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Sunki Berlyno Problema |®| PAŽANGOS SĄJUNGĄ
UŽDARYTA R,¥TŲ BERLYNO 
IR VISA Si/ VAKARŲ VO

KIETIJA SIENA

Rytų Vokietijos komunisti
nė Vyriausybė uždarė Rytų 
Berlyno ir visą su Vakarų Vo 
kieuja rubeživoja čią sieną. 
Tuo ji pirmiausia nori užkirs 
ti savo krašto gyventojų ma
sinį bėgimą į Vakarų Vokieti
ją. Be to ji turi daug kitų 
viešų ir slaptų motyvų-.

Milžiniška Vakarų berlynie 
čių demonstracija dėl sienų 
uždarymo.

Du šimtai tūkstančių berly
niečių išėjo į gatvę protestuo 
ti prieš rusus, kurie su ka 
riuomene ir tankais užbloka
vo susisiekimą su vakarine 
Berlyno miesto dalimi.

fe

KODĖL BERLYNAS NEGALI 
BÚTI ATIDUOTAS RUSAMS 
jfefe į.

Sovietinis valdymas rytinėj 
Vokietijoj būtų sustiprintas;2. 

Ado’fo Eichmano teismas ir dabartinis 
genocidas

perversinė sistema — komu
nizmas, kuris tęsia žmonių 
gyvybių naikinimą, panaudo
damas tuos pačius nacių 
metodus

Kaip anksčiau žydai, taip 
dabar kitų tautų milijonai 
žmoni , yra deportuojami, pa
vergiami. kenčia torturas, 
skerdžiami, milijonai žmonių 
dabartiniu metu eina Golgo-

Plačiai skaitomas dienraš
tis «CHICAGO’S AMERICAN» 
išspausdino laišką Prano Jur
kaus, kuriame jis primena 
Eichmano teismą ir sako: at
skleidžiant praeities baisybes 
ne urį būti užmirštama, kas 
vyksta dabar. Tas te smas pri 
valo atverti pasaulio akis ne
tik nacių žiaurumams bet tu- 
ri priminti mums ir faktą, kad 
dabarties žmonijoje, nepaisant 
visuotini žmogaus teisių de
klaravimo ir genocido kon
vencijos, dar egzistuoja kita

KARDINOLAS G. CIGOGNÁ- 
NI — NAUJASIS VATIKANO 
VALSTYBĖS SEKRETORIUS

Vietoje mirusio kard.Dome 
nico Tardini popiežius Jonas 
XXIII paskyrė Vatikano Vals
tybės sekretoriumi kardin, 
Giovanni Cicognani.

Naujasis valstybės sekreto
rius yra keletos popiežinių 
komisijų pirmininkas, nuo 1932 
iki 1958 metų buvęs Šv. Sos
to atstovas Bažnyčios reika
lams JAV-se.

Kardin. Giovanni Cigognani 
kaip daug dirbęs Vatikano di
plomatijoje ir įvairiose Ro
mos kongregacijose, yra ge
rai pasiruošęs užimti valsty
bės sekretoriaus vietą. Ji pa 
saulinėse valstybėse atitinka 
ministrų pirmininko ir užsie-

pabėgti iš rytinės Vokietijos 
būtų daug sunkiau; pasiprie
šinimas toj pačioj r. Vokieti
joj komunistų valdymui būtų 
mažesnis. 4. po Berlyno ati
davimo sektų V. Vokietijos 
demilitariza ija. 5. būtų su
griautas JAV autoritetas ir vi 
sų vakariečių kurie tiek daug 
kartų užtikrino Berlyno sau
gumą, 6. Atlanto sąjungoj kris 
tų pasitikėjimas Amerikos va
dovavimu, 7. norvegai ir da
nai pasuktų i savo tradicinį 
neutralumą, 8. turkai ir grai
kai suabejotų vakariečių ga
rantijoms ir pradėtų jieškoti 
susitarimo su Sgv. Sąjunga, 
9. pavergtose tautose viltys 
išsilaisvinti sumažėtų ir komu 
nistų vyriausybių padėtis su
stiprėtų, 10. padidėtų neutra 
lių tautų skaičius Azijoje ir 
Vidurio Rytuose, o dabarti-
niai neutralieji, kaip Indija, 
turėtų pasiteisinimo.

tos kankinių kelią į “gaiutinį 
problemos sprendimą Sibiro 
naikinančiuose koncentracijos 
lageriuose’'.

nio reikalų ministro pareigas 
Be to, jis gerai pažįsta Rytų 
ir Vakarų pasaulio nuotaikas 
ir siekimus.

ADVOKATAS SERVATIUS 
PRAŠO ŽYDŲ TEISMĄ IŠTE1

SINTI EICH.VlANĄ

Eichmanno gynėjas dr as 
Robert Servatius, tardamas 
paskutinį savo žodį, Jeruza
lės Tribunole pažymėjo, kad 
Adolfui Eichmanui negali bū 
ti sukrauta kaltė už 6 milijo
nų žydų išžudymą, kadangi 
jis buvo tik itlerio Himmle 
rio, Heidricho ir kitų Gesta 
po bei nacių viršininkų pa 
prastas įrankis.

Be to, kai įvyko šis nusi
kaltimas. Izraelio valstybė dar 
neegzistavo, todėl trūksta ju-

darbo, gerų butų, ir sveikatos 
apsaugą su moderniškos me
dicinos pagalba Panaikinti 
žemdirbių neturtą padedant 
tiems kurie dirba žemę, ją įsi 
gyti nuosavybėn. Sukurti to
kią žmsnių bendruomene, ku 
rioje netrūktų maisto bei moks 
lo.Užbaigti tokias ekonomines 
struktūras, kurios pagraužia 
laisvės institucijas. Visa šita 
yra ir dar daugiau yra galima 
pasiekti jei pažangos tikslams 
bus nukreiptos visos laisvųjų 
žmonių pastangos ir energija.

Punta del Este konfcrencijo 
je 21 Amerikos valstybė pri
ėmė bendrą veikimo planą, 
pagal kuri ši ‘ Pažangos Są
jungos” idėja bus vykdoma. 
Visos valstybės, kurios gaus 
reikiamas pinigų sumas iš J 
AV-bių, turi pristatyti atskirus 
planus pagal kuriuos kiekvie 
na valstybė savo suvereniteto 
rikėse. vykdys save, patiek
tus planus

Besvarstant tuos planus ir 
projektus. Pietų Amerikos vale 
tybių delegacijos kaikur net 
praplėtė pirmuosius JAV-bių 
pasiūlymus, kurie buvo numa 
tyti praktiškam jau paminėtų 
tikslų siekimui.

Be suminėtų fiansavimų, 
brazilų delegacijos pasiūlymu, 
buvo išsiderėta taip pat ir šių 
kraštų naujai gimusios indus 
trijos gaminių eksporto finan 
savimas. Nors tai iš esmės 
yra prieš JAV bių interesus, 
tačiau šiaurės amerikiečiai pa 
rodė tokį platų palankumą 
jog ir šis pageidavimas tapo 
priimtas. Kubos “Che” Gueva 
ra pasiūlė, kad būtų šalia vi- 
sa šito įsteigtas dar toks štai 
gios būtinybės 1 bilijono dole 
rių fondas, iš kurio būtų grei 
tai pagelbėtos mažosios vale 
tybėlės, kurios gal nėra pajė 
gios net greitai padaryti rei
kalingus finansavimo planus. 
Ir tas pageidavimas buvo prj 
imtas! Kubiečiai šiuo pasiūly 
mu patarnavo taip vadina
moms oligarchijoms, t. y. vai 
džios formom-, kuriose valdo 
kelios turtingos šeimos visą 
savo kraštą, kaip tai yra Do 
minikonų respublikoje (Truji- 
lo), Guatemaloje ir Salvadore.

Šią savaitę baigėsi Montevi 
dejuje, Urugvajuje, įvykusi 
21 Pietų Amerikos valstybių 
ekonominė konferencija. Ten 
buvo apsvarstyta -prak'iški 
nuostatai ir priimti sprendi
mai, kaip bus priimama ir kaip 
panaudojama Pietų ir Centro 
Amerikos tautų gerbūviui pa 
kelti, milžiniška 20 bilijonų do 
i erių paskola, kuria J. A. V bės 
suteikia pagal prezidento Ken 
nedy idėją ir planą jo paties 
sugalvotą, ir pavadintą ‘ Pa,- 
žangos Sąjunga” (Aliança pa
ra o Progresso).

Pagal tą planą J1V bės skj 
ria jau minėtą milžinišką fi
nansinę paramą, kad visos 
Amerikos žemynų tautos gale 
tų trumpiausiu laiku išbristi 
iš atsilikusio ir neišsivysčiu
sio ekonominio stovio ir susi 
lyginti su pažangiausiomis pa 
šaulio tautomis Ta finansiniai 

"paremia pro gVesó 1 e v > Ii uci jeŲ 
turi apimti kartu visas 21 Ame 
rikos valstybę, ir būti vykdo
ma pagal apsvarstytą, ir da
bar jau Punta del Estė konfe 
rencijoje tų valstybių delega 
ciju vieningai priimtą derina
mąjį planą.

“PAŽANGOS SĄJUNGOS” 
plano pagrindinės intys yra 
šios:

Bendromis ir suderintomis 
pastangomis reikia siekti pa 
tenkinti visų žmonių troški
mus pakelti gyvenimo lygį, ir 
sudaryti aplinką kurioje ver
tybių prieauglis vestų greitai 
prie bendro šių tautų gerbū
vio pakilimo iki aukščiausio 
laipsnio.

Šių tikslų bus siekiama to
kiomis priemonėmis:

Pastūmėti industrializacija, 
kuri galėtų modernizuoti ūkį. 
ir greitai didėjančiam miestų 
gyventojų skaičiui parūpintų 

ridinio pagrindo. Eichmannas 
buvo pagrobtas iš Argentinos. 
Tik Argentinos teismas gale 
jo jį teisti. Taip pat yra aiš 
kus teisės dėsnis: Nemo judex 
in pr >pria causa — niekas sa 
vo byloje negali būti teisė
jas. Teismas turėjo todėl vyk 
ti ne Izraelio teritorijoje

Žydų tribunolas, kurį suda 
ro trys teisėjai, paskelbsiąs 
sprendimą tik lapkričio 
mėnesį.

Eichmanno pagrobimas, by 
los aplinkybės ir jos užtesi 
mas kaltinamajam iššaukė 
daug pasigailėjimo ir užuojau 
tos iš toliau nuo bylos stovin 
čių sluogsnių.

Kai visi pageidavimai buvo 
priimti, tik vieta Kuba pali 
ko nepasirašiusi bendro nuta 
rimų plano...

Galutinoje deklaracijos re 
dakcijoje, buvo pasiūlyta, iš 
Pern delegacijos, kad fiuansa 
vimo lengvatos būtu teikia 
m s tik toms demokratijoms, 
kuriose respektuojamos žmo. 
gaus teisės pagal laisvą apsis 
prendimą ir periodiškai ren 
karna vyriausybė. Jeigu šis 
projektas būtų buvęs priimtas, 
savaime būtų iškritus Kuba 
ir oligarchainės valstybėlės. 
Tačiau amerikiečiai parodė 
tiek daug taktos, kad papra
šė susirinkusias delegacij is 
ne’ormuluoti politinių sąlygų. 
Tada buvo palikta toji pati 
redakcija, bet įrašyta papildo 
ma pastabėlė, kad ir nedemo 
kratiškoms, bet prie bendros 
Amerikos tautų šeimos gerbū 
vio kėlimo programos priside 
dančioms valstybėms, taip pat 
galima teikti paramą, luo bū 
du pirmą kartą viešai lapo 
pripažinta, kad Ameriką že 
mynuose egzistuoja nedemo 
kratiški režimai, bet jaučia
ma viltis kad jie bus susiurb 
ti bendro, didžiojo ir planin
go progreso, kurio naujoji era 
prasideda po Punta del Este 
konferencijos.

Tai yra toks didelis ir isto 
riškas žingsnis, kuris kartą 
pradėtas vykdyti, parodys pa 
šauliui, kaip daroma pažan
gos revoliucija laisvųjų žmo 
nių tarpe. Galima tikėtis, kad 
šis Kennedy žygis nustelbs 
pasaulyje daug tuščių žodžių 
propagandos, kuria pasaulis 
buvo iš ten anapus maitina 
mas, kad žmonija taptų ne 
soti ir aprūpinta, o liktų vis 
alkanesnė, kad iš desperaci 
jos kritusi atsidurtų komuniz 
mo glėbyje. Kada Amerikos 
žemynas pakartos Vakarų Vo 
kietijos atjautimo stebuklą, o 
jau žinome, kad tas yra įma
noma ir bus įvykdyta — bus 
įrodyta, jog ne per desperaci 
ją ir laisvės užsmaugimą, o 
priešingai — per laisvą ben
dradarbiavimą lengviau ir 
greičiau kuriama laiminges
nis rytojus.

TAUBATÉJE SUDEGUSIO KA 
LÊJIMO GRIUVĖSIUOSE 

APIE 40 LAVONŲ.

Iš rugpjūčio 14 į 15-tos nak 
tį Taubatės kalėjimo sukilę 
kaliniai uždegdami savo čiu

žinius padegė kalėjimą, iš ku 
rio patys negalėjo išbėgti. To 
dėl daug kalinių apdegė ir 
reikėjo patalpinti į ligonines. 
Paskutiniais daviniais yra 40 
žuvusių. Ir atrodo, kad pabė
go du - iš pačių sukilimo vadų.
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pusi.

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

(tęsinys)

Esama taip pat galingų jė
gų, stojančių už naujos geres 
aés santvarkos įvedimą. Tai 
įvairios darbininkų draugijos, 
jų gausūs ir galingi sindikatai, 
įvairios kairiosios ir centro 
partijos. Yra ir kitos įvairios 
grupės, sąjūdžiai, draugijos, 
kaip Katalikų Akcija, kurios 
veikia įgyvendinimui naujo
sios santvarkos.

Katalikų Bažnyčia viena iš 
pirmųjų pradėjo reikalauti dar 
bininkų klausimo išsprendimo 
ir socialinės santvarkos per 
tvarkymo. Ką tik popiežius 
Jonas XIII išleido encikliką 
«Mater et Magistrą» tuo reika 
lu. Joje ypatingu būdu kelia 
būtinumą dvejopos reformos 
— dvasios ir struktūrų. Juk 
daug dalykų dabar jau yra 
pagerinta ar iš pagrindų pa
keista. bet visos tos struktūrų 
reformos nedavė laukiamų 
vaisių. Mat, žmonių dvasia ne 
buvo reformuota, pakeista- 
pagerinta. Jie nebuvo skatina 
mi ar pakankamai auklėjami 
nugalėti savo netvarkingą sa 
vimyla ir nuoširdžiai rūpintis 
ir kitų bei bendrąją gerove. 
Bet iš kitos pusės vien rei 
kai avimais būti darbštesniais, 
doresniais, artimui širdingcs- 
niais visų negerovių nepaša 
tinsiI

Struktūrų reformų klausimą

Kuo Pats Kvep, Tuo ir kita Tep
Okupantų rusų pastatytas 

figūriniu prezidentu Justas 
Paleckis savo sveikinime U- 
ragvajaus lietuvių komunistų 
laikraščiui «Darbui» jo 25 me 
tų jubiliejaus proga buv pre
zidentą Antaną Smetoną pa
vadino kruvinuoju. Mes «Mū
sų Lietuvoje» nusistebėjome 
tokia «drąsa* ir pasiūlėme p. 
Paleckiui paskelbti statstiką, 
kiek žmonių buvo nužudyta 
ir kalinta Smetonos laikais ir 
kiek tais metais kai jis stovi 
pavergtos Lietuvos priešaky

«Músu Lietuvos «peckeliui»
S. Paulo. — «Musų Lietu

va» leidžiama San Paulyje iš 
7-1 61 įžanginiame puslapyje 
daro komentarus apie interna 
cijonalinę padėtį ir taip pat 
p&liečia apie demokratinio 
laikraščio «Darbo» 25 tusias 
metines sukaktuves. Skaitant 
matosi, kad straipsnio auto
rius turi zoologinį pyktį prieš 
T. Lietuvą, o ypatingai prieš 
draugą Justą Paleckį, kad Ji 
sai prisiųstame sveikinime 
«Darbui» pavadina A. Smeto
ną kruvinu aventiuristu.

Aš noriu paklausti straips
nio autoriaus, kuris verkė kro 
kodilo ašaromis, apie «pa
vergtą» Lietuvą: kiek jam su 
moka ir kas už šituos šmeiž
tus, ar ne iš «išlaisvintojų» liz 
do jisai gauna už tokį biau- 
rų šmeižimą? O gal koks ig- 
norantas neskaito spaudos. 

ir jų konkrečias, įgyvendini- 
nimui tinkamas formas studi 
juoja, tiria «Economic et Hu
manizme — Žmoniškosios Eko 
nomijos» grupės. Tai katalikų 
šviesuolių grupės, kurios pa 
naudoja visus mokslus ir jun 
gia įvairių sričių žinovus, kad 
pagal vietos ir krašto sąlygas 
nustatyti programą kiek gali
ma žmoniškesniam vi 
s ų gyvenimui. «Žmoniš 
kosios Ekonomijos» grupė, va 
dovaujant pačiam įsteigėjui 
tėv. Lebret 9 P.. yra paruo 
šusi São Paulo miesto ir vals 
tijos urbanizacijos planą. Tos 
grupės žmonės dalyvauja ir 
guber. Carvalho Pinto «Plano 
de Açõ» išdirbime bei vyk 
dyme.

sąjūdis už geresni pa
saulį.

Yra įvairių draugijų ir są
jūdžių, kurie rūpinasi žmonių 
dvasios reforma. Ta p protes 
tautų žymi yra Frank Buch 
man įkurta sekta, vėliau tapu 
si «Movimento de Rearmamen 
to Morai — Moialinio Atsigin 
klavimo Sąjūdžiu »

Tarp katalikų vis labiau stip 
rėja «Movimento pelo Mundo 
Melhor — Sąjūdis už geresnį 
pasaulį». Sis yra jėzuito tėvo 
Ricardo Lombardi pradėtas ir 
Pijaus XH išplėstas 1952 me
tais visai Katal Bažnyčiai. Jo 
tikslas yra per dvasiniai reli- 

je. kad kiekvienas galėtų pa
daryti išvadas, kuriam — Sme 
tonai ar Paleckiui labiau tin
ka kruvinojo vardas Si žinu
tė, kurią «Darbas» vadina 
straipsniu, davė progos vie
nai Sanpaulietei parašyti ta
me pačiame «Darbe» straips
nį, kurį čia perspausdiname 
ištisai (netii ę net gramatinių 
klaidų), kad kiekvienas lietu
vis galėtų matyti, kaip ir ką 
rašo komunistai Savo paaiš
kinimus pridėsime gale straips 
nio.

«Darbas» 1961 11-28 d.

Visą viešpatavimo laiką, kol 
gyvavo buržuazinė Lietuva, 
pagrįsta kriminališkais nusi
kaltimais priš darbininkus, 
valstiečius ir darbo inteligen 
tiją, Pradedant, po pirmojo Pa 
saulinio karo, iki 1940m , žmo 
nes nešė jungą. Kas neatsisi- 
mena iš Brazilijoje gyvenan
čių kauniškių, kaip vaikščio
jo išbadėję bedarbiai po Lai
vės Alėją ir Miesto Rotušę, 
prašydami darbo? Vietoj 
darbo gaudavo kul- 
k ų ; (mūsų praret’nta), jeigu 
pademonstruodavo, tai sukiš- 
davo į kalėjimą.

Ar ne kriminališkas nusi
kaltimas, tiems, kurie sumin
džiojo Konstituciją ir suruošė 
perversmą 1926 metais? Pa
teisint savo judošišką žings
nį. suruošė karo teismą ir nu 
žudė keturis piliečius: Požė

MŪSŲ ! IETUVa

FAKTAI KALBA
Klausimas; Kokias teises turi imigrantai Jungtinė

se Amerikos Valstybėse?
A t s a k y m a s: Kai tik imigrantas naturalizuojasi ir 

tampa Š. Amerikos niliečiu, jis turi visas pilietines teises, 
tik negali tapti respublikos prezidentu Imigrantui belaukiant 
natūralizacijos jo asmuo yra globojamas Konstitucijos išsky 
rus teisę balsuoti.

Nuo 1790 m. iki šios dienos J. A. Valstybėn yra imigra
vę apie 42 milijonai žmonių. Didžiausią jų skaičių sudaro vo 
kiečiai italai ir airiai.

imigrantai prisidėjo labai daug prie krašto ugdymo ir 
išsivystimo ypatingai mokslo, meno ir pramonės srityse.

gini atsinaujinimą katali
kams tuoj ryžtingai 
įsijungti į žmoniškesnio 
gyvenimo, geresnio pasaulio 
kūrimą. J s turi tris uždavi
nius :

1. - paruošti kiek galima 

lą. Greifenbergerį, Giedrį ir 
Čiarnį, suversdami jiems bė
dą, kad Komunistų Partija 
ruošėsi prie sukilimo tai tik 
pradžia. O, vėliau, kiek buvo 
sušaudyta? O kiek buvo pri
grūsta į Varnių koncentraci
jos stovyklą. Kauno Sunkiųjų 
darbų kalėjimą, 9 tą fortą, 
Šiaulių kalėjimą, ir kitų mies
tų kalėjimai? Visi buvo per- 
pildinti politkaliniais, nekal 
bant apie kriminalistus, nes 
tokioje tvarkoje didėja ir kri 
minalistiniai prasižengimai. Vi 
są Lietuvą pavertė į kalėji
mą. Kas neprisimena krimina 
liško valdž os žingsnio kas 
link Suvalkijos valstiečių? 
Valstiečiai nepakeldami mo
kesčių suštreik 'vo. O ką pa
darė valdžia, ar nesušaudė 
valstiečių?... O kaip pavadin
ti tokią valdžią ir poną prezi 
dentą. kuris pardavė Brazili
jos «fazendieriams» lietuvius, 
kad atsikračius nuo bedar
bių? Ar gali būti begėdiškos 
nis aktas kaip pardavimas 
savo tautiečių į svetimos ša
lies vergiją? O kiek prikentė 
mūsų tautiečiai «fazendose», 
kiti nepakęsdami baisiausio 
vargo nusižudė, tai pilnoj to 
žodžio prasmėj, ar ne kruvi
no aventiuristo vardas atatin 
ka jam ir jo sėbrams?

Ar gyvenu Brazilijoj su virš 
30 metų skaitau spaudą kaip 
lietuvišką, taip ir brazilišką 
gaunu spaudos iš T. Lietu 
vos, skaitau apie T. Valdžios 
įvykdytą didelj progresą.

Straipsnio autorius verkė, 
kad J. Paleckį i sukišęs 

daugiau žmonių, gyvenančių 
intensyviu Dievo vaiku gyve 
nimu ir veiklia broliškąja 
meile,

2. persunkti visus žmonių 
santykius su krikščioniškąja 
brolių meile, 

žmones laiko kalėji 
m u o s e , siunčia į Si 
birų ir t. t., kas gi 
pa tikės tokiu nepa
gristu melu? * (sic mū 
sų praretinta Red.)

Turiu giminių Tėvynėje ir 
susirašinėju su Jais kurie 
daug ką aprašo apie gyveni 
mą; prie to ir laikraščiai ra 
šo, kad Kauno Sunkiųjų Dar 
bų kalėjimas, 9 tas fortas Ši 
aulių. Klaipėdos ir kitų roies 
tų kalėjimai yra paversti kul 
tūriniais namais, tai reiškia, 
kad nėra nė politinių, nė kri 
minalinių prasikaltėlių, nes 
Tarybų valdžia išauklėjo liau 
dį kitokiose sąlygose it išny 
ko kriminaliniai prasižengi
mai. Likviduota bedarbė, — 
trūksta darbo rankų. Tautie
čiai išgyvenę svetur daugiau 
30 metų grįžta į Tėvynę, vai 
džia juos aprūpina darbu, bū 
tu ir kiekvienam sugrįžusiam 
duoda paramą; senatvė taip 
pat aprūpinti, nereikia eiti ei 
getauti, kaip prie buržuazinės 
valdžios.

Nepaprastas progresas at 
siektas statyboj, elektrofikacj 
joj, visa Lietuva tapo indus 
trializuota. O kaip pakilo kul 
turą. Kiek mokyklų pristatė, 
mokslas prieinamas kievie 
nam. O buržuazijos laikais, 
kuris išsimokino — negauda 
vo darbo.

«M L.» toliau rašo: «Jubilie 
jaus proga «Darbui» aukos 
buvo renkamos ir Brazilijoj»., 
na ir išvardina pavardes ir 
guodžiasi, kad ko • unistai ne 
sukėlė didelės sumos, nes žmo
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3. reformuoti, pertvarkyti v 
sas žmonių bendravimo struk
tūras taip, kad jos būtų vis 
labiau tinkamesnės sudievin
tai jos šeimai, kad būtų leng 
viau pasiekti, išlaikyti ir iš
vystyti Dievo vaikų stovį ir 
taip visa bendruomenė dieviš 
koje vienybėje garbintų Die 
vą

«Sąjūdis už geresnį pašau 
lį» nėra kokia nauja draugi
ja ar veiklos grupė. Ji netu
ri kokios savos organizaci
jos, bet veikia per Katal. 3a ž 
nyčią; Tai yra naujas katali
kų išsijudinimas ir pastangos. 
Yra tai nauja dvasia — nau 
jai pergyve da žmogiškai die 
viškoji meilė, nauja nuotaika 
— gerumo ir broliškumo nu
siteikimas visiems. Tai nauja 
minčių, idėjų, užsimojimų sro 
vė. tai šventasis žygis (cruza 
da), tai naujas heroizmas, 
meilės heroizmas pavojaus 
stovyje, kuriame dabar ran
dasi žmonija.

Konkrečiai šis sąjūdis sie< 
kia vidujinio Bažnyčio atnau
jinimo per 5-8 dienų sociali
nes rekolekcijas vyskupams, 
kunigams, vienuoliams, vie
nuolėms ir rinktiniams pašau 
liečiams bei 2 4 metų misijo
mis vyskupyjose. Taip veiklia 
artimo meilę ir atsakingumo 
sąmonę perimtus katalikus, 
skatina persunk-ti naująją dva 
šia visą bendruomeninį gyve
nimą ir atitinkamai pertvar
kyti ūkiškai socialinę santvar 
ką.

(tęsinys 3 pusi ) 

nės jiems nepritarė. Tai ne
tiesa! Neatsižvelgiant, kad iš 
ponų pusės yra daromos di 
džiausios kliūtys gavimui pro 
gresyvės literatūros, Demokra 
tinė lietuvių liaudis Brazilijoj 
myli demokrat nę spaudą ir 
duoda sulig išgalės, nes jie 
yra visi darbininkai. Bet «Mū 
sų Lietuvos» ponai atėję rei
kalauja duoti tokią ar kitokią 
sumą. Didžiausias sumas gau 
na pas biznierius, kuriems 
lengvai ateina pinigai Pinigų 
rinkliavas praveda kunigai, 
kurie nachališkai landžioja po 
namus

Gerbiamasis straipsnio aute 
riau, man atrodo, kad jau lai 
kas atsipeikėt ir žiūrėt į gy 
venimą blaiviomis akimis, nes 
jūsų ponija daugiau nebegrįš: 
T. Lietuva priklauso darbo 
liaudžiai, ir liaudis atsikrač u 
si vergijos niekuomet nesu
tiks būti daugiau vergais, ir 
taip pat išsiimkit iš galvų ne 
sąmones ir neleiskit šmeižtų, 
kad T Lietuva surusima Lie 
tuva niekuomet nebuvo dar 
tokia lietuviška, kaip prie Ta 
rybų valdžios. Už visus T. Lie 
tuvai padarytus nuopelnus 
tenka didelė garbė ir šlovė 
Lietuvos Komunistų Partijai, 
su draugu J. Puleckiu priešą 
kyje

Vi kūtė

Mūsų prierašas:

KOMUNISTINIS STILIUS

Norime atkreipti skaitytojo 
dėme-į, kad straipsnio autorė 
poni i vikutė gyvenime būda 
ma gana mandagi ir išauklė-
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3 pusi.

— (E) Min. St. Lozoraitis, 
ryšium su rugpjūčio mėn. pra 
džioje prasidedančia JAV, 
Didž. Britanijos ir Prancūzi
jos užsienio įeik ministerių 
konferencija išvyko į Pary
žių.

MIRÊ V. GRIGAITIENE

(E) Liepos mėn. 25 d. New 
Yorke mirė bu v. Kauno ope 
ros solistė VI. Grigaitienė, 
sulaukusi 70 metų amžiaus. 
Lietuvos operoje Grigaitienė 
dirbo nuo 1921 ligi 1944 m. 
Mokė dainavimo meno Kauno 
konservatorijoje 1944 m su 
šeima pasitraukė į Vokietiją 
ir 1946 m atvyko į JAV 1947 
m. yra miręs Grigaitienės vy 
ras, J. Grigaitis, buv. Vyr. 
Tribunolo narys.

KP PROGRAMOS PASKELBI
MO PIRMlEJi ATGARSIAI

(E) Partijos programos pro 
jekfeą paskelbus viso nasaulio 
spauda ir radijai paskelbė sa 
vo komentarus ir jų laukia
ma daugiau, smu kiau susipa 
žinus su pačiu tekstu, italų 
«II Tempo», iškeldamas pro
gramos puolimus prieš JAV ir 
kolonializmą, tariamai Vaka 
rų valstybių vis dar ugdomą, 
klausia: O pati Sovietų S-ga, 
ar ji nėra labiausia koloniali

(pabaiga iš 2 pusi.)

Šio sąjūdžio centre dirba 
apie 3U rinktinių kunigų iš į- 
vairių tautų ir vienuolijų bei 
enė pasauliečių. Po keletą ku 
nigų dirba didesnėse valsty 
bėse. o kitose kuriasi jo se 
kretoriatai, Jame daug vilčių 
sudėta!

nė valstybė? Lietuvos, t atvi 
jos ir Estijos pavyzdžiai aky 
vaizdžiai rodo, kad ne kas ki 
tas, kaip sovietai brutaliausiu 
būdu praktikuoja kolonializ
mą. <New York Times», pači 
tavęs programos žodžius: «Jei 
imperialistiniai agresoriai vis 
dėlto išdrįstų sukelti naują 
pasaulio karą, tai tautos ne
pakęs. kad jų sistema būtų 
įstumta į karą», toliau pabrė 
žia, kad partijos programa to 
Ii gražu neturinti taikingo po 
būdžio. Ji pasiliekanti užpa
kalines duris ir lengvai sau 
susiranda pateisinimą karui, 
jei tai Maskvai atrodo reika 
iinga. Į tą tezių prieštaravimą 
atkreipė dėmesį ir F-d. Vo
kietijos socialdemokratai — 
sovietinis ginklavimasis kaip 
tik siekia pateisinti jų pačių 
imperializmą. Anot «N. Y He 
raid Tribune» kalbama apie 
taikingą sugyvenimą, tačiau 
ar tai galima suderinti su 
Chruščiovo sudaryta Berlyno 
krize? JAV puolamos kaip 
«tarptautinis žandaras* tačiau 
kas, jei ne sovietai yra pa
grobę Čekoslovakiją? Britu 
«Daily Herald» pastebi, kad 
tautai žadant daugiau gėry
bių, nepasakoma, kad gyven
tojai galėtų susilaukti rinki
mų, žodžio laisvės ir galimu
mų turėti opoziciją. Ziuricho 
«Neue Zuercher Zeitung» spė
ja, kad programa privesianti 
prie kieto susidūrimo tarp Ry 
tų ir Vakarų dėl Berlyno ir 
kitų ginčytinų klausimų.

Pavojingiausias dalykas šio
je programoje esą tai, kad 
partija klaidingai nuvertina 
Vakarų pasaulio visuomeninį, 
ūkinį ir dvasiniai politinį pa
jėgumą bei atsparumą. Sovie-

ŪSŲ LIETUVA

SPORTO PASAULYJE.
Rankinis (sviedinio žaidimas) mėgiamiausias sportas 

J. A V bėse. Rankinio žaidimas atsirado Irlandijoje ;pie X 
amžių, ir tapo populiariu sportu Jungtinėse Amerikos Valsty 
bėse Šį žaidimą įvedė JAV bėse airių imigrantai Phil 1 as<-y 
apie 880 m Casey suorganizavo pirmąją rankinio kadrą 
JAV bėse ir panaudojo pelną šio sporto ugdymui.

Rankinio žaidimas tapo labai populiarus JAV-bėse. Iš 
šito airių žaidimo vėliau išsivystė tenisas.

tai paskelbė, kaip turįs atro
dyti išorinis pasaulis, tačiau 
jiems visai nerūpi, kaip jis 
atrodo tikrovėje Sovietai, per 
vertindami savo pajėgas, bet 
drauge dogmatiškai — klai 
dingai neįžiūrėdami pasaulio 
padėties, paaštrėjus tarptauti
niai padėčiai gali lengvai su 
Šliaukti katastrofinių pasėkų

— (E) Verčia dirbti 6 «ie
nas Valdžios įsakymu 
valstybinėje pramonėje, 

ryšių, susisiekimo įstaigose 
privaloma dirbti 45 vai. savai 
tėję, o kitose srityse 48 vai. 
ir savaitės darbas privalomas 
išdalinti per šešias dienas...

— (E) Stalino raštai į ma
kulatūrą .. Leipcigo universi
tete, slavistikos institute vyks 
ta valymas ir vasaros atosto
gų metu studentai panaudoja
mi pašalinti kai kurias kny
gas Išmestos 182 knygos, jų 
tarpe Malenkovo, Serijos ir
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Molotovo kalbos, laidojant Sta 
liną (Maskvos leidinys), be to, 
ir savo metu laikytas svarbiu 
Stalino veikalas «Ūkinės so
cializmo Sovietų Sąjungoje 
problemos».

SEPTYNMEČIO PLANAS IR
UNIVERSITETUI 

\
(E) Vilniaus (Kapsuko var

do) universiteto rektorius 
prof. Kubilius Vilniaus Eltos 
korespondentui papasakojo, 
kad universitetasnaujais moks 
lo metais laikysis birželio m. 
Maskvoje įvykusio visasąjun 
ginio pasitarimo gairių Suda 
rytas 7 metų planas ir per 
tą laiką 40 dėstytojų paruoš 
daktarų disertacijas, o jų te. 
inatika lies liaudies ūkio ir 
kultūros vystymo uždavinius. 
Numatoma žymiai išplėsti sve 
timų kalbų kabinetus Pirmie
ji trys kursai jau mokysis pa 
gal naujus planus.

LIETUVIŠKI DVIRAČIAI Į 
36 KRAŠTUS

(E) Š.m. pirmame pusmety 
Lietuvoje iš viso pagaminta 
118,6 tūkstančiai dviračių Kur 
eina tie gaminiai paliudyja 
Vilniaus radijas savo liepos 
29 d. laidoje — esą. Šiauliuo 
se pagaminti dviračiai siun
čiami į 36 užsienio kraštus

STAKLĖS — DAUGIAUSIA Į 
«BrU LIŠKUS» KRAŠTUS

(E) Vilniaus «Komunaro» 
gamyklos gręžimo staklės 
siunčiamos į satelitų kraštus, 
be to į giptą, Kiniją Iraką, 
Rytų Vokietiją, Gvinėją «de
mokratinį» \iet amą Afganis
taną, Kubą.

ta, rašydama mielai pasisavj 
na komunistini stilių ir iš pat 
pirmos eilutės pradeda kolio 
tis — < Perkelis». «Zoologinis» 
«Ignorantas ir 1.1.

Kur ir kada Lietuvoje buvo 
šaudomi bedarbiai?! Žinias a- 
pie šaudomus bedarbius, p. 
Vikutė paėmė ne iš gyveni
mo istorijos, bet iš komunistų 
propagandos. Jos neturi jokio 
pagrindo tikrenybėje.

KRUVINOS RANKOS - GAR 
BÉ IR ŠLOVĖ

Kas liečia deportacijas, ne 
kaltų žmonių žudymus ir ka
linimus, mieloji ponia Vikute, 
tai «patikėti» niekam nerei
kia Tuos faktus šiandien vi
si žino, jų neneigė nė Justas 
Paleckis, kai viešėjo S Pau- 
lyje. Jis tik bandė pasiteisin 
ti tuo, kad dauguma jau grįž 
ta. Tiesa, dalis išlikusių grįž
ta, bet niekuomet negrįš nu
žudytieji, negrįš ir tie kurie 
Sibiro kančių nepakėlė, mirė 
nuo bado šalčio, ir vergiškų 
darbų Nežinom, kodėl Jūsų 
giminės iš tėvynės Jums apie 
tai neparašo. Gal bijo komu
nistinės cenzūros, o gal Jūs 
pačios? Nepasitiki žmonės 
tais, kurie juokiasi iš jų yar 
go ir vergiją vadina išlaisvi
nimu, net ir tuomet, kai jie 
yra giminės.

Tačiau, kad Jūs neliktume 

te visiškai n e painformuota a- 
pie šituos žiaurumus, štai 
Jums truputį statistikos. (Sa
vaime suprantama kad komu
nistinis rėžimas tokias statis
tikas kuo griežčiausiai, sauge 
todėl mes turime pasitenkin i 
ik pirn ų ų okupacijom metų 

siatistika). 1940 metais liepos 
mėnesio 11 12 naktį bolševi 
kai suėmė 2.00o Lietuvos vei 
k ėjų, nuteisę už akių išvežė 
į Rusijos kalėjimus, sušaudė 
ar kitaip sunaikino. 1941 metų 
birželio 14-23 dienomis vykrė 
masines deportacijas, kurios 
atėmė Lietuvai 34 600 gyven
tojų. ne tik vyrų, bet ir mo 
terų. vaikų, senelių ligoniu ir 
invalidų. Buvo deportuojamu s 
ištisos šeimos be jokio teismo 
ir kaltės įrodymo. 1941-V1-25 
pravieniškių darbo stovykloje 
nužudė 400 kalinių; tų pačių 
metų berželio 24 Rainių miš
kelyje buvo nukankinti 74 tel 
šių kalėjimo kaliniai, daugu
moje nepilnamečiai mokslei
viai.

Ponia Vikute, atkreipkite dė 
mesį, jie buvo nesnšaudyti, 
bet nukankinti, deginant ug 
nyje, lupant o os diržus, plė
šiant nagus, sužalojant lyti
nius organus. Tai liudija vė
liau atkasti jų lavonai, ku
riuos matė tūkstančiai žmo
nių. Kai kurie buvo taip su
žaloti, kad net artimieji jų ne 
galėjo atpažinti. Birželio 26 

pakeliui į Rusiją prie Červe
nės buvo sušaudyti 118 Kau
no sunkiųjų darbų kalėjimo 
kaliniai. Visa kolona buvo pa 
varyta į šoną nuo ke io ir 
kulkosvaidžių ugnimi sušau
dyta Išliko tik keletas kali
nių po lavonais. Mat. kalinius 
variusieji enkavedistai turėjo 
skubėti, frontas buvo čia pat 
ir nebuvo laiko patikrinti. Vie 
nas iš tų išlikusiųjų, puikinio 
kas Petruitis parašė knygą: 
«Kaip jie mus sušaudė». Du 
šių žiaurių žudynių liudinin
kai Antanas ir Pranas — bro 
liai Petraičiai buvo tremtyje 
ir šias eilutes rašančiam te
ko asmeniškai su jais kalbė
tis Tai tik pirmųjų metų sta 
tistika

Palyginkite juos, ponia Vi
kute. su smetoniniais nužudy 
mais. Kiek mums žinoma orte 
Jūsų iš ardytų keturių komu 
nistų, pridėjus >uvalkijos ūki 
ninku sukilimo nužudytus va 
dus iš viso turėsim ga’nedau 
giau, kaip 20 rėžimo metų nu 
žudytų politinių. Atsakykite 
Jūs pati. Katram iš jų, Sme
tonai ar Paleckiui labiau tin
ka kruvinojo vardas Regis p. 
Paleckis bus pasielgęs pagal 
žemaitišką posakį. «Kuo pats 
kvepia tuo ir kitą tepa!>

Pagal pačių bolševikų paduo 
damas statistikas apskaičiuoja 
ma, kad Lietuva iki 1959 m ne 
teko vieno milijono žmonių Jei 

200.000 išžudė Hitlerio naciai, 
tai bolševikams tenka 800.000 
lietuviškų gyvybių.

Gal Tamstai būtų įdomu ži 
noti kok'ą dalį šiuose nežmo 
niškuose dvidešimtojoamžiaus 
nusikaltimuose turi p. Palec
kis Deportacijas ir suėmimus 
planavo, davė instrukcijas ir 
jas vykdyti įsakė savo para
šą padėdami: SEROVAS, So 
vietų Sąjudgos valstybės tre
čio laipsnio komisaras; GLAD 
KO V. Lietuvos TSR saugumo 
komisaras; BYKOV, Gladko- 
vo pavaduotojas; JUSTAS PA
LECKIS. LTSR prezidentas, 
M. GEDVILĄ, vidaus reikalų 
ministeris; GUDZEVIČIUS, vi
daus reikalų komisaras, sau
gumo majoras; A. SNIEČKUS, 
saugumo departamento direk
torius; TADESAS, NKVD an
tro skyriaus viršininkas Visi 
pasirašiusieji lietuviai yra ko 
munistai Tai Jūsų žodžiais 
tariant — jiems užtai tenka 
«garbė ir šlovė!»

KALĖJIMŲ REFORMOS

Kai tik bolševikai Lietuvą 
užgrobė, pirmiausia reforma
vo kalėjimus, ta prasme, kad 
medinėmis dėžėmis užkalė 
Įaugus taip, kad kalinio žvilgs 
nis nematytų nė kiek laisvo 
pasaulio, o truput s šviesos 
kristų; ir į kamerą kuri buvo 
skirta dvylikai žmonių sukiš 
davo iki 50.

Jei šiandien vienas kitas 
kalėjimas buvo paverstas kul
tūros namais, tai dėlto, kad 
naujajai santvarkai jis buvo 
per puikus, nepritaikintas kan 
kinimų reikalavimams ir per 
mažai talpus. Be to, reikia at 
siminti, kad didel i kalinių da 
liai yra atimama, paskutinė 
teisė, tai yra teisė kalėti sa
vo žemėje jie yra išvežami 
į Rusijos kalėjimus!

Norint sužinoti, ar naujoje 
santvarkoje yra kriminaliniu 
nusikaltimų, tenka paskaityti 
naujosios santvarkos spaudą, 
kur mirgėte mirga apie išeik
vojimus ir pasisavinimus.

LIETUVIAI - BALTIEJI 
VERGAI

Dėl LIETUVIŲ PARDAVIMO 
BRAZILIJOS FAZENDOMS, 
tai mūsų supratimu, Lietuvos 
valdžia padarė lygiai t kį nu 
sikaltimą, kaip dabar daro 
Brazilų valdžia, leidžiama 
grįžti lietuviams į pavergtą 
kraštą. Žino, kad važiuoja į 
vargą, bet vistiek leidžia. Lais 
vo krašto valdžia kitaip nega 
Ii pasielgti. Tik toks skirtu
mas, kad Lietuvos valdžia ži
nojo, kad emigrantas visuo 
met galės grįžti. O dabar nė 
vienas išvažiavėlis atgal grįž 
ti, nors ir labiausiai norėda
mas, negali. Galima kaltinti 
Lietuvos valdžią, kad ji per 
vėlai susipratę emigrantus.
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Gyvojo Dievo Súnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S.J.

I. Istorija Liudija
(tąsa)

— Ar galiu paklausti, kaip 
atpažįstame istorines knyg s, 
t y. liudijančias apie tikrus 
praeities atsitikimus?

— Turime žinoti, kad jos 
parašytos žmonių, kurie žino 
apie įvykius ir juos aprašo 
taip, kaip buvo atsitikę

— Teisingai, — pritarė mo
kytinis. — Iš to, kas buvo pa 
sakyta anksčiau, aišku, jog 
Evangelijas parašė anie ketu 
ri asmenys. Jie žinojo apie 
įvykius, nes du iš jų. Matas 
ir Jonas, patys buvo įvykių 
stebėtojai, o kit’ du, Morkus 
ir Lukas, sužinojo apie įvy
kius iš kitų stebėtojų, apašta 
lų. Kad jie aprašė taip, kaip 
buvo atsitikę matyti iš jų sti 
liaus paprastumo santūraus 
objektyvumo ir tikslių, aniems 
laikams atitinkančių žinių — 
geografinių, istorinių (pvz. 
Mat 2; 1 ir 19 20 I.uk. 2, 1 2, 
3, 1-2) ir liečiančių žydų gy
venimo būdą ir papročius. 
Jokio orientaliniai perdėto en 
tuziazmo Evangelijose neran
dama Be to. kas meluoja, tu 
ri tikslą meluoti. Blaiviomis 
akimis įsijauskime evangelis
tų erdvės ir laiko situacijon 
ir paklauskime: argi jie gale 
jo turėti tikslą skelbti nusiga 

dvasiniai, juridi iai ir mate
rialiniai globoti. Tačiau kiek
vienas emigrantas, net komu
nistas, žino ir i v i a pats lais 
va valia į šį kraštą atvykęs.

LIETUVA NEBUVO NIEKUO
MET DAR TOKI A «LIETU

VIŠKA»

Dar keletą žodžių dėl Lie
tuvos lietuviškumo. Ponia Vi- 
kute, malonėkite atsakyti į 
šiuos klausimus, Kokius pini
gus vartoja Lietuvos žmonės, 
lietuviškus ar rusiškus? Ko
kia kalba išspausdinti tie žen 
klai, kuriuos klijuoja artimie
ji iš Lietuvos ant laiškų? Ar 
nėra verčiami lietuviukai nuo 
pradžios mokyklos suolo mo
kytis rusų klibos? Patikrinki
te parašus pasirašiusių po trė 
mimais, kuriuos viršuj išvar- 
dinom! Pasekite spaudoje vir 
šininkų, užimančių vadovau
jančias vietas Lietuvoje, pa
vardes (ar net į sovietines ta 
rybas išstatytų deputatų navai* 
dės), kokį nuošimtįZdidesniųjų 
Lietuvos miestų gyventojų su 
daro rusai — ir turėsite atsa
kymą, ar Lietuva yra rusina
ma ar ne!

Įėjimo mokslą ir prasimanyti 
įvykius, už kuriuos jiems grė 
sė tik persekiojimai ir mir 
tis? Argi tie nemokyti žvejai 
ga ėjo išgalvoti tokį tobulą 
mokslą ir nežemišką Jėzaus 
charakterį? Argi pagaliau jie 
patys leistųsi kankinami ir 
nužudomi kaip tik dėl to, ku
rio nebuvo, kurį jie patys pra 
simanė? Kas mirė kas mirš 
ta, kas mirs už Guliverą ar 
Don Kichotą? Šimtams grai
kų. romėnų ir kitų istorikų 
knygoms tikime, nors jie nė 
vieno lašelio Kraujo savo liu 
dijimo tikrumai neišliejo. Kaip 
gi netikėsime tiems, kurie 
paskutinio kraujo lašo nepa
gailėjo beliudydami apie tą, 
kurį patys pažinojo?

— Juk ir jūs patys pripa
žįstate tęsė mokyt nis, — 
kad mitams ir legendoms su
sidaryti reikia daug laiku, y- 
pač jei tas, apie kurį mitai 
kalba, tikrai buvo gyvenęs; 
nes tik jo tikrojo gyvenimo 
įvykius palaidojus užmiršty’, 
o jų liudytojus karstuose, fan
tazuojančių žmonių dėka - vie 
niems pradėjus, kitiems pri
dėjus mitai galėtų išsivysty
ti. Dėl tų pačių priežasčių jūs 
patys parašymo datą savava
liškai nukėlėte į antrąjį ir net 
tretįjį šimtmetį.

(B. J.)

Mieloji ponia, net tiems lie 
tuviams komunistėliams, ku
rie nori grįžti j pavergtą kraš 
tą, tą leidimą suteikia ne Lie 
tuvoje figūruojanti komunistų 
valdžia, bet Maskva.

PRITARIMAS IR PARAMA

Paskutinė pastaba dėl pini
gų. «Mūsų Lietuva» vien už 
spaustuvę per mėnesį moka 
30.000 kru?eirų, pridėjus po- 
pierį, pašto ir į namus prista 
tymo išlaidas laikraščio leidi 
mui kas mėnesį reikia ma 
žiausia 40.000 kruzeirų. Devy 
nesdešimts nuošimčių visų lai 
kraščio pajamų sudaro prenu 
meratos ir skaitytojų aukos, 
ir tik dešimts nuošimčių suda 
ro prekybininkų skelbimai Di 
dėlė dauguma skaitytojų, kaip 
ir visos kolonijos gyventojų 
yra darbininkai. Jei Brazili 
jos komunistai, tokio didelio 
jubiliejaus proga tepajėgė sa 
vo «Darbui* sukelti tik tokią 
sumą, kurios teužtektų tik pu 
se: mėnesio, tai mes ir pasi
džiaugėme, kad žmonės, kas 
kart vis labiau komunistų ti
krąjį veidą pažįsta, susipran 
ta ir jų darbų neremia.

V. Ališas

ŽEMĖS DVASIA.
Tylėdamas žangiu įmigusiam sode.
Kartkartėms rasa nupuola iš žiedų: 
Pūkelį snapeliu išsipešė lizde 
Paukščiukas pasiklot į guolį ašutų..

O šitų vakarų alsavime jaučiu, 
Lyg kažin kas mane sekiotų iš arti 
Ir kalbintų žodžiu slapčiausių paslapčių .. 
Nors nieko nematai, nors nieko negirdi

Kai kas, gal, pavadins isteriku mane.
Kai kas gal. pavadins mane panteistu, - 
Bet jūs regėsit ja. kaip mirusius sapne, 
Bežvelgiančią į ju-> iš lapų atskleistų ..

Tylėdamas žengiu įmigusiam sode. 
Kartkartėmis rasa nupuola iš žiedų ... 
Tai ji, tai ji tenai — pavasario lizde 
ir žvaigždėse tose pavasario naktų!

APTARIMAI (Definicijos)
kuriuos iš savo skaitytojų surinko Vokietijos Studentų Atei

ti inkų laikraštėlis <ATEITIN”

Kas yra lietuvis?
Ar tas, kuris nešioja Lietu

vos p są? Nebūtinai? Štai šian 
dien Lietuvos gyventojai ne
turi lietuviškų pasų? Jie pri
versti svetimus nešioti? O vie 
noK nieks nedrįs teigti, kad 
Lietuvos gyventojai nebe lie
tuviai. Ir čia užsieny, yra lie 
tuvių, kurių kišenėse svetimų 
valstybių pasai.

Tai gal tas yra lietuvis ku 
ris priklauso Pasaulio Lietu
vių Bendruomenei? Nebūti
nai! Be P.L B. yra ir kitų lie
tuviškų organizacijų. O be to, 
būti geru rašytoju galima ir 
be rašytojų sąjungos. Galima 
būti geru siuvėju ir nepri 
klausant siuvėjų organizaci
jai.

Tai kas yra lietuvis? O gi 
tas, kuris skaito ir remia lie
tuvišką raštą, leidžiamą lais
vajame pasaulyje! Tik tas ir 
ne kitas yra tikras lietuvis. 
Valia jam pasirinkti lietuviš 
ką laikraštį ir knygą pagal 
savo skonį. Bet nevalia pasi
likti be spausdinto lietuviško 
žodžio. Lietuviškas raštas yra 
lietuvybės kraujas! Kas jo at
sisako, tas yra lavonas. Kas 
nebeskaito lietuviškos spau
dos ar lietuviškos knygos 
kas visam kam, bet tik ne lie 
tuviškam raštui, sukrapšfo po 
rą markių, tam mes galime 
užtraukti “Amžiną atilsį“.

J Medaitis

Taigi, kas yra lietuvis?
Lietuvis gali būti geras ir 

blogas. Jei jis bus indiferen
tas. tai bus jau lietumis stu
dentas Lietuvis studentas ga
li būti mieguistas ir sapnuoti. 
Jei jis miegodamas sapnuos, 
kad jis ką nors veikia, tai jis 
bus lietuvis studentas ateiti 
ninkas.

Kas yra katalikas?
Definicija sunki. Jų yra 

daug rūšių: praktikuojančių, 
nepraktikuojančių, šiaudinių, 
popierinių ir mokesčius mo
kančių. Po viena kepure: ga 
Ii turėti visus išvardintus at
ributus, ar neturėti nei vieno.
Baltijos Putelė. 18 metelių, nai 

viai kvaila, bet turinti 
augštesnių ambicijų

III
LIETUVIS — asmuo, kuris 

sąmoningai priskiria kilmės 
ir kultūros bendruomenei, gy
venančiai virš penkių tūkstan 
čių matų pietrytiniame Balti 
jos jūros pakraštyje, ir jau 
čia asmeninę atsakomybę dėl 
jos tolimesnio likimo.

KATALIKAI — antgamtinės 
bendruomenės nariai, Misti
nio Kristaus Kūno laisvos ir 
atsakingos ląstelės. Gyvojo 
Dievo vaikų šeima, kurių vie 
ni jau dabar švenčia pergalę 
dangaus garbėje, kiti kovoda 
mi ar kentėdami tęsia Kris
taus gyvenimą žemėje ar, bū 
darni mirę, dar tebelaukia die

— ATEITININKŲ SUSIRIN
KIMAS bus šį sekmadienį po 
9 vai Šv. Mišių. Choro repe 
ticijos vyks kas sekmadienį, 
visi choristai prašomi lanky
tis.

— Lucija ir Milda Jodely- 
tės šeštadienį sulaukė iš Ame 
rikos savo tėvelį JONĄ JO- 
DELĮ, kuris buvo ten išvykęs 
firmos reikalais.

— Sekmadienį iš Amerikos 
po daugiau kaip metų laiko 
grįžo mokytojas ROBERTAS 
LUNSKIS ir ALOYZAS KU- 
NIŠKIS.

JUOKAi

MOKYTOJ \S: Jei aš pa
dėčiau keturis kiaušinius, o 
tu, Praneli padėtum tris tai 
kiek tada būtų kiaušinių?

Pranelis: Ne, pone moky
tojau, aš kiaušinių nededu.

Ponia klausia vieną elge ą:
— Vargšas, sakykite kiek 

gi Tamsta turi vaikų?
— Tai, kad aš negaliu ma. 

tyti — atsakė elgeta...

nos. kol bus tinkamai pasiruo 
šę įeiti į amžinųjų dangaus 
gyventojų tarpą.

STUDENTAS — aukštosios 
mokyklos mokinys, kurio pa 
grindinis dėmesys yra nu
kreiptas į galimai geresni pa 
siruošimą būti pirmaeiliu kū
rėju: tiek savo asmeniniame 
gyvenime, tiek savo specialy 
bes srityje, tiek savo aplin
kos žmonių tarpe.

ATEITININKAS — vienas 
iš lietuvių katalikų šviesuo
menės federacijos ‘•Ateitis’’ 
narių; federacijos, kurios svo 
rio centrą sudaro mokslą ei 
nantis jaunimas ir kurios na
rių aukščiausias tikslas yra 
dvasinis viso pasaulio atgimi 
mas, atnaujinant save, savo 
gyvenamąją aplinką savo tau 
tą Kristuje.

K. Ž.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

aleksas Kalinauskas
Advokatas

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

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

5 pusi.

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma n olaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123. 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai’išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas.
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pas unčiame naują.
Kreipsies oas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al. Bogeslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ .

PRANAS & ČIA. LYDA!
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-6229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“icr 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 ------

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

HiKun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S J. prie S. 

Goncalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienf, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho,

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau 
io Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595?)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO' VANDENS L INDO Y A

ICMAOÍ <AIii III ™
indoya vanduo yri ..„.jai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 - SÃO PAULO

i■ šj kv.'; : i Z: ® s«S

J^aócunento

Irmãos Nascimento
RE®. C R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiuarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Skaitykite «Músu Lietuva» f RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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LIE ruvos NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTI

CINEM AR-
tarptautinių filmų kinas!

Kada nuvyksi j SÃO VICENTE, eiki į Cinema, kur pa
sigrožėsi puikiomis filmomis, pailsėsi ir atsigaivinsi ty
ru, vėdinamu oru! Kviečia savininkė Irena Čipytė-Potof. 
Visų linijų autobusai iš SÃO PAULO į SANTOS sustoja 
prie Cinemar, rua BENJAM1M CONSTANT, 12, S. Vicente.

RIO D«

Nuo liepos mėnesio 15 die- 
nos lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» bus trans 
liuojama PIRMADIENIAI S nuo 
20.15 vaL iki 20,45 vai., o ne 
trečiadieniais, kaip iki šiol.

PAJEŠKOJIMAS

— Praėjusį sekmadienį į 
«Mūsų Lietuvos» Redakciją, 
alsilankėsavo sūnausAnts n > ly 
dim s VYTAUTAS RUDZINS 
KAS iš Paulo Bento, Rio Gran 
de do Sul ir atvežė Vinco Ka 
zakevičiaus “M.L.” prenume 
ratą Paulo Bento tėra likę 
tik dvi šeimos lietuvių ir dvi 
mišrios Šeimos Seniau čia 
lietuviška kolonija buvo gau 
sesnė. Rudzinskas turi 5 sū 
nūs. Trys gyvena kartu su tė 
vais ir dirba žemę ir du S; 
Paulyje. Vienas iš jų Antanas 
turi savo siuvyklą S. Amaro, 
Ai S> Amaro, 240. Antanas 
aukydamasis redakcijoje už 

sjsakė ‘ Mūsų Lietuvą ,.

LAIŠKAI:

P. Zagorskienei, Esporte 
Club. V. Stankevich N Vinkš 
naityté, A. Asara vi čiūtė, M 
Vinkšnaitienė, J. Baužys, P. 
Jakaitis, K. Nav ckienė O. So 
bonienė, P Šukys, J Kam’ns 
kas, H M. Narbutas J Knge 
lis, K. Juzėnas I. Seliokas, Ą 
Kairys, St Pauksnieoė, M. 
Alaburda Katsas, A. Pumpu
tis, I Adomavičius, Joaas No 
bilins, J. Valeikienė, S. Tere 
sevičienė, E. Bacevičius.

— Rugpjūčio 15 Dievo Mo 
tinos Žol nės Šventėje V. 7e 
linos Bažnyčioje Pirmąją Šv. 
Komuniją priėmė 93 valdžios 
mokyklas lankantys vaikučiai.

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

DAVILON8C»

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos

tal 4118 -■ Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

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

Dr. Vytautas J. Bendzius 
CIRURGIÃO DENTISTA
Pela Univ, de S. Paulo

Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
5 ' Alta Rotação

Rua Barão dę Jundiai, 166 s/4 Horário
Esq. Rua 12 de Outubro 9 as 11,30

i; LAPA 14,30 as 20,30 horas
" Aos sabados pela manhã

Esczítório Contábil Vila Zelina S/C lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Disiratos na junta Co 
merciaX - Registros de firmas na Junta Comercial - . Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 
FONE 63-6005 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas, 
teikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33-4963 ir 36 8530

MIRUSIEJI

Rugpiūčio 9 dieną Vila Anas 
tazijoje mirė «Mūsų Lietuvos» 
skaitytoja ANTAN!NA ZINAVI 
ČIENĖ, sulaukusi 65 metų am 
žiaus. Velionė buvo kilusi š 
Jonavos. Nuliūdime paliko vy 
rą Juozą, sūnų Liudviką, mar 
čią ir anūkus.

— Rugpiūčio 14 dieną stai
ga Vila Zelinoje mirė JONAS 
RUDMINAS, 63 metų, kilęs iš 
Žemaičių Naumiesčio Susirin 
ko didelis būrys artimųjų pa 
žįstamų ir giminės palydėti 
velionį į S Caetano Kapus. 
Nuliūdime paliko žmoną Julę, 
dukterį Julę Šukienę, žentą 
Praną Šukį ir anūkus Praną 
ir Luciją. Daugiau giminių ve 
lionis Brazilijoje neturėjo. 
Viena sesuo gyvena Ameriko 
je ir brolis Lietuvoje. Septin 
tos dienos šv Mišios už Jono 
sielą bus laikomos Vila Želi 
nos Bažnyčioje pirmadienį 7 
vai 30 min

A A Rudminas buvo lietu 
viškos parapijos geradaris, 
mielai lankydavosi į lietuvis 
kus parengimus ir paremda 
vo kitus lietuviškus darbus. 
Dievas tesuteikia jam amžiną 
ramybę

— Rugpiūčio U dieną Vila 
Zelinoje, aprūpinta šv. Sakra 
mentais mirė MARIJA PAKO 
KOSIMIENÉ-Jucytė sulaukusi 

65 metų amžiaus, kilimu Ro 
kiškietė. Liūdesyje paliko vy 
rą Steponą ir sūnus Karolį ir 
Adolfą.

Pirmosios gedulingos Mi 
šios už jos sielą buvo atlai 
kytos penktadienį V. Žolino
je

B L BENDRUOMENĖS TARY
BOS NARIŲ ŽINIAI.

Visuotinas B L B Tarybos 
posėdis įvyks šių metų rug
pjūčio m. 23 d.. 2u vai V Ze 
linos parapijos klebonijoje

Maloniai prašome narius 
kuo sk'iitlingiau dalyvauti.

B L.B.T. Prezidiumas.

— Rugpiūčio 22 dieną Mal 
dos Apaštalavimas rengia pi 
ligrimų kelionę į Aparecidos 
Šventovę Tą dieną yra Ne 
kalčiausios M rijos Širdies 
Šventė.

— Dėl prasidėjusių paren 
giamųjų pamokų į gimnaziją 
(Admissão) lietuvių mokyklos 
dainavimo pamokos perkelia 
mos į šeštadienį ^ankščiau bu 
vo trečiadieniais). Pamokos 
vyks 5 vai p p. Šv. Juozapo 
mokykloje

— «MŪSŲ LIETUVA» neto 
limoje ateityje nori suorgani 
zuoti lietuvių pikninką. jei 
kas galėtų pasiūlyti gražią ir 
patogią vietą, prašomas pas 
kambinti administratoriui te 
lefonu 63 5975.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI

Garbės prenumerata ANTA 
NAS ŠIMBELIS 1.000 cr , PR. 
SATKÚNAS 1 000 cr.

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua Jose, dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

Lietuvi -1
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 3i 
metro bangomis. '

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons P. Ra 
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Rėmėjo: Pranas Alionis 700 
cr., Pranas Raulušaitis 7oO cr.

Prenumerata: P. Kriaučių 
nas 5(0, J. Šiaučiulis 500, Vy 
tautas Vosylius 500, Vincas 
Kazekevičius 1.500 (už praei 
tą laiką) E, Jokubauskienė 
600 A. Voveriūnas 500, Bro 
nius Česna 250 (už pusmetį) 
Antanas Rudzinskas 500,

Už aukas ir prenumeratą 
visiems nuoširdus ačiū.

— “Mūsų Lietuvos., redak 
torius Prel Pijus Ragažins 
kas jau pasiekė Ameriką. Iš 
Naujorko siunčia visiems Jin 
kėjimus ir sako, kad ten la 
bai karšta.

- Šv. Mišios Vila Zelinos 
bažnyčioje: Pirmadienį 7 vai. 
už Jurgį Stelmoką, (7 vai 30 
min. už Joną Rudminą 7 die 
nos,) antradienį 7 vai. už Si 
moną Stripeikj 30 dienos, 
penktadienį 7 vai. užVIačą Va 
lukevičių

— Moterų Draugijos ir Mal 
dos Apaštalavimo susirinki 
mss šį sekmadienį 4 vai. p p.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS 
(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS
Kasdien 20,15 iki 20,50 vai.
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 
bangomis.
MADRIDO RADIJAS

Kasdien 21,30 iki 21,45 vai 
25 ir 42 metrų bangomis.

Programa pakartojama se 
kantį: rytą 8,30 vai. tomis pa 
čiomis bangomis.

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PAVIČIAUS STASIO ir VERO 
N1KOS JUOZAPAVIČIŪTĖS, 
išvykusių Brazilijon 1925 m. 
gruodžio m.

Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para 
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji, arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
«M.L» redakcijai.

— Tėvo Petro DauginčiO 
S. J. (São Gonçalo bažnyčios) 
telefonas 36 2628. Prašyti Pad 
re Daugintis,
Jt. £a .J&A *Ía a2a JÍa A&A ^A ^A tS* -t*9a *4-’ 'T *4* 'a *4’ ~a <a -4' -a-

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
aua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina —' São Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., 
Moinho Velho 11 vai..
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

6


	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00156
	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00157
	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00158
	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00159
	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00160
	1961-nr33-MUSU-LIETUVA-00161

