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Vieni is laivo šoka, kiti i laiva sėda
LIETUVIS IŠ SOVIETU 

LAIVO
Stockholme leidžiamas estų 

laikraštis «Stockholms Tidnin 
geb Estlastele» paskelbė pra 
nešimą iš Kopenhagos kad 
Helsingoero ž v e j a j surado 
bangose beplūduriuojantį vy
rą, užsidėjusį gelbstimąją ju
ostą. Žvejai nutempė jį iki 
artimiausio laivo. Ten jis bu 
vo ištrauktas iš vandens. Bet 
buvo netekęs sąmonės. Jo 
drabužiuose buvo rasta įsiūti 
jo dokumentai. Iš jų patyrė, 
kad j i s yra lietuvis. Matyt, 
jis buvo nutaikęs progą, kada 
Sovietų laivas plaukė pro 
Daniją ir nakčia iš laivo iššo 
ko. Dabar jis yra danų žini
oje.

KOMUNISTAI KELIAUJA Į 
LIETUVĄ

Eltos Informacijos pranešė, 
k a d is Urugvajaus išvyko į 
«plačiąją tėvynę» kelioliką Ii 
etuvių šeimų ir paskirų asme 
nų, komunistų. Kelios šeimos 
dar rengiasi važiuoti.

Urugvajuje jau esą gauta 
laiškų iš tų, kurie išvyko. Iš 
T. atsiųsto laiško jo draugai 
daro išvadą, kad jis jau išsi
gydęs nuo komunizmo. Gimi
nių j i s negalėjęs aplankyti, 
nes jie gyveną u ž 5000 kilo
metrų. 'Vadinas, išvežti. Jis 
pats esąs taip laimingas kaip 
X. ir Y. Urugvajuje. O tie esą 
Urugvajuje buvo pažįstami

Amerikos nepriklauso 
mybei 179 metai.
Liepos m. 4 d. Š. Amerika 

švenčia nepriklausomybės 
paskelbimo dieną. Nepriklau 
somybė buvo paskelbta 1776 
m. liepos m. 4 d. Filadelfijos 
mieste, Pensilavanijos valsti 
joje. Pirmuoju prezidentu bu
vo išrinktas Jurgis Vašingto 
nas.

Po nepriklausomybės paske! 
bimo dar buvo nemaža tarpu 
savio, civilinių karų, karų su 
Anglija, nes pirmiau Ameri
ka yra buvusi Anglijos kolo 
n i ja.

Šiandien Ameriką sudaro 
49 valstijos,- o 1776 m. dar te 
priklausė tik 13 valstijų. 
Amerikos vėliavoje yra 49 
žvaigždės reiškiančios 49 vals 
ti j a s.

Per 179 nepriklausomo gy 
venimo metus Š. Amerika pa 
darė tiesiog nesutinkamą isto 
rijoj progresą. Amerikos gy 
venimas pastatytas ant demo 
kratinių pagrindų. Čia kiek 
vieno paskiro žmogaus, ar 
susibūrimų laisvė yra apsau 
gota. Nesuklysime sakydami 
Kad, šiandien Amerika yra 
vienintelis pasaulyje kraštas, 
kur žmogus turi daugiausia 
laisvių. Tomis laisvėmis nau 
dojasi ne tik amerikonas, bet 
ir kiekvienas ateivis. Ameri 
ka šiandien turi apie 160 mi
lijonų gyventojų. Jų tarpe 
katalikų yra jau virš 30 mill 
jonų, turinčių 22 aukštąsias 

\

kai p du elgetos, jau seniai 
mirę.

Vienas iš smarkiausiai su- 
raudonėjusių Urugvajuje bu- 
vo Vaivutskas, «Darbo» re
daktorius. Jis grįžo į Lietu 
vą pries porą metų i r dirba 
propagandoje Vilniuje, kalbė 
damas per radiją į užsienyje 
esančius lietuvius, retkarčia
is parašydamas tame Urugva 
jaus «Darbe». Dabar Urugva 
juje gavę laiškutį iš jo žmo
nos, rašytą motinai ir broliui. 
Jame Vaivutskienė prašė, kad 
gelbėtų bent sūnų, nes jie ja 
učiąsi j a u žuvę Motina su 
tuo laiškeliu nuėjo į Sovietų 
konsulatą. Vaivutskienės bro 
lis pakėlė triukšmą už apga
vimą vietos raudonųjų lietu
vių klube. Bet nieko jau ne 
sugrąžinsi. Tik kiti, kurie pa 
kėlę sparnus repatrijuoti, da
bar juos nuleido ir laukia. Ki 
ti lietuviai jiem linki iškelia
uti, kad jie būtų pagydyti ta
ip kaip ir tas T.

Montevideo spauda pranešė 
kad ten atplaukę net 16 ban
giniam gaudyti sovietinių lai 
vų. Tariamai norėdami ąpsi 
rūpinti kuru, jie ilgokai Mon 
tevidėo paviešėję. Bet ne tik 
kuro, o ir žmonių, žinoma, 
slaptai. Manoma, kad šiuo 
paslaptingu keliu esą išvežta 
ir lietuvių. Vietos spauda re 
ikalauja. kad valdžia ištirtų 
ir paaiškintų viešai.

«Darb.»

mokyklas, katalikiškus u n i- 
versitefus.

Amerika šiendien pasaulyje 
yra didžiausia galybė, demo 
kratijos tvirtovė. Maskvos 
raudonieji tironai šiandien jei 
nesiryžta grobti daugiau tau
tų, tai vien tik dėlto kad bijo 
Amerikos. Mums lietuviams 
Amerika yra labai artima jau 
vien dėlto, kad ten gyvena 
keletą šimtų tūkstančių, ge
rai įsikūrusių mūsų kraujo 
brolių. Į Amerika dešimtys 
tūkstančių

lietuvių bėgo nuo rusų 
caru režimo. Apie 30 tūks 
tančių lietuvių ten rado dar 
bą, duonos ir laisvę pabėgu
sių nuo raudonojo caro-komu 
nizmo vergijos.

Šiandien didžiausia taikinio 
kė Lietuvos išlaisvinime yra- 
Amerika.

Švenčiant Amerikos tautai 
ir valstybei savo laisvės ir 
nepriklausomybės dieną, mū
sų nuoširdžiausias linkėjimas, 
kad Amerika aukštai iškėlusi 
žvaigždėta vėliava simbolį, 
tas laisves padėtų atgauti ti
ems kraštams, kur žiauri ver 
gija siaučia.

Skautu stovykla
Šveicarijoje buvo suruošta 

tarptautinė skaučių vadovių 
stovykla, trūkusi tris sąvaites. 
Dalyvavo 16 tautų atstovės, 
tarp jų ir penkios lietuvės 
skautės iš Vokietijos, kurios 
.pasirodė programoje su tauti 
niais šokiais ir kt. Stovykla 

buvo ruošta įvairių tautų jau 
nimo sugyvenimui skatinti.

Pagirtina, gražu, bet kur-gi 
mūsų São Paulo lietuvės ska 
utės. Nejaugi jos nebepasiro
dys! O, jog jos, dar ne taip 
senai, puošė mūsų jaunimo 
ratelius bei darė sueigas ir 
iškilas. Tai, kas su joms at
sitiko? Kur jos dingo? Atsili
epkite skautės ir imktės už 
darbo.

ITALIJOJE
Naują vyriausybę sudarė 

Segni. Kabinetan įeina 14 
krikščionių demokratų, 4 soči 
aldemokratai ir 3 liberalai.

CILÊJÊ

Sustreikavo 6 0 tūkstančių 
darbininkų, geležinkeliečių, 
pašto tarnautojų.

ARGENTINOS
Politinis veidas dar neaiš

kus. Prez. Peron šią savaitę 
pasakytoje kalboje kvietė vi
sus taikon. Bet politiniai pa 
bėgėliai Urugvajuje, civiliai 
ir kariškiai, reikalauja, kad 
Peron pasitrauktų iš pareigų. 
Kokia bus politinė Argentinos 
padėtis, kol kas dar neaišku. 
Ištremtiems vyskupams bus 
leidžiama grįžti Argentinon. 
Jie grįš tuoj po Tarptautinio 
Eucharistinio Kongreso Rio 
de Janeire.

Brazilijos ambasadorius Vašingtone João Carlos Muniz pas 
prez. Eisenhoweri Baltuosiuose Rūmuose.

Lietuviu Pasižymėjimas 
Sporte.

Per įvykusias Berlyne tarp 
tautines- bokso rungtines Al
girdas Šocikas išsikovojo ge 
riausio Europos boksininko 
vardą. Tačiau Sovietai, siųs 
darni šį lietuvį į rungtynės, 
nesiteikė net paminėti, kad 
jis yra lietuvis. Šitas sovie 
tinių sporto vadovų elgesys 
parodo, kaip komunistai ven
gia minėti Lietuvos vardą. 
J i e tenori, kad kiekvienas 
lietuvis dirbtų Sovietų Sąjun 
gos vardui kelti, tačiau, tik r ~ t—■ ~  -—-t

Lietuvos naci- nalinė 
M.Mažvydo Hjiioteka

LIEPOS M. 9 D. REZERVUOK DALYVAVIMUI
L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

VA r A R E
Programoj bus įdomūs artistiniai numeriai, kuriuos at
liks patys choristai. Gros puikus orkestras, bus skanus 
bufetas pačių choristų aptarnaujamas. Vakaras bus gim 
nazijos salėje, Vila Zelinoje. Pakvietimus reikia įsigy
ti iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti.

ne Lietuvon, Tai liūdna! Bet 
gerbiamieji skaitytojai, o kaip 
- gi pas mus čia su sportu 
S. Paulyje. Berods, dar ne 
t dp labai senai, turėjome 
įvairių sporto šakų, sudarytų 
net vien iš Lietuvių. Buvo 
daug laimėjimų, o kur dabar 
tas viskas? Atbuskite!

įvažiavo ant 
autobuso

Ketvirtadienio ryte, A g u a 
Branca apylinkėje, kur Soro- 
cabana traukinys kerta Guai 
eurus gatvę, užvažiavo ant 
Itaberaba omnibuso, pilno 
žmonių. Keletą tučtuojau mi 
rė, o dešimtys buvo labai sun 
kiai sužeistų. Tai vis atsargos 
stoka išprovokuoja šitokiais 
nelaimes. Dar visi prisime 
name kai Central do Brasil 
vagonai užvažiavo rua Bres
ser ant autobuso.

— Šiais metais maži kavos 
ūkiai turi daug rūpesčių, nes 
valdžia žymesnę paramą tei
kia dideliems kavos plantato 
riams. Kainos pasaulinėje 
rinkoje labai svyruoja. Bra
zilija daugiau priaugina ka
vos, negu jos nustatyta kvota 
parduoti užsienin.

— Liepos m. 9 d., paminė
jimas konstitucionalistų i’evo 
liucijos-sukilimo prieš federa 
linę vyriausybę, S, Paulo es- 
tade švęs tiktai valdiškos įs
taigos bei bankai. Komerci
ja ir industrija dirbs, nes ko
mercijos ir industrijos darbą 

tvarko federaliniai, bet ne es 
tado įstatymai.

— Santos uoste keletą die
nų streikavo uosto daabinin- 
kai. Pagaliau su federalinės 
vyriausybės įsikišimu, liepos 
m. 7 d. grįžo darban.

— Brazilijoje dabartiniu 
metu yra 15 milijonų piliečių 
turinčių teisę balsuoti.

— São Paulo prefeitura pas 
kyrė 20 milijonų kruzerų ka
reivio konstitucionalisto pa
minklo darbams baigti Ibira- 
puera parke.

— Keturi penicilinos fabri
kai S. Pauly sustabdė darbą 
nes turi pakankamas penicili 
nos atsargas. Be to, vietinei 
gamybai didelę konkurenciją 
daro iš užsienio atvežta pe
nicilina.

Geaevoje nepakastos Jaltos 
klaida.

Pasaulio spauda komentuo
dama įvyksiančią keturių «did 
žiųjų» konferenciją Genevoje 
nekartą pareiškė baimės, ar 
Ženevoje nebus pakartotos 
Jaltos klaidos, ar bus padary 
ta rusams kokių nors nuolai 
dų kitų kraštų laisvės ir teri 
torijos sąskaiton. Šituos pa
vojus išblaškė patys minėtos 
konferencijos dalyviai. Pa
vyzdžiui Prancūzijos premje
ras Pinay kalbėdamas Stras- 
burge Patariamosios Europos 
Tarybos nariams pareiškė, 
neisime į Genevą Europos iš 
duoti. O Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Ma\c Millan 
pareiškė, kad privalome iš
vengti musų budėjimo susilp 
ninimo. Amerikos preziden
tas irgi turi aiškią savo poli
tikos liniją.

Jau dabar politiniai stebė
tojai tvirtina, kad Genevos 
konferencija nieko konkreta
us neduos. Tai tik bus pa
kartojimas iš vienos ir kitos 
pusės jau žinomo nusistatymo.

Kadangi Genevoje nebus 
sprendžiami konkretūs klausi 
mai, jų tarpe ir Vokietijos 
rytinai rūbežiai, todėl ir Pa
baltijo valstybių klausimui 
nebus progos iškelti.

— Brazilijos parlamente 
yra paduotas įstatymo proje
ktas draudžiantis įvežti iš 
užsienio dirbtinę guma, nes 
tai pakenkia natūraliu būdu 
gumos medžio anginini 
mui, sudaro konkurenciją. 
Kaip bus šis klausimas išs
pręsta dar nežinia, nes ne
maža atstovų pasisako prieš 
šį įstatymo projektą. Ir tai 
su pagrindu. Brazilijos gumos 
gamyba padidėjo šimtUįpro- 
centų, bet jos suvartojimas 
padidėjo net 1500 procentų.
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Suomija tarp
Pasižymėjęs evangelikų vo 

kiečių savaitr. «Christ und 
Welt» Nr. 18-1955 išsamiau 
pavaizduoja, kaip suomiai 
stengiasi balansuoti tarp Ry
tų ir Vakarų, rūpindamiesi 
visokiais galimais būdais išsa 
ugoti savo teritorinį integra
lumą ir tautinę nepriklauso
mybę. Visame pasaulyje kai 
bama apie «suomių stebuklą» 
ir ta proga prisimenama, kad 
Stalinas net po 1945 m. «per
galės svaigulio» atsisakė 4 
mil. suomių tautą «savanoriš
kai įjungti į Sov. Sąjungą». 
Suomių min. pirmininkas Kek 
konen pažymi, kad suomių ta 
uta to «stebuklo» yra pasieku 
si visai nestebuklingomis pri 
emonėmis, o tik savo kietumu 
ir darbštumu. Jis pats yra 4 
kartus kalbėjęsis su Stalini! 
— ir tas kiekvieną kartą reiš 
kė suomiams savo ypatingų 
simpatijų. Klausimas tik, ar 
ne realus apskaičiavimas, bet 
ne tos raudonojo diktatoriaus 
simpatijos padėjo suomiams 
iki šiol išsaugoti savo nepri
klausomumą.

Visi žino, kad 1947 m. tai
kos sąlygos buvo kietos. Jos 
Suomijai kaštavo daugiau ka 
ip 10% visos teritorijos, be to 
teko priimti ir įkurdinti 
425 000 karelų pabėgėlių. Ta
čiau suomiai iš visų tų bėdų 
išsikasė tiesiog su pavyzdin
gu drausmingumu. Per 20 
min. automobiliu iš Helsinkio 
pasiekiamą Porkkalos pusiasa 
IĮ rusai «išsinuomojo» 50 me
tų — ir per tą laiką jį paver 
tė viena iš stipriausių Baltijos 
jūros tvirtovių. Mažai tautai 
uždėta 300 mil. dol. vertės re 
paracijų našta buvo nepapras 
tai sunki — vis dėlto suomiai 
ją sumokėjo ir išliko tauta, 
nepraryta geležinės uždangos.

1948 m. balandžio mėn . ne 
trukus po perversmo Prahoje, 
Maskva pasiūlė Suomijai «sa 
vitarpinės pagilbos paktą», 
kurio svarbiausias straipsnis- 
Suomija turėjo įsipareigoti 
kovoti drauge su TSRS, jei 
ta butų «iš Vokietijos pusės 
arba kurios nors jos sąjungi
ninkės» užpulta pati arba bū 
tų per suomių teritoriją užpul 
ta Sov. Sąjunga. Pereitų me 
tų lapkričio mėn. Suomija at 
sisakė vykti į Maskvą «saugu 
mo konferencijon». Nieko ne 
pešė ir paskiau pasirodęs Hel 
sinky tuometinis Sovietų pre 
kybos ministeris Mikojanas,

Rytu ir Vakaru 
pakvietus atvykti vizito j 
Maskvą suomių gynybos mi- 
nisterį. Ypač po Paryžiaus 
sutarčių ratifikavimo pagau
sėjo gandų, jog Suomija tu
rėsianti prisidėti prie Rytų 
bloko koordinacinių karinių 
priemonių sustiprinimo, o Mas 
kva pareikalausianti iš Hel
sinkio, kad būtų rusams leis
ta Suomijoje įsitaisyti nauju 
karinių bazių. Tačiau šuo ui 
ai ir ligi šio) išlaviravo, tokių 
bolševikams nuolaidų nesuteik 
darni. Daugumas duomenų 
rodo, jog Maskvai vargu pa
vyks normaliu keliu tai pada 
ryti. Dabartinė pasaulinė po 
litinė ^konsteliacija reikai tuja 
bent Sovietams taip atrodo 
naudingiau, kad Suomija bū
tų laisva ir nepriklausoma, 
negu būtų padaryta jų sateli
tu. Maskva nori Suomiją pa 
demonstruoti kaip «taikios 
koegzistencijos su bolševiz
mu» pavyzdį. Pagaliau ji su 
daro patį šiauriausą kertinį 
akmenį tos dirbtinės neutrali 
os zonos, kuria Maskva per 
Švediją, Vokietiją ir Austriją 
su Jugoslavija stengiasi sukur 

Pirmasis Amerikos Prezidentas George Washington.

ti tam tikrą Cordon sanitaire. 
Švedija yra šiandien viena iš 
geriausiai ginkluotų pasauly - 
je kraštų ir savo ginkluotą 
neutralumą yra pasiryžusi 
ginti bet kokia kaina. Deja, 
Suomijai, kuri turi 1.300 km 
ilgio pasienio liniją su Sov. 
Sąjungą, toks savo neutralu
mo gynimas nėra įmanomas: 
ji, galima sakyti, yra beveik 
beginklė. Tačiau suomiai vi 
si i-avo esme yra susiję su 
Vakarų pasauliu.

V. Hoepker, įvertindamas 
tokio suomių balansavimo iš
davas. pažymi, kad pasitrau 
kus į dimisiją dabartiniam 
prezidentui Paasikiviui, jo vi 
eta greičiausiai užims Dr. 
Uhro Kekkonen, sugebąs ne- 
raenkiau balansuoti tarp Ry
tų ir Vakarų už pirmąjį Kek 
konen buvo jau 5 kartą išrink 
ta- min. pirmininku.

«Christ und Welt» š/m. bir 
želio 2 d. numeryje aprašo, 
kaip Porkkalą Suomijoje ru
sai pavertė viena iš stipriau
sių tvirtovių raudonajam Bal 
tijos jūros laivynui. Visa sri 
tis, užimta rusų, yra herme
tiškai nuo kitų atitverta. Šuo 
miai ta geležinkelio liniją ku 
ri eina per šiaurinę šios sri
ties dalį (iš Helsinkio į Tur-

Zigmas Gavelis

Pamirštoji sula
Dar sniegui nenutirpus prasikals žolė prie tako po 

[agrastais,
Tokią gležną,i kaip gyvą ją matau dabar,—
Ir vyšnias pumpurais lyg jaunamartes žydėjimui 

[subręstant:
Jos !takus žiedų, o mano širdį ilgesio pribers.

Vakarais ten saulė raudonai nuspalvins dangų 
Ir motina išbėgs prie beržo parsinešt sulos: 
Ilgai į vakarus žiūrės ranka akis pridengus, 
Kai šuo pajutęs pakeleivį vieškely aplos.

Paliks ji grįždama į trobą pravirus vartus 
Ir už nebūtas nuodėmes per naktį agailos, 
Dundės ten tolimas griaustinis iš juodo debesio

[kurtus.
Prie beržo pamirštas ąsotis netalpins sulos.

ku), vadina «ilgiausiu pasauly 
je tuneliu», Mat, ten mažda
ug 40 km ruožtu vagonai «už 
tamsinami» plieno plokštelė
mis, kad pro jas negalėtų įž
velgti nė viena nereikalingo 
keleivio akis. Paskiausiu bri 
tų Reuterio pranešimu, Sovie 
tai čia žadą «laikinai» panai
kint' suomių keleiviams šia
me geležinkelio ruože taiko
mus suvaržymus. Patys suo
miai parodo nepaprastą savit 
vardą, apie «Rusiją» per vie 
šas diskusijas visai neužsimirt 
darni. Tačiau tat dar nereiš 
kia, kad «rusų klausimas» ji
ems nerūpėtų, priešingai - • 
jis net lobai rūpi. Suomių 
mokyklose, be vokiečių ir an 
glų, svetimąja dėstomąja kal
ba įvesta taip pat rusų. Ta
čiau beveik neatsiranda nė 
vieno mokinio, kuris pareikš 
tų pats norįs jos išmokti. Ši
uo metu suomiai yra pakeitę 
su rusais savo taktiką: prieš 
rusus neinama atstatyta kak- 
t^, bet stengiamasi juos kur 
galint, ignoruoti. Visur maty 
ti aiškių pasyvaus pasiprieši
nimo žymių. Šiemet vasarą 
Suomijoje švenčiama 800 me 
tų sukaktis, kai kraštas priė
mė krikščionybę. Tikinčiųjų 
95% šiandien yra protestan 
tai. Ši sukaktis taip patvirti 

na faktą, kad Suomija visa 
savo esme yra susijusi su 
Vakarais bet ne su Rytais.

— ALT žygiai Vašingtone. 
Gautosiomis iš Vašingtono ži 
niomis, ALT delegacija, ku
rią sudarė vykd. komiteto na 
riai L. Šimutis, Dr. Grigaitis 
ir M. Vaidyla, lankėsi oficia
liose JAV įstaigose. Ta proga 
ALT įteikė Valstybės Depar
tamentui memorandumą, ku
riame atkreipė JAV politikų 
dėmesį, kad pirma, negu bus 
pradėti svarstyti kokie nors 
Sovietų pasiūlymai politinei 
įtampai sumažinti, turi būti 
išlaisvintos komunistų paver
gtos Europos tautos. Visas 
laisvasis pasaulis turi paskel 
bti šį nusistatymą kaip pagria 
dinį Sovietams statomą reika 
lavimą. L. Šimutis ir Dr. ?. 
Grigaitis per AB painformavo 
radijo bangomis kraštą ir 
laisvojo pasaulio lietuvius 
apie memorandumo turinį ir 
gautuosius pažadus Vašingto
ne padėti kovoje už Lietuvos 
laisvę.

Jonas Valavičius

14-tsis birželio trėmimu paminėjimas
(Tąsa)

Bolševikai išvežamiesiems 
nedavė nei vandens, nei duo 
nos, net pavydėjo ir oro, nes 
prekinių vagonų langeliai bu 
vo užkalti, paliekant mažą 
plyšelį viršuje. Vagonuose 
buvo sugrūsta po 50-60 žmo
nių. Buvo daug atsitikimų, 
kad vagonams dar stotyse 
bestovinti, nėščios moterys 
gimdė, ligoniai mirė, nesutei 
kiant absoliučiai jokios pa 
gailios, nei vandens nepaduo 
drint. Tai tokia Stalino kons 
titucijos garantuota motinos 
ir vaiko globa, ligos ir senat 
vės aprūpinimas

Tremtinių išvežimas prasi
dėjo birželio 14 dieną ir tru 
ko iki vokiečių armijos atėji 
mo. Kiek iš viso išvežta iš 
Lietuvos žmonių, yra sunku 
tÍKSliai pasakyti, nes ne visi 
išvežtieji pasisekė vėliau su 
registruoti. Apytikriais davi 
niais nustatyta, kad per pir
mą vežimą buvo ištremta 

apie 35-40 tūkstančių įvairių 
profesijų žmonių. Iš paliku
sių davinių buvo užregistruo 
ti 577 vagonai su tremtiniais 
apleidę Lietuvą pakeliui į to 
ūmuosius Rusijos plotus. Sa 
vaime suprantama, kad šitie 
skaičiai turi būti dar didesni 
nes daug vagonų registravi
mo dokumentų buvo sunaikin 
ta.

Tiksliai negalima pasaky 
ti, kur lietuviai buvo vežami. 
Sprendžiama apytikriai kad 
didžiausia dalis buvo išvežta 
į Kazachstaną, Altajų, ir į 
Šiaurės Sibirą, į kur daugiau 
šia buvo išvežta vyrų. Tokiu 
būdu šeimos buvo išdraskytos 
ir išmėtytos beribiuose Rusi
jos Azijos dalies plotuose, be 
jokios vilties kada nors susi
tikti, dar turint omenyje tai, 
kad beveik visi buvo uždary 
ti į koncentracijos stovyklas 
kur nežmoniškose darbo są
lygose dirbdami, nelaimingie 
ji galėjo laukti vienintelio iš 

sivadavimo - lėtos mirties 
nuo bado, baisaus šalčio ir 
nuovargio.

Štai trumpas Bronės Vaitu 
lavičienės, gyvenusios Uteno 
je, laiškas pasiekęs Lietuvą 
1946 metais, iš kurio galima 
gaut: daugumos mūsų tautie
čių gyvenimo vaizdą ištrėmi 
me:

Mano brangi, sesute,
Žiema, kurios aš taip labai 

bijojau, jau prasidėjo. Ir su 
jos pradžia mūsų gyvenimo 
sąlygos pasidarė tokios blo
gos, kad man dažnai darosi 
silpna, sukasi galva ir aš ne 
galiu matyti. Jei nebeturė 
čiau tos mažos viltelės kada 
nors sugrįžt namo, nebūtų jo 
kio tikslo toliau begyventi. 
Neretai užeina noras nusižu 
dyti ir taip viską vienu sykiu 
pabaigti. Perdažnai mano šir 
dis plyšta iš skausmo, kai nak 
tf atbudus Nijolė pradeda ver 
kti ir prašyti: «mamyte, pra
šau, duok man truputi duo
nas». Ir aš neturiu nei plu
telės. Mes gausime tik tru
putį duonos rytoj per pietus 
bet to neužtenka nei para
gauti. Kasdieninė duonos nor 
ma yra tokia maža, kad jos 

neužtenka nei vienam kartą 
sočiau pavalgyti. Mūsų vie
nintelis maistas yra bulvės, 
kurias turime pirkti turg”ie 
10 rublių už kilogramą. Tu 
gali labai gerai įsivaisduoti 
kiek žmogus turi uždirbti, 
kad galėtu nusipirkti truputį 
bulvių. Apie kokį nors/ kitą 
maistą - galima tiktai sápnuo 
ti...»

Del prasidėjusio vokiečių 
- sovietų karo, bolševikai 
lietuvių trėmimą turėjo nu
traukti. Skubiai bėgdami iš 
Lietuvos enkavedistai sunaiki 
nta labai maža dalį savojslaptų 
dokumentų. įvairios slaptos 
instrukcijos ir jau priruošti 
antro ir treciojo išvežimo są 
rašai, aiškiai parodė, kad pir 
mas išvežimas buvo tiktai ku 
kli pradžia viso velniško pla 
no. Tiksliau paskaičiavus 
paaiškėjo, kad bolševikai bu 
vo užsimoję mažiausiai 35% 
visų Lietuvos gyventojų de
portuoti. Tai yra, buvo nori 
ma išvežti 1/3 viso Lietuvių 
tautos. Laimingu būdu tomis 
dienomis prasidėjęs karas, 
sutrukdė tolimesnius vežimus 
atitolindamas nuo Lietuvos 
šią baisią nelaimę, tačiau neit 

gam.
1944 metais antrą kartą 

okupavę lietuvą, sovietai tę
sė toliau mūsų tautos genoci 
do planą. Lietuva yra atskir 
ta nuo likusio pasaulio trigu 
ba geležine uždanga ir ži
nių gavimas yra nepaprastai 
sunkus. Tačiau jau turime 
patikrintas žinias, kad naujos 
masinės deportacijos buvo 
daromos šitomis datomis: 1945 
m. nuo liepos menesio iki 
spalių, 1946 m. vasario 18 die 
ną, 1947 m. nuo liepos iki 
gruodžio mėnesio, 1948 m. 
gegužes mėnesio 22 dieną, 
1849 m, kovo mėnesyje nuo 
24-27 dienos ir birželio mene 
sį, 1950 metais kovo menesį. 
Nuo to laiko tikslesnių duo
menų neturime, tačiau veži
mai nėra sustoję:

Nuo 1940 iki 1952 metų ru
sai išžudė ir sukišo į kalėji
mus, ir ištrėmė iš Lietuvos 
maždaug 780.000 lietuvių, kas 
sudaro apie 30% mūsų tautos. 
Štai bolševikų viešpatavimo 
Lietuvoje balansas, kurio bai 
sias pasėkas dar daug kas ne 
nori suprasti arba patikėti.

(pabaiga 3 pusi.
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Pavergtąją Jungtini* Tau
tu Delegacijos Žygiai

Vašingtone

Š/m. birželio 13 d. Vašing
tone lankėsi PJT delegacija, 
kurie buvo priimta Valstybės 
Departamente. Lietuvai šio
je delegacijoje atstovavo Dr. 
A. Trimakas. Visų pavergtų 
jų tautų vardu buvo vienin
gai pareikšta, kad atėjo lai
kas pavergtųjų tautų išląisvi 
nimą įtraukti į pagrindinių 
politinių reikalų eilę, aiškiai 
pasakant Sovietams, kad lais 
vasis pasaulis negalj sutikti 
toliau toleruoti užgrobimo ir 
priespaudos, Sovietų vykdo
mos už geležines uždangos. 
Delegacijai vadovavo Dr. 
Dimitrov.

— Birželio deportacijos ir 
okupavimo 15 m. sukakties 
minėjimai buvo suruošti įvai 
riose JAV lietuvių kolonijo
se. Ypač įspūdingi minėji
mai buvo New Yorke,, kur 
birželio 19 maldos diena už 
Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus katedroje buvo baig 
ta himnais. Amerikos epis 
kopatas savo atsišaukimu pa 
žymėjo, kad Sovietų agresi
jos aukos nusipelno visų mal 
dų. Nurodęs reikalą lietuvi
ams, latviams ir estams teikti 
visokeriopą pagalbą, episko
patas ragino tikinčiuosius mal 
dauti Aukščiausąjį, jog butų 
pagreitinta Pabaltijo išlaisvini 
mo diena. Visa eilė kongreso 
narių pasakė per suruoštus 
minėjimus kalbas. Per AB į 
kr ištą š/m. birželio 18 d. 
buvo taip pat perduotas refor 
matų dvasininko P. Dylio» 
sveikinimas, pareikštas nese
•> 4» 44» 4» 4» 4» 44 4» 4» 44 44 4» 44 44--44 44

(pabaiga iš 2 pusl.J

Daug lietuvių užsieniuose ge 
rai ir be baimės gyvendami 
nenori suprasti kas iš tikrųjų 
jų tėvynėje darosi. Dažnai 
dar džiaugiasi, kad atėjūnai 
pastatė’ proletarų valdžią Lie 
tuvoje, bet nenori suprasti, 
kad kas treči lietuvis yra 
ištremtas į koncentracijos so 
vykias Sibire, kad gal jo pa
ties brolis šiandien miršta ne 
vargęs ir išbadėjęs poliarines 
nakties apsuptas šaltoje tun
droje. Dažnai dar galvoja, 
kad Lietuvoje įvyko tik vald 
žios pasikeitimas,, bet nežino, 
kad reikalas eina ne apie 
valdžios pasikeitimą, bet apie 
lietuvių tautos fizinį išsilaiky 
mą pasaulije. Tad melskime 
Dievą ir kelkime savo protes 
to. balsą visur ir visados po 
šį laisvą pasaulį, skelbdami 
šį baisų nusikaltimą, kurį da 
ro mūsų tėvynės okupantai, 
kadi nebūtume savo krašto du 
bkasiai savo tylėjimu pritarda 
mi, kai mūsų tauta yra be pa 
sigailėjimo naikinama ir žu
doma. Visos laisvojo pasau
lio tautos jau žino ir gerai 
suprato, kas vyksta sovietų 
Rusijos dideliame kalėjime, 
kur koncentracijos stovyklo
se lėtai mirčiai yra uždaryta 
virš 16 milijonų. Laisvas pa 
Saulis smerkia su pasipiktini 
m u bolševikų genocido poll'd 
ką ir visur pagal išgales išre 
iškia savo simpatiją paverg
toms tautoms.

Pereitais metais birželi© 13 
d. Dwight D. Eisenhower pa
siuntė sekančio turinio pas
veikinimus visiems Baltijos 
valstybių išlaisvinimo suvaži
avimo dalyviams, minint try
liktuosius metus nuo pirmųjų 
masinių deportacijų. «Mūsų 
įsitikinimas, kad laisvė vėl 
bus gugražinta Baltų tautoms 
atsispindi mūsų atsidavime ti 
ems pagrindiniams laisvės ir 
neprikiš ūso my bės pri n ei paros 
ant kurių buvo sukurtą JAV 
tauta ir valstybė. 

niai Čikagoje posėdžiavusio 
evangelikų reformatų sinodo. 
Minėdami jų bažnyčios 400 
m. sukaktį, protestantai refor 
matai skelbė džiaugiąs! Lie 
tuvoje viešpatavusiais lais
vės metais. Minėjime Čika 
goję dalyvavo JAV kongre
so narys Bentley ir tūkstas 
čiai lietuvių su jų draugais. 
Bentley pažymėjo, kad Lietu 
vą nėra išduota, o už jos 
laisvę kova tebevyksta toli 
au. Per minėjimus kalbas 
pasakė ALT pirm. L. Šimu
tis, vicepirm. A. Olis, konsu 
las Dr. P. Daužvardis ir kiti. 
Rochesteryje pagrindinę kal
bą pasakė paskutinysis Lietu 
vos Respublikos z. u. rain. J. 
Audėnas, Great Necke - šal
pos organizacijos dir. kun. 
Stasys Valiušaitis ir kt Cali 
fornijos lietuvių Los Angeles 
mieste suruoštame minėjime 
Lietuvos konsulas Dr. J. Biel 
skis pažymėjo; kad visos 
komunistų kalbos yra tuščios 
jei jie nepasitrauks iš oku
puotųjų kraštų. Los Angeles 
respublikonų partijos šulas 
Krehbiel kvietė lietuvius kuo 
aktyviausiai įsijungti į JAV 
gyvenimą ir sėkmingai veikti 
JAV vyriausybę Lietuvos iš 
laisvinimo reikalu. Californi 
jos gubernatoriaus atstovas 
Debts užtikrino lietuvius, kad 
dėl jos laisvės idealų išlieta» 
kraujas nenueis veltui • Lie
tuva ir vėl bus laisva. Jog 
Lietuva atgaus savo laisvę, 
įsitikinimą pareiškė taip pat 
dalyvavęs minėjime kaip pri 
vatus atstovas italų konsulas 
Los Angeles Massimo D’Ara- 
gona.

— Vlikas kreipėsi į Jung
tines Tautas. Š/m. birželio

Baltijos kraštų didvyriškas 
pavyzdys dar labiau šiuos 
principus sutvirtina, nei žiau 
riausia terorizmo politika ir 
masiniai išvežimai, neįstengė 
išnaikinti tautinės nepriklau
somybės dvasią.

Mes esame tvirtai nusistatę 
daryti viską ką tik galime 
sukūrimui pasaulyje tokių są 
lygų,, kad šitie vėl: atgautų ir 
išlaikytų savo nepriklausomy 
bę( D.D. Eisenhower.

Be Amerikos prezideto dau 
gelis laisvojo pasaulio valsty 
bių vyrų dažnai pareiškia sa 
vo solidarumą Lietuviai aiš 
kiais žodžiais pasmerkdami 
sovietų smurtą ir terorizmą. 
Lietuvos jj mgin ą į Sovietų 
Sąjunga demokratinis pasau
lis nepripžino ir niekados ne 
pripažins.

Nenustokami vilties reika
laukime, protestuokime prieš 
skriaudą, kuri yra daroma 
mūsų kraštui ir susilaksime 
užlarymo. Garsus praneūžų 
politikas Leon Blum yra aiš 
kiai. pareiškęs, kad «joks 
kraštas negali jaustis laisvas 
ir laimingas, kai pasauly 
nors viena tauta yra paverg 
tą.«.

Dvidešimto amžiaus raudo 
našis Chingii - Kanas neis 
tengs užslopinti ir nužudyti 
visų pavergtų tautų laives ir 
nepriklausomybės trokšmų ir 
vieną dieną bus bus sunaikin 
tas kaip ir visos kitos tirani 
jos, niekad neįstengusios iš
laikyti smurtu užgrobtos vai 
džios. Ateis valanda kada 
vėl plevėsuos, žmoniškumo 
ir civilizacijos principai. Ir 
Lietuva, drauge su kitomis 
pavergtomis tautomis, vėl kel 
sis laisva ir nepriklausoma 
greta visu pasaulio valstybių.

Lietuvi, kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusiųjų Jašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įrašai*.
Kantrybė; darbas ir kova 
Ir vienas tikslas-Lietuva!

Uršulė Gudienė

Gamtos Reiškiniai
Kas padangėmis skrajoja?
Kas ten skuba, kas ten slenka?
Kas augštai ten sau skėtrioja?
Debesėliai lietų renka.

Kas botagą ten vizgena, 
Švaisto, rango ir kreivoja? 
Debesėlį žaibas gena 
Ir griaustinį atvolioja.

Kas taip smarkiai sudundėjo?
Lyg kad žemė persiskyrė.
Tai griaustinis sumurmėjo 
Ir perkūnas medin spyrė.

Kas tą medį taip siūbuoja?
Jis prie žemės prisilenkęs.
Tai tornaao atšturmuoja, 
Šiaurės vėjus pasikinkęs.

Kas ten šnabžda, kas ten teška?
Lyg kas juokias, lyg kas verkia?
Gal koks laužas dega pleška?
Liūtis žemę laisto, merkia.

Koks ten lankas ve iškilo
Ir prie žemės jis prikibo?
Toks spalvuotas. Jis prie šilo.
Laumės juosta ten nudribo.

Kas ten švyti? Toks kalnuotas 
Kartais laibas, tai storulis, 
Apvalus, tai vėl raguotas.
Žemes draugas - tai mėnulis.

Kas ten merkia iš augštybės?
Lyg akis būt, lyg sagutė.
Lyg roželė nekaltybės.
Niekas kitas, kaip žvaigždutė.

Kas ten juda ir lekioja? 
Lyg lapeliai, lyg paukšteliai. 
Tai snieguolės atsplasnoja, 
Išsiplėtę kaip drugeliai.

Kas mus peni, kas mus šildo? 
r-yg tėvelis, lyg motutė, 
Alkį, šaltį jie nutildo.
Tai žemelė ir saulutė.

Kas tą viską sugalvojo?
Kas sukūrė? Kas surėdė? 
Kas tą žemę-atvoliojo?
Tai Kūrėjas - Geras Dėdė.

Prez. Eisenhower apžiūri plastinės medžiagos rūbą, 
kruis vartoja mas asaugai atominės energijos dirbtuvėse.

20 d. JAV-se San Francisko 
mieste prasidėjo iškilmės, 
skirtos Jungtinių.; Tautų 10 me 
tų įsteigimo sukakčiai atžy
mėti. Iškilmėse dalyvauja 60 
kraštų atstovai. Ta proga 
buvo sušauktas specialus 
Jungtinių Tautų visumos susi 
rinkimas.

Vliko pirmininkas pasiuntė 
Jungtinių Tautų pirmininkui 
Dr. Elco M. van Klefl’ens te 
legramą, kuria atkreipė jo dė 
mesį, kad Sovietų Sąjunga, 
sulaužiusi galiojančias sutar 
tis ir padarytuosius susitari
mus, 1940 m birželio 15 d; 
įvykdė prieš Lietuvą- ir k-t.

Pabaltijo kraštus agresiją, Lie 
tuva buvo okupuota raudone 
sios armijos ir jėga inkorpo 
ruotá į Sovietų Sąjungą. Ši 
pasibaisėtina padėtis nėra pa 
sikeitusi nė ligi šiol. Susi 
rinkus Jungtininėms Tautoms 
paminėti 10 m. sukakties 
n u o j ų įkūrimo, Jungtinės 
Tautos Vliko prašomos imtis 
visų reikalingų žygių, kad 
Lietuvai būtų pritaikyti Atlan 
to chartos nuostatai ir Jungti 
nių Tautų deklaracijoje išrei 
kštieji principai, o Lietuvos 
Respublikos atstatyta laisvė 
ir nepriklausomybė. Toliau 
savo telegramoje Vliko pir
mininkas pareiškė tikįs kad 
Jungtinės Tautos imsis reika 
lingu priemonių, jog Sovietų 
Sąjunga kiek galint greičiau 
atitrauktų iš Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų savo okupa
cinę armiją, Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą bus 
paskelbtas niekingu ir nesan 
čiu, krašte atstatytos žmo
gaus teisės ir sudarytos sąly 
gos reikštis laisvai ir demo
kratiškai teisėtąją! Lietuvos 
vyriausybei.

— Dulles pareiškimas. Pa
baltijo kraštų pavergimo ir 
deportacijų į Sibirą Sukaktį 
minint, JAV valstybės sekre
torius J. F. DULLES paskel
bė savo pareiškimą, kuriame 
sakoma:

«S i u n č i u nuoširdžiausius 
Visiems daugelyje menkos 
vietovių miniotiems tragišku
osius 19411/41 m įvykius, ku
riais buvo sunaikinta Pabalti 
jo valstybių nepriklausomybė 
o iš jų gyventoją jėga išplėš 
tos pagrindinės teisės ir lais
vės. Amerikiečių tauta tvir 
tai pripažįsta Pabaltijo ir ki
tų Vidurio bei Rytų Europos 
tautų teisę pačioms apspręsti 
savo likimą. Kai šis princi
pas bus pripažįstamas ne tik 
žodžiais, bet ir faktiškai vyk 
domas gyvenime, tada bu® 
pasiektu didelė pažanga tei 
singos ir patvarios taikos 
linkme.»

Šiam JAV užsienio politikos 
faktiškojo vairininko, atsidė
jus ginančio moralinių verty 
bių reikšmę politiniame, pa
reiškimui, minint tragiškuosi
us birželio įvvkius ir deporta 
cijas į Sibirą, tiek pabaltiečių 
tiek kitų tautybių spauda ski 
ria didelę reikšmę. Nuroda
ma, kad toks pareiškimas y- 
ra juo reikšmingesnis todėl, 
kada jis paskelbtas prieš pra 
sidedant 4 Didžiųjų pasitari
mams, k a d a kai kuriuose 
kraštuose pastebima tam ti
kra tendencija tragiškuosius 
įvykius ir pavergtųjų likimą 
ne kartą net visai nutylėti.

Literatūrinė vagystė.
A. Vilainio Šidlausko Nemti 

no leidykla, daugiausia besi
verčianti senų vertimų pers- 
paudinėjimu, ne kartą yra pa 
žeiduSi autorines vertėjų tei
ses ir moraliai, ir materialiai. 
Tuo reikalu LRD-ją pasiekė 
ne vieno LRD nario skundas. 
Kitų kolegų teisės net pakar 
totinai pažeistos. Antai, pri
eš porą metų, nė neatsiklau
sus vertėjo F. Neveravičiaus, 
Nemuno perspaudinta jo vers 
tasis Reymonto Kaimiečių 4 
tomą veikalas. Vertėjas būti 
nai norėjo pataisyti naujos la 
Idos vertimą, tačiau leidėjo 
atspausta fotografuotiniu bū
du — be pataisų. Pagaliau 
pažadėta vertėjui honoraras 
bet netesėta. Su L. Tolstojaus 
Annos Kareninos vertimu pa 
sielgta dar žiauriau: nuskria
usta vertėjas ne tik materiali 
ai, nieko jam nesumokant, 
bet ir moraliai, būtent, nusle 
piant vertėjo vardą. F. Neve 
ravičius laiške LRD-jai smul

(pabaiga 4 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi.)

kiai Išdėsto to vertimo istori 
ją:

«Nemunas 1954 m.‘ išleido 
Tolstojaus 4-ių tomų Annos 
Kareninos vertimą. Nemuno 
leidinyje visų keturių tomų 
vertėju pažymėtas Pr. Povilą 
itis. Iš tikrųjų pirmųjų dvie
jų tomų vertėjas esu aš. Šio 
vertimo istorija trumpai yra 
ši: Sakalo b-vės Kaune prašy 
tas, Anną Kareniną pradėjau 
versti 1937 m. pabaigoje ir Ii 
gi 1939 m. pabaigos išverčiau 
du tomus. Sakalo b-vei po 
nacionalizacijos (ir prieš jos 

‘denacibnalizavimą) patekus 
su visais jos reikalais Valsty 
binės Leidyklos sudėtin ši 
pastaroji bene 1942 m. vasa
rą paklausė manė, ar esu ba 
igęs versti veikalą, o jeigu 
ne, tai ar galiu jį baigti-vers 
ti šešių mėnesių būvyje. Dėl 
.darbo sąlygų neturėjęs anuo 
metu galimumo tokiu trumpu 
laiku šį vertimą atlikti taip, 
kaip laikau būtina atlikti did 
žiųjų veikalų vertimus, nuo 
tolismesnio vertimo atsisaki
au ir pasiūliau Leidyklai kre 
iptis į Pr. Povilaitį, pirmaeilį 
vertėją, dėl kurio vertimo bu 
vau tikras, kad nesudarys di 
delio kontrasto su manuoju. 
Veikalas Valstybinės Leidy
klos taip ir buvo išleistas: 1 
ir 2 tomai mano, kaip vertė? 
jo, vardu, 3 j r 4 — Pr. Povi
laičio vardu. Šis mano reika
10 išdėstymas liudininkų nere 
ikalingas. nes geriausias.lia
udininkas yra pati knyga, 
Valstybinės Leidyklos leidi
nys. Tačiau ir nemaža kole 
gų pamena, kas buvo šio, vei 
kalv vertėjai. Pvz. kan. M. 
Vaitkus yra gyvas liudininkas 
kai šio veikalo vertimo (1 ir
11 t.) rankraštis buvo nagrinė 
jamas per literai, šeštadienius 
pas S. Čiurlionienę. — Turė
jęs nemalonių susirašinėjimų, 
su manim Kaimiečių atveju, 
p. Vilainis Šidlauskas naiviai, 
bet drauge ir gudriai nuspren 
dė, kad, «pavedęs» visa An-

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė:- Rua do México, 90 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr.$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKÈJlMüL, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir,gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Sazano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pan savininką Balį Paber
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai Ouro Fino pro pat minėtą nuosavybę.

Ar žinai kad. . . akustika Eipidaurų teatro, senovės Graikijoj, buvo taip gera, kad kalbėtojas 
iš savo tribunos kalbėdamas 14 tūkstančių klausytojų, nepakeldavo balso ir visi gerai 
girdėdavo.

...iš Prancūzijos darbininkų surinktų pinigų, komunistų lyderiui Maurice Tho
rez, už 90 tūkstančių dolerių nupirko liuksusinę vilą Prancūzų Rivieroj.

. . . dviratininkas Alfred Letourner važiuodamas paskui automobilį pasiekė 
175 klm. greičio per valandą.

nos Kareninos vertimą Lietu
voje pasilikusiam Pr. Povilai 
čiui, išmuš man iš rankų tei 
sinį ginklą reikšti bet kurias, 
pretenzijas į leidėją honora
ro ar kt. reikalais. .Toks ra
šytojo apvogimas tikriausiai 
yra pirmas atvejis mūsų kny 
gų leidimo istorijoje. Mano 
giliausiu įsitikinimu šiuo atve 
ju turėtų reaguoti Lietuvių 
Rašytojų Dr-ja, kad man pa
darytoji moralinė skriauda 
būtų bent iš dalies atitaisyta.»

Lietuvių Rašytojų Dr-ja, ku 
rios pareiga yra ginti rašyto
jų teises, skelbdama rašyto
jo F Neveravičiaus laiško iš 
trauką, viešai smerkia Neinu 
no leidyklos neteisėtą ir nete 
isingą veiksmą — dvigubą Ii 
teratūrinę vagystę, įvykdytą 
nesumokėjus vertėjui priklau 
somo honoraro ir net nuslė
pus jo vardą.

Visi laikraščiai, kurie smer 
kia šią nešvarią spaudos by
lą, prašomi paskelbti šį viešą 
raštą, o Annos Kareninos kny 
gos turėtojai malonėkite I II 
to veikalo tome vertėją pažy 
mėti F. Neveravičių.

LRD Valdyba

Gedulo diena Rio de Jatteire
(Tąsa)

Buv. Čekoslavakijos minis- 
teris Jan Reisser stipriai pa 
brėžė Makvos komunistų trati 
kimusi politiką ir iškilmingai 
pareiškė: «Pabaltijo trys tau 
tòs turėjo savo augštą civili
zaciją, kada apie rusus dar 
niekas nebuvo girdėjęs, Lie
tuva buvo imperija, kai rusai 
dar buvo totorių rankose. Tū 
kstančių metų baltiečių civili 
zacija neišnaikinama, ir aš 
esu tikras, jų šviesia ateiti 
mi». Trumpas kalbas pasakė 
ir trijų Baltijos valstybių ats 
tovai. Lietuvos ministeris 
Meieris saao kalboje paminė 
jo kilnu kardinolo žygį mels 
tis už Lietuvos ir kitų paver 
gtų kraštų laisvę, pabrėžda
mas, kad pats kardinolas, kai 
po Eucharistinio Kongreso 
pirmininkas, būdamas labai 
užimtas, be to prislėgtas di
delio skausmo dė] savo mo-

Ar jáu įsigijai rašytojos 

na «Nusidéjelé» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej

ne - nieko nelaukdamas kreipkis i Mūsų Lietuvos» redakciją
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra visose .gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia, mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina nusiau mažesnė, negu kitų šala- 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

čiutėsmirties .(kas įvyko vos 
prieš trejetą dienų) gyvu pa 
vyzdžiu rodo, kaip skausmas 
grūdina žmonų ir kaip duo
da vilties laimėti teisingoj 
kovojeldėl laisvės, dėl tikėji 
mo, dėl taikos.

Baigus kalbas, Liepojos 
operos solistas Aleksandras 
Glinskis padainavo estų, lat
vių ir lietuvių kalbomis iškil 
mingas dainas, iš kurių ypa
tingu grožiu nuskambėjo es
tų,' b e i lietuvių LAISVĖS 
VARPAS (muz. Vdn’aig'aičio) 
paaiškinęs, kaip jos yra ski 
riamos kaip' pagarbos' žen
klas dėl laisvės' ■ kovojanti
ems pavergtų kraštų sūnums.' 
Visas minėjimas praėjo iskii 
mingoj ir nuoširdžioj nuotai 
k o j . Pasibaigus, daugybė 
žmonių nenorėjo skirstytis, 
klausinėdami smulkmenų ir- 
įvairių istorinių paaiškinimų 
apie Lietuvą bei jos kaimy
nus.

Kaip plačiai šiais metais 
Brazilijoj buvo paminėta Gedu

K. Pažėraitės, įdomų roma- 

lo Dieną matyti iš to, kad tòs 
dienos išvakarėse pats Rio 
de Janeiro arkyviskupas kar 
dinolas Dom Jaime Camara 
kalbėjo per Vera Cruz radi
ją. Apie tai rašydamas dien 
raštis “O GLOBO” deda stam 
bią antraštę: Bažnyčia plūs
ta krauju, bet nemiršta, Pa 
tetiška kardinolo kalba apie 
tikinčiųjų persekiojimus». To 
liau: •«. . . pradėjo komentuo 
ti tautų, esančių už geležinės 
uždangos, kančias. Kalbėda
mas apie lietuvius, kardino
las nupiešė baisų vaizdą gy
vuliniuose vagonuose uždary 
tų vaikų ir senelių, vežamų j 
Sibirą, Lietuvos bažnyčias pa 
versta sandeliais, medžioja
mus kaip žvėris, kunigus, si 
áubingas komunistų priemo
nes ir patyčias... «(Be to, 
kardinolas įkalbėjo plokštelę 
kankinamai Lietuvai kuri pasi 
ųsta VOICE OF AMERICA, o 
jos kopijos į Romą, Miuncbė 
na ir Madridą). Tai bene bus 
pirmas toks įvykis visoje šių 
15 metų lietuvių kovoš dėl 
laisvės istorijoje.

Valgomieji lizdai

Pietų Azijos pakraščiuose 
y r a Javos ir Borneo salos. 
Tose salose gyvena paukš
čiai, vadinami salanganėmis 
kregždėmis. Šios kregždės 
gyvena dideliais pulkais, tai 
so.si lizdus kalnų lindynėse 
arba stačiose uolose, nusviru 
siose į jūrą. Lizdai būna pada 
ryti vienas prie kito, krūvo
mis, ir prie jų , prilipti labai 
sunku ir pavojinga Bet žino 
nės, nusileisdami, nuo vir
šaus uolos virve, šiaip taip 
prie jų prieina,, nors kaikada 
ir nusisuka sprandą.

Lizdus re n k a tūkstančiai 
žmonių. Renka tris kartus į 
metus susirinkę brangiai juos 
parduoda kinams, kinams 
salanganių lizdai labai skanus 
valgis, jie iš jų verda sriuba. 
Salanganės lizdus lipdo iš sei 
lių, kurios teka iš snapo ir 
ore tvirtėja Salanganių liz
das atrodo kaip iš klijų pa-
dirbtas, jis permatomas ir lyg 
daugybės siūlelių nulipintas. 
Javos gyventojai pasakoja, 
kad tokį lizdą viena pora sa 
langanių dirba du mėnesius. 
Matyt, kad jį padirbti nėra 
lengvą.

, «Draugas»

IB-Ui
Kiekvieną sekmadieni prie 

bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

«M. L.» PRENUMERATO
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 - S, Paulo.

— LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal* 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

— L. Sąjunga Br. praneša 
visuomenės žiniai, kad yra 
galima išsinuomoti bet kurios 
mokyklos salė, kaip tai: ves
tuvėms, krikštynoms, vardadi 

... eniams arba kitokiems pobū
viams. Užinteresuoti asmenys 
prašomi kreiptis į mokyklų 
prižiūrėtojus arba tiesioginiai 
į Sąjungos Valdybą kiekvie
na penktadienį, Mokos moky 
klos patalpose, Rua Lituania, 
67, nuo 20 iki 22 valandos.
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Jprindys & Čia
PARDUODA

industria e Comercio de Calçados

Rua Javaés, 719

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

•55** --
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RADIO VITROLAS.TOBULIAUSIAS
gbalso grynumas, skambumas

Sprindys 8c Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Rjberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

s:w« 
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1

..............
f>uUlisį>

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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VILA ALPINA

IKMaWJ CAKIDIIEKI
vien- 
visa-

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra 
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir 

dos naudokite!

AGUA .
JftO ACTI VA P0Wl 

•t

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 - Vila Z
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO H s . . g
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ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos
RUA SÃO CAETANO. 447 -TEL. 4-5576 - SÃO PAULO

pusi. 5

Nori, kad «Musų Lietu 
và» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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São Paulo SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

r - s:

RIVIERAJARDIM
Santo Amaro
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apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, t: 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliauski, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu. 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

dtta rwn RTTPNQj vos a 835 
TE'-LEONĖS s 51*4019 e 51-2223

Rasto 1 
SÃOPAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

JO EKSCELENCIJA VYSK.
V. BRIZGYS

Į São Paulo atskris kitą 
šeštadienį, liepos mėn. 16 d. 
apie 11 va)., žinoma, jei lėk 
tavas nepavėluos. Aerodrome 
pasitiks lietuviai kunigai ir 
organizacijų atstovai.

Apsistos Vila Zelinoje. Šeš 
tadienio vakare ir sekmadie
ni liepos m. 17 d. dalyvaus 
pamaldose.

Taip pat svečiai dalyvaus 
ir pasakys kalbas Dariaus ir 
Girėno -Išeivių Dienos minė 
jime, liepos mėn. 17 d. 14 
vai. Vįia Zelinoje, gimnazijos 
salaje. Meninę programą iš
pildys L. K. Bendruomenės 
choras.

Gi vakare, 7:30 bus vaka
rienė, kurioje dalyvaus J. E. 
vysk. V. Brizgys ir kiti sve
čiai. Norintieji vakarienėje 
dalyvauti privalo įsigyti pak
vietimus ligi ateinačio antra 
dienio.

Pakvietimus galima Įsigyti 
V Zelinoj klebonijoje. Kaina 
- Cr $ 159.00.

MOKSLEIVIAMS ATEITININ
KAMS

Šį sekmadienį po 9 vai. pa 
maldų įvyks mėnesinis kuo
pos susirinkimas. Visiems na 
riams dalyvavimas būtinas, 
reikia aptarti daug svarbių 
klausimų susijusių su organi
zuojama jaunimo švente.

— Iš Italijos į São Paulo 
atvyko «Saleziečių Balso» re 
daktorius, tėv. Pranas Gavė

Registrado no C. R. C. sob o n.o 55’

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor,t,rat. na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais 

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

t

nas (Salezietis). Svečias ap
sistojo pas savo brolius. Bra 
zilijoje mano craleisti du mė 
nešiu. Dalyvaus Eucharistini 
ame Kongrese. Šį sekmadie 
nį Vila Zelinoje laikys sumą 
ir pasakys-pamokslą.

— Lietuviškų rankdarbių 
kursai Lietuvių Namuose Mo 
koje veikia ketvirtadieniais 
nuo 4 iki 6 va’., ir nuo 7 iki 
9 vai. vakaro. Į kursus įstoti 
niekad nevėlu. Tačiau Vila 
Belos ir Vila Zelinos kursan 
tės Mekon nevažuiokite, nes 
rugpjūčio mėnesį tokie pat 
kursai pradės veikti Vytauto 
Didžiojo mokykloje Vila Be
loję, sekmadieniais lietuviškų 
popiečių metu.

Mg. Vinkšnaitienė

PRIĖMIMAS PAS KANADIE
ČIUS.

Kanados Tautinės Šventės 
sukaktuvių proga Kanados 
Konsulas São Paulyje p. Mel 
ville P. Carson «Comodoro» 
Hotelio patalpose suruošė 
š/m. liepos mėn. I d. oficia
lų priėmimą, kuriame, be vie 
los valdžios atstovų, dar da
lyvavo São Paulo Konsulų 
Korpusas, jų tarpe ir Lietu
vos Konsulas A. Polišaitis su 
Ponia, bei Panirstų visiome 
nės ir Kanadiečių vietos ko
lonijos Atstovai.—

«O MUNDO É DA MULHER»

— A Empresa Cinematográ 
fica Sul Lida. š/m. liepos mėn. 
7 d. «Republikos» kinemato
grafo patalpose prademonstra

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 

vo filmą: «O Mundo ė da Mu 
lher», pakviečiant į tai vietos 
brazilų valdžios bei viseome- 
nės atstovus ir São Paulo 
Konsulų Korpusą jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulą p. A. Poli- 
šaitį su ponia.

VYKSTA KANADON

Turimomis žiniomis, artimi 
ausiu laiku, išvyksta Kanadon 
p. Ewaldas Linkaitis su žmona.

VENEZUELOS ŠVENTĖ.

— Venezuelos Nepriklauso 
mybės Paskelbimo sukaktu
vių proga Venezuelos Gene
ralinis Konsulas S. Paulyje 
p. Luis Perez Bustamante 
«Casa de Cervantes» patai po 
se š/m. liepos mėn mėn 5 d. 
suruošė sukaktuvių oaraurėji 
mo aktą su menine programa 
kuriame, be vielos val
džios atstovų, dar dalyvavo 
S. Paulo Konsulų Korpuso 
narai, jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis bei bra 
zdų ir vietos venezueliečių 
kolonijos atstovai.

LAUŽAS
Šį sekmadienį 6 vai. vaka

ro gimnazijos kieme jaunimas 
rengia nuotaikingą, linksmą, 
lietuvišką laužą. Dalyvauti 
kviečiami seni ir jauni-visi.

Ateitikite laiku, leiskite ja
uniesiems pradėti punktualiai.

KATEKIZACIJA

Lietuviška katekizacija vai 
karas paruošti prie Pirmos 
Komunijos vyksta kasdien 
(išskyrus šeštadienius) 10 vai. 
ryto.

Pirmoji Komunija bus liepos 
mėn. 31 dieną.

VASARINIAI LIETUVIU 
KALBOS KURSAI

Susitarus s u lankytojais 
nustatyta, kad pamokos bus 
tris kart savaitėje pirmadie 
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais. 7 vai. 30 min. va
kare. Veikia dvi grupės, pra 
dedančiųjų ir pašengusiųjų 
Norintieji dar gali j pamokas 
įsijungti. Pamokos vyksta Šv. 
Juozapo mokykloje.

ALBERTAS' PA VILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

DIRETOR:

/ - —--——-
Í Bemistas
| Clínica Dentária Popular

“<g>ão 3uâas <aítu”
Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

I Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações 
DIURNA E NOTURNA 
___ ____—....... .......... . —

pilstituvéje «Volga» (V. Prudente, Rua Ibitirama, 1972) 
augštos kokybės, pigiom kainom gėrimai: konjakas, 
«vodka»,, whisky ir likeriai.

BAŽNYČIOMS DARBAMS 
AUKOJO: 

I

Pranas Šukys Cr.® 2000,00
Po Cr.® 1.000.00 - Jonas 

Saldūnas ir Jonas Pševuckas.
Po Cr.® 500,00 - Petras Šu

kys. Alfonsas Nevarauskas, 
J NadOlskis, Helena Silva, 
Rukšėnų šeima.

Po Cr® 400,00 - Juozas Že 
maitis

Po Cr.® 300,00 - Juozas Ma 
siulis, João da Silva.

Po Cr® 2 1 ,00 - Jonės Sa
kalauskas. Marta dom vičie 
nė, Augustas, Al i amašaus- 
kas, AL Grabauskas, Ona Pa 
ukštienė, J. P.

Po Cr.® 150.00 - Pr. Galins 
kas.

Po Cr ® 100,00 - Julius Stan 
kevičius, Janušaitis, M. Kru
tulis, Elz. Šukienė, Ona Rut- 
I auskienė, Vincas Alionis, 
Baronienė, Aid. Černauskaitė, 
Ig. labuckas ir Al. Sakalaus
kas.

kun. P. Ragažinskas 
klebonas

— L. K. Bendruomenės cho 
ro eilės kasdien didėja. Cho 
ristų skaičius jau siekia 80. 
ŠĮ mėnesį Įstojo 9 nauji cho
ristai, jaunimas jau gimęs ir 
augęs Brazilijoj.

AGUA RAZA LIETUVIAMS

Pranešama, kad sąryšyje su 
J. E. visk. Brizgio atvykumu 
ir Iškilmėmis V. Zelinoje, tre 
čią sekmadienį Agua Raza 
parapijoj, lietuviams pamal
dų nebus. Visi lietuviai kvie 
čiami 17 d. liepos atvykti V, 
Zelinon.

— Prelatas J. Balkūnas iš 
New Yorko į S Paulo ats 
krenda šį pirmadienį. S. Pau 
ly praleis visą savaitę Ap
sistos Vila Zelinoj, klebonijo
je.

SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ
KALBA

Kas kart didėja, Tai rodo 
kaa i ruošiamu lietuvių kal
bos kursus Vila Zelinoje, tris 
kartus per savaitę, vakarais 
daugiau lietuviško jaunimo 

ateina. 'OfciHHHEiHng 
tus per savaitę - pirmadieni 
ais, trečiadieniais ir penkta
dieniais vakare. Žinoma, dar 
daug daugiau lankytojų gale 
tų būti, jei tėvai paragintų 
primintu kad naudinga ir net 
reikalinga yra lietuviškai pra 
mokti.

Mokytojai dėsto veltui. Tė 
vai ir lietuviškas jaunimas 
visas privalėtų suprasti mo
kytojų darba ir lietuvių kal
bos kursais pasinaudoti siun
čiant į jį jaunimą.

— Kompozitoriaus ir L. K. 
Bendruomenės choro vedėjo 
J. Strolios didžiausias rūpes
tis yra tinkamai paruošti cho 
rą koncertui, kuris bus Rio 
dė Janeire, Eucharistinio Kon 
greso metu. 23 d. liepos 14 
vai. Rio de janeiro konservą 
torijos salėje.

L K. MOTERŲ DRAUGIJOS 
Susirinkimas -šaukiamas šį 

sekmadieni penktą valanda 
popiet narės atvykite.

— Šį šeštadienį, liepos m.
9 d. į ruošiamą L. K. Ben
druomenės choro vakarą 
daug kas ruošiasi vvkti ir 
tuemi paremti choro darbą.

PAIEŠKO

1. Juliaus Baliukyno, gyve
nusio Rua Laguna 81, Sacomã 
S Paulo.

2. Igno «Jaruševičiaus, kurio 
tėvas «Juozas gyvena Refina- 
dora Paulista, Usina Tamoyo, 
L. Paulista Jų paieško Fr. 
Bernatovičius gyvenantis A- 
merikoje.

J. Tvardauskas (Tvardovs- 
ki)^ kilęs iš Zarasų.

Žinantieji prašomi praneša 
kun. J. Šeškevičiui.

Kastutė Didžiulė Jusiene iš 
Palsodės kaimo, Utenos Aps
kr. gyvenanti Urugvajuje, 
Montividėo. Molinos d e* Raffo 
109, pajieško:

1) Elzos Juytės j r jos girni 
nių. kilusios iš Žernaitiškių 
kaimo, Utenos apskr, kuri 
laiką gyvenusios Brazilijoj, 
São Paulo, ma. Apiakus 77.

2) savo dėdės Bega.usko 
Antano iš Ryliškių kaimo, 
Utenos apskr.

KINAS VAIKAMS IR TĖ
VAMS

Vila Belos sekmadienio po 
piečių sąskaiton yra gauna
mos kultūrinės ir auklėjančio 
turinio filmos, kurios rodomos 
kiekvieną savaitę ketvirtadie 
niais nuo 18 vai. (t. y 6 vai. 
vakaro). Ir sekmadieniais po 
piečių metų kurie vyksta nuo 
15 vai. ligi 18 vai. Paaiškini
mai lietuvių kalboje. Groja 
liet, plokštelių muzika. - Įėji 
mas laisvas visiems.

Popiečių vedėjas

— Parduodamas geras skly 
pas žemės (330 kv. metrų) 
Vila Zelinoj, geroj vietoj, rua 
Monteiro Soares Filho (buvu 
šioj penktoj gatvė) greta nr. 
105. Kaina 500 kruzeirų vie 
enas metras. Teirautis šiuo 
adresu: Rua Venda Nova 157 
pas Balį Rimkų.

PARDUODAMAS GAZOLINO 
POSTAS

Geroje vietoje, ant kampo 
rua Ibitirama ir Av. Zelina. 
Kartu parduodami reikalingi 
įrankiai automobilių bei sunk 
vežimių patikrinimui bei pa
taisymui. Teirautis, bei reika 
lingomš informacijoms gauti 
kreiptis adresu: rua Ibitirama 
905, V. Prudente,
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