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Grizusieji is Lietuvos nieko n<aujo nepasakė: 

patvirtino ka jau žinome

Rugsėjo mėn 30 d. Santos 
uoste buvo sustojęs ispanų 
laivas Cabo São Vicente vyks 
tąs Buenos Aires linkui. Šia
me laive tarp kitų keleivių 
buvo ir tuzinas lietuvių Jie 
g įžo iš Lietuvos, kurion bu
vę nuvykę trims mėnesiams 
atostogų. Bent trys ketvirta
daliai šių keleivių yra Lietu
vos okupantų gerbėjai Todėl 
ir informacijos jų priklauso 
nuo politinio antspalvio

Komunistas dabartinę Lie
tuvos politinę padėtį vaizduos 
vienomis spalvomis, o neko- 
munistas — kitomis.

Komunistui viskas gera ir 
teisinga ką Kremlius įsako 
ir daro. Tiesiog fanatiškai ko 
munistų žiaurų elgesį teismą. 
Pavyzdžiui vie o jų brolis 
grįžo iš Sibiro pusgyvis. Kon
centracijos stovyklos ir ver
gų darbas pakirto sveikatą. 
Bn lis rodos turėtų atjausti 
broliui, tačiau vieton užuojau 
tos teisina okupantą. Jis sa
ko: tegul nesipriešina val
džiai, tai netrems.

Bet paklaustas, keno ta 
valdžia, kuri lietuvius tremia 
ir žudo: lietuvių ar Maskvos? 
ir ar lietuvis neturi teisės o- 
kupàntui priešintis ir siekti 
laisvės; — prikanda liežuvį, 
nutyla.

Komunistai sako, kad Lie
tuvoje dabar daug namų pri
statyta Bet jau 20 metų jie 
Lietuvoj šeimininkauja O ko 
kia pažanga nepriklausomoj 
Lietuvoj per 22 metus buvo 
padaryta! Ir koks šiandien 
būtų Lietuvoje vaizdas, jei 
būtų laisva! Antra, tie namai 
yra statomi lietuvių prakaitu 
— lietuvių uždirbtais skati 
kais ir jų rankomis Tačian 
pagaminti gaminiai Lietuvos 
industrijos yra išvežami «pla- 
eion tėvynėn >I

įžengus Lietuvon tuoj pat 
pristatomas «politrukas», ku 
ris nepaleidžia svečio nė vie 
nos min. iš akių. Su kuo kalba, 
susitinka, kur važiuoja kartu 
eina «politinis palydovas». Net 
su namiškiais negalima lais 
vai, be politrūko pasikalbėti. 
O apie ką svečiai kalbėjo tu 
ri raštu informuoti savo vir
šininkus.

Tris dienas urugvajie.čiams 
Lietuvoje praleidus, paprašė 
juos jau namon grįžti Bet 
jiems paaiškinus, kad jie to 
kią didelę kelionę iš Urugva 

. jaus yra padarę ne del trijų 
dienų, bet tris mėnesius nori 
Lietuvoje praleisti, atatinka. 
uos įstaigos sutiko pratęsti 

leidimą Lietuvoje pasilikti. 
Daug nulėmė ir ta*i, kad dau 
gumas ekskursijos dalyvių bu 
vo ištikimi okupantų gerbė
jai. Bet nedaug keliavo. Vie- 
nuolika dienų praleido Birš
tone, kitas vienuolika - Pa. 
langoje, Birštone ir Palangoj 
daugumą atostogaujančių su
daro žydai. Apsistojimo cen
tras buvo Vilnius. Iš čia, kas 
turėjo giminių, važiuodavo į 
Kauną. Bet Kaune neleisdavo 
nakvoti. Turėdavo grįžti Vil
niun. Lankantis Kaune neleis 
davo pas gimines nuvykti. 
Vienas su savo giminėmis su 
sitiko autobusų stotyje.

Į kaimus bendrai neleidžia 
ma vykti Vienas jų buvo ga 
vęs leidimą. Žinoma, kartu 
vyko ir «politrukas». Tėviškė 
je galėjo pabūti vos dešimts 
minučių. Lietuvoje nev sas 
vietas, miestelius leidžiama 
lankyti. Spėjama, kad į tur n 
čias strateginės reikšmės, pa 
vyzdžiui, kur yra kariški ae 
rodromai ar kitos panašios 
vietovės neleidžia vykti

Lietuvoje daug rusų. Yra 
trūkumas dažnokai ir maisto 
produktų. Maistas nepigus. 
Lašinių ir sviesto kilogramas 
pusketvirto rubliaus. Vyriškas 
paprastos medžiagos kostiu 
mas 150 rublių, kai tuo tarpu 
vidutiniškas darbininko uždar 
bis yra nuo 40 ligi 50 rublių. 
Pragyventi iš uždarbio yra 
sunku. Ypač sunku gauti vii 
nonių drabužių. Inžinierių ir 
gydytojų mėnesinė alga yra 
80 rublių.

Miestuose yra trūkumas bū 
tų. Gyvena labai ankštai Apar 
tamentuose yra vietų kur 
dešimčiai šeimų tik viena 
virtuvė.

Maisto, drabužių ar kiti 
trūkumai būt f alima pakęsti. 
Bet svarbiausia ir daro sle 
giančio įspūdžio, tai laisvės 
nebuvimas Visur ir visi jau 
čiasi vergais. Prieš kalbant 
pasidairo aplink, ar neišgirs 
pavojingos ausys kalbą

Rusiška uniforma policiniu 
kų, karių, tarnautojų, rusų 
kalba nuoliatinė radijo pro 
grama, rusų kalbos varioji 
mas įstaigose sakyte sako, 
kad lietuvis yra pavergtas. 
Jis nėra savo žemės ir namų 
šeimininkas

Iš esmės Urugvajau lietu
viai nieko naujo nepasakė 
Tik dar kartą patvirtino, ką 
et ame rašę šiame laikraštyje.

Povilas VI Kalba Koncilijui
Praeitą sekmadienį rugsė

jo 29 d., prasidėjo Romoje 
antroji Visuotinio Bažnyčios 
Susirinkimo sesija Tos sesi
jos atidarymas įvyko iš ryto 
didžiulėje šv Petro katedro
je. Ją iškilmingai atidarė 
pats popiežius Povilas VI, At 
vykęs iškilmingoje eisenoje į 
Katedrą, sėdosi į popiežiaus 
sostą. Pro jį praėjo pagar
bos, paklusnumo ir nuolanku 
mo ženklan sveikindami visi 
«Koncilijo tėvai» — iš viso 
pasaulio atvykę kardinolai ir 
vyskupai

Tada buvo Dievo pagalbos 
prašant giedamas himnas į 
Šventąją Dvasią ir Konciiijo 
pirmininko kardin. Tisserant 
atlaikytos šv. Mišios. Joms 
pasibaigus Šventasis Tėvas 
kalbėjo visiems vyskupams, 
kitų krikščioniškųjų Bažny- 
č.ų atstovams, pakviestie- 
s ems pasauliečiams stebėto
jams ir didžiulei miniai. Po- 
piež aus kalba buvo labai nuo 
širdį ir duodanti gaires vi
siems šios sesijos svarsty
mams. Čia paduosime svar
besnes tos kalbos mintis.

Pirmiausia Šv. Tėvas pas 
velkino iš viso pasaulio atvy 
kusius vyskupus «š tikrųjų 
ši iškilminga ir broliška suei 
ga suvienija Vakarus ir Ry 
tus, pietų ir šiaurės katalikų 
veiklą bei įgyvendina žodį 
«Ecclesia», kas reiškia «sušau 
kimą, sueigą > Susirenka čia 
tikrieji Apaštalų Kolegijos įpė 
din-iai ir tęsėjai, viso pašau 
lio vyskupai, drauge melsda 
niiesi, draugėn sujungti to pa 
ties tikėjimo Drauge čia 
naudosimės Šv. 
Dvasios charisma, kurios pre 
sencijos nestokos, drąsinant, 
mokant, stiprinant. Čia visos 
kalbos bus viena kalba ir 
viena pasiuntinybė pasauliui; 
čia po 20 amžių kelio atėjo 
Bažnyčia »

Prisimena su meile ir pa 
garba miru į pop. Joną XXIII 
šio susirinkimo sumanytoją ir 
organizatorių, bei pažada eiti 
jo pėdomis.

Tada kalba apie pagrindi 
nius jo tikslu. Pirmuoju tikslu 
laiko pačios Bažnyčios 
pilnesnį pažinimą. 
Tikisi, kad «šiame Ekumeni

BRAZILIJOJE
POZICIJOS IR OPOZICIJOS 

SANTYKIAI AŠTRĖJA

Krašto apsaugos, laivyno ir 
aviacijos ministerial (kariš 
kiai) paskelbė bendrą įspėjau 
tį opoziciją, ypač Guanaba- 

niame Susirinkime tiesos Dva
sia uždegs mokančioje Baž 
nyčioie labiau žibančią švie 
są ir įkvėps Isbiau pilną 
mokslą apie Bažnyčios prigim 
tį tiek, jog Kristaus Sužadėti 
nė jame atspindės ir atidengs 
savo paveikslą tokiame gro 
žyje, kokiame Kristus nori 
matyti ją žibant.»

Tokia Bažnyčia galės pa
traukti daugiau žmonių į Kris 
tu. Koncilijus turi nustatyti 
aiškius teoretinius ir prakti
nius dėsnius geresniam vys
kupų darbui ir bendradarbia
vimui su Šv. Sostu

Pareiškia pageidavimą, kad 
ji- paruoštų viską Krikšč. 
Bažnyčių susivieni
jimui į vieną Kristaus avi
dę Tač au šis «paslaptingas 
ir matomas susivienijimas te
galės įvykti tik. pripažinimu 
to paties tikėjimo, priėmimu 
tų -pačių sakramentų ir orga
niškos harmonijos vienintelės 
bažnyti ės vadovybės, nors 
galima prileisti ir respektuo
ti įvairumas liturginių kalbų, 
apeigų, istorinių ir vietinių 
tradicijų, institucijų, dvasinių 
srovių... Per tų Bažnyčių čia 
esančius atstovus siunčiame 
tėviškumo ir broliškumo svei 
kinimą visoms garbingosioms 
Jūsų bendruomenėms »

Trečiu Koncilijo tikslu lai
ko «ištiesimą tilto» tarp Ba'ž 
nyčios ir šių laikų visuo
menės. Nors Bažnyčia sa 
vo vidujine dvasia skiriasi 
nuo pasaulietiškos bendruo
menės tačiau tuo pačiu me
tu ji save laiko jos gaivinau 
čiu fermentu, raugu ir jos iš 
ganymo įrankiu.

Prisimena tada Šv. Tėvas 
kaip pasaulis persekioja krikš 
čionis, kaip ir čia nemaža 
vyskupams skirtų vietų tuš
čių; kiek politinės, rasinės ir 
antireliginės neapykantos! Pri 
simena ;r darbininkus su «jų 
darbais, vargais jų aspiraci
jomis būtinumu jiems sociali 
nių pagerinimų, dvasinio pa 
kėlimo, kad jie galėtų ge*ai 
ir krikščioniškai atlikti jiems 
sk rtą uždavinį — padėti su
kurti naują pasaulį laisvų 
žmonių ir brolių. Motina ir 
Mokytoja Bažnyčia yra su 
jais».

ros gubernatorių Carlos La- 
cerdą ir São Paulo Adhemar 
de Barros. Jie yra kaltinami 
ramybės ir taikos drumstimu 
krašte Abudu gubernatoriai 
atsakė į kariškių ministerių 
kaltinimą.

Panašia spalva buvo nu1a-

KAS LEIDŽIA ŠĮ 
«MŪSŲ LIETUVOS» NUMERĮ

Vienas Rio de Janeiro, Gua 
nabaros lietuvis, atvykęs į 
São Paulo į svečius, sutiko 
apmokėti šio numerio išleidi 
mo išlaidas, bet tik su sąly 
ga, kad jo vardas nebūtų pa
skelbtas. Šio numerio leidė
jas visuomet sielojosi'ir da
bar tebesirūpina lietuvių vei
kimo reikalais ir juos remia.

Taigi Rio de Janeiro lietu
viai nors nėra skaitlingi, ta
čiau jų parama lietuviškai 
spaudai yra didelė. Ačiū šio 
numerio leidėjui ir kartu vi
siems senosios sostinės lietu
viams.

Dėkinga Administracija 

žyta ir respublikos prezidea 
to João Goulart spaliaus mėn 
2 d. naktį pasakyta kalba

Yra rimtai pagristų gandų, 
kad krašte gali būti įvestas 
apgulos (es ado de sitio) sto 
vis Šiuo atveju būna suspen 
duojamos piliečių demokrati
nės teisės ir kraštas valdo
mas dekretais J

Radijo ir spauda praneša, 
kad kariuomene yra budėji 
mo stovyje. Yra pasiruošusi 
betkokioms staigmenoms, ga
limiems perversmams sutram 
dyti. Perversmų laukiama iš? 
dešiniųjų ir kairiųjų grupių. 
Kiek yra realių galimybių 
šiems perversmams įvykdinti 
yra sunku pasakyti.

— Guanabaros gubernato
rius Carlos Lacerda ruošiasi 
lankyti į įvairius Brazilijos 
estadus su politine propa
ganda,

— Carvalho Pinto, finansų 
ministeris šiuo metu yra Va 
šingtone tartis Braziliją lie
čiančiais finansiniais reika
lais. Jo vizitos posekmės jau 
jaučiamos Dolerio kaina jau 
krito ligi tūkstančio kruz.

— JAV susitarė su Ispanija 
del karo aviacijos bazių Is
panijoje nuomos pratęsimo. 
Maskva reiškia nepasitenki
nimo ir tvirtina, kad Ameri
kos—Ispanijos sutarus stato 
pasaulio taiką pavojum

— Nevisiems Lenkijosįvys- 
kupams norintiems vykti į 
Bažnyčios santarybos susiria 
kimą Vatikane davė leidimą. 
Daugumą negavusių leidimą 
išvažiuoti sudaro vakarų Len 
kijos, buvusios Rytprūsių tė- 
rytorijoš, vyskupai.

Lietuvos nacionalinė

1



2 pusi

Didysis Klausi mas
Didysis visų laikų istorijos 

klausimas nėra.*
— Ar įvyks ši socialinė ar

ana politinė revoliucija? bet:
— Koks yra žmogaus ir vi

sų žmonių santykis su Dievu? 
Ir mūsų dienų svarbiausias gui taip 
klausimas nėra:

— Ar užims pasaulį komu
nizmas? - bet: «Ar pasauly 
je įsiviešpataus visiškai be 
diovybė ar ne?»

Labai apgaulinga tematyti 
tik Rytų ir Vakarų konfliktą 
sovietinio imperializmo ir lais 
vojo kapitalistinio pasaulio 
kovą Komunizmo grėsmė 
kyla iš žmonių nukrikščio 
nėjimo ar dar iš viso krikš
čionybės nepažinimo bei ne- 
įsi galėjimo pasaulyje. Jeigu 
tik žmonės pilnai vykdytų 
krikščioniškosios artimo mei 
lės įsakymą — visi jaustųsi 
broliais ir seserimis, nebūtų 
turto piktnaudojimo, darbin u 
kų išnaudojimo, o tuo pačiu 
ir pagrindo komunizmo kelia 
mai klasių kovai 1

Tad už visus laiko srovių 
konfliktus daug giliau siekia 
gėrio ir blogio, tikėjimo ir ne 
tikėjimo kova, kurios karo 
aukas yra žmogaus sie

la. Tai visiškai skirtingo po
būdžio kova, negu kovos tarp 
socialinių ar politinių grupių. 
Nėra pavojingesnio nesusipra 
timo, kaip šią kovą laikyti 
vien «jėgų» kova.

Kadangi tikėjimo ir netikė
jimo kovos laukas yra pačių 
žmonių siela, tai šios kovos 
priemonė yra ne prievarta ir 
jėga, bet laisvė ir meilė. Nė
ra kito Kelio į tiesą, 
kaip laisvė: laisvas 
tiesos ieėkojimas, jos supra
timas ir laisvas jos priėmi
mas. Ir nėra kito kelio visus 
vienijančiai tiesai skleisti, 
kaip meilė. Už visus 
žvaigždynus giliau Dievą liu
dija pats žmogus savo dvasia 
besiveržiančia į nesibaigian
čią tiesą, grožybę ir laimę.

Ir niekuo žmogaus dvasia ne- 
liūdija giliau Dievo, kaip mei 
le. peržengiančia visus skir
tumus, apglėbiančia visus žmo 
nes, kaip brolius.

Ir atvirkščiai — niekas žmo 
neužskleidžia

Dievo, kaip patirtas šaltis 
savo artimuosiuose. Ketai žmo 
gus praranda tikėjimą ar at
randa Dievą teoretiškai svars 
rydamas Dievo buvimo ar 
Kristaus dieviŠKumo įrody 
mus. Paprastai Dievui atrasti 
ar prarasti lemiančią paskava 
yra vienoki ar kitoki santy
kiai su tikinčiaisiais, ne išo 
rinis pamaldumas, bet nuo 
àirdi žmogaus meilė gali 
liudyti Dievą tiems, 
kurie neregi nieko auKščiau 
žmogaus

Ir mūsų katalikiškumui liu 
dyti nepakanka akcentuoti ūk 
religinių praktikų atlikimą. 
Reikia gyvos.os dvasios, nuo 
širdžios, veiklios artimo mei 
lės Juk tikros Dievo meilės 
nėra be tikros žmogaus mei
lės Anot šv. Jono apaštalo, 
kas sakosi mylįs Dievą, kurio 
nemato, ir nemyli artimo 
kurį mato, tas yra melagis, ir 
Dievo meilės nėra jame Tik 
ras krikščioniškumas savaime 
išsiskleidžia visada gera da
rančiu broliškumu visiems, 
kuris ir yra tikrasis žmoniš
kumas Niekas nėra mirtini 
priešai, su visais galima kal
bėtis, nuo nieko nereikia už- 
sis kleisti

Ne atominė bomba 
išlaisvins, o tiesa, kurii gai
vina meilė. Tiesa juk yra žmo 
gaus protavimo atitikimas tik 
rovės, tiek žemiškosios tiek 
antigamtinės Meilė skatina 
padėti visiems žmonėms su 
vokti tikrovę ir gyventi pagal 
tą supratimą. Todėl meilės su 
jungimas su tiesa yra pa
ti svarbiausia krikščionybės 
pasisekimo ir pranašumo pas
laptis. Meilė yra svarbiausias 
Kristaus įsakymas.

Savo skaidriu pavyzdžiu

MŪSŲ LIETUVA

V. Ališas

Rudens Vėjuose
Ar ilgai, mano broli, -- gal žinai ? — 
Vis toki graudūs vėjai šičia pūs 
Ir supsis debesų aukšti kalnai 
Pro drebančius lieknų beržų lapus.

Į nykumą apstulbusią laukų 
Nuėjo senas elgeta keliu, - 
Gaižus ruduo ant vasaros šakų 
Pravirko mažo vaiko balseliu ę;. - r..
Sulysęs varnas kranksi kapuose, 
Pratęsdamas į ga’ą atgrasiai. 
Prie teko purvan klaupiasi dvasia, 
Kaip žiedas apsirengusi baltai.

Kepurę nukeli, žegnot imi. 
Abi rankas į dangų ištiesi — 
Pravirksta melsvo lino akimi 
Prie tako vasaros dvasia šviesi

(Iš rinkinio «São Bento Varpai»)

mūsų laikų žmonėms įspūdin 
gai paliudijo amž. atminties 
popiežius Jonas XXIII Jo pa 
vyzdys rodo kelią ir mums: 
tiesos meilę sujungti su žmo
gaus meile, viso atnaujinimą 
Kristuje, viso gyvenimo per 
sunkimą Kristaus d^a^ia su 
vokti meilės apaštalavimu. 
Bus pagundų kitus teisti Bus 
pag'undų nuo kitų užsida yti 
Bet tikrasis krikščioniškumas 
visada re kalaus eiti į v sus 
su meilės dvasia, kuri per 
žengia visus i-kirtumus kuri 
trokšta ir daro gera v siems, 
nori visus suvienyti dieviško
je laimėje

Didysis mūsų dienų klausi 
mas yra: — Ar mes išsijudin 
sime pilnai įvykdyti 
krikščioniškosios meilės įsa 
kymą ar ne?

Paruošė P. D pagal 
d ra J. Girnių.

KRAŠTOTYRINI NKyl <ŽY
GYJE».

Lietuvoje kraštotyrininkams 
— moksleiviams skirtisavotiš 
ki uždaviniai: jiems pavesta 
rinkti svarbius istorinius (ko 
munistiiMus) dokūmentus, nuo 
traukas ir daiktinius ekspona 
tus, užrašinėti revoliucionie 
rių. pogrindininkų, karo su 
vokiečiais dalyvių atimini 
mus, išaiškinti kovoje kritu
sių (komunistinių) didvyr ų žu 
vimo aplinkybes ir pan . Mo
kyklose skatinama kurti mu
ziejus — kampelius Kieksvar 
bos skiriama tam komunisti
nio auklėjimo - «kraštotyros» 
darbui liudyja tai, kad nese
niai «Komjaunimo Tiesos» re
dakcijoje įsteigtas kraštotyros 
skyrius, o nuo rugpj 28 d. 
laikraštis naujai įvestame sky 
relyje pradėjo spausdinti me 
džiagą apie «kraštotyrininkų» 
atliktus «darbus» Kraštotyri
ninkams rinkti revoliucinę ir

i»
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pan. medžiagą buvo paragi
nęs Sovietų S-gos kom. par- • 
tijos CK plenumas, įvykęs 
Maskvoje birželio men, ir 
LKP CK plenumas

PARLAMENTINĖ D^LEGAGI-
JA IŠ KOSTARIKOS LIETU

VOJE.

Rugpjūčio antroj pusėj Lie 
tuvoje lankėsi grupe Kostaci 
kos parlamento narių, važinė 
jusiu ir po visą S. S-gą. Tai 
kone visi komunistai arba jų 
suvedžioti, savo kalbose liau 
psinę «nepaprastą Lietuvos 
liaudies pažangą.» Delegaci 
jos vadovas, respublikonų par 
tijos sekretorius organizaci 
niams reikalams Bilgareli, iš 
važiuodamas iš Lietuvos, «Tie 
sos» korespondentui pareiš 
kęs (plg rir. 206, rugs. 3 d.), 
«kad Lietuva pasiekė nema 
žų laimėjimų, vystydama že 
mes ūkį.» Tai esą buvę įma 
noma tik energingai dirbau 
čios liaudies dėka. Reakcinė 
propaganda Amerikos žemy 
ne stengiasi pavaizduoti Pa
baltijo tautas, kaip pavergtas, 
žūstančias iš bado. Po vizito 
Lietuvoje Kostarikos parla 
mento nariai, remdamiesi tuo, 
ką matė galėsią pasakyti tie 
są,.. «0 matėm mes sveiką ir 
gerai besimaitinančią, paten 
kintą savo gyvenimu liaudį, 
liaudį, kolektyviai triūsiančią, 
vykdančią liaudies ūkio vys
tymo planus ir optimistiškai 
nusiteikusią.» — Castro ofen 
zyva komunistinti Pietų ir Vi 
(kurio Ameriką siekia toli 1 
Jo įrankiai yra ir anie košta 
rikiečiai, lankęsi Vilniuje ir 
Kaune.

f I B I RAJ
(tąsa)

Ligi vokiečiams okupuojant 
Lietuvą (1941.VI.22 28), sovie 
tiniai okupantai suskubo iš
vežti 34 260 žmonių, iš kurių 
27 737 nutremti į Sibirą, dau
giausia į Altajaus — Novosi
birsko sritį

Del nežmoniškų transporto 
sąlygų, nes tremtiniai buvo 
vežami sugrūsti į prekinius 
vagonus be langų, užrakinto
mis durimis, neišleidžiami po 
kelias paras iš vagonų, dide 
Įėję kaitroje negaudami van
dens ir maisto, daug silpnos 
sveikatos, seno amžiaus ir 
kūdikių mirė pakeliui.

Po vienerių metų iš Alta
jaus stovyklų buvo išrenkami 
labiausiai nusilpę, jų tarpe 
daug moterų su mažais vai
kais ir išgabenti Jenisiejaus 
ir Lenos upėmis į arktinę sri 
tį naujų pramonės miestų, 
uostų, žvejybos bazių staty

bai, darbams kasyklose ir 
žvejybai Šiuo būdu vyriau 
šioji koncentracijos valdyba 
norėjo atsikratyti «šlamštu» ir 
drauge mirčiai skirtąsias au 
kas «socialistinei statybai». 
Tačiau ne visi ir ten žuvo; 
pav H Tautvaišienė ne tik 
išliko gyva bet išsilaisvinusi 
atvyko į JAV ir čia 1962 m. 
išleido savo išgyvenimų kon
centracijos lageriuose apra
šymą.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
TRĖMIMAS Į SIBIRĄ vyko 
keliais masiniais išvežimais 
po II-jo pasaulinio karo 1945- 
53 m. Tarp masinių išvežimų 
trėmimai buvo vykdomi ir 
mažomis grupėmis. Per tą 
laiką į Sibirą buvo ištremta 
350 000 lietuvių Iš jų 30 - 35% 
ten mirė dėl nepakenčiamų 
rėžimo ir klimato sąlygų Jų 
padėtis pagerėjo Stalinui mi
rus.

Nuo 1954 m. buvusiems 

koncentracijos lageriuose bu
vo įkurtos «laisvos» gyvenvie 
tės, kuriose judėjimas buvo 
nevaržomas bet iš kurių ne
valia išvykti.

Nuo 1957 m. pradėta duoti 
leidimai grįž i į Lietuvą ta
čiau iki 1662 m antrosios pu 
sės toli gražu dar ne visi 
tremtiniai sugrįžo. Atsirado 
tokių, kurie sugrįžo į Lietu 
vą, bet dėl pasibaisėtino gy 
venimo kolchozuose ar apla
mai negaudami darbo ir lei 
dimo apsigyventi grįžo atgal 
į Sibirą dirbti kasyklose, pra 
monėj ar miško kirtimo dar 
bus

Vergaudami Sibiro koncen
tracijos stovyklose ar valsty
biniuose ūkiuose, lietuviai pa 
sižymėjo dideliu tarpusavio 
solidarumu, susiklausymu ir 
savitarpio pagelba Stipresni 
padėdavo nustipusiems; kelio 
nėse nepaeinančius vesdami 
ar nešte nešdami, dalindavo
si «u labiau badaujančiais pas 
kutintuoju duonos kąsniu Jie 

išlaikė g.lų tikėjimą, kuris 
teikė jėgų išlaikyti iizines 
kančias ir viltį sulaukti lais
vės Daugelyje stovyklų, o vė 
liau «laisvose» gyvenvietėse 
ištremti kunigai slaptai laiky 
davo šv. mišias ir teikdavo 
sakramentus Sugauti kunigai 
už tai būdavo baudžiami po 
10 metų sunkaus darbo. Vie
nas kunigas Irkutsko stovy
kloj, atlikęs 10 metų kalėji
mo bausmę, savanoriškai pa 
siliko tarp tremtinių ir vėl 
tęsė dvasinį patarnavimą, kol 
vėl buvo suimtas ir nubaus
tas ta pačia bausme.

Lietuviai nebijodami bau
dų, įsirengė savo butuose ko
plyčias su paslepiamais alto
riais ar net velykiniu Kris 
taus karstu Šis lietuvių soli
darumas ir religingumas atžy 
mimas visuose kitataučių bu 
vusių tremtinių jų likimo 
draugų — stovyklinio gyve
nimo aprašymuose Mirusiųjų 
kapai papuošta kryžiais, o 
kai kur net re iginėmis sta

tulomis.
Lietuvių į Sibirą yra pate

kusių ir iš laisvojo pasaulio. 
Tai bolševikų slaptosios poli
cijos agentų pagrobtieji, pav. 
Felicita Klečkauskaitė, pa 
grobta 1950 m. Vienoje, iš 
ten nugabenta į Lvovą, kur 
nuteista 25 metams į koncen
tracijos stovyklą Sibire; po 
«teismo» nugabentą į rytų Si 
biro uostą Buchta — Vanina, 
iš ten perkelta į Kolymo-s sri 
ties Magadana stovyklą, ne
tekusi sveikatos paleista į Lie 
tuvą. Iš ten kaip Austrijos 
pilietė gavo leidimą išvykti į 
Austriją Savo išgyvenimus ji 
aprašė 1960 m. VI. «Drauge».

Kai kuriems lietuviams 
tremtiniams pasisekė ištrūkti 
iš Sibiro užsirašius lenkais 
Jiems buvo leista išvykti į 
Lenkiją; iš ten kai kurie atsi
dūrė laisvajame pasaulyjes 
Dar vienam kitam pavyko iš 
Sibiro išlaisvinti jų šeimų gy" 
venančių JAV pastangomis 
Pav. B, Armonienei, apraiiu
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Pivosiúnuose įmones gyvena taip, lyg Lietu- 
į voj nebūtu kompartijos. |

Rachel Portala Aukenis

E. Pivašiūnų miestelis, pri
sišliejęs prie legendinio Mar 
giri© piliakalnio, yra tik už 
30 km. nuo rajono ir kompar 
tijos centro Alytaus, bet ten 
žmonės gyvena taip, tarsi 
kompartijos Alytuj ir visoj 

: Lietuvoj nebūtų.. Tai vaiz
džiai atskleidė ne kas kitas» 
kaip komunistinio okupuotos 
Lietuvos žurnaliūkščio «Švy
turio» (nr. 15, rugpj. 15 d) ko 
respondentas A. Vabalas, ne- 
seniai aplankęs Pivašiūnus. Iš 
Alytaus jis vyko į Pivašiūnus 
prastu vieškeliu «visuomeni
nę» keleivine mašina, kurioj, 
dar neprivažiavus miestelio, 
teliko tik jis pats ir pagyve
nusi, bet energinga moterėlė 
sų tuščiais kibirais; ji parda 
vė Alytuj į grietinę ir dabar 
grįžta namo. Užšnekinta ko
respondento, ji pasiteiravo, 
ko jis vyksta į Pivašiūnus. 
Kai tas atsakė, jog valdiškais 
reikalais, moterėlė nustebo: 
«Valdiškais reikalais? /Taigi, 
taigi. . Valdiškais reikalais da 
bar autobusu nevažinėja, vis 
«Volgomis»... Moterėlė ima 
atidžiai sekti akimis korespon 
dentą, klek pagalvoja ir pra 
giedrėjusiu veidu, baikščiai 
apsižvalgiusi, pašnibždomis 
paklausia: «Gal naujasis mū
sų kunigėlis?» -r- «Labai lau 
kiate?» klausia koresponden
tas. «Oi kaip laukiame!» — ; 
pastūmėja kibirus pasuolėn 
ir prisėda greta. Ir prasidėjo,

per darbymetį. Tada ji prade 
jo aiškintis, jog reikia gyven 
ti, tat, kur nugriebusi .grieti
nės lašelį, burokėlį,/ lašinių 
bryzelį, vežanti turgun par 
duoti. Iš taip susigaudytų ska 
tiku ir bažnytėlei išlaikyti 
duodanti — Dar tik, pakeliui 
draugas Vabalas į Pivašiūnus, 
o jau baugu jam darosi tu . 
būt ten klesti «religiniai prie 
tarai» ir veltėdystė. Jei ten 
daug tokių, kaip ši moterėlė. 
Ir tikrai jo baimei pagrindo 
net per daug Atvykęs į Pi va 
šiūnus, jis išgirsta kad klebo 
no pagelbininkas, tik ką bai
gęs seminariją jaunas kunigas 
jau atvykęs, ir visi miestelio 
gyventojai labai tuo džiaugia 
Si Kolchozo pirmininkas Alek 
sas Rakauskas aimanuoja kad 
Pivašiūnuose atlaidai, religi
nės šventės niekad nesibaigią, 
kad kone visi gyventojai tiki. 
Daugelis prekiauja rožančiais, 
škapleriais. medalikėliais. Du 
piliečiai dirbą cementinius 
kryžius, kuriuos transportuo
ja net į Vievį, į Varėną. Jau 
nimui tėvai neleidžia, stoti į 
komsomolą Klebonas — vi 
siems didžiausias autoritetas 
Bažnyčios varpininkė- «svei 
ka, gražiai nuaugusi dvide 
šimt aštuonerių metų mergi 
na » Vietinė kompartija nesi 
rūpina «moksliniu ateistiniu» 
auklėjimu, komunistai ir kom 
jaunuoliai vtoai nekovoja dėl 
«tiesos skleidimo». Tai dėl to,

Kodėl sakai manęs ilgėjais, 
Ar tai širdim jauti ?
Aš tau daug kartų patikėjau, 
Nors kankinaus pati.

Širdis — ne vėjas Ją sužeidžia 
Ne vien tik ilgesys . ..
Gal sų tavim kita jau žaidžia, 
Be man — širdy esi.

Man ilgesys kančių vainikas, 
Skausme jis gydo žaizdą nykią, — 
Jis jau buities* dalis

Kentėdama tikiu, svajoju, 
Žinau kad kenčia ir vaitoja 
Kita brangi širdis.

Iš portugalų k. vertė P. Babickas
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Okupuoto] Lietuvoj Tebezlugdomas Mokymâs 
ir Auklėjimas

toliau korespondento nuomone Pi 
vašiūnuose klestinti «tamsyhi 
ninku įtaka, šimtmečiais čia 
nusistovėjusi rezginė migla*. 
Pavardėmis korespondentas 
išskaičiavo «tamsybininkus ir 
veltėdžus», tuo įduodamas 
juos kompartijos ir valdžios

— rašo
korespondentas. Kad Pivašiū 
nų klebonui sunku vienam, 
kad dažna1 čia vyksta dideli 
atlaidai, kad Pivašiūnai — 
tai šventas žemės kampelis, 
kad čia apsireiškusi Švenčiau 
stoji Panelė Marija, ir jos pa
veikslas, perkeltas iš koply pareigūnams Alytuje, jei ne 
čios į bažnyčią, yra stebuklin 
gas ir teikia maldininkams be 
gales malonių » Moterėlė susi 
griebė, kad čia nebe kunige 
lis, tik tada kai nepažįstama 
sis ją užpuolė, ką sakąs kolū 
kis dėl jos važinėjimų Alytun

tiesiog pačiai liaudies milici 
jai ir prokuratūrai. Juk tam 
komunistinėje santvarkoje ir 
yra korespondentai. Ne tenka 
abejoti, kad dabar Piv.šiūnų 
gyventojai netrukus pajus, 
jog Alytuje yra kompartija’

(Elta) Prasidėjus naujiems 
mokslo metams komunistinė 
Lietuvos spauda jpareigota 
lieti r šąlą apie «jaudinančius» 
laimėjimus mokymo ir auklė 
jimo srity ir kartu partijos 
botagu plakti mokytojus tė
vus ir vaikus, kad jie nevyk 
do absurdiškų komunistinės 
mokyklos reikalavimų. Štai 
rugpjūčio 24 d -Tiesa» (nr 
198) šiam reikalui paskyrė 
visą vedamąjį Pagal privalo 
mą komunistinės, žurnah’sti 
kos šabloną visų pirma stra ps 
ny pašlovinta partija Ji viso 
mokslo ir išminties šaltinis, 
patikėjo paprastam mokyto 
jui «ugdyti žnogų. nepalau 
žiamą idėjiniais įsitikinimais, 
laisvą nuo senosios santvar 
kos įnročių ir prietarų», ki 
taip tariant, komunistą ir 
ateistą. Taigi, primenama mo

kytojams, kokį tikslą visaga 
linti partija yra skyrusi mo 
kykloms, tikslą nuo kurio 
vargšui mokytojui neištrūkti. 
Po to seka «atkirtis» buržua 
zijai: penkiolika kartų dau. 
giau Lietuva turinti šiandien 
vidurinių ir aštuonmečių mo 
kyklų negu buržuazijos val
dymo metais... Komunistinis 
rašeiva užmiršo, kad, jei toji 
«buržuazija» būtų valdžiusi 
Lietuvą iki šiol, tai labai rėa 
lu, jog mokyklų šiuo metu 
Lietuvoje būtų buvę ne pen
ki lika o dvidešimt kartų 
daugiau. Už tai kalba statist! 
niai duomenys apie mokyklų 
augimą nep iklausomybės me 
tais Jau v sai palikim nuoša 
ly komunistinės mokyklos ko 
kybės klausimą

TĖVAI DUODA VAIKAMS Į 
KAILĮ UŽ STOJIMĄ 

KO^JAUNIMAN.

pakankamai pajėgi apsidirbti 
su «liaudies priešais»

Toliau suminimi mokytojai 
pavyzdžiai, kuriais kiti turi

1963 m. spalio 5 a. 

pasekti. Įdomu, kad jų «Tie 
sa» tesurado tik penkis: A. 
Norkūnienę, R, Dobiną, E. 
Kuprytę, N, Mozūraitį ir Z. 
Jurevičiūtę. Jie pavadinti «pai 
kiais kovotojais» ir «nepails
tančiais auklėtojais». Tai ro
dytų, kad Lietuvos mokyklo
se vyksta stipri kova tarp ko 
munistinimui ir rusinimui ne 
pasiduodančių jaunuolių ir tė 
vų iš vienos pusės ir karje
ristų, partijai parsidavusių, 
dar vis iki šiol negausių, mo 
kytojų iš antros pusės. Nesgi 
už ką partijos organas segios 
aniems penkiems mokytojams 
kovingumo atributus, jei ne 
už įžūlų vaikų komunistini- 
mą, juos grūdant į pionierius 
ir tuo sueinant j aštrius kon
fliktus su tėvais? Ne kartą 
Eltos Informacijose iškelti 
konkretūs šitos kovos atvejai 
tik liudija mūsų samprotavi
mų teisingumą Bet štai visai 
nesenas atvejąs, kurį perduo 
da šm- rugp m, žurnaliūkš
tis «Švyturys»: Pivašiūnų mies 
teito gyventojai Kondratavi
čiui įpylė į kailį savo aštun
tos klasės dukrai už įstojimą 
į komjaunimą. Būdinga, kad 
į Kondratavičienės lūpas dūk 
terš adresu žiurnaliūkščto ko 
respondentas įdeda tokius žo
džius: «Už tavo pionierystę 
teko raudonuoti, ašaras lieti. 
Kol būsiu gyva — jokių kom 
jaunimų!» Vadinas, gyventojų 
opinija yra prieš komunistinį 
auklėjimą ir komunistų orga
nizacijas. Mažesnėce^vietovė 
so — nors Pivašiūnai jau mies 
telis — laikomas gėda, jei tė 
vai neišsatigoja vaikų nu© 
komjaunimo.

CHANIUTKINAS LAUŽIASI Į 
KHAUTUVŲ

Komjaunimo Tiesa aprašė 
krimin nusikaltimus Vilniuje. 
Tokių nusikaltėlių sąraše figų 
ruoja tokios pavardės: Radčen 
ka. Chaniutkinas, Romancevas 
kurie įsilauždavo į krautuves 
vogė svaigalus ir gėrė, kol su 
čiupo; Vyriausiam iš jų 15 m. 
amžiaus, Toliau nurodoma, kad 
broliai Sopčikas ir Anfreje- 
vas vidurdienį numovė savo 
vienmečiu! batus, kojines ir 
atėmė pinigus.

šiai savo išgyvenimus Sibire 
knygoje «Palikite ašaras Mask 
voje.» Gyvais liudininkais a- 
pie lietukų kančias Sibire 
yra grįžę iš ten buvusieji ka 
ro bęlaisviai vokiečiai, ku 
riems tekę sutikti lietuvių 
tremtinių.

Po II pasaulinio karo ligi 
1958 m, lietuvių tremtinių bū
ta šiose žemiau išvardintose 
koncentracijas stovyklose. 
RYTŲ SIBIRE: Aim, Aldan, 
Allaicha, Anadyr, Berikul, By 
kov, Biugiuke, Bobaibo, Bore 
ja, Chabarovsk Chonu, Õita, 
Daine — Vostočnij, Eroti — 
Pvlovič, Goločaevka, Jakutsk 
Kiusiur, Kolymsk, Komso 
molsk, Magadan, Magdagači, 
Major Krest, Nižne Kolymsk, 
Nižnije Kresty, Nižne Amur, 
Sachalin, Sagilach, Sangar, 
Sibirsk, Spretnek, Sredne Ko 
lymsk, Stolby, Tebiulia, Tiksi 
Trofimovsk, Tit-Aru, Tvidą, 
Ulan-Ude, Ust—Mil, Ust— 
Jansk, Verchojansk.

VIDURINIAME IBIREzAba 
kan, Bratsk, Čeremchovo, Dik 
son (žiauriausia iš visų sto
vyklų, į šiaurės rytus nuo Ja 
nisiejaus žiočių). Gorali, Igar 
ka (čia iš 25,00 gyventojų lie 
tuvių buvo per 5( 00). Irkutsk 
Kacaul. Kirensk, Kyzyl, Kras 
nojarsk. Mirnoe, Nižneudinsk, 
Nordvik, Norilsk, Olekminsk, 
Šadrino, Taišet, Turuchansk, 
Ust Part, Verščiagino, Vi 
luisk, Vitim, Zajarsk, Žigansk.

VAKARŲ SIBIRE: Akino 
linslc, Aktiubinsk, Aleksan- 
drovskoje, Barnaul, Berezo- 
vo, Bijsk, Čeliabinsk, Eki- 
bastz—Ugol Ivdel. Kamene- 
gorsk, Kandagač, Karaganda, 
Karakas, Kemerovo, Kokče- 
tav, Kolbaševo. Koneisk, Kras 
noturisk, Krasnouralsk, Kus
tanai, Lenwiogordsk, Magni 
togorsk, Marijnsk, Nadym, Na 
rym, Novosibirsk, Nuž—Tagil 
Omsk, Orek, Orlin, Petropav 
lovsk, Pokur, Prokopievsk, 
Salechard, Sama, Semipala 

tinsk, Solikamsk, Sverdlovsk, 
Sadrinsk, Taiga 1 avda Tin 
men, Tobolsk Turą, Turinsk, 
Verchne—Uralsk

Daugumas tų stovyklų yra 
stovyklų grupių centrai, ku
riems priklauso po kelias ar 
net keliolika kitų stovyklų, 
tačiau vadinamų ne vardais, 
o numeriais Daugelis ų stė- 
vyklų nuo 1958 m. panaikin
tos, o likusiose kalinių skai
čius sumažėjęs.

LIETUVIŲ 
BATaLIONAS

Sibiro lietuvių batalionas 
susiorganizavo ir veikė Sibi 
re (1918 VIII - 1919 X )): ofi 
cialus pavadinimas buvo Pir 
mas atskiras lietuvių Vytauto 
Didžiojo batalionas.

1917 m. bolševikams Rusi
joje įvykdžius perversmą, Si 
bire susidarė Laikinoji demo 
kratinė vyriausybė, kuri pri
pažino visoms Rusijos tau
toms apsisprendimo teisę. 

1918 m. čia kūrėsi lenkų, lat 
vių, ukrainiečių, čekų, serbų 
ir kitų tautų kariniai daliniai. 
Visi šie daliniai pavadinti Są 
jungininkų Kariuomene ir bu 
vo prancūzų generolo Janino 
valdžioje. Visa tai paskatino 
ir lietuvius susiburti Čeiia- 
binsko ' lietuvių komitetas, 
drauge su keletą karių, krei 
pėsi į gen. Janiną, kad leistų 
organ’zuoti karinius dalinius, 
pradžioje vieną kuopą. Suti
kimas buvo greitai gautas. 
Kuopą organizuoti ir jai va
dovauti buvo pavesta karinin 
kui P Linkevičiui. Pradėta 
o ganizuoti 1918 m. VIII. Če 
liabinske Dėl techniškų prie
žasčių lietuvių kuopa aprūpi
nimo atžvilgiu buvo pavesta 
lenkams, nes lenkai turėjo 
suorganizavę intendantūrą.

Kaip liudija P. Linkus (Lin
kevičius). lietuviams daug gel 
bėjo aprūpinimo srityje ir pa 
tarimais lietuvis karininkas 
K Rumšą, pas lenkus ūžt męs 

vietą. Per trumpą laiką kuo
poj susirinko 116 kareivių ir 
dar du karininkai: J. Pašilyg 
ir Petkauskas

Netrukus kuopa iš Čelia- 
binsko buvo perkelta į Bogu 
ruslavą, Samaros apylinkėje, 
kur buvo patogesnės sąlygos. 
1918 m rudenį, kuopia gen. 
Janino įsakymu, išvyko į fron 
tą prieš bolševikus. Dalyvavo 
kautynėse prie Belebejų Tuz 
lūki, Kons antinovkos, Raima 
novkos ir eilėje kitų vietovių 
į vakarus nuo Uralo kalnų. 
Per visas šias kautynes kuo
pa išėjo labai laimingai, ture 
dama vieną sunkiai sužeistą 
ir keletą lengvai Lapkričio 
mėn. pabaigoje Omske įvyko, 
perversmas, laikinąją vyriau
sybę pakeitė admirolas Kol- 
čakas. Sąjungininkų kariuo
menė buvo atitraukta iš fron 
to. Kolčakae perėmė vadova
vimą frontui su savo kariu© 
mene.

(B. D.)
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Pradėčiau Viską is Nauio **
J. Medaitis (Iš Ateities)

Važiavau kartą autobusu. 
Greit lėkėme tiesiomis ir krei 
vomis miesto gatvėmis Pake 
lės vaizdai nuolat keitėsi Ži
bančios vitrinos ir apdulkėję 
alėjų medžhi, siauri tiltai ir 
baltos, mėlynos suknelės — 
visa tai — mirguliavo ir lie 
josi akyse. Vienoje vietoje 
m^no žvilgsnis užkliuvę už 
ilgos skelbimų lentos, kurtoje 
pačiomis raidėmis buvo išra
šytas žodis «Pardavimui». Gra 
žioje rikiuotėje stovėjo nau
doti automobiliai ir lankė nau 
jų savininkų, «Kažin, kiek jų 
per mėnesį parduoda*?, pa 
galvojau.

— Jeigu automobilis kainuo 
tų ir tik vieną dolerį, aš vis 
tiek jo nepikčiau, — staiga 
prabilo šalia manęs stovįs 
bendrakeleivis. lyg būtų ats
pėjęs mano mintį. 

t

Pasisukau į jį.
Gal ir pirkčiau Bet tik 

ne sau! Padovanočiau kokiam 
misijonieriui, — kalbėjo tohau 
autobuso greičio ritme linguo 
damas vyras. Jo veidas buvo 
nukreiptas į langą. Iš po se 
nos skrybėlės kyšojo ilgi žili 
plaukai ir savo galais dūrė į 
pasitrynusią apsiausto apyka
kle.

Iš važiavusiųjų niekas jam 
neatsakė. Bet prabilusysis, at 
rodė ir nenorėjo užmegsti 
pokalbio: jis vis žiūrėjo pro 
autobuso langą ir kažką mąstė

— O kad aš būčiau jaunas I 
Kad galėčiau dar karta viską 
pradėti iš naujo — išgirdau 
jį dar sakant, palengva besi 
spausdamas autobuso durų 
link

Atsidūręs gatvėje, ėmiau 
galvoti apie aną seną kelei 
vį Aš jo nepažinau. Jis bu
vo vienas iš tų, kurie kasdie 
ną šimtais ir tūkstančiais va 
žiuoja iš vienos miesto vie
tos į kitą. Važiuoja rytais, va 
žiuoja vakarais Tai į darbą, 
tai vėl iš darbo. Šių nepažįs- 
iamų keleivių veiduose gali 
išskaityti ir rūpestį ir džiaugs 
mą ir šaltą abejingumą. Bet 
jie apie tai nekalba, jei vyks 
ta vieni be draugų ar pažįs
tamų. Tik vienas iš tos mar
gos keleivių minios išdrįso 
prakalbėti. Ir tai ne apie orą. 
Ir ne apie biznį. Ne! Jo sielą 
matomai kankino kiti negu 
kasdieniniai pragyvenimo rū
pesčiai. Argi jo trumpuose 
žodžiuose neslypėjo kartus 
nūs i Vilimas savo praeitimi? 
Ar juose nevirpėjo karštos 
naujos pradžios ilgėsys? Kad 

tik jam kas duotų galimybę 
pradėti gyvenimą iš naujo! 
Tada jis... Taip, tada...

Autobuso keleiviai, kurie 
girdėjo tokį nelauktą išpaži
nimą. tylėjo. Jie neatsakė nei 
rimtu žodžiu, nei pajuoka 
Jei senatvės slegiamas vyras 
būtų nusiskundęs savo vargu 
tai jautresnės širdies bendra
keleivis būtų bandęs jį guos
ti. Nevienas gal ir centą kitą 
būtų sukrapštęs ir įspaudęs į 
jo raukšlėtą delną.

Bet apie ligą ar alkį, žila
plaukis neprasitarė, ir ran 
kos išmaldai netiesė Žodžiai 
iš-prukę iš jo lūpų lietė ne 
brangų vaistą, kurio jis būtų 
negalėjęs nusipirkti ne duo 
ną, kurios būtų būti buvę 
jam per maža bet laiką, I ai 
ko jam trūko, vien laiko..

Suprato keleiviai koks siej 
vartas seną žmogų kankino 
Ir tylėjo jie, nes nė vieras iš 
jų negalėjo pasigirti turįs ki
šenėj laiko čekių knygutę

Tikrai jokiame pasaulio 
banke nėra deponuota laiko. 
Dar nė vienam šios žemės 
gyventojui jo neatliko. Kiek
vienas sunaudoja laiką ibi 
paskutinės sekundės, sunau 
doja tik 6&u, kaip orą kuri 
įkvepia.

Laikas yra brangesnis už 
auksą ir žėrinčius deimantus. 
Laike slypi didysis mūsų šsn 
sas. Ką su laiku darome, tuo 
ir tampame. Tuščiai praleis 
darni laiką, apipiešiame patys 
savę, nes, vietoj rinkę, bars
tome

Ne tik ilgi metai, bet ir 
trumpos valandos yra neįkai
nuojamos vertės Kas savo 
gyvenime nematavo laiko jau 
iriausioms svarstyklėms, kas 
prašvilpė dienas nerūpestin 
game tinginiavime, tas, senat 
vės staigiai užkluptas, pajun 
ta siaubingą išgąstį Gyveni 
mo saulėlydžio šviesoje pa 
mažu dingsta apgaulingi vai 
dinimai, buvę kelio vadevais, 
Sieloje atsiveria klaiki nyku
ma, gimdanti neviltį ir bai- 
mę Jos apimtas žmogus ima 
šaukti: «Duokit man laiko! 
Aš noriu viską pradėti iš 
naujo!»

Bet pradėti iš naujo argi 
nereiškia pradėti jaunystėje? 
Pradėti tada, kai krūtinę plė 
šo idealai, ir kūno jėgos ne 
rimsta be žygių į kovą ir 
pergalę Kas jaunystėje paė
mė «knygą, arklą, lyrą» ir, 
išėjęs į platų gyvenimo kelią

B. Kuprytė

Tave Akys
Tavo akys — pavasario šventė, 
Tavo akys — dangaus šypsena...
Ak, kaip sunku be jų — man gyventi, 
Mano sieloj be jų — sutema.,.

Tavo akys, lyg tyrų miražas, 
Sužibėjo padangėj manoj — 
Širdis liko jų amžinas pažas, 
Vien tik jas mini meilės dainoj.

Tavo akys pasaulio platybė, 
Šviesus džiaugsmas ir laužo ugnis.
Tavo akys — mirtis ir gyvybė;
Jose visa manoji buitis

IŠMINTINGAS PATARIMAS
Labai senai. Lietuvoje gy 

veno senelis ir jaunas anū 
kas Pakol dar senelis galėjo

GERIAUSIAS BÚDAS KAIP 
SULAUKTI Š MTO METŲ BU
VO TEMA DR J.SOYEnPRA 
NEŠIMAS PERSKAITYTAS 

BIRMINGAME

Jame nurodoma, kad žmo 
gaus gyvenimo pailginimas 
priklauso ne tik nuo medici 
nos pažangos, kiek nuo pačių 
žmonių noro. Šimtas metų 
bus normalus vidutinis žmo
nių amžius jei žmonės dau 
giati kreips dėmesio į savo 
sveikatą ir prisilaikys žemiau 
sekančių taisyklių: praleisti 
lovoje ne daugiau 8 vai mie 
gant ant dešinio šono ir tik 
tai prie atviro lango, bet ne 
ant skersvėjo Nepriglausti 
prie sienos lovos. Kiekvieną 
rytą maudytis kūno tempera
tūros šilimos vonioje. Pusry
čiauti kaip galima anksčiau. 
Valgyti mažiau mėsos. Veng 
ti visų narkotikų Nelaikyti 
kambariuose jokių gyvulių 
Vengti drėgnumo. Paįvairinti 
užsiėmimą Sutramdyti savo 
garbės troškimą ir valdyti 
savo charakterį.

nepasidavė maloniems bet 
pragaištingiems sirėnų vilioji 
mama, tas, palinkęs po žilos 
senatvės našta, nepažįsta jo 
kios baimės Jo sieloj rusena 
vilties liepsnelė. Ir šypsos 
j j lūpos, ir nedreba širdis, 
kai senos akys mato lūžtant 
šakelę, ant kurios prisirpo 
pavasarį pradėtas krauti vai
sius.

jis dirbo žemę ir sunkius dar 
bus. bet pagaliau jam pritrū
ko jėgų ir turėjo palikti vi
sus rūpesčius savo jaunam 
ir stipriam anūkui.

Senelis likdavo namie, vir
davo valgyti, namus prižiūrė
davo ir mąstydavo apie savo 
nukeliautą gyvenimo taką.

Senukas buvo labai išmin
tingas ir dažnai patardavo 
savo anukui kaip reikia gy 
venti

Jaunas vaikinas buvo labai 
geros (širdies ir atjausdavo 
savo artimą. Turėjo daug 
draugų ir visi jį mylėjo.

Vieną kartą, senelis turėjo 
išvažiuoti ilgai kelionei, ir 
namus bepaliekant pasišaukė 
anūką ir sako:

— Vaikeli, prieš tave palie 
kant, turiu tau tris dalykus 
patarti:

— Niekam labas rytas nesą 
kyk, vaikščii k visuomet su 
naujais batais, valgyk visuo
met su medum.

— Vaikinui atrodė keistas 
patarimas bet jis gėdinos pa 
siaiškinti, o be to jis tikėjo 
senelio išmintimi, ir prižade 
jo taip daryti, Senelis išva

D A I
AUŠTA ĄU S RELE

Aušta aušrele ryteliuos 
Broliai balnojo žirgelius 
Jie balnodami, kąmanodami 
Mergelę žadino.

Kelkis mergr e, emiegok 
(Aš atsikelti tai galiu;
Ant baltu ranku ąerimok
Prauski veidelį, šukuok galvelę 
Palydėk mane.

žiavo.
Kitą dieną iš ryto, eina jau 

nuolis į lauką, nosį pakabi
nęs, ir niekam neseko labas 
rytas Iš pradžios draugai gal 
vojo kad jis labai nuliūdęs 
del senelio išvažiavimo, bet 
pagalia i nesulaukę vaikino 
geros nuotaikos, visi jį aplei 
do, su juo nekalbėjo ir taip 
jis liko vienas.

Kadangi kasdiena valgyda
vo tik medų po kiek laiko 
jam tas valgis nusibodo ir 
jis nenorėjo daugiau valgyti. 
Pasidarė labai silpnas ir be- 
veik apsirgo.

Batų vaikinas nespėdavo 
pirkti. Tik kelis kartus pane
šiodavo ir numesdavo. Pralei 
do visus pinigus beperkant 
batus ir liko be skatiko.

Nusiminęs vaikinas ir gal
voja: «Nejaugi senelis mane 
apgavo, nejaugi norėjo iš ma 
nęs pasityčioti» Taip begal
vodamas nutarė nueiti pas ki 
tą senelį, kuris galėtų jį iš 
bėdo- ištraukti.

Nueina ir verkdamas papa
sakoja savo nelaimę

— Nueit amink, tarė sene
lis, aš tau padėsiu iš balos 
išbristi. Tavo senelis davė 
gerą patarimą, bet tu jo ne
su pr akli; tavo jaunoj galvelėj 
netilpo šio patarimo paslap 
tis.

— Niekam labas rytas ne 
sakyk, reiškia pirmiausia už 
visus į lauką ateiti Tada visi 
ateidami tavę sveikins, o tau 
reikė* tiktai atsakyti.

— Valgyk visuomet su me 
dum reiškia kad reiki® taip 
nuoširdžiai dirbti, kad namo 
parėjęs ir juodos duonos kas 
nis būtų toks skanus kaip 
medus.

— Vaikščiok visuomet su 
naujais batais, reiški kad k 

juos reikia nuvalyti ir sutai
syti kad jie atrodytų nauji. 
Tą patį reikia daryy su rū
bais ir daiktais.

Vaikinas klausėsi ir paslap 
ties išrišimą išgirdęs links
mas parėjo namo ir darė kaip 
senelis patarė.

Vėl draugai sugrįžo, atsira-

pabaiga 6 pusi.
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Lietuyi
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- 
gažin kas, caixa Postai 4118. São Paulo.

i

L. FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

musų^uetuva
J—............. .... . ........ u—,.. ... ............. ..—

. .......... .

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

4.0-Sala 7-Tel. 37-0324
no 14,00 ik: 18,00 vai.

• pusi. 8

LIETUVIŠKŲ pamaldų ka 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni 
Pa que das Nações 1® vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :

Jaęaną klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T reč ią

M ALONI ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GRITÉNAS DUQDT 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

iEscritório 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 
merciuJ - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2 - 

FONE: 63-6005 - VILA ZULINA - SÃO PAULO

PRANAS & ČIA. LTDA 
Madeiraaglem gera1

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o< - sa a 904 Foda 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB I U N A » -

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR& SIUVIMO MOKYKLA

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

’ ANTAN© PÃVÍILON.liO
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

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 Retiro ------

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE' LAUROi
Rua do 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 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos‘visoms progoms.

"lĖSCEilTCdO CCKIAH1

NAJCIIMENT©
Irmãos Nascimento

RES. 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

Agua Rasa 8 val.-,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Pask utinį:
Vila Anastačio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 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.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua dos Ciclames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

8 R aH Ã © J € A K S3 iŠ E 182 H gjâ
ialjya v tū l io yrr jenai žinomas gėrimas 

Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikata jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite! -

Rua Dino Bueno, 795 a. <835 
Telefones: 51-4019 ė 51-2223

S Ã O P A U L OCaixa Postai 3967
--- --------.........................................................".........................*••••••sarnai: * " ’ ’ _ e? į?-»——-™ *‘rk,J‘;'aB3Bį;aasa

£> a b s- u na d 
............anas■• = • .

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA į
£«■■ ■■■■ «••••••• -••■•■■■■«•■■■■■■■■••«•■■•■■■“•■••■■««“■•«•■•Iii***» ««««■■■( «■«•■■•■Mva tilxxai'ZaKaM
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LIETUVIAI, DEMES

Pakeistas Lietuviškos Programos per 

Santo Andre laikas

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

adio kjuoe

ATVYKSTA JĖZUITAS TĖVAS 
JONAS KIDYKAS

Rugsėjo mėn. 25 d. preki
niu laivu «Mormacdove» Mo
ore McCormac Lines. Ind. 
Kompanijos iš NewYorko iš 

' plaukė Tėvas Jonas Kidykas 
S J ir Šautuose bus spalių 
18 ar 19 d (kitą karta bus 
pranešta tiksliau), Šį Tėvi 
dauguma atsimename., kai jis 
prieš 14 metų, būdamas lie
tuvių jėzuitų provincijolu, lan 
kėši Pietų Amerikoj. Viloj 
Zelinoj, Casa Verde ir kitur 
jis pravedė šv. misijas. Viloj 
Zelinoj dar ir dabar žmonės 
bučiuoja jo pastatytą, pašven 
tintą ir atlaidais aprūpintą 
misijų kryžių.

Jo dėka buvo atsiųsti į Uru 
gvajų pirmieji lietuvių jėzui 
tų misijonieriai T. Jonas Bru 
žikas ir T. VI. Mikalauskas, 
o vėliau ir T, J. Giedrys ir 
jis ten pastatė lietuvių kolo
nijoj Marijos šindies bažny 
čią.

T. J. Kidykas apsigyvens 
São Pauly ir darbuosis kartu 
su T. J. Bružiku.

vo ateitininkų tautinių šokių 
grupė (N. Trojeckaitè V Mi
siūnaitė, J. Kraujalytė, M, Ty 
laitė ir O Švitra Akordeonu 
grojo N. Vinkšnaitytė) kuri 
šauniai sušoko viliotinį

Prie vėliavos buvo O. Švi 
tra. L. Jodelytė ir J. Jurge
levičiūtė

Minėjimo nuotrauką ir pla
tų aprašymą talpino dienraš 
tis «O Estado de 
spaliaus mėn 1 d

Nuo šio sekmadienio ligi 20 d. spalio lietuviška radijo 
programa, kuri vakaiais būdavo pusiau devintos (20,30 vai.,) 
laikinai bus transliuojama 7 vai. vakaro sekmadieniais. To
dėl viai radijo klausytojai prašomi atkreipti dėmesio Lietu
viška programa per Radijo Clube S Andrė 19 (7 vai.)...

LIETUVIAMS PAMALDOS 
PIRMĄ SPALIŲSEKMADIENI

Parque das Nações 10 vai 
ir Casa Verde 17,15 vai. Ma
rijos Rožančiaus mėnuo. Lan 
kykimės gausiau!

ATSILYGINO UŽ LAIKRAŠTI

Magd. Vinkšnaitienė atnau 
jino į USA laikraštp Jadvy
gai Valeikienei 1 500 cr ir J. 
Bliujui 1 500 cr , Jonas Rum 
būtis 1.000 er, J. Jakubaitie- 
nė 1 000 cr., Pranas Satkunas 
1 500 cr, V. Čiurlevičius 1,200 
cr, Elena Pleškaitienė 1 000.

— Rugsėjo mėn 29 d. São 
Bento gimnazijos salėje su
ruoštoje pavergtųjų tautų p o 
gramoj-e įdomią ir aktualią 
kalbą pasakė federalinis de
putatas Raimundo Padilba a 
pie reikalą likviduoti raudo 
nąjį kolonializmą. Meninėje 
programoje lietuvius atstova-

(pabaiga iš 4 pusi:)Aukškalnis Mičius. gim. 
m. sūnus Jono,
Banaitis Edmundas, gim 

m- Šakių apskr,, 
Dunajeva Vanda

do noras valgyti ir nereikėjo 
leisti pinigus batus perkant.

Taip dažnai gyvenime atsi
tinka Jaunieji nesupranta vy 
resniųjų ir todėl daug nepa
sitenkinimo patiria,

- JUOZO JAKUČIO kandi
datūra į vereadorius yra už 
registruota S Paulo Regiono 
Rinkimų Tribunole. Visi bal 
suotojai įsidėmėkite gerai J. 
Jakučio nr. 1 3 3 8. Tai yra 
svarbu rinkimų metu.

gim
Kau

4. 
1819 

5 
1924 

6
Kaminskas, gim 1920 m 
ne, duktė Vlado,

7 Juška Ona, gim. 1885 m 
Pknevėžy. duktė Edvardo,

8. Kazlauskas Jonas, gim. 
1916 m Šiaulių apskr.,

9 Kizelaitis Esąs. gim. 1923 
m., sūnus Vlado.

10. Milišauskas Heinrichas, 
Emilija ir Erikas, giin 1885 
m., 1900 m, 1924 m ,

11. Poptera Kazimieras, gim 
1921 m, Marijampolėje, sūnus 
Jono,

12. Rakickas Vincentas, 
gim. 1890 m Pušalopo par,

13. Černiauskas Charlote. 
bažnyčioje 17 vai Jauniesiems 4) Antr08 Kar0 Apygapdos gim 1913 m, duktė Juliaus,

14 Vasiliauskas Mykolas, 
gim. 1906 m. ir

15. Vengeliutė Uršulė
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Sr. Consul A. Polišaitis, Rua 
Dom Jose de Barros. 168, 5 o 
and Caixa Postai 7249, São 
Paulo.

S Paulo» 
laidoje.

Amerikos
S Pauly

— Trečią Pietų 
Lietuvių Kongresą 
yra įpareigoti Brazilijos lietu 
viai suruošti Tūo reikalu jau 
buvo padaryta pora susirinki 
mų svarstyti kongreso reika 
lams, IĮ kongreso rengimo dar 
bą kviečiami visi lietuviai.

— JUOZAS ŠIMBEL1S ir 
VANDA KORELKEVIČiOTE šį 
šeštadienį sumainys žiedus S 
Coração de Jesus parapijos desfile

vavo Seselių Pranciškiečių 25 
metų veiklos São Paülyje iš
kilmėse.

3) Antros Karo Apygardos 
Vyriausiojo Kariuomenės va
do kviečiamas š m. rugpjūčio 
24 ir 25 d d dalyvavo meda
lių įteikimo ir kariuomenės

me visų išanksto tą dieną re 
zervuoti lietuvių parapijos 
š-/enter ir lauksime iš Argen 
tinos bei Brazilijos svečių o 
ypač kviečiamas atvykti Tė 
vas Jonas Bružikas. tos baž
nyčios steigėjas.

linkime laimingo gyvenimo.

— LIET KAT Bendruome 
nés Choras žada suruošti šau 
nų Naujų Metų sutikimą,

— Šv. Juozupo Vyrų Broli 
ja šį sekmadienį, 6 spaliaus, 
tuoj po sumos šaukia narių 
susirinkimą. Narių dalyvavi 
mas būtinas.

■i

Brolija yra numačiusi, lap
kričio mėn 15 d. suruošti iš 
važiavimą pikninką į l’raia*. 
Grande, Norintieji vykti pri
valo pas valdybos narius ligi 
3 d lapkričio užsirašyti.

Vyriausiojo Vado kviečiamas 
š.m. rugsėjc mėn. 7 d. daly 
vavo Tautinės Šventės «Dia 
da Patria» kariuomenės pa
rade ir

5^ Š m rugsėjo mėn 16 d. 
dalyvavo S. Paulo Konsulų 
Korpuso pietuose, suruoštuo
se Skandinavų Klube, Rua 
Nestor Pestana, 189

- PARSIDUODA SKLYPAS 
10 x 40 kv. met. Labai gra
žioj vietoj, 3 autobusų linijos 
V. Remedies (už Lapa) Praça 
Sta. Hedviges, 3 Teirautis 
ten pat pas Tadą Šablevičių.

PAIEŠKOM!:

— Laiškai; A. Pumputienei, 
A. Lazdauskui, W Bazilevski 
D Ruzgaitei, Julian Grabovs 
ki, H. Šimonytei

IŠ KONSULO A POLIŠAIČIO 
VEIKLOS:

1) Kviečiant rumunams da 
lyvavo jų tautinės šventės mi 
nėjimo iškilmėse, kurios įvy 
ko š m gegužės mėn. 11 d. 
Graikų Sąjungos patalpose,

2) Kviečiamas, š m. rugpiū 
čio mėn. 24 d. ir 25 d. daly

1
1901

2
1906

3.

Zagorskas Salva, gim.
1902 Kirklėniose, 
Walantonis Jurgis, gim. 
m., sūnus Kazimiero, 
Venskus Mikas, iš Že

maitijos,

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS

— 10 metų nuo lietuvių baž 
nyčios pašventinimo sueina 
šių metų spalio mėn 27 d 
Ši sukaktis bus švenčiama su 
didelėmis iškilmėmis Prašo-

SKLYPAI ILHABELA 
A CAPRI BRASILEIRA 

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai 15 000,00 įnašo, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui. 

Smulkesnių informacijų 
Rua Ibititirama, 976 

pas Leonardą Šukevičių

Į TIPOGRAFIA BALTI CA
Lietuviška Spaustuvė 

ALEKSANDRAS BUMBLIS
Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei 
prekybai. Dėžutės elektros lempoms — Spausdina 
suviniojimui popierį iki trijų spalvų (krautuvėms).

Fabrikuoja «Papel ondulado».
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8 6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, S. Paulo.

APARTAMENTAI 
PRAIA GRANDE netoli Ocian 
ilgam išsimokėjimui.

APARTAMENTAI SÃO VICEN 
TE B/Quinha. Ilgam išsimo
kėjimui

Sklypai ir namai Vila Zeli- 
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: Rua Ibitirama, 970 

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA!

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

i Av. Liberdade, 47 - 9 o Andor Res R. Fernando Falcão, 35 
i Fones: 37-0395- 35-5650 33-6011 São Paulo
r.J ; \ •’-i —V" ' : z

<< PRANEŠIMAS

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

«.VILLA LITUAN1A*
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33,^78.00.14) 

ROMA— ITALIA.
Rasite jąpkią auliuką, Šveiką maistą ir neperdetą kainą.

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų
> susitarta iš anksto.

■ A-.' KOLEGIJOS VADOVYBĖ.
-; • -.. • . . ’ ■ • . ■

SAVI PAS SAVUS!
Palaikykime lietūvių įmones!

Vila Albertina, Av. N. S. Aparecida, 204, Bairro Tre 
membė lietuvis A. Laurinavičius turi įvairių lietuviškų 

ir vietinių gėrimų fabriką
L AURIN A VI ČIU S ANTANAS & CIA. LTDA,

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur. •• r

Susisiekimas: iš Praça do Correio važiuoti onibusu 
iki galo Vila Albertina. .

užsisakant gerus batus pas.
JONĄ PETRIKĄ 

jo paties batų krautuvėje.
Rua B. de Itapetininga, 262, 
4'0 and, sala406, Tel. 35-8873.

— VILA ZELINOS LIETU 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5978

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

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje jšį . / i

R AD IO CLUBE SANTO , ANDRĖ
ilgomis, 1495 kilo ciklų bangomis, v; ■ 

kiekvieną sekmadienį aštuonios ir pusę 20,30 vai. vak. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadiėii'io, vardadienio 

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

S KAITYKITE IR 
P L ATIMKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMERIKOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

LIETUVA*.
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