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’ i(Eha) Anie pasaulinio k", 
monizmo lūžio nr»c^a ’••<5v- 
dnmas dr B uno Ka n nS («L t 
bour’s Call» hint. 1903 ui. 
rugn. m'n) priminęs '^a<k 
Vojo vykiW'i^ k'i'l ir e<Svi.<» . 
tu pąsirarimiis nurodo, ka i 
Vakaru ir Rytų kova dėl vieš 
patavimo otsaiilv nėra pasi
baigusi. Šiuo atžvilgi i taim- 
ga ir R. Kinija reikaHngos 
abipusės paramos.

Su ^askva ar su Pekinu? 
Konflikto paaštrėj masjau tu- 

! ri dideliu padarinių visam 
> iarmaut niam komunistiniam 
;i ja Įėji n >i. \bi ous-»s niekia 

patraukti kinriKtu >i.r!'ias 
Eurmojo, t kituose
Žemvn io«e ir šiuo netu jti 
galima išskirti Maskvos ar 
} ekino šalininkus, n trs kai 

* kurios partijos prie soren li
mo priėjo ilgai delsusius, be 
fo. paskiruose kraštuose dar 
Stebime įvairias ko n mistines 
mažumas, skelbiančias kito
kias nei pa tijos visuma, pa
žiūras Kaip iisiskirsto pa
saulinio komunistinio judėji
mo simpatijos, matyt iš že 
miau dedam s apžvalgos.

Rytų Europoje, šskvrus Al
baniją. visos komunistinės 
partijos šliejasi prie Maskvos 
atstovaujamos linijos. Sovietų 
Sąjungos partijoje (iš viso 
9 8 mil narių) neo stainin n- 
hai palaiko Kremli bus antiki- 
hiškąsi s pažiūras, nes jų 

. nuomone čia atsispindi rusiš
kosios valstybės interesai 
Chruščiovą ir jo no'itiką sti 
priai remia Lenkijos kom. 
part ja (1.269 009 narių). Ven
grijos partija (478 000). B ui ga 
rijos (515 000), Čekoslovakijos 
(1 6'10 000), kiek delsusios Ru
munijos (870.000) ir rytų vo
kiečių SĖD (1 500 000) kom. 
partijos. Šios šešių sateliti 
nių kraštų partijos drauge su 
Sov Sąjunga turi 16 mil. na- 
r ų ir su 900 000 partijos na
rių Jugoslavijoje (šioji griež
tai nusistačiusi prieš Raud. 
Kinijos politiką ir aiškiai pa 
laiko Chruščiovo laikyseną) 
bendras Rytų Europos komu
nistų skaičius pasiekia netoli 
17 milionų.

Vak Europoje padėtis ja- 
paši tik skirtingi kom. parti
jos narių skaičiai. Oabja 
turi 'l,8''!inil. ik<Hu. partijos na 
rių, pariš jęjėi; j esanti mažuma 
palaiko l’ękiną. tačiau dangų 
moję ''palaikomos Kremliaus : 
p t ž.i ti ro s .Pi- ą n e S z i > s 400 04'0 ■ 
komunistų ypatingas laikomi 
e ji liaiš ' Mas k v ai, nors la r p 

per 
surenka n’i e > »e 2' % 
ji visuomet reiškė 

ckandina

senųjų partijos veikėju rasi 
me ir simpatizuojančių stali
nizmui. Trečioji vHnriau»?"* 
kom. narti a ..uropoje — Šuo 
mijoje su 50.000 nariu, 
rinkimus 
balsu
lojalumą Krem iui 
vi kraštu k<>m p rtijos. paly 
ginti, smulkios ir iš viso ko 
raunistu nariu skaičius tuose 
kraštuose siekia 50 0o0. hruš 
čiovo politika palaiko i»* kitos 
euro įnės kom. partijos, pvz 
Austrijoje, Šveicarijoje Olan 
dijoje. Telgijo e. 'iri oje, 
Didž 
e e ir 
d ra

Neįgijo e.
Br ta joje. Liuksemhiir 
-an Marino — ben iras 
nariu skaičius niekia 

10'1000 Tenka paminėti ir 
tuos kraštus Kur uose kom 
part jos u draustos, pvz ispa 
m ja (joje tik keli tūkstančiai 
nariu). Portugalijoje. Graik'io 
e (apie 100 0'>0) ir Fr . Vo

kietijoje i r o ooo) —■ visos jos 
ši ejasi prie Maskvos.

LA se esama -’9 000 komu 
lustų, be to smulki partija 
Kanadoje ir jos nalaikp Mask 
v s oažiūras O pa jame Ame 
r uos Áoiitinente Maskva sii 
Pekinu varžėsi dėl si nuari ii 
23 Vi dūrio ir ‘dėtų Amcrik'S 
kraštu kom oarinose ilgai 
de susins partijos pasisakė nž 
Maskvą nors esama ir sti
priu mlėiirnii už Dekina (Rra 
zilijo) isos 25 šiaurės ir pie 
tu \>n r'kos partijos, yra, pa 
lyginu, smulkios. j$ viso na
rių turi apie 250 000. tad , jos 
ta plautiniame kom judėjo, e 
neturi žymesnio vaidmens, 
vienintelė išimtis — Kuba, bet 
skaičium] salos kom partija 
silpna ir formaliai pats F. 
Casiro dar nėra į ją įstojęs.

f r kine neseniai nepriklau 
somomis virtusios valstybės 
daugumoje dar neturi kom, 
paitijų Jos veikia tik 8 kįraš- 
tu< se ir seniausiomis partijo 
mis laikytinos Egipte ir Pietų 
z irikos Unijoje Daugelyje af pantas nori nuslopinti ir su 
jjkiniu kraštų kom partijos žlugdinti. visa kas yra lietu 
ėrba uždraustos ar veikia ne 
legalia; Astuoniuose kraštub- įbrukti maskolišką kultūrą, 
se veikiančio!' partijos iš vi tiek savo s turi nių; tiek forma, 
su turi 511.000 nariu Komuom 
liuė T' pMganda Afrikoje ne 
turi atgarsio ir čia mažiau 
tepadeda akiyyi sovietų ar 
kinų veikla Kom partijų nė 
ra net tokiuose kraštuose, 
kur stebime didesnę sovietų 
įtaką (3hana ir Gvinėja). Af 
tikinės pa tijos-palaiko?Mask 
;V».'8 itikyseiHi

Okeanijoje.kom partijos la

(tęsinys 6 pusi )

pop itž US POVILAS ŠEŠTASIS, kaip Vatikano sluoksniai prartfa, rv< šie latalikiž. 
sam pasauliu a Jual ą encikliką apie moderniojo pasaulio santykius su rdigija. Šiės t nei- 
klikos laukia na su dideliu susidomėjimu.

Onbari ois popiežius jau daug kartų yra pasisakęs aktualiais klausimais, jpač kai 
liečia kataliku bendradarbiavimą su komunistais

Vienas iš didžiųjų Popiežiaus Povilo d rbų, bus tęsimas visuotinės Bažnyčios santary- 
bos, ku i prasidės 29 d. rugsėjo. Kaip spėjama, šiais melais dar nebus užbaigtas aiškinki* 
mas, nes klausimų, kuriuos reikia išspręsti yra labui daug, o laiko maža.

tautos diena

Rugsėjo men. 8 d., nuo 
1930. Vytauto Didžiojo metų, 
Lietuvoje įėjo pap otin švęs 
ti Lietuvių autos Dieną Va 
sario 16 turi daugiau poeti
nio, vaistybinio antspalvio, o 
rugsėjo 8 d būdavo veliamos 
problemos daugiau susiėju
sios su kultūrine Lietuvos 
ekspansija

Šiandien okupuotoje Lietu 
voje nėra minima nė 16 vasa 
rio nė 8 toji rugsėjo, nes Oku 

viška vieton lietuviškos, nori 

Lietuvių tauta visuomet buvo 
atspari maskolių užmačioms 
Ji ir dab r priešinasi visais tavas sustabdytas Sako, kad 
ga .mats būdais brukamai i u 
siškai kultūrai. Stebuklus pa 
rodė Lietuvos partizanai su 
ginklu rankoje, šiandien gi 
visa lietuvių tauta rodo pasi
gėrėtino, tiesiog didvyriško 
atsparumo. .Mūsų broliai ana
pus geležinės uždangos lau 
kia ir mūsų aktyviau Įsijun 
giant į íietuvièkus k.ltūros

kūrybinį darbą ir į kas kart 
vis stipresnį. Li' \os laisvi 
nimo f notą Laisvojo pasau
lio patogumai ir medžiaginių 
gerybių gausumas ir jų priei 
Darnumas, neprivalo nu-slopin 
ti kūrybinės iniciatyvos ir dva 
sios kovingumo. Kol 
pavergta — negalime 
ti ir rankų nuleisti.

R1O LIETUVIAI
ŠIO NUMEK u LEIDĖJAI

Tėvynė
nurim-

Paulistai Tito nenori.
Prieš Tito vizitą Brazilijon 
kasdien 'is reakcija didėja 
Rugsėjo 4 d. SAo t auly su 
ruošta manifestacija nuėjo 
prie Jugoslavijos konsulato. 
Visuomenės atstovai norėjo 
įeiti konsulatan ir pareikšti 
savo protestą. Bet pastato 
kur yra konsulatas buvo ge 
ležiniai vartai uždaryti ir kel 

Ištisa eilė atskirų Rio de 
Janeiro lietuvių pern <i ir šie
met jau išleido daug «Mūsų 
Lietuvos» numerių

Bet štai vėl visi kartu, an- 
siriiikę į iškilmingą vakarie* 
nę rugp, nėn. 3 d. paskiria 
žymią pelno dalį mūsų sa-' 
vaitra^čio išleidimui.

«ML.» Administracija dė
kinga širdimi p iėmė prisius 
tą auką ir šj numerį skirią 
Rio de Janeiro vakarienės 
dalyviu garbei, 'begyvuoja 
Rio de Janeiro lietuviai! Ak, 
kad daugiau tokių veiklių ko
lonijų atsirastų!

Dėkinga .M L.» 
Administracija

lito bus apdovanotas tuo pat 
orderiu, kaip Che Guevara...

- ROBERTO CAMPOS. Rra 
silijos ambasadorius Va^ing 
tone Įteikė respublikos orezi 
deniui atsistatydinimo raštą. 
Priežastis - ambasadorius 
nesutinka su dabartine Brazi 
lijos po itika.

- Gaisrai Paranoj padarė 
daug nuostolių. Jie 
sunaikino daug miškų, pašė 
lių. Žuvo ir žmonių. Nors dar 
nėra galutinai apskaičiuot* 
nuostoliai, tačiau jie yra kabai 
dideli Didesni gaisrai jau ki 
io kažkuriose S Paulo estadb 
vietovėse.

Lietuvos nacionalinė 
vi M'.Mažvydo biblioteka

1
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Pokarinės Deportacijos Pavergtoje Lietuvoje
KAZYS JURGAITIS

KAZYS JURGAITIS, 
pavergtosios Lietuvos moky 
irtos auklėtinis, antrosios so
vietinės okupa įjos metu Lie 
tuvoje išgyvenęs per 15 metų, 
dar tik neseniai pasitraukęs 
| laisvuosius Vakarus, 1961 
m «į Laisvę» nr 24 aprašė 
part’zanimų kovų vaizdus, ue 
tuvių tautos kovų ir kančių 
istorijai įamžino faktus, ku
riuos matė, surinko mačiusių 
jų pasikoji s ua kurie neapre, 
Syti Į Daumanto Partizanų 
khygojo po Jūozo Lukšos — 
Daumanto mirties. ' '

Jau per pirmąją okupaciją 
sovietaigreitai pradėjo gniauž 
ii ne tik ^Lietuvos suvėrėnu- 
mą, bet kiekvieną tautinį pa
sireiškimą Uždarę visas tau- 
tinęs ir religines organizaci
jas persekiojo buvusius jų 
narius. Dar pirmomis okupa* 
ęijos dienomis buvo pradėti 
vykdyti areštai. Daug politi
nių veikėjų stačiai be jokio 
ie šmo buvo deportuoti į Sibi 
rą ir uždaryti koncentracijos 
lageriuose Praėjus vieniems 
metams bolševikai visai atvi
rai parodė savo žvėrišką vei
dą be kaukės: per tris j ienas 
buvo išvežta keliasdešimts 

, tūkstančių žmonių, ypač di 
delis iiuortmtis inteligentų, 
dvasiškių

Bet anuomet, kaip mes visi 
žinome, bolševikams nepavy. 
ko užmaskuoti savo piktada
rybių pėdsakus nes liko gy
vų net ir v sės kankynes iš
gyvenusių asmenų Tas laiko
tarpis a.rašytas gyvųjų liūU- 
Diakų prisiminimais, romą- 

( bais, dramomis poezija ir t v 
Be to, yra surinkti ir tikslūs 
statistiniai duomenys

Tokių tikslių duomenų apie 
okupa to siautėj mą pokario 
metais, deja, neturime Ta 
Čiau drąsiai galima tvirtinti, 
kad per antrąjį bolševikmetį, 
iki šiol besitęsiantį, Lietuva 

nukentėjo dešimterionsi dau
giau Jau nukaitant žuvusių
jų partizaninėse kovose, ypa
čiai žiauriai bolševikai nute- 
riojo Lietu ą naujomis de
portacija mis.

PIRMOSIOS AUKOS

Tar 1944 m . tik ka nra«- 
linkus frontui Lietuvoje pra
sidėjo areštai j.r gaud\maii»o 
laukus ir miškus. Vokiečių 
okupacijos metu buvę tarnai! 
tojai buvo á eštu< jami ir ne
daug kam iš jų pavyko iki 
šio laiko išlikti gyvam Dau 
guma buvo nukankinti be jo 
kio teismo Atlaikę šias kan
kynes, buvo teisiami, kaip 
tiisyklė, dvidešimčiai metų. 
Bausmės atlikime v eta — Fe- 
čioros baseinas Vorkuta, In
ta. Naujoji žemė Tai hiro 
bolševikų vadinamieji «karo 
nusikaltėliai»,, nors tikrumoje 
jie buvo tik sąmoningi lietu 
viai. ir vokiečių okupacijcs 
nekentė liek pat, kiek ir bol
ševikų.

Pati pirmoji partija be jo- 
kio teismo r juridinio pagrin 
do buvo ištremta 1945 m žie 
mą Tai visi Vilkaviškio. Ky
bartų. Marijampolės spskri 
čtų vokiečių kilmės asmenys 
arba tie, kurie vokiečiams 
traukiantis bandė taip pat pa 
sitraukti. bet nesuspėjo ir pa 
kelėje buvo s u i ą ? imi. Tie 
piliečiai buvo išvežti | Vidi=> 
rinę Aziją stačiai badui. Jitn s 
nebuvo leista pasiimti jokios 
maisto atsargos; jokio Grabu
žio pasikeitimui, pinigai Lu» 
vo atimti pakelėje. Labai ma 
žai jų iškentė Tadžikijos karš 
tį ir badą.

ANTROJI BANGA

Antrasis ir savo apimtimi 
bene didžiausias išvežimas bu 
vo 1948 metais ge gužės 22 23 
dienomis. Tai įvyko kolekty
vizacijos išvakarėse? u6 bol

K. df i gailytė

Kokia jausmų simfon ja, 
Q kas beišs kys?! ...
Pavydas raitosi po kojomis, 
Kaip užkluptas žaltys.

Šokėjos rožių saujomis
Susiburia ratu. .. .
jaučiu, kaip žvilgsniai kauj esi 
Už degančiu pečių.

Už laimę tostą keliame
i Ir aš, ir tu, ir jis.

Ne vien šokėjom galima* ' 
Profesinis šypsnys.

ševikams reikėjo būtinai pa 
laužai lietuvių moralę Visi iš 
vežamieji prieš tai buvo įtrau 
kiami į vadinamus «buožių są 
rašus». Tai buvo atliekama 
valsčiaus ąktyvo pastangomis 
L todėl gyventojai jau žino
jo, kas šiuo kartu stovi pir 
moję eilėje išvežimui. Dau 
gumos šeimų galvos dar prieš 
išvežimą buvo si sodin i į ka
lėjimus. Kaime darbo jėgos 
po karo labai trūko. Kas tu
rėjo daugiau nei dešimt hek 
tarų žemės •' sunku buvo ją 
apdirbti J r kas apdirbti nepa 
jėgdavo. buvo vadinami šabo 
tuotojais ir tei iami bei sodi 
narni į kūlėj mub. Taigi ir jų 
šeimų nariai, savaime suprun 
‘tania. jau buvo «sabmuptojài» 
fėuožės,» ir «s ibotuotojai» ne 
buvo grynai išvež mo priežas 
ti- Daug mažažemių ir beže 
uių valstiečių pakliuvo Sibi 
ran už tai, kad,jie buvo dau
giau išprusę, apsiskanę, iu 
ūkeliai pavyzdingiau sutvar
kyti. išvežtųjų tarpe buvo 
daug ir visai su žemės ūkiu 
nieko bendro neturinčių, o 
tik kaime gyvenančių darbi
ninkų. «Buožių»', Kaip klasės. 

likvidavimas bnvn tik nrie' 
danga sąmoningesniam ir dau 
giau atspariau tautos sluc'gs 
niui likviduoti. O tas likvida
vimas buvo a liekamas pačiu 
žiauriausiu ir nežmoniškiau 
siu būdu. Oficialiai sovietinė» 
je teritorijoje yra sakoma, 
kad pilietis negali turėti nuo 
savyb. s mechanizuotiems dar 
bo įrankiams ir tam, ’kas at
liekama n,e jo paties usn e- 
nišku darbu Taigi «klasės» 
likvidavimas teoriškai turėjo 
jo būti atliktas eksproprijuo 
jant. t y atimant tai. ks-o- nu 
matyta įstatymu Bet ką reiš
kia sovietinis įstatymas’? So 
vietiniai įstatymą’ numato net 
ir spaudos, žodžio bei sąži
nės laisvę Tikrumoj tas įsta
tymas galioja tik laisvai netu 
rėti nei sąžinės, nei spaudos 
ir u u

/. , " ■ 71 -VĖLESNI TRĖMIMAI
, , Po pirmojo trėmimo prasi
dėjo kolektyvizacijos peria- 
das Kaip kolektyvizacija bu- .. . „ . .

a j J visą spalio menesį tęsėsi ganvo vykdoma, tai kita tema, J . 2-.. dymas besislaps ančių arbabet kolektyvizacijos metu, t- J .. x .. . .. . f ? : a. ne ycia južėildcusių asmenųy. varant prievarta žmones į
Role < zirs, b'" o turrsra t ar (B. D.)

užsilikusiu neišvežtų gyven
tojų naują jai tvarkai atspa 
resaių., nei buvo galvota. Prą 
džioje b »vo planuota suvary
ti gyventojus į kolchozus per 
1948/1949 metų žiemą. Atro
dė kad pasipriešinimo nebus. 
Tačiau visai nelauktai buvo 
sutiktas pasipriešinimas iš p® 
čfų neturtin iausių, net buvu
sių kumečių Kolektyviza1 L 
jos planai sužlu e ir 194® 
m "pavasarį daugiau nei pusė 
.žemdirbių sėjo kiekvienas sa 
vo sklypą.

Bet tas atsparumas davė 
pretekstą naujoms represi
joms .valsčiaus bolševikinis 
aktyvas gerai įsidėmėjo užsi 

-spyrusius. prie savo mažo 
sklypo prisirišusi s darbš 
čius žmones 1949 m gegužė* 
27 28 dienomis enkavedistai 
vėl nu iaubė kraštą/Vėl tari 
kėjo geležinkelių prekinėse 
stotyse gyvulinių vagonu du
rys, verkė va.kąi šlykščiai 
plūdosi rusų kareiviai Po to, 
žinoma kolektyvizacija buvo 
trumpu laiku baigta ir žmo
nės su «dideliu entuzazmu-> 
pradėjo gyventi «naują erą», 
r •• m.c

Po antrojo trėmimo iš ti
kro mažai kas liko, arba, ti. 
kriau sakant, 'jau niekas nt- 
d. įso pareikšti nepasitenkini 
mą Kolekty viza. įį, 1959 m. 
galima s kyli, buvo u baigią. 
Tačiau likučiai jsąrpohinges 
nių u tuvių buvo registruoja
mi 1953 m >palio 2 d buvo 
įvykdytas paskutinis trėmi
mas Jau tada buvo gakmą 
jausti kad tau paskutinis^ ne* 
prieš tai išvežant,jeigu vieno 
šeimos nario namie nerasda 
vo. tai vėliau neliesdavo: au 
tomajišp" ta* '»ovo palieka 
ma atlikti sekančio išvežimo 
metu Tytuvėnų ra.f p Ka* 
Spraunys, tokiems pasilipu
siems primindavo: «susuišK 
venzliukus kitam pavasariui». 
Bet po paskutini je vežimo

Dr. Juozas Biunskis 

as Perspėjimas 
atominės bomboš. Red .

nau, kiek valandų praslinko, 
iki atgavau sąmonę, bet. at 
rodo, kad buvo jau r\tas Ap, 
linkui tai šen tai ten dar vis 
kilo dūmai Girdėjosi degan 
čių daiktų tretėjimas. Šalia 
savęs vandenyje atradau m 
terj. Ji atrodė mieganti. ?Jbet 
jau buvo i.egyva Gatvės, ku
rios anksčiau buvo pilros gy 
vybės. dabar visur kur tik 
galėjai akimis aprėpti, buvo 
virtusios dykuma.

.’ioiinai gaisre žuvus tą 
, mergaitę pasiėmė auklėtr mo 

čiiitė į Pąlaipsujui mikrito jv si 
nelaimiųgos’os mergaitės 
plaukai.? o rankos žaizea da
rėsi kaskart blogesnė <

Yoklko Yoshida kuri ato
minėm bombos kri ino me u 
b u v o tr e č ia m e s ky i i u j e. a p 
rašo, kaip griūdamas namas 
jos motinai išlaužė keturis 
šonkaulius, bet ji vis twk 
àakstè į registracijos įstaigą. 

Krauju Rašyti
(turi būtinai uždrausti 

(pabaiga)

— Aš buvau apsisprendusi 
nebėgti be motinos, pasa
koja mergytė. — Liepsnos 

? nuolat plėtėsi Jau degė ma 
no d a m ėliai Nebe ralé jau 

i ilgiau iš aiky ti ir rėkdama 
«mama, mama»/bėga u į mus 
supusių liepsnų vidurį. Aplin
kui visur buvo tik ugnies jū
ra; ir nebuvo kur išbėgt’. Ne
besusivokdama, kas daryti, 
šokai į vanuens kubilą prie 
mūsų namų (Tokius vandens 
inius japonų vyriausybė bu
vo įsakiusi laikyti prie vi^ų 
Damų, kad būtų galima sėk
mingiau . gintis nuo Lpadęga 
mųjų boinbų) iš visur krito 
kibirkštys Užsidengiau gaivą 
metaline skarda,;kad apsisau 
gočiau nuo liepsnų ^Vapduo 
buvo karštas- kaip pirtyje. 
Bebūnant vandenyje, man 
viskas pasidarė kaip sapnas, 
ir a§ netekau sąmonės Neži

’ ėjė! pasiimti maisto kortelių, 
kad cik galėtų aprūpinti šei 
mą. Ji buvo gavusi radioak 
tyvių medžiagų, prieš mirtį 
kūną išbėrė pilkomis dėmė 
mis ir ji apkurto

Berniukas YaAishi Haraki 
buvo antrame rkyriuje. kai 
atominė bomba sudegino Hi

rosimą- jo viduriuose buvo 
atsivėrusi žaizda, j.s nebega
lėjo paei ir buvo nepapras
tai i aim ingas. kai at-itiktiuai 
pro šalį eidama mociią jį 
surado ir jos kūne b vo daug 
žaizdų, todėl abu pasuko į li
goninę Pakeliui matė daug 
gulinčių lavonų Juodu pagi- 
ję grįžo -namo, bet ten tera
do pelenų krūvą Visi artimie 
j buvo žuvę.

/Vi GRIŪVĖS'AI, UGNiS,
' ■ .MIRTIS..

Shunaėn Arishige nors bu
vo tik trečiame skyriuje, kai 
krito atominė bomba štai ką 
atsimena:

— Buvau bebėgąs pro du 
ris, kai namai pradėjo kristi 

gabalais Tada aš nualpau. 
Kai atsigavau, pasijutau gnu 
vėsių prislėgus Iš pradžių 
maniau, kad nebeturėsiu jė 
gos išsivadaot’. Bet pagaliau 
pavyko išsikrapštyti. Mane 
šaukė motina. Dangus buvo 
lyg prieblandoje Aplinkui bu 
vo tik griuvėsiai £nt vielų 
kabėjo popieriaus fr drabu
žių gabalai Kai kuriose vie
lose buvo nukirstos vielos ir 
kloikiai kabaldavo Žmonės 
bėgo į vakarus Tarp jų bu 
vo daugelis nusvilusiais plau
kais apdegusiais drabožiais> 
apdegę ir sužaloti Kai kurie 
jau nebeturėjo jėgų net pa- 
jtidėti, tai sėdėjo pakelėse 
beviltiškais veidais Apliokūi 
buvo primėtyta ir palikta svie 
minų, automobilių ir k tol ų 
daiktų. Niekas nesustojo ją 
pasiimti..

Takako Okimoto, tą relai- 
mės dieną lankiusi «nt ą sky
rių. taip dabar dejuoja:

— Tas kruvinasis kar s iš 
plėšė tiek daug brangių gy
vybių per vieną sekundę. Net 
dabar ač drebu, kai apie 

tai pagalvoju. Esu pasiliko į 
visiškai viena, netekusi tėvo, 
motinos, brolių ir se učių. 
Niekas negali užimti jų vie
tos. Jie visi pakirsti Tos ato
minės bombos. Nega ėjo su 
rasti net mano vyriausiojo 
brolio liekanų po to. kai ji* 
šėjo su Darbo Tarnybos grit 

pe Antrojo brolio visas kū
nas buvo padengtas nudegi» 
mais Ji* ateinančią dienų 
mirė pradžios mokykloje 

s
KRUVINAIS VEIDAIS, 

IŠDEGINTOMIS AKIMIS..

Masat ika Asaeda». nela mės 
dieną buvęs trečiame skyrių 
je, pasakoja kaip po atomi 
Kės bombos kritimo jis bėga 
verkdamas namo, bet namų 
jiu neberado, išgirdo tik ta
vo' sesutę, šaukiančią jį 
vardu.

— Persigandau ją pamatęs. 
Ji stovėjo šviesiai raudonai 
nudažytu veidu savo pač os 
krauju Žvelgęs į save, pa
mačiau, kad nuo abiejų ran
kų ir nuo abiejų :koją buys
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— Lie uvos geologai susi 
domėjo rašytojo V Audrona- 
šos bekeliaujant rastu juodu 
akmeniu — tai buvęs ne me 
feeoritas, bet žemės gelmių 
pade mė — amfibolitas. Geo 
logijos ir mįnera’ogijoe moks 
Jų kaui. A. Gaigalas mano 
jog riedulius į Lietuvą ne vė 
liau kaip orieš 14.000 metų 
atnešė iš Suomijos slinkę le
dynai. Tokie akmenys pasitai 
ko gana retai.

— Rugpjūčio 9 d. Vilniaus 
radijo žiniomis, pasikalbėjus 
Su aukštojo ir ir spec. vid. 
mokslo komiteto inspektorių 
mi Tervyuii paskelbta, kad 
šiuo metu pavergtoje Lietuvo 
je veikiančios 79 specialios 
v d1 mokyklos priimsiančios 
14.770 moksleivių. Palydinus 
su oraėjusiais mokslo metais 

^priėmimas pakilęs labai nežy 
’ miai ' -Nusiskusta, kad 7(10 

moksleivių priimta i statybi
ninkų specialybes — jos esą 

■ dar nesančios populiarios jau 
nimo tarpe. Rugsėjo 1 d ati 
dar mas Kalvarijos miesto 
maisto pramonės techniku 
ma> — jame i-u.-. pLnu gainv 
bos ir technologijos speca- 
lybės.

BAISU. .

Pamaldų metu gatves š iiuoją

'Neseniai iš Lietuvos gauta 
me .aiške rašoma:

« įsimenu. mano jaunose 
dienose lankydavo bažnyčias 
beveik visi miestelin atvykę 
(juk gėda buvo turgavietėje 
pamaldų metu riogso ). Dabar 
jau madinga kišenė e rankas 
fcusikišus, gaivą iškėlus gat 
vę šlifuoti ir p ieš Divą bur 
noti. ir kaip Dievas gali lai 
mm i. je tokias patyčias prieš 
Ji reiškia, kaip kad oto veži 
mais ieško Dievo padangėse. 
)r kokia kvailystė? Juokina 
pasakomis žmogų ir rimtus, 
Šventus dalykus niekais vej 
čia ('ai baisu Pakvaišo pa 
Saulis Bet,, ką sėja, tą ir 
piauna» - rašoma miške

LAIŠKE IŠ L1EI'UVO> 
RAŠOMA:

— Mes, visi Tarybų Sąjun 
go<piliečiai, nutarėme pavy. 
ti ir pralenkti Ameriką. Aiš

nusilupusi oda. Negalėjau su 
prasti, kas čia dedasi įnikau 
verkti Tuo metu motina išro 
poju iš po nugriovusio stogo 
čerpių, vilkdama apsiaustą ir 
tėvo drabužį. Jais apdengė 
mudu su seseria, nes buvo 
me kruvinai raudoni ir pliki. 
Naktį mirė mano sesuo. Žmo 
gus, to nepergyvenęs nega
lės suprasti tu baisių įvykių

To paties amžiaus berniu 
kas Toshihiko Tanabe rašo:

— Tą rugpjūčio šeštąją die 
ną, apie vidurdienį, kareivis, 
apdengtas krauju ir pu vais, 
pasirėmęs ant lazdos ir, at 
rodo, nuolat besiruošiąs kris 
ti, įsvyravo per priekines na 
mo duris. Tai buvo — to aš 
niekada neužmiršiu — mano 
mylimas tėvelis. Džiaugsmo 
pagautas, aš jį apkabinau 
Bet mano laimė buvo trum 
pa. Po kelių dienų jis mirė.

ku tai ir padarysime. O kai 
mes jus pralenksime, gal ir 
pasirodys koks plyšys — tai- 
nieko Mes tarybiniai žmonės 
mokam greit viską užtaisyti .. 
Mums, va koks svarbus uždą j 
vinys iškilo: įvykdyti septy- 
neriu metų planą per penkė- 
ris metus Mums šis septyn-^Ą'. 
metis labai svarbus: mes j^r^ 
šiuos septynis metus pasi^-’^ 
sime Ameriką, pagaminsime ’ 
tiek maisto kiekvienam žmo
gui, kiek pas jus, Amerikoje.

KITI SEPTYNMEČIO 
«PLANAI»

Per šį septynmetį greičiau-

Leonardas Žitkevičius 
s—*

Atsisveikinimo žiedas

Segė žiedą man sesuo —
Aš beveik verkiau.
Staugė viesulas ir šuo, 
ir kaskart klaikiau.

z\tsi«ėdau ant akmens
Tolimam krašte.
Dingo pasaka piemens,
Liko tik rašte.

Liko žiedas, kaip žaizda.
Gilumoj širdies
Niekas niekur niekada
Taip nebežydės.

šiai re ks vėl įsikelti į kai 
urs, kaip ir anksčiau buvo, 
gal prisimeni Seni žmonės 
tai bijo, sako, kad jų pirkios 
jau supuvusios, bet juos pa
drąsino - sako juk bankas 
paskolins pinigu ir galės sta
tyti naujus Mat gyvenant 
vienkiemyj^., sunku , brigadi 
ninkui į darbą išvaryti žmo
nes — daug laksty o Kaime 
bus patogiau. Kaip visur, taip 
ir a mus pasitaiko niekadė 
jų. kurie prie savo 60 arų 
sklype io paima ir prisideda 
koki arą visuomeninės kol
chozo žemės, o paskiau ir 
nau-dojasi visuomeniniu turtu. 
Kai būsime kaime lai vie o 
kaimyno sklypelis ribosis su 
kito Na tada kolchozininkas 
jau neduos nė pėdos nuarti 
nuo savo sklypelio.

— 19'5 m Lietuvoje rengia 
ma dainų šventė, kuri pasak 
Liaudies meno rūmų direkt 
S. Sverdiolo. būsiant padėka 
partijai ir Vyriau.-y bei už be 
galini rūpe>ii sietuvos gerove 
ir Kultūra». Gegužė- 11 <1 
Kaune Įvyko vad apžiūra» su 
specialiai priiaiKiniu šūkiu 
«I mu bu su daina* Numatyta 
atrinkti is peuKiu tūkstančių 
d »lyvių stipriausius men • -a 
vi veiklos kolektyvus loję 
apžiūroje varžėsi ne tik cho
rai bet ir dainų, šokių kol e k 
tyvai, instrumentalistai, pučia 
mieji ir v^irudiiiia. Miku*»- 
uài, >xaimo ni.puiijo iT -v..

Nė nežinau, kur mirė moti
na, nes ji visai nesugrįžo.

Borni; kas Kazi o Mori pa
sakoja apie matytus nelai 
mingųjų apdegusius veidus, 
raudonai juodus ir ištinusius 
Mergaitė Kiyok< 'lanaka m t 
tė medžio atplaiša, įsmigusia 
j žmogaus akį Žaizdų degi
nami. daugelis šoko j van
dens kubilus, kiti susmukę 
pa elėse maldavo vandens, 
kiti siurbė purviną pakelės 
vandenį Daug kur gulėjo vai 
todami apdegę pusgyviai žmo 
nės Viena motina laikė mer
gaitę, apdengtą žaizdomis ir 
išdegusiomis akimis.

visi tie vaikai skelbia, kad 
nėra baisesnio dalyko už ka 
rą Jie meldžiasi kad tokios 
baisenybės nepasikartotų Ta 
čiaus jos neišnyks, jei žmo
gus kultivuos tik gamtą, o ne 
pats save, Šiais laikais tarpu

MŪSŲ LIETUVA

Lietuvos Gyventojai Priešiškai Nusiteike Pries

Rusu Kuiturc, Eigsend
T- ą n^ekoio neseniai iš Lietuvos atvykę — Nuoširdūs san
tykiai su ne rusų tautybės žmonėmis — Kaip lietuviai žiūri 

i tarptautinio gyvenimo į vylius, kokia judėjimo laisvė

(Elta) Su atvykusiais iš Lie 
tuvos EL i OS atstovas turėjo 
eilę pasikalbėjimų Šį kartą 
jie buvo paklausti apie lietu 
vos gyventojų nuot ikas apie 
ju politines pažiūras apie 
tai, kaip Lietuvoje atrodo ju
dėjimo laisvė.

Jaunimą*- labai domisi gy
venimu Vakar — pasako 
jo neseniai iš Lietuvos atvy
ko m nuotaikos, dange oi 
atvejų, skiriasi nuo vy esnii:- 
ju. Taip vyksta policinių te 
mų diskusijos bet daugiau 
gaivališkai - neorganizuotai.

Būdinga, kid žodis «oku
pantas* viešai retai panaudo 
jamas. Tačiau, i ; sakoma: 
•atėjo, užėjo rusai, rusų val
džia», jau aiškiai išreiškiama 
okupanto sąvoką. Kalnui 
šiandien sutikti rust s I ietu- 
voje — jau kasdieninis reiš 
kinys tai apie nacionalinį 
skirtumą pamirštama. ‘ is dėl 
to rusų elgsena, jų kultūra 
visuomet sutinkama prieš š- 
kai Gyventojai ypatingai ne
mėgsta rusų viršininkų, o pa
taikinti (gal kartais ir nuošir 

saviai atskirų žmonių santy
kiai vra tvarkomi tisiniu 
nuostatų tač’au santykiai tarp 
valstybių tebėra beveik džiun 
glių mo alės stadijoje, kur 
dar viešpatauja savivaliavi
mas, prievarta. imperialist]- 
niai grobimai. Kiekvieno pa
reiga — daugiau įnešti į gy
venimą žmoniškumo, stengus 
kad didžioji tautų auklėtoja, 
religija, kuo sėkmingiau ga
lėtų plėsti savo įtaką. Kai ša
lia technikinės p žangos eis 
ir moralinė pažanga, kai me 
džiaginir.s laimės didis dva
sios progresas, tik tada bus 
galima tikėtis, kad tautos ir 
v Istybės iškylančioms prob
lemoms spręsti suras geres
nius būdus už karus ir atomi 
nes bombas.
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džiai), o kili nori pabrėžti sa 
vo «broliškosios tautos prana 
Šurną». Tai lengvai pastebėsi 
pas menko išsilavinimo virši
ninką Jie dažnai vaizduoja 
«po itiniai subre dusins», gi 
lietuviai jų nuomone, reika
lingi perauklėti ..

— O kaip santykiai su ne 
rusų tautybė? ateiviais?

— Jie žymiai švelnesni, 
daugeliu atveju ir nuoširdūs, 
ypač su Kaukazo tautomis, 
kaip su arm- nais gruzinais, 
azei baidžianieč a.s Jų tnrpe 
atsiras daug tokių kurie . ūsų 
net daugiau nemėgsta kaip 
pabaitiečiai. Beje, antisemi
tizmo nuotaikos Lietuvoje ne 
pasireiškia.

Antisovietinių anekdotų Lie 
tuvoje išgirsi labai daug. i>i a n 
d'en pe laisviau pasklinda, 
kaip Stalino laikmečiu. Nau
jais anekdotais dažnai paly
dimas kiekvienas naujas po 
litinis įvykis ar naujos Chruš 
č ovo reformos, l artijai pri 
klausą laikomi ne tiek išdavi 
kais, kiek karjeristais, parsi
davėliais.

— O kokios Lietuvos gy
ventojų pažiūros j tarptauti
nio, politinio gyvenimo reiš
kinius. karo, taikingo sambū
vio klausimus — toliau atvy
kusius klausė ELTOS atsto- 
vas.

— Vengrijos, Berlyno, Sue- 
so įvykiai lietuviams sudalė 
įspūdį, kad Vakarų diploma
tija yra nelanksti, neryžtin
ga Tikima, kad karinės ga
lios atžvilgiu Vakarai yra la 
bai stiprūs, bet nemenkina
mos ir Sovietu Sąjungos jė 
gos Tikima ir Vakarų valsiy 
biu ekonominių pranašumu 
Jei kas nesutinka su Sovietų 
politika, lietuviuose įsigyja 
simpatijų Pvz , Tito atskilus 
nuo Stalino. Jugoslavijos pre 
zidentas lietuvių tarpe turėjo 
dideles simpatijas Gomulkos 
Lenkija mažai skirias a nuo 
sovietų. Vis dėlto laikoma, 
kad režimas Lenkijoje esąs 
švelnesnis, kad tai daugiau
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nacionalinis lenkų režimas.

Jei apie naują karą mažiau 
begalvojamai (nukentėtų abi 
pusės), tai dažniau prasitaria 
ma apie įvairius vietinius ka 
rus. Esą, tokių galėtų kilti ir 
Europoje. Dėl atominio karo 
tokia nuomonė: dauguma tei
gia, kad atominiai ginklai ga
li būti ir nepanaudoti, tačiau 
pavojus laikomas visu^ vie
nodas. O jei kiltų atominis 
karas, tai, manoma, Pabalti- 
jys galįs būti sunaikintas.

Taikingasis sambūvis su Vą 
karais? Apie jį daug rašoma 
spaudoje, o dėl dabartinės 
tarptautinės padėties, ypač 
Vidurio turopoje, juo mažai 
ir tikima.

— O kfip atrodo judėjimo 
laisvė Lietuvoje? Kaip su ke
lionėmis į kitu.-- sovie'inio blo 
ko kraštus? Ar dažnos ke
liaujančių kontrolės?

— Neseniai gyvenę Lietu
voje pasakojo, apsigyventi J 
k tus sovietų bloko sateli i- 
nius kraštus leidžiama vykti 
tik buvusiems tų kraštų pilie 
čiams, Prof sąjunga ir parti» 
nė . rgariizaciia nūs -rendžia, 
kam leistina la kinai išvykti, 
Vėliau pildomos anketos ir 
tvirtina partijos komiiet; s, 
Jei nerandama dideliu ‘nuo
dėmių», jau duodamas leidi
mas

O Lietuvos ribose galima . 
keliauti laistai, r ereikaIii gi 
leidimai ke iaujant ir į kitas 
sovietines re publikas. Soviet 
ti oje keliaujant, su kontrolė'1 
mis paprastai susiduriama tik? 
uždraustose pasienio Zonose/ 
vle-buiyje mimo au , turi t>ū><? 
ti patiektas pasas J<i būna» 
ma ilgiau kaip tr\s paros, 
ie kalmga pasą regisi) uoli, 
Tai atlieka viešbučio admi 
iiistracija

«30E=s

— Muitai senovės Lietuvo. 
je buvo imami prekes (ve
žant ir išvežant Iš pradžių 
jie buvo įman i natūra, o p. S 
kui pinigais.

Muitus rinkdavo arba sam
domi muit.-ninkai, arba teisė 
juos imti būdavo išnuomoja» 
ma (daugiausia žydams) Ga
vusieji tokia teisę imti mui» 
tus. turėdavo sumokėti me
tams sutartą sumą

Muitai buvo renkami ne 
tik už Įvežamąsias ar išveža- 
mąsias prekes, bet ir už nau- 
dijimąsi keliais, tiltais, kel
tais

Kas išsinuomuodovo teisę 
rinkti muitus, paprastai turė- 
d ivo neblogo pelno

— Amerikos Jungtinėse Mals 
tybėse iki XIX amž pabaigos 
buvo labai paplitę bizonai, ' 
bet jie buvo išnaikinti, ir kas 
liko tai tik zoologijos soduo
se ir ten, kur saugojami. Be
veik i*n\ko ir bebrai.

Kordiljaruose yra dar kiek 
pilkųjų meškų, o šiaurės ry
tuose briedžių ir rudųjų lo
kių

Jaguaras retai sutinkamas.
Daug dar yra miškuose lū 

šių, kiaunių, ūdrų, barsukų, 
apašų, audinių, lapių.
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AR REIKIA ATEITININKUS PANAIKINTI?
A ŠKU, KAD REIK A PA- 

NAIKI NTI M u ms sąlygos, to 
Idos kokios buvo prieš 50 
metų, drastiškai i aBikeitė. 
Mes dabar netuim jokio aiš- 
kaus priešo nei tikslo Čia gi 
leidžiama lietuviškai kalbėti 
ir sa a religija praktikuoti. 
£ia Brazilijoj nereikia kovo
ti už teises, kurios jau seniai 
buvo užtikrintos

Pažiūrėkim j mūsų padėtį 
išeivijoje realistiškai: mes 
čia nutau'tėsim. nes toks yra 
Brazilijos asimiliacijos proče 
Was Mūsų vienintelė viltis 
yra izoliacija nuo nutauiimo, 
nuo kitų tautų pavyzdž ui: 
persikėl 1 j Hondūrą Bet mes 
hė vienas to ne žada m da 
ryti

Kas dabar pašidarė su aiei 
tminkais? Pavirto j lok| «Clu
be social Ateitininkai nėra 
'Susirūpinę suprasti Savoją 
.Ideologiją, o ap.e jos įgyveii 
dinimą nė nepagalvoja Mes 
gyvenam religiškai tik sek 
mtiieniais. kitom dienom 
kaip kam patogiu o mūsų 
Ium» «visa atnaujinti Krisiu 
įė* įial KtaS kaipo sūkis o nė 
Vedamasis pr ncipas Pato
giau ir geriau mimu šsireikš 
ti po tugalų kalboj, nes mes 
'taip įpratę ir taip mokyklose 
’išmuksiaoi. Keikia tslminvi, 
kad mums sąlygos yra visai 
kitokios. Mes pirmoj vietoj 
vietoj urime būti s, eciaiis 
tai kad gautumėm geresnį 
užiirbį. n gu koks f ii-tens 
ar intelektualas Tarp ei, jei 
gu nor< būsi u m suces-o na 
'vida», tai reikia >AL pirmoj 
eilėj dirbu nes tad kiti nepa 
dės nors tu jiems daugiausia 
padėtum Pagaliau, kode i <ie 
draugauti su svetimtaučiais, 
— jie dažniausia iš labiau 
pasiturinčiu šeimų jie įdomės 
’m, laisvėm o lietuviai tik 
mėgd'a ginčytis. Mes etur m 
atsiskirti nuo pasaulio mes 
norime juo pasidžiaugti, kol 
in s jauni

Mė, nė urime kištis į kitų 
reikalus ypač su tuo «visa 
atnaujinti Krúftüje», o jėmu 
norim, galim įstoti į «vção 
Católica», argi ne tas pate? 
Ten to paties tikslo siekia.

Be to, mes turėtumėm paši 
daryti vadai brazilų tarpe 
nes to jiems reikia, o tarp he 
tuvių yra labai sunku iškilti 
ir prasimušti.

Mūsų dabartiniai tikslai nė 
ra r e a I i s t i š k i! Mes ne 
žinome, ar kada galėsim j 
Lietuvą grįžti!

‘BET.. gal ir nereikia pa
naikinti.

Ateitininkų organ ''«»■! ja j uą 
Jvgog, koRiVic hūvn nrjnš *>0 
m ‘tų nėra pasikeitus*"*, kai o 
d mg kas mano Ateit ninku 
i i Ha gavn p-adžią užsienyje 
ir iš ten atsira >o mūsų ideo 
logija. mūsų tikslai, kurie šiais 
laikais mums vėl atsidūrus 
užsieny. tremtyje, labini 
mums išryškina mūsų ideo>o 
gijos ir tikslų |gy Vėndm imą. 
Kai Histeigė ateitininkai, jie 
tūrėjo tiksle «Visa atnaujini* 
Kr stojas kurį Įgyvendino ko 
vodami prieš kytanij ateizmą, 
n i h i l i > mą ir prieš renginį moks 
linininkų nosis a.ymą Taipgi, 
man atrodo, kad AraZdijojė 
panašūs yra priešai jeigu nė 
prieš pragmaazmą reikia ko
voti, Vfcti reikia prieš tokį pa 
tj aieizmą, kurį sK.eidzia in« k 
suninka) ypač Uarvenisiai ir 
komunistai

Mūsų pade is )švi\)j»jv nė 
ra tragiška ne) bepriisiuisua 
Mes galime išlikti lietuviais 
iki kol liks noras išlikti lie
tuviais .Xei vienai tau.ai nė
ra įmanoma atskiru, izviii.u.i 
save nuo kitų tauių. reikia 
priimti takią, kad mes neiš 
vengsime pasisuMn’i kaikurių 
idėjų, bei mes galime ir tu 
rėtumėm pasisavinti tik ge
riausias ir ve’* ingiausias ida- 
j.<s Dabartiniu laiku lietuvių 
tauta turi pasakišką progą 
išeiti augštUosius mokslus, 
praturtėti savąja pasaulėžiū
ra. ir atkre pti pasau'io akis 
į Lietuvą ir lietuvių tanią

Pažvelgus iš šios pusės ne
abejotinai atrodo kad ateiti
ninku tikslai ir sąlygos yra 
tik tiek pasikeitusios, kad jie 
pasidarė platesnio mąsto, bū
tent pasaulnio n ąsto, ne 
vien tik lietuviško Kai kam 
atrodo kad mes neturė utnėtn 
plėstis, bet kaip mes galime 
išlikt ištikimi saviems prin 
cipams bei idealams, jeigii 
mes neanaštalausime kur r**i 
kia apaštalauti žodžiu, min 
tinis ir svarbiausia pavyzdžiu.

Kažin kokiais sumetimais 
kaiKurie indiv dai sako, kad 
ateitininkų organizacija pasi
darė «Clube ^Social-. iš tiesų 
taip nėra, mes vistiek kad 
iiors ir retkarčiai yra gyvai 
padiskutuojami gan svarius 
klausimai O kad mūsų ateiti 
ninku organizacija duoda pro 
ga lietuviams ir lietuvaitėms 
sueiti pasikalbėti, 'tas nėra 
blogas reiškinys, nors nėra 
tokio dalyko, kurio hegblėtų 
būti nustumtas į kraštutinu 
mą To dalyko turi kiekviena 
organizacija ir kiekvienas 
žmogus vengti.

D U Si
’"nu sesute p tikins gėlės, 
O man kardas prie ša'ies. — 
Tau akis plaus ašarėles.
Man gaisrai kelius nušv es

riau rlmoti. manęs lauk i — 
Man kovoti mirtinai 
Gal sulauksi manęs jau u» 
jei beslėgs ši lti kapai.

O jei žūsiu už tėvynę.
Gindama vardą Lietuvos,
Tai žvaigždutė vakarinė /
Pas mane Tave a ves

Tnt smėlėto mano kapo 
Prisodinki daug gėlių.
O kad jos gražiai žydėtų 
Palaistyk vandenėliu

MÜSU PASAKOS

Protą Nupirko

*’a■ rer miestą ėjo senas 
•<n ’ jpkpc žmogus ir šaukė:

— Protą parduodu! Pirkite 
Jiš manęs protą! Kas norite.
pirkite protą!

Tuo laiku važiivo karalius, 
sustojo ir klausia:

— Kiek nori?
— Du šimtu muštinių — at 

sakė senis
— Kaip aš na imsi u nrota, 

kad jis rankomis nepa ma
mas? — vėl paktus k a ra
lius.

Tautiškumo idėją kaikinie 
žmonės iškraipo ir pastato 
kaip ul rapatriotiškumą arba 
naciona izmą dažniau pava 
dinta fašizmu Žin> ma. yra 
tokių kurie tiek gerbia lietu 
vių kalbą l»ad kai nėra būti 
no reikalo jos nevartoja.

MtiTfts moksleiviams kurie 
m kinaši sv»tmšalių n oky- 
klose, su«idaro si’iiariiu. kai 
niurna atrodo kad lietuviu kai 
boję trūk-ta žodžių Tas tik 
tai yra ženklas, kad mes tu 
rėtumėm daugiau lietuviškai 
skaityti, ir pasimokyti.

Tokio t’k'lo kokio steni- 
nink i turi kovoti už Kristų 
ir lietuvybę, neturi nei viena 
organizacija Mes tą turime 
atminti ir negalia e sakyti 
kad. ot, tokia ir tokia organi 
zacija dirha tą pati darbą. 
Tas nėra tiesa nes ie tokių 
t'ks’.u neturi Atsidūrus šita
me krašte mes turime mūsų 
veik ą pritaikyti prie dabartį 
nlų sąlygų, turėdami prieš 
akis mūsų idealą. Kristų.

— Aš pasakysiu, karalius 
žinos, *r bus viekas. — n; aiš 
kino senis — Tik pirma rei. 
kia sumokėti.

Karalius sumokėjo, o senis 
ir sako:

Dabar, karaliau, turi sa
kyti: «Ką darai, daryk, tik 
ž ureK, kas paskum bus.» 
Taip reik'a dažnai šaky;-.

Praėjo nedaug laiko, dva- 
r:.':kia’, kožin •.-<•<> t op u-
ti, susitarė karalių nužudyti. 
Tas darbas buvo pavesta ka 
raliuos kirpėjui

Sutartą dieną kirpėjas nuė 
jo pas karalių barzdos skųs 
ti. Karalius, sėsdamas krės 
lap tarė sau garsiai: «Ką 
darai daryk, tik žiūrėk kas 
paskum bus » Kirpėjas pagal 
vojo. kad karalius tuos žo 
džius būsiąs jam taikęs — 
kad jis jau žinąs piktadarių 
sąmokslą Puolė kirpėjas ka
raliui į kojas ir prašo dova 
no jamas

Už Ka turiu aš tau do 
vanoti — k'ausia karalių».

— uk vis vien žinai kara
liau kad aš esu kaltas, — 
prisipažino kir * ėjas ir išaiš
kino visą sąmokslą

JUOKAI

— Duktė: Aš negaliu tekė
ti už jo Jis yra ateis as ir 
netiki i pragaru

- Mama: Tekėk už jo, ir 
tarp mudviejų, mes {rodysim 
kad yra pragaras.

— Moteriškė (Irena?) maši
nų taisymo garaže: P įtaisyk

P I K N I N K A S

Rugs 7 d (7 do Setembro) 
S Paulo Moksleiviai At kai 
rengia pikninką i CHACARA 
SANTO EL’AS. ant 17 kilo
metro E>TRAOA DF COTIA, 
kur yra daug gražios vietos 
ir gera baseinas (piscina) k u 
rią galėsim naudoti.

Rezervuotu autobusu ne
bus r gražią teta galima 
paniekti pa prastais autobusą s 
kurie išvažiuoja kas 2 min 
iš ^uhangabaū visai prie Av 
São João (kur ank<Aiati būv.» 
Cine 1) 3edro Ii) Kol onė į 
'vienę pusę kainuoja Cr.$55(io

Visi norintieu dalyvauti, 
prašomi atvykti - nereikia 
iš anksio pranešti, v Želi <»s 
jaunimas susirinkti jirie baž- 
nyė os 6 vai ryto — iš kur 
kartu išvcžiuos

Tik ne amirškite pasiimti 
užkandžių ir vandenų, nes ten 
arti nėra kur ganu

Po piet yra numatomas lie
tuviškų šokių, dainų ir žaidy
nių popietis

Tad nepamirškite Rugst 
jo 7 diena — CHACtRA SAN 
TO ELJAS - Km 17 da Es
trada de Cotia.

mano triubinimo signalą, — 
mano stabdžiai neveikia

- «Kas daugiau patenkin
tas: ar žmogus su m lijoo» 
kruzeirų ar žmogus su še
šiais vaikais9

— Žinou s su šešiais vai< 
IkdS.

Kodėl?
— Žmo gus su milijonu kru 

Zenų nori daugiau

— Kolega, kodėl nevedi? 
Juk jau ir studijas baigei, ir 
gerą tarnybą gavai

- Mūsų įstaigas viršinin
kas griežtai uždraudė tarnau
tojams azartinius 1 Šimus

— Tėvas: Nuostabu, ar ne, 
kaip viščiukai >š kiaušinio 
iš enaa?

— vaikas: Bet kaip jie 
įlenda?

— Mergaitė: Ačiū labai už 
dovanėlę.

— Teta: Vaikeli, nėra ni 
ką padėkoti. -

— Mergaitė: Žinau tetule, 
bet mamytė sake, kad vis
tiek reikia.

— Kaip ilgai Adcmas su I® 
▼a buvo rojuje?

— Iki obuoliai prinoko.

ilú““ •«iUU!IUllhiíl|j|
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Lietuvi1 ' : ;
Klausyk ir'remk

.Lietuviška programa
kuri i yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

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

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

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

M KLONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DU3DA NEMO 
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS
- IRENE GRITÉNAS

Advogada
ESCRITÓRIO í RESIDENCE.

Praça da Sé, 323 - 10 c/101jj02 Rua Coelho Neto, 281
Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente

. -

Escritório Contábil Vila Žolina S/C Uda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ HONESTIDADE — PREÇ05 MODICOS

PRANAS, & CIA. LTD A 
Madeiras -em gera

SEDE: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone. 52-0229 í 
Endereço Telegráfico: « C A R I U N A » |

Rio de Janeiro |
~ • <i'- no^és Município de

Nann: p Estado de Mirras Gerais
Serraria «

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - r'ontiatos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merda' - Registros de firmas na Junta f'omercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais em geral - Contratos de 
locações - artas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
KIRPTO IR SIUVIMO OKYKLA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį
Pa que das Nações 19 vai 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą:

Jaçana klierikų kopi; 7,45 vaL 
, Bom Retire, 10 vai.
jUtinga 18,00 vai.,
Trečią: 5

.C ’ '

[ Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai., .
Lapa ,16 vai., •
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai? " 

», .i-', ’ - > ‘ •“'•'.'/•T.
Pa s kultinį: * ( ;į
Vila Anastacjo ^SO.vai.,

LIETUVIŠKŲ programos 
TRANSLIACIJOS :

(Lietuvos laiku) >$

VATIKANO RADIJAS ?

Kasdien 20,15 iki 20,50 vali
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

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

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lítuania» yra trán» 
liuojuma ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 misi.

: í PRAÇA SÃO JO DOS CAM kOS, 8 - SALAS I E2 - 
FONE: 63 6005 VILA Z LINA - SÃO PAULO

’ ■ Į Į —......................  —v

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

iPAVI-ILCiMf) '■
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

“PAVI LON IS”
Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 884 - 902, caixa 

posta) 411? • Vila Zelina lei. 63-4130 São Paulo.
čia yra didžiausias oasirinkimas. dideliais ir ma- 

žesriiais kiekiais. Įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams daliu.

“ J €> IF II J A ’*
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 "’’•õfissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklų- d!: e-vu- v-Sofiją Misiukaitę 
------  Rua oa Graça, 381 •— casa 6 — Bom Retiro ------

o I U V E j A S

POVILAb AMBhOZiVlClUb 
’ Rua dos Ciciames, 510 (sėdė 

" própria) — Vila Belą

-null
.Üt" <!1’ ■■■"«

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas. LAURO SANDRON vyriškų rūbų

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

São Paulo
h Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

••'■ri-; ATSTOVAI íAieSlOIU VANDENS Y

1 0 M Ą < / C A K KIF FI ,H„.
ia 1 > ’ . / .tt iiyrr ’.mo nas gėrimas

k trio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienodi,šiai pripažinę. Ptoandykiie. 
įsitikinkite ir visions naudokite

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

Caixa Postai 3967 -■ S Ã O PAUL O

««B H ' --
• • • • • įJJi • • • • •

Casa Sprindys & Čia. ‘
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-59^5 

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
Įrengimui namu reikmėns ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

'.tJCCITCCIC CONTÁBIL

/.NAJCiMENTO į
. .L M ;

Irmãos Nascimento
J C S.e SP. N>0 5.484

3 Atlieka firmų atiuaiymus, perleidimus, komercines Í 
p ir industrialtnes anyskaitas sutvarko dokumen- 
l? •> tus, sudaro sutarus surašo prašymus ir Ri- 
{ . . .. , tos rūšies darbus, atlieka.
i Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas f 

Av, Zelina, 831 - Vila Zelina -- Tel. 63-7140 - S. Paulo i
• • .‘ i - - ; ' g i.’-. ' 1

5??sçM«Ms:::s?i:s:tós 8!M!*8!8!SHH!!®ssssKS3!SK6s:KS85KMSH»!£:K:5"55":s::3::p!:s::::!::t:w!:::!SiaBa

Statybos medžiagos santėlis ir įvairių geležtmų daiktų, indų .bei darbo.įrankių^ 
krautuvė tiktai nas if

JAKUTIS & LAPIEHIS LTDi .;. . s. v - v ■ * • •
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

ŠILUVOS ATLAIDAI

Negąiėdaffii pasiekti Šiluvą, 
tai nors stenkimės Marijos 
garbei ateiti į lietuviškas pa 
maldas rugsėjo 8 d. sekma
dienį į Vilą Zeliną, 
| Jàçanã 8 15 vai į Bom Re 
tiro ama !n z kolegijos ko
plyčią 10 vai. ir Utingą 18 
yal.

PERKELTOS PAMALDOS

Bom Retire nuo rugsėjo 8 
d. sekma lien •> perkeliamos 
lietuviškus pamaldos iš Šv. 
Edvardo bažnyčios į Santa 
Inez kolegijos koplyčią, Rua 
Tres ios kiekvieno mėnesiu 
antrą sekmadienį 10 vai.

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BR\z luoje nar ų žiniai

L S B valdyba praneša, 
kad š m rugsėjo mėn 22 d. 
15 vai. Sąjungos rūmuose. Vi 
la Beloje, yra šaukiamas vi 
«uolinis nepaprastai* narių su 
i iriuKimas (-'ssembleia <<eral 
Extrauni maria) namų Sąjun- 
gos įstatu s varstymui ir pa 
t «'irjnia.ui

Ne.-usir nk - kvorumui 1| 
vai. po 3" rainučiu bus šau
kiamas antras nari i susi in 
kiraas tam pačiam tikslui ir 
skaic sis teisėtu bet kuriam 
narių skaičiui dalyvaujant.

Prašome vis narių apši
ltu keti pilnai nario mokestį 
nes neapsimoKeję. negales 
u tiy vąuti nei balsuoti šaukia 
mame nusirinkime.

Kas iš narių pageida u su
si ,ažinti, prieš susirinkimą, 
su naują Įstatų projektu, pra
šoma kreiptis pas Są magus 
iždininką p. Joną Jodei) se
kančiu telefonu 52 3424.

L S 8 a .JÍBA

— Grįždama iš .Argentinos 
p lė S ^arael ūn Hė buvo 
sustojusi kelioms dienoms S. 
Kaulyje. Ta proga rugpjūčio 
mėn. 29 d. vakarą Dr. J Ba
sanavičiaus vardo mokyklos 
rėmėjų būrelis suruošė ma'o 
mai viesulai p ieniiibą J anas 

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

f

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, ka p įvairiu 
bylu, vedimas. inxentariiu sudarymas deskitis doku 

mentu atitaisvmas, nuomininku išmetimas ir kiti narbai. I
Av. Liberdade, 47 9 o Andnr Res : R Fernanda Falcão, 35
Fones: 37 0395 35 5650 , 33 *011 São Paulo

SÁ'! o AS SAVUS!
/*ala kykime lietuvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aoarecida, 204, Bairro Tre- 
membė lietuvis A. Laurinavičius tari Įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimu fabriką
LAURINAVIČIUS ANTANAS & ČIA LIDA,

Jei reikia gėrimų pirma pas teirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibu<u 
iki galo Vila Albertina.

PRANEŠIMAS

tacio mokykloje Čia viešnia 
pademonst avo filmus iš da
bartinės Lietuvos, ypač iŠ 
Vilniaus ir Vilniaus krašto, 
taipogi matėme Kauną ir jo 
apylinkes. Kitame filme buvo 
parodyta Lietuvos Kultūros 
Kongreso vaizdai Jungtin se 
Amerikos Valstybėse ir kiti 
lietuviški parengimai. Filmai 
buvo palydimi komentarų, ir 
lietuviškos muzikos ' atant 
gimtos os šalies vaizdus ne 
vienam suvirpino širdį prisi
minimai tų takelių, kuriais 
vaikystėje ir jaunystėje buvo 
vaikščiota, kai kas ir ašarą 
nubraukė vogčia..

Po filmo, kuris užtruko ap e 
2 vai., būrelio pirmininkas p. 
Petras Žarkauskas, p.p. Ku
biliūnų šeima, p Bartkus ir 
p Juozas Karpavičius paruo 
šė kuklią vakarienę, kurios 
metu buvo nuoširdžiai išsual 
beta lietuvybės klausimais ir 
pa.-aK.via Keiela padėkos Kal
bų mielai viešniai.

Filmo pasižiūrėti buvo su
sirinkęs gražus būrelis žmo
nių, daugumoje iš Lapos ir 
V Auastacio, keletą asmenų 
buvo ir iš V Zelinos.

Kadangi buvo pervėlai su
žinota apie viermos atvyki
mą. lai ehespė’a suorgani- 
ziio*i platesnio mąsto priė- 
mimo

P p. Bareišių ir p.p Kuzmų 
šeimos dėka p iė s Narkeliū 
nuitė galėjo geriau pažintis. 
Paulo miestą ir jo priemies
čius įdom: snes vietas nufil
muodama.

Penktadienio vakarą vieš
nia švyko atgal į JWbes, 
o iš ten vyks į Kanadą, kur 
dalyvaus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seime jvyks- 
t n iame šio mėn pradžioje.

Aeroporte susirinko gražus 
būrys palydinčiųjų, kurie bu 
vo tikrai sužavėti malonios 
viešnios asmenybės, tikėda 
miesi, kai žymu j' lietuvių 
žurnalistė dar turės progos 
apsilankyti Brazilijoje ir pa
virš i čia ilgesni laiką

H Mošiu&Kienė

- JUOZO JAKUČIO kandi 
datūra į vereanorius yra už 
registruota S Paulo Regu no 
Rinkimų Tribūnole. Visi bab 
suotojai įsidėmėkite gerai J. 
Jakučio nr 1 3 3 8. Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

— Vyrų Brolija 8 d rugsė
jo ruošia pik įlinką j Praia 
Grand- Užsirašyti pas valdy 
bos narius. Rx to 5.30 v- I iš 
klausys šv mišias ir po mi 
šju 6 vai vyks autobusai- į 
Praia Grande Programoj bus 
pasilinksminimas giojam lie
tuviškai muzikai

PAIEŠKOJ MA>

Brolis iš Lieti s puosko 
savo brolių gyvenančių Bta 
Zilijoje. Prano ir Jono ac 
ševičių ô M. kilę iš Kauno 
srities. Kruonio valsčiaus, su 
g i inkų kaimo ieškantieji 
arba apie juos žinautieji pra 
šorai pranešti šiuo adresu: 
/ v Zell na, 515.

-i-UKriAlN lEČ'AI KVIE
ČIA. Ukrainiečių organizaci
jos rugsėjo mėn. 15 d kvie
čia į iškilmingą minėjimą pa
gerbti genocido aukas. 193 
m Kruščiuvas išžudė ir badu 
išmarino milijonus ukrainie 
čių. Šia proga kalbės bu ęs 
S Paulo estado parlamento 
pirmininkas Dr Roberto de 
Abreu Sodré ’’r vereadora 
DiRce Sales Cunha Braga. Mi 
nėjimo vieta: São Bento gim 
nazijos salė. Laika» — 16 
vai Lietuviai, palaikykime 
bendro likimo draugus daly
vaudami jų ruošiau ame mi" 
nė jime.

— Klišių šeima praneša,

LIETUVIAI; DÈ M E SI 

Pakeistas Lietuviškos Programos per Radio Clube

Santo Andre klikas

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d spalio lietuviška radijo 
S3 89 

programa, kuri vakarais būdavo pusiau devintos (20 3^vai.,) 
laikinai bus transliuojama 7 vai vakaro sekmadieniais. To
dėl visi radijo klausytojai prašomi atkreipti dtnėšio. Lietu
viška programa per Radijo Ch-be S Andrė 19 (7 vai)..

«o -a* <•» ♦» »» e» ••

kad už Klišių šeimos mirusius 
narius šv. mišiosee egzekvi
jose kurios bus 7 d. rugsėjo 
7 vai V Zelinoje.

- GENDRUDA AÜGONIE- 
NÉ, 82 m. amžiaus, kilusi iš 
Pakuonio mirė 30 rugpjūčio. 
Palaidota S Caetano kapuo
se. Nuliūdime paliko dukto- 
ris Mariją Kaz'auskienę Ago 
tą Jakubavičienę sūnų Jur 
gi marčią žentus anūkus 
Septintos dienos miš os buvo 
V Zelinoje 5 d rugsėjo

Už Nikodemą Kirmėlą 
30 tos dieno mišios us 9 d. 
rugsėjo 7 30 vai V Zelinoje.

aiškai: W Bazilevski, 
J Rusevičiu* Elz amaliu- 
uiė ei M Čiuvinskienei V 
Kulkai Šermiikšnienei. Ši 
monsiėns J. Musteikytei, l. 
Skurkeviėiūtei, O Masienei. 
J Ruragii’ Alb. tijūnėliui, 
J Bratkai skui v. Zakarevi
čienei i Kutkienei J óatku- 
naitei A ‘’inkevičiene:. A. 
Dirsytei. I a Tątarunui. v, 
Balčiūnui. A. Lazdauskui.

n-- . !■ '• • -■

(tęsinys iš 1 pusi )

labai silnnos, nors kai ku
riuose kraštuose, kaip Austrą 
Ii jo je (6 000 narių) ar Nauj. 
Zelandijoje (1 500) jos veikia 
p?r 40 metų Aust ailjns kom 
partija palaiko Maskvą, o 
Naujosios Zelandijos Peki 
ną Šalia Albanijos (su jos 
50 000 nariu) N Zelandija tai 
v enintelė baltos spalvos ra
sės partija palaikant Pekiną.

Azijoje, ypač jos pietryčių 
sri yse vi os kom. paritins 
konf rkte si. Mas va palaiko 

eKim> politika Kremlius te 
sol, d km simpatijų iš Indijos 
kom. partijos ir ke'iu smul
kių vietos arabų partijų.

(B D)

— KAINOS KYLA. Spaudą 
praneša, kad šiomis dienomią 
cigaretų ir kitų prekių bei 
reikmenų kainos kils 40 net 
ligi 50 procentų. Gi valdžia, 
ypač finansų ministeris sako, 
kad reikalai gerėja Bet prak 
tikoje to pagerėjimo neina 
tyti

— Naujai Brazilijos sostinei 
ir gręsia generalinis streikas. 
Jis gali kilti bet kuriuo ino 
mentu

— ADHEMAR de Baros ne 
dalyvaus Tito t-inikime. Tą 
dieną kur nors išvyks

PARSIDUODA SKLYPAS 
10 x 40 kv. met i abai gra
žioj vietoj 3 autobusu linijas 
V Remedies (už capa) praęa 
Sta. Hedviges. 3 Teirautis 
ten pat pas Tadą Šab'evičių

SKuYPAI ILHA.BELA
A CAPRI BR \SlLElRA

Gražiausias Paulinių pajūris 
Sklypai 15 00'1.00 įnašo, o li
kusieji ilgam išs mokėjimui, 

smulkesniu informacijų
Rua Ibititirama, 976 

su Leonardo Šukevičius

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokė pinui

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo- 
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Želi 
Doj. Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama. 976

V Zeli.ia

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus balus p. s 

JONĄ PETR KĄ 
jo paties batų krautuvėje 

Rua B de Ita 1.0110’14.1 , 262, 
4 o and, salfc4(6.’ltl J5-8873.

VILA ZEL'NOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597#

Rev Jonas Bružikas, S. L 
Igreja de São Gonçalo, Pra 
ça João Mendes, Sâo Paul»), 
tel. 36 2628. Brasil, >

Lankydamiesi Bon oje. Italijoje, apsistot jie naujai 
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečiu namuose:

^VILLA LITUANIA
Piazza Asti 25 (Via Casalmonjevaio 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA ITALIA

BãSite jaukią ąolinką, sve ką maistą ir nej erdeta kainą 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

-susitarta iš anksto.
; > , ■, ■. K» t EGi.l v VADQXYEê.

Lietuviukas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padansrėie iš

RADIO CLUBE S INI O ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilocikių bangomis, 

kiekvieną sekmadieni aštiionios ir pusę 20 30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gtttitadienio vardadienio 

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

São ^aiilo Fone: 63 5975.

SKAITYKITE IR 
P LÁ T I N KITE V I E 

NiNTELI PIETŲ AMERIKOS 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

lie^uvab.
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