,00 hs desperiar,
7,30 hs missa,
8 30 hs. café,
9,00 ás 17,00 hs, Baú ou 

outra excursão,
18 00 hs jantar,
19,00 às 20,00 hs. conferên 

oía, discussões.
20,00 às 23,00 hs. fogueira,
23.00 hs. riespedida e reco 

Ihimento.

SEGUNDA FEIRA, DIA 15

7,00 hs. despertar,
7.39 hs. missa.
8 30 hs café,

.Ou às 12,00 hs, tempo li
vre',

12,00 hs. almoço,
13 00 às 15,00 hs. tempo 

livre,
15 Ó0 às 16,00 hs. preparar 

para saída
16 00 hs partida,
21 00 hs São Paulo.

BCXKXSJgr.~VWMr~ 'M WI

PâSâkojâ Júrâté

Į Jaunimo Kongresą Čika 
goję buvo atkviesta iš Ausara 
lijos Jūratė Reisgytė. Per 
‘Laisvės Žiburio» radiją Nau 
jorke buvo perduotas šis su 
ją pasikalbėjimas:

— Kalbėti apie save - at
sakinėjo į pirmą paklausimą 
— aš daug ko neturiu, nes 

nedaug metų tegyvenau Gi 
miau prieš šešiolika metų 
Aus rali jo j Baigiau pradži< s 
mokyklą lietuvišką savatga 
lio mokyklą, dalyvavau mo
kyklos vaidinimuose priklau
siau skaučių draugovei. Jau 
metai kaip vadovauju ^yd 
ney tautinių šokių grupei 
Eau krašto kultūros tarybos 
rengiamų meno dienų komite 
te ir pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso Australijos cen
triniam komitete.

KL.: Kas organizavo de 
monstracijas prieš J Paleckį?

ATS.: Pirmąsiąs demonstra
cijas, važiavimą į Camberrą 
padėjau organizuoti aš Pa 
grindinis mano rėmėjas buvo 
ponas Kedys O geriausias 
talkininkas — mano brolis Ri 
mantas Antros demonstraci 
jos Canberroje buvo organi
zuotos Camberros pavergtų 
tautų komiteto Paleckio iš 
leistuves yuney aerodrome 
organizavo ponas Kedys

KL : Kaip atpažinote Palec 
kį ir koks buvo su juo pasi 
kalbėjimas?

ATS : Paleckio mes nė vie 
nas nebuvome matę, taigi ir 
nepažinom. Kai po keturių 
valandų stovėjimo su plaka 
tais prieš parlamento rūmus 
pradėjo temti mes plakatus 
pasidėjom į mašinas, o patys 
susigrupavom prie parlamen 
to laiptų. Stebėjom visus išei 
nančius delegatus Pagaliau 
pasirodė rusų delegacija, o 
viduryje rusų apsuptas mano 
akimi į lietuvišką panašus ve-i 
das Norėdama pasitikrinti lie 
tuviškai sušukau

— Labas, ponas Paiecki!
Tas lietuviškas veidas ateis 

kyrė nuo rus>ų ir šypsodama 
sis atsakė:

— Sveiki, tautiečiai.
Mums jau paaiškėjo kuris 

yra Paleckis. Bet aš norėda
ma išgirsti ar jis viešai prisi
pažins, kad jis lietuvis, sušu

kau:
»- Ar jūs lietuvis?

taip aš liemvis — at 
sakė ecki>.

— Fai ku Liet iv<»> ėliava?
— \š ją imu bu '■> Palec

kio atsakymas man
Po šio mano pokalbio mes 

pradėjom kalbėti angliškai 
kad kiti delegatai galėtų su
prasti

Paleckis buvo klausiamas:
— Kas j is išrinko? Kaip 

jums einasi, Stalino berneli? 
Kodėl nėra Lietuvoje laisvų 
rinkimų?

Paleckis bandė aiškinti, kad 
mes per jauni tai suprasti, 
bet kai išgirdo «Išdavike», 
«Judai», «Komunistų pakali
ke» ir kitus šūkius pabaksno 
jo sau į kaktą ir nuskubėjo 
su savo palydovais į pilką 

-°-.... ......—

ATENÇÃO

ACAMPAMENTO LITUANO

ONDE, No PAIOL GRANDE, recanto que é uma 
verdadeira Suíssa brasileira, à 200 kirns, de S. Pauio 
(perto de Campos de Jordão)

QUANDO? dias 13 — 14—15 de Agosto de 1966 
Partida dia 13. sábado:

às 9,00 horas saída de V. Zelina para a Moóca 
às 9,10 horas saída da Moóca, R. Lituania, 67 

Volia dia 15 (saída do P Grande às 14 hs )
Preço 30.000 cr. — inclue todas as despesas 

(viagem, estadia, etc.)
Condições de pagamento:
10.000 cr. no ato de inscrição
20,000 cr, até 5 de agosto
Levar roupa esporte e roupa e.e cama.
QUEM PODE IR? Todos acima de 13 anos de idade 
^FRAÇÕES: Esportes, (natação, passeios a cavalo 

basquete, ping pong, patinação etc.); conferências, me
sa redonda, fogueira, show, etc.

QUEM ESTA ORGANIZANDO? A Comissão deTra 
balhos do ‘Ano da Juventude Lituana».

COM QUEM INSCREVER-SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações,, tel.*07/ 46-1217-
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5-0171.
Ricardo Brazlauskas, Mooea, Dias Leme 544.
Helena Šimonis — V. Zelina, Tel. 63-4938,
ATENÇÃO Não espere o último dia para se ins

crever, pois há limite de lugares

mercedes.
KL : Ar jūsų pasikalbėjimą 

girdėjo kiti delegatai bei žur 
nulietai?

ATS: Šį pokalbį su Palec 
kiu girdėjo ir matė beveik 
visi suvažiavę deb gatai, ku 
rie juokėsi ir fotografavo 
Australų žurnalistai buvo su 
mumis nuo pat demonstraci
jos pradžii s iki galo. Grįžda
mi į Sydney mes jah girdė
jom apie demonstraciją pra
nešimus per radiją o ryto 
jaus dieną skaitem visuose di 
džiuosiuose australų laikraš 
čiuose;
\RL.: Kas davė mintį išgau 

ti parašą Jungtinėms Tautoms 
peticijos lape?

ATS: Gauti paraša po pe
ticija buvo mano idėja. Aš tai 
norėjau padaryti Camberroj, 
bet skubėdama pamiršau pe
ticijos blanką, o Camberroj 
negavau.

KL : Kaip buvo gautas pa 
rasas?

ATS. Peticijos blanką aš 
išėjau į autografų knygutę. 
Sydney aerodrome restorano 
patalpose, rusai buvo sušau
kę spaudos konferenciją. Tos 
konferencijos metu aš prasi
skverbiau pro rusus ir anglii 
kai paprašiau Paleckio para
šo iš manę Knygutę paėmė 
oficialus delegačių s ve rtėjas 
ir pa rięi- norėjo duoti Pa 
lecKiui o - greta jo sėdėjęs 
rusas ur Karlą pavartė kny
gutes tapus ir padavė Palec 
kiui aleckiui paėmus, tre
čias rusas sėdėjęs jo kairėj, 
atvertė ir pasižiūrėjo knygu
tės virše j. Galų gale Faleç
ais pradėjo pasirašyti. Dar 
nebaigęs, jis mane angliškai 
paklausė:

— Jūsų pavaruė?
— Miss Reisgys, — aš atsa 

kiau
— Tai tu lietuvaitė.
— Taip, patvirth.au aš.
— I u buvai Canberroj, — 

pasakė Paleckis, į mane ge 
rai pasižiūrėjęs

(pabaiga 5 pusi.)
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Dom Pedrito atsitikimai.

Traktorininkų atlyginimai 
kolchozuose yra patys geriau 
si. Vistik valdžia dar nori pa 
trauksi daugiau jaunimo į šią 
specialybę. Mechanikus ren
giančiose mokyklose moki
niams bus duodamos stipend! 
jos. Mokyklas baigiantiems, 
praktikos metu, bus moko
mas netik pilnas atlyginimas 
už darbą, bet duodamas ir 
maistas nemokamai.

pusi, g 
■imi—..OMim-r.,,,,, i i—■■'■i'1"

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p, 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423.

Iždininkas p, JORGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.

LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S. PAULY:

ipabaiga iš 4 pusi.)

— Taip, buvau, — atsakiau.
Tuo metu jis baigė pasira

šyti ir, paduodamas man kny 
gutę, sako:

— Tu turėtum nuvažiuoti 
Lietuvon, Pamatytum, kokia 
ten pažanga padaryta. Toki 
kaip tu būtų tinkamai sutikti.

—■ Ponas Paleckį, ar aš ua- 
cė? — aš paklausiau,

= Ne, tu ne nacė, — atsa
kė Paleckis.

— Ar aš fašiste?
— Ne, tu ne fašiste. Tu per 

jauna fašiste būti. — atsakė 
Paleckis.

— Tai kam jūs žurnalistam 
kalbėjot nesąmones, kad mes 
naciai ir fašistai?

Paleckis man nieko nebeat
sakė, ir aš nuėjau toliau.

• KLKnp sužinojo žurna
listai. kad esate gavusi para 
šą ant Jungtinėms Tautoms 
peticijos?

ATS.: Visas mano pašnekę 
sys ir Paleckio pasirašymas 
vyko žurnalistų akivaizdoj. 
Man pasitraukus nuo rusų jie 
tuč tuojau mane apstojo, ir 
prasidėjo parašo ir manęs fo
tografavimas filmavimas ir 
klausinėjimas Paleckis tapo 
pamirštas aleckis ia o pa 
mirštąs Žurnalistai audė ir 
klausinėjo kitus demonstran
tus

KL.: Jūrate, ką galite pa 
sakyti Amerikos lietuviškam 
jaunimui?

ATS : Laisvam pasaulyje gy 
venaračiam lietuviškam jauni
mui aš norėčiau pasakyti kad 
mes galim padaryti daug dau 
giau. negu padarom Aš nore 
čiau padėkoti mūsų vyresnia 
jai kartai už teisijgą nušvie
timą gyvenimo sąlygų mūsų 
tolimojoj tėvynėj. Aš norė

liau prašyti, kad vyresnieji 
laikytų mus jų darbo ir įsi pa 
reigojtmo ne tik ta’kininkais, 
bet ir paveldėtojais. Ir kad 
toms pareigoms mums padė
tų pasiruošti. Mes užaugom 
laisvuose kraštuose. Mes nau 
dojamės laisve. Mes diskutuo 
jam ir rūpinamės Azijos ir 
Afrikos tautelių laisve ir tei 
sėmis Tuo labiau turi rūpėti 
mūsų kraujo brolių ir seserų 
laisvė, Lietuvos laisvė. Už ją 
turim kovoti visomis demo
kratiniuose kraštuose leisti
nomis priemonėmis bei priim 
tkiais metodai . Daugiau jau
natviškos ugnies! Ir tebūna 
mūs jėgos mūsų žinios, lais 
vai Lietuvai tėvyn'ei.

PEREITAIS METAIS, kai 
Rusijoj derliai buvo biogi, 
Lietuvoj priešingai buvo ge 
resni, negu kada nors yra bu 
vę bolševikinio ūkininkavimo 
laikais Optimist-škoje propa 
gandinėje statistikoje skelbia 
ma, kad derliaus vidurkis bu 
vęs net 16 centnerių iš hek
taro. Šių metų perspektyvos 
tačiau kitokios

Docentas p Vasinauskas 
se os mokyklos agronomas, 
savo straipsnyje «Didieji ir 
mažieji kaimo rūpesčiai* (Tie 
sa, gegužės 25) pasakoja;

«Simne prilyta tiek, kad 
penatą dieną neišeina į' lau^ 
ką. Kalva ijoje pirmininkas 
L >tatulevičius dejuoja kad 
išdžiūvo laukai. Pirmosios avi 
žos pasėtos balandžio pra 
džioje Kaip gera būtų kad 
joms kiek palytų Kėdainiai 
skęsta obelų žieduos, , o Jo
niškyje medžiai dar tamsaus 
antspalvio Radviliškio rajo
no Draugo» kolūkio žemdir
biai, sėkmingai viską pasėją 
ir pasodinę, jau pasistatė a- 

lauš ąsotį, o čia pat, Jonis 
kio rajono Mekių kolūkio pir 
moję brigadoje, prasidedant 
gegužės trečiai dekadai dar 
nepasėtae nė gramas sėklos.»

Toliau sako, kad Joniškio 
rajono «Anksti laukus paden. 
gė storas sniego sluoksnis- 
anksti, dar vasario mėnesį 
jį nuleido. Sibibiro šafčių ne
buvo, tačiau Joniškio rajone 
neliko 30% rugių 60% kvie
čių ir beveik visų dobilų, 
Tas pats Panevėžio, Biržų, 
Rokiškio, Pasvalio Šiaulių ra
jonuose... guli ištisi derlingos 
žemės masyvai be gyvybės. 
Juoda žemė pamažu apsiden
gia žalia piktžolių vėją, ta
čiau vietoje trūksta jėgos, 
kad laiku ją išdirbių ir a p- 
sėtų,..»

KIRPIMO IR SIUVAMO MOKYKLA

“/©n ja”
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 na Graça. 381 casa 6 - Bom Retiro -------

Česlovas Jakiunas

PIGI IR GERA KOKYBĖ!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas ^registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52 2289. S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI
LIETUVOS ATSTOVYBES

RIO DE JANEIRO: Dr Eri
kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, MONTEVIDEO; 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet

LIETUVIŲ BAŽNVCIA VILA 
ZEIJ^.' Rua nacio ir A v 
Zelina, Mons. Pio Ragažins- 
kas, Tel. 63-5975.

Šv luozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. luozas Mate- 
lionis, Rua latai 150 — Casa 
Verde ui 514011

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka - Tel. 
92 2263

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 —- trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai.

LIETUVIAMS PA MALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdte 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol

Mooca r. Lituania, 67 Lieti 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadše 
niais 8 00 ir 17.00 vai . Dariu» 
dienomis 7 r 7 30 vai, arba 
atskirai susit rus dėl laikb 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

špažintys čia klausoma» 
kasdieną prieš mišias,

urmą mėnesio sekmadieni 
arque das Nações 1® valu

Casa Verde 17.15 vai.
Antrą

Jaçana klierikų kopi 8,15 vai 
som Retire 10 vai 
Utinga 18.00 vai,

e č i ą
Agua Rasa 15 v?u
Moinho Velho H vai 
a pa vai

Jas k utinį
Vila ^nastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

-í- -Í»i-

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra tram 
liuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPUS, PEÇAS ESTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Pauto
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE I B
PLATINKITE VIE

NINTELI PIETŲ AMERfKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

"«LIETUVA».

m- CJ — !■> 1 — "O CCU-OM..

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório:

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

II IP MAC Ji CAKKif 851

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

Caixa Postai 3967

Lindoya vanduo yra ^^aai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.um į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vien Palšiai pripažinę. Pabandykite, 
sitiKinKite ir visados naudokite!

SÂO PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
IR STUDENTŲ DĖMESIUI

Ateitininkų Federacija no 
rėdama turėti tikslų visų kraš 
tų ateitininkų sąrašą, prašo 
visų kraštų ateitininkų vado
vybių tokį sąrašą sudaryti 
ir jį prisiųsti. Ateitininkai sen 
draugiai ir ir studentai gyve 
nantieji Brazilijoje prašomi 
pranešti Prel. P Ragažinstui, 
Caixa Postai 4118. S Pauio.

ALAUS FEST1VALA-, ku
ris bus 20 d. rugpjūčio, 20 
vai. Vila Beloję- Lietuvių Są 
jungos Brazilijoje patalpose, 
rua Santo Amasio 327 (prie 
rua Giestasj jau čia pat Pa 
kvietimus galima įsigyta kle
bonijoje. pas parapijos komi- 
to nares Vito bare, mieste 
— Juozos Karpavičiaus siu 
vykioje v. São João, 233 
Įs gijusi ji pakvietimus prie 
įėjimo gaus bokalus ir galės 
gerti alaus veltui kiek pajėgs 
Taip pat veiks skanus bufe 
tas, šokiams gros geras or
kestras.

Norintieji vyk i į netvirtą 
Pietų Amerikos Lietuvių Kon 
gresą Buenos Aires ateioan 
čių metų sausio mėn pabai 
goję kartu su Liet Kat Ben 
d-uomenės choru ir sportiniu 
kais priva o užsirašyti ligi 1 
d spaliaus mėn, pas Prel. P. 
Ragažinską ir Liet Kat Ben 
druomenės choro valdybos 
narius

J-advyga Sakalauskienė gy 
venanti Los Angeles. JAV, 
praneša, kad užprašė šv mš 
šias egzekvijas už savo tėvą 
Kazimierą Gerzijauską 10 d, 
rugsėjo mėn 7 vai. Vila Želi 
noje. Gi nines ir pažįstamus 
kviečia atvykta pasimelsti.

JAUNIMO DĖMESIUI

Liet Kat. Bendruomenės 
Choras ssekmadieniais, nno 18 
ligi 22 vai savo būstinėje* 
Jaunimo Namuose, Vila Zeli
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau
lo lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida
rytas švarus bufetas, su man
dagiu patarnavimu. Čia gali 
mą patogiai ir linksmai pra
leisti ‘Sekmadienių vakarus.

Šv.^Juozapo Vyrų Brolija 
sų dideliu entuziazmu pradė
jo repgti Spaudos Balių, ku 
ris įvyks rugsėjo 17 dieną 
Mokoje Rua Lituania, 67.

Pakvietimus jau galima gan 
ii pas tos Brolijos narius: Juo 

zą Baužį — V. Zelina, brolius 
Juozą ir Jurgį Matelionius— 
Casa Verde, Motiejų Tema 
liūną — V. Prudentę, <Mūsų 
Lietuvos» redakcijoje — Mo
ka. Spaudos Baliaus'všsas in 
formacijas galima gauti tele
fonu 51 4011 pas Brolijos pir 
mininką J. MateUonį.

Liet. Kat Bendruomrnės 
choro maestras Viktoras Ta 
terūnas praėjusią savaitę grį 
ž*ęs iš Jaunimo Kongreso, pra 
ėjusį sekmadienį vaizdžiai ir 
įspūdinga’ papasakojo savo 
įspūdžius iš Kongreso ir iš 
JAV ir Kanados lietuvių gy
venimo.

MIRUSIEJI

Prieš porą mėnesių mirė 
Em Strumskienė, gyvenusi 
Jundiai, giliame nuliūdime pa 
liko savo vyrą ir vaikus.

Gegužės 1 d. po ilgos ligos 
mirė Jurgis Vaitiekus, 46 me
lų I apoje pal ko tėvai zn o 
na vaikai, anūkii irusiojo 
brolis Jonas yra gydytojas 
gyvena Rio Claro mieste

Po ilges .ės ligos mirė I a 
poje Albertas KauUckis, 62 
metsį kilęs iš Miroslavo vals 
čiaus Liūdinę us paliko sūnų, 
žmoną, vieną brolį Brazilijoje 
kitą Latvijoje ir 3 seseris 
Lietuvoje

7 tos dienos šv. Mišios bus 
Lapoję' ii d. rugpjūčio 19 
vai

Hugp 8 d. naktį Vila Beloj 
automobilis užmušė poną AN 
Taną PUIDĄ viengungį. 
Už mušėjas šoferis pabėgo.

Rugpjūčio 8 d. gua Ražo 
je mirė i urgis Vinevičius, 79 
metų amžiaus, kilęs iš Mari 
jampolės Nuliūdime paliko 
žmoną uukterį, žentą ir tris 
anūkus

Palaidi tas Quarta Parada 
kapinėse 7 tos dienos šv. Mi 
šios bus Agua Rasa bažny
čioje.

Iškils trispalvė vėliava, skambės daina
LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOJ PAiOL GRANDE,

200 klm. nuo S. Paulo, rugpjūčio mėn. 13 —15 dieno 
mis. Programoj paskaitos su diskusijomis, įvairių rūšių 
sportas (plaukiojimas, jodinėjimas arkliais stalo tenisas 
krepšinis, tinklinis) vakarais laužas su menine progra
ma. Gera virtuvė — valgis. Ir už visa tiktai 30.000 cr.

Užsirašant įmokama 10.000 cr., o likusius ligi 5 die 
©os rugpjūčio. .

Su jaunimu gali vykti tėvai ir nejaunimas, reikia 
vežtis maudymosi kostiumą, paklodę ir kaldrą

Užsirašyti Vila Žolinos klebonijoje, Fone 63 5976; Ą, 
Eleną Šimonytę Fone .($ 4938; Joną Bagdžių Vila Ora^, 
torio, rua Ministro Salgado Filho, 317; Tėvus Jėzuitus * 
Fone 92 2263; G. Kųbiįj^inaitę, V. Anastacio, Fone 5 0171 
Joną Šepetauską, Fone 63-5336; Pr. Ailonį, Fone 4-6217 ' 
R. Brasiauską, rua Dias Leme, 544. Mooka.

Stovyklą organizuoja S Paulo Lietuvių Jaunimo 
Organizacijų ir Jaunimo M etų Komiteto Atstovai.

Jei norite susitikti su serai matytais pažįstamais 
Jei norPe malonioje draugystėje praleisti vakarą 
Jei norite pasiklausyt? dainų pasigerėti baletu 
Ir smagiai pasišokti 

visus tuos norus galite patenkinki atsilankydami į
SUSI AŽINJMO VAKARĄ — BALIŲ

kurį ruošia Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, šių metų rug 
sėjo (setembro) mėn. 10 d. (šeštadieni) 20 vai. Seselių 
Pranciškiečių gimnazijos salėje V. Zelinoje, rua Cam 
pos Novos.

Epi gramoje solistai dainininkai ir baletas, kuri at 
liks Teatro Municipal artistai bei Liet Kat Bendruome 
nės Choras

Pirmos rūšies bufetas
Šokiams gros puikus saloninis orkestras.
Šokiai tęsis iki 4 vai. ryto
Pakvietimus galima gaut! pas visus L B. Sąjungos 

narius, Mookoje pas Tėvus Jėzuitais. pp Ambrozevičius 
telefonu 92 9170 p A Du»tkų telefonu 93 5470. p. A. Bum 
blį telefonu 8 6423, L K, B. Ch ro pirmininką J Štpe 
tauškų telefonu 63 5336 bei Vila Žolinos Klebonijoje ir 
Vyto bare.

Štai ukus galima iš anksto užsisakyti V, Zelinoje 
pas p Norbertą Stasiulionį.

Maloniai kviečiame visus lietuvius ir lietuviškąjį 
atžalyną atsilakyti

• • ‘ Vakaro Rengėjai

Išvi žiavo į Lietuvą apsigy
venti.- Rapolas Vaikšnora Sta 
sys Ktarmėlavičius ir Petronė 
lė Savnorienė Sakalauskaitė

Vera (Deveikytė) ir Julius 
Tamošiūnai susilaukė gražaus 
ir sveiko sūnaus Jucius Juo 
z<as Linkime jiem susilaukti 
daug džiaugsmo iš savo pir 
magimio

Antanas Juodzevičius (&ū 
nūs) namie gydo savo sulau 
žy.ią koją Regkia Robles Mi 
liauskaitė grįžo iš ligoninės.

Aldona Miliauskaitė ir g ra 
žiną Gudavičiūtė pasisvečia
vusios pas savo namiškius S 
Paulyje grįžo atgal prie savo 
darbo į USA,

' Rio de Janeiro
Pr eš porą savaičių mirė 

Virginija Sfcasiuleviotenė, pa
laidota Cajū kapinėse. Liko 
liūdinti šeima.

Per lietuvių pamaldas São 
Francisco de Paulo bažoyčio 
je dalyvavo <Globo» dienraš

čio redakcijos atstovai. Rio 
de Janeiro lietuvių klebonas 
J Janilionis, Liet. Atstovybės 
įgaliotas p. J Saurusaitis ir 
p Uršulė Gaulienė buvo po 
rą dienų ankščiau apsilankę 
«Globo» redakcijoje jo jubi 
Ii e jaus proga ir padėkojo ž 
to laiKraščio aiškią katalikiš 
ką demokratinę Uniją ir jo 
paramą kovai už Lietuvos 
laisvę pakviesdami dalyvau
ti lietuvių pamaldose, kurios 
buvo laikomos laikraščio in 
tencija Pamaldas atlaikė iš 
S. Paulo atvykęs T J. Gie
drys, S. J. Dalyvavo didelis 
skaičius Rio de aneiro lie
tuvių.

RAŠYTOJĄ—POETĄ PET
RĄ BABICKĄ buvo ištikęs 
širdies smūgis, kuris privertė 
dvi savaites pertraukti bet 
kokį darbą ir ramiai pailsėti. 
Radio valandėlės «A ' cz da 
Lituania» klausyto ai alėjo 
pastebėti pertrauką, kuri-ačiū 
Dievui, pastiprėjus sveikatai 
vėl normaliai lenama.

Namuose gydosi Vladas Jūr 
gijas.

Liepos 3d d. Mokos lietuvių 
kalbos mokiniai (berniukai) 
praleido smagiai visą dieną 
Santos ponų Jočių viloje,-po
nies Steponaitienės ir jos sū 
naus Arūno nuoširdžioje prie
žiūroje. Vaikus nuvežė Tėvas 
J. Giedrys, S. J.

DĖMESIO!!!

Autobusai į Paiol Grande 
iš Zelinos išvažiuos šeštadie 
nį, rugpjūčio 13 dieną 9 vai’ 
ryto, ir tenai nuvažiuos 14 va 
landą.

Ekskursija sugrįš S. Paulin 
rugpjūčio 15 dieną 21 va 
landą.

MISIJOS PASISEKĖ

Parque das Nações lietu
viai turėjo misijas, Ypatingai 
buvo malonu, kad jaunimas 
gausiai jas lankė ir paskuti 
nę dieną, rugp. 7 kartu su sa

ATSKIR© |

vo tėveliais prisiartino prie 
Dievo Stalo. Kada buvo pa
klausta, ar daug bus prie Ko 
munijos? Beveik visi dalyviai 
pakėlė rankas. Buvo gražiu 
žiūrėti Taip pat buvo aplan 
kyti seneliai ir ligonys. Per 
dvi dienas išvežiota -17 šv 
Komunijų. Ačiū Dievui, misi 
jomis esu labai patenkintas. 
Dabar tik svarbu, kad mūsų 
brangūs lietuviai ir toliau ne 
apsileistų lankę Bažnyčią ir 
pildytų gražius .misijų metu 
padarytus pasiryžimus

Misijonierius J. Bružikas

GRĮŽO PATENKINTI

Dalyvavę Pasaulio Liet. Jau 
nimo Kongrese plė Ona Mate 
lionytė ir pp V.. Tatarūnas 
bei J Lukoševičius grįžo na 
mo labai patenkinti ir kelio 
ne ir kongresu.

AUŠROS choro metinis kon 
Gertas Mookoje pramatytas 
lapkričio 19 d , paskutinį šeš 
tadienį prieš Adventą

’MUSŲ LIETUVOS» 
PhENUMEhAIG I Al

Aleks. Grabauskas 15.000 er.
Edv Pažėra 10.000 cr.
Pr. Blaževičius 7.000 cr.
Alg. Šukys 6,000 cr.
Po 5 000 cr.: Myk. Krutulis, 

Jonas Bernotas, Salome Milą 
nas, J Kazlauskas, J. Liuke 
vičius, J. Ramanauskas.

NAUJOMS RAIDĖMS
AUKOJO;

Liet. Kat. Moterų Draugija 
20.000 cr.

°. Kazys Vosylius — Campi 
nas ne 5.000. kaip klaidingai 
buvo paskelbta paskutiniame 
numeryje, o 10.000 er.

Kap. Juozas Čiuvšnskas T. 
Jėzuitų bibliotekai Mokoje pa 
dovanojo labai daug (apie 
400) įvairiomis kalbomis ver 
tingų knygų už ką jam nu©“ 
širdžiai dėkojama.

Už Jurgį Vinevičių 7 tos die 
nos šv. Mišios bus Agua Ra
za bažnyčioj 16 tą rugpjūčio 
8,30 vai.

«M. L.» administracijoje ga
lima užsisakyti įvairiausių 
lietuviškų plokštelių. Jų kai
na nuo 4 iki 6 dolerių, prie 
das persiuntimo išlaidos, Gau 
narnos 2—3 mėn. bėgyje.

Ras ta AN EL ĖŠ VA I TEK @ 
NAfr Carteira deA Identidade. 
Ji padėta pas lįėvus Jėzuitus 
Mookoje, kur gaji atsiimti.

ÜC©KITES' VAGIŲ, Šią 
savaitę vagys buvo įsilaužę 
į Seselių gimnaziją. Dienos 
metu vagys apyplėšė Balį 
Latvėną.

6


	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00001
	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00002
	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00003
	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00004
	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00005
	1966-06-14-nr31-MUSU-LIETUVA-00006

