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Sov. Sąjungos industrijosparoda Rio deJaneire
P. Ragažinskas

Gegužės m. 3d. Rie ai Ja
neire buvo atidaryta Sovietų 
Sąjungos industrijos paroda, 
kuri truks ligi 3 d. birželio

Jei ši paroda būtų ne iš 
anapus geležinės uždangos, 
iš proletariato diktatūros val
domo krašto, kaip komunis
tai sako; tai ir susidomėjimas 
būtų daug mažesnis, nes in. 
dustrijos parodų Brazilijoje 
yra nemaža buvę. Smalsumą 
didina ir politinės komunisti
niam režimui vienų rodomos 
simpatijos, kitų antipatijos.

Bendrai paroda yra didelė 
išstatytų eksponatų skaičiu
mi Parodai pastatytų patal
pų visos didžiulės salės y a 
užimtos Joje yra Įvairių in
dustrijos, žemės ūkio, naftos 
traukimo mašinų pavyzdžių, 
vienas kita rusiško modelio 
automobilis, lėktuvų, laivų mi 
matūrinės kopijos, Įvairų rū
šių sunkvežimių, traktorių, ge 
leJes gaminių pavyzdžių, e- 
lektronika Gagarino kapsu- 
la, daug stansfinių davinių 
apie žemės ūk ypač apie va 
tą, kukurūzus, linus; didžiu
lės nuotraukos Kazaktano plė 
šinių ir 11

Ar Sovietų Sąjungos teckni 
k«a yra moderniškesnė, ar at- 
sil kus’ nuo kitų kraštų, čia 
žodis priklauso specialistams. 
Ta p pat prisimintina, kad so 
vietai, karui pasibaigus kelis 
ši tus inžinierių š voki tijos 
Rusijon išsivežė. Kiias jau 
reikalas yra kiek tų mašinų 
yra prigaminta ir ar jomis vi 
sas kraštas yra aprūpintas. 
Apie tai parodoje davinių 
nėra

Techniškas parodos sutvar
kymas yra labai vykęs.

Atrodo, kad parodos rengė
jai nori ne tik industriją pa
rodyti, bet gal daugiau lan
kytojus politiniai šviesti. Šiam 
tikslui naudojamos visos pro
gos ir galimybės. Štai jau 
prie Įėjimo, didžiulėmis iš* 
pjaustytomis raidėmis užrašy 
ta, kad Sovietų Rusija gynė 
ir gins politinę koegzistenci 
ją (sugyvenimą) su skirtin
gos socialinės santvarkos 
kraštais Sovietai reikalauja 
pilnos ir griežtos nusiginkla
vimo kontrolės (Ženevoje, nu 
siginklavimo konferencijoje 
kitaip kalba. Red). Šitas ra 
dikalus kelias privalo prives
ti prie amžinos taikos,..

Kitur rašo, kad po 10 ar 20 
metų darbininkas socialisti
nėj santvarkoj dirbsiąs tik 5 
dienas, viso 30 valandų savai 
tėję.

į*-±7 -. '• ’

Keliose vietose stovi stalai 
su komunistine, daugumoj is
panų kalba, propagandos lite 
ratūra, Maskvoj išleista.
'Toliau, sienoje poroj vietų 

aiškina kas yra kolchozas. Su 
lig Kremliaus «katekizmu» kol 
chozas yra socialistinio tipo 
kolektyvinė fazenda, turion 
laisva valia Įsijungia dirban
tys žemę žmonės. Įsidėmėti
nas posakis, kad kolchozan 
eina «laisva valia». Kokia yra 
ta «laisva» žmonių valia ge
riausiai pats Kruščiovas gale 
tų paliudyti, kai jis Ukrainą 
kolchozino, kur milijonai kai 
m'ečių buvo nužudyti. Kažin 
kiek Lietuvoje ūkininkų «lais 
va» valia suėjo j kolūkius?

Kas liečia propagandą, tai 
meluojama per akis.

Yra viena patalpa, kurioj 
rodomos filmos iš Rusijos gy 
venimo, pirmoj eilėj astronau 
tai, kaip Gagarinas skraidė 
erdvėje Prieš filmų rodymą 
vienas siberiokas, žinąs kelis 
sak nius lietuviškai, aiškino 
apie Sovietų Sąjungos politi
nę santvarką ir atsakinėjo į 
klausimus Štai kaip atsakė į 
kaikuriaos klausimus:

Vienas lankytojas paklausė 
ar yra galimi Rusijoje strei
kai? Atsakė, kad Rusijoj strei 
ku nėra, nes darbininkas 
prieš darbininkų valdžią argi 
streikuos? Paklaustas kodėl 
žemas darbo žmonių atlygini 
mas, atsakė, kad dabar val
džiai reikia daug pinigų. Kai 
nereiksią darbinit-kams bus 
daugiau mokama.

Kai del klausimo kodėl Ru 
sijoj bažnyčios uždarinėjamas 
tai girdi dėlto, kacangi jau be 
veik Sovietų Sąjungos gyven 
tojų dauguma yra bedieviai, 
todėl ir bažnyčios ne-ą dau
giau reikalingos

Čia pat politrukui buvo pri 
minta, kad Lietuvoje pavyz
džiui katalikų yra didelė dau 
guma, o persekiojimas vyks
ta visu smarkumu Vyskupai 
yia pašalinti iš vyskupijų, ku 
negali būti kitoje parapijoje, 
pavyzdžiui atlaidų metu sa 
kyti pamokslų, neleidžiama 
Lietuvon siųsti maldaknygiii 
ir ten neleidžiama spausdin 
tl. Vienintelei Kaune semina
rijai sudarytos tokios sąlygos 
kad ji eina prie likvidavimo 
si. Šiuos faktus bandė nugin 
čyti, kad tai esą neteisybė. 
Kai del Vengrijos užpuolimo, 
tai pati Vengrijos «vyriausy
bė» rusų armiją kvietė «tvar
kos palaikyti».

Rimtos diskusijos yra neį-

SOVIETŲ GINKLŲ KONTRA
BANDA URUGVAJUN.

Urugvajaus policiji susekė 
ginklų dėžes ir daug komu
nistinės propagandos siunčia
mos iš Maskvos sovietų pa- 
siunūnybei Montevideo mies
te. Ant dėžių buvo užrašyta, 
k-ad jose yra «meno kūri
niai». Nieko sau menas! Šis 
faktas dar kartą patvirtina, 
kad sovietinės atstovybės yra 
komunistinės propagandos cen 
tr<.i.

Siųsti ginklai būtų buvę iš
dalinti Pietų Amerikos komu 
nisiams sabotažui vykdinti.

— Venezuelos vyriausybė 
tvirtina, kad ruoštas sukili
mas buvęs Fidel Uastro įkvėp 
tas ir remiamas ginklais,

— Šią savaitę Venezuelos 
sostinėje vyko tarpt utinis 
jaunųjų krikščioniu demokra 
tų kongresas, Į kurį ir Brazi 
lijos krikščionių demokratų 
gausi de'egacija buvo nuvy
kusi.

— Amerika d plomatiniais 
keliais veda derybas su Rusi 
ja Berlyno reikalu Vakarų vy 
riausybė šias derybas su tam 
tikru -nerimu seka Bijo, kad 
nebūtų parduota Vokietija

— Argentinoj del vidaus gy 
venimo politinio krizio pini
go vertė nukrito Už vieną 
dolerį d<b<r reikia mokėti 
100 argentiniškų pezų. Atsili 
kęs vaidininkams algų mokė
jimas del pinigų rūkumo Vy 
riausybė veda didelio taupu
mo politiką.

- Brazilijos konstitucijos 
reforma sukėlė daug ginčų 
spaudoje ir parlamente.

— KUBOJE yra didelis mais 
to produktų, ypač mėsos trū 
kūmas. Šiais metais ir cu 
kraus menkas derlius del lie 
taus trūkumo. Ir pats cukraus 
nendrių nuėmimas yra atsili
kęs Laukuose trūksta darbi
ninkų.

manomos, nes politiniai agen 
tai taip turi atsakyti į visus 
klausimus, žinoma meluojant 
per akis, kaip Kremliuje bu
vo išdresiruoti.

Kremliui svarbiau yra poli
tinis šios parodos tikslas, va
ryti komunist nę propagandą 
Rio de Janeiro kardinolas 
Dom jiaime Camara apie šią 
parodą yra palyginęs iš isto 
rijos žinomam Trojos ar
kliui, per kurį komunistai tu
ri progą komunizmo idėjas 
importuoti.

Elektrėnai -- komunistinio tipo miestas

Lietuvos A. Tarybos įsaku 
VRES (šiluminės stoties ties 
Vieviu) gyvenvietei suteiktas 
naujas, Elektrėnų pavadini
mas. Vilniaus radijas paskel
bė, kad per porą metų toji 
gyvenvietė išaugusi į moder 
nlšką «miestą» — dabar jame 
gyvena apie 3.000 gyventojų. 
Greitu laiku tikimasi gyvento 
tojų Elektrėnuose sulaukti li
gi 5.000 ir tai būsiąs komunis 
tinio tipo miestas. Jis išsidės 
rysiąs prie 11 kv. km. kran
to ežero, o patys gyventojai 
turėsią buities patogumus ir 
iš viso . patogų gyvenimą 
(? - E.).

Ryšium su numatoma Ne
muno Dniepro vandens kelio 
statyba, per Vilniaus radiją

— SEGNI yra išrinktas Ita 
lijos nrezidentu Naujas pre
zidentas yra 72 m. amžiaus, 
lig š oi buvo už ienio reika
lų ministeriu prie dabartinės 
vyriausybės, yra krikščionių 
demokratų partijos narys.

— Campos de Jordão tem. 
peratūra buvo nukritusi že
miau nulio.

— Sušaudymai Vilniuje ir 
žydai ELTOS bendradarbis iš 
Švedijos praneša: Stokholmo 
dienr «Dagens Nyheter» pas
kelbė žinią, kad mirties baus

Is VLIKo memorandumo NATO konferencijai

-Savo memorandume, pasiųs 
tame gegužės 3 d. Atėnuose 
prasidėjusiai NATO užsienių 
ministeriu konferencijai, VlI 
Ko Vykd Taryba nurodė, kad 
lietuvių tauia yra pasiryžusi 
atgauti laisvę ir nepriklauso
mybę. Lietuva nenori am
žiams likti Maskvos kolonija. 
Lietuvos gyventojai su dide
liu dėmesiu seka laisvojo pa 
šaulio, ypatingai NATO pas
tangas stiprėjimo kryptimi. 
Toliau pabrėžta, kad kiekvie 
na nuolaida Maskvai gali pa 
laužti pavergtų tautų pasi
priešinimo valią, tuo tarpu

— Gegužės 15 d. Strasbur- 
ge prasidės Europos Tarybos 
Patariamo ios Asamblėjos se
sija. PET Seimas New Yorke 
nutarė pasiųsti į Strasburgą 
se>ijai stebėti ir reikiamus 
veiksmus atlikti delegaciją. 
Šalia vieno atstovo iš New 
Yorko, kiti delegacijos na
riai bus PET delegacijų pir
mininkai Londone ir Bon 
noje.

energetikos ūkio valdybos vir 
šininko pavad. Stumbras pas
tebėjo, kad būsią išnaudoti vi 
si Nemuno energetiniai gali
mumai. Ant Nemuno pradės 
darbą net šešios HES, jų tar
pe keturios Lietuvoje, Esą, 
Druskininkų HES būsianti to
kio pat galingumo, kaip da
bar veikianti Kauno HES, Jur 
barko būsianti du kartus ga
lingesnė, o Alytaus HES net 
šešis kartus didesnė už Kau
no HES. Anot Stumbro, elek
tros energijos Lietuvai nieką 
da nepakaks, nes, pagal vi
sus planus, 1980 m. numatyta 
kad Lietuvoje elektros reikė 
šią 17 kartų daugiau, negu 
jos buvo sunaudota 1960 m.

mės įvykdymas už ūkinius nu 
sikaltimus Vilniuje pasmerk
tiems trims žydams sukėlė 
nerimą visos Sovietų Sąjun
gos žydų tarpe Laikraštis per 
davė žydų sluogsuių Paryžių 
je nuomonę, jog sovietų or
ganai griebėsi priešžydiškų 
priemonių ryšium su dabartį 
niais maisto produktų trūku
mais. Vilniaus ž.vdų teismą 
plačiai komentavo Švedijos 
žydų mėnesinis politikos i* 
kultūros žurnalas «Judisk Tids 
kriti». Abiem atvejais buvo 
cituojama «Sovietskaja Litva».

ryžtingi žygiai, siekiant suval 
dyti sovietinį agresyvumą sti 
prina kovą už laisvę. Pagal 
memorandumo mintis, Lietu
voje ir kituose pavergtuose 
kraštuose Kremlius kiekvieną 
dieną netenka pasitikėjimo ir 
prestižo. Pageidaudamas iš 
NATO aiškiai pasisakyti Lie
tuvos laisvės atstatymo klau
simu, VLIKas dar nurodė, 
kad lietuvių tauta priklauso 
Vakarams ir su jais ir toliau 
ją sieja glaudūs ryšiai. Lietu 
vių tauta apeliuoja į visas 
laisvąsias tautas ją paremti 
kovoje už teisę ir laisvę.

— Apie lietuvių biochemi- 
ki} darbus informacijų per Vii 
niaus radiją suteikęs Alg. Ma 
iachovskis papasakojo, kad 
Lietuvoje veikianti bioehemi 
kų draugija turinti apie 50 
mokslinių darbuotojų ir kitų 
specialistų. Vilniaus universi 
tete esanti organizuojama bio 
chemijos katedra. Šiuo metu 
daugumas Lietuvos bioehemi 
kų užsiima vitaminų tyrimu.
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KOMUN
Šių metų balandžio 28 die

ną New Yorke, 29 West 57th 
St., Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimo posėdžių salėje, po 
sėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Praplės 
tasis Prezidiumas ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vykdo 
masis Komitetas ir tą pačią 
dieną atskirai tarėsi Ameri
kos Lietuvių Tarybos Vykdo 
masis Komitetas, Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
to Prezidiumas ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto Prezidiu 
mas, dalyvaujant Lietuvos Ge 
neraliniam Konsului New Yor 
ke, p Jonui Budriui.

Posėdžiuose peržvelgta tarp 
tautinė politinė padėtis ir Lie 
tuvos laisvinimo kovos dabar 
tinis stovis ir tos kovos atei
ties perspektyvos.

Taip pat aptarti veiksnių 
organizaciniai bei glaudesnio 
tarpusavio bendradarbiavimo 
klausimai ir intensyvesnio lė 
šų telkimo reikalas Lietuvos 
laisvinimo kovai paremti

Darnioje bendradarbiavimo 
nuotaikoje vykusiuose posė
džiuose prieita vieningos ko
vos šiais klausimais:

LIETUVOS LAISVINIMO
KOVOS SUINTENSYVINIMAS:

Vykstant tarp Vakarų ir Ry 
tų pasitarimams Vakarų Ber
lyno ir Ry^ų Vokietijos klau 
Simais, gali būti artimai pa
liestas ir Lietuvos reikalas, to 
dėl Lietuvai laisvinti veiks
niai:

1. Sustiprina Lietuvos rei
kalų stebėjimą tarptautinių po 
litinių įvykių vyksmo eigoje;

2. In ormuoja iena kitą pas 
tabėtais, Lietuvos reikalą lie 
čiančiais klausimais;

3 Sutaria darysimų žygių 
reikalingumą ir koordinuoja 
jų vieningą vykdymą;

4 Veiksnių atstovai, reika
lui esant, susirenka pasitari
mams esamai padėčiai aptar
ti ir veiklos būdams nustatyti,

I KATAS
LIETUVIU JĖGŲ KOORDE- 

N VIMAS :

Intensyvi Lietuvos laisvini
mo kova yra reikalinga visų 
lietuvių darnaus sutarimo ir 
nuoširdaus ryžto ją remti, 
todėl:

1. Dėl keliamų spaudoje bei 
visuomenėje jvai ių sumany
mų bei pageidavimų, liečian
čių pakeitimus Amerikos Lie 
tuvių Tarybos orgauizacijoje 
arba jos veiklos metoduose, 
ALT Vykdomasis Komitetas 
tokius sumanymus pateiks 
ALTĄ sudarančioms grupėms 
išdiskutuoti, kad jų atstovai 
būtų pasiruošę juos svarstyti 
ir išspręsti ALT metiniame 
suvažiavime, kuris įvyks šių 
metų liepos 28 29 d d Chica- 
goję;

2. Vyriausiasis Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia 
visas Lietuvos lai-vinimo be 
sirūpinančias lietuvių politi 
nes organizacijas ir sąjūdžius 
jungtis vienon Lietu Ve. i lais
vinti organizacijon;

3 Lietuvių politinės, kultu 
rinės ir šalpos organizacijos 
kviečiamos lojaliai bendradar 
biauti, kiekviena dirbant savo 
srities veiklos lauke.

LĖŠŲ TELKIMAS LIETUVOS 
LAISVINIMO KOVAI :

Kiekvienam didesniam užsi 
mojimui vykdyti reikalingos 
lėšos. Jos ypatingai reikalin 
gos Lietuvos laisvinimo kovai 
vykdyti Todėl lėšoms telkti 
panaudotinos visos įmanomos 
galimybės ir būdai:

1. Vasaris 16-tos minėjimuo 
se, b rželio masinių lietuvių 
deportacijų protesto susirin
kimuose, politinių konferenci 
jų ir kitomis progomis;

2. Junginėse Amerikos Vals 
tybėse laisvinimo reikalui su
rinktas lėšos persiunčiamos 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomajam Komitetui ir jos 
paskirstomos ALTai ir VLI- 
Kui, visur kitur tam tikslui 
surenkamos lėšos persiunčia-

Metines Akys
Aš pareisiu, motina mano, — 
Aš žinau, kad seniai ilgies. 
Nuo gimtinės namelio seno 
Man garnys «sveiki» suklegės.

Ne ilsėtis namo oareisiu — 
Savo rankų jėga tikiu.
Aš išvysti panorau baisiai
Šviesą tavo senų akių

Silpnos jos, netoli bemato:
Kelią rodo lazda tiksliau 
Bet nuo jų aš daugelį metų, 
Tartum saulėj želmuo šilau.

O atskirtas toliausių plotų —
Vis ieškojau akių, kurios
Tavo žvilgsnį man pakartotų 
Dvelkimu gyvybės skaidrios

Bergždžios buvo ieškojimų dienos, 
Nusivylęs jom, supratau:
Tokios akys tebuvo vien* s, 
Ir gamta jas atidavė tau...

Tada pareisiu, motina mano, —
Tu sulaukti seniai tiki. — 
Nuo gimtinės namelio seno, 
Suklegės man garnys «sveiki»!

Atsinešiu patirtą šaltį
Iš greitųjų dienų gelmės 
Tau užteks t k akis pakelti, 
Ir išnyks jisai be žymės

mos tiesiog Tautos Fondui;
3 Šių metų Vasario 16 mi

nėjimuose surinktas aukas 
kaikurių skyrių ir crganizaci 
jų ALTos Centrui dar neper- 
siųstos — prašom tatai atlik
ti neatidėliojant, nes tos lie
tuvių aukos jau dabar Lietu
vos laisvinimo kovai yra rei
kalingos.

Vyriausiasis Lietuvos Sšlais 
vinimo Komitetas, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas ir Lietuvos Lais
vės Komitetas kviečia visus 
lietuvius budėti lietuvius bu

Vincas Giedra

dėti Lietuvos laisvinimo ko
voje, šalinti šioje kovoje pa
sitaikančiu- skirtumus ir ryž
tis vieningam darbui neįsi
vaizduojamai sunkų komunis
tinės okupacijos jungą ken
čiančiai Lietuvai laisvinti.

Komunikatą paruošti pasi
tarimų buvo pavesta Dr. P. 
Grigaičiui, J Stikloriui ir P. 
Vainauskui.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto Prezidiumas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas 
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Prezidiumas.

— Sovietinių mokyklų trū 
kūmai. SSSR vyriausybės or 
ganas «Izvestijos» paskyrė ve 
damąjį sovietinių mokyklų 
trūkumams Straipsnyje tarp 
kitko nurodoma, jog tiesiog 
susirūpinimą kelia naujausie 
ji statistikos duomenys Lietu 
voje, kur septynmečių moky 
klų baigiamosiose klasėse mo 
kosi tik 66,5% lankyti prade 
jusiu mokinių Privalomas sep 
tynmetis mokymas didelėje 
Sovietų S-gos dalyje buvo tik 
ant popieriaus, ir daug žymių 
sunkumų reikės nugalėti, ligi 
bus pereita prie aštuonerių 
metų privalomo mokymo, nors 
principe tatai turėjo būti pa 
daryta jau pernai — pastebi 
«Izviestijos».

— Į Australiją atvyko iš 
Punsko (dabar Lenkijoje) lie
tuvaitė Jane Mazauskaitė. Ji 
atvyko į Australiją Liutikų 
rūpesčių - jie pareiškė netu 
rėję jokių asmeninių sumeti
mų ir norėję tik pasitarnauti 
bendruomenei, Pradžioje Ma
zauskaitė įsikūrė Perth’e.

i — Balandž o 14 d., Melbour 
ne surengtas kultūros vaka
ras, jo programoje buvo 
«Žvilgsnis į praeitį» — muzi
kos, dainų ir kūryb s vaka
ras, vadovaujant neseniai iš 
Kanados atvykusiam, teis F. 
Valiui ir pastatyta S Čiurlio
nienės komedija «Kuprotas 
oželis», r<-ž. N. Cininui

— Pavykę «Aidos» spektak 
liai Čikagoje, balandžio men. 
pradžioje labai sėkmingai pa 
statyti Verdi «Aidos operos 
spektakliai. Tris operos spėk 
taklius iš viso aplankė 3 8C0 
Čikagos ir kt. miet tų lietuv ų 
Operos spektaklius stebėjo, 
pareiškė pasiienkinimą ir ame 
r kiečių spauda, meno kriti
kai Prie «Aidos» pastatymo 
dirbo 243 asmenys, choruose 
dalyva o 100 žmonių. Operą 
dirigavo muz. A Kučiūnas, 
veži avo K Oželis. Pagrindi
niame Radames vaidmeny pa 
sirodė St Baras (Baranaus
kas). Kitų tautų pareiškimu, 
lietuviai savo operų pastaty
mais pralenkę kitus,

Tikinčiųjų
(tąsa)

— Karininkų žmonos ir ap
sirengti nemoka, — kalbėjo 
ponia Rožė. — Jos visos ne
šioja mėlynas biretes ir vie
nodas bliuzeles Sako, kad 
Kiune vieno aukšto kariškio 
žmona krautuvėj nusipirkusi 
naktinę suknelę ir užsivilkus 
nuėjo į iškilmingą balių. Tai 
buvo žmonėms juoko!

— Tikros kultūros ir tikro 
mokslo jie bijo, — pradėjo 
aiškinti maršalka Teofilius.— 
Klausykite, kas atsitiko šv. 
Jurgio klebonijoje. Pradžioje 
apsigyveno trys karininkai. 
Paprastai šie nauji gyvento 
jai mėgsta girtis ir Rusiją gir 
ti. Prie kiekvienos progos jie 
pažymi, kad pas juos vieko 
pilna. Klebonas norėjo paaiš 
kinti kambarių padėtį.

T. Angelaitis

Sukilimas
-- Prašau, aš jums parody 

siu tualeto vonios kambarį, — 
tarė klebonas.

Kai klebonas privedė prie 
gražąus kambarėlio ir prada 
rė duris, vienas iš karininkų 
tarė:

— Nieko Pas mus tai yra 
kiekviename kambaryje.

Visi svečiai pradėjo juoktis.
— Kad bolševikai bijo ti

kros kultūros, tai tikra tiesa, 
— perėmė pasakojimą kuni
gas Tadas Toje pačioje kle
bonijoje buvo kitas atsit ki- 
mas. Kaip girdėjote, ten yra 
atkeltas naujas vikaras. Tai 
buvęs profesorius. Jis turi 
daug knygų. Kai viename kam 
baryje tas kunigas knygų len 
tynų pristatė prie visų ketu
rių sienų, atėjo pasižiūrėti 
vienas iš sovietų karininkų 

Jam įdomu buvo sužinoti, kas 
tai per kunigas, nes buvo ma 
tęs vežant kažką sunkaus. Ma 
tyt, tai buvo visų klebonijoj 
gyvenančių karininkų atsto
vas.

— Ar tos visos knygos yra 
jūsų? — užklausė bolševikas.

— O kaip gi, mano
— Kokiomis kalbomis pa

rašytos?
— Lotynų, vokiečių, pran

cūzų, anglų, lietuvių, italų, 
lenkų, rusų, graikų, hebrajų, 
syrų, ispanu

— Ir visomis tomis kalbo
mis galite skaityti ir suprasti?

— Žinoma Kam gi aš tas 
knygas būčiau pirkęs.

— Gal galite keletą iš kny
gų parodyti?

— Štai, prašau. Čia vokie 
čių kalba filosoliniai raštai, 
čia žodynai. Čia prancūzų 
kalba šv. Raštas, dogmatinės 
ilosofinės knygos. O č a grai 

kų, ten italų.
— O kokią svetimą kalbą 

tamsta moki? — užklausė ku
nigas.

— Aš? Rusų...
— Tai kokius mokslus esi 

išėjęs?
— Gimnaziją ir aukštuosius 

karininkų mokslus. O kiek me 
tų tamsta mokinais? — paklau 
sė karininkas.

— Aš, — atsakė kunigas, — 
keturis pradžios mokykloj, aš 
tuonis — gimnazijoj, keturis 
studijavau filoso’iją, keturis 
teologiją ir dar pora metų stu 
dijavau užsienyje O tamsta 
kiek metų?

Į paskutinį klausimą sovie
tas nebeatsakė Kalbą pradė
jo apie marksizmą ir bolše
vizmą.

— Ar tamsta žinai, — tarė 
karininkas, — jog Markso 
mokslas religiją vadina liau 
dies opiumu?

— Atsiprašau, šito Mark

sas nėra pasakęs, — atsakė 
kunigas.

— Iš kur žinai? — šoko so 
vietas.

— Štai Markso veikalai. 
Čia vokiečių kalba, čia pran
cūzų, o čia rusų. Raskite vie 
tą, kur Marksas taip kalbėtų 
apie religiją. Prašau.

Karininkas nustebęs pa 
klausė:

— Turite Markso veikalus?
— O kaip gi. Aš esu juos 

išstudijavęs.
— Ir nesi bolševikas?
— Ne. Aš tuos veikalus kri 

tiškai išstudijavau. Žinau, kur 
jis suklydo, o kur tiesą pa
sakė.

— Hm, Atsiprašau. Aš tu
riu eiti.

Karininkas išėjo. Ir dar tą 
pačią dieną visi trys karinio 
kai iš klebonijos išsikėlė. Išei 
darni tepasakė: •

— Mums čia nesaugu.
— Ar neįdomu? — baigė pa
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Rytu Vokietijas Vaizdas - Pilkuma, Trukumai
Britų žurnalistas teigia: pasijungti sugrįžęs į praeitį...

Elta Britų «Manchester 
Guardian», skelbdamas Mi
chael Wall įspūdžius iš sovie 
tiaės rytinės Vokietijos, pa
brėžia: kai tik peržengi rytų 
Berlyno ribą, pasijunti esąs 
perkeltas į 15 metų ar dar se 
nesnę praeitį. Iš dalies tokį 
Įspūdį tiekia ir Friedricbtras- 
se kontrolės punkte susisieki 
mą tvarkančios uniformuotos 
moterys — policininkės su 20 
metų pasenusiomis šukuose
nomis. Ties krautuvėmis sto
vi ilgos moterų eilės ir jos 
klausia: kas šiandien parduo 
dama? Vienoje krautuvėje 
pardavėjas iš apelsinų dėžės 
savo klijentams paskirstė po 
šešis apelsinus.

Šeimininkėms — sunkus gy 
venimas sovietinėje Vokieti
jos daly Jos nuolat varomos 
dirbti gatvės šluoti, kaip fabri 
kų darbininkės. Bankuose, 
krautuvėse, įstaigose sunku 
pastebėti dirbančius vyriškius. 
Vėlų popietį šeimininkės sku 
ba apsipirkti ir dažnai geres 
•nis mėsos gabalas ar pienai 
jau būna išparduotas Pasta
ruoju metu krautuvėse ir vai 
gyklose negalėjai gauti bul
vių. Žiemos metu neįmano
mas dalykas įsigyti vaisių ar 
šviežių daržovių (išskyrus 
raudonus kopūstus).

Jei pažvelgsi į gyventojų 
apsirengimą.tai pastebėsi, kad 
medžiagų kokybė menka, ma 
žas pasirinkimas. K i lanky
tojas atsiduria kavinėse ar 
naktiniuose lokaluose, vėl pri 
simena karo ar poka in ai 
"-etai Visi kariai įpareigoti 
tas vietas lankyti su unifor
momis, tad ir nenuostabu, kad 
Leipcige, Drezdene ar Ros- 
tocke kavinės, klubai papras 
tai perpildyti ir juose daug 
un formuotų lankytojų Sovie
tų karininkus su jų žmonomis 
pastebėsi geresniuose resto
ranuose, tuo tarpu sovietų ka 
reiviai su jų apie 10,30 DM 

(ar kiek per 2,50 dol) savaiti 
niu atlyginimu jau turi var
žytis su pirkiniais ar išgėri
mais.

Nors visame krašte esama 
daug sovietų karių, tačiau 
jie, palyginti, laikosi ramiai. 
Drezdene, pav, jie vaikšto 
grupėmis po penkis ir papras 
tai su puskarininkiu. Jei so
vietinis karys netinkamai el
giasi ir pasirodo išgėręs vie 
šose vietose, jis, vokiečių tei 
girnų, ten pat apmušamas. Ne 
galima kalbėti apie gerus ar 
blogus santykius tarp sovietų 
ir vokiečių gyventojų — tikro 
vėje nesama jokių santykių.

Ar miestai atsistatę? Iš da 
lies, tačiau tuose miestuose, 
kurie buvo patyrę daugiau 
oro puolimų, dar vis pastebė 
si apdegusių namų griaučius 
ir tik iš dalies atstatytus pas 
tatus. Ypatingai atstatomas 
plečiamas Rostock miestas — 
jei prieš karą jis turėjo 60.000 
gyventojų, tai šiandien jų esą 
ma jau 160.000 ir norima pa 
siekti 200 000. Jau žymiai 
menkesnis Drezdeno atstaty
mas visoje R. Vokietijoje la 
bai trūksta viešbučių ir šiaip 
nakvynės namų.
Kaimuose, mažesniuose mies 

teliuose, paviršutiniai žiūrint 
gyvenimas, atrodo, esąs nor 
malesnis Tačiau ūkininkai vis 
dažniau ir viešai pareiškia ne 
pasitenkinimą ryšium su pa- 
griežtėjusiu ūkių kolektyviza 
vimu Visose gyvenimo srity 
se — trūkumai. Štai, krautu 
vių lang1 o?e matyti televizi 
jos aparatai, tačiau juos Įsi
gyti tegalima tik trijų metų 
laikotarpy. Automobiliai pir
miausi patenka Į partinių pa 
reigūnų ir Įmonių valdovų ran 
kas Tačiau šokių patalpos, 
kinai ir teatrai tiek per ildy 
ti, kad norint į juos patekti 
reikia vietas užsakyti dieną 
anksčiau

MŪSŲ LIETUVA

Vincas Giedra

K> A VAJA K Ui
Išsidraikiusias beržo kasas 
Sveria sunkūs, drėgni pumpurai. 
Mirko pelkėje, kojas basas 
Perkeliavusių kovų būriai.

Glosto vėjas gruoblėtas kalvas. 
Plėšo sniego lopus nuo šlaitų, 
Skareles užsigaubę melasvas, 
Išsibarstė žibuoklės ratu.

Tu išeik, jei pavargęs jauties, 
Jeigu slegia mintis nerami, 
Tavo veidą pietys palytės, 
Upeliukai suoš bėgdami.

Ir jėga, kur kamienais beržų 
Varo sultis, kaip kraują širdis. 
Apkabins, Įsilies pamažu 
Ir krūtinėj ledus ištirpdys.

— Tš Lietuvos gautomis ži 
niomis, dėl sveikatos iš vys
kupijos kanclerio pareigų pa 
sitraukė kun Alf Lapė Jis 
ir toliau bus kunigų seminari 
jos rektorium Gautomis ži
niomis, kun Lapė uorė ų dirb 
ti kurį nors ramesnį darbą

— Pagal kai kuriuos spau
dos pranešimus Europos Ta
ryba esanti pripažinusi dabar 
tines Vokietijos ir Lenkijos 
sienas, kitais pranešimais — 
pripažįstanti galiojančias 1937 
m si nas. Taryba nėra šių 
klausimų svarsčiusi. Tik per
nai Fed. Vokietijoje įvykus 
įvairių, Tarybai priklausau 
čių, kraštų geografij s žino 
vų pasitarimai, nusistatyta lai 
kinai, kol dar truks ligšiolinė 
padėtis, pasiūlyti geografijos 
vadovėliuose ir atlasuose žy 
mėti de facto sienas (1961 m 
padėtis) ir de jure sienas 
(1937 m. padėtis). Jie taip pat 
pasiūlė, kad srityse, kur kal
bama dviem kalbom, v eto- 

vių pavadinimai turėtų būti 
žymimi abiejomis kalbomis.

KOVA PRIEŠ VIENSĖDIJĄ

Lietuvoje teroro, smurto ir 
prievartos keliu norima visas 
šeimas suvaryti į kolchozi
nes bei sovchozines gyven
vietes Bet lietuviai, nuo se 
nu laikų pamylėję savo pri
vatų kampelį, su didMausiu 
skausmu ir ašaromis, tik jė
gos verčiami, pamažu keliasi 
į daugiabučius namus.

Komunistų užbrėžtas pla
nas, kad per 7 metus būtų 
perkelta 15U00 šeimų, nepa
siekia savo rezultatų. Pav. 
1961 metais užsispirta perkel 
M būtinai 10 000 šeimų, bet iš 
centrinės statistikos duome 
nu paaiškėjo, kad tik perkel- 
dinta 3 000

Buvusių viensėdijų panaiki 
nimu bolševikai nori ištrinti 
Lietuvos nepriklausomo gyve 
nimo pėdsakus, kad daugiau 
nebūtų individualaus ūkinin-
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kavimo nors ir ant 60 batų 
sklypelių, bet visi būtų su
grūsti į valstybinių dvarų pas 
tatus. O tada, žinoma, jiems 
atrodo geriau ir lengviau bū 
šią pravesti komunizmo prin 
cipus ir sparčiau galėsią iš
naikinti «buržuazinės nuosa
vybės ir religijos liekanas». 
Tikrai, Lietuvai prasideda sun 
kiausi kryžiaus keliai.

PASITARIMAS IDEOLOGIJOS 
KLAUSIMAIS

(E) Balandžio 13 15 d.d Vii 
niuje vyko pasitarimas ideo
loginio darbo klausimais Par 
tijos paraginti į Vilnių buvo 
suvažiavę partijos padalinių 
sekretoriai, propagandistai, 
agitatoriai, bibliotekų bei kul 
tūros namų darbuotojai kom 
jaunimo sekretariai. Dalyvavo 
per 3.000 asmenų. Pasitarimą 
pasveikino min tarybos pir
mininkas M. Šumauskas Par 
tijos ck. sekretorius Ba kaus 
kas savo pranešime plačiai 
nušvietė tai, kokius uždavi
nius ideologinio darbo (taigi 
komunistinės agitacijos - E.) 
srity turėtų atlikti Lietuvos 
partinės organizacijos •

— (E) Ryšium su balandžio 
12 d. visoje Sovietų Sąjungo
je vykusia kosmonauto diena; 
ir Lietuvoje pgitatoriai buvo 
surengę pas kalbėjimus apie 
Gagariną ir Titovą, mokyklo 
se vyko iškilmingi vakarai, 
bibliotekose surengtos paro
dos su knygomis apie abiejų 
sovietinių kosmonautų sk idi 
mus Lietuvos kinuose rodyti 
dokumentiniai filmai apie skri 
dimus į erdvę.

— (E) Balandžio 11 d į Mas 
kvoje įvykusi Komjaunimo 
14 jį suvažiavimą išvyko ir 
komjaunuolių delegacija iš 
įvairių Lietuvos rajonų. Iš 
anksto buvo num tyta, kad lie 
tuviai komjaunuoliai praneštą 
suvažiavime ajie «pergales 
Lietuvoje», partijos Įsakyta 
jaunimo paramą ūkiui ir kt-

sakojimą kunigas. — Moky
tas, daug knygų turįs kuni
gas jiems yra pavojingas.

— Ką jie išmano/ — įsiter
pė dėdė Petras, — koks jų 
mokslas! Ana, mano vaikas 
buvo pirmoj klasėj, o šįmet 
jau į šeštą perkėlė Jei taip 
greit klases išeina, tai toks 
jų ir mokslas. O giriasi, kad 
sovietų mokslas esąs pirmaei 
lis visame pasaulyje

Jaunimas vėl pradėjo dai
nuoti. Namų šeimininkė, priė 
jus prie kunigo, tarė:

— Kunigėli, Baleišių Petras 
buvo šiandie mieste. Sako, 
žmonės susirinkę prie NKVD 
rūmų reikalauja grąžinti su
imtą kunigą.

— Ar Petras ten buvo? — 
paklausė kunigas

— Ne. Iš kitų girdėjo.
— Ačiū Tai gerai, kad žmo 

nės kunigais rūpinasi.
- Atsargiai, kunigėli, ir 

jums gali kliūti.
— Klius, klius, nieko nepa 

darysi, mama. O dirbti rei
kia Bet ką čia mes taip rim 
tai, uždainuokim.

Kunigas prisidėjo prie dai
nuojančių Tačiau jo mintys 
sukosi apie Vaclovą, apie mi 
nia prie NKVD namų pože 
miuose, Jis girdi minios šauks 
mus O gal kai kurius balsus 
ir pažįsta Minia reikalauja jį 
išleisti, grąsina. Ir kuo vis
kas baigsis?

Namo vykti Tadas nesisku 
bino. Jis tyčia dabar vengia 
būti namie, kad nebūtų Įtar
tas «sukilimo» organizatorium. 
Iš vaišių išvyksta apskaičia 
vęs, kad spėtų grįžti prieš 
dvyliktą.

— Kaip manai, kunigėli, ar 
dar ilgai tokią priespaudą kę 
sime? — klausia vežąs kai
mietis.

Kunigas žmogų gerai pažįs 
ta. Jis žino, kad tas ūkinin 
kas už Bažnyčią ir Tėvynę 
nieko nepagailėtų, net gyvy 
bę savo aukotų Su juo kuni 
gas atviras

— Kantrybės! Juk patys ru 
sai jau skelbia, kad greitai 
bus karas su vokiečiais. Ka 
TrS yra neišvengiamas. Aną 
d^ieną vienas aukštas rusų ka 
rininkas skaitė paskaitą kino 
salėje apie būsimą karą su 
vokiečiais Mies e jau vyksta 
priešlėktuvinis pasiruošimas. 
Tik reikia kantriai laukti, bū 
ti atsargiem- su kalbomis. 
Jau ne vienas už kalbas Į ka 
Įėjimą pakliuvo. Okas pakliū 
va į kalėjimą, retai beišeina

— Mes jau ir ginklų turi
me. Tik ilgu laukti, kada sau 
lėlė vėl patekės.

— Atsargumo reikia didžiau 
šio. Ginklai bus reikalingi.

Miestą privažiavę, kalbėtis 
apstojo Per grindinį važiuo 
jant rabai smarkiai dunda. O 
didžiame bildesyje pamažu 
ka bėris negalima, balsiai gi 
— pavojinga Dabar buvo to 
kie laikai, jog ir gatvė, ir šie 
nos ausis turėjo.

Privažiavę prie klebonijos, 
nustebo, kad kaip tik tuo pa

čiu metu grįžo ir kitas kuni
gas, lankęs kitą kaimą.

— Ir pasitaikyk, — juoka
vo Tadas, — kaip vestuvinin 
kai suvažiavom, keletas veži 
mų iš karto.

Vežėjų j kleboniją kunigai 
nebekvietė, nes b^vo per vė
lu Padėkoję už atvežimą, at 
sisveikino. Priėję klebonijos 
duris, kunigai didžiai nuste
bo: durys pačios atsidarė Pa 
prastai tuo metu durys būda
vo užrakintos.

— Greičiau, greičiau, vi
dun! — pasigirdo koriduriuj 
balsai.

Jei ne pažįstami balsai, ku 
nigai būtų nedrįs ę r eiti. Ku 
nigai, pažinę klebonijos gy
ventojų balsus, įėjo. Durys 
buvo skubiausiai uždarytos ir 
užrakintos.

— Ach! Dabar tai jau būsi
me ramūs, — atsiduso klebo
nijos gyventojai.

— O kas gi yra? — klau
sia kunigai.

— Nuo pat saulėlydžio kle
bonija apstatyta šnipais. Vi
sas būrys komjaunuolių eina 
sargybą. Štai ten darže, ant 
ano tako, prie šventoriaus 
dar ir dabar du stovi. Mes vi 
są laiką pro langus juos se
kame. Labai bijojom, kad, kai 
grįšite, jūsų nepagautų, kaip 
kad kunigą Vaclovą pagavo. 
Nekantraudami laukėm jūsų 
grįžimo. Dabar, tur būt, galė
sime šiek tiek būti ramesni. 
Klebonijon gal nesiverš: bū
tų per daug triukšmo.

— Nėra čia ko perdaug bai 
mintis, — mėgino kalbėti ku
nigas Tadas.

— Nebe juokai, kunigėli. 
Juk šiandie prie NKVD namų 
buvo susirinkusios minios. 
Reikalavo grąžinti kunigą Vac 
lovą.

— Aš taip ir maniau. ,Na 
ir kas? — užklausė Tadas.

— Šiandien nieko nelaimėjo. 
Rytoj sutarta vėl susirinkti.

(B. D.)
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|S tremtiniH gyvenimo
(pabaiga)

Įšliaužęs į vidų, radau šešis; 
trys batų visai neturėjo.»

«Po geležinkelio pylimu Se
oul mieste yra tunelis, ne il
gesnis kaip 15 metrų, iš abie 
jų pusių užkaltas lentomis ir 
palapinių likučiais. Tamsoje, 
dvokiančioje lindynėje gyve 
na keturi šimtai žmonių: vy 
rų, moterų; vedusių, nevedu 
šių; vaikų ir suvaikėjusių se
nių; ligonių ir sveikų Šiur
pas ėmė, žiūrint į išdžiuvusių 
ir išblyškusių kūdykių veidus, 
į jų akis, kuriose gyvena 
badas»

«Sutikau keturias moteris 
iš Auxiliaires Feminines Inter 
nationales C, tholiques sąjun
gos, kurio centras yra Briu
selyje. Viena italė, viena ko 
rėjietė, viena iš Kanados ir 
viena vokietė Jos miega ant 
grindų viename sename, ne
apšildomame name, kurio pu 
sė jau sugriuvusi. Namas sau 
sakimšai pripildytas pabėgė
lių studenčių Tačiau uždirb
ti studijoms nėra joki s gali
mybės; visas valgis susideda 
iš to, ką padalina amerikie
čiai Daugelis studenčių ne
randa kitos išeities, kaip pa
sisiūlyti amerikiečių kariams. 
Tada jos gali studijuoti, bet 
paoaigoje dažnai stovi savi
žudybė.»

Didelis yra mūsų tautės 
skurdas ir vargas, dangaus ir 
mūsų keršto šaukiasi mūsų 
artimųjų pralietas kraujas ir 
tebeliejamos ašaros. Tačiau 
ar mes dėl to turėtume likti 
visai nejautrūs ir kitų žmonių 
nelaimei? Ar vietoj šią nelai 
mę didinę savo apsileidimu, 
vietoj prisidėję prie tų, kurie • 
tylėjo, kai buvo kankinamas 

Kristus, negalėtume kartais 
nors truputį šią kančią palen 
gvinti? Veltui mes kartais kai 
tiname Dievą — tiek Dievas, 
liek šėtonas šiame pasaulyje 
kalba tik per mūsų širdis ir 
veikia tik mūsų rankomis.

Tėvo Werenfried žodžiais: 
«Tai nėra svetimšaliai, bet 
Tavo broliai ir seserys, kurie 
nešioja Prikaltojo ženklus sa 
vo iškankintuose kūnuose. Šis 
žiaurus fak as, kad milijonai 
yra t riversti likti be Kristaus 
meilės tamsiausiose savo gy- 
venimo valandose, nes jiems 
liekame kieti ir abejingi, ture 
tų neduoti ramybės ir Tau »

Ar tai dar yra įmanoma? 
Kasdieną besiliejanc os žinios 
apie nelaimes, gamtos katas 
trofas, apie žmogžudystes ir 
nusikaltimus yra mus jau tiek 
atbukinę, kad tikrai gali būti 
sunku pajusti, ką slepia šie 
du sakiniai. Gal net ir jie — 
ka p anos laikraštinės sensa
cijos — mums teatrodo ištar 
ti vien mūsų gyvenimui pa 
įvairinti, ne jam pakeisti?

Tačiau tada ar bent «netu
rėtų mus imti baimė, kad šie 
žmonės gali vieną dieną virs 
ti sprogstama medžiaga, kuri 
sudraskys mūsų visą sotų pa 
šaulį į gabalėlius.» Jei mes 
jais nesirūpinsim, padarys tai 
kiti, ir Dievas gal būt leis, 
kad jie įsiustę sutrupintų mū 
sų tabernakulius ir užgesintų 
amžinąją ugnį mūsų bažnyčio 
se, nes Kristui nėra juk ma
žiausios prasmės gyventi lie 
niniame seife, jei Jis negali 
gyventi širdyse ir gyvenimuo 
se tų, kurie Jo vardą nešioja.»

K. Ž.

«Ateitis»

MUSŲ MIELAI CHORO VADOVEI MOKYTOJAI 
ELVYRAI KILCIAUSKAITEI

IR JOS GYVENIMO DRAUGU ANDRIUI JUNGTUVIŲ 
PROGA LINKIME DAUG DIEVULIO PALAIMOS, ŠVIESIŲ 

BENDRO GYVENIMO DIENŲ.

Moksleiviai Ateitininkai

Augustui Zalubai ir Danutei Jurevičiūtei 
pradedant bendro gyvenin o kelią linkime daug laimės 

ir ilgiausių metų.

Moksleiviai Ateitininkai

G. Tulauskaitė

Nuėjo Saulė
Nuėjo saulė už kalnų, 
Palikus džiaugsmo šventę. 
Nebeparšauksim tų dienų . . .
Nuėjo saulė už kalnų,
Širdy paliko daug dainų 
ilgais aidais gyventi.
Nuėjo saulė už kalnų, 
Palikus džiaugsmo šventę.

— LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRUOMENĖS CHORAS 
per savo iždininką p. Petrą 
Šimonį aunimo Namų Uaty- 
bai įteikė 100 000 kruzeirų.

— Šį šeštadienį Tautų Par
ko bažnyčioje priims mote
ry stės sakramentą buvęs moks 
leivių ateitininkų pirmininkas 
Augustas Zaluba ir Danutė 
Jurevičiūtė

— Gegužės mėnesio 17 die
ną 7 vai. vakare V Zelinos 
bažnyčioje įvyks ateitininkų 
choro vadovės Elvyros Kil- 
čiauskaitės ir Andriaus Bel- 
lucci jungtuvės. «Venį Crea

tor» ir Šv. Mišių metu gie
dos ateitininkų choras.

JAUNIMO NAMŲ STATYBAI 
AUKOJO:

Eduardas Vinkšnaitis 5 000 
cr., Antanas Kairys 5 000 cr., 
ANELĖ MATUZONIENÊ pabai 
gė mokėti pažadėtus 10 000 
cr., Vincas ir Jieva KUTKAI 
pabaigė mokėti 10.000 cr.. Al 
berto Tamanha 1 000 cr , Ju
lio Tani 3.000 cr. Nuoširdžiai 
dėkojam visieu s aukotojams. 
Paskutiniu laiku aukos be
veik sustojo. Statytojai buvo 
priversti užtraukti pa kola- 
Fondas yra 250.000 cr. defici

te. Visi dar iki šiol neturėju
sieji progos paaukoti prašo
me įteikti savo auką, kad šis 
gražus darbas be sutrukdy
mų galima būtų užbaigti.

— Praėjusį sekmadienį įvy 
ko studentų ir vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų būre 
lio susirinkimas. Sekantis su
sirinkimas bus pirma sekma
dienį birželio mėnesio

— Moksleivių Ateitininkų 
rengiamas Motinos Dienos mi 
nėjimas nukeltas į ketvirtą 
gegužės mėnesio sekmadienį.

— Moksleivių Ateitininkų 
kuopos birželio mėnesio susi 
rinklias bus ne trečiąjį sek- 
madie į. kaip paprastai būna, 
bet pirmąjį Susirinkime kai 
bės klierikas Algirdas RAMA 
ŠAUSKAS apie «Mater et Ma 
gistra».

— Adv. Vmcas Tūbelis tar
nybos reikalais išvyko į Soro 
caba. Grįš šios savaitės gale.

— Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugija birželio mėnesį 
rengia lietuvišką vakarą. Bus 
vaidinama Kesiūno trijų veiks 
mų drama «Vergijos Griuvė
siuose». Iš jaunimo moterims 
kaip artistai talkininkauja Ele 
na Šim -nytė, Vincas Tūbelis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Albinas 
Seliokas ir Romas Dovydai 
tis.

*♦** *********  *♦**************J**J*-»Z**Z**J**Z ****** ********* *ž*

— NEUŽMIRŠKITE SAVO 
LIETUVIŠKOS PAREIGOS, PA 
REMK1TE JAUNIMO NAMŲ 
STATYBĄ.

J. Aistis

Knygos — Mielosios Draugės
(tąsa)

Kritau j desperaciją, skai
čiau graudžiai, apy verksniais, 
bet tai kaip tik motinai ir ji 
manęs neatleisdavo. Kai tik 
įsidūkdavau ar seserį pravirk 
dydavau, tai ji mane ir sodin
davo prie knygos Dėl to ir 
gyrėsi, ir ne be pagrindo, kad 
ji mane skaityti išmokiusi.

Iš mamos išmokau ir tauti
nės ambicijos. Brolis mokėsi 
ilgai. Kartą mus aplankė dva 
rininkas Daunoravičius. Jis 
pavartė brtlio elementorių ir 
pradėjo jį labai peikti: <To, 
pane meistre, kap vaikas iš
moks, kad elementorius nie
kam tikęs». Jis pasisiūlė at 

nešti savo sūnaus: gražų, su 
spalvotais paveiksliukais, len 
kišką. Po poros dienų vėl už
suko, atnešė tą elementorių 
ir tarė: «To, kap išmoks len
kiškai, to lietuviškai bus vie 
ni niekai». Jis buvo tikrai 
gražus, tas elementorius: kie 
ti spalvoti viršeliai, su gra 
žiai sušukuo u vaiku, skaitau 
čiu knygą. Viduje buvo taip 
pat spalvoti paveiksliukai, ir 
ko ten nebuvo, berniukų, mer 
gyčių, paukštelių, gyvuliukų, 
žvėrelių, žiogų, peteliškių ir 
gėlių!.. Mačiau aš visa tai tik 
tai vieną kartą, kai visi susi 
rinkę tos knygos žiūrėjo. Bro 
lis man jos nerodė, o man 
taip knietė pažiūrėti, kad 

verkdavau. Gal tas brolio kie 
tumas ir mano ašaros ir pra
žudė tą knygą Motina nelei
do broliui iš tos knygos mo
kytis ir jis nesimokė, bet daž 
nai ją vartydavo. Taip vieną 
rytą motina kūreno krosnį ir 
minkė duoną, o- brolis tą ele 
mentorių vartė. Aš buvau nūs 
tojęs vii ies brolį palenkti, 
tai sėdėjau kitame stalo gale 
it žiūrėjau, kaip motina dir
bo. Ji vieną kartą pažiūrėjo 
į brolį, kitą, o jis vistebevar 
tė. Galop motina nusibraukė 
nuo rankų tešlą, priėjo, paė
mė elementorių ir pasakiusi: 
«Nesulauktų mano galva, kad 
mano vaikai iš lenkiškų kny 
gų mokytųsi, įmetė jį į lieps 
nojančią krosnį Kai tėvas su 
žinojo, kas atsitiko, buvo la
bai nepatenkintas ir prikai
šiojo motinai: «O jei atėjęs 

paklaustų, kaip vaikui seka
si iš jojo knygos mokytis, ką 
aš jam pasakysiu?» Motina 
kietai atkirto: «Pasakysi jam. 
kaip buvo, ir viskas.»

Kaip matote, pirmųjų savo 
knygų negalėjau pamėgti: elė 
mentorius buvo taip menkas, 
jog jame be paskirų trumpų 
sakinių nieko nebuvo, o mal
daknygė didelio džiaugsmo 
neteikė. Didžiąją savaitę mo
tina mane su broliu nusiuntė 
su maldų knygomis bažny
čion. Man, kaip jaunesniam, 
didžioji teko, o broliui nupir 
ko naują Nuėjova, suklupo 
va greta prieš šv Izidoriaus 
altorių ant tako, kur žmonės 
kryžiaus kelius ėjo, ir prade 
jome skaityt mišių maldas, 
nors kunigo bažnyčioje nebu 
vo. Šaltinis man taip nusvėrė 
rankas, jog man net akys iš 

kaktos lindo jį belaikant. Žmo 
nės ėjo pro šalį ir mudu stum 
dė, bet mudu klūpėjova, kaip 
įkasti žemėn Brolis dar lai
kėsi ant kojų, o aš, neturė
jęs ilgesnio klūpojimo prakti 
kos, visai nekaip jaučiausi: 
pakinkiai linko ir rankos kny 
gos nepakėlė. Pasiskundžiau 
broliui, kad daugiau jau ne
galiu. Jis lengvai klausimą 
išsprendė: «Jei negali, tai bėk 
namo » Bet ir man pati išei
tis atėjo: neišlaikydamas pats 
savo svorio, atsisėdau ant 
klumpučių, o knygą atrėmiau 
į krūtinę. Staiga žiūriu, kad 
mano knygoje atsirado gra 
žus Nekalto Prasidėjimo pa
veiksliukas Maniau, kad jis 
iš dangaus nukrito.

(B D)
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, 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

į4.o - Sala 7- Tel. 37-0324 
no 14,00 iki 18,00 vai.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

]4 vai. per" RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

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

MLLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS-
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

IRE.VS GRirĖNAS
Advrgad :

ESCRITÓRIO RES1DENCIA
Praça da Sé, 323 - 10 c/101/102 Rua Coelho Neto, 281

Fone 33-9951 Fone: 63 3697, V. Prudente PRANAS & CIA. LTDA,

Escritório Contábil Vile Zelina S/C Ūda.
(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 - Distratos na junta Co 
merci a \ - Registros de firmas na Junta comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais em geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos eni geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JO-É DOS CAM-OS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE: 63-6005 • VILA Z LINA - SÃO PAULO

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

Rio de Janeiro
Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés —- Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 
“PAVILONIS”

Rua Prof Gustavo p. de Andrade, 884 902, caixa 
postal 4118 - Vila Zelina, Tel 68-4130 São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
i

! 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.

"ETC R IT© 1210 CCNTAEiL

^AJCI/HENTC !
irmãos Nascimento

RE®. C.R.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

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

Kun. J. Šeškevičius V. Zell 
nos klebonijoje,

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

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

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade), 5

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

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

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

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

A nd r. Pupienį, R1 Oratorio. 
1224, Mooca,

B. Tubelj ir Kučinską, Mo' 
nho Velho

Stočkų Pa quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovė 

Rio de Janeire yra p Uršulė 
Gaulienė Rua General Pedra

— .351.
KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

J O F I J A 99
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 d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

SIUVĖJAS
POVILAS aMBHOZEVIČ UF 
Rua inhagaoi, 47 V Zelina 
(prasideda iš A' Zeuna 595)

VIENINTEL'AI ATSTOVAI GARSIOIO‘ VANDENS LINDO Y A

CAIRIRilFO Lm

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

indoya vinnuo yrr ^uai žinomas gėrimas 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite'

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

___________________  ___________  ____nva■■ease

>l‘
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių į] 

krautuvė tiktai nas ii

JAKUTIS I LAPIEHIS L T 0 A- i?
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— VILA ANASTACIO, Dr. 
Basanavičiaus Mokyklos Rė
mėjų Būrelis praėjusį sekma 
dienį, gegužė m. 6 d. suren
gė išvažiavimą į Valinhos. 
Vyko specialiu autobusu. Nu 
vykę aplankė kalne pastaty 
tą Kristaus statulą Po to vi 
są laiką praleido gražiai įreng 
tame parke, ar laiveliais be 
sivažinėdami Užkandžių me
tu, prie stalų, kurie specia
liai yra pikninkautojams pas 
tatyti, skambėjo lietuviškos 
dainos. Žavingos gamtos prie 
globstyje praleidę dieną, ge
roje nuotaikoje anastaziečiai 
j namus grįžo. Pageidautina 
ir daugiau tokių išvažiavimų.

— KALINAUSKŲ šeima pra 
neša, kad už Motiejaus, Leo
no ir visos Kalinauskų šei
mos mirusių sielas šv. mišios 
bus Vila Zelinoje gegužės m 
12 d. 7 vai

— Balandžio m. 21 d. São 
Paulo ligoninėje, po operaci 
jos mirė Aleksandras Lukoše 
vičius, 54 m. amžiaus, gyve- 
nęs Vila Zelinoje Nuliu eime 
paliko žmoną, dukterį, sūnų, 
žentą, anūkus, brolius. Palai
dotas S. Caetano kapuose.

BRANGUS TAUTIETI. ATSI
MINK, KAD SAVAITRAŠTIS 
«MŪSŲ LIETUVA» YRA VIE
NINTELIS LIETUVIŠKAS LAI 
KRAŠTIS BRAZILIJOJE.TAIP 
PAT ŽINOK, KAD JIS YRA 
TAVO IŠTIK MAS DRAUGAS, 
PATARĖJAS IR GYNĖJAS. TO 
DĖL KIEKVIENAS SĄMONIN 
GAS LIETUVIS SKAITO, PLA 
TINA IR PRENUMEfU OJA 

«MUSŲ LIETUVĄ».

LIUDAS BENDOR A I T I S 
12.500 cr.

Prenumeratoriai rėmėjai, 
sumokė ę po 1 000 cr.:

Vaclov s Čiurlevičius, Jo
nas Meškauskas.

Antanas Jateika 700 cr.

— KROATAI KVIEČIA. Šį 
šeštadienį, 12 d. gegužės, 17 
vai., São Paulo katedroje, bus 
laikomos šv; mišios, kurias 
laikys J. E. Dom Paulo Rolim 
Loureiro, už kroatus žuvu

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.o Andar Res.: R. Fernando Falcão, 35
Fones: 37-0395 - 35-5650 ■ 33 6011 São Paulo

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš 

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį devintą 21) vai. vakaro.
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio, 

vestuvių ir kitomis progomis.
Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118, 

São Paulo. Fone: 63 5975.

sius kovoje prieš komuniz 
mą. Pamaldų organizatoriai 
kviečia ir kitas, panašaus li
kimo tautas, dalyvauti su vė
liavomis pamaldose Pageidau 
tina, kad lietuviai gausiai nu 
vyktų į pamaldas.

— Liet. Kat. Bendruome
nės choro ruošiama ekskurs; 
ja susidomėjimas yra didelis. 
Jau du autobusai yra pilni. 
Jei susiras reikiamas skaičius 
žmonių, bus ir trečias auto
busas. Norintieji vykii į Rio 
de Janeiro birželio 29 d. pra 
šomi kuo skubiausiai regis
truotis pas choro valdybos 
narius.

— Šią savaitę São Pauly >e 
lankėsi iš Rio de Janeiro «M.
L. » bičiulis pekybininkas 
PRANAS ZIEZIS.

— Laiškai: I. Kutkienei, 
kun. K Tamašiūnui, J. Sko- 
rupskiui, M. Vis.kšnaitieneii, 
A Nado'skytei, I Gritėnaitei, 
M Višniauskaitei, A Lazdaus 
kui, Švitrai, A. Krutulienei,
M. Catatay, A Antanaitytei, 
M. Macaitienei, S. Mitrulie 
nei, J Gudanavičiūtei, St. Me 
dvedevai J. Nadolskiui.

MALDOS IR ATGAILOS
DIENA

Gegužės m. 13 d. yra Dievo 
Motinos apreiškimo Fatmoje 
diena. Taip pat šią dieną Lie 
tuvabuvo paaukota Nekalčiau 
šiai arijos Širdžiai. Yra gau 
tas iš Kunigų vienybės Sąjun 
gos Amerikoje, kuriame pra 
šom , kad ši sekmadienį visi 
lietuviai melstųsi ir darytų at 
gailą už Lietuvos išlaisvini 
mą. Vila Zelinoje 11 vai. šv. 
mišios ir po jų giedama litą 
nija bus aukojama už lietu 
vius pasilikusius Lietuvoje.

PAIEŠKOMI:

1. Juozas Milašauskas, gim. 
1903-1905 m, sūnus Antano,

2 Milašauskaitės Elena, Ade 
lė ir Ona, kilę iš Šiponių, 
Alytaus apskr ,

3. Samsonas Matas, gyve’ 
nęs Santo Andrė,

JIM MINI krepšinio žvaigždė JAV. „Šiais metais Loyo- 
los katalikų universiteto Čikagoje krepšinio komandos žai
dėjai beveik visi yra virš dviejų metrų aukščio Sunku buvo 
įtikinti trenerį, kad du tų progos žaisti Jim Minų kuris turi 
«tik» metrų 70 cent metrų Tačia Mini pasirodė taikliausias 
metikas. Vidutiniškai per kiekvienas žaidynes laimi 30 taškų. 
Praėjusiais metais per 880 minučių padarė 762 taškus Jis 
studijuoja mediciną ir yra vienas geriausių studentų.
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4. Ducianietz Ambrozy,
5. Aginskas Albertas, sūnus 

Mikolo. gim 1924'25 m.,
6 Astrauskas Zigmas, sū

nus Zigmo, gim 1927 m Plun 
gės apskr.,

7. Aukštuolis Vincas, sūnus 
Simono, gim 1921 m Ukmer 
gės apskr,

8 Begelis Juozas, sūnus 
Viktoro, gim 1923 m.,

9 Bertonienė Eleonora Brig 
gitta, gim. Grinčalaitė, ouktė 
Jono,

10. Cvilkas Jurgis, Vneli-Trun 
su+e, Andrius ir Bronius,

11. Darulis Viktoras, sūnus 
Antano, gim. 1912 m Ukmer
gės apskr,

12. Felsneris Jonas, sūnus 
Jono, gim. 1898 m Klaipėdoje,

13 Galaititis Petras, sūnus 
Jegor, gim 1922 m. Saračiuje,

14 Janušauskas Jonas, sū
nus Igno, gim 1926 m ,

15 Kovjasi Jonas, sūnus Ka 
zimiero, gim 1923 m ,

16. Kuialis Vilius, sūnus Jo
no, gim 1925 m Švenčionių 
apskr.,

17 Kulakauskienė Janina, 
duktė Sergejaus, gim 1927 
m Šiauliuose,

18. Matzanko Ivan, sūnus Ipo 
lito, gim 1923 1926 m ,

19. Morosas Izidorius, sūnus 
Jurgio, gim. 1927 m ir

20 Mordosaitė Monika, dūk 
tė Juozo, gim. 1925 m t tenoj.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consul da Lituania, Rua Dom 
José de Barros, 168, 5 o and., 
Caixa Postal 7249, São Paulo, 
Brasil.

IŠ KONSULO A. POLIŠAIČIO 
VEIKLOS.

Pastaruoju laiku Konsulas 
A. Polišaitis ir Ponia, kvie
čiant dalyvavo sekančiuose 
parengimuose:

PARDUODAMA KEPYKLA
Dėl išvažiavimo parduodama lietuviškos 

juodos duonos kepykla.
VILA ZELINA, Rua Tabaiaras nr. 326

1) Š.m. gegužės mėn. 3 d 
S. Paulo Miesto Tarybos įtei
kimo Goias’o Estado Guber
natoriui Mauro Forges Teixei 
rai garbės titulo «Cidadão Pau 
listano» iškilmėse;

2) Š m. gegužės mėn 1 d. 
São Paulo Jockey Ulubo, su
ruoštose arklių lenktynėse, 
cão Paulo Didžiajai Premijai 
laimėti;

3) Š m. balandžio mėn. 29 
d suruoštame Japonijos 'm- 
peratoriaus gimtadienio pro
gai pagerbti, priėmime.

4) Š m balandžio mėn. 26 
d. Pennelio Graviūrų Rinki 
nio parodos, S Pau'o Meno 
Muziejaus patalpose, atidary 
me,

5) S. Paulo Konsulų Korpu 
so suruoštoje š m. balandžio 
mėn. 25 d. S Paulo Estado 
Pramonininkams pagerbti va 
karienėje.

PAJIEŠKOJIMAS

Mikalina Namickienė Stan 
ke’. ičiūtė, gyvenanti Casa Ver 
de, Rua Bororė, 282, jiešro 
savo b olio Jono Godliausko 
į Braziliją atvykusio iš Anykš 
čių.

— Sov. Rusijos parodoje 
Rio de Janęire tarp kitų dai 
lininkų kūrinių yra vienas ir 
lietuvio Kuzminsko dailinin 
ko grafinis kūrinis, sukurtas 
sulig daina: «Kai aš jojau į 
kaimelį, visos kaimo mergų 
želės į mane žiūrėjo». Gau 
-šiaušia iyra latviai dailininkai, 
bent Latvijoje gimę, atstovau 
jami.

— Juozas Miliauskas, gyve 
nantis Rio de Janeire turi pil 
ną rinkinį visų lietuviškų paš 
to ženklų, kokių Lietuvoj nuo 
pirmojo pasaulinio karo pabai 
gos yra išleisti. Tai retas ir 
brangus rinkinys. Ženklai 

kruopščiai ir tvarkingai yra 
suklijuoti specialiame albume

— Maldos Apaštalavimo Dra 
ugijos susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį 4 vai. vila 
Zelinoje mokyklos patalpose.

— Šį sekmadienį programą 
per Radio Clube Santo An 
drė, 21 vai. vak., praves 
Liet. Kat. Bendr. choras.

— Lietuviškų maldaknygių 
ir katekizmų galima gauti Vi 
la Zelinoje klebonijoje, arba 
prie bažnyčios sekmadieniais

— Praėjusį sekmadienį, en 
ciklikai Mater et Magistrą vie 
nerių metų sukakčiai paminė 
t1, už Vila Zelinos ant kalno bu 
vo suruoštas specialus minėji 
mas, į kurį susirinko daug žmo 
nių iš aplinkinių parapijų, Jų 
tarpe buvo matyti ir daug lie 
tuvių. Šia proga sen. kun B 
Calazans pasakė įspūdingą pa 
mokslą.

— «M.L.» Leidėjų Komisijos 
pirm, misijon T. Jonas Bru- 
žikas S.J. gyvena už kate
dros prie São Gnçalo bažny: 
télês, praça João Mendes. Jį 
galima rasti namie daugiau
siai iš ryto Skambinti telefo
nu 36-2628. įėjimas iš R. Dr. 
Rodrigo 45

— NE ŽODŽ A IS, BET DAR
BAIS PAREMKlM LIETUVIŠ
KA AUNIMĄ, AUKOKIME 
JAUNIMO NAMŲ STATYBAI

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadierų: 
Parque das Nações lt) 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.,
K e t v i r t ą:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama PIRMADIENIAISnuo 
20.15 vai. iki 20,45 vai.,

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 
č.omis bangomis.

.y_ .ft. .y. .. y.
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- VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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