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Pabaltijo Tautos Yra Išlaikiusios Tautini Savitumą 
Platus von Lowzow pranešimas apie Pabaltijo padėtį 

Europos Tarybos patar. seimo posėdžiuose — Išvadose nu
rodė į pabaltiečių pasipriešinimo pastangai, j jų tautinį 

savitumą bei kylantį solidarumo jausmą.

Elta Europos Tarybos pa
tariamojo seimo posėdžiuose 
Strasburge, rugsėjo 19 d. da
nų tautybės ponios von Low
zow, Europos Taryboje dar 
neatstovaujamų tautų Komite 
to vicepirmininkės pranešime 
apie dabartinę padėtį Pabal
ti jo kraštuose buvo apžvelg
ta ne tik bendra politinė pa
dėtis, bet paskirta daug vie
tos nušviesti pramonės, že
mės ūkio būklei, atpasakota 
rusinimo, Bažnyčios padėtis 
Pabaltijo kraštuose nurodyta ir 
į švietimo padėtį Skelbdama 
pranešimą apie Pabaltijo res 
publikas, von Lowzow pasi
naudojo estų, latvių ir lietu
vių laisvinimo organizacijų 
Vakaruose pateikta medžia
ga. (Iš lietuvių plačią, apie 
20 psl dokumentuotą medžia
gą apie padėtį pavergtoje 
Lietuvoje paruošė VLIKo V. 
Taryba ir ELTA),

Pranešimo pabaigoje ponia 
von Lowzow nurodė į Vaka
ruose esančias pabaltiečių 
laisvinimo organizacijas, jų 
kultūrinius sambūrius ir pada 
rė kai kurias išvadas.

Kokios pabaltiečių organi
zacijos Vakaruose? Pirmiau
sia, von Lowzow pabrėžia, 
kad veikdami Pavergtųjų Eu
ropos Tautų organizacijoje 
pabaltiečiai turi savo politinę 
tribūną. Įvairiuose kraštuose 
kuriuose pabaltiečiai įsikūrę, 
veikia daugybė kultūros, so
cialinių ir politinių organiza
cijų Pranešėja pastebėjo, kad 
šalia įvairių gausių organiza
cijų pabaltiečiai Vakaruose 
turi stambias daugelį srovių 
apjungiančias organizacijas, 
kaip Pasaulinę Estų Tarybą 
ar lietuvių Vyr. Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą Primin
ta, kad tik estai laisvame pa 
šauly turi apie 600 organiza 
cijų (iš jų 230 Šiaurės Ameri
koje, 260 — Europoje ir jų 
tarpe 180 Švedijoje, 25 Aus
tralijoje ir N. Zelandijoje ir 
kituose kraštuose).

Maskva pabaltiečių nacio
nalinius, tautinius sentimen
tus laiko grėsme, tad kaip 
savo išvadose pabrėžė prane 
šėja von Lowzow Europos 
Tarybos posėdžiuose, sovie
tai susirūpinę Estiją, Latviją 
ir Lietuvą kuo greičiau pa 
versti rusiškomis provincijo
mis. kuriose pabaltiečių tau 
tos sudarytų mažumą. Paste
bėta, kad Pabaltijo kraštuose 
kolonizuojami rusai, o Pabal 

tijo jaunimas išgabenamas 
darbams į Sov. Rusijos gi
lumą.

Tačiau tos pabaltiečių tau 
tos deda pastangas pasiprie
šinti sovietų vykdomoms asi
miliacijos pastangoms kultū
ros ir švietimo srityse Pri- 
mintina 1962 m. rugsėjo mėn. 
«New York Times» ialda, kn 
rioje nurodyta, kad palygi
nus su sovietiniais, Pabaltijo 
miestai teikia vakarietišką 
įspūdį. Gyventojai Pabaltijy 
toliau siekia išlaikyti tautines 
tradicijas bei papročius.

Pranešėja keliais atvejais 
paminėjo komunistų partijos 
ir pabaltiečių intelektiialų 
sluoksnių santykius, tautinių 
tradicijų bei nuotaikų banga
vimus Pabaltijo kraštuose, o 
tai supykdė net ir Sovietų 
Sąjungos kom partijos vado
vybę Latvijos, Estijos ir Lie 
tuvos kom partijos suvažia 
vimuose, Maskvos *Pravdoje» 
nuo 1960 m. ouvo pasirodę 
nemaža įspėjimų, kaltinimų 
dėl' padarytų «klaidų» ir pan.

Pastangos išpopuliarinti ru
sų kalbą ir kultūrą nebuvo 
sėkmingos — tai 1963 m ge
gužės mėn. viename straips
nyje paskelbti vieno žymiau 
šių Latvijos komunistų teore
tikų A. Voss žodžiai Esą vis 
smarkiai veikia Vakarų «bur
žuaziniai nacionalistai» ir ma 
cionalistų atkaklumas «atli
kęs savo uždavinį». A Voss 
buvo pasiūlęs, kad visos ti-ys 
Pabaltijo respublikos (suprask 
— tų kraštų vadovaujantieji 
komunistai) bendromis pastas 
gomis siektų nugalėti nacio
nalizmą Europos Tarybos po 
•ėdžiuose apie padėtį Pabal 
tijo kraštuose kalbėjusi von 
Lowzow priminė ir A, Snieč
kaus bei pavergtos Lietuvos 
spaudės (pvz 1962 m «Komu 
nisto») skundus dėl na iona 
listinių nuotaikų bei puolimus 
prieš Katalikų Bažnyčią.

Pagal pranešėją, visi pa 
reiškimai išryškina faktą — 
nepaisant per beveik 20 metų 
vykdomo politinio spaudimo, 
Pabaltijo tautos vis tebeišlai 
ko nepriklausomybę puoselė
jančias nuotaikas ir priešiš
kumą Sovietų Sąjungos atžvėl 
giu Tai liečia ne tik suaugu 
sius Pabaltijo gyventojus, bet 
ir jaunimą, kuris įvairiais bū 
dais komunistų indoktrinuoje.- 
mae tiek mokyklose, tiek per 
komjaunimą. Trys Pabaltijo 
tautos yra išlaikiusios tautinį

Maskva ir Pekinas K varžovai Afrikoje, Azijoje

Pastaruoju metu Sov. S-ga 
aktyvina veiklą mažai išsivys 
čiusiuose kraštuose Afrikoje, 
Azijoje, Pietų Amerikoje Ten 
jiems tenka vesti dvtejųfron 
tų kovą — prieš Vakarų ir 
komunistinės Kinijos įtakas. 
Sovietų «Komunist» žunnalas 
neseniai nedviprasmiškai nu. 
rodė į Maskvoje jaučiamą 
baimę: esą kinai, veikdami 
tuose Afrikos ar Azijos kraš
tuose savo tikslams gali pa
naudoti vad. tautinius išsilais 
vinimo judėjimus ir ten esa
mas «buržuazines nuotaikas»-. 
Kremlius šiuo metu parengė 
kontrofenzyvos planą ir jis 
pirmoje eilėje siejamas su 
kai kurių, komunistų įtakoje 
esančių organizacijų veikla. 
Tos organizacijos, tai pasau
linė prof sąjungų unija, «tai
kos judėjimas» ir tarptautinė 
žurnalistų sąjunga. Atrodo, 
Maskva numato galimą tų or 
ganizacijų skilimą ir ji págei 
dautų kiek galima ilgiau už 
delsti kinų ir jų šalininkų,pa 
sitra ūkimą

Apie tokias nuotaikas liūdi 
ja pasiruošimai lapkričio mėn. 
pabaigoje Varšuvoje sukvies

— LORDAS HOME - NAU 
JASIS MINISTRŲ PIRMININ
KAS ANGLIJOJE Atsisakius 
iš Ministrų Pirmininke parei
gų dėl ligos ir kitų priežas
čių McVHllanui, po ilgų tar 
pusavio kovų Konservatorių 
Partija pasiūlė karalienei Elz 
bietai II ministrų pirmininkų 
lordą Douglas Home. Pagal 
tradiciją, karalienė jį tuojau 
patvirtino Taip po 30 metų 
Anglijos Vyriausybės priešą 
kyje vėl atsistojo kilmingasis 
Lordas Home Tai labai nepa 
tiko Darbo Partijos vadams 
ir net Kai kurioms pačic s 
Konservatorių Partijos sro 
vėms. Lordas Home tuoj su 
darė naują Min strų Tarybą, 

savitumą ir aiškiai siekia ir 
toliau ginti jų tradicinį gyve
ninio būdą — toliau pabrėžė 
pranešėja Strasburge

Pagaliau, pranešėja manan
ti kad tiį Pabaltijo tautų tar 
pe vis augąs solidarumo jaus 
mas — tai jų bendro likimo 
ir pabaltiečių sąmoningumo 
išdava. Savo pareiškimą apie 
padėtį Pabaltijo kraštuose ir 
baigiamąsias išvadas pabaltie 
čių bičiukė voa Lowzow bai
gė tokiais žodžiais: Tenka vii 
tis, kad tas pabaltiečių solida 
rumas surastų atgarsį ir lais 
vojo pasaulio tautų tarptauti 
niame solidarume. 

ti «pasaulinės taikos tarybos» 
sesiją Sovietų iniciatyva mi
nėtos organizacijos prezidiu
mui posėdžiaujant Vienoje 
(rugsėjo 27 -29 d.d ) sudaryta 
aiškiai prieš kinus nukreipta 
sesijos programa Varšuvoje 
pirmoj eilėje numatoma svais 
tyti kolonializmo panaikinimo 
klausimą

Kadangi kinai numatą skal
dyti ir «tarptautinę žurnalistų 
sąjungą», tai sovietai savo 
iniciatyva buvo suorgaulzavę 
«trsčiąjį pasaulinį žurnalistų 
susitikimą» Jis buvo pradė
tas rugsėjo 23 d. ir baigtas 
spalio 3 d. Beirute Laivu bu 
vo plaukiama išilgai Š, Afri
kos pakraščių. To susitikimo 
metu buvo aplankytas Alžy
ras, Tunisas. Libija, Jungt. 
Arabų respublika ir Libanas. 
Žurnalistus asmeniškai svei 
kino Alžyro, Tuniso ir J Ara
bų resp vadovai. Šie pasta
rieji teigiamai vertino Chruš 
čiovo užsienio politiką. Visą 
tą išvyką tikrovėje režisavo 
«Pravdos» ir «Izvestijų» vyr. 
redaktoriai Satjukovas ir Ad- 
žubėjus.

į kurią pakvietė dauguma se 
nųjų ministrų ir anų srovių 
lyderius, kaip Buttler, Hail- 
sham ir kitus.

- 18 METŲ JUNGTINĖMS 
TAUTOMS suėjo šią savaitę, 
Ta proga buvo Jungt Tautų 
posėdžiuose pasakyta atitin
kamos kalbos, įvertinančios 
šios tarptautinės organizaci
jos reikšmę žmonijai ir tai
kos išlaikymui

— 400 ATSTOVŲ ATVYKS 
į II metinę Ūkinės ir Sociali 
nės Tarpamerikinės Tarybos 
sueigą šio mėn. 29 d. Rio de 
Janeiro mieste Pirma bus 
technikų, o paskui 22 Ameri 
kos valstybių finansų minis 
trų posėdžiai Kai kurios Eu 
ropos valstybės taip pat siun 
(Ha savo stebėtojus į šią kon 
feteneiją uos svarbiausias 
tikslas — surasti priemonės 
kaip sugyvinti ALIANÇA PA 
RA O PROGRESSO veiklą, 
kad ji ištikrųjų atsiektų savo 
užsibrėžtu tikslų Trūksta 
ne pinigų, bet planų ir suge
bančių žmonių...

— TEISIA 9 KOMUNISTŲ 
VADUS VENEZl ELOJE, Pra
eitą savaitę pradėtas teismo 
procesas prieš 9 žymiuosius 
Komunistų Partijos ir Kairio 
jo Revoliucinio Sąjūdžio va
dus Jie kaltinami sąmyšių, 
terorizmo ir karinių sukil mų

XVI META1

ŠIO «ML» NR. LEIDĖJAS YRA

PETRAS ŠIMONIS i

Tai vienas pačių populia
riausių kultūrininkų Brazili
jos lietuvių bendruomenėje. 
Į kultūrinį bei visuomeninį 
veikimą P. Šimonis įsijungė 
tuč tuojau atvykęs Brazilijon. 
Ypač daug yra dirbęs ir dar 
tebedirba Liet Kat. Bendruo 
menės chore. Jis yra vienas 
pirmųjų choristų Be P Šimo 
riio talkos neapsiėjo nė vie- 
ms didesnis užsimojimas. Ku 
riam nors darbui lėšų trūks 
tant, jis pirmas paima aukų 
lapą ir beldžia į arti ir toli 
gyvenančių duris. Tai yra gy 
vas pavyzdys, kaip galima 
rasti laiko ir kultūriniams >rei 
kalams, atitrūkus nuo savo 
kasdieninio darbo bei reika 
Jų Visa Šimonių šeima, ne tik 
tėvai, bet ir dukrelės, yra įsi
jungę į organizacinį veikimą. 
Taip pat yra pavyzdys, kaip 
svetimoje padangėje galima 
išlaikyti lietuvišką dvasią ir 
kalbą jaunoje kartoje.

P. Šimoniui už šio laikraš 
čio numerio išleidimą d£ko 
jame.
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ruošimu. Iš jų 4 anksčiau bu 
vo parlamento nariai Nors 
jų veiksmai buvo aiškiai nu 
sikalstami, tačiau dėl atstovo 
neliečiamybės policija nega
lėjo anksčiau jų suimti.

— LĖKTUVAIS PARGABEN 
TA KARIUOMENĖ JAVbią ka 
rinė vadovybė praeitą savai 
tę pradėjo didelį bandymą 
nori išmėginti per kiek laiko 
galima lėktuvais pargabenti iš 
Amerikos į Europa visą divi 
ziją. Pargabenama II Šarvuo 
tos Divizijos 16.000 karių iš 
Texas, JAVse, į Frankfurto, 
Chambley ir kitus Vak. Vokie 
tijos ir Pnancū2ijos miestus 
240 sprausminiais lėktuvais, 
lydimais 116 puolimo lėktuvų.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Chrusciovas Krasnodare: Sunki Padėtis, Mes .

Blogai Šeimininkaujame
Kodėl sovietai perka apie 9 mil. tonų j?vų? — Ar sovietams 
miner trąšų gamyboje pavyks pasivyti ne tik JAV, bet ir 

Vak. Europos kraštus?

(Elta) Kai ilgai delsęs N 
Chruščiovas tik spalio 2 d. 
sovietinei viešumai nupiešė 
niūrų nesėkmių žemės ūkyje 
vaizdą (jo kalba, dar rugsėjo 
26 d. pasakyta Krasnodare, 
«Tiesoje» paskelbta spalio 2— 
3 dd., 231 ir 232 nr.), Soviet] 
jos gyventojai iš atsargių 
Kremliaus valdovo žodžių pa 
tyrė apie j eikalą milionus 
tonų kviečių Įgyti reikalą 
Kanadoje ir kitur. Jis 
nurodė į tai, kad’ «nes priva 
leme susirūpinti socialistinių 
broliškųjų šalių poreikiais» ir 
į tai. kad «į mus, galingą so
čia ištinę pasaulio valstybę, 
kreipiasi, prašydamos pagal
bos, Afrikos, Azijos, Lotynų 
Amerikos šalys, kurios sten
giasi nusikratyti savo ekono 
minės priklausomybės nuo im 
peralizmo». Pagal Vakarų spau 
dos duomenis, (plg «Frankfur 
ter Allg Zeitung», 230 nr.) iš 
tikrųjų, Sovietų S ga per pas 
taruosius kelis metus ekspor
tavo kelis mil. tonų javų. 1962 
m 2 1 mil tonų buvo išga'ben 
ta į rytų Vokietiją, 1 4 mil. 
tonų j Čekoslovakiją ir 412 000 
tonų eksportuota į Kubą.

Chruščiovas neatsitiknaikal 
bėjo Krasnodare, jis neatsi 
tiktinai visas nesekmes iškė 
lê kaip tik Krasnodare — Ku 
banės sostinėje, kuri vadina
ma javų aruodu. Chruščiovas 
skundėsi kieta žiema, eausro 
mis vasaros metu ir blogos 
oro sąlygos, pagal Chruščio
vą, neigiamai atsiliepusios ne 
tik europiejinei Sovietijos da 
liai, bet ir Kazachstanui Sibi 
rui ir kitoms sritims.

Kai dabar Kremliaus valdo 
vas prisipažino, kad val-tybė 
vietoje prievolėmis numatytų 
70 mil tonų grūdų reikia ti
kėtis vos 46,6 mil' tonų, Va
karų stebėtojai prieina išva
dos, kad čia v są kaltę nega 
Įima suversti vien oro sąly
goms Pasirodė kad per pas 

tarąjį dešimtmetį investuoti 
kapitaliniai įdėjimai žemės 
ūkyje (51,5 miliardai rb) bu
vo per maži Negali patenkin 
ti ir permažas traktorių skai
čius — jų esama apie 2,5 mil. 
Vienoje savo kalbų tas p*ats 
Chruščiovas buvo prisipaži
nęs kad krašto ūkiui papil
domai reikalinga dar 1.5 mi- 
liono traktorių, 350 000 kom 
bainų ir 800.000 sunkvežimių. 
Tačiau, kaip seka iš Chruš
čiovo nusiskundimų jo Kras
nodar© pasakytoje kalboje, 
kuriuo keliu sovietai galėtų 
padidinti grūdų gamybą? Pa 
gal Chruščiovą, «tai — ga
minti daugiau mineralinių trą 
šų ir plėsti grūdų ūkį drėki
namosiose žemėse». Kai So* 
vietiijoje buvo išleistos milži 
niškos sumos erdvėlaiviams 
skraidyti, tuo pačiu metu che 
minė pramonė ir jos vysty 
mas. 1962 m. Sovietų S ga pa 
gamino vos 12 mil tonų mi
ner. trąšų ir net 30 mil. atsi
liko nuo numatyto plano. Tuo 
tarpu siauresnis JAV bių 'že
mės ūkis tuo pačiu metu bu
vo sunaudojęs 35 mil tonų 
trąšų Kai Amerikoje vienam 
hektarui žemės panaudojama 
227 kg. min. trąšų, tai So vie 
tų S je vos 70 kg. ir tik tech 
ninių kultūrų plotuose. Beke
liaudamas Pavolgio srityse 
tuos duomenis paskelbė pats 
Chruščiovas

Jis savo kelionės metu pri 
minė europinius kraštus Su 
jais palyginus sovietai žymiai 
atsilieka — pvz. Fed. Vokie
tijoje vienam ha sunaudoja
ma 1050 kg trąšų. Anglijoje 
— 766 kg., o Prancūzijoje — 
507 kg» Mes gi — pagal 
Chruščiovą — javų kultūroms 
beveiknieko neteikiame» Kra 
snodarė jis paskelbė, kad 
trąšų sovietams tektų gaminti 
dvigubai daugiau negu garnį 
na amerikiečiai — tas lygis, 
35 mil. tonos, turėtų būti pa 
siektas 1965 m. 1970 m sovie

MUSŲ LIETUVA
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Vytautas Mačernis

Senas Namas Užmiesty
Koks vienišas ir tuščias namas, 
Visai suguręs ir apleistas.
Girdėjau, čia kadais gyvenusios dvi našlės damos, 
Be galo senos ir be galo keistos.

Sode vašiai priaugę piktžolių, dagių. $ 
Ir ant takų nrikritę lapų purvinų...
Čia greitai vėjas ims dainuot melodijas gūdžias
Ir plakt palangėje žaliuojančias palinkusios obels 

[šakas

Ir vakarais, kada pritils šiaurinis vėjas.
Mėnulis ims vaiduokliais margint sienas kambarių 

[tuščių 
Ir vienas pats, lyg senas geradėjas,
Budės naktim prie apleistų namų.

tinis valdovas tikisi kasmet 
gaminti po 100 mil tonų trą
šų, tačiau šioje srityje pažan 
ga tebūtų įmanoma įsigijus 
cheminei pramonei plėsti rei 
kiamų įrengimų iš Vakarų 
valstybių.

Bekeliaudamas po Jugosla
viją Chruščiovas vėl patyrė, 
kad ten viename ha gauna
ma žymiai daugiau kviečių 
kaip derlingoje sovietų žemė 
je. Kiek vėliau jis nurodė dar 
kitą nemalonią paslaptį — so 
vietinės įstaigos net ekspor
tuojančios ir šiaip kuklias trą 
šų atsargas į užsienio kraš
tus. Jei Kubanėje pavyko gau 
ti ą^erą kviečių derlių, tai 
toks laimėjimas vėl susietas 
su didesniu min. trąšų panau 
dojimu.

Kai sovietijoje tokia padė
tis, tai ar \e-ta stebėtis Kras
nodare Chruščiovo pa:kelb 
tais žodžiais — «Mes ūkinin
kaujame žymiai blogiau, kaip 
galėtume. Reikia, draugai, 
elgtis protingai». Pacitavęs 
skaičius, menkus derlius jis 
tegalėjo pripažinti: «tai faktai 
ir, deja; liūdni faktai». Dėl to 
blogo ūkininkavimo viso kraš 
to gyventojus beveik šiurpas 
nukratė ir išryškino visą ti

krovę šie. tik spalio 2 d. pa 
skelbtieji “gerovės pranašo” 
žodžiai ir jie įsidėmėtini vi
siems, dar tebetikintiems į ko 
monistinės sistemos sistemos 
pranašumą: 1963 m. susidarė 
sunki padėtis, ir mes negalė 
sime surinkti to grūdų kie
kio, kurio tikėjomės Šiomis 
sąlygomis TSKP CK buvo pri 
verstas kreiptis į partiją, liau 
dį, ragindamas taupiau naudo 
ti grūdus tiek maisto tiks
lams, riek ir pašarui bei tech 
Bikiniams reikalams». Tai ne 
tik nesėkmių, bet ir bankroto 
pripažinimas.

SPALIO MĖNESIO
SUKAKTUVININKAI

Spalio mėn. 16 d 80 metų 
amžiaus sukanka žinomam 
JAV lietuvių veikėjui «Nau
jienų* redaktoriui dr. Pijui 
Grigaičiui Spalio 27 d taip 
pat 80 m. amžiaus sukanka 
kan. rašytojui Mykolui Vait 
kui ir šiandien dar produktin 
gai besireiškiančiam literatū
roje ir gyvenančiam JAV Pro 
vidence mieste. Spalio 30 d. 
75 m. amž. sukaks žymiajam 
Klaipėdos kr. veikėjui, Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirmi
ninkui Erdmonui Simonaičiui.

1963 m. spalio 26 d

NIXONAS KRITIKAVO JAV 
RYTŲ POLITIKĄ

Buv. JAV viceprezidentas 
R. Nixon plačiai JAV skaito
mame savaitraštyje «Saturday 
Evening Post» pažymėjo, kad 
Vašingtono vedamoji nauja 
politika su sovietais galinti 
sužlugdyti 97 milionų gyven
tojų pavergtuose viltis Nixo
nas griežtai pasisakė prieš 
nepuolimo sutarties tarp NA
TO ir Varšuvos Pakto valsty
bių sudarymą ir pastebėjo: 
«visi reiškiniai verčia daryti 
išvadą, kad šiuo metu sovie
tai yra pradėję, nesigriebda 
mi karo, naują ofenzyvą prieš 
laisvąjį pasaulį. Amerikiečiai 
tokiai ofenzyvai negalės pasi 
priešinti panaudodami ne
lanksčią gynybos politiką Mū 
sų tikslas, — ne tik išlaikyti 
taiką, bet ir ją išplėsti Mūsų 
tikslu turėtų būti laisva Ku
ba, laisva rytų Europa, lais
va Rusija ir laisva Kinija. 
Buv viceprezidento nuomone 
amerikiečių rytų politika pir
moje eilėje turėtų reikalauti 
išvesti sovietinius dalinius iš 
rytų Europos, daryti spaudi
mą į komunistinius režimus 
kad šie suteiktų laisvę Baž 
nyčioms ir kitoms instituci
joms Nixonas dar pageidavo 
glaudesnių ryšių su rytų Eu
ropos gyventojais — tuose pa 
vergtuose kraštuos© turėtų 
lankytis JAV vyriausybės ats
tovai, jie parodytų, jog gy
ventojai už geležinės uždan 
gos nesą pamiršti, be to rei
kėtų siekti intensyvesnio pa
sikeitime spausdintais, radijo 
pranešimais ir kitomis ryšių 
priemonėmis

KUBOS STUDENTI RYTŲ 
EUROPOJE

Lenkų spaudos agentūra 
spalio 6 d. pranešė apie 600 
jaunų kubiečių, sovietiniu 
«Gruzijos» laivu atvykusių į 
Gdynės uostą 350 Kubos jau 
nuolių išlipę iš laivo — jie 
paliksią Lenkijoje ar toliau 
keliausią į Čekoslovakiją, Bul 
gariją ir Vengriją. 250 kubie
čių išvykę į Sovietų Sąjungą.

Halina

Rugsėjo
Prasidedančio rudens po

pietis buvo saulėtas, vienas 
tų besibaigiančios vasaros die 
nų, kada Lietuvos dangus es
ti taip vaiskiai mėlynas ir 
laukuose skleidžiasi «blovies- 
čiaus» permatomai balkšvos 
žvaigždutės.

Biržų ežeras tarsi milžiniš
kas veidrodis ’atspindėjo dau
sas, ir jei nebūtų palinkusių 
nendrių kupstų bei vandens 
lelijų parudusių lapų, many
tum, kad žemė sugėrė į save 
spindintį dangaus skydą.

Tai buv® smagiausias me
tas plaukti laiveliu.

Alė, Agnė ir Ingė jautė i 
aptingusios poguliu minkštoje 
vejoje plataus sodo, nutarė 
aplankyti Astravę gyvenau 
čią tolimą Alės giminaitę ir

Didžiulytė Mošinskienė

Meteorai
tuo pačiu pamankštinti raume 
nis paeiliui irkluojant.

Tuo pačiu momentu pro pra 
virus svetainės langus veržė
si audringi Chopeno etiudų 
pasažai. Jie slapstėsi *tarp 
šimtmečių liepų snaudžiančių 
lapų, virpino ugnine šermukš 
nių kekes ir alpo poežerio 
nendrėse.---------

Ingė įsižiūrėjusi į mėlynus 
lopelius vešliame liepos vai
nike, leidosi lengvai nešama 
pažįstamų akordų supančių 
ją praeities baladės lopšinė 
je. Ji jautė aiškiai, kaip jos 
širdyje pynėsi vainikan jos 
meilės vystančios gėlės, to
kiais išblyškusiais žiedeliais 
susižavėjusios rugsėjo padan
ge. Ji mąstė: «Šiandieną klau 
sant baladžių apie meilę ir 

kančią, ašaros nebeužgniau- 
žia alsavimo kaip tai būdavo 
anksčiau... Nežinia iš kur at
siradęs savisaugos lukštas 
įvyniojo širdį ir davė jai ats 
parumo...»

Čia nutilo paskutinis melo
dingas akordas, bet jo virpė
jimas dar tebeaidėjo skubė
damas visais seno sodo ta
kais. —

Gonkų slenkstyje pasirodė 
Vladas Pastebėjęs mergaičių 
grupelę susimetusią žolėje, 
pasuko jų link.

— Plauksi su mumis į As
travą? — paklausė Alė brolio.

Jis pažvelgė į Ingės nu
kreiptą galvą.

— Plauksiu. O kada ruošia 
tės?

— Gal jau dabar kilsime, 
mergaitės? Juk vėliau sutems 
grįžti, — ragino Alė.

— Kilkime... — Ingė sma

giai skėsfcerėjo rankomis ir 
vikriai pašoko nepastebėda
ma Vlado ištiestos jai rankos. 
Ji nuskubėjo į namus pasi
ruošti.

Vladas žvilgsniu nusekė jos 
liekną stuomenį ir banguojan 
čių plaukų varinį apspindį.

Laivelis linksmai pliaukšte
rėjęs atsistūmė nuo kranto ir 
lengvai nuslinko ežero pavir- 
šiųmi, palikdamas už savęs 
platų nerimo taką. Žydrasis 
skydas susidrumstė pavirsda
mas į švelnų čiurlenimą tarsi 
iš gelmių prašneko prabudu
si žuvytė.

Saulė spinduliais įstrižai 
smigo ežero vandenin, auksi 
nėmis smiltimis mirgėdama 
rausvose bangelėse. 

r

Irklavo Vladas. Priešais jį 
sėdėjo Alė ir Agnė, laivo ga 
le pri© vairo — Ingė.

Vlado plačios akys nei mo
mentui neatitruko nuo Ingės 
nusvirusios galvos: — Sunkios 
varinės sruogos de gė beveik 
visą jos dešinį skruostą, ir- 
tesimatė jos išdidaus profilio 
švelni linija, Kaklas vaikišku 
naivumu palinkęs, siauri pe
čiai bejėgiai nuleisti, ir ji 
taip atydžiai įsižiūrėjusi į sru 
venantį tarp panertų pirštų 
vandenį, lyg įsiklausiusi į eže 
ro sėkmę.

Jaunas vyras išgirdo savyje 
priekaišto balsą: «Aš ją pali
kau. Aš pats sutraukiau tuos 
stiprius saitus, kuriais sten
giausi ją vis bebėgančią pri
rišti .. Kodėl taip padariau? 
Kodėl?... Ji buvo tokia vaikiš 
kai gera, tokia tyra savo jau 
na širdimi. Ji nemokėjo būti 
klastinga Ji neiškojo išskai
čiavimo .. Ji mylėjo visu pir
mosios meilės karščiu po to 
kai aš pirmasis nuskyniau

2
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SOVIETŲ PERKAMI 
KVIEČIAI IR AUKSAS

Pagal Reuterio pranešimą, 
spalio 4 d. sovietams Europo
je atlikus sandėrius su auk 
su, tai atsiliepę j Londono 
kilniųjų metalų rinką ir auk
so kaina buvo kritusi pusan
tro peno vienai uncijai. Spė
jama, kad pastarosiomis sa
vaitėmis Sovietų S-gabus par 
davusi aukso už 70 — 100 mi- 
lionų svarų sterlingų. — Jai 
rūpėję sudaryti sąlygas finan 
suokti Kanadoje ir Australijo
je perkamus kviečius.

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS JAV

Spalio 12 New Yorke įvyko 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos suvažiavimas, kuriame da 
lyvavo nariai ir bičiuliai iš 
JAV ir Kanados. Suvažiavi
mas vyko 75 metų varpinin
kų—liaudininkų nueito kelio 
ženkle. Jo darbotvarkėje bu
vo pranešimai J, Audėno 
«Lietuvos laisvinimas š'an 
dien», Pr. Zundės «Tautos iš
laikymo problema», H Blazo 
«Lietuvių Valstiečių Liaudi
ninkų nusistatymas pagrindi
niais ateities klausimais». Me 
ninėje suvažiavimo progra
moje dalyvavo dainininkė J 
Krikštolaitytė ir aktorius V. 
Žukauskas.

IŠ KULTŪROS GYVENIMO 
LIETUVOJE

— Spalio mėn. pradžioje 
Vilniuje ir Kaune įvyko ma- 
kedoniečių ansamblio «Šokis» 
iš Skopje, gastrolės. Jugosla 
vų folklorą puoselėjąs ansam 
blis anksčiau yra pasirodęs 
daugelyje Europos, Afrikos ir 
Amerikos valstybių.

— Ljubljanoje, Jugoslavijo
je, lankėsi pavergtos Lietu
vos dailininkai, jų tarpe gra
fikai V. Jurkūnas, J. Kuzmins 
kas, J. Galkus ir V. Valius, 
Buvo susipažinta su Jugosla
vija, jos menu, gamta. Paro
doje buvo eksponuoti lietu
vių grafikų J. Kuzmiskio ir 
A. Makūnaitės darbai.

— Maskvoje pasirodė leidi 

nys «100 geriausių TSRS tau
tų poetų eilėraščių rusų kal
ba». Tų «geriausiųjų» tarpe 
išspausdinti eilėraščiai šių lie 
tuvių rašytojų: E Mieželai
čio, A, Veaclovo, A, Baltakio 
ir Just. Marcinkevičiaus.

— Lietuvoje pasirodė dvi 
knygos iš vad literatūrinio 
palikimo; tai Zigmo Gėlės 
poezijos rinktinė «Gėlynas» 
(239 pusi). Komunistinė spau 
da nurodo, kad 1912 m mi 
ręs poetas liaudies žmonėse 
kėlęs pasipriešinimą išnaudo 
jimui ir teigęs ateisiant «nau 
ją, geresnį gyvenimą». Antro 
ji knyga, tai K. Binkio «Poe
zija» (294 psl) Šioje, anot 
«Tiesos» savito talento — poe 
to knygoje išspausdinti ge
riau»! (žinoma, redaktorių at
rinkti — E ) eilėraščiai ir trys 
poemos: «Tamošius Bekepu- 
ris», «Kriaučius Motiejus» ir 
«Jauniausia Lietuva»,

— «Kalba Vilniaus akme. 
nys» — tokio pavadinimo, 238 
psl. knygą parašė J. Karosas. 
Autorius skelbia atsiminimus 
iš 1926 — 1931 m. gyvenimo 
Vilniuje, garbina kom, parti
jos veiklą, skiria nemaža vie 
tos Vilniaus miesto ir krašto 
gyvenimui bei Laikinojo Vil
niaus lietuvių komiteto vei
klai (žinoma, iš komunistinio 
taško) nušviesti bei jos na
riams apibūdinti

LIETUVOS ĮSTAIGŲ 
PAREIGÚNA. MASKVOS VO

RO VSKIO GATVĖS 
VIEŠBUTY

Lietuvos spaudoje jau ne 
kartą rašyta apie konjandi. 
ruočių mėgėjus. Dibar. kaip 
skelbia «Tiesa» (plg nr 232, 
spalio 3) tokių kelionių ir ir 
ypatingai į Maskvą mėgėjai 
nuolat keliauja į vyriausiojo 
broko sostinę ir jiems lengva 
pėdiškai teikiamos komandi
ruotės. Prie pavergtos Lietu 
vos nuolatinės «a stovybės» 
Maskvoje, Vorovskio gatvėj 3 
(buv.^ nepriklausomos Lietu 
vos atstovybės namai) veikia 
specialus viešbutėl s ir pagal 
«Tiesą» tik per 6 mėnesius 
tame viešbutėlyje buvo užre

Vytautas Mačernis 

VIZIJA
III

Kai vieną rytą, eidamas pro seną ir aploistą sodą.
Pro statinius vidun pasižiūrėjau,
Tenai virš tvenkinio praėjusios nakties šešėliai tingūs. 
Lyg paukščiai pašautais sparnais, plazdėjo,
Ir vandenin palinkusios obels šakoj, matyt, seniai jau 

[padžiauta skara 
Pleveno ryto vėjuj.

Kutai mirgėjo tarp baltų žiedų, kuriuos mieguistos bitės 
Varpeliais tolimais dūzgeno.., *
Tarsi iš ūkanų iškilo atminimai pagalvojus.
Jog tai skara seniai jau mirusios senelės mano.

Aš pažvelgiau į tėviškės laukus, dar rytmečio tyloj pas 
[kendusius,

Kai jie prieš saulę tekančią suklaupę meldės tyliai, 
Ir šviesiame regėjime mačiau jaunosios rūbuose senelę

[skaisčią 
Iš seno sodo vienumos pakylant...
Jinai lengvučiais žingsniais pasikėlė eit per žemę kve

piančią, 
Skaisčiom, skaisčiom akim, tarsi kalnuos du ežerėliai 

/gilūs;
Priėjo ji upelį ir ranka vandens pasėmė, 
Šaltais šaltais lašais suvilgė kaktą, lūpas. 
Paskui drąsiu mostu laukus paaicnino 
Ir vėl pečius šilton skaron susupus, 
Nuklydo ji toly, kur tolimam danguj du debesėliai 
Balti balti, lyg jūroj du maži laiveliai supos

Dabar, kada einu pro seną, statiniais aptvertą sodą, 
Kur tvenkinys niūrus, žaliais maurais užžėlęs, 
Tenai, kur lyg tie paukščiai pašautais sparnais, 
Plevena praeities šešėliai. —
Aš vis matau, matau aš ją jaunosios rūbais ..
Jinai lengvučiais žingsniais pro vartus išeii a vėlei, — 
Jos akys tokios skaisčios, mėlynos tarsi kalnuos du gi- 

/lūs ežerėliai.

Dabar, kada širdis, tartum keleivis tyrų smėly suklupęs, 
Kada svajonės, lyg silpni drugeliai, prieblandoj pakly-

- - /dę, miršta, —
Dažnai jauč u gaivinančius lašus ant lopų lašant 
Nuo jos ekstazėj iškeltų į dangų pirštų.

gistruota 2308 įvairių Lietu
vos organizacijų bei įmonių 
bendradarbiai. Kituose vieš
bučiuose kaip «Zolotoj Ko
los» ir kituose tokių svečių 
per pusmetį buvę apie [4 000- 
Jei tie komandiruočių mėgė
jai Maskvoje būtų praleidę 
vos vieną dieną, tai pagal 
apskaičiavimą, valstybei jie 
jau būtų atsiėję beveik 220 000 
rublių Kita komandiruotųjų 

plejada, tai įvairiausi «ragin 
tojai» ir «kaulintojai». Tokie 
«kaulintojai» Maskvon vyksta 
grupėmis, gi kai kurių Vil
niaus įmonių vadovai, kaip 
V. Kirpaitis kas mėnuo sovie 
tų sostinėn siunčia net po 7— 
10 žmonių. Kai kurios Lietu
vos gamyklos, kaip Kauno ra 
dijo gamykla, etatų sąraše 
neturi įgaliotinio Maskvoje 
nors faktiškai toks įgaliotinis 

ten sėdi. Pasirodo, kad kiek
vieną komandiruotę turi pa
tvirtinti Liaudies ūkio tary 
bos vadovybė, o tiekimo klau 
Simais ir kitos įstaigos. Tai
gi, veikia taisyklės, bet kaip 
jos vykdomos gyvenime tai 
jau kitas reikalas. O pasiva
žinėjimai j Maskvą, matyti, 
daugelio laikomi nebloga pra 
moga.

KAI PATAISOMA
KOLCHOZO MAŠINA...

Kauno autoremonto gamy
klai buvo atiduota suremon
tuoti vieno kolchozo mašina. 
«Tiesa» aprašo (nr. 232, spa 
lio 3) kas įvyko, kai buvo pra 
nešta, jog mašiną galima atsi 
imti, ilgai vaikščiojus po ga
myklą, pagaliau pavyko rasti 
«suremontuotą» mašiną, o ji 
atrodžiusi panaši į kolchozo 
gaidį po dvikovos su vanagu: ‘ 
nenudažyta, geležiniais vir
bais paramstyta, o viduje jai 
stigo pagrindinių mazgų.

Mašina buvo remontuojama 
papildomai, bet ir dabar ji tu 
rėjusi įvairių defektų. Buvo 
šaipytasi ne tik iš šios maši
nos savininko — Anykščių 
rajs «Tiesos» kolchozo pirmi
ninke, bet ir iš kitų kolchozų 
atsrtovų. pagaliau vėl mašina 
remontuota ir jai pradėjus 
kelionę atgal į kolchozą štai 
kas įvyko: tuoj už miesto su
byrėjo ventiliatoriaus guoliai; 
nutrūko rankenėlės, pradėjo 
nejsijungti trečiasis bėgis ir 
gedimų serija sekė viena po 
kitos. Išvada: Kauno gamykla 
esą tyčiojasi iš žmonių...

TEBEVYKSTA NEAPYKAN
TOS KAMPANIJA PRIEŠ 

VAKARUS

Nors Maskvoje pastaruoju 
metu ir kalbama apie taikin
gą sambūvį su Vakarais, ta* 
čiau sovietinė spauda tebe
naudoja neapykantos Vaka
rams, tikrovės iškraipymo bei 
melo metodus. Pvz. dienraštis 
‘‘Krasnaja Zviezda” rugpj. 31 
rašė, kad NATO kraštuose 
dedamos didelės pastangos 
atitinkamai, nuteikti jaunimą 
—- šis neturįs domėtis klasių

(pabaiga 4 pusi.)

jos lūpų įsirpusias uogas,.. 
Kodėl taip padariau? Ko
dėl?. »

Irklai lengvai pliauškė skai 
driame vandenyje. Lygiai leng 
vai Ingė žaidė čiurlenančia 
tarp pirštų vėsia srovele Ir 
ji visa buvo taip toli nuo Via 
do minčių Ji nebepriklausė 
jam, ir jis staiga pajuto smai 
lų dyglį giliai ir aštriai smin 
ganfrį vyriškos savimeilės bran 
duolin. Tuo m.mentu jis pa 
vydėjo lengvam vėjui, kuris 
taip žaismingai kedeno mer 
gaičių plaukus ir švelniai 
glostė Ingės profilį... Jo žvilgs 
nis visai sutemo nuo įtemptų 
praeities atsiminimų. «. Taip 
norėtųsi suvelti tas varines 
garbanas ir pt slėpti jose vei 
dą, jaučiant svaiginančią jų 
šilimą . > — jis giliai atsiduso.

— Ei, Vladai, nepraryk In 
gės akimis! — šūktelėjo pa 
juokiančiai sesuo, visą kelią

stebėdama brolį. Ji puikiai 
suprato brolio išgyvenimus 
šiuo momentu. Ji labai pyko 
už brolio vėjavaikišką elgesį 
su jos geriausia drauge, nes 
ji svajojo Ingę kaip savo šei
mos narį — Tik Ingė būtų 
atgaivinusi šeimos niūrias 
nuotaikas.----- —

— Nebijok, Ale, nesiduosiu 
praryjama... Galiu aštria aša 
ka įstrigti../

Ir kai Adė atsig ęžė į tyliai 
prabilusią draugę, ji sutiko 
jos pailgame veide skausmin 
gą šypseną, pabrėžia dviem 
kartelio raukšlelėmis lūpų 
kampučiuose. —

Ingės tamsios akys aksomi 
niu švelnumu glostė pilkas 
V ado akis. Tačiau jis jose 
neberado tų žiežirbėlių ku
rios taip žavingai atspindėda 
vo didelį džiaugsmą. Ingė 
žiūrėjo į jj kaip žiūrima į ei
linio praeivio akis, ir vėl jis

pat širdies
pajuto aštrų dyglį veriantį iki 

Ir jam pagailo 
Ingės, kaip tos laukų gėlės, 
kurią nuskynė jo virpanti ran 
ka Jo akys sudrėko panašiai 
kaip aną vakarą, kai Ingė 
prašė paskutinį kartą paskam 
b nti Jos mėgiamiausi etiudą .. 
Toks didelis noras ją paguos 
ti bent šypsniu, bet Ingė pa 
lengva nusisuko ir vėl tesi 
matė jos blyškus profilis, o 
ji visa buvo užlieta varinių 
besileidžiančios saulės spin
dulių. «Ką ji mąsto?» — klau
sė savęs.

Ingė nieko nemąstė Ji net 
nebuvo įsitraukusi į draugių 
pasikalbėjimą kurios aptarė 
ką tik perskaitytą knygą — 
ji krūptelėjo, kai staiga sušla 
mo ir sulingavo lieknos nen 
drės perskrostos įplaukiančio 
laivelio, ir jis stuktelėjo į 
krantą.

Pirmas iššoko Vladas ir pa 

duodamas ranką padėjo mer
ginoms išlipti į krantą Jaus 
damas Ingės trapius pirštus 
savam delne, jis juos reikš
mingai spustelėjo sušnabždė
damas merginai į ausį: «Šį 
vakarą noriu su tavim pasi
kalbėti. Išeik į sodą . »

— Mes neturim apie ką kai 
bėti. - Jos atsakymas buvo 
labai ramus, be mažiausio 
priekaišto. Ji pasivijo Alę ir 
Agnę

Parkas jau skendėjo pava
kario vėsumoje. Iš tolo, prieš 
senus rūmus, apskritose klo 
muose, liepsnojo jurginų žie 
dai. Prie įėjimo, pro plačiai 
išsikerojusiais šimtmečiais pla 
tanais stovėjo du iš vario nu 
lieti liūtai, ir prietemoje at
rodė tuojau grėsmingai su
mauros.

-- Inge, kur pasėjai savo 
gerą nuotaiką? — draugiškai 

įs kabindama parankėn pa
klausė Alė.

— Tu žinai, kad ši vieta 
mane visada nuteikia savotiš 
ka melancholija. Norėtųsi pri 
kelti praeitį, sugražinti visus 
tuos, kurie čia gyveno ir pa
gyventi su jais.., Bet juk pra 
e.tis niekada nebegrįžta, nie 
kas nebegrįžta... —

— Tokiai sentimentaliai kaip 
Ingė, turėtų čia labai patikti, 
— įterpė savo trigrašį Agnė.

Ingė į tai nieko neatsakė, 
tik stebėjo, kaip draugės pla 
čios akys beprasmės klaidžio 
•jo aptriušiusiomis rūmų sie
nomis. Jos žingsniavo toliau, 
parko gilumon. —

(B. D)
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Prisiminti Religijos Tiesu 
(Iš maldaknygės «Būk mums malonus»)

Kad galėtume būti išgany 
ti, reikia mums taip pat daž
nai ir daug melstis. V. Jėzus 
yra pasakęs: «Visuomet rei 
kia melstis ir nepailsti» (Luk. 
18, 11) Mūsų maldų Dievas 
išklauso, jei meldžiamės ge 
rai, ir prašome dalykų, kurie 
nėra mums žalingi. Kad mū 
sų maldos būtų geros, tari
me melstis su dėmesiu, pasi
tikėjimu, ištverme ir pasida
vimu Dievo valiai

Meldžiamės su dėmesiu, kai 
galvojame apie tai ir jaučia
me, tai ką kalbame lūpomis.

Meldžiamės su pasitikėji 
mu. kai tikimės, kad Dievas 
išklausys mū ų maldų.

Su ištverme meldžiamės, 
kai nesiliaujame meldėsi, nors 
Dievas taip greit ir neiš
klauso.

Meldžiamės pasidavę Dievo 
valiai, kai Jam paliekame iš 
klausyti mūsų maldas ar ne

Juk Dievas mus myli kaip 
geriausias Tėvas, nori mūsų 
amžinosios laimės ir geriau 
už mus žino, kas jai pasiekti 
naudinga, kas ne.

Kadangi V. Jėzus yra tar
pininkas tarp Dievo Tėvo ir 
mūsų, savo maldas turime 
per jį siųsti Dievui Tėvui. 
Tai darome, kai maldos pa
baigoje pridedame: «Per Kris 
tų, mūsų Viešpatį», ar «Per
■o •«»- «»» «»» <» «P» O»

(pabaiga iš 3 pusi)

kova ir turįs būti apsaugotas 
nuo "galingojo” marksizmo- 
leninizmo mokslo idėjų. Esą 
Vakarų imperialistai tą jauni 
mą auklėją antikomunistinė
je ir militaristinėje dvasioje. 
Jie, pagal sovietinį dienraš
tį, siekią sukelti neapykantą 
prieš Sov. S-gą ir kitus so
cialistinius kraštus Apie Fed. 
Vokietiją Maskvos laikraštis 
skelbė, kad krašto jaunimas 
esąs auklėjamas antikomuniz 
mo ir revanšizmo dvasioje.

DIDŽIOJI SPAUDA APIE 
INŽ. IVANAUSKO DAILĖS 

DARBUS

Didžiausias Chicagos dien
raštis «Chicago Tribune» įsi
dėjo nuotraukas inž. M. Iva
nausko ir jo dailės darbų, pa 
žymėdamas, kad jisai savo 
bute 1332 S. 49 av. Cicero, 
III., kuria meniško išdeginimo 
pi> veikslus, savo pasigaminta 
specialia elektrine adata išde 
gindamas baltame ir kitokia 

mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, 
Tavo Sūnų, kurs su Tavimi 
gyvena ir viešpatauja Šven
tasis Dvasios vienybėje, Die
vas per visus amžių am
žius»

Melstis galime už pačius 
save, prašydami, kas mūsų 
sielai ir kūnui reikalinga, už 
savo aitimuosius, gimines, 
geradarius už savo priešus, 
už nusidėjėlius, už tėvynę, 
už K. Bažnyčią, už klaidai - 
kių ir pagonių atsivertimą, 
už mirštančiuosius, už skais. 
tykioje esančias vėles,

Melsdamiesi už kitus, pa
tys sau ne tik nepadarome 
nuostolio, bet, atvirkščiai, pa 
didiname savo nuopelnus.

KAUNO MENO MOKYKLA

Ji įkurta buvo 1920 metais. 
Iš pradžių veikė kaip Pieši 
mo kursai, "kuriuose buvo ruo 
šiami paišyboms mokytojai vi 
dūrinėms mokykloms,

1922 m iš tų kursų išaugo 
Kauno Meno ^Mokykla.

Pirmosios pamokos vyko 
Liaudies namuose Iš pradžių 
mokyklai buvo naudotasi tik 
pora kambarių.

Vėl au mokykla įsikūrė Ža 
liakalnyje. ai buvo pastaty
tas specialus pastatas, 

me kardone, medyje Pažymi, 
kad jis architektas ir kartu 
menininkas.

Elektrinės adatos meniškais 
išdeginimais jis puošia medi
nes lėkštes, dėžutes, lenty
nas. Didindamas ar mažinda
mas spaudimą, jis įstengia iš 
gauti įvairius antspalvių to
nus

Laikraštis pažymi, kad dai 
liojo deginimo darbus inž 
Ivanauskas jau vykdė tremty 
je, Vokietijoje. Dabar jis turi 
54 m. amžiaus. Jis studijavo 
architektūrą ir meną Jau 
1938 m buvo parodon išstaty 
ti jo deginimo darbai. Iš Vo 
kietijos jis buvo išvykęs į Bra 
ziliją, kur São Paulo mieste 
vienoje stambioje firmoje dir 
bo struktūrinės braižybos sri 
tyje. Dabar gi jau jo sūnus 
studijuoja elektros enžineri- 
ją Laikraštis pažymi, kad jis 
yra gausiai dalyvavęs perio
dinėje spaudoje ir davęs ats 
kirų leid nių; pasiryžęs pamil 
to meno srityje dar daugiau 
darbuotis

Dainuokime?
Ar lankysi vėl, paukšteli, Lietuvos šalelę, 
Ar čiulbėsi vargdienėliams vėl savo dainelę? 
Jau saulutė skaisti teka ant mūsų šalelės, 
Jau pavasaris atgyja, ims žaliuot girelė!

Kad. paukšteli, tu sugrįši tada mes neliūsim 
Kas rytelį vakarėlį prie darbelio trinsim 
Ir tėvynę mūsų brangią iš ,naujo dabinsim 
L:etuvos vargingą šalį vėl puošim dabinsim!

Šios dainelės žodžiai yra labai gražus ir reikšmingi. 
Reiškia tremtinio kalbą su laisvę, pavaizduotą paukšteliu. 
Savo kalboje žmogus bando įkalbėti pakšteliui grįžti į Lie
tuvą. Todėl jam primena šviečiančią saulutę, žaliuojančią 
girelę, ir prižada iš naujo Lietuvą prikelti ir atgaivinti.

Vyčiai parašė
Lietuvos vyčiai, kurie savo 

organizacijos 50 metų sukak 
tį atžymėjo jubilėjiniu seimu 
rugpjūčio 15 18 dienomis Bos 
tone, daug rūpesčio ir darbo 
skiria — kelti Lietuvos bylą 
amerikiečių tarpe, rašyti laiš 
kus įtakingiems valdžios žtto 
nėms. Jie turi sudarę Lietu
vos reikalų komisiją, kurios 
pirmininkės pareigas ėjo Ire
na Sank is, o garbės pirmi
ninko — kun. J Jutkevičius.

Kun. J. Jutkevičius jubilė 
jiniame seime padarė praneši 
mą apie Lietuvos reikalų ko 
misijos darbus Čia, pasinau
dodami tuo pranešimu, supa 
žindiname mūsų skaitytojus 
su vyčių veikla

Komisijos garbės pirminin
kas kun. J Jutkevičius lei
džia specialias biuletenius, 
kuriuose nurodoma, kam ir ko 
kiu reikalu rašyti laiškus. Me 
džiagą — laikraščių iškarpas 
— jam Busiančia vyčiai To
kių biuletenių šiemet išleis
ta 13.
Vadovaudamiesi biuleteniais, 

vyčiai jau rašo laiškus. Šie
met tokių laiškų bei atvirukų 
išsiųsta 23.651 (praeitais me
tais 23.295). Daugiausi® laiš
kų parašė Naujosios Anglijos 
apskritis — 12.761. Pats gar
bės pirmininkas kun. J. Jut- 
kevičius parašė 926 laiškus 
bei atvirukus. Iš vteų vyčių 
daugiausia laiškų parašė: J. 
Andriuška, iš 116 kuopos, — 
729 laiškus, A. Kardokas, iš 
116 kuopos, — 525 laiškus P- 
Vaškas, iš 29 kuopos, 453 laiš 
kus, Maldred Lapinskas, iš 
116 kuopos — 353 laiškus

23.654 laiškus
Vyčiai daug prisidėjo, kad 

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė — Vasario 16 - būtų 
kuo plačiau paminėta ameri
kiečių spaudoje ir visuomenė 
je. Jie lankėsi pas įtakingus 
va’džios žmones prašydami, 
kad paskelbtų specialias Lie
tuvos dienas, rašė amerikie
čių laikraščiams Taip 138 
Amerikos laikraščiai paminė
jo Vąsario 16, 117 kongresma 
nai ir 26 senatoriai įdėjo savo 
kalbas į “Congressional Re
cord,,.

Vyčiai taip pat prisidėjo 
prie šv. Kazimiero šventės mi 
nėjimo, tragiškųjų birželio įvy 
kių minėjimo -Pavergtų Tau
tų savaitės ir 1.1. Kur tik bu
vo gyvas lietuviškas reika
las, tuoj reagavo ir vyčiai. 
Ypač rėmė Rezoliucijų Komi
teto veiklą.

Žvelgdami į ateinančius me 
tus, vyčiai nori dar labiau 
išplėsti savo akciją — visur 
kelti Lietuvos bylą Jie prašo 
ir kitus įsijungti į laiškų ra
šymo akciją, nes juo daugiau 
gaus laiškų valdžios žmonės, 
juo labiau skaitysis su lietu 
viais, labiau kels ir Lietuvos 
bylą,

NAUJA CENTRO VALDYBA

Lietuvos vyčių jubiliejinia 
me seime Bostone rugpjūčio 
14—18 išrinkta nauja Centro 
Vaidyba. Pirmininkė —Helen 
Shields (Elena Šaulytė iš Phi 
ladelphijos), vicepirmininkai 
— Bernice Kavadaras (Wor
cester, Mass), Jerome E. Ve 
nis (Boston, Mass.): Longinas 
Švelnia (Boston, Mass ), sekr.

SUBATV AKAR IS

Šio mėnesio 12 dienos išva 
karėse Ramovėje, įvyko São 
Paulo Moksleivių At kų su- 
batvakaris.

Dalyvavo daug jaunimo, ypa 
tingai jaunučiai.

Taip pal buvo atvykęs Dė 
dė Juozas, kuris kaip anks
čiau, žaidė ir dainavo kartu 
su jaunimu.

Salę gražiai papuošė Irene 
Jurgelevičiūtė, o programa 
vedė Albinas Seliokas ir Ju
lija Jurgelevičiūtė.

Žaidimai ir šokiai slinko 
viens po kito ir nešė džiaugs 
mą jaunoms širdims.

Pagaliau, kada atėjo persi- 
skirimo valanda, padainavo
me Lietuva Brangi ir grįžo 
me namo.

— Pranešame, kad mėnesi 
nis Moksleivių Ateitininkų su 
8'irinidmas buvo perkeltas atei 
nančiam sekmadieniui, tai 
yra spalio mėn. 27 dieną.

Agnes Timonis (Philadelphia, 
Pa ), fin. sekr. Rita Pinkus 
(Worcester, Mass), ižd Albert 
Kassel (Chicago, 111), iždo gio 
bėjai — Elenora Lari® (Chi
cago) ir Robert S Boris (De 
troit, Mich), .buvęs pirminin
kas. Sudarytos dar įvairios 
komisijos. Lietuvos vyčių pir
mininko pareigas pirmą kar
tą per 50 metų atiteko mote 
riai.

JUOKAI

SEPTYNI LAIKOTARPIAI

Moters gyvenimas skirsto
mas į septynis laikotarpius: 
pirma — kūdikis, antra — ma 
ža mergaitė — trečia — pa 
nelė, ketvirta — jauna mote 
ris. penkta — jauna moteris, 
šešta — jauna moteris ir sep 
tinta — jauna moteris.

PATAIKÉ

Pas veterinorių atsineša žmo 
gus laikrodį ir prašo pataisy 
ti. Veterinorius šypsodamasis 
bando jam paaiškinti:

— Atsiprašau, tamsta, aš 
esu ne laikrodininkas, o ve 
terinorius — gydau gyvulius, 
paukščius.

— Tai aš tikrai pataikiau, 
— nudžiunga žmogutis. — Tas 
laikrodis su gegute. Pats lai 
krodis ir eina ir ką, bet ge 
gutė nekukuoja. Ar tamsta 
neduotum kokių lašų, kad ji 
atgautų balsą.
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Lietuvi
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.

. ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

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

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

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir Av. Zelina).

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

Jąęana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,

Trečią:

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

IRENE GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 - c/lOlįlOŽ Rua Coelho Neto, 281

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

i Escritório Contábil Vila Zelina S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

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

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercia\ - Registros de firmas na Junta Comercial • Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locaçoes - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

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

PRANAS 
Madeirasísem garai 

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

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

Agua Rasa 8 val;, 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą!:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 va^ 
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

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

ANTANO PAVIILONI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS 

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

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

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

KIRPIMO IRij SIUVIMO MOKYKLA

•• fcriJA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošą 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 -------

«A voz da Lituania» yra trans 
liuojama ANTRADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUF 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Bela

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

MPMAOJ CAGRIERI ™
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

indoya viadao yrr o-adi žinomas gėrimas 
Kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
sitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO?
” 0 ° 8 ” •"............... ....  . . . B ID ra B ■ K M •
jebb" »; a ta e m SS ana m » ® • • ■ ■ “ ® a ® i® ■ • • • •

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;

lEJCUITOKB© CONTAEIL

NAJCIIMIENTO
Irmãos Nascimento

REC. C.R.C. SP. Hro 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 
A v. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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LIETUVIŠKOS RADIJO 
PROGRAMOS LAIKAS DAR 

NEPAKEISTAS

Pranešame, kad lietuviška 
programa per Ra lio Clube 
de Santo Andrė sekmadienio 
vakare yra perduodama 7 
(19) vai Galimas daiktas, kad 
greitu laiku bus pakeistas. 
Bet apie tai bus pranešta šį 
sekmadienį per lietuvišką pro 
gramą ir sekančią savaitę 
per laikraštį «Mūsų Lietuva»

VIS! Į LIET. KAT. MOTERŲ 
DRAUGIJOS VAKARĄ

Lapkričio mėn 10 d 15 vai. 
Liet Kat Moterų Draugija 
ruošia smagų, linksmą paren
gimą su įdomiu vaidinimu ir 
pasilinksminimu. Visus < lietu, 
vius kviečiame šį sekmadie 
nį rezervuoti ruošiamam pa
rengimui Kadangi vaidinimas 
bus dienos metu, tai į jį yra 
patogu ir tolimesnių apylin
kių lietuviams atvykti.

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, 27 d. spaliaus, 
4 vai. po piet. Vila Zelinoje, 
mokyklos patalpose.

— Kun. Dr. A. Milius iš 
atostogų grįš 6 d. lapkričio.

— Šį šeštadienį V. Zelinoje 
sumainys žiedus, sukurs šei 
mos židinius: ANTANAS W. 
ZABIELA suOLGA PAOLOFF 
IRENE KOŠYTĖ, Liet Kat. 
Bendruomenės choristė, su 
JUOZU BIELAPETRAViClUM 
Laimingų gyvenimo dienų lin 
kimo jauniesiems

— Laiškai: J. Stankevičiui, 
Antanaičiui, S Tilienei. A Laz 
dauskui, M. Vinkšnaitienei, J, 
Seliokui, A. Praockevičienei, 
I. Klišytei, O. Šermukšnienei. 
A Karašauskųi, B. Raiskui, 
A. Pangonienei, H. Gaigalie
nei, St. Pranckevičiui, V, Bal 
čiūnui, I. Kutkienei, Eug. Ba 
cevičienei. H. Šimonytei, O; 
Pauloff. Pr. Zagorskienei, V. 
Kutkai.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

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

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

'te ' • í : '

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUAN IA>
Piazza Asti 25 {Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33,^78.00.14) 

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

Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 
susitarta iš anksto.

KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

— Vyrų Bro a pikninką į 
Praia Grande ruošia 15 d. lap 
kričio. Norintieji vyk priva 
lo užsirašyti pas Brolijos vai 
dybos narius. Iš Casa Verde 
vyks specialus autobusas. Šios 
apylinkės lietuviai norintieji 
vykti pininkan prašom užsi 
rašyti pas Jurgį Matelionį, 
Ruo Vichi. 201, ir pas Juozą 
Matelionį, Rua Yatai, 26, Mor 
ro do S.

MIELI SKAITYTOJA!

Kas dar už “Mūsų Lietu vą’ 
neatsilygino už praėjusį lai
ką, prašomi tai padaryti kuo 
skubiausiai!

“M L ” Administracija

UŽSIMOKĖJO UŽ LAIKRAŠTĮ

Sofija Misiukaitė, 1500 cru- 
zeirų, Vyt. Grigaliūnas 100 cr 
Jonas Burba 1000 cr., Jonas 
Kalvaitis 1964 m 2000 cr. 
Ignai Juknevičius 1500 cr.

— Spalių (27 d. pamaldos 
Vila Anastacio 8,30 vai. 
Vila Bonilha 10 vai. 
Vila Guilhermina 17 vai..

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras ruošia šaunų Naujų 
Metų sutikimą. Lietuvišką vi
suomenę iš anksto kviečia da 
lyvauti. Gros puikus orkes 
tras.

M1S1JON J. KIDYKAS S. J.

Spalių 21 d. atvyko iš Šiau 
rėš Amerikos į São Paulį Vie 
nuolis jėzuitas «lonas Kidy 
kas ir apsigyveno jėzuitų vie 
nuolyne prie Praça João Men 
des, kur gyvena T J. Bru 
žikas.

Ketvirtadienį laikinai persi 
kėlė į Jėzuitų naujokyną pa
simokyti portugulų kalbos. 
Grįš gruodžio mėn pradžioj 
ir darbuosis lietuviškose kolo 
nijose.

SAVI P AS S A VUSI
Palaikykime lietuvių įmones!

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

ir vietinių gėrimų fabriką 
LAURINAVIČIUS ANTANAS & ČIA. LTDA, >

Jei reikia gėrimų pirma pasiteirauk pas savo tautietį 
o paskui kitur. , i

Susisiekimas; iš Praça do Correio valiuoti onibusu , 
iki galo Vila Albertinai -.

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO CLUBE SANTO ANDRĖ 
ilgomis, 1495 kilociklų bangomis, 

kiekvieną sekmadienį 8,30 vai. vakare. 
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio 

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

São Paulo. Fane: 63-5975.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

Gražus São Sebastião — Ilha Bela vaizdas.

— FRANCO MONTORO AT 
META KRAŠTUTINUMUS Kr. 
Demokratų partijoje, kalbėda 
mas spalių 23 d Cameros po 
sėdy e. Šis PDC lyderis, bu 
vęs anksčiau darbo min'ste 
ris, savo kalboje tarp ko ki 
to sako: «Kovoje už sociali 
nius pakeitimus Krikšč Demo 
kratų Partijos aktyvistams de 
ra būti krikščioniškosios de 
mokratijos avanguardu, būti 
priekyje, o ne retroguardu, 
priedanga kairiųjų ekstremis 
tų ar pagalbine linija reakci 
nių jėgų.. Reikia su visu aiš 
kurnu ir be jokių sumaišymų 
tvirtai skelbti kad krikščio 
niškoji demokratija turi tiek 
principų, tiek planingos akci 
jos srityje savą sprendimą vi 
sų aktualių klausimų.. Sieki 
me mūsų ūkinės nepriklauso 
mybės ir subrendimo, o ne 
vien bloko pakeitimo, puolant 
JAV-bes ir pasiduodant Sovie 
tų Rusijai, kaip tai padarė 
Kuba ”

— Panevėžio dramos tea
tre sezono atidarymui buvo 
pastatyta brazilų rašytojos 

TIPOGRAFIA BALTI CA
Lietuviška Spaustuvė

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

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

Mašado dviejų veiksmų paša 
ka “Svogūnėlių pagrobimas’'. 
Su šiuo veikalu (jį režisavo 
V Blėdis, dekoracijas paruo
šė T Kulkauskas) Panevėžio 
teatras žada pasirodyti ir ki 
tose Lietuvos vietose Panevė 
žy įsteigta dramos vyr. rėži 
sieriaus Juozo Miltinio vado 
vaujama aktorių mokykla.

— Vakaruose mirusio rašy 
tojo Jurgio Savickio sūnus, 
Augustinas, pastaraisiais me 
tais laikomas Lietuvoje kū 
riančių -dailininkų varovu ir 
esąs bolševikinio režimo drau 
gu spalio 18 d. Mokslų aka 
demijoje Vilniuje viešai apgy 
nė disertaciją menotyros moks 
lų kandidato laipsniui įgyti. 
Disertacijos tema: “Peisažas 
lietuvių tapyboje,..

BAŽNYČIA PAVERTĖ ŠOKIŲ
SALE

Lietuvos komunistinė val
džia atėmė iš tikinčiųjų Paši 
lės bažnyčią ir ją pavertė šo 
kių sale. Viso apie 2400 tikin 
čiųjų liko be bažnyčios. xMiné 

ta bažnyčia statyta grafo Ka 
sakausko 1789 m. Jo giminės 
dabar gyvena Lenkijoje. Baž 
nyčios statytojo karstas yra 
įmūrytas toje bažnyčioje. Len 
kij>oje gyvenantieji giminės 
padavė skundą už nusavinimą 
privačios grafų nuosavybės. 
Skundas pasiekė Maskvą.

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, 976 

V. Zelina

LIETUVIAMS NUOLAIDA! 
užsisakant gerus batus pas 

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje 

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

— VILA ZELINOS LIETUJ 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975 

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

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

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

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE VIE 
NINTELI PIETŲ AMER|KOS 

SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 
LIETUVA».
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