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XVI METAI

Kodėl Kryžius nekrinta..
Šitokia antrašte tarptautinės 

pol tikos dienraščio «A Gazeta» 
komentatorius, kovo mėn. 12 
d., 5 pusi, rašo:

Tuo metu, kai Romoje Ad- 
žubei fotografavo savo žmo 
ną, Kruščiovo dukterį, Šven
to Petro aikštėje prie Bemini 
kolūnų, Lietuvoje, Skapiškio 
vidurinės mokyklos ilgametis 
direktorius po ilgų garbingos 
tarnybos metų, buvo atleistas 
iš pareigų.

Štai kuklaus mokytojo Mer 
kio kaltė: mirus jo senai mo
tinai, katalikei, jis leido jos 
draugėms giedoti rožančių. 
Be to, karstas buvo nuneštas 
į bažnyčią Mokytojas (velio 
nies sūnus), savyje jausda
mas liūdesio, skausmo ir bai 
mės kovą, neįėjo bažnyčion. 
Kada kunigas kapuose šven
tino kapą, mokytojas nepro
testavo, netrukdė religinių 
apeigų, kunigo nepašalino.

Sekančią dieną komunisti

Nauja Maskvos Taktika Vatik

Sovietams netikėtai sutei
kus laisvę ilgus metus kalin
tam Ukrainos katalikų bažny
čios arkivyskupui Dr. Josyf 
Slipyj, Kakaruose, pasak švei 
carų spaudos («Neue Zuercher 
Zeitung», 47 nr ) pasirodė įvai 
rių spėliojimų. Esą, arkivys
kupas turįs atlikti misiją O 
Chruščiovui Vakarų stebėto
jai prisk rią diplomatinio po
būdžio mostą — tai nebuvęs 
tik Stalino neteisybių atitai
symas, bet ir siekimas su
švelninti santykius su Vatika 
nu Jau keli mėnesiai staiga 
buvo sustabd«yta spaudos, ra
dijo polemika prieš Vatika
ną. Ypatingai ryškus posūkis 
stebimas Lenkijoje — pasta 
tuoju metu joje pasirodę po

Min. Santiago Dantas negristuščioms rankoms
Brazilijos finansų ministe- 

ris Santiago Dantas yna išvy 
kęs į JAV tvarkyti Brazilijos 
skolų ir naujų paskolų ieško 
ti. Darbas nelengvas ypač 
turint dėmesy, kad Brazilijos 
užsienio politika nevisai deri 
naši su Vašingtono, ypač kas 
liečia Kubą. Brazilijos užsie 
nio politika buvo ir yra di

— Užsienio spaudoje pasi
rodė žinių, kad komunistinė 
Kinija reikalaus iš Rusijos 
praeitam šimtmety pagrobtas 
žemes graž nti. 

nio jaunimo laikraštis Lietu
voje «Komjaunimo Tiesa» su
kilo talpindamas aštrų straips 
nį: «Kodėl Kryžius nekrinta ? 
Ir tekste rašo šitaip: kryžiai 
nekrinta, kadangi daug tokių 
direktorių kaip Merkys, nu 
krypsta, priimdami kunigus, 
leisdami melstis, laiminti. Par 
tijos įsiutimas nepasitenkino 
Merkio puolimu Komunisti) 
partijos tarnautojas ir pradžios 
mokyklos direktorius Skapiš
kyje taip buvo žiauriai pers
pėtas. Mokiniams sekančią 
dieną buvo duotas šitoks tar 
domo pobūdžio klausimas (raš 
tu) atsakyti: Kaip privalo 
jaunuolis elgtis, kada jo mirš 
tantieji tėvai prašo palaidoti 
su religinėmis apeigomis, ar
ba prašo religinio kunigo pa 
tarnavimo. Nė vienas jaunuo
lis į šį klausimą neatsakė.

Štai kokia tikėjimo «laisvė» 
komunistinėje «demokrati
joje»..,

ano linkui

ra knygų, svarstančių pasi
keitimus Vatikane, esant da 
bartiniam popiežiui. Jonui 
XXIII-jam. Vieną tų leidinių 
parašė Stan. Markiewicz («Jo 
nas XXIII Ir dabartinio meto 
klausimai — Vatikano politi
kos bruožai 1958 1962 m >). 
kitą — Viktor Nowicz («Vati
kanas ieško naujų ke’ių»), 
Visa tai verčia manyti, teigia 
šveicarų dienraštis, kad Rytų 
blokas siekiąs sudaryti, nau 
jais pagrindais, modus viven 
di sąlygas su Vatikanu. Už 
kulisiuose, esą, labiausiai vei 
kia lenkai. Net kalbama, kad 
Gomulkos režimas svarstąs ir 
Konkordato pasirašymo su 
Vatikanu galimybes.

džiausią kliūtimi ir finan
sams tvarkyti Reikia tikėtis, 
kad šį kliūtis bus apeita, nes 
jau kuris laikas yra pastebė
ta. Brazilija savo užsienio po 
litiką derina su JAV. Taigi ir 
finansų ministeriui savo nu
matytai misijai įvykdinti są- 
lygos kas kart vis palaukes 
nės darosi.

— Mao Tse tung, komunis 
tų Kinijos diktatorius kviečia 
Kruščiovą aplankyti Kiniją. 
Laiške Rusijos komunistų par 
tijai rašo, kad reikia išlyginti 
Kinijos ir Rusijos komunistų

ŠIO «ML.» NR LEIDĖJAS YRA JO PRAKILNYBĖ PREL. 
PRANCIŠKUS JURAS, LAWRENCE, MASS, JAV, KLEBONAS. 
Savo prisiųstame laiške “M.L,, kartu su 25 dol. čekiu rašo:

D'džiai Gerbiamieji..
Siunčiu čekį vertės 25 00 už 

man siunčiamą laikraštį “Mū 
sų Lietuva,,. Ką reiškia esa
mose sąlygose reguliariai 
leisti laikraštį “Mūsų Lietu 
va,, tik tie tesupranta, kurie 
dirba prie laikraščio Juk tai 
pareikalauja neapsakomai 
daug pasišventimo, kantrybės 
ir net savęs išsižadėjimo...

Stebiuose Redaktoriaus ir 
Administracijos sumanumu ir 
ištverme. Sveikinu! Gerasis 
Viešpats visa mato ir žino. 
Nė vienam neliks skolingas ..

Sunku žmogui įsivaizduoti, 
kokią MISIJĄ atliekate spaus 
dindami katalikišką laikraštį 
lietuviams toli nuo savo gim
tojo krašto, kur lengva pa
miršti tėvų gražią kalbą, Lie 
tuvos didybę, gamtos grožy 
bes. Svetimame krašte laukuo 

ideologinius skirtumus, nes 
esamą padėtį išnaudoju kapi 
talietų propagandistai Rusijai 
ir Kinijai išlyginus ideologi
nius skirtumus, būtų šaukia 
ma pasaulinė komunistų par 
tijos konferencija.

— Pirmą kart Maskvos spau 
da paskelbė, rusų kariai yra 
atitraukiami iš Kubos, kurie 
ten buvo nusiųsti mokyti Fi
del Castro karių.

— Užsienio žinių agentūros 
praneša, kad Kubos komunis
tų partijoje vyksta tyli, bet 
atkakli kova tarp Fidel Cas
tro ir Che Guevara del įta 
kos partijoje.

— Senatorius Juscelino Ku 
bitschek patvirtino, kad jis 
bus kandidatu į prezidentus 
1965 Taip pat beveik tikra, 
kad ir S. Paulo gubernatoiius 
Adhemar de Barros kandida- 
tuosis. Tai rodo jo politika 
ruošianti rinkimams dirvą. 

se nebeaidi gražiosios lietu’ 
vių dainos, bažnyčiose gies
mės; Pakelėse nebemato RŪ
PINTOJĖLIŲ, koplytėlių, pri 
menančių, kad Dievas yra 
viskas. Svetima aplinka, ma
terializacija gniuždo žmogų 
ir jam būtinai reikalinga virš 
gamtinė pagalba. Laikraščio 
leidėjai esate GERAIS IAISSA 
MARIEČIAIS. Sveikinu! Tesu 
teikia gerasis Viešpats ištver 
mės malonių.

Su geriausiais linkėjimais 
Tarnas Kristuje
Prel. P M. Juras

Prel. P. Juras dar jaunuo
lis atvyko į JAV Čia dirbo 
ir studijavo Įšventintas į ku 
nigus kurį laiką vikaravo Bos 
tone, o po to, jau daugel me 
tų, yra Lawrence lietuvių pa 
rapijos klebonu.

Prelatas nesitenkino vien 
parapijos darbu. Jo veikla 
siekia labai toli už parapijos 
ribų. Nuo pat atvykimo į JAV 
dalyvauja lietuvių katalikų or 
ganizuotame veikime. Visuo
met yra lietuvių centralinių 
organizacijų vaidybų nariu, 
ar net jų pirmininku. Baigian
tis pirmam pasauliniam karui 
su visu atsidėjimu padėjo telk 
ti Lietuvos laisvinimo ir ats
tatymo darbui lėšas Nėra tos 
organizacijos ar vienuolyno, 
kur Prelatas nebūtų prisidė 
jęs savo auka. Jo duosnumą 
žino tėvai pranciškonai, (Kre 
tingoj jiems įrengė. spaustu
vę), ir visi kiti vienuolynai

---- ■---------- ------ -------- -------- --  -„f. - —p[: Bl„

— Brazilijos krikščionių de
mokratų partijos suvažiavi
mas bus šio mėnesio 27 28 d. 
kurorte Aguas da Prata, ne
toli Poços de Caldas. Suva 
žiavime numatoma svarstyti 
nauja partijos programa ir 
bus renkamas naujas parti 
jos pirmininkas. Dabar parti
jos pirmininku yra Prof. Dr. 
Antonio Queiroz FJho, pau
listas Bū-imu pirmininku nu
matoma išrinkti Parana esta 
do gubernatorių Ney Braga, 
kuris taip gi kandidatuosis į 
prezidentus 1965 m

— Brazilijos komunistai São 
Paulyje šio mėn, 25 d. ruošia 
tarptautinį k< ngresą «Pro Cu
ba», kuriame bus garbinamas 
Fidel Castro ir smerkiami 
«kapkalistaL, Ar krašto sau
gumo organai šį kongresą to 
lėtuos, ko! kas neaišku Yra 
visokių spėliojimų.

— Brazilijf je ir P. Ameri
koje yra paskleista daug ne

tiek Lietuvoje, tiek JAV Pre 
lato nebuvo ir nėra užmiršti. 
Savo auka yra parėmęs Vila 
Zelinoje mokyklos statybą. 
«M.L.,, rėmė ir remia nuo pat' 
jos įsikūrymo. Prelatas P. Ju 
ras yra moderniškas knygne 
šys, knygų leidėjas, į kurių 
leidimą įdėto kapitalo tik la 
bai maža dalis tegrįžta arba 
gautus pinigus palieka knygų 
autoriams. Prelato dėka visa 
eilė mokslo ir literatūros vei 
kalų šiandien yra skaitytojų 
rankose. Priešingu atveju, ne 
maža jų dalis rašytojų stal
čiuose pelėtų. Lietuviškos 
knygos likimas būtų visai ki 
toks, jei tokių pasišventėlių 
daugiau būtų Yra turtin
gų lietuvių industrialų, pre 
kybininkų, profesionalų. Deja 
dauguma jų lietuviškiems rei 
kalams labai mažus trupinius 
tenumeta

“M.L „ Redakcija ir Admi 
nistracija nuoširdžiai dėkoja 
Prel. P. Jurui už paramą ir 
sielojimąsi mūsų reikalais, 
ir mums yra drąsiau kovoti 
kai žinome, kad nesame 
vieni.

tikrų dolerių ir žyminio mo
kesčio ženklų. Vienas falšy- 
vų pinigų ir ženklų fabrikan 
tas Rio de Janeire, pajūry 
buvo sulaikytas ir maudymo
si kostiume atvežtas į Sfio 
Paulo.

— Meksikos vyriausybė per 
sivo ambasadorių Brazilijos 
užsienio reikalų midsterijai 
pranešė, kad Šiaurės Brazi
lijoje pastatys tris mokyklas 
su visu reikalingu įrengimu.

— Prancūzijoje. Lorenos ka 
syklose, jau kuris laikas an
gliakasiai streikuoja, reika- 
laudami atlygin’mo pakėlimo. 
Šiomis dienomis 2 000 streiki 
ninku žygiuoja Paryžiun su 
valdžia tartis del atlyginimu 
pakėlimo.

— Brazilijos prezidentas 
yra paruošęs žemės reformos 
įstatymo projektą, kurįjšion i; 
dienomis pasiųs parlamen 
tui svarstyti ir tvirtinti.

— Ryšium su neseniai Mas 
kvoje paskelbtu » hruščiovo 
kalbų rinkiniu, «New York 
Times* pranešė įdomius ame 
rikiečių tyrinėtojų duomenis. 
Minėtame leidinyje, paskel
bus Chruščiovo 1957 m. gegu 
žės mėn. pasakytą kalbą, iš
brauktas sakinys apie tai, kad 
Sovietijos gyventojai nuo 1960 
m. valgysią tiek pat mėsos, 
kiek ir amerikiečiai Pagal

(pabaiga 6 pusi.)
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Vėl Šimtai Specialistu is Lietuvos i Kazachstana

Vasario 22 d Vilniaus ra 
dijas pranešė, kad «partijos 
paraginti gyventi ir dirbti 
komunistiškai», j plėšinių že 
mes išvyksta Lietuvos staty
bininkai ir traktorininkai Pa 
gal tą partijos «paraginimą» 
(tiksliau — įsakymą — E) į 
Kazakijos, Krasnodar© sritis 
ir jų sGvchozus iš Vilniaus ir 

- kitų Lietuvos rajonų išvyksta 
net 400 asmenų Jų tarpe

CHRUŠČIOVAS APIE KAPI
TALISTŲ PAKASYNAS

Maskvoje, priėmime Laoso 
karaliaus garbei, dalyvaujant 
Kremliaus vadams bei span 
dos atstovams, N. ♦ hruščio- 
vas vėl pasikišo su savo bū 
dingomis nuomonėmis bei keis 
tais teiginiais. Pasigyręs iš 
kanadiečio R Thompson© do 
vanų gautu baterijiniu kišeni
niu laikrodžiu, Kremliaus vai 
dovas, už rankos pasigavęs 
kinų ambasadorių Maskvoje, 
pakėlęs aukštyn pirštą, paste 
bėjo: « iš jus patikinu, drau
ge su kinais mes užpilsime 
paskutinį purvo žiupsnį ant 
kapitalisto kapo..». Dar jis 
pridūrė, kad... su kapitalisti
niais kraštais mes gyvename 
taikoje bei draugystėje, o ki
nai mūsų broliai».

VĖL PRIEŠAMERIKINĖ 
SPAUDOS KAMPANIJA 

SOVIETUOSE

Jei spręsti iš vasario 19 d. 
Maskvos spaudos, Kremlius 
vėl bus užkūręs kampaniją 
prieš JAV. «Izvestijos» nukal
bėjo apie Ameriką — «demo
kratijos pragarą», kur, girdi, 
kolonizacijos sąlygose gyve
ną 20 mil. negrų (dienraštis, 
a'šku, nepriminė rasinę dis- 
krimina.iją prieš juoduosius 
Sofijoje, Bulgarijoje — E.). 
Įsivedęs skyrių «Už geležinės 
uždangos», dienraštis dar pu« 
lė ir rinkiminius metodus JAV 
pietinėse valstybėse Kiti lai
kraščiai, kaip masinio tiražo 

traktorininkai, žemės ūkio 
specialistai, miškų ūkio dar
bu© ojai ,r kt. Tuo būdu, to
liau vyksta pusiau tylus Lie
tuvos gyventojų - specialistų, 
jaunimo ir kt išgabenimas į 
tolim osius Sovietijos plotus 
Tai vyk-ta tuo metu, kai nuo 
la skundžiamasi žemės ūkio, 
statybos ir kt. negalavimais, 
l’ūkumais

«Sovietskaja Rosija», «Kom- 
somolskaja Pravda» ir kt per 
kelias skiltis puolė JAV7 mi- 
lionierius, «5 ją Va-ingtono 
koloną» (vad taikos korpą), 
kurį įkūnijantį amerikinį im
perializmą ir pan.

AFRIKIEČIAI, KURIE BĖGA 
IŠ RYTŲ BLOKO

Vakarų spauda skiria daug 
dėmesio afrikiečiams studen
tams, šimtais pasitraukusiems 
į Vakarų Europos kraštus ir 
metusiems studijas «socialis
tinėje valstybėje». Tai įvyko 
po susidūrimų su bulgarų po 
licija Sofijoje, afrikiečius iš
vadinus «džiunglių beždžionė 
mis» ir pan. Pasirodo, dabar 
afrikiečiai teigia, kad studi
jos komunistiniuose kraštuo
se, tai laiko gaišinimas ir ten 
rasinė diskriminacija esanti 
didesnė, kaip ,kapitalizmo 
valstybėse Bent apie tai įsi
tikino Bulgarijoje studijavę 
Ghanos studentai.

Ir iš Maskvoje veikiančio 
Lumumbos vardo universiteto 
ateina žinios, labai nepalan
kios sovietų vadams — spal
vuotieji studentai nepatenkin 
ti aplinka, atmosfera ir sva
joja patekti studijoms į Va- 
karus Tačiau kai kurie Va
karų dienraščiai, pvz. «Die 
Welt» (41 nr) teigia, kad dar 
netenka daryti per skubių 
išvadų.

B. Brazdžionis

Artojui.
Tavo žingsniai sunkūs, lyg žemė, 
Lyg pavasario žemė juoda, 
Ir pečiai tavo debesis remia, 
Tavo žodžiai — arimų malda.

Kaip rasa derliaus Dievo malonės 
Lauko avižai pilkai, mažai, 
Vilgo lygumas, kalvas ir klonius 
Tavo prakaito sūrūs lašai.

Kai į dirvą sėtuvę pilną
Aukso javo rytą neši,
Savo rytmečio giesmę pirmą 
Gieda tau vyturėliai maži.

Kai nuo biržės lig biržės žengiant 
Lydi baltas balandžių būrys, 
Tu eini, savo rankoj padangių 
Ir žemės palaimą turįs.

Tavo žingsniai sunkūs, lyg žemė, 
Lyg pavasario žemė juoda, 
Ir kad žemėj nebūtų sutemę — 
Meldžia dangų balandžių malda.

MINĖJIMAI FED. VOKIETI
JOJE, REZOLIUCIJOS

Vasario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės šventė iškil
mingai paminėta Vasario 16 
Gimnazijoje. BuvoPLBVokie 
tijos Krašto Valdybos pirm. 
Iz Rugieniaus paskaita, nai- 
nų ir poezijos montažas «Va
sario 16 jai» — jį išpildė gim 
nazijos moksleiviai. Minėji
mo metu priimta rezoliucija, 
prašant Free Europe Komite 
tą, New Yorke, įvesti radijo 
programas ir lietuvių kalba 
(per Laisvosios Europos siųs 
tuvą). Tai palengvintų laisvo 
jo pasaulio kovą prieš bolše 
vikioę agresiją.

Vasario 17 d minėjimas įvy 
ko Stuttgarte- Bad Connstatt. 
Buvo V. Natkaus paskaita ir 
meninė dalis, dalyv. E. Tarno 
šaitienės vad. Vasario 16 Gim 

nazijos tautinių šokių grupe
Susirinkusieji priėmu nuta

rimą kreiptis į Vak. Vokieti
jos ir JAV atitinkamas įsiai 
gas įvesti vokiečių ir Free 
Europe siųstuvuose lietuvių 
kalba transliacijas.

VOKIEČIŲ SPAUDOJE APIE 
VASARIO 16

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 45 sias metines ir 
JAV \alst sekr D. Rusk’o 
sveikinimą lietuviams paminė 
jo visa eilė Fed, Vokietijos 
dienraščių. «Allgemeine Zei- 
tung» (nr 40, vasario 16-17 
d. laidoje), Mainze leidžiamas 
dienraštis straipsnyje «Lietu 
va», atpasakojęs nepriklauso
mybės paskelbimą, žydinčią 
tautos pažangą laisvės metais 
pažymėjo, kad lietuviai vis 
tebeturi laisvės viltis. Lietu

viai atkakliai tiki geresne 
at itimi ir jie pasižymi istori 
jos meile, tokios viltys reika 
lingos ir patiems vokiečiams. 
Žinomas, plačiai Fed, Vokie
tijoje paplitęs Hamburgo (Es 
seno, V. Berlyno) dienraštis 
«Die Welt» (43 nr., vasario 20 
d) taip pat paskelbė str. 
«Lietuva». Pacituotas D Rusk 
sveikinimas, pažymėta, kad 
amerikiečiai tikisi, jog politi 
nės sąlygos sovietus priver 
siančios pripažinti tai, apie 
ką jie nuolat skelbia svetur 
— laisvo apsiprendimo dėsnį. 
Daugelis vokiečių dienraščių, 
paskelbę UPI spaudos agent 
pranešimą apie D Rusk s ve i 
kinimą, dar pastebėjo, kad 
amerikiečių teigimu, jie Lie 
tuvą vis laiką nepriklausoma 
valstybe ir niekuomet nepri- 
pažinsią sovietinio pavergimo.

AFERA SU JAVAIS SOVIETI- 
JOJE IR AGENTAI IŠ

LIETUVOS

Pagal vasario 22 d. «Izves 
tijų» pranešimą (*Javų afera») 
į suktybes varant javų preky 
bą įtraukti du Kazachstano 
Min Tarybos pirmininko pa 
vaduotojai, Melnikas su Slaš 
nevu, be to dar du stambūs 
pareigūnai. Pagal «Izvestijų» 
dienraštį, į Kazachstaną buvo 
atvykę «sandėlių agentai» Iš 
Lietuvos, Ukrainos ir kitų 
respublikų, supirkinėję javus 
ir juos siuntinėję į savųjų 
respublikų kolchozus ir sov- 
chozus. Tie javai vėliau buvo 
pristatyti valstybei į planų iš 
pildymą, Pagal Maskvos lai
kraštį, lietuviškieji agentai 
dviejų metų laikotarpyje iš 
siuntę į Lietuvą 16.380 trnų 
javų ir už kiekvieną kl. už
dirbę po 2-3 kapeikas Į Uk
rainą buvo išsiųsta 65.000 to
nų. Dienraštis dar nurodė, 
kad vieno traukinio su 20 va 
gonų pasiuntimas iš Kazache 
tano į Lietuvą, vienam iš lietu 
viškųjų agentų — Čiunskui - 
atnešęs maždaug 5 000 dol. 
pajamų Apie aferą paskelbė

(pabaiga 3 pusi.)

Lietuvos Ūkio Katastrofos Pradžia
(1940 - VI - 15 — 1940 - VIII - 25)

ALBERTAS TARULIS

(tąsa)

Tuo būdu užsienio valiuta 
teoriškai suplaukė į Lietuvos 
Banką ir išnyko iš apyvar
tos. Praktiškai su ja buvo 
varoma ne tik plataus masto 
spekuliacija, bet vėliau ji bu
vo pradėta antru kartu rinkti 
oficiališkai. Renkama buvo iš 
žydų, kurie už tai įgydavo 
teisę išvažiuoti bene per Vla
divostoką į «palaimiutą» Ame 
tikos žemę. Kauniečiai dar 
gerai prisimena ilgas vilniš
kių žydų eiles prie kelionių 
biuro.

Visas užsienio valiutos tvar 
kymo reikalas, matomai, bu
vo plačiai aptartas Ministe- 
rių Tarybos VII.25 posėdyje 
(tame posėdyje, atrodo, buvo 
padaryta eilė ir kitų reikš 
mingų nutarimų: pvz., dėl 
pramonės ir prekybos minis

terijų įsteigimo ir kt). Tos 
dienos nutarimu, Nepaprastuo 
ju metu tautos ūkiui tvarkyti 
įstatymas, kuriuo finansų mi 
nisteris rėmėsi, buvo papil
dytas jo teise: «imtis reikalin 
gų priemonių sudrausti vers
tis užsienio ir krašto pr 'Gen
tinių popierių, užsienio ir vi
daus valiutos, brangiųjų me
talų bei kito pobūdžio spe
kuliacija»

Paėmus «saugoti» brangiuo
sius metalus ir akmenis, ne
trukus buvo paimta bei akci
jos bei obligacijos. Tuo rei
kalu finansų ministeris VIII.8 
įsakė: 1. Draudžiu visiems 
Lietuvos Socialistinių Tarybų 
Respublikos bankams, jų sky
riams ir kitoms kredito įstai
goms išduoti paskolas, įkei
čiant akcijas ir obligacijas, 
apmokant anksčiau išduotas 
paskolas, — negrąžinti akcijų 

ir obligacijų. 2. Visi akcijų 
ir obligacijų savininkai turi 
akcijas ir obligacijas perduo
ti ligi š m. rugpjūčio 14 d. Lie 
tuvos Bankui ir jo skyriams 
saugoti. Tokia pat tvarka tai
koma akcijoms ir obligaci
joms, esančioms tiek naciona 
lizuotų, tiek ir nenacionali 
zuotų kredito įstaigų portfe
liuose. 3. Po nurodyto termi
no Lietuvos Bankas negali 
priimti akcijų ir obligacijų 
saugoti ir iš viso dėl jų dary 
ti bet kokių atsiskaitomųjų 
sandėrių 4. Visos Lietuvos 
Socialistinės Tarybų Respubli 
kos teritorijoje fondų biržos 
uždaromos ir biržų komitetai 
paleidžiami.

Vietoje turėtų akcijų ir ob
ligacijų piliečiai gavo Lietu
vos Banko kvitus Akcijos, fi
nansų ministério VII 1.2 įsaky 
mu, nebegalėjo duoti savinin 
kams naudos, nes mokėti už 
jas dividendus buvo uždraus
ta. Šis draudimas labai skau
džiai buvo pritaikytas akc. 
b vės «Drobė» valdybos ir re 

vizijos komisijos nariams. Jie 
VIII 13 buvo pasodinti į kalė 
jimą. vėliau gàvo po keletą 
metų priverčiamųjų darbų, 
dirbo Pravieniškių durpyne ir 
ten žuvo suruoštose skerdy
nėse.

Nei iš karto nei vėliau ne
buvo nutarta kas su akcijo
mis ir obligacijomis daryti. 
Be abejo, jos būtų buvusios 
nacionalizuotos Juridiškai tai 
būtų turėję reikšmės ir vals
tybei, kuri būtų lengvai galė 
jusi at-ikratyti skolų savo pi
liečiams Visų akcijų ir ne
valstybinių obligacijų (pvz., 
Žemės Banko) nacionalizacija 
nieko nebūtų pakeitusi, nes 
visos didesnės kredito, drau
dimo, susisiekimo, prekybos, 
pramonės ir kitos įstaigos bei 
monės buvo pal ipsniui na
cionalizuotos su visais akty
vais ir pasyvais.

Pastarųjų skolos, nacionali
zacijos komisijos VIII 17 nu
tarimu, buvo sutvarkytos ga 
ua originaliai, būtent: 1. Na
cionalizuotų įmonių įsiskolini 

mas 1940 m. liepos 26 dienai 
kitoms nacionalizuotoms ir ne 
nacionaliauotoms įmonėms a- 
nuliuojamas, išskiriant koope 
ratinėms organizacijoms įsis
kolinimą, kuris turi būti pa
dengtas bendra tvarka, 2. Na 
eionalizuotų įmonių atleidi
mas nuo skolinių pasižadėji
mų, atsiradusių iki 1940 m. 
liepos 26 dienos, neatleidžia 
nacionalizuotų įmonių buv. są 
vininkų nuo šių pasižadėjim.iį 
apmokėjimo Išieškojimas pa 
gal šiuos pasižadėjimus nu
kreipiamas į pasižadėjimą da 
vusių asmenų privatų nena
cionalizuotą turtą.

Tas pats dėsnis vėliau bu
vo pritaikytas Liaudies Komi 
sarų Tarybos IX 27 nutarime 
dėl privačių prekybos įmonių 
nacionalizavimo — nacionali 
zuotos įmonės pasižadėjimai 
priv. asmenims ir nenalizuo 
toms įmonėms nukreipiami į 
buv. savininko nacionalizuotą 
turtą (toliau ir kituose pana 
šiuose nutarimuose).

(B D.)
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(pabaiga iš 2 pusi.) 

prancūzų (AFP) agentūros ir 
visa eilė europinių dienraščių 
pvz. «Neue Zuercher Zeitung» 
(56 nr. tarpt, laida).

LYGINA IDEOLOGINĮ LŪŽĮ 
IR VĖL AŠTRINA SANTYKIUS

Nors vasario 23 d Maskvo- 
je įvyko diplomatiniai pasita. 
rimai tarp sovietų ir Pekino 
atstovų, nors tie pasikalbėji
mai. bent viešumoje laikyti 
«nuoširdžiais», tačiau jau va
sario 26 d. Pekino oficialus 
partijos dienraštis «Liaudies 
laikraštis» vėl visu aštrumu 
nurodė į ideologinius skirtin
gumus su Maskva, į tai, kad 
Maskva turėtų susilaikyti puo 
Irus albanus ir į tai, kad Ju
goslavija nesanti teisi ir kad 
jos «revizionizmą» tektų pas
merkti. Pagal kinų nuomonę, 
tik Maskva pradėjusi visus 
nesutarimus ir tik ji esanti 
atsakinga. Būdinga, kad kinų 
dienraštis persispausdino aš
trius albanų spaudos puoli
mus prieš patį Chruščiovą.

LENKAI SUSIRŪPINĘ VO
KIEČIŲ—PRANCŪZŲ 

SUTARTIMI

Vasario 25 d. Varšuvoje pa 
skelbtas tekstas Lenkijos no
tos, įteiktos Prancūzijos už
sienių reik ministeriui dėl 
š m. sausio 22 d. Paryžiuje 
pasirašytos Fed. Vokieijos- 
Prancūzijos bendradarbiavi
mo sutarties, Notą įteikė Len 
kijos ambasadorius Paryžiuje 
Jonas (Kęstutis) Drutto-Drū- 
tas, Vilniuje baigęs lietuvių 
Vytauto Didž Gimnaziją. No
toje nurodyta, kad preziden
tas de Gaulle kelis kartus 
yra pažymėjęs dabartinės len 
kų-vokiečių sienos nepažei
džiamumą. Lenkijai rūpestį 
kelią tai, kad toje sutartyje 
esąs minimas ir Vak. Berly 
nas Esanti sustiprinama vo
kiečių «revanžistų ir milita- 
ristų» padėtis. Lenkai dar nu 
sistatę ir prieš atominius gin 
klus vokiečių rankose. Sutar 
tį yra puolę ir čekai.

«NEW YORK TIMES» APIE 
PAVERGTĄSIAS TAUTAS

Vasario 16 d «New York 
Times» savo Paryžiaus (tarp
tautinėje) ir Kalifornijos lai
dose vedamųjų puslapy pas
kelbė straipsnį apie paverg
tas tautas Dienraštis pažymė 
jo, kad Pavergtųjų Europos 
"’'autų Seimui ir JAV vyriau
sybei užprotestavus, UNESCO 
sudaryta komisija patikrinti 
tos organizacijos veiksmams, 
kuriais siekiama skleisti ko 
monistinę propagandą. Dien
raštis. paminėję- vieno UNES 
CO leidinio teiginį, kad Pa
baltijo kraštai «savo noru» 
įsijungę į Sovietų Sąjungą, 
priminė valst sekretorių ūs D. 
Rusk patikinimą — sveikini
mą lietuviams Pasak dien
raščio, daugelis laisvųjų kraš 
tų, siekdami, kad anapus ge
ležinės uždangos nenublėstų 
laisvės troškimas, taip pat 
pripažįsta Lietuvai teisę susi 
laukti laisvei.

NAUJI TYRIMAI JAV 
SENATE DĖL LIETUVIŲ 

ŽUDYMŲ

«Chicago Daily Tribune» va 
sario 15 d. paskelbė, kad JAV 
senatas pažadėjęs pravesti 
tyrimus dėl JAV mokesčių 
mokėtojų pinigų panaudojimo 
talkinant Castro ir sovietams 
drauge užmaskuojant lietuvių 
žudymus (čia liečiama UNES
CO leidinys) Šiuo reikalu se 
nate pasakė kalbą sen. F. 
Lausche (dem. iš Ohio), pa
reikalavęs, kad JAV privers
tų Jungt Tautas išimti iš apy 
vartos UNESCO leidinį Kitas 
senatorius, F. Church, pas
kelbė, kad jis numatąs dar 
vasario mėn. pradėti Jungt. 
Tautų veiksmų tyrimus.

LIETUVIS OFICIALIAME 
KANDIDATŲ LENINO PRE

MIJOMS SĄRAŠE

Vasario 19 d. paskelbtas 
vad Lenininių literatūros ir 
meno premijų komiteto prie 
Sovietų Sąjungos Min. Tary
bos pranešimas apie atrink
tus kandidatus premijai gau
ti Šiais 'metais keliasdešimts 
Sovi tijos kandidatų tarpe vie 
nas lietuvis pasiūlytas dailės 
srity — tai G. Jakubonis, 
skulptorius, už jo darbą «Pa 
minklas fašizmo aukoms Pir
čiupyje» Šią kandidatūrą pa 
teikė Dailininkų sąjunga Mask 
voje. Kaip ir kiekvienais me 
tais, pateiktieji darbai rodo
mi per televiziją, parodose, 
koncertų salėse, o visuome
nė raginama pareikšti savo 
nuomones. Žinoma, tai atlie
kama tik dėl akių, nes pre
mijos bus paskirstytos pagal 
komisijos, partijos nurody
mus.

ATEISTINĖ PARODA KRAŠ
TOTYROS MUZIEJUJE

Toliau gyvini nt ateistinę 
agitaciją Lietuvoje, Vilniaus 
kraštotyros muziejuje vasario 
mėn atidaryta ateistinė paro 
da. pavadinta «Tiesa apie re 
ligi ją.» Parodoje parodyti ne- 
prikl. Lietuvos laikais pasi
reiškusių «pažangiųjų» daili
ninkų piešiniai, skulptūros 
bei įvairaus religinio gyveni
mo foto nuotraukos. Visa tai, 
teigė vasario 19 d. Vilniaus 
radijas, pasakoj» «tiesą apie 
tamsius bažnytininkų darbus 
v sais laikais» Vasario 19 d., 
ateistinėje propagandoje pla 
čiai naudojamas buv kun Ra 
gauskas, per Vilniaus radiją 
kalbėjo apie «Tėve Mūsų» 
ateistų akimis, be to dar bu
vo pašnekesys apie tai — «Ko 
moteriškė ieško bažnyčioje».

— Vilniuje ruošiamasi iš
leisti J. Biliūno apysaką 
«Liūdna pasaka». Numatoma 
išleisti Levi o apsakymai apie 
Kauno ghettą.

— Vasario mėn. pradžioje 
Vilniuje, Kaune koncertavo iš 
Rytų Vokietijos atvykęs Dres 
deno simfoninis orkestras 
Koncertai Vilniaus Filharmo
nijoje ir Kauno sporto halėje 
sutraukė labai daug publikos. 
Buvo išpildyti Haydm, R. 
Strausso. G. Eislerio ir kt. kū 
riniai. «Lit. ir Mene» (6 nr.)

MŪSŲ LIETUVA
Halina Didžiulytė Mošinskienė

Vaikai Pajūry
Kaip margos plaštakės jie skrenda į žiedą
Baltų lelijų — ketrų bangų —
Kai driekiasi putos, draikos mezginiai
Madeiros salos
Tarp pėdų smulkių —

Ir smulkų kūnelį bučiuoja spinduliai
Kaitriais bučiniais
Ne motinos — saulės !
Susigūžia potoliai degantys skausmu
Kaitrios nepažintos apgaulės. —

Bet jūros alsavimas toks viliojantis,
Ir lūžtanti banga tokia švelni...
Niekas, vai niekas,
Nei tėvas, nei motina
Negali prišaukti vaikų
Pajūry !... —

Suarão - 1963 1.25

St: Vancevičius

Urubupunôá -
DIDŽIAUSIA PIETŲ AMERI
KOJ ELEKTROS JĖGAINĖ

Nežiūrint B:azilijos ekono
minių sunkumų, ši šalis vis- 
tiek daro milžinišką pažangą 
įvairiose srityse. Ypatingai 
automobilių pramonėje, laivų 
statyboje ir ypač naujų elek 
tros jėgainių įrengimuose.

Paskutiniais metais Brazili
ja pastatė ir toliau stato kele 
ta didelių ir mažesnių elek
tros jėgainių. Sparčiai plin
tant įvairių rūšių pramonei 
elektros energijos pareikala
vimas smarkiai didėja Iš di
desnių jau pastatytų ir stato
mų jėgainių pažymėtinos «Tres 
Marias», «Pauis Afonso» ir 
«Furnas». Bet visas jas savo 
didumu ir galingumu praneša 
ant Par na upės statoma jė
gainė «Ubrubupunga» Ši jė
gainė numatyta užbaigti 1966 
metais Galutinai užbaigta ji 
turės beveib 3 000 000 kilova 
tų gal ngumo Ji bus galinges 
nė už garsiąją. Egipte stato
mą «Assuá», 6 kart gal oges
nė už «Tres Marias», 5 kart 
už «Paulo Afonso» ir 2,5 kart 
už «Furnas» Tai bus viena 
iš didžiausių pasauly elektros 
jėgainių

Jos užtvanka turės 35 met 
rus aukščio, 11 metrų pločio 
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teigiamai įvertinęs Dresdeno 
svečių išpildomą muziką yiač 
R. Strau-so poemą «Till Eu- 
lenspiegel», muz. R Geniušas 
nusiskundė, kad dėl Vilniaus 
Filharmonijos administracijos 
kaltės triukšmavusi publika, 
pavėlavusi ginčijosi su tarnau 
tojais, dirigentas turėjęs vė 
luotis Tokie reiškiniai Vilnių 
je vykstą nebe pirmą kartą.

— Leningrado operos teat 
ruošė Įvairiais laikotarpiais 
dainuodavo įvairūs lietuviai 
dainininką, Pgl. “Lit ir Meną” 
(5 nr.) savo metu Marijos te 
atre brendo, dainavo K. Pet 

ir 5 200 m* ilgio Bus įrengta 
12 turbinų 112 000 kilovatų 
kiekviena.

NAUJAS UOSTAS

Pa-ana upės krante bus 
įrengtas didžiulis naujas uos
tas, kuris labai daug padės 
tos srities vandens transporto 
bei prekybos pažangai Urubu 
punga randasi 720 kilometrų 
nuo São Paulo ir 35 kilomet
rai už Andradina miestelio 
ant Parana upės tarp São Pau 
lo ir Matto Grosso estadų. Iki 
pat Urubupunga jau praves
tas asfaltuotas kelias nuo São 
Paulo.

KAS JAU PADARYTA ?

Jau pastatytas naujas mies 
telis, kuriame yra 15 000 gy
ventojų. Tai darbininkai, ku
rie dirba prie įvairių jėgainės 
darbų ir jų šeimos. Mokykla, 
kurioje mokosi 700 vaikų Yra 
bažnyčia, viešbučiai, krautu
vės, kino teatras ir ligsninė 
su 150 lovų. Taip pat yra ae
rodromas, kuris didinamas, 
kad galėtų nusileisi ir didie
ji lėktuvai. Jėgainės darbams, 
kol bus padaryti pirmieji įren 
girnai, elektros jėga gaunama 
iš Avanhandava, kuri ateina 
aukšto įtempimo kabeliais. 
Nuolat dirba 50 didelių sunk- 

rauskas, pokario laikotarpy 
tame pačiame teatre (dabar 
— Akad Kirovo vardo) daina 
vo K Petrausko mokinys, te
noras V. Adamkevičius, kita
me, Mažajame teatre daina 
vo D. Lukštoraupis. o dabar 
dainuoja bosas Jonas Jocys. 
Budapešte Erkelio vardo kon 
kurso Jo'ys buvo iškovojęs 
laureato vardą ir vasario mėn 
buvo atsilankęs į Vilnių — 
dainavo televizijos studijoje, 
dalyvavo operos “Undinė” 
spektaklyje.
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vežimių ir apie 60 žemės ni
veliavimo mašinų. Apskaičiuo 
jama, kad bus sunaudota apie 
400 000 tonų cimento. Staty
bos bendrovė, kad pagreitinti 
darbą, ir išvengti cimento 
transporto didesnių išlaidį, 
stato milžinišką maitiną vil
toje, kuris mals eimento ak
menis, pa versdama tikru ce
mentu. Tai beveik tas patį, 
kaip cimento fabriko įrengi
mas vietoje.

TILTAS PER PARANÀ UPĘ

Iki šiol per Parana upę ne
buvo tilto sunkvežimiams ir 
automobiliams, o tik geležinis 
tiltas traukiniams 1.500 metrų 
ilgio. Jėgainės statybos ben
drovė išklojo visą tiltą specia 
lėmis grindimis ir dabar ati 
darytas susisiekimas tarp São 
Paulo ir Matto Grosso estadų 
per Paranos upę sunkveži
miams bei automobiliams, kas 
nepaprastai padidins šios Šri 
ties progresą

BENDROVĖ CELUSA

Jėgainės statybos bendrovė 
vadinasi CELUSA. kuri vado
vauja ir prižiūri darbus Tos 
bendrovės akcininkai yra São 
Paulo, Matto Grosso, Parana, 
Goyaz, Santa Catarina ir Mi
nas Geraes estadų valdžios 
Pradžioje bendrovės Celusa 
kapitalas, jau suorganizuotas, 
siekia beveik 2,5 milijardų 
kruzeirų. Vėliau kapitalas bus 
padidintas iki 12 milijardų 
kruzeirų. Šiai milžiniškai sta 
tybai Brazilija gavo didelius 
kreditus užsieniuose. Be ke
lių vietinių firmų prie staty
bos dirba dvi italų ir viena 
japonų pasaulinio mąsto fir
mos, kurios finansuoja turbi
nas, mašinas ir kitns įrengi
mus.

APTARNAUS 6 ESTADUS

Urubupunga jėgainė randa 
si, galima sakyti, pačiame 
kontinento centre ir vienoje 
iš turtingiausių sričių Ji tieks 
elektros energiją vieniems iš 
svarbesniųjų Brazilijos estą 
dų, kurie yra CELUSA bendro 
vės akcininkai. Apskaičiuoja 
ma, kad šią jėgainę įrengus 
visų šešių estadų pramonė ir 
žemės ūkis tiek išsiplės, kad 
bus naujų darbų vienam mil' 
jonui naujų darbininkų bei 
specialistų .J

SUGRETINIMŲ SINTEZĖ

Sovietai atsiėmė savo rakė 
tas iš Kubos, tai amerikiečiai 
atsiima savo raketas iš Euro 
pos bazių, ir nutilo apie kon 
trolės reikalavimą. Toliau JAV 
atsiėmė savo siū ymą svars
tyti Vengrijos klausimą UNO 
posėdyje, tai Vengrijos komu 
nistinė valdžia už tai atsidė 
kodama ruošia amnestiją, ku 
ri palies 20 asmenų, dalyvą 
vusių Vengrijos sukilime 1956 
metais. Amerikiečių politika 
seka Maskvos ir daro nuolai
dų. sovietai atsidėkodami įšal 
dė Bedyno klausimą. Ameri
ka tyli dėl sovietų kolonializ 
mo ir sustabdė požeminius 
bandymus, dabar laukia, ko
kiomis nuolaidomis atsilieps 
sovietai ir 1.1,
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Linas — “Roma, Italija” PRANEŠIMASle I i € n ė
Žinau, kad tu vėl man nie

ko neatsakysi, bet aš taip pa 
mėgau tau rašyti, kad, rodos, 
daug ką praraščiau, jei nepa
sidalinčiau su tavimi, kas at
sitiko man šią vasarą.

Buvo toks puikus anksty
vas rytas, kai automobilis bė 
go keiiu, palikdamas miestą. 
Žiūrėjau pro langą. Širdyje 
kažkaip lyg liūdna lyg š.lto 
ka. Pro mano akis slinko 
daugybė gražią vaizdų: žali 
miškai, ežerai tyro, lyg veid 
rodis, vandens. Gražūs puoš
nūs vasarnamiai, paplūdymiai 
su linksmu besimaudančiu ir 
bežaidžiančiu ju- ku Bet vis
kas prabėgo pro šalį taip grei 
tai, kaip mūsų dienos.

Sustojome poilsiui prie gra 
žios bažnyčios. Jos vidus man 
pasirodė niūrus, o šventieji 
taip piktai žiūrėjo j mane, 
kad aš užsimerkiau Tik štai 
ga iš už vienos kolonos iššo
ko jis, — toks gražus, toks 
lengvas ir toks išdykęs, kad 
tuoj atidarė bažnyčios langą 
ir įleido jaunutį vėjukštį, o 
paskui abu susikibę šokinėjo 
po bažnyčią, judino žvakes, 
lingavo altoriaus gėlių žiedus 
barškino į langus. Saulės spin 
dūliai šoko su jais kartu, o 
palangėj sutūpę žvirbliai kva 
tojo. Rodos, visa bažnyčia 
ėmė šypsotis. O aš, bežiūrė
dama į jo išdykavimus, nebe- 
susilaikiau ir pradėjau bal
siai juoktis. Tada jis greit 
prišoko prie manęs ir sušnabž 
dėjo: «Mano vardas Džiaugs
mas, būk man draugė ir vi
suomet mums bus linksma»- 
Išskubėjau iš bažnyčios, bet 
jis vis tiek ėjo su manimi. Ir 
visą kelionę jis darė įvairiau 
sias išdaigas, kad aš net pa
vargau besijuokdama.

«TRYS, KETURI, PASI
JUOKT»

PALAIDA KRITIKA

Kritikavo boba ožką: 
Pieno stoka.
Kritikavo ožka bobą: 
Melžt nemoka.

Kritikavo senas jauną — 
Nutautėjai.
Kritikavo jaunas seną — 
Supelėjai.

Kritikavo mama dukrą — 
Kada ištekėsi?
Kritikavo dukra mamą — 
Kai kraitį sudėsi.

Kritikavo Jonas poras 
Kam jos jungias.
Kritikavo poros Joną 
Kad viengungis.

Jis įšokdavo į automobilio 
ratus, ir taip juos juokingai 
sukdavo, arba patempdavo 
rimtai vairuojančio tėtės lū
pas, kad jau tikrai juokinga 
atrodydavo, o man ilsintis jis 
prišokęs taip kutendavo, kad 
aš neišlaikydavau nesijuoku
si. Ir taip visą kelionę. Ma
nęs kiti pradėjo klausti, kas 
pasidarė, kad aš taip juokino 
si? Aš neišdaviau paslapties, 
nepasakiau savo geriausio 
draugo vardo O j s man ir 
bėdos buvo pataręs

Atlydėjo mane iki mano na
mų, ir kai prasidėjo pamo
kos, jis ėjo į mokyklą kartu 
su manim Ir tu man&i, kad 
jis išsigando seselių? Ne, jis 
ir čia išdykavo.. Kai seselė 
rimtai aiškino, jis prišokęs ir 
ėmė tampyti jos rūbus, išda
rinėjo visokias minas. Man 
taip buvo linksma, kad aš 
negirdėjau pamokos, o sekiau 
jį ir juokiausi. Staiga išgir 
daū rūstų balsą, «Audrone, tu 
miegi?» Išsigandau ir ėmiau 
jį barti. “Liaukis, čia negali 
ma išdykauti, čia reikia rim
ties/’ Bet kur tau — jis dar 
daugiau išdykavo. Aš vėl ba 
riausi ir vėl ju ikiaus, Laimė 
— tos pamokos nesitęsia am
žinai Pamoka baigėsi, bet 
mano draugo šposai, ne.

O vis tiek aš tau pasaky
siu atvirai — aš labai myliu 
tą kelionėj sutiktą draugą, 
kurio vardas toks gražus — 
Džiaugsmas, Ir kai jis išdy
kusiai pasislepia nuo manęs, 
man dienos būna ilgos ir nuo 
bodžios. Tada aš jo ir vėl 
ieškai', kartodama jo vardą 
— Džiaugsme, Džiaugsme.

Audronė Alkaitytė
“iš Ateities”

Kritikavo Edis Nancį 
Meilė vos rusena.
Kritikavo Nanci Edį 
Kam toli gyvena.

— Irene, Irenai: <Aš tekė
čiau už jo, jei jis turėtų dau 
giau pinigų, arba jei jis būtų 
aukštesnis, arba jei jis būtų 
daktaras, arba jei jis manęs 
paprašytų».

— Vienas jaunutis kitam, 
verkdamas: “Mano šuo Mar
gis padvėsė”.

Kitas jaunutis: “Mano bobų 
tė vakar numirė, o aš never
kiu”.

Tas pirmas jaunutis: “Bet 
tu savo bobutės neužauginai 
nuo mažens, kaip šunyčio”.

— Mama: «Kur tu, Laimute, 
dabar eini?»

MALDA
Duoki man melstis ir melstis karštai, 
Už savo kaltes atgailoti;
Lėkt mintimis kur balti angelai -- 
Tavieji kareiviai sparnuoti.

Duoki meiles, o meilės visiems: 
kiekvieną šioj žemėj mylėti 
Nes teišliedamas meilę žmonėms 
Galiu jąją Tau ištesėti.

Laimink, Dievuli palaimink veiksmus. 
Kad juos Tavo garbei aukočiau;
Jei nepatinka, niekais versk visus: 
Svarbu kad Tavęs nenustočiau.

Apie ukrainiečiu veikla Kanadoje, JAV ir Fed. 
Vokietijoje

Ukrainiečių vilkėjai Mūn- 
chene spaudos atstovus pain
formavo apie padėtį ukraino 
je ir apie ukrainiečių veiklą 
išeivijoje Čia keletas būdin
gesnių bruožų:

UKRAINOJE, lygiai ir kito
se 13 je Soviefcijos sąjunginių 
respublikų vyksta ir toliau

Laimutė: «Nešu laišką įmes 
ti į dėžę».

Mama: «Ar pablūdai! Taip 
bjauriam ore gero žmogaus 
šuo neitų lauk, — tegul tėvas 
nuneša».

— Gėlės nutvertos žydėti 
— jos žydi. Žmonės sutverti 
mylėti — bet kaip dažnai 
viens kito nemyli. 

Aviacijos progresas.
Trisdešimts penkių metų laikotarpio aviacijos progresą 

šita nuotrauka nesenai padaryta New Yorko apylinkėj, rodo: 
Viršuj Lindbergo lėktuvas, kuriuo 1927 m. jis iš New 

Yorko nuskrido į Paryžių (perskrisdamas Atlantą), per va 
landą skrisdamas 135 kilometrus Gi šiuo metu keleivius 
sprausminis lėktuvas greitį išvysto iki tūkstančio kilometrų’

rusinimo procesas, ypatingai 
kultūros ir švietimo srityse. 
Ukrainiečių išeivijoje teigi
mu, nerusiškose tautose jau
čiamas pasipriešinimas — jis 
reiškiasi ypatingai «kūrybi
niuose inteligentijos sluogs- 
niuose» — poetų, prozaikų, 
kritikų, dailininkų, muzikų, ak 
torių, mokslininkų ir filmo 
kūrėjų tarpe. Gyvai prieš ru 
sinimo pastangas kovoja uk
rainiečių poetai, aktyviai be- 
sireiškią krašto kultūros gy
venime.

Pavergtųjų tautų tarpe aiš
kiai pastebimas kolonialinio 
išnaudojimo ūkio srityse pa
didėjimas. Maskvos metodai 
ryškūs ypatingai pramoninėje 
Ukrainos dalyje Ukrainiečiai 
pastebėjo, kad praėj metų

Kaip jau buvo pranešta pe
reitą savaitę, Ateitininkų mė
nesinis susirinkimas įvyks 16 
diena, šeštadienį 18.30 vai., 
bus Šv. Mišios Šventojo Juo
zapo garbei. Prašome visus 
priimti Šventą Komuniją. Po 
mišių, įvyks susirinkimas Nau 
joje Ramovėje. P. H Mošins- 
kienė sutiko ta proga išaiš
kinti jaunimui Gavėnios Pa
pročius Lietuvoje Po paskai 
tos, I. Šim >nytė parodys fil 
mą padarytą stovykloje.

rudenį įvykdyta partinė reor 
ganizacija vad. “gamybos 
principo” kryptimi, be kitų 
padarinių, turi dar vieną — 
sustiprinti rusiškąjį elementą 
sąjunginių respublikų pramo 
nės srityse.

APIE UKRAINIEČIŲ VEIK
LĄ IŠEIVIJOJE — pagrindi
nis įvykis ukrainiečių išeivių 
gyvenime 1962 m buvo so
vietinio agento Stašinskio by 
la Karlsruhės mieste Teis
mas atskleidė Maskvos nau
dojamas teroro priemones, nu 
kreip as prieš ukrainiečių 
laisvės kovą. Pasaulio spau
doje buvo atkreiptas dėme
sys į 15 ukrainiečių katalikų 
vyskupų oasisakymią Bažny 
čios persekiojimo klausimu — 
padaryta II visuot. bažnyčios 
susirinkime Vatikane. Dar pas 
tebėtina, kad 1962 m. birželio 
mėn. Kanadoje įvykus rinki
mams į parlamentą, ukrainie 
čiai sugebėjo pravesti ketu 
ris atstovus — ukrainietis 
Star ir toliau yra darbo mi- 
nisteriu Kanadoje. Kanados 
provincijose ukrainiečiai taip 
pat per rinkimus surenka 
daug balsų — paskirų pro
vincijų vyriausybėse jie turi 
du ministerius. 1962m. Winni 
pego mieste, Kanadoje, įvyko 
septintasis Kanados ukrainio 
čių suvažiavimas — min. pir 
mininsas J. Diefenbakeris ten 
pasakė kalbą. 1962 m. spalio 
mėn. ukrainiečiai JAV se tu
rėjo savo kongresą New Yor 
ke — suvažiavimą telegramo 
mis pasveikino Prezidentas 
Kennedy, gubernatorius hoo- 
kefeller ir daugfau kaip 140 
Kongreso narių. Paf aliau, ir 
Fed. Vokietijoje, praėjusių 
metų rugsėjo mėn. įvyko pir 
masis Fed. Vokietijoje gyve
nančių ukrainiečių suvažiavi 
mas Stuttgarte, — čia dalyva 
vo 1.800 ukrainiečių.
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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 Av. Zelina).
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Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

14 vai. per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis. >

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

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

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

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

Escritório Contábil Vila Zelina S/C Itda.
(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 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - contratos de 
locações - Cartas de fiança - Segurus 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 ZULINA - SÃO PAULO

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

PAVIIL'OHiO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVILONIS”
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa 

posta] 4118 - Vila Zelina, Tél. 63-4130 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 dp Orfanato, 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 
I įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do- 
’ vanos visoms progoms.

EXCCITOCIC CONIAI3IL

^ATOIMENTO I

Irmãos Nascimento
REG; C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, 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

MUSŲ LIETUVA

ALEKSAS KALINAUSKAS 
Advokatas

pusi 5

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 d e Novembro, 244

[4.0 - Sala 7 - Tel. 37-0324
no 14.00 ikJ 18.00 vai.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:

Jaçana klierikų kopi. 7,45 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

Madeiras em gerai
SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 I

*Enderêço Telegráfico: « C A BI LLN A » 
Rio de Janeiro

Agua Rasa 8 vai;, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą':
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:"
Vila Anastacio 8,30 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.
»į.įiįiįiiĮilĮi>fiįr■><<»»lįl>><■<<J

Serraria < I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 
gNanque - Estado de Minas Gerais RIO DE JANEIRO

KIRPIMO IRi SIUVIMO MOKYKLA 
«d6 99

Lietuvių radio valandėlė, 
«A voz da Litusnia> yra trans 
liuojama SEKMADIENIAIS 
7 vai. 15 min.

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 AMBROZEVIČIUb 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

-.itiwm””;, 
íl’

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

SB2MÀ©J CAB2KIEKI ™,
' iudoya vanduo yrr j^aai 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

į E E a 8 S Ut H

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO
■ H tC » ” ryltfcnmi »-*>‘^nrtliiiiiriJ*flJJTn i i rffrĮl Oi litu rfftftarfflT.
JS B M H :: ” w “"Cf L
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LIETUVOS NACIONALINĖ'
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOtI

ÍV. ZELINA, 515 — CAÍXA POSTAL, 4118 — SAO PAULO

SVEIKINAME JUOZUS ..

Šv. Juozapo šventės proga 
«M L » sveikina visus JUOZUS, 
laikraščio skaitytojus, prenu
meratorius, rėmėjus, bendra
darbius ir linkime geriausios 
sėkmės gyvenime.

— Sekmadienį, 17 d. kovo 
V. Zelinoje bus iškilminga su 
ma šv, Juozago garbei. Su
mos metu giedos Liet. Kat. 
Bendruomenės choras diriguo 
jamas V. Tatarūno. Šv. Juozą 
po Vyrų Brolija po sumos da 
lyvaus tradihinėse Brolijos 
vaišėse

- LIETUVIŲ KALBOS PA
MOKŲ REIKALU. Yra tėvų 
besiteiraujančių lietuvių kai 
bos pamokų reikalu. Galime 
painformuoti, kad tokios pa 
mokos ir šiais metais yra or 
ganizuojamos Vėliau bus pra 
nešta daugiau.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas yra perke 
liamas į ketvirtą šio mėnesio 
sekmadienį.

— PETRAS JASIUKEVIČIUŠ 
gyv. V. Beloje, mirė 9 d. ko
vo. Palaidotas S. Caetano ka 
puošė. Septintos dienos mišios 
bus 16 d. kovo 8,15 vai. Vila 
Zelinoje.

— Labuckų šeima gavo iš 
Lietuvos žinią, kad ten mirė 
16 d. vasario jų giminaitė 
Adelė Murelaitė, už kurios 
vėlę Labuckai užprašė šv. mi 
šias 16 d. kovo 7,30 vai.. Vila 
Zelinoje.

e=s=lSE3=s

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavįcius

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

Av. Liberdade, 47 - 9 o Andvr Res.: R. Fernando Falcão, 35 
i Fones: 37-0395 - 35 5650 ■ 33-6011 São Paulo

' PRANEŠIMAS

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

*VILLA LITUANIA»
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14~) 

ROMA — ITALIA.
Rasite jaukią auliuką, sveiką maistą ir neperdetą kainą. 

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laikojbūtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

Visiems linkime laimingos kelionės. Bet kartais 
visaip atsitinka.., tenka sulamdyti automobilis, ar moto
ras sustoja veikęs. Tokiais atvejais kviečiame pasinaudoti 
mūsų gerų specialistų, mandagiu ir pigiu patarnavimu:

AUTO MECANICA E FUNILARIA VI NA DEL M AR
kurios savininkais yra Jonas Razulevičius ir Andrius 

Balčiūnas, Rua Donatarios, 49, Mooca — São Paulo
Fone: 93-4486 (recados).

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.

— Laiškai: V Krumzlienei, 
V KušeliauskieneL J, Bau 
žiui, A. Bakanayskui, A. Gu 
uavičienei, A. Lazdauskui. H. 
Vorosilaitei, I. Skurkevičiūtei 
I. Klišytei, M Butrimavičienei 
A Žemaitaičiui, Ed. Pažėrai, 
M. M. Mitruliui, V. Vosylie- 
nei, Olgai Krutulytei, A. Kru 
tuliui, Al. Grabauskui A, Pum 
putienei.

— Organizacijų ruošusių Va 
sario 16-tos minėjimą šaukia 
mas atstovų susirinkimas šį 
pirmadienį, kovo mėn, 18 d. 
20 vai. Vila Zelinoje.

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

«MÚSU LIETUVĄ».

Prenumeratoriai užsimokė
ję už 1963 metus:

Jonas Tatarūnas 2 000 cr., 
Antanas Golskis 2.000 cr.,Vin 
cas Bartkus 1.000 cr.

(pabaiga iš 1 pusi,)

stat. duomenis, 1962 m. Sov.
S-ga pagaminusi 9,4 mil. t. mė 
sos, ir pasiekė vos 40% JAV- 
bių gamybos.

Bobyn A, Johnson 17 metų jaunuolė, pastačiusi JAV 
tris plaukimo rekordus (90, 225 ir 450 metrų laisvo plauki
me); Ji dalyvaus kitą mėnesį S. Pauly ruošiamose Pan Ame 
rikos žaidynėse.

Sveikiname KUN. JUOZĄ JANILIONĮ
gimimo ir vardo dienos proga, linkime gausios Dievo 

palaimos ir kad dar daug metų galėtų dirbti 
Kristaus vynuogyne.

Emilija Pupenienė ir Nijolė

TYLA MASKOJE DEŠIMT-
MEClUI NUO STALINO 

MIRTIES SUKAKUS

Kovo 5 d. sukako 10 metų 
nuo Stalino mirties Pagal iš 
Maskvos gautus pranešimus 
ten ši sukaktis praėjusi ty 
los ženkle Niekas į tai neat 
kreipė dėmesio nei spaudoje, 
nei per radiją ar televiziją. 
Visi pamiršo apie Stalino vai 
kus, jo žmoną (visi išmirę) ir 
tik Stalino duktė Svetlana su 
dviem vaikais tebegyvena 
Maskvoje. Visi Stalino pati
kimieji jau pašalinti iš vie
šųjų tarnybų. Molotovas gy
vena pas savo dukterį, gau
damas kuklią pensiją, Kaga 
novičius, 70 m. amž, vaikšto 
Frunzės upės krantais su šu 
nimi, Bulganinas yra pensi
ninku Maskvoje (gauna 30Ô 
rb. kas mėn). o Malenkovas, 
dabar sulaukęs 61 m, amž., 
vis vadovauja elektrinei Ka
zachstane

Kokie pakeitimai pastebimi 
Sovietijoje dešimtmečiui pras 
linkus? Literatūroje pasirodė 
10 tomų Dostojevskio raštų 
rinkinys Dabar jau vėl mini 
mos sukaktys savo metu bu 
vusių tiesiog legendannių as 
menų, kaip maršalų Tucha- 
čevskio ir Bliucherio. Tiesa, 
Maskvoje Stalino laikus vis 

Pasinaudokite gera proga!
PARDAVĖJAI—PROPAGANDISTAI, su praktika, 

reikalingi įvairių lietuviškų ir vietinių gėrimų įmonei. 
Suinteresuotieji prašome kreiptis į fabriko savininką 
LAURINAVIČIŲ ANTANĄ & CIA. LTDA, Av. N. S Apa

recida, 204, Vila Albertina, Tremembė, S Paulo. 
Susisiekimas; iš Praça do Correio važiuoti onibusu 

Vila Albertina iki galo.

dar primena kai kurie, bana
laus stiliaus aukšti pastatai,

Dabar vis daugiau seks mas 
Vakarų stilius. Literatūra, tea 
tras ir filmas reiškiasi jau 
antistalininėje dvasioje. Ruo
šiamasi keisti įstatymus^ pa
rengti naują konstituciją.

Tokie ma&kviniai vaizdai. 
Tačiau Vakarų stebėtojai, y- 
pač pavergtųjų tautų atsto
vai, dar neįžiūri pakeitimų 
kitose srityse Toliau tebe 
vykdoma pavergtųjų rusifika
cija, veikia priverčiamojo dar 
bo stovyklos, kad ir nemasi- 
niai, tačiau «nepatikimas ele 
mentas» išvežamas, kraštų gy 
ventojai išsklaidomi po So- 
vietijos gilumą, valdžia ir to
liau vykdo imperialistinę po
litiką ir apie jokią demokra
tiją netenka ir galvoti.

— Vasario 20 d. Vilniuje mi 
rė kompozitorius, Valst kon 
servatorijos prof. Konstanti 
nas Galkauskas Gimęs Vilnių 
je 1875 m., Galkauskas 1908 
m. baigė Peterburgo konser 
vatorijos kompozicijos klasę, 
sikūrė Vilniuje, Velionis dau 
giaųsia dirbo vokalinės muzi 
kos srityje. Nors būdama«i ru 
sas, tačiau su Vilniaus lietu 
viais dirbo beveik visą gyve 
nimą. K. Galkauskas atminti 
nas ir iš jo veiklos Vilniuje 

lenkų o k u pa
buvo Vytauto D. Gimnazijos 
muzikos mokytojas, skaitė pas 
kaitas apie muziką, dirbo su 
Gimnazijos orkestru, be to 
muzikiniai išlavino visą eilę 
minėtos Gimnazijos auklėti 
nių dabar gyvenančių JAV ir 
kt kraštuose

Prof. J Žilevičiaus duome 
nimis, velionis sukūrė nema 
žai lietuviškos muzikos. Minė 
tini kūriniai: "Gedulo mar 
šas,, J. Basanavičiui pagerb
ti, kantata M. X. Čiurlionio 
garbei (1927), "Mokslas sau 
lė , (1928) "Lietuviška rapso
dija,, (1928), dar sukūrė liau 
dies dainas (1937), kelias sim 
fonijas, o bolševikmečio me
tu, 1949 m simfoniją §800 m 
Maskvos sukakčiai prisiminti,

Nors pagal šabloninį nekro 
logą "Tiesoje,, (45 nr) K Gal 
kauskas buvęs apdovanotas 
ordinais ir medaliu, pavadin 
tas visuomenininku, tačiau 
daugiausia reiškėsi niunkos 
srityje. Palaidotas Vilniuje, 
Karių kapuose (Antakalnyje) 
vasario 23 d.

LIETUVIS PER ATLANTĄ

Kur tie lietuviai nepairo 
do, Štai amerikiečių spauda 
labai iškelia Broniaus Rozins 
ko vardą, nes jis pasiryžo at 
likti kelionę per Atlantą jach 
toje. Dar prieš tris metus mi 
nėtas lietuvis su žmona ir 
vaikais gyveno Vilniuje. Dėjo 
pastangas iki gavo vizą į Len 
kiją. Pasiekęs Lenkiją šeimą 
pasiuntė į Ameriką, o pats 
statėsi jaktą "Hermes ll„ ir 
nutarė perplaukt* okeaną, per 
nai metais rugs. 4 d. išplaukė 
jš Lenkijos, o š,m. sausio 15 
d. jau pasiekė kitoje Atlanto 
pusėje pasiekė Mažųjų Antilų 
salyną Martinique. Jei jam pa 
slseks laimingai pasiekti Ku 
bą ir iš ten Floridą, Rozins 
kio svajonė bus įvykdinta. Jis 
buvo nepriklausomos Lietu 
vos jachtklubo narys ir yra 
pačioj jėgoj vyras turįs 50 
metų amžiaus.

— Antanui Vaupštui, pajė
giausiam Lietuvos šuolininkui 
į tolį, rudens startai buvo la
bai sėkmingi. Spalio viduryje 
jis Uzbekistano sostinėje Taš 
kente, per ten vykusias Tary 
bų Sąjungos komandines pir
menybes, nušoko 7 m. S3 cm. 
Šitas rezultatas buvo ne vien 
naujas Lietuvos re
kordas, bet jo pakako pirma
jai vietai. Dalyvavęs šiose 
varžybose pasaulio rekordi
ninkas 1. Ter Ovanesianas šį 
kartą patyrė pralaimėjitną ir 
buvo priverstas pasveikinti 
su pergale pirmą kartą jį nu 
galėjusį Vilniaus žurnalistą A. 
Vaupšą.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

Rev. Jonas Bružikas, S. J. 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, São Paulo, 
tel. 36-2628, Brasil.
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