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Trumanui atiduoti atomines nių ginklų galingumo atžvil
bombas Jungtinėms Tautoms giu Sovietai prašoka JAV,
ir prašyti Sovietų, kad atsisa bet JaV turi didesnį bombų
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kytų gaminti atomines bom bei raketų skaičių bei geres
bas. Trumanas tą planą priė nes priemones jas iššauti. Be
mė, bet Stalinas atmetė. Ko to JAV raketos, nešančios
dėl? Todėl, kad JAV turėjo atomines bombas, yra taikles
Jungtinėse Tautose persvarą. nės. Niekas, žinoma, nenori
mokslininkai iš Tokijo. Jei pa Sovietams gaminant atomines atiduoti sodo už obuolį arba
DERY3Ų DERYBOS
siseks surasti skiepus, tai
GERAS DERLIUS
jaučio už ožį. Todėl daug
Geriau yra kai barška lie bus galima daugybę žmonių bombas, nesnaudė ir JAV.
Prie atominių bombų prisidė kas priklausys nuo JAV ir
Keturios pietinės Brazilijos žuviai, negu kai ginklai trata. nuo vėžio apsaugoti. Atrodo
jo įvairios raketos, bombone Sovietų išminties, kantrybės
valstijos turi šiemet labai ge Praėjusią savaitę įvairiose pa — tikrai pasiseks, nors dar
šiai ir aatiraketos, bet nei ir geros valios. Kadangi pa
rą kukuruzų, sojos ir pupe šaulio vietose barškėjo malė reiks laiko.
našios derybos praeityje bu
viena, nei kitą valstybė nesi
lių derlių. Svarbu kad tas liežuvių liežuviai visokiose
jautė saugi. Dabar, maždaug vo sėkmingos, reikia tikėtis,
derlius pasiektų visus maisto konferencijose. Suomijos Hel ii—■■ii
po 24 metų ginklavimosi lenk kad ir šios derybos duos šio
reikalingus krašto užkampius. sinkyje amerikiečiai su sovie
tynių, Sovietai ir JAV jaučia kių tokių rezultatų 1963 me
Tam sudaryta specialistų ko tai kuo mandagiausiai tarėsi,
si persisotinusios atominiais tais JAV ir Sovietai susitarė
misija, kuri tyrinėja perveži kaip surengti sėkmingą kon
ginklais ir, atrodo, gailisi iš- nebandyti atominių ginklų at
ferenciją atominių ginklų ga
mo klausimui.
leiiusios ginklams’milžiniškas mosferoje o 1968 metais su
mybai sustabdyti. (Apie tai
pinigų sumas. Šiomis dieno sitarė nebandyti jų erdvėje
ilgesnis straipsnis šiame pus
Amerikos gyventojus ir vai
ir pietų ašigalyje bei palikti
lapyje). Maskvoje burnuhavo džią labai sujaudino žinia, mis ginklų žinovai sako, jog
juos tik toms valstybėms, ku
BLOGAI SU RYŽIAIS
susirinkę visi ištikimieji So kad 1968 metais vienas jų ka nesvarbu kas pirmas šautų.
JAV ir Sovietai turi tiek ato rios juos dabar turi, būtent
Rio Grande do Sul valstijo vietų Rusijos klapčiukai, įkas riuomenės dalinys užpuolė ir minių ginklų, kad galėtų vie Anglijai, Prancūzijai, Kinijai,
je paskutinis ryžių derlius daryti su Vakarų Vokietijos šaltakraujiškai išžudė kone na kitą sunaikinti. Taigi, išti- Sovietams ir JAV. Paskutinių
buvo toks gausus, kad ir da vyriausybės pasiūlymais už visus vieno kaimelio gyvento krųjų galingiausieji ginklai ją sutartį jau pasirašė 91
bar dar turi sandėliuose 4 megzti draugiškesnius ryšius jus. Ne kariškius, o papras užtikrina ne valstybės saugu valstybė, o naujas ^Vokietijos
milijonus maišų ir negali jų su komunistų kraštais. Belgi tus žmones; senukus, moteris mą, bet visišką jos sunaiki kancleris Willy Brandt pasira
jos Briuselyje ’ NATO kraštų ir vaikus.
parduoti. Pasirodo kad tarp
šė 1969 metais lapkričio mė
nimą.
tautinėje rinkoje Rio Grande apsigynimo ministrai tarėsi,
Tai paskelbė vienas tai ma
nesį. Be to, Willy Brandt siū
do Sul ryžiai yra 25 procen kaip geriau apsaugoti Europą tęs kareivis. Vyriausybė, Kon
IR RUSAI SUPRATO
lo rusams pradėti derybas,
tais brangesni už Goiás ir nuo komunistų užpuolimo, jei gresas ir Senatas tuojau pas
kad, sprendžiant savitarpius
tie kurią dieną susigundytų
Matydamas
bergždžias
gin

Maranhão.
kyrė komisijas tam reikalui
klausimus, Rusija ir Vokieti
tai rizikuoti.
klavimosi rungtynes, prieš ke ja nevartos ginkluotos jėgos.
ištirti.
Kariuomenė
užvedė
by
Turint tokias dideles atsar
lą vienam žudynes komanda lėtą metų JAV krašto apsau Rusai į Brandi pasiūlymą tuo
gas ryžių, ar dar galima skųs iiim—in
vusiam karininkui teigti. ure gos sekretorius Robertas Mc tarpu nieko neatsakė.
tis pasauliui, kad Brazilija
r
zidentas, teisėjai, senatoriai Namara ryžngi skristi į Mas
neturi kuo išmaitinti savo gy ČILE
kvą
ir
įtikinti
rusus,
kad
ato

BILIJONAI
LIKTŲ
ir žmonės vienbalsiai pasmer
ventojų? Tiesa, vienų ryžių
Tas pietinis Amerikų kraš- kė tokį karių pasielgimą ir miniai g'nklai neužtikrina nei
nepakanka žmoniškam pragy
Kadangi Rusijos ir JAV de
tąą įšįgyy.ana didelius vidaus įieško kaltininkų, kas įsakė JAV, nei Sovietų saugumot
venimui. Bet kaip galima pri
politinius sunkumus Nors pre tas žudynes atlikti.
Bet rusai to dalyko nesupra legacijos Helsinkyje suside
siauginti daug ryž.ų, taip bū
zidentas Frei stengėsi ir sten
to ir atmetė McNamaros pa da iš gerų diplomatų, moks
tų galima prisiauginti jiems
Karo
metu
visada
pasitaiko
giasi pagerinti krašto gyve
siūlymą. Paskui, porą metų lo vyrų ir ginklų ekspertų,
reikalingų priedų, ir alkanų
nepateisinamų
žiaurybių.
Jas
nimą, bet daug k^s juo nepa
apie tai pagalvoję, jie priėjo kai kas daro išvadą, kad So
bei badaujančių minios su
papildo
visų
kraštų
karinome
tenkinti. Nepatenkinti skur
prie tos pačios išvados ir pa vietai šį kartą mano rimtai
mažėtų.
nės.
Bet
kai
Sov.
Rusijos
po

džiai, kad jis per vieną kitą
siūlė\ prezidentui Johnsonui derėtis. Jei derybos bus sėk
licija
ir
kariai
sunaikino
tūks
gggąiaaBaii
savaitę nepadaro jų turtingos
praiėti derybas strateginiams mingos, astronomiškos pinigų
niais. Nepatenkinti turtingie tančius lenkų karininkų Katy ginklams apriboti. Johnsonas sumos, išleidžiamos ginklams
KVIEČIAI
ji, kad ima jų žemes, apdeda no miške, kai Lietuvoje šim sutiko. Bet rusams įžygiavus galės būti panaudotos naudinmokesčiais visų gyventojų la tus žmonių nukankino, tai ko į Čekoslovakiją, visas’ reika gesniems dalykam-: moky
Sunku mums gauti geros bui. Nepatenkinta dalis ka munistų valdžia visam pasau
las pakibo ore. Tik šių metų kloms medicinai, namų staty
grynų kviečių duonos. Vis riuomenės. Bandė ruošti suki liui melavo, jog tai netiesa,
pradžioje, Niksonui tapus pre bai, tyrinėjimams ir pan.
aiškinama kad kraštas neuž limą. Nepavyko. Dabar esąs tik šmeižtas. Neleido nė Rau
zidentu, rusai vėl užvedė kai Tarptautinis Taikos Institutas
siaugina pakankamai kviečių- rengiamas
donajam
Kryžiui
tą
«šmeižtą»
kitas sukilimas.1
bą apie tų derybų būtinumą. Stokholme paske-bė, kad 1968
Dabar didieji laikraščiai pra Vyriausybė naudoja ne tik ištirti. Š. Amerikos elgimasis
Turėd-mas daug visokių pro metais viso pasaulio valsty
neša, kad šių metų kviečių policiją, bet ir kariuomenę visai kitoks. Visų pirma ka
blemų, Niksonas principe su bės išleido ginklams 173 bili
derlius irgi būsiąs labai ge nuo galimų riaušių apsisau riuomenės įstatuose yra para
tiko, net delsė virš pusės me. jonus dolerių, taigi tiek, kiek
ras. Na, tikėkimės, pagerės ir goti.
šyta, jog kareivis neprivalo tų. Galų gale susitarta pradė 1900 metais jos pagamino vi
duonelė.
klausyti karininkų, jei tie liep ti derybas lapkričio 17 dieną sokių produktų, Tas pats ias
tų šaudyti civilius gyvento Suomijos sostinėje Helsinkyje. titutas' sako, kad tarp 1949
ÜKaai33BÍÍ
jus. Antra, kai tik apie tai
metų ir 1908 metų pinigų su
PARYŽIUS
valdžia
sužinojo,
tuojau
ėmė
KIETAS
RIEŠUTAS
mos kasmet išleidžiamos’gink
ATVERIAMI NAUJI KRAŠTO
tyrinėti,
kad
būtų
surasta
tie

Jams,
didėja maždaug 5%.
Čia Amerikos mokslininkai
PLOTAI
z
Nepaisant šampano, šyps
sa
ir
kaltininkai
nubausti.
Tre
JĄV pašoko net iki 12%. Pre
pranešė, jog jau pavykę su
Vyriausybė išdidžia šimtus rasti vėžį sukeliančius viru čia, valdžia leidžia laikraš nių ir gražių kalbų, pirmąją zidentas Niksonas mano, jog
milijonų naujiems keliams^vi- sus. Tai Lutų tik vienos rū čiams visą kraštą ir net visą konferencijos dieną, derybos po sėkmingų Helsinkio dery
soje Brazilijoje nutiesti. Tuo šies vėžio, kurių yra keletas pasaulį informuoti, kas atsiti buvo ilgos ir kietos Visų pir bų apie strateginių ginklų ap
būdu ne tik tūkstančiai dar dešimčių rūšių. Panašią nau ko, ir kas yra daroma tam ma konferencijos dalyviams ribojimą bus galima pradėti
reikėjo nustatyti, kas yra stra kitas derybas, būtent apie jų
bininkų gauna darbo ir uždar jieną 'paskleidė ir Japonijos baisiam dalykui išpirkti.
teginiai ginklai. Paprastai šių mažinimą ir visišką panaiki
bio, bet atidaromi vis dides
dienų ginklai yra skiriami į nimą. Tuo tarpu tos derybos
ni krašto plotai žmonėms ap
taktinius
arba .įprastinius ir yra neįmanomos, nes dar nė
sigyventi, miestams ir kai
strateginius arba lemiamuo ra išspręstas Rusijos 'ir Kini
mams kurtis, medžiagoms ir
sius
ginklus. Kuriai, pavyz jos kivirčas. Bet pirmasis
Paprastai dviem būdais sten didina savo kariuomenę arba
maistui pervežti. Daugiau ge.
rų kelių — didesnė busįkraš- giasi mažos ir didžios valsty tobulina ginklus, žiūrėk ir ki džiui, rūšiai reikia priskirti įžanginis žingsnis jau įženg
JAV raketas, kuriomis NATO
to pažanga ir žmonių ge bės užtikrinti saugumą; tarp tos seka jos pavyzdžiu.
komanda nori užtikrinti Euro tas.
tautinėmis sutartimis ir sti
rovė.
B. K.
pos saugumą. Tos raketos
MILŽINŲ LENKTYNĖS
pria kariuomene. Bet kadangi
EMU—ii
skrenda palyginamai netoli,
ÜfiXaMNÜ
sutartys yra laužomos arba
Aiškiausias tokių ginklavi- bet turi atomines bombas. J AV
įvairiai aiškinamos, ypač pa
m si lenktynių pavyzdys yra
PAKELS ALGAS
sikeitus sąlygomis, dažniausiai Rusija ir JAV. Baigiantis an kariuomenės štabas jas laiko
taktiniais nepuolamaisiais gin
Nors kongresas naują Įsta valstybės pasikliauja tik sa trajam pasauliniam
karui» klais, bet kažin ar rusai su
tymą patvirtinsiąs tik kitų vo kariuomene. Tačiau žiū JAV turėjo atominę bombą ir
tuo sutiks?
metų pirmą balandžio, bet rint į realų gyvenimą, aiškiai tarėsi esančios saugios. Kad
JAUTIS UŽ OŽŲ.,
krašto valdininkams algos bū matyti, kad ginklai ir kariuo rusai nesijaustų nesaugūs,
Antra, rusų ir JAV ginklai
menė negali pilnai apsaugoti garsusis JAV žydas Bernar
siančios pakeltos jau su sau'
nėra
visiškai vienodi. Atomi
eio pirma diena.
valstybės. Jęi viena valstybė das Baruch siūlė prezidentui
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DIDZ. BRITANIJOJE
SKAUTŲ SĄJUNGOS AN
GLUOS rajono suvažiavimas
įvyko 27 spali© Mančesteryje.
Suvažiavime dalyvavę 5 mies
tų skautų vadovai aptarė vei
klos programą per busimuo
sius mokslo metus, organizuo
Ciną stovyklą Lietuvių Sody
boje ir perrinko rajono vadu
Juozą Malsauską. Šis jau 3
metus sėkmingai vadovauja
rajonui.
nCEgECTESH
íi—BWil

20 METŲ VEIKLOS sukaktį
paminėjo Mančesterio Lietu
vių St dalinis Klubas gražio
mis iškilmėmis. Jose dalyva
vo ir Lietuvos atstovas Lon
done V, Bailokas ir skautų
suvažiavimas įvyko šio klubo
namuose.

NOTTINGANO LIETUVIŲ
Jaunimo Židinys suruošė atos
loginę stovyklą. Toje visą sa
vaitę užtrukusioje stovykloje
jaunimas sustiprėjo lietuvy
bės dvasioje. Jei Didž. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos vado
vybė paskyrė 30 svarų (apie
300 ncr.) auką.
HĮBSĮBSiąiI
iisssiašiaii

DAILININKAS P. BUGAL
LIŠKIS dalyvavo Derbio dai
liniukų parodoje. Jo išstatyti

paveikslai sukėlė didelį paro
dos lankytojų susidomėjimą
ir buvo nupirkti.
IIIEBE^EII
iiraggaacaii

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
DIENA

Oficialioje Lietuvių Dienos
programos dalyje tarp kalbė
jusių ypač pasižymėjo poetas
Bernardas Brazdžionis, kuris
yra išrinktas į JAV Lietuvių
Bendruomenės tarybą. Savo
kalboj jis teigė ir pavyzdžiais
įrodė, kad pavergta tauta Tė
vynėje nepalankiausiose sąly
gose atlieka savo pareigą
už išsilaikymą, gi išeivijai jau
ima pritrūkti ir noro ir
la.ko. Jo kalba buvo kelis
kartus pertraukta plojimais.
Jaunuolis Vidūnas Tumas artis
tiška! padeklamavo savo eilė
raštį «Taikos dvasia».
LB ansamblio šokėjai gra
žiai sušoko tris tautinius šo
kius. Dainų koncertą atliko iš
Čikagos atvykusi Roma Mastienė. Koncerto programoje
buvo ir populiarių ir patrioti
nių dainų. Po koncerto buvo
pasišokimas.

Kritusieji už laisve
(tęsinys)

ŠILEIKIAI IR RUKAI
Zarasų apskrityje prie Kiečio ežero gyve
no Šileikiai: tėvas ir trys sūnūs. 1941 metų bir
želio mėnesio sukilime visi trys jaunieji Šilei
kiai įsijungė į sukilėlių'eiies ir kovojo Stelmu
žės sukilėlių būryje. Antrą kartą raudonajai ar
mijai užgrobus Lietuvą, vėP visi trys šileikiai
išėjo į partizanus. Kiek laiko jie išsilaikė parti
zanų eilėse, nežinia. Vieną naktį užėjo Į tėvų
namus ir apsinakvojo. Paryčiais juos apsupo ko
munistai Netikėtai užklupti, broliai Šileikiai ne
pasidavė, bet gynėsi. Priešas uždegė trobesius.
— žuvo tėvai ir visi trys sūnūs, kurių vieno
vardas buvo Albinas.
Panašus likimas ištiko ir brolius Joną ir
Jurgį RUKUS. Jonas Rūkas jau per pirmą bolše
vikmetį, dar gimnazijoje besimokydamas buvo
suimtas ir pabėgo iš vagono, vežamas į Rusiją.
Antrojoj bolševikų okupacijoj abu broliai Rūkai
išėjo partizanauti. Jurgis krito Lydimų miške,
apsuptas priešo kareivių. Jo brolis Jonas vieną
dieną užėjo į savo tėviškę. Bet jį čia susekė en
kavedistai ir apsupo. Netoliese buvo sausas šu
linys su slėptuve. Gelbėdamasis šoko šulinio, ti
kėdamasis pasislėpti. Bet čia buvo nušautas.
Taip abu broliai Rūkai paguldė jaunas galvas
tėvynės laisvės kovose. Už palaikymą ryšio su
partizanais, jų tėvas Jonas ir sesuo Zuzana bu
vo nuteisti; tėvas — 10 metų, o sesuo — 8 metų
kalėjimo. Tėvas kasė Volgos kanalą, ir sugrįžęs
namo, tuoj pasimirė.

LIETUVA
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ŠV. KAZIMIERO ŠEŠTADIE jų buvo pietūs.
tiniame «Dirvos» koncerte.
NINE MOKYKLA naujus ir
iškilmingoji dalis buvo po Dainuoja visa šeima: motina,
21-us mokslo metus pradėjo
pietų su atitinkamomis kalbo du sūnūs ir 6 dukterys. Jie
su 1Q5 mokiniais. Tai rekor
mis ir meniška dalimi. Joje padainavo 20 dainų, po vieną
dinis skaičius. Yra 5 skyriai, dainavo solistas L. Baltrus ir ir kitom kalbom. Buvo solo,
šiais metais mokyklai vado
solistė Dana Stankaitytė. Abu dueto ir trio. Sv. Jurgio, salė
vauja kun. R. Kasponis, Šv. solistai iš publikos susilaukė buvo sausakimša. Koncertas
Kazimiero parapijos vikaras.
karštų plojimų ir prašymų buvo priimtas skirtingom nuo
Sis kunigas uoliai rūpinosi
kartoti. Publikos buvo apie monėm. Atrodo, kad ši graži
ir skautų bei ateitininkų sto
200. Po programos buvo vai šeima turėtų dar įdėti daug
vyklomis.
šės. Šią Lietuvių Dieną suruo pastangų, kad galėtų duoti
šė Lietuvių Bendruomenės koncertą tikrą žodžio prasmegsspgaaiii
apygardos ir I bei II apylin HíinMHíi
Lietuvių Radijo Valandėlei kės valdybos.
paremti spalio 25 d. buvo su
TĖVYNĖS GARSAI — lietu
ruoštas balius su įdomia me
viškoji radijo programa at
nine, programa šv. Kazimiero
šventė savo gyvavimo 20 me
TAUTINIŲ ŠOKIŲ «GRAN
parapijos salėje.
tu sukaktį spalio 12 d. šau
DINĖLĖS» šokėjai dalyvavo
niu banketu, kurio meniškąją
iškilmių programoje, kurias
IIIMJ&WÉBIT
dalį išpildė solistės Juzė Kriš
iiosaiaraii
JAV Imigracijos ir Natūrali
tolaitytė-Daugėlienė ir Aldo
30' METŲ LIETUVOS KON zacijos įstaiga bei Tautybių
na Stempužienė pianu akom
SULATUI Los Angeles mies centras suruošė pagerbti «Iš
panuojant D. Lapinskui. «Tė
te, suėjo š.m rugpiūčio 7 d. kiliesiems Piliečiams* Raimun
vynės Aidų» programa duoda
Tam įvykiui paminėti Ameri dui Kudukiui ir čekosiovakei
ma kiekvieną savaitės penk
kos Lietuvių Tarybos skyrius panelei indricai Hyncik. Spau
tadienio vakarą. Jai dabar da
suruošė iškilmingus pietus da tai plačiai paminėjo. Prie
bar vadovauja Juozas Stemviešbučio Embas y salėje spa šv. Kazimiero lietuvių moky
pužis,
remiamas visos Cleve
li.o 26 dieną. Sį konsulatą įs klos yra dar kita tautinių šo
land© lietuvių kolonijos.
teigė ir dar jam tebevadovau kių šokėjų grupė «SOKTINIS*.
ja garbės konsulas dr. Julius Šią grupę globoja J. Kavaliū iiSžZĖžŠgi!
Bielskus. Konsulatas dar ir naitė. Ji praeitais metais pati
DAR REIKTŲ RAŠYTI pe
dabar tebėra pripažįstamas šoko ir vadovavo Paryžiaus
J \V valdžios ir jo darbas lietuvių tautinių šokių gru nesniam Clevelando lietuvių
pei, šauniai pasirodžiusiai Bre kolonijos vaizdui apie Lietu
aukštai vertinamas.
Unijos liaudies meno festiva vių Moterų Sąjungos 36-ją kuo
!|jSKS3K3igll
iiÊããâãii
lyje. Veikia ir Vysk M. Va pą, apie Lithuanian Village
lančiaus lituanistinė mokykla Inc. bendrovės pastangas pa
SANTA MONIKA LIETUVIŲ prie Sv. Jurgio lietuvių para, statydinti lietuviško kaimo
KLUBAS spalio 26 d. buvo
trobesius, apie Lietuvos Vy
pijos.
surengęs tradicinį rudens ba
čių veiklą, apie sporto klubo
lių-vakarienę. Jis taip pat su
«Žaibas» suruoštas lengvosios
ruošė ir keletą kultūrinių pa
atletikos rungtynes ir kitas
RELIGINĖS SALPOS talki
rengimų su įdomiomis paskai
prie šv. Juozapo gimnazijos
ninkai per pirmą šių metų
tomis.
vykstančias rungtynes, apie
pusmetį surinko 1 785 dol.
lietuvių Vaikų darželį su ^de
Jie yra užsimoję surinkti šie
vyniolika mažųjų lietuviukų,
met 3 000 dolerių. Tam tiks
apie Amerikos Lietuvių Ta
LIETUVIŲ DIENA
lui spalio 26 d. šv. Jurgio pa
rybos skyrių su veikliu jos
CLEVELANDE
rapijos salėje suruošė Bruno
garbės i ariu ir «Dirvos»ilga
Markaičio muzikos koncertą»
Ryt. Amerikoje buvo prade
mečiu leidėju bei redakto
ta pamaldomis dvejose Šv.
rium Kaziu Karpiu.
DAINUOJANTI ŽYMANTŲ
Jurgio ir Šv. P. N. Prasidėji
mo lietuvių bažnyčiose. Po ŠEIMA išpildė programą me

Rūkų šeimos kelias yra toks pat, kaip ir ke
leto dešimčių tūkstančių lietuvių, kurie žuvo Lie
tuvos laisvės kovose ar buvo nukankinti Sibiro
ir tėvynės katorgose,
MOKYTOJAS KAZYS KALPOKAS

Rokiškio apskrities partizanų eilėse iškyla
buvusio Žiobiškio, vėliau Čedasų pradžios moky
klos vedėjo ir moKyUjo Kazio Kalpoko vardas.
Pagal LTSR Mokslų Akademijos leidinį ‘Ar
kyviniai dokumentai», V rinkinys, K. Kalpokas
buvo vienas iš Rokiškio apskrityje veikusių pir
mųjų partizano būrių vadų, uis kovojo jau 1941
metų sukilime, vėliau, dar 19 44 re etų vasarą, kai
Rokiškio apskrityje siautė ir; žudė žmones «Že
maitės* vardu pasivadinę komunistiniai partiza
nai, K. Kalpokas Čedasuose organizavo apsisau>
gojimo būrius.
JUOS REIKS ĮAMŽINTI

Mokytojo Kazio Kalpoko pėdos mus atveda
į Biržų apskrities pietrytinį kampą, kur subėga
Salamiesčio, Kupreliškio, Alizavos (visi trys Bir
žų apskrities Vabalningo valsčiaus bažnytkai
miai) ir Pandėlio iRokiškio apskrities) parapijų
ribos Šiose apylinkėse tęsiasi Galvokų, Pauliau
kos ir Puznos miškai, o toliau — Pandėlio giriai
Lietuvos Laisvės kovotojai, antrą kartą bolševi
kams užėmus Lietuvą, įsitvirtino tuose miškuose
ir jų kovos šitose apylinkėse nusitęs® net iki
1954 metų, kai tų metų vasario mėnesį gretima
me Raščiūnų miške žuvo partizanas STASYS JA
SIUNAS, o partizanas JONAS BALTUŠIS gyvas
pagautas 1955 metų gegužės 16 dieną.

SALAMIESČ1O-KUPRELIŠKIO-PANDĖLIO

erdvėje išryški trys partizanų būriai, pradžioje
buvę aviacijos kapitono Tindžiulio vadovybėje.
Salamiesčio būriui vadovavo ANTANAS UŽUBALIS iš Stuburų kaimo, Vabalninko valsčiaus, 1941
metų birželio sukilime vadovavęs Salamiesčio su
kilėlių — Lietuvių Aktyvistų fronto vyrų būriui,
kuris, kaip ir visa Lietuva, sukilo prieš tuos pa
čius okupantus — bolševikus. 1946 metų vasarą,
kai Salamiesčio apylinkes tvirtai valdę partiza
nai, po 20-30 laisvės kovotojų susirinkdavo į A.
Užubalio sooybą Stuburų kaime ir čia posėdžiuo
davo. Bet priešas telkė savo jėgas ir partizanų
padėtis įkandin darėsi sunkesnė. Tais pačiais
1946 metais kovos lauke žuvo pirmasis salamies
tėnų partizanų vadas ANTANAS ŲŽUBALIS. Jo
pareigas perėmė JONAS VIKSVA, bet neilgam
Jis žuvo 1947 metais vasario mėnesį. Po mėnesio
žuvo jo brolis PETRAS VIKSVA, o 1949 metų pa
vasarį ir jo įpėdinis JONAS DOVAINIS. Šalia jų
krito salamiestėnais partizanai: ALFONSAS BA
NIONIS, VYTAUTAS MIKONIS, BRONIUS MASIŲ
LIS, BRONIUS ŠIMKEVIČ1US, PETRAS BACION1S, JONUŠKA ir kiti.
1949 metų sausio mėnesį visus tris partiza
nų būrius ištinka vėl nauja tragedija — žūsta
aviacijos kapitonas TINDŽIULIS. Partizenų orga
nizacijai jo mirtis buvo triuškinantis smūgis. Iš
Salamiesčio apylinkių partizanai persikelia į Gal
vokų mišką, kur įsirengia savo stovyklą. Čia daž
nai apsilanko ir Kadarų miške prisilaikanti Papi
lio partizanų grupė, kuriai vadovauja partizanas
KOSTAS KREGŽDĖ. Jungtinėmis jėgomis parti
zanai kartais atlieka didesnius žygius.
(Bus daugiau)
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Dvi Medalio Pusės
FALJETONAS PAGAL SKAITYTOJŲ LAIŠKUS
Pernai prieš pavasario sėją
dingo Sėtos kolūkio traktori
ninkas Petras Staniša^skas
Laikas jau ir į dirvas važiuo
ti, o Petro — nė kvapo. Susi
rūpino pats pirmininkas Vac
lovas Volkus.
Ir surado... Bukonių tarybi
niame ūkyje. Vaclovas Vol
kus paskambto Bukonių ta
rybinio ūkio direktoriui Me
čislovui Junčui,
— Negerai elgiesi, kaimy
ne, — sako. — Kanišausko
niekas iš kolūkio neišleido, o
tu jį priėmei. Juk taip nega
lima.
Direktorius pamikčiojo pa
mikčiojo, paskui ėmė rimtai
samprotauti ir po ilgų svarntymų pažadėjo:
— Klaidą atitaisysiu!
Jau ir vasariniai sužaliavo’
o Petras kolūkiu negrįžta, ir
Juačas tyli.

Sėtoje laukė laukė ir nesu
laukę vėl parašė į Vilnių. Iš
ten paskambino į Jonavą. Ir
štai atsakymas: P. Stanišauskas atleistas. Buvo dargi at
siųstas į kolūkį Junčo pasira
šytas įsakymas Nr. 68. «Kaip
neteisėtai priimtą, neturintį
išleidimo iš kolūkio, nuo 1967
m, birželio 9 d. atleidžiu Bu
konių skyriaus traktorininką
Stanišauską Petrą».
Sužaliavo vasarojai, pribren
do žiemkenčiai, o Stanišauskas gimtajame kolūkyje vis
nesirodo.
N

Žinoma, negerai, kad Mečis
lovui Junčiui nuslepiant į sa
vo paties pažadus. Jis rašo
fiktyvius įsakymus, meluoja
išsisukinėja, nieko nepaiso ir
daro savaip.
LKP Jonavos rajono komi

tete Junčiui nurodė", o LTSR
Žemės ūkio ministerijoje <pri
ėmė dėmesin jo ^paaiškinimą,
kad jis daugiau įstatymų nepažeidinės».
Bet svarbiausia, kad Junčas ne vienas. Ne jis vienas
priima darbuotojus, visai ne
sidomėdamas, iš kokios že
mės ūkio artelės pabėgėliai
išdūmė. Parėjūnams to ir te
reikia.
Baigęs Veprių žemės ūkio
mokyklą, Aleksas Balčius dir
bo traktorininku Juknonių ko
iūkyje. Nepatiko jam kažkas,
ir metęs traktorių, atvažiavo
į Širvintas Komunalinių įmo
nių kombinate priėmė pabėgę
lį išskėstom rankom. Jo pa
vyzdžiu pasekė ir mechaniza
torius Algimantas Lisauskas.
Jam^net į galvą neatėjo pasi
prašyti išleidžiamam kolūkyje
nes naujoje jo darbovietėje
šitokio išleidimo niekas nepa
reikalavo.

joninės įstaigos nieko nedaro.

Kas gi tai?
Ne visi, kurie išeina iš ko
lūkių yra parėjūnai. Būna at
vejų, kai kolūkiečiui reikia
išvykti. Imsime priežastį: trak
torininkas vedė melžėją iš
kaimyninio kolūkio ir nutarė
persikelti pas ją gyventi. Ne
ša pareiškimą pirmininkui,
prašydamas jį išleisti iš kolū
kio. «Neišleisiu — sako pirmi
ninkas. — Tegul tavo žmona
pas mus persikelia gyventi»«Tebūna taip», — sutinka jau
navedys. Dabar jaunoji neša
pareiškimą savo kolūkio pir.
mininkui.- išleiskite, girdi, į
kaimyninį kolūkį pas vyrą.
«Išmesk iš galvos tokias min
tis!» — pyksta pirmininkas ir
meta jos pareiškimą į šikkšlių dėžę.
Tai ne anekdotas, šitoks
atsitikimas tikrai įvyko viena
me rajone. Jo pabaiga tokia.jaunas vyras supyko, metė
traktorių ir išvažiavo’pas žmo
ną. Tai jam brangiai kainavo
nes kolūkio pirmininkas suma
žino senukams tėvamsgjų akly
pą ir pareikalavo.- sugrąžinki
te, girdi, mūsų kolūkietį. Ži
noma, niekas pabėgėlio ne
tik negrąžino, bet rajono įs
taigos pirmininką privertė su
grąžinti vaikino tėvams netei
sėtai atrėžtą žemę

Kolūkis kreipėsi paramos į
rajono vykdomąjį komitetą
Ten svarstė, gėdino įstatymų
pažeidėjus. įmonių, įstaigų,
organizacijų vadovai bando
nusiplauti rankas:
— Pačiuose kolūkiuose pa.
žeidinėjami darbo teisės įsta
...Nusipirkau tarybiniame ūtymai. Todėl ir nėra tvarkos kyje namą. Noriu tenai su
Gerbiami įmonių vadovai šeima persikelti. Parašiau jau
gali neskubėti plautis rankas. tris pareiškimus, prašydamas
Priiminėdami į darbą parėjū- išleisti iš kolūkio. Pirminin
nus, jie didina tą netvarką. kas — nė į kalbas nesilei
džia. Patarkite, ką man da
Antroji medalio pusė tikrai ryti?»!
yra. Rajoninių įstaigų stalčiuo
Kitas laiškas — nuo jauno
se guli keli kolūkių pirminiu
kų pareiškimai. Pirmininkai vaikino. Kolūkis pasiuntė trak
rašo apie savavališką kolū torininką mokytis į mechanikiečių pasitraukimą iš kolū zavimo mokyklą. Jis pasirodė
kių ir jų įdarbinimą kitur. besąs gabus, ir technikos spe
Pirmininkai reikalauja: gražiu cialistai nutarė — bus didės
kit kolūkiečius atgal. Bet ra nė nauda, jeigu jis mokys

Stasys Lapienis
naujose patalpose parduoda įvairias
statybos medžiagas bei visokius
namų reikmenis.

Naujasis adresas:

pusi 5

jaunus mechanizatorius ir pat
sai toliau mokysis. Paliko vai
kiną mokykloje. Kolūkio pir
mininkas pyksta: «Jis mūsų
kolūkietis, tegul sugrįžta...»
Tapo kažkokia nerašyta tai
sykle, kad nuo kolūkio pirmi
ninko valios priklauso, bus iš
leistas kolūkietis iš kolūkio
ar ne. Pavyzdiniuose Žemės
Ūkio artelės įstatuose nėra
pasakyta, per kiek laiko ir
kas privalo svarstyti kolūkie
čio atleidimą iš kolūkio. Vie
nu žodžiu, pirmininkas gali
kolūkiečio pareiškimą nešio
tis kišenėje tol, kol pames,
nerodyti jo valdybos nariams
o tuo labiau neklausinėti jo
kios visuotinio susirinkimo
nuomonės.
Tad kaip snvo noru kolū
kiečiui išeiti iš kolūkio?
Uždraudimas priiminėti į dal
bą kolūkiečius, neturinčias iš
leidimo iš kolūkio, skaudžiai
ir teisingai kerta perėjūnus,
juos drausmina. Jeigu dar šis
nutarimas būtų papildytas vie
na nedidele pastraipa apie
kolūkiečių, norinčių išeiti iš
kolūkių, pareiškimų svarsty,
mo bei jų atleidimo iš kolū
kio tvarką —• būtų atsižvelg
ta ir į .kitą medalio pusę nu
tarimas drausmintų ir gerbia
mus kolūkių vadovus. Dabar
jie šituo nutarimu, kaip įįgeru
arkliuku, dažnai ^stengiasi iš
joti iš tokių brūzgynų, i ku
riuo» per savo kaltę isipai
niojo.
Antanas Marcinkevičius
Tiesa 1968-1-20

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventar!jų sudarymas, deskitisį doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbaii
Rezidencija:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Raštinė:
. 15 de Novembro, 244
4.0 -Sala 19- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vai.

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA
ZELINA: Rua Inacio ir A-v
Zelina, Mons. Pio Ragažins
kas, Tel. 63-5975.
Liet. Bendruomenė, pirmi
ninkas p. Juozas Tijunelie
Rua latai, 150 — Casa Ver
de, Tel. 266-0346.
TĖVAI JĖZUITAI: RuaJuatindiba, 20 Parque da Mooks
— Tel. 273-0338 arba 92-2263

LIETUVIŲ KALBOS
PAMOKOS S. PAULY:
MOOCA. Rua Juatindiba, 20
šeštadieniais 14 vai.
LIETUVIAM» PAMALDOS
LAIKOMOS
V. Zelina parapijoje kasdu
ną ir kiekvieną sekmadienį
kaip iki šiol
Šv. Kazimiero parapijoje :
Parque da Mooca Rua Juatin
diba, 20.
Sekmadieniais ir šventadh
niais 8,10 ir 17,00 vai.. Dartw
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbr
atskirai susitarus dėl laiko
kai turimos metinės ar 7 d
mišiose
Išpažintys čia klausomoi
kasdieną prieš mišias,
Pirmą mėnesio sekmadien;
Parque das Nações 10 vai
V. Carolina 15 vai.,
Casa Verde, 17,15 vai;

Trečią:
Agua Rasa 8,30 valų
Moinho Velho 11,30 vai.,
Lapa 18,30 vai.,

Įkorporavimai —- kondominijos — sklypų išdalinimas —
Administracija — nejudomo turto pirkimai bei
pardavimai — kreipkitės į

Administradora e Imobiliaria Bernardes

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vas.į
Vila Bonilha 10 30 vai.
V. Prudente 18 vai.

Ltda-

atsakomasis bendrininkas Gil Prestes Bernardes
Praça Antonio Prado, 33, — 4* andar, conjunto 401.
Telefonas 33-1443 — São Paulo.

Avenida Sapopemba, 5761, V. Guarani

Advokatas

p. Anatol. Grišonas, Ciudad
de Paris 5836, Tel. 50-2180.
Veikia kasdien prieš piet.

Antrą :
Jaçana klierikų kopi. 8,30 va?
Bom Retire, 10,15 vai.
Utinga 16,30 vai.,

DEPOSITO PARATODOS

’ Aleksas Kalinauskas

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI'
LIETUVOS ATSTOVYBES
URUGUAY, MONTEVIDEO'

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas’^
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų;

«MŪSŲ LIETUVOS» RE
DAKCIJAI IR ADMINISTRA
CIJAI, TAIP PAT IR SÃO
PAULO LIETUVIAMS JĖZUI
TAMS GALITE SIŲSTI LAIŠ
KUS Š:UO A LIESU
CAIXA POSTAL 4421,
S. PAULO, BRASIL.

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
, teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

SKAITYKITE
IE
PLATINKITE VIE
NINTELI PIETŲ AMERIKOS
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
LIETUVA».

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

CARCIERI ™
JONAS JAKUTIS
RUA COSTA BARROS, 352
TEL. 63-3285 - VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių'daikų, indų bei darbo įrankių.
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

Lindoya vanduo yra ««uai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiMma į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
sitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 643
Telefones: 220-1748, 220-1751 e 220-1752

Caixa Postal 3967

-

SÀO

PAULO
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LIETUVOS NACIONALIN
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

se Sąjunga turės «feijoadą»,
Pradžia 13 valandą.
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atitaisome:

RUA JUATINDIBÂ, 20 — P. OA MOÓCA

—

SÃQ

'PAULO, 13

’ Palaidotas São Caetano ka
puošė. Velionis yra buvęs vie
nas pirmųjų Lietuvių Katali
kų Bendruomenės choro chorietų. Septintos dienos mišios
Gruodžio mėn. 8 d. parapi 11 d. gruodžio, ketvirtadienį,
jos lietuvių organizacijų pir Vila Zelinoje, 19,30 vai.
mininkų susirinkime nutarta naacmaai
ruošti KALĖDŲ EGLUTE sau lí—ill
sio mėn. 4 diena Jaunimo Na
Gruodžio 7 d. mirė viena
muose, kurioj dalyvaus šešta
dieninės mokyklos mokiniai- pirmųjų Vila Zelinos gyvento
Taip pat kviečiami ir kiti jų, Ona Ramanauskienė, 81
vaikučiai dalyvauti. Tik pa metų amžiaus. Septintos die
geidautina iš anksto praneš nos mišios bus 15 d. gruodžio
7 vai. Vila Zelinoje.
ti, kas dalyvaus.

VZelina

D. G. Redaktoriau!
Jūsų redaguojamame lai
kraštyje p. Čiuvinko «Aušros»
koncerto aprašyme įsiterpė
nemaloni klaida. (M.L. 49 nr.
4 psl.) Malonėkit ją atitaisytiTen minimas "leitenantas»
Butrimas. Tokio karo moky
kloj nebuvo. Pagal metrikus
žinau, kad toje mokykloje ku
rį laikąSbuvo Stasys Butrimavičius. Jis karo mokyklos ne
baigė, todėl «leitenanto» laips
nio neturi.
Su pagarba,
Stasys Butnmavičius
HMM—B
ua—aii

Šv. Kazimiero parapijos li
tuanistikos mokyklėlė rengia
Lietuvių
Katalikų
Bendruo
si šio mėnesio 21 dieną baig
Lietuvių kalbos pamokų
menės
choras
ruošia
ftradiciti mokslo metus. Bus įteikti
lankytojai prašomi šį šešta
nį
Naujų
Metų
sutikimą
Vila
pažymėjimai, mokiniai atliks
dienį atvykti į pamokas ruoš
Zelinoje.
trumpą
programėlę, prie Ka
tis Kalėdų Eglutė» progra
lėdų eglutės bus apdovanoti
mai.!
dovanė.ėmis. Kurią valandą
uaaaBBu
tai įvyks, pranešim kitame
ML numeryje.
Vila Zelinos ir apylinkės lie
tuviai Kūčioms plotkehų gali
iin——i
gauti Vila Zelinos klebonijoj,
«Aušros» chorui laba< rei
KALĖDŲ NAKTĮ BUS VI
tumuli n m
kalinga
daugiau tenorų. Bal- DURNAKČIO MIŠIOS Šv. Ka
U——0
singigvaikinai ir vyrai prašo
. Šį šeštadienį, gruodžio 13 mi įsijungti. Repeticijos vyks zimiero parapijos koplyčioje.
dieną Lietuvių Katalikų Ben ta šeštadieniais 19 valandą, Prieš mišias per valandą bus
druomenės choras minės šv. Rua Juatindiba 20, Parque da galima prieiti išpažinties.
Cecilijos šventę. Choristų tė Mooca.
11—11
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vai kviečiami dalyvauti šven
Šiuo
metu
choras
mokinasi
tėje.g
Šv. Kazimiero parapijos kle
iš Lietuvos gautas Kalėdų
n—■»
bonas ir jo asistentas jau bai
giesmes.
iia—ssii
gia lankyti parapijiečius Da
—MI1
.(
Lietuvių Katalikių Moterų 1IÜHQSSSaii
bar T. Daugintis lanko La
Draugijos susirinkimas šau
pos ir Anastacio vilas ir apy
VASARIO 16 MINĖJIMAS
kiamas kitą sekmadienį, 21 d.
linkes, o T. Bružikas arčiau
gruodžio, 16 vai. šv. Juozapo
Lietuvių Bendruomenės Vai
mokyklos patalpose,
dyba aptarė Vasario 16 minė
ngą—nu
jimą. Ji jau gavo São Bento
lifiBBflMŪ
«ra
r
/
salę ir bažnyčią miesto cen
Kitas organizacijų pirminio tre. Minėjimas bus sekmadie
kų pasitarimas šaukiamas 26 nį, Vasario 15 dieną. Dabar
d. gruodžio 20 vai, klebeni- Bendruomenės Valdyba, kaip
.oje.
teko nugirsti, kreipsis į visas
organizacijas, veikėjus ir cho
IIBBEZSSEII
iigmaamaii
rus susitikti, pasitarti, kaip
Gruodžio mėn. 5 d, mii ė ko ispudingiau minėjimą pra
JULIUS STANKEVIČIUS, 59 vesti,
metų amžiaus, gyvenęs visą
laiką Vila Zelinoj. Velionis 11——II
HBaaaaaEH
ii—iii

nggassEaii
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apie Mooką. Beliko tik atski
ros pačiame mieste ir plačia
me užmiestyje išsiblaškiusios
šeimynos. Jas pasistengs ap
lankyti kitomis progomis.

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

ATSKIRO

NUMERIO

KAINA 0,30

PAS GYDYTOJĄ

„

— Jūsų žmonos nervuotuPo 15 nkr.; Al. Barčienė, mas nepavojingas. Ji ’su juo
B. Vasiliauskas, St. Adomė gali išgyventi iki šimto metų.
nas, Pr. Braslauskas, P. Nak— O aš? — susirūpinęs už
vazas, VI. Velutis; Česl. Jakiū
klausia
vyras.
nas 20 nkr. Ačiū visiems.
I—BĮĮ
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JAU METŲ GALAS! - Lai
kas visiems atnaujinti «Mūsų
Lietuvos» prenumeratą 1970
metams. Malonėkit nedelsti,
o tuojau tai atlikti. Už popie
rių, spaustuvės darbus apmo
keti reikia dabar, kas mėne
sį. Jie nelaukia iki metų ga
lo. Todėl uždelsdami atsily
ginti už laikraštį, skaitytojai
labai apsunkina jo išleidimą.
Dar kartą labai prašome^ ma
lonėkit tuojau, apie Naujus
Metus atnaujinti savo prenu
meratas kitiems metams. Už
tai nuoširdžiai dėkoja,
M. L. Administracija
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ABU NUKENTĖJĘ
Lovoje gulis subandažuotas
pacientas klausia kaimyninė
je lovoje dejuojančio aplipin
tu veidu ligonio;
— Kas tamstai atsitiko?
— Nagi taip atsitiko, kai
atsisakiau žmonai pirkti auto
mobilio.
— Ak, taip... O man taip at
sitiko, kai savo žmonai auto
mobilį nupirkau...
M—
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APDAIRUMAS
Žmona vyrui: — Daugiau to
nebegaliu pakelti. Išvažiuoju
pas motiną. Duok bilietui nu
sipirkvi 70 dolerių.
Vyras; — Betgi bilietas kai
nuoga tik 35 doleriai.
Žmona: — O su grįžimu?...
n—
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VYRAS IR ŽMONA
ĮSITIKINĖS

NETURĖJO PROGOS

— Koks buvo mirštančiojo
- Ar pažįstate mano žmoną? paskutinis žodis?
— Dar neturėjau tokio ma
— Jis negalėjo pratarti žo
lonumo.
džio, nes šalimais buvo jo
— Malonumo? Tai tada iš žmona.,.
tikro jūs dar dar jos visai pi—III
ii—araaii
nepažįstate.
UŽ TĄ PATI
— Tardomasis į tardytojo
patarimą atvirai ir sąžiningai
atsakinėti į visus klausimus,
nieko nemeluojant, pasakė:
— Negaliu šitaip atsakinėti.
— Kodėl? — paklausė tar
dytojas.
— Todėl, kad už tai vos
prieš metus buvau pasodintas
kalėjiman ir ką tik iš jo
išėjau...
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nuliūdime paliko žmoną Antcnią, dukterį, du sūnus, brolį.
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Šį sekmadienį, gruodžio 14
d. Dr. Vinco Kudirkos rūmuo-
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ATSAKINGAS . v

♦

him

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647
Cirurgião da Santa Casa de São Paulo
Medico da Cruzada Pro-Infancia
Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Clínica de Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras
Partos — Operações
Horário? Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas
Jonsultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576
Moocaj Fone 92-3991

Darbdavys darbo ieškan
čiam darbininkui:
— Aš į savo darbovietė pri
imu tik atsakingus darbinin
kus.
Darbininkas: — Aš ’kaip tik
toks esu. Visuomet, kai tik
darbe atsitinka kokia į velnia
va, man tekka atsakyti.*

ESTAMEL - Estanislau .Meliunas Jr.
R. Ibitirama, 1235-1269, Fone 63-2387. V. Prudentet
REVENDEDOR
AUTORIZADO
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PRIKLAUSO NUO GREIČIO
Atende «se com hora marcada
DR JONAS NICIPORCIUKAS

Cirurgião Dentista
p/ Universidade de São Paulo
RAIOS X
Consultório: Rua CapT Pacheco Chaves, 1206;
Vila Prudente, Tel. 63-5352

ADVOKATĖ IRENA GRITÉNAS — SPINĄ
praneša tautiečiams, kád daro inventarus, iškraustymus,
skyrybas, ntjudomo turto administravimą,
Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo
Sete de Setembro, 52, 6.0 andar, sala 607
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

Stovyklautojas klausė gidą s
— Ar tiesa, kad ^’meškėnas
nepuls žmogaus, nešant baterinę lemputę?
Gidas atsakė;
— Tai priklauso nuo to’
kaip greitai žmogus neš leaa
pą.

