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Lietuvos prekės tarpt, parodose pirmauja gintaras

Sovietų Sąjunea numato da 
lyvauti visoje eilėje tarptau 
tinių mugių, parodų — jos 
daugiausia vyks ar vyko sa
telitiniuose kraštuose, pvz. 
Budapešte Leipcige, Pozna
nėje. Brno, Zagrebe. Plovdi 
ve. be to Damaske (Sirijoje) 
ir Izmire. «Komj Tiesos» ko
respondentas’’ iš Maskvos in 
formuoja (nr. 59). kad tose 
parodose būsiančios atstovau 
jamos (aišku, sovietinių res
publikų vardu) ir Lietuvoje

«Žalgirio* sporto draugijos 20-tis

Kovo 21 d. Lietuvoje minė
tas 1944 m Maskvoje įsteig 
tos «Žalgirio» sporto d-jos 
dvidešimtmetis Draugijos Cen 
tro Tarybos pirm. E. Alekna
vičius, plačiau paliesdamas 
tos draugijos veiklą («Tiesa» 
nr 68, kovo 2’) ir nurodęs į 
nutarimą ją pavadinti «Žalgi
riu», pažymėjo, kad Žalgiryje 
kovęsi lietuvių ir slavų jung
tiniai pulkai. I šią sporto d ją 
nariais stoja darbininkai, tar 
nautojai ir moksleiviai Pas 
taruoju metu «Žalgiryje» bu
vo netoli 120 000 vad. fizkul 
tūrininkų ir sportininkų, jie 
atstovavo 354 sporto kolekty 
vams. Narių tarpe esą 383 vi
sos Sovietų Sąjungos sporto

Budapešte - satelitu rikiavimas frontui pries Pekiną
Vakarų stebėtojų nuomone, 

į Budapeštą nuvykus Chruš
čiovui ir tariantis su vengrų 
Kadaru ir kitais satelitų va 
dais (jie buvo atvykę į 19 sias 
Vengrijos «išvadavimo» meti
nes) pagrindinė tema buvo 
Maskvos ir Pekino ideologi 
nis ginčas Būdinga, kad 
prieš Kremliaus valdovui iš
vykus sovietų spauda skelbė 
prancūzų, olandų ir Kanados 
komunistų rezoliucijas — jo

Prancūzai palankus vokiečiams, nuomones kiek 
sutampa su Kremliaus politika

\ z

Iš Maskvos pranešta, kad 
buv. Prancūzijos min. pirmi 
ninkui Edgar Faure turėjus 
pasimatymą su N. Chruščio 
vu, šis supratęs, kad sovietai 
neturėtų vilties dėl jų norimo 
prancūzų nuomonių keitimo 
Vokietijos ar Berlyno klausi
mais. E Faure pabrėžė, kad 
de Gaulle'io Prancūzija toiiau 
palaikysianti draugiškus ry
šius su Fed. Vokietija, kraš
tu, kuris notomis ir spaudoje 

pagamintos prekės. Be kitų 
prekių daugelyje parodų bū
sią galima pamatyti Vilniaus 
elektrinio suvirinimo įrengi
mų gamyklos produktus — 
agregatus su benzino vari
klių, kontaktines mašinas ir 
kt. Kai kur numatoma paro
dyti Šiaulių dviračius, Kapsu 
ko automatus sūriui fasuoji ir 
įpakuoti, Panevėžio cukrų. 
Beveik visur siunčiami į už
sienį Lietuvos gintaro dirbi
niai.

meistrai
Nuo 1954 m. iki šiol «Žalgi 

rio» sportininkai buvo susiiil ę 
su 18 užsienio kraštų sporti
ninkais 20 je sporto šakų. 
Daugiausia pasižymėjo boksi
ninkai. krepšininkai, irkluoto 
jai, tenisi-inkai Vyrų akad. 
irklavome aštuonvietė 3 kartus 
buvo Sovietų S gos čempione, 
buvo nugalėtoja 1962 m rega 
toje Philadelphijoje ir 1963 
m, Lucernoje, Šveicarijoje 
D-jos sportininkai boksinià 
kai, irkluotojai ir lengvaatle 
čiai per pastarąjį dešimtmetį 
tu» ėjo galimybių pamatyti Va 
karų kraštus ir keliais atve
jais pasimatyti su Vakaruose 
gyvenančiais tautiečiais.

se buvo pasisakyta už greitą 
visų komunistinių partijų su
kvietimą pasitarimams. Šią 
mintį palaiko ir satelitinė Ven 
grija Kremlius vis dar del 
šia, tačiau jis jaučia spaudi
mą - jis žymus ypač pasku
tiniuoju metu, kai Ausiralijo 
je ir Indijoje komunistų par
tijose išryškėjo grupės - ats 
kalūnės aiškiai remiančios 
raud. Kiniją.

pastaruoju metu ypatingai 
Kremliaus puolamas

Vis dėlto vakariečių sluogs 
niaį Maskvoje pažymi, kad 
tarp praacūzų ir sovietų esą 
ma kai kurio nuomonių suta
pimo ar bent panašumo: Ki 
pro klausimu abi valstybės 
buvo pasisakiusios prieš NA
TO dalinių panaudojimą. Pary 
žius ir Maskva pritaria 14 
kraštų konferencijai Kambo 
džos klausimu, gen de Gaulle

NAUJOS BRAZILIJOS VYRIAUSYBES
VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKA

Ivy&dintas perversmas bu
vo ruoštas tikslu nušalinti 
nuo valstybės vairo tuos žmo 
nes, kurie kraštą vedė pražū 
tin Saugumo organų surinkti 
daviniai rodo, kad greitu lai 
ku komunistai būtų pradėję 
perversmą ir visą kraštą pa
skandinę kraujo jūroje. Dau
gelyje vietų yra rasti sąrašai 
nužudytinų asmenų. Pavyz 
džiui Taubatė mieste buvo 
numatyta nužudyti 40 komu 
nizmo priešų Daugelyje vie
tų rasti įvairaus tipo ginklų 
sandėliai, propagandinė me 
džiaga agentams apmokėti 
svetima valiuta Ministerijos 
buvo tapu ios (pav švietimo 
ministerija) komunistinės pro 
pabaudos lizdais. Daug atsa- 
komrngų pareigų valstybės 
aparate buvo užėmę komunis 
tai. Patys komunistai buvo 
įsitikinę, kad kelių savaičių 
laikotarpyje jie taps krašto 
šeimininkais.

Perversmas įvj-ko be krau
jo praliejimo Krašto gyven 
tojai vėl laisvai atsiduso. Bet 
nau os vyriausybės darbas dar 
nėra baigtas. Ji pasiryžo iš 
visų atsakomingų pareigų: gu 
bernatorių, preieitų, deputatų, 
profesorių iššluoti komunis- 
tuš, Yra sudarytas 53 federa 
linių deputatų sąrašas, kurie 
bus pašalinti iš pariamento. 
Tai komunistai, ar jiiems par 
sidavę deputatai Perversmo 
vadai valymą veda visu griež 
tumu

Kai bus šiomis dienomis iš 
rinktas prezidentas po vie
nos kitos savaitės kraštas įeis 
į normalų gyvenimą

Kraštas bus demokratiškas 
Apie diktatūros įvedimą nie 
kas negalvoja, O jei kuriam 
laikui būt suspenduotos kons 
titucinės piliečių teisės, tai 
tik dėlto, kad greičiau ir leng 
viau būt gakima krašte tvar
ką įvesti

Prezidentu išrinktu būti dau

minčiai neutralizuoti Pietry
čių Aziją Maskva pritaria, 
Prancūzijos vasario mėn. įvyk 
dytas R. Kinijos pripažinimas 
Kremliaus laikomas «protingu 
politiniu žygiu», be to, toliau 
tęsiami prancūzų—sovietų pa
sitarimai prekybos klausimais. 
Maskva dar nuo praėjusio ru
dens nebepuola de Gaulle'io, 
gi Faure ir Prancūzijoj Chruš 
čiovo žento Adžubėjaus apsi
lankymai laikytini paruošia 
maišiais žygiais Prancūzijos 
vadovui padaryti vizitą Mas
kvoje.

giausxi galimybių turi gen. 
Humberto Castelo įsranco Vi 
ce prezidentu greičiausia bus 
išrinktas nekariškis.

Išrinktasis prezidentas šias 
pareigas eis pusantrų metų 
Jas perduos 1966 m. sausio 
mėn visos tautos 1965 m spa 
liaus mėn. išrinktam prezi
dentui.

Kongresas jau priėmė že
mės reformos įstatymą Grei
tu laiku svarstys ir nubalsuos 
Kitas reikalingas reformas. 
Nauja vyriausybė turi užsie
nio pasitikėjimą Tai rodo do 
lerio atpigimas.

Pats opiausias reikalas kai 
krašto finansai. Nauja vyriau 
sybė imsis visų priemonių 
krašto ekonominį gyvenimą 
atstatyti O Brazilija tai gali 
nesunkiai įvykdinti nes kraš 
tas yra ’ turtingas. Čia daug 
padės vyriausybės pastovu
mas ir aiški vidaus bei užsie
nio politikos linija

Darbininkų sindikatų ar pa
našių organizacijų vyriausy
bė neuždarys, bet tik apvalys 
nuo komunistinių agentų Strei 
ko teisė yra įstatymais garan 
tuota, Vidaus politikoje yra 
palikta laisvė privačiai inicia 
tyvai; Užsienio politikoje ves 
tradicinę ir kartu tokią politi 
ką. kokios reikalauja Brazil! 
jos ir viso konttiento realūs 
reikalai. Pradėjus Janio Qua 
droš, ligi šios dienos, Brazil) 
jos užsienio politikos vadai 
patys nežinojo kokios politi
nės linijos, pilnos prieštara 
vimų, laikėsi. Tai buvo aklo 
komunistams pataikavimo po 
litika Pavyzdžiui ordenais ap 
dovanojimas Che Guevara ir 
kitų komunistų.

Visa lig ši< l besitęsianti be 
tvarkė yra Janio Quadros, ka 
da pasitraukė iš prezidento 
pareigų, palikimas Tačiau 
yra vilties, kad su atėjimu 
naujų žmonių, su nauja orien 
tacija prie valstybės vairo, 
prasiaės geresni ir laimingos 
ni Brazilijai metai. To tikisi 
ir laukia tauta iš naujos vy
riausybės.

PATVIRTINTAS JAV NU 
SI STATYMAS NEPRIPAŽINTI

PABALTIJO OKUPACIJOS

Lietuvos Atstovas J. Kajec 
kas š m. kovo 9 d, įteikė no
tą Valst. Departamente, adre
suotą Valstybės sekretoriui, 
ryšium su N, Chruščiove 1963 
m, gruodžio 31 d pasiūlymu 
visoms vyriausybėms pasira

šyti tarptautinį paktą bet ko 
kiems ginčams spręsti taikiu 
būdu

Reaguodamas į sovietų no
tą Lietuvos Atstovas pabrėžė, 
kad tuo pasiūlymu sovietai 
siekia gauti iš Vakarų valsty 
bių teritorinio status quo pri 
pažinimą.

I aukščiau nurodytą notą 
Lietuvos Atstovas Vašingtone 
J. Kajeckas gavo Valst De
partamento atsakymą. Jo da
ta š.m. kovo 20 d. ir jis pa
sirašytas už Valst sekretorių 
Richard H. Davis, V sekr. pa 
dėjėjo Europos reikalams,

V. Dep to notoje R. H Da
vis rašo: «Atsakydamas į Jū
sų notą, aš esu įgaliotas dar 
kartą patvirtinti JAV vyriau
sybės laikyseną nepripažinti 
prievartinį Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo valstybių, Sovietų Są
jungos įvykdytą inkorporavi
mą, ir pakartotinai tvirtinti, 
kad šioji vyriausybė ir toliau 
parems Pabaltijo tautų teirę j 
laisvę ir tautinę znepriklauso- 
mybę.

VAKARUOSE VERTINAMI 
N E PR, LIETUVOS PAŠTO 

ŽENKLAI

Prif š Velykas Frankfurte 
įvykusiose laisvose pašto žen 
klų varžytynėse (jas rengė 
firma Ebel), kaip pastebėta, 
buvo vertinti nepr. Lietuvos 
laikais išleisti pašto ženklai, 
Pvz tose varžytynėse buvo 
atsidūrę Telšių pašto ženklai 
iš pirmųjų nepriklausomybės 
metų (kai dar nebuvo pasto 
vių ryšių tarp centro ir pro 
vincij'os) Už 15 Telšių ženklų 
buvo įvaržyta didelė 18.000 
DM (4 500 dol.) kaina.

PARYŽIAUS LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUaĖ 

TARPTAUTINIAM FOLKLO
RO FESTIVALYJE

Kovo 15 d Paryžiaus lietu
vių tautinių šokių grupė šėlk 
mingai pasirodė tarptautiniam 
festivalyje g Sorbonos un te. 
Festivalį globojo Paryžiaus 
Akademijos rektorius J Re- 
che, dalyvavo 15 kos tautų šo 
kių grupės Lietuviai pasiro 
dė pašokdami Lenciūgėlį ir 
Kubilą. Paryžiaus lietuvių tau 
tinių šokių grupei vadovauja 
A. Mončys, muzikinės dalies 
vedėja — B Venskuvienė. Mi 
nimą tarptautinį folkloro fes 
tivalį Sorbonos universitete 
aplankė 4 000 tautinių šokių 
mėgėjų. Jis buvo suminėtas 
prancūzų laikraščiuose kaip 
«Figaro» «Combat» ir kt.

Lietuvos nacionalinė 
M. M a ž v y ii o b i bl i o i eka
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1964 m. balandžio 11 d

Vis labiau smunka
Nepaisant didelės propagan 

dos apie «didelius pasieki 
mu«> sovietiniame žemės ūky 
je Pabaltijo respublikose, ti
krovė atrodo visiškai, kitaip 
Apie žemės ūkio gamybos 
keistenybes Lietuvoje jau ne
kartą buvo rašyta «Eltos In 
formacijose» ir užsienio lietu 
vių spaudoje

Tačiau keistai atrodo garny 
bos rodikliai ir Latvijoje, prieš 
karą buvusiame pažangiame 
žemės ūkio krašte Oficialiais 
duomenimis, pvz 19C3 m. pa 
baigoje Latvijoje galvijų iš 
viso buvo tik 919 000, tarp jų 
565.000 karvių. Tuo tarpu 
prieš karą, nepriklausomos 
Latvijos laikais, 1939 m Lat
vijoje galvijų buvo L 271 770

* o » O----------------- ■

KIEK SOVIETAI TURI AUKSO?
SovieHjoje, Sibire auksas pradėtas didesniais kiekiais ga
minti po revoliucijos — Auksą kasė tūkstančiai tremtinių ir 

belaisvių — Vakarų turimos aukso atsargos žymiai 
pranašesnės už sovietines.

Elta Vakaruose pirkę didės 
nius kviečių kiekius sovietai 
už javus sumokėjo auksu. 
Kei ilgą laiką Sovietija savo 
aukso atsargas slėpdavo nuo 
vakai iečių akių, pastaruoju 
metu pasaulio dėmesys vėl 
nukrypo į sovietinį auksą ir 
Vakaruose pasirodė spėjimų 
apie Sovietų Sąjungos turi
mas aukso atsargas.

Sovietų aukso gamyba pla 
čiau prasidėjo po revoliuci
jos ties didžiosiomis Sibiro 
Upėmis ir šiuo metu atrodo 
paradoksalu, kad aukso ištek 
Hams ties Lenos upe rasti 
bu,o pakviesti Vakarų «kapi
talistai» su dabartiniu JAV 
Valst. departamento pareigu- 
nu Harrimaanu priešaky. Tik 
vėliau atsikračius svetimųjų, 
sovietai aukso gamybą — ieš 
kojimą perėmė savo žinion 
Jau žinoma, kad rytiniame Si 
bire, ties Lenos, Kolymos ir 
kt. upėmis buvo įkurta darbi
ninkų stovyklos ir tuose auk
so rajonuose yra dirbę ir 
dar dirba šimtai tūkstančių 
pastarojo karo belaisvių, ir 
dar daugiau tremtinių iš įvai

latviu žemės ūkis
ir tarp jų 890 178 karvės. Kiau 
lių 1963 m pabaigoje buvo 
tik 690 000., gi 1939 metais 
jų duvo 889 823. Kiaušinių 
(vienetais) 1963 m surinkta 
116 milionų, o 1935—1939 m. 
į rinką vidutiniai patekdavo 
apie 190 milionų latviškų kiau 
šinių

Apie pramonės gamybos 
«pasiekimus» kalbant, aiškėja 
viena < pa-slaptis*. Pasirodo, 
kad į gamybos kiekį įskaito
mas ir visas per metus paga 
mintas brokas, kuris, aišku, 
tikrosios gamybos nedidina. 
O to broko Latvijos įmonėse 
(panaši padėtis ir Lietuvoje) 
paskirais laikotarpiais būna 
net iki 30%.

rių Sovietijos sričių. Darbo 
sąlygos tose Sibiro aukso ka
syklose buvo ir tebėra ne
žmoniškos ar darbininkų tar
pe mirtingumo «nuošimtis la 
bai didelis.

Aukso gamyba tebevyksta, 
jis tebeieškomas, tik toks skir 
tomas palyginus su Stalino 
laikais, kad Uralo srityje — 
Sverdlovsko mieste įrengtos 
labiau modernios aukso kasy 
klos — jas jau galima paly 
ginti su rietu Afrikoje esan 
čiomis.

Stalinas savo papėdin n'<ams 
buvo palikęs didelius aukso 
išteklius, tačiau vėliau jia iš
tirpo beveik, ligi pusės — auk 
so daug išleista sovietams pa 
skubėjus su ūkine pagalba 
Kinijai ir kai kuriems Airi 
kos, Azijos (Indija) kraštams 
ir Kubai.

Kiek iš viso Sovietijoje gau 
narna aukso, kokie jo ište
kliai? Vakaruose susiduriame 
su įvairiais spėjimais bei ap
skaičiavimais. Britų aukso pre 
kybo® firmos Samuel Monta
gue & Co apskaičiavimai to

Vytautas Mačernis

Laiškas Kristui
Mes parašysim, Kristau. Tau šį menką laišką, 
Žodžius gražiausius iš pačios širdies.
Gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiškus, 
Ir žmogui mirusiam širdy lyg varpas neskambės.

Šiandieną mylime Tave mes, Kristau.
Nes su Tavim gyventi lengviau.
Aukojam Tau save, jaunyste, 
Gražias dienas aukojame Tau.

Tavy viltis, kai saulė teka ryta.
Kai žvaigždės blėsta vakare.
Nebus Mesijo mums ir Pranašo nebuss mums kito 
Ir niekad niekad nepakeis Tavęs.

Jau mintyse žali žolynai želia —
O auga meilė Tau tokia stipri.
Ir prieš Tave balti laukų berželiai,
Ir žiba žvaigždės naktimis

aukso nurodo daugiau kaip 
kiti šaltiniai Jau atsarges 
nius duomenis buvo pateikęs 
JAV kasyklų biuras, dar ma 
žesnius išteklius rado slapto
ji amerikiečių tannyba (ČIA) 
neseniai paskelbtame prane
šime.

Pagal apskaičiavimus gali
ma spėti, kad Sovietų Sąjun
gos aukso ištekliai sieks pu
sės Pietų Afrikoje andamų 
metinių atsargų ir tas sovie 
finis auksas tektų įvertinti 
400 milionų dolerių per me
tus.

Pagal «Die Welt* (nr. 13) 
paskelbtus duomenis, viduti
niai Vakarų aukso ištekliai 
per pastarnosiud metus siekė 
1 militardo (biliono) doi. Tik 
Pietų Afrikos ištekliai sie
kė 80%

Jei palyginti spėjamą sovie 
tų pastarųjų metų aukso ga
mybą su viso pasaulio aukso 
ištekliais, tad apskaičiavus un 
cijomis (viena uncija — 31.1 
gramo) gauname tokį pašau 
lines gamybos vaizdą (milio 
nais uncijų):

1959 m. Pietų Afrika aukso 
pagamino 20,1, Sovietų Sąjun 

ga — 10,0, Kanada — 4,5, JAV
1 6 visame pasaufty aukso 

rasta — 43. 1962 m. aukso 
pagamino: Pietų Afrika — 
25.5, Sovietų Sąjunga - 12 2, 
Kanada - 4,2, JAV — 1,6, iš 
viso pasaulyje — 50,0. Tad 
sovietai turėtų pagaminti apie 
pusę Pietų Afrikos aukso ir 
tai sudarytų 24% viso pašau 
lio aukso gamybos Čia ten
ka pridurti kad« sovietų ran 
dacio aukso išlaidos vienai 
uncijai a-skaičiuojamos 70— 
73 dol, tuo tarpu kai aukso 
kaira siekia 35 dol. už unci
ją. Tuo būdu sovietinė aukso 
gamyba siejasi su dideliais 
ūkiniais nuostoliais.

Aukso plaukimas iš Sovie
tų Sąjungos į Vakarus pradė
tas po karo, kai. sovietai to 
aukso pradėjo išleisti po 75 
mil. dol. metus. Nuo 1953 m. 
aukso atsargos mažėjo, nes 
sovietai kasmet jo išleisdavo 
tarp 50 ir 200 mil, tačiau su 
pradėtais kviečių pirkimais 
Vakaruose sovietai aukso ga 
Įėjo išleisti 450 mi4. dol, tai 
gi daugiau už metinę aukso 
gamybą (420 mil. dol.).

Kokios aukso atsargos pa- 

šauly? Spėjama, kad Sovie
tuose jų gali būti iki 10 mi- 
liardų dol Vakarų atsargos 
gali siekti apie 40 miliardų 
dol. — iš jų JAV turi 15,5 mi 
liardų dol, Vak. Vokietija apie 
4 miliardus dol. Tad sovie
tams dar toli 4igi Vakarų tu
rimų atsargų

Laisvajame pasauly aukso 
dar turi privatūs asmenys, jo 
gali būti apie 15.000 tonų ar
ba 19 miliardų dol, vertės. Be 
to nepamirština, kad Pietų 
Afrikos aukso gamyba nuolat 
auga, tad Vakarų atsargos ky 
la, o sovietų, pradedant 1963 
m aiškiai smunka. Tokiai pa
dėčiai esant netenka stebė
tis, kad sovietai labai susirū
pinę pakelti aukso kainą (nuo 
35 iki 70 dol. uncijai) ir tuo 
pačiu laiku nuvertinti dolerį. 
Tik tuo būdu jie pakeltų sa
vo aukso vertę ir kiek išbris 
tų iš ūkinių sunkumų. Neten
ka laukti, kad Vakarai «sovie
tams paskubėtų’su parama.

— Orissos valstijoje, šiau
rės Indijoje, nuo spalio 1 d. 
cholera mirė 967 asmenys.

— Užsieniams skirtose pro 
gramose Maskvos radijas kal
ba 44 kalbomis.

— Ivanas Puchovnikovas 
Kaukaze savo daržą apvedžio 
jo elektros viela, ir kai paau 
glė mergaitė buvo nutrenkta 
jis gavo 15 metų kalėjimo.

— Bredos kalėjime, Olandi 
joje, kalinys keletą metų už 
dyką gėrė kantinoje kavą, 
pagal celėje pasigamintus ku 
ponus ir dabar patrauktas at
sakomybėn už kuponų padir 
binėjimą

— Amerikietis astronomas 
paskelbė, kad apie žemę ke 
liauja kometa su 1.8 milijonų 
mylių ilgio uodega.

V. Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
. KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861- 1864

I V

< (tąsa)

Dėl tų keistų, negirdėtų žo 
džių kai kurias knygos vietas 
jis tyčia mėgsta skaityti. Štai 
tų Lietuvos senovės girių ap
rašymas! Kaip ten tos «vers
mėtos kirbos burbėjo», o «pra 
žilę ąžuolai savo barzdotomis 
šakomis tarsi vienas kito kar 
šatį ramstantys» ir kaip «vie
nur kupli pušynai it nendry
nai, kitur tanki eglynai it ka 
napynai niūksojo» — ir dar, 
dar kitokių dyvų!

Nejučiomis Petras ir pats 
nori būfei kaip tos senovės 
lietuvis: augalotas, ištvermin
gas, teisingas, mylintis lais

vę, o neapkenčiantis vergo
vės, narsus, nebijantis prie 
šų! Kas jo priešas? Pirmiau
sia — Skrodskis, ponas ir vi
si tie jo šunes dvariškiai Ran 
das nuo dvariškio rimbo ir 
dabar dar apčiuopiamas jo 
kairiajame pety. Dėl Skrods 
kio žvėriškumo jis bijojo Ke- 
dnlių Katrei pirštis. O šimtai 
ir tūkstančiai kitų dar dau
giau kenčia. Kiek rykštėmis 
nuplaktų, kiek į rekrutus ati 
duotų, kiek jaunų mergaičių 
ir moterų ^niekintų, kiek pa 
galiau prakaito išlieta ir svei 
katos suna.«kinta lažus ir vi
sokias baudžiavines prievo
les atliekanti ,0 ar vienas toks 

Skrodskis? Ne! Jų daugybė 
Jų laukai siekiasi, visa žemė, 
visi miškai ir ežerai jų ran 
koše Jų dirvų plotuose kaip 
skruzdėlynai niūkso nuskurę 
baudžiauninkų sodžiai. O ir 
tie .tik iš ponų malonės, kad 
baudžiauninkas badu nedvės 
tų, dvarų žemes dirbtų, jiems 
amžinai vergautų.

Kas jo priešas? Žandaras, 
pristavas, ispravnikas, vaitas 
— žodžiu, valdžia Ir ji ka
muoja baudžiauninkus lygiai 
taip pat. kaip ir ponai Ką 
ponas kviečiasi į pagalbą? 
Policiją, žandarus, uriadnikus. 
Petras jau nemaž prisiklausė 
murmėjimų prieš tonus ir 
prieš valdžią. Antai daktarė
lis Dimša. Pasiklausai jo — 
tai kumščiai patys gniaužia- 
si. O Paberžės kunigas Mac 
kevičius! Tas tai tylomis žmo 
nėse, ir viešai per pamoks

lus kad pila, net baugu klau
syti. O štai dėdė Steponas 
sakė, kad pas jo poną Survi 
lą, kurio sūnus Peterburge 
mokslus eina, kalbama ir 
prieš ciesorių. Nes ir vallžia 
uk ciesoriaus, o jis pats juk 

visų ponų ponas. Ir tas mani 
lestas, sako, tai ponų naudai 
išleistas!

Begalvojant apie visa tai, 
Petro krūtinę tarsi koks ak
muo praslėgė. Ligi pat nak
ties jis triūsėsi piktas ir pa
niuręs. V

Rytojaus rytą, saulei tekant 
Balsių Petras su jaučių jungu 
jau traukė per sodžių į lau- •> 
kus Sodžius dar tik pradėjo 
judėti, lėtai ir tingiai nusikra 
tydamas šaltokos balandžio 
nakties sustingimu, /ienur ki 
tur dusliai sutrinksėjo durys, 
kimiai sugirgždėjo svirtis, 

mieguistai suskalijo šuva, su
maurojo jautis, subliovė avis. 
Čia perėjo per kiemą merga 
kibirais nešina, ten moteris 
ėjo melžė! karvių, kitur ber
nas nešė iš daržinės į kūtę 
glėbį šiaudų Kiekviename kie 
me ėmė reikštis triūso žen
klai.

Kedulių kieme dar niekas 
nejudėjo. Kūtės ir daržinės 
durys stovėjo uždarytos ir 
basliais užremtos, visa sody 
ba glūdėjo snaudulingame ra
mume. Tik žvirbliai skiedry
no žagaruose kėlė neapsako
mą triukšmą, o prie daržinės 
karkė vištos. Petras, dirstelė
jęs į kiemą, pastebėjo, kad 
svirties kartis siūbuoja, ma
tyt, neseniai išjudinta. Tad 
Katrytė, be abejo bus jau pa 
kirdusi ir greičiausiai triūsia 
si viduje. Ir į ką ji atsigimė 
tokia graži ir žvali šitoj apsi

2



3 pusi. MŪSŲ LIETU/a 1964 m. balandžio 11 d

Komunistu Skabus Pabaltijo Kraštuose
Latvijoje didžiausias kom. partijos narių skaičius — Visur 
patikti tie patys pirmieji sekretoriai — Estijos CK te ypač 
įsivyravę rusai ar «estiškieji rusai» — Pabaltijy silpnai par

tijoje atstovaujami darbininkai ar kolchozininkai

(Elta) Pabaltijo kraštuose 
veikiančios kompartijos praė 
jusiu metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje turėjo savo 
suvažiavimus. Šalia atskaiti
nių pranešimų, diskusinių pa 
sisakymų ir naujų organų rin 
kimų, buvo pateikta kiek duo 
menų ir apie partijos narių 
bei suvažiavimo dalyvių skai 
Čius. Čia jie kiek sutrumpin
tai pateikiami -kaitytojams.

LATVIJOJE 19 sis Latvijos 
kom partijos suvažiavimas 
įvyko 1963 m gruodžio 24— 
25 d.d.

PARTIJA: suvažiavimo me 
tu Latvijos kom. partijoje na 
rių ir kandidatų buvo 87.182. 
Nuo paskutinio suvažiavimo, 
prieš dvejus metus, narių skai 
Č;U8 pakilo 10.840. Partijos 
pirminių organizacijų (skyrių) 
buvo 3 700, nuo praėjusio su
važiavimo jų skaičius paki
lo 225

SUVAŽIAVIME dalyvavo 559 
pilnateisiai atstovai ir 59 su 
patariamuoju balsu Delegatų 
tarpe buvo 310 latvių ir 196 
rusai, dar kiti — įvairių tau
tybių atstovai Pranešime bu
vo nusiskųsta, kad partijon 
buvo priimta per mažai asm e 
nų dirbančių gamyboje, iš 
narių, dirbančių žemės ūkyje 
tik 38 5% tiesioginiai dalyvau 
ja laukininkystės ar gyvuli
ninkystės darbuose

ORGANAI; į Centro Komite 
tą išrinktas 121 asmuo (iš jų 
37 rusai) ir 49 kandidatai (jų 
tarpe apie 20 rusų). CK narių 
tarpe tik nedaugelis yra atė
ję iš paprastų darbininkų. Par 
tijos nariai: vad. darbo did
vyriai ir pirmūnai tegali pa 
siekti vos vieną partinės kar
jeros pakopą — jie patenka 
delegatais į partijos suvažia

vimą Latvijoje jie niekuomet 
nėra patekę į vadovaujančius 
partijos postus. Latvių parti
niame suvažiavime nebuvo di 
dėsnių pakitimų, o pirmuoju 
sekretorium toliau išrinktas 
Arvids Pelše.

ESTI j OJE 14 sis partijos su 
važiavimas įvyko Taline, 1964 
m, sausio 7- 8 d d.

PARTIJA: narių skaičius 
siekia 53 411 narių ir 6 567 
kandidatus, tad iš viso 59 978 
narius Laikotarpyje tarp d vie 
jų paskutinių suvažiavimų na
rių skaičius pakilo 9 500 Per 
pastaruosius dvejus metus 
partijos narių skaičius kolcho 
zuose pakūo apie 1 500 Kan 
didatų tarpe esama 50% pra 
monės ir kolchozų darbiniu 
kų. Per tuos dvejus me usįs 
teigta 289 naujų partijos sky
rių. Partijos vadovaujančių 
narių tarpe 86% yra baigę 
ar išėję kelis aukštosios mo 
kyklos kursus ar baigę vid. 
mokyklą

SUVAŽIAVIME dalyvavo 
753 atstovai, iš jų: 468 estai, 
255 rusai ir 37 ukrainiečiai, 
kiti — įvairių tautybių; Suva 
žiavime pranešta kad Estijos 
kom partijai priklauso 54 ^o 
vietų Sąjungos tautybių na 
riai

CENTRO KOMITETAM iš 
rinkti 109 nariai ir 41 kandi
datas Pirmuoju sekretorium 
liko Johannes Kaebin Būdin 
ga, kad iš 150 OK narių ir 
kandidatų 46 rusai dirba va 
dovaujančiose Estijos pramo
nės ir mokslo įstaigose, Be 
jų, dalis priklauso vad «ru
siškiems estams»; t y. estams, 
Sovietijoje ^imusiems >r išau
klėtiems. Pagal «Nachrichten 
aus dem Baltikum» duomenis 
(nr. 23) svarbiems partijos

Faustas Kirša

PILieRIMAI
Piligrimais nubridom į tolumas 
Mūsų švenčių ugnies žiburin. 
Į kelionę lazdas pasiskolinom, 
sidėje tik laisvę širdin.

Nukamuotas pasaulis kankinasi 
Kruvinų šermenų paslaptim. 
Nei jausmų, nei širdies neatims.
Nei Maskvoj, nei Paryžiuj, nei Kinuose —

Mūsų lazdos pražydo keliaudamos 
Ir krūtinėj pražydo viltis.
Tik savim ir Dievu pasikliaudami 
Brendam purvą, kančias ir naktis.

Nepakinta tik žvaigždžių mirgėjimas, 
Tik vanduo ir tušti smėlynai 
Pradings žmonės pastatę kalėjimus, 
Kas pavasarį plauks putinai.

Piligrimais sugrįšim neskęsdami, 
Kaip skeveldros iš jūros krantan 
Šventes šviečiančiam pranašui švęsdami 
Įsisuksim gyvybės ratan.

skyriams, kaip pramonės ir 
transporto statybom ir staty
binių medžiagų, mai to irleng 
voeios' pramonės, prekybos ir 
žemės ūkio - visur vadovau 
ja rusai.

LIETUVOJE 14 sis kompar 
tijos suvažiavimas įvyko š.m. 
sausio 9 10 d.d

PARTIJOJE, pgl. «Komunis 
to» žurnalo (nr. 1) duomenis 
š m sausio mėn. pradžioje 
narių ir kandidatų buvo 
77 490. Socialinės padėties at
žvilgiu tarnautojų ir kitų bu 
vo 36 586, darbininkų — 24.094 
ir kolchozioinkų — 16 810. 
Pirminių organizacijų (skyrių) 
1964 m, pradžioje Lietuvoje 
buvo 4.758.

RUSAI CK TE — kaip jau 
buvo pranešta, kompartijos

NAUJI IŠRADIMAI
TELEVIZIJOS SRITYJE 

Balt Brazdžionis

Kiekvienais metais tobulėja 
elektroniniai išradimai. Vie
nur gaminami instrumentai ir 
įviirūs tyrimo aparatai, ypač 
erdvės planams vykdyti, ki
tur sukama galva, kaip paga 
minti ką nors naujo žmonių 

suvažiavime iš 864 mandatų 
lietuviai turėjo 580 t y, 67,1%. 
Kolchozininkai partijoje silp 
nai atstovaujami Į LKP CK 
buvo išrinkta 123 nariai — iš 
jų rusų yra 40, taigi, 32,5% 
visų narių. Jau žinoma, kad 
CK tui ir toliau vadovauja 
nepakeičiamasis Antanas 
Sniečkus.

gyvenimui ir patogumui Da
bar jau spalvota televizija ge 
rai veikia, nuostabiai gerai 
veikia įvairūs satelitai erdvė 
je ir per juos perdavimas pro 
gramų iš vieno krašto į kitą, 
O kur mokslo šakose įvairūs 
elektroniniai smfgeny*», gydy 
mo įtaisai, net toks širdies 
pulsui palaikyti įtaisas ir daug 
kitų. Jei prieš 50 metų tai bu 
vo svajonė, tai Šiandien ji ta
po tikrovė. Didž ulė elektro
nų pažanga a* nešė vis plates 
nius laimėjimus. Šiuo apžval 
giniu straipsniu noriu supažin 
dinti su visai nauju dalyku — 
pirmutiniu magnet fonu, ku
ris perduos televizijos ekra
ne vaizdus. PS Europos re. 
daktoriųs David Scott skelbia, 
kad už metų ar mažiau rin
koje pasirodys televizinius 
vaizdus perduodantis magne 
tofonas, išrastas Anglijoj. Jis 
galės iš televizijos juostelės 
perduoti per televizijos apa
ratą įvairias programas. Įtai 
sas kainuos $175 ir gerai pri
ims visus rodomus vaizdus te 
levizijos e>krane; juos «užsal
dys» ir kada norėsi tada juos 
galėsi pažiūrėti. Pavyzdžiui, 
vyksta kas įdomaus; noiint 
pamatyti, reikia įjungti tokį 
aparatą ir parvykus visai šei
mai viską vėl parodyti. Kaip 
filmu galime ir po 20 metų 
matyti, taip ir tas magnetofo
nas užrašys ir perduos ekra 
ne ištisu filmu; reikės; ikįjung 
ti jį į televizijos aparatą, iki 
šiol ką nors paruošti televizi 
jai kainuodavo tūkstančius do 
lerių Kodėl? Tolei kad ser
vo sistemai sulyginti elektri
nius ir mechaninius elemen 
tus sunku. Vien tik juostelės 
padarymas 15 minučių kai
nuoja $70.

Dar paslaptis, kaip padary
ta magnetofono galvutė, kuri 
priima garsą ir perduoda ką 
tik rodytą vaizdą, Paslaptis 
dar neskelbiama iki išradėjai 
paleis plačiau į rinką visą 
įrengimą.

(pabaiga 4 pusi.)

leidėlių kūtvėlų šeimoj. Pet
rai du kartus pliaukštelėjo 
botagu ir nužingsniavo tolyn.

Rytas išaušo giedras, tylus 
ir lėmė gražią orę. Rūkais 
padūmavę laukai žemumose 
dar skendėjo šėmose ūksmė 
se, bet kalnelių atšlaitės švie 
tė kaip nuauksintos bekylan
čios saulės spinduliuos. Me 
džiuose kranksėjo varnos, sun 
kiai plazdendamos sparnais 
kilo į orą ir būriais skrido į 
laukus Aukštai danguje čire
no vieversiai, pievose klyka 
vo pempės, su keistu sparnų 
švilpesiu praskrido ančių bū 
relis. Pamažu ir visų šonų, 
iš žemės ir iš dangaus kilo 
kaskart vis daugiau balsų ir 
garsų, veriančių ausį ir vos 
sugaunamų, susiliejančių į vie 
ną nesiliaujantį, ištisinį, gai
vališką darbo dienos dūžgi- 
mą.

Įkopęs į kalnelį ir apžvel 
gęs savo sodžiaus laukus, P® 
tras su apmaudu pamatė, kad 
ne jis išvarys pirmąją vagą. 
Senis Daubaras jį pralenkė. 
Tas titnagas niekam nesiduos 

užbėgti už akių! Matyt, dėl to 
ne žentą išleido, o pats kuo 
anksčiausia išsiskubino į dir
vą Kelios ilgos vagos jau bu 
vo išvarytos, ir keletas ko- 
varnių, linguodami galvomis, 
jau vaikščiojo įkandin artojo 
ir kaišiojo balzganus snapus 
į naujai atverstą papurusią 
žemę.

— Padėk Dieve! — pasvei 
kino kaimyną Petras.

— Dėkui, dėkui, — atsakė 
tas ir pliaukštelėjo botagu.

— Tai ką, dėde, bene iš va 
karo atsivarei su savo jau 
čiokais?

- Bet ir tu pats, kaip ma 
tau. ne iš vėlyvųjų. — paten
kintas atsiliepė Daubaras ir, 
pačepsenęs lūpomis, balsin
gai sušuko: šio o o. margi! — 
kad net aidas atliepė nuo pa
pievio krūmokšnių,

Petras pakreipė jaučius į sa 
vo rėžį, greitai prikabino žuo 
brį prie jungo, įsmeigė nora
gą ir, leisdamas palšį vakar 
išvaryta sumetimo vaga, at
sargiai pavarė:

— Juodi, juodi, palši, šiū ū ū 
jauteliai!

Jaučiai buvo įgudę ir arimo 
me»no per žiemą nepamiršę. 
Panarinę galvas juodu lygiu 
žingsniu ėjo priekin, tarsi 
nejausdami nei sunkaus jun
go nei rausiančio dirvą žuo 
brio, nei jį gilyn spaudžian
čio artojo

— Tuo tarpu Daubaras, iš
varęs naują vagą, šaukė:

— Margi, atleisk! Šėmi, šė
mi, užeik!

Netrukus ir Petras, pasie
kęs savo rėžio galą, ragino 
savuosius:

— Juodi, juodi, atleisk! Pal 
ši užeik!

Ir juodis, gręždamasis at 
gal, trypė vietoje o palšis, 
didesniais žingsniais apėjęs 
juodį, stojo greta jo vėl su 
tartinai varyti atgal naujos 
vagos. Nei vadelių, nei jokio 
kitokio valdymo prietaiso 
jiems nereikėjo

Tuo tarpu ant kalnelio pa 
sirodė nauja pora jaučių, o 
po jos įkandin dar viena Atė 

jo arti Noreika ir Grigaliū
nas. Netrukus at ivarė Stašys, 
Jakaitis ir Brazys Saulė jau 
kokius du sieksnius buvo pa
kilusi, kai atskubėjo pavėla
vęs Jankauskų Kazys su sa
vo jungu. Visi iš jo juokėsi 
ir erzino, kad, pramiegojęs 
orės pradžią, dabar su visais 
darbais per visus metus turė
siąs uodegoj vilkis. Kazy», 
nors buvo linksmas bernio
kas, aštrialiežuvis, susigėdęs 
nesiginčijo, bet kuo skubiau 
šiai taisė žuobrį ir leidosi į 
dirvą.

Štai pagaliau nuo kaJnel o 
šliauž a Kenulių Jonas su dvy 
liu ir keršiu Potrui paleng 
vėjo krūtinėj: dėkui dievui, 
ne paskutinis! Lieka dar Ber
žinis, Vaškelib ir dar kai ku
rie iš ano sodžiaus galo, jei 
tik jie iš viso šiandien pa«i 
rodys Jonas atėjo, vad naši, 
Katrytė atneš pietų Petras 
patenkintas pliaukštelėjo bo 
tagu ir paspaudė žuobrį

Dabar jau visa apylinkė 
skambėjo nuo šūkavimų, pliaš 
kėjimų bei raginimų Toly

džio vienas po kito ir kartu 
artojai, tarsi lenktyniaudami, 
rėkė ir šaukė: pa'ši, juodi! 
margi, dvyli, šėmi, lauki, bal 
takakti - šio o o!., ė!., atleisk 
užeik! vaga, vaga!., tiesiau!.’ 
Ir jaučiai, protingi gyvuliai, 
kiekvienas pažinojo savojo 
šeimininko balsą ir suprato, 
ko iš jų nori Paklusdami kur 
reikėjo, nekreipdami dėmesio 
į tuščius šūkavimus ir pliauk
šėjimus, jie vis llygiu žings
niu, kantriai tempė savo jun 
gus ir žuobrius. vaga po va
gos versdami drėgną žemę, 
ruošdami pasėliui dirvą.

Visas Šilėnų sodžiaus lau
kas dabar knibždėjo ir mar
guliavo šūkaujančių artojų ir 
visokio plaukt jaučių- Iš to 
lo atrodė, tarsi kokie didžiu 
liai vabalai šliaužioja, atgiję 
pavasario saulėje, ir rausinė 
ja atšilusią dirvą. Būriai ko, 
vų atkutę išverstais sliekais- 
kvarksėjo ir pešėsi drėgnuo 
se arimuose.

(B. D)
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Dėdes Juozo Vardinės
I __

Kovo 22 dieną, susirinko įteikė musų taip mylimam
gražus būrelis Ateitininkų 
švęsti Dėdės Jūozo vardines. 
Jaunimo Namų Ateitininkų Sa 
lėj jau stovėjo gražiai apdė
tas i gas stalas Ant stalo, 
didelis puošnus tortas su mū 
sų visų nuoširdžiu linkėjimu 
«Ilgiausių Metų»! Dėdei Juo 
žui tik priėjus prie stalo, tuoj 
jam buvo priartintas tortas ir 
kai kurie jaunesnieji nekan 
traudami šaukė kad skaitytų 
kas ten ant torto užrašyta. 
Dėdė Ju. zas nusišypsojęs gar 
šiai perskaitė. Tada Óswal- 
das, visų Ateitininkų vardų.,

Dvasios vadui gal ne taip 
puikią, bet tikrai nuošird ią 
dovanėlę, kuri turėjo išreikš
ti mūsų visų Jam jaučiamą 
pagarbą ir draugiškumą. Dė 
bei Juozui priimant dovaną, 
suskambėjo «Ilgiausių a etų» 
garsai. Po to visi vaišinda 
miesi ir draugiškai šoekuč no 
damiesi, kai kurie diskutuo 
darni apie buvusį Vyresnių 
Ateitininkų susirinkimą, kiti 
apie būsimą per Velykas Mar 
gučių Šventę, dar kiti apie 
planuojamą Kongresą, pralei . 
dom malonią valandėlę.

z Jurgis Baltrušaitis

ŽIBUTĖ
Subudo tyrai saulę pajutę.
Ir štai, padangės se^ė žibutė 
Stiebias į ryto žydrį bedugnį, 
Į žemės dieną. į amžių ugnį...

Ir kai ji puošia pagirio brydį, 
Visatos pilnis jos žiedu žydi.
Ir ji kiekvieną giją viengungę i: ' 
į amžių gyvą audinį jungia...

Ir šit. per kerą jos menko diego, 
Atbunda tyių akmens iš miego 
Ir ėliai grįžta į saulės puotą 
\ isa kas buvo nuva nikuota..

Ir nors žibutė iš molio augo, 
Ji amžių mįslę skelbia ir saugo..

MERGAIČIŲ DĖMESIUI ,

Dabar pačioj madoj «tubi- 
nho» suknutės. Ar Tu jau pa
sisiuvai sau tokią suknutę? 
Jei esi plonutė ir smulkaus 
sudėjimo, pasirink «tubinho», 
kuro priekis yra kirptas iš 

i trijų dailų ir eina į apačią 
r platyn («evasėe.») Jei esi pil

nesnė. ar stainbesnė, rinkis 
«tubinbo» kuris nueina į apa
čią tiesiai su tendencija siau 
ryn ir tiktai turi porą negi 
lių įėminųper iięmenį. Ypač 
bus gražu, jei pąsirinksj tam
sesnę spalvą ir dar papuoši 
«vandens lašelių». Busi ele
gantiška ir madoj!

Kymante Steponaitytė

Vyresniu- Ateitininku Organizavimasis
Varesnių Ateitininkų gru

pės organizavimasis'vyksta 
pilnu tempu. Reikėjo tik pa
matyti kokie planai ir disku- 
“ijos dėjosi iėj* pereitą susi
rinkimą Buvo renkama vai 
dyboS ant valdybų, taip kad 
net atsirado k\s patrijojio kad 
nebebus narių, vien valdy
bos Kas iš oro būtų pažvel
gęs į musų «apvalų stalą», 
būtų -galėjęs pamanyti kad tai 
ON U ar Washingiono Baltųjų 
Rūmų salė? Nemanykit kad 
juokauju, ne; Tikrai, nes ten 
galėjai rasti ‘Keturis Didžiuo 
sius», keturis pirmuosius vii--, 
n i-irus, konservatorių grupę, 
reakcionierių štanką, neutra
liųjų vienetus ir opoziciją, ku 
ri nesnaudė, atvirkščiai, šukė

(pabaiga iš 3 pusi )

30 metų jaunuolis Norman 
Rutherford, vienas iš pagrin
dinių smegenų elektroninėje 
srity, naująjį išradimą pade
monstravo bendro vei. Jis įjun ratuj užteks dviejų megacik 
gė į televizijos aparatą, ųžre 
kordavo visą programą ir po 
to vėl ją iš naujo per jo me
chanizmą perleido į ekraną... 
Vaizdas buvo truputį neryš
kus, balsas kiek virpėjo, ta
čiau mokslininkas tvirtina, 
kad ;jai tuoj bus išlygintą.. 
Mokslininkas aiškina, kad ma 
toini vaizdai dar nėra fokuse 
ir vertikalinės Unijos maišo
si, tačiau už 5 metų visa tai 
bus pašalinta;

«Telekan* bendrovė dabar 
gamina keturių eilių magne
tofonus-stereo Bet nuo da
bar gamins vienodus tik su 
dviem galvutėm, kurių viena 
priims garso signalus, kita — 
televizijos vaizdus. Ir jos bus 
naudojamos vienu kartu se
kundžių tikslumu Įjungti to-

lė tokias karėtas diskusijas, 
kad net klebonijos langai apT 
garavo.' p ; į. .

Rezoliucijos plaikė, ė o 
balsavimai vieši ir slapti, net 
ir «veto» pasitaikydavo.

Ir tokiog atmosferų i buvo 
apsvarstyta ir nuta ta daug 
mūsų Organizacijos es.atūtų, 
kuriais remdamiesi^, mes jau 
pradedam (gul geriau .sakyti 
jau praaėjom> savo aktyvią 
veiklą, i ■

Mieli sesės ir broliai, visus 
jaunimas, kurie esat kilę iš 
Lietuvių ir Lietuviais norite 
būti, jungitės prie mūsų, kas 
gimnazistas prie Jaunesnių 
Ateitininkų grupės, kas vyrės 
nis, dirbąs ar toliau mokinau 
tySis, prie Vyresniųjų gru 

kį magnetofoną į televizijos 
aparatą būsią labai lengva 
—■ video signalai eis į t»am ti
krą tašką aparate, o garso 
signalai — į garso perdavi
mo sistemą Magnetofono apa

lų, stoties su 405 linijom Da
bar Europoj ir Amerikoj nau 
dojama nuo 525 iki 625 lini
jų, Toks dažnumas kaip 405 
bus pakankamas geiam vaiz 
do perdavimui. Tai dideLis su 
prastinimas ir instrumentų 
Kiękyje Didžiausia prpbiema 
mokslininkui — kaip išvysty.-, 
ti pigiai ir gerai tuos- dažnu 
mys. Dabar 60 per sekundę,, 
o naujas aparatas turės veik
ti dvigubai greičiau 120 ir 
per 30 minučių pagamins 9000 
pėdų juostą, Tai nebus sun 
ku, nes magnetofonas naudos 
115 inėų ritę kurioj telpa 
13 500 pėdų juosta, kurios už 
teks 45 minutėm Būsimoj te 
levizijoj bus kamera, magne
to f-o n r ekranas.

Jos žiedų toliai ir saulė kvepia — 
Kaip daug ši žemė dangiško slepia!

/ 4 .♦

— NAUJOVĖS LITURGIJO
JE. Vatikano santarybos 2-je

-_ sesijoje išleistas dekretas Ii
—<• • • f •

pės me,s Jums tjesiam ,draų 
gišką ranką.. . , • .

Kas noręs [stotį ar daugiau 
apie 2 mūsų v.eiklą sužinoti, 
prašome prisistatyti .sųsirin, 
kime Jaunesnių, ir, Vyresnių 
Ateitininkų susirinkimais yra 
nuolatos skelb.amį «Jaunas 
tė’s Aide»- 

...— Šio «M^. L.».nr «Jaunimo 
Aidų» kroniką parucšė R Ste 
pbriaitytė, gyvenanti Santos 
m este.

PROTESTAS PRIEŠ
KOMUNIZMĄ > '

Daug kam, teko dalyvauti, 
jei ne tai laikraščiuose skai 
tyti apie tą masinį protesto 
pareiškimą São Paulyje pe
reitą ketvirtadienį. Kada vy 
rai, moterys, moksleiviai, dau 
guma São Paulo miesto gy
ventojų, išėjo viešai į gatves 
pasisakyti už laisvę, demo
kratiją ir ’krikščionybę, tuo 
būdu parodydami tiems, ku
rie gal tíiaro kad jau gali 
perversti šį kraštą į komu 
niurną, kad NE. Kad Brazilija 
yra katalikiškas kraštas ir 
kad dauguma šioį kraštų gyr 
ventojų nori laisvės, nori de. 
mokratijos ir nenori žinoti 
nei komunizmo, nei dikta 
tūros

Minas Gerais irgi nesenai, 
kada ten buvo suruošta ko
munistinių polinkių agitacija, 
tai moterys su rožančiais ir

turgijos klausimais, nuo š. m. 
vasario 16 d. — pirmojo ga 
vėcios sekmadienio, kaikurio 
se srityse ju pradėtas vyk
dyti Popiežius Paulius VI 
sausio 25 d, paskelbė konsti 
tuciją — raš ą, prasidedantį 
žodžiais «Sacram Liturgia m». 
Dokumento įžangoje Šv. Tė-

vyrai su plaka ais ėjo protes vas ragina tiek'kunigus, tiek 
tuoti ir neleisti kad jų krašte pasauliečius įsigilinti į Vatika- 

' no santarybos išleistą dekretą.
Popiežius pastebi, kad kaiku- 
rie dekreto nutarimai dabar 
dar neįmanomi vykdyti, ko< 
nebus paruoštos specialios Ii* 
turginės knygos Visdėlto dal 
lis nutarimų nuo vasario 16 d- 
įsigalioja ir Paulius VI tai 
sugrupuoja į 11 skyrelių. Pa 
mokslai turi būti sakomi sek 
madieniais ir įsakytais šven
tadieniais visų šv? Mišių me
tu. Sutvirtinimo sakramentas 
teikiamas Mišių2 metu. Taip 
pat ir moterystės sakramen
tas teikiamas Mišių metu po 
Evangeli jos Brevijoriaus kali 
bėjime įvesta -pora nežymių 
sutrumpinimu Vertimai - gim 1 
tojon kalbom turi būti patvir
tinti ŠV. Sosto Seiniharijojie 
ir universitetuose tūri s būti, 
kreipiamas ypatingas dėme
sys į būsimų kunigų liturginį 
paruošimą. Atskirose vysku 
pįjosė turi būti sudarytos spe
cialios komisijos, liturgijos, 
bažnytinės muziko® befmeno 
reikalams. Jokios naujovės 
neįvestinos be Šv. Sosto su 
tikimo.

vyktų tokie dalykai
Šį trečiadienį. Santos mies

te taip pat suprogramuota pa 
našus į S. Paulyje įvykusį 
plačiu njastu višas demokra
tinio nusistatymo pareišiki 
mas.

Mes, lietuviai, ypač jauni
mas, kurių tėvynė yra komu
nizmo auka, turime vis >r ir 
visada prisidėti prie tokių ak 
tų, jei galima, net organizuo
tai, kaipo lietuviai, kad visi 
krikščionys brazilai žinotų 
kad mes esame su jais ir vi
sada kovojame už krikščio
nybę, domokratiją ir laisvę! ‘

- ■ ■ ' i* • . . -

ŠYPSOKIS
KELETAS MĮSLIŲ 

VYRESNIEM ATEITININKAM

Kas ta yra vaiduoklių «bal 
toji valdyba» ir ka ji veikia, 
ypač naktimis?

Iš kur tas paslaptingas bal 
sas vis sakantis : «Prieš: prieš, 
prieš!» Gal tai tos garbiosios 
opozicijos? • zH.

Kodėl vis į valdyba turi 
įeiti vienas narys su mašina?

Ar todėl, kad po valdybos 
susirinkimo galima būtų pa
daryti gera programa?

Ir kas ten per braižiniai, 
kurie taip iškilmingai buvo 
demonstruojami susirinkime? 
Ar tai mūsų inžinierius nore 
jo pagarsinti savo gabumus?

Kokia pas mus santvarka, 
ar demokratinė diktatūrą ąr 
diktatūrinė demokratija?

— Dail J Bagdonas, Wash 
ingtt ne, D.C, savo bute buvo 
surengęs savo kūrinių — pa
veikslų ir keramikos » darbų 
parodą Buvo nupirkti paro
doje išstatyti visi keramikos 
darbai ir porą paveikslų,

4



1964 m balandžio 11 d MUSŲ LIETUVA pusi, d

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį, 

8 vai. ryt. per RADIO NOVE DE JULHO, 
vidutinėmis ir 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, inventarijųį|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.

________________ . i ______________________

FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

i
gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau 

jagimiams ir kįt.
Rūa 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: t

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

Trečią:’

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

IRENS GRITÉNAS
Advogada

ESCRITÓRIO RESIDÊNCIA
Praça da Sé, 323 - 10 • c/101Įl02 Rua Coelho Neto 281

Fone 33-9951 Fone: 63-3697, V. Prudente
Madeirae^sm gerai

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO

Caixa Postal, 2093 Tel. 63 7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais į
i V

Agua Rasa 8 vakj
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Ketvirtą’:
Vila Guilhermine 17 vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,
Vila Bonilha 10 vai

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

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

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

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

ANTĄN© PAVILCNi©
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.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SI U V YKLO JE*LA URO]
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
į Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 
(Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina 
4

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;

EXCUITCUIC CONTABIT

NASCIMENTO
Irmãos Nascimento

RSCi O.(t.C. SP. Nro 1.484

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

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

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

KIRPIMO IR^SIUVIMO MOKYKLA

••forijA”
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 --------

________

RIO D E JANEIRO

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua dos Cielames, 510 (sėdė 

propria) — Vila Belą

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D OI Y A

IPHACJ CAEKifCi
Lindoya vanduo vre j o a ai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veK į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
s i tikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O P A U L

B si a b * w tu u s
ÍÍ re H BIS SJ SB H a

RUA COSTA BARROS, 4-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA įį
ibbubibibbc aacts ana a «««• 9uuswno«& msmms® J“,S2!!22£!£22tT12»22 !« •• S"1”' »«■« À<Bf>aBW«rBB»^=~.BB cbbb «or h í*í*
BBBB BBBB 9 BBS U»»» «BBIS «»n« 1UWO«8M» CSOOC » w e» se SM BBSS BBBB nil ■■■■»»-- "
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iv. ZELINA, 515 — GAtX-A POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

LIETUVOS NACIONALINI 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

Lietuviška radijo programa tik tai pe_____
9 DE JULHO vidutinėmis ir trumpiffH^T 

metro bangomis sekmadieniais 8 vai. ryto

— Lietuviškos pamokos V. 
Zelinos Seselių Pranciškiečių 
mokyklose jau vėl veikia. Pa 
mokų laikas: antradieniais ir 
ketvirtadieniais 11 vai. 30 min. 
stipresniems mokiniams ir 16 
vai. 45 min silpnesniems.

Atetoančią savaitę liet pa
mokos prasidės taip pat šv. 
Mykolo Arkangelo gimnazijo 
je, kur bus antradieniais ir 
ketvirtadieniais 12 vai. 15 m.

Lietuviškoje Mokykloje šie 
met dirbti pasišventė moky
ki© - direktorė sės. M. Giova- 
ni, rašytoja H Mošinskienė ir 
mokt. Ant Gudavičienė. visos 
šios mokytojos turi didelį pa 
tyrimą pedagoginiame darbe, 
o taip pat jau eilę metų yra 
dirbusios ir V Zekinos Lietu
viškoj Mokykloj

Lietuviams tėvams telieka 
tiktai prižiurę i, kad jų vai
kai, kurie lanko Seselių Pran 
ciškiečių mokyklas ar gim
naziją, tuojau įsijungtų į šias 
pamokas ir jų nepraileidinėtų.

Primintina, kad šeštadienių 
vakarais V Zelinoj vyksta lie 
tuvių kalbos kursai Jais tu
rėtų pasinaudoti visi tie lietu 
vių sūnūs ir dukras, kario ne 
turi galimybės mokytis Lie
tuviškoj Mokykloj.

— Trečiojo Pietų Amerikos 
Lietuvių Kųngreso Rengimo 
Komitetas posėdžiavo 8 d ba 
lūndžio Vila Zelinoje Svars
tė Kongreso programą Turint 
dėmesyje plačią kongreso pro 
gramą, nutarta kongresą pra 
dėti ne 19. bet 18 d vasario 
vakare. Paskutinę kongreso 
dieną, 21 vasario bus iškilmin 
gos pamaldos S Paulo kate
droje ir užbaigiamasis iškil

Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi 
tropikų padangėje iš

RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste, 
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis, 

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

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

São Paulo. Fone: 63-5975.

LIETUVIS ADVOKATAS
Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
"Jbylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas irkiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - 9.oAndor Res.: R. Fernande Falcão, 35 
Fones: 37-0395 - 35-5650 33 6011 São Paulo

mingas posėdis São Paulo 
miesto teatre.

Kitas komiteto posėdis šau
kiamas 29 balandžio 20 vai. 
Vila Zelinoje Visos organiza 
cijos prašomos atsiųsti savo 
atstovus ir gerai įsidėmėti su 
sirinkimo dieną, nes paskirų 
pakvietimų nebus siuntinė
jama

— Maldos Apaštalavimo 
Draugijos susirinkimas šau 
kiamas šį sekmadienį, 4 va! 
V. Zelinoje

— Liet Kat Bendruomenės 
choras baigia ruošti televizi 
jai dainų ir tautinių šokių 
programą kurią gal būt dar 
šį balandžio mėm galėsime 
matyti per Tupi. Canal 4 e to 
tį. Tiksli data bus pranešta 
sekančiame laikraščio nr.

P I K N I N K A S

Vyrų brolija balandžio mėn. 
19 d ruošia išvažiavimą pik- 
ninką į Praia Grande. Norin
tieji vykti, prašomi nedelsiant 
užsirašyti pas Brolijos narius.

iš Casa Verde išvažiuos vie 
nas autobusas Casaverdiečiai 
norintieji vykti pikninkan ga 
Ii užsirašyti: pas Jurgį Mate- 
lionį. Rua Vichy, J04; pas 
Juozą Matelionį, Rua Yatai, 
26, Casa Verde.

— Laiškai; J Gudanavičiū- 
tei, kun. J. Šeškevičiui, L. 
Adomavičiūtei, Catafay šei
mai, I. Skurkevičiūtei, O, Ta 
tarunienei, J. Risevičiui, Bu- 
čioniams, J. Stankevičiui, M. 
Butrimienei, A Navickui. M 
Tamaliunaitei. K. Rakauskui'

Sveikiname
Stud LEONARDĄ MITRULĮ 

ir Stud. ELENY CHRISTOFARO
Sutuoktuvių proga Linkime daug laimės ir 

džiaugsmo naujame gyvenime
Stelmokų šeima

A Seiunaitei, A. Lazdauskui, 
A Kairiui, M. Slautienei, M 
Presmick.

— .Ona Sinkevičienė- Če 
riaukaitė praneša, kad 15 d. 
balandžio 7 vai V. Zelinos 
parapijos bažnyčioj bus lai 
komos šv, mišios už Elzbietą 
ir Tomą Čeriaukus Gimines 
ir pažįstamus kviečia į pa 
maldas.

—- Lietuviškų žaidimų sek
madieniais lankytojai, globo
jami M. Vinkšnaitienės, ren
gia Motinos Dienos minėjimą 
kuris bus gegužės mėn. 10 
d 3 v p. p. Jaunimo Namuo
se, V, Zelinoje. Į minėjimą 
kviečiami visi, kas tą dieną 
norės pagerbti savo mokinė 
les.

— Balandžio mėn. 7 d. La 
poje mirė Magdalena Kuli 
dauskienė, kilusi iš Mariam 
polės Nuliūdime paliko dvi 
dūk ers: Oną ir K stę; ketu 
ris sūnus: Vincą Juozą. Pe 
trą ir Kazį Septintos dienos 
mišios bus 13 d, balandžio, 
pirmadienį, 8 30 vai. Vila Ze 
linoje.

— VYRŲ B~OLUA radijui 
paaukojo 5 000 cr. Laikraš

COMPRA E VENDA DE 
CASAS — TERRENOS — 
TERRENOS NAS PRAIAS 
CHÁCARAS -E SÍTIOS ETC.

LEONARDO SUKEVICIUS 
ERNESTO TIISEL 

Corretores

RUA RIO DO PEIXE. 74 — TEL. 63-6668 — V. ZELINA
___ _______ ...__ ----- ----------------------- --- „

TIPOGRAFIA BALTICA
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-

čiui «Mūsų Lietuvai» 15.00o 
cr Brolijos metinės šventės 
proga, 3 d. gegužės Brolijos 
intencija užprašė šv. mišias 
11 vai.

— Lietuviškos Mokyklos mo 
kytojos prašo buvusių moki
nių ėvus grąžinti visus lietu 
vių kalbos vadovėlius (Saka 
lėlį. Aušrelę ir Tėvų kalbą). 
Vadovėliai yra reikalingi ki
tiems mokiniams. Knygas ga 
Įima palikti klebonijoje arba 
įteikti mokytojoms pamokų 
metu.

— Dail, Jono Rimšos kūri
nių parodą Washingtone pa 
žadėjo surengti Bolivijos vy
riausybė. Jis yra Bolivijos pi 
lietis, apdovanotas aukščiau
siu Condoro ordinu. Daugiau
sia dailininkas gyvena pietų 
Argentinoje, kur tur savo stu 
diją Paskutiniu laiku jis bu
vo susirgęs.

— Draugo šių metų roma
no premija atiteko Juozui Kra 
iikauekui už romaną «Min 
daugo nužudymas » Premijos 
komisiją sudarė Clevelande; 
pirmin. V, Mariūnas, sekr. V- 
Ročiūuas, nariai — A. Augus- 
tinavičienė, V Kavaliūnas ir 
P. Balčiūnas. Posėdis vyko

sausio 5 Clevelande. Konkur- 
san buvo atsiųsti penki romą 
nai iš jų išrinko Miko Buko 
slapyvardžiu pasirašyttą «Min
daugo nužudymą». Voką at
plėšus paaiškėjo, kad auto 
rius yra Juozas Kralikauskas 
gyvenąs Toronte, Kanadoje. 
Prieš porą metų jis laimėjo 
Draugo premiją už romaną 
«Titnago ugnis», kuriame taip 
pat vaizduojami Mindaugo lai 
kai, Šių metų premijos įteiki 
mas buvo kovo 22 Jaunimo 
Centre Chicagoje. Premijos 
mecenatai — dr. Antanas ir 
Elena Razmai. Kartu buvo 
įteikta ir poezijos premija; 
Poezijos premijos mecenatai 
— Jonas ir Eleonora Evans- 
ivanauskai

I

VENDO - INDUSTRIA DE 
ARTIGOS PLÁSTICOS

em àrea de 375 m2 
totalmente aproveitados

Artigos fabricados: sanda- 
lias japonesas (de borracha) 
e tiras para sandalia, botões 
comuns, botões de enfeite, 
botões de luxo, artigos sem 
concorrência.

Maquinario, estampos, etc.
Bom faturamento, por 70 

milhões facilitados.
Mais informações: Rua Rio 

do Peixe, 74, Vila Zelina, 
Fone 63- 6668.

SKLYPAI bertioga
PRAIA DE «UNA»

Gražiausias Paulistų pajūris 
Sklypai su mažu įnašu, o li
kusieji ilgam išsimokėjimui.

Smulkesnių informacijų 
Rua Rio do Peixe, 74 

pas Leonardą Šukevičių

— VILA ZELINOS LIETU- 
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

NAUJAS ADRESAS

Tėvų Jėzuitų J. Bružiko ir 
J. Kidyko naujas ir nuolati 
nis adresas yra Šis:

RUA LITUANIA, 67, MOOCA, 
13, S. PAULO.

Telefono dar neturi, bet ga 
Įima skambinti armacijai 
93 2341 ir prašyti, kad juos 
pašauktų.

LIETUVIAMS NUOLAIDA!
užsisakant gerus batus pas

PRANEŠIMAS

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

«VILLA LITUANIA-»
Piazza Asti%25 (Via Casalmonferrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14) 

ROMA — ITALIA.
I

Rasite jaukią aolinką, sveiką maistą ir neperdeti kainą 
Pageidaujama, kad dėl apsistojimo laiko būtų 

susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VA OVYBÊ.

SAVI PAS SA 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 & CIA. LTDA, 

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

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

JONĄ PETRIKĄ 
jo paties batų krautuvėje. 

Rua B. de Itapetininga, 262, 
4-o and, sala 406,Tel. 35-8873.

. / . . ■ .

Sklypai ir namai Vila Zeli
noj, Vila Beloj ir apylinkėse 
Kreiptis: R. Rio do Peixe, 74 

V. Zelina
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