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Persijos parlamentui nubal
savus anglų žibalo bendrovės
Angio-lranian Oil Company
nacionalizavimo įsakymą, spe
cialiai paskirtoji parlamento
komisija kreipėsi į anglų ben
drovę reikalaudami
tuojau
pat ir tvarkingai perduoti Per
sijos valdžiai visą bendrovės
turtą.
Po generolo Razmaroo mir
ties paskirtasis ministeris pir
mininkas Hassein Ala nega
lėjo nuosaikiu būdu išspręsti
Persijos ir Anglijos ginčo to
rėjo pasitraukti, užleisdamas
savo vietą n uijam ministeriui
pirmininkui Mahammed Mossadeg, kuris yra nacionalistu
vadas. Ta grupė yra prieš
angliško nusistatymo ir rei
kalauja tuojau ir pilno britų
bendrovės nusavinimo
Naujasis premjeras atmetė
* visus anglų pasiūlymus iš
spręsti bendrovės klausimą
abiem pusėm
priimtinomis
sąlygomis. Parlamentarinė ko

misija pareikalavo perduoti
bendrovės turtą ir pareiškė:
«jeigu Anglo Iranian bendro
vės direkcija neperduotų tuo
jau pat bendrovės turtą, tai
šiuo būdu ji sudarytų pavojų
pasaulio taikai ir galėtų iš
šaukti trečiąjį pasaulinį ka
ru». Šiuo tonu padarytieji pa
reiškimai nuskambėjo pasau
lio spaudoje su nerimą sukę
liančiu atgarsiu. Bendrovės
nusavinimo
parlamentarinė
komisija be kito ko anuliavo
anglų persų 1933 m. sutarti
del žibalo. Pagal šią sutartį
yra numatytas arbitražo teis
mas spręsti iškilusiems gin
čams. Esant tokiomis aplin
kybėmis persi} žibalo klausi
mas dar daugini paaštrėjo,
kai buvo iš Londono praneš
ta. jog 16-oji anglų panašinti
ninku brigada gavo įsakymą
pilnos parengties stoviui, kad
reikalui esant užimtų žibalo
laukus ir Abadano didžiulę ra
finariją, kuri randasi prie
Persijos įlankos, jeigu britų
tautos ir Jo Didenybės pa vai

IV METAI

— Graikija ir Turkija yra
įtraukiamos į šiaurės Atlanto
paktą.
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VISAME PASAULYJE
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džią į savo rankas ir keršys
savo politiniams priešams už
įvykdytus demokratų žiauru
mus prieš penkerius metus.
Kariškoji diktatūra panaiki
no gegužės mėn. 6 dienos rin
kimų davinius.
Visame krašte yra paskelb
tas apgulos stovis. Atsistaty
dinęs prezidentas išvyko Či
lėn, o iš ten vyks Amerikon.
Spėjama, kad Bolivijoje to
kia padėtis truks porą metų.

Kalbos likimas išeivijoj
Kalba yra ryškiausias lietuviškumo pažymys. Ji yra
raktas į brangiausius lietuviškos kultūros, kurtus ištisus
amžius, lobius. Gimtoji kalbi, tai arterija, kuria srovena
tautinės gyvybės kraujas. Perkirsk ją ir nutruks ryšys su
tautos dvasia bei jos likimu. Argi ne ta pati priežastis bu
vo Lietuvos pakraščių sulenkėjimo, surusėjimo ar suvokietiejimo? Pirmoj eilej buvo išstumta kalba, o vėliau atė
jo svetima dvasia.
Stebint lietuvių gyvenimą Brazilijoje, lietuvių kalbos
likimas kelia rimto susirūpinimo, ypač priaugančioje kai
toje. Jau nebe išimtys, bet nemažas skaičius šeimų na
muose su vaikais kalba nelietuviškai. Lietuvių kalbos pamokas, ten kur jos yra dėstimos, galėtų laikyti du ar net
tris kartus didesnis mokiniu skaičius. Lietuviškų laikraš
čių skaitytojų irgi galėtų būti dvigubai daugiau. Šiandien
sulig turimais daviniais, mažiausia 40% šeimų neskaito
jokio lietuviško laikraščio. Nedalyvauja organizuotame
lietuvių gyvenime, nebent retkarčiais pasiūdydami šven
tėse, ar parengimuos pasilinksmint ’. Tokiose šeimose nyks
ta lietuvių kalb i. gęsta lietuviški dvasia.
Netiesa, kad jaunoji karta čia gimus ir augus nepa
jėgtų ar nenorėtų išmokti savo tėvų gimtosios kalbos. Štai
pavyzdys. Dabar labai madoj anglų kalbos kursai, kuriais
nusėti visi Brazilijos miestai. Anglų kalbos pramokti nėra
lengva, o vis del to po kurio laiko pramokstama ir žodžiu
bei raštu vartoti anglų kalbą. Jei trūksta, tai tik noro ir
susidomėjimo lietuvių kalba. O tą susidomėjimą pirmoj
eilėj privalėtų tėvai pažadinti j urnoje kartoje Pats jauni
mas nuo to nesišalina. Tik reikia jam parodyti lietuviu
tautos kultūrinės* kūrybos brangenybFs. jos kalbos groži,
pratinti skaityti savo spauda, dalyvauti lietuvių pobūviuo
se, vakaruose, koncertuose, minėjimuose.
Gyvenimas rodo, kad tas jaunimas lengviau įtraukia
mas į lietuvišką veikimą, kurio tėvai dalyvauja kurioje
nors organizacijoje. Visas sunkumas yra su tais, kurių tė
vai šalinasi nuo bet kokio organizuoto darbo. Patys neda
lyvaudami ir jaunimo neragina.
Visur ir visuomet tavo ir bus. kad tam tikras nuo
šimtis reikia nurašyti j nuostolius. Bet yra pareiga gelbėti
tai, kas dar galima išgelbėti. Ir tai dar nėra vėlu, nors
ilgesnis delsimas būtų labai nuostolingas. Tas klausimas
privalo rūpėti kiekvienam susipratusiam šviesuoliui, kul
tūrininkui, organizacijų vadams ir visai lietuviškai visuo
menei.
Patogus ir ramus laikai praėjo, kada tėvynės meilė
buvo demonstruojama vien žodžiais. Šiandien tėvynė gy
vena skaudžias valandas Ji laukia iš savo sūnų gyvenan
čių laisvame pasaulyje ne vien gražių žodžių, bet reikš
mingų darbi}. Istorijos sprendimą mes šiandian sau patys
rašome!
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dinių gyvybės atsidurtų pa5 o
juie.
Iš Vašingtono pranešama,
kad angiai betgi tokiam žy
gini ryžtųsi tik tokiu atveju,
jeigu gautų Amerikos pritari
mą. Vašingtonas bijosi dides
nių komplikacijų ir yra lin
kęs siūlyti anglams nuolaidu
mą.
Pagal persų ir sovietų 1922
m. sutartį rusams yra numa
tyta karinės intervencijos tei
sė, jei Persiją okupuotų bet
kurio svetimo krašto kariuo
menė.
Persijos žibalo klausimas
dar nėra išspręstas ir yra
l-risibijoma, jog jis dar gali
sudaryti įvairių nenumatytų
komplikacijų.

GEN. MARSHALLO
PALIUDIJIMAS
Paskutinių savaičių bėgyje
JAV senatas veda plačias dis
kusijas užsienio politikos rei
kalate, kurių metu iškviečia
visą eilę svarbi ų asmenų a p
klausinėjimui: Po gen. MaiArthur buvo iškviestas dabar
tinis JAV krašto apsaugos
ministeris gen. Marshallas. Jo
pareikštos nuomonės gali bū
Ii sutrauktos į šiuos stambiau
sius punktus.
JAV politika yra vedama
pyisilaikant tos taisyklės, kad
kiekvienu momentu Sovietai
gali pulti Vakarų Europą. Ta
čiau karo galimybė su Rusi
ja t olimuose Rytuofe esanti
didesnė negu Europoje. Jei
gu Rusija užpultų Berlyną
arba bet kurį ’Vakarų Euro
pos kraštą, Amerika ir jos
sąjungininkai tuojau pat įeis
į karą. Negalima jokiu būdu
išleisti iš akių tos galimybės,
kad Sovietai gali ką nors
Europoje pradėti. Tolimuose
Rytuose Sovietų grėsmė yra
didesnė, ^kadangi rusai yra
sudarę sutartį su raudonąją
Kinija, kuri yra nukreipta
prieš japonus ir sąjunginin
kus. Amerikos politikos va
dai skaitosi su ta galimybe,
kad rusai rengiasi karinei
intervencijai Tolimuose Ry
tuose nurodydami, kad japo
nai kariauja prieš kinus. Kad
to išvengti, Amerikos karo
vadovybė neleido nei vieno
japono į Korėjos frontą.
«Mūsų priešas Korėjoje yra
Kremlius», pareiškė Marsha
llas. Ir jei rusai norėtų, jie
Lietuvos naciouulinė
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galėtų tuojau pat kiniečių
«savanorius» parvaryti algai
į Kiniją. Be rusų pageibos ki
niečiai visai negalėtų laiky
tis Korėjoje.

Sovietų ginklai
VOKIETIJOJE
Anglų laikraštis «Observer»
praneša iš Berlyno, apie So
vietų karinius pasirengimus
Rytų Vokietijoje. Pagąj šio
laikraščio žinias rusai datar
stato savo zonoje aerodro
mus sunkiems bombonešiams.
Karo lėktuvu skaičius yra
pastaruoju laiku padvigubėjęs
Iš sausumos kariuomenės
rusai užlaiko Rytų Vokieti
joje 29 divizijas, iš kurių 21
yra šarvuotosios divizijos. Mo
derniškųjų ginklų išbandymai
atliekami prie šiaurės jūros
pakraščio, prie Rostoko.

Meksikoje
Meksikos katalikų vysku
pai. enciklikos «Reruin Nova
ium» 60 metų sukakties pro
ga. išleido atsišaukimą į tau
tą prašydami pagerinti daibo klasės žmonių pragyveni
mo sąlygas, o darbdaviams
grįžti prie krikščioniškos so
cialinės santvarkos. Vyriau
sybė privalo imtis administra
cintų ir ekonominių priemo
nių galutinam darbininko bū
vio pagerinimui. Jei šio atsi
šaukimo nebus paklausyta,
tai vėliau nebus galima skųs
‘.'s plitimu tų idėjų kurios
graso mūsų civilizacijai.

Bolivijoj diktatūra
Bolivijos prezidentas Ma
merto Urriolagoiiia gegužės
16 d. ankstyvą rytą perdavė
krašto valdymą Į kariuome
nės rankas. Vyriausybė yra
sudaryta vien tik iš kariškių
kuriai vadovauja generolas
Hugo Ballivian.
Tų pasikeitimų priežastimi
yra praėjusieji prezidento rin
kiniai, kurių metu daugiau
sia, balsų gavo pakarto prezi
denio Vilaroel dešinioji ran
ka Paz Estansoro revoliuci
nio tautinio judėjimo vadasBuvo baimės, kad fašistinių
tendencijų žmonės paims vai

— Italijoje siautusios au» droš sunaikino didelę dalį pa
sėlių, ypač sodų vaisių.
—- Sn nepaprastu įtempimu
Italijoj ruošiamasi savivaldy
bių rinkimams. Rinkimų re
zultatais yra suinteresuotos
visos politinės grupės. Jų įta
ka bus jaučiama ne vien vi
daus. bet ir užsienio politiko
je. Kadangi nuo šių rinkimų
priklausys Italijos ateitis, Mi
lano ir Florensos kardinolai
davė reikalingų nurodymų ka
talikams.
— Anglijai stinga žaliavų,
reikalingų apsiginklavimo pra
monei: cino, cinko, vario, gu
mos ir vilnų.
Anglijos žaliavų ministeris
Richard Stokes kalbėjosi su
JAV sekretorium Achesonu
apie įsteigimą bendros žalia
vų paskirstymo komisijos, kad
Anglijos pramonė būtų tomis
žaliavomis laiku aprūpinta.

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI

Rytų Vokietijoj komunistai
pradėjo netiesioginį katalikų
persekiojimą. Sustiprino šni
pinėjimą religinių draugijų
susirinkimuose,
cenzūruoja
kunigų laiškus, uždraudė vai
kams gyvenanties Berlyne ru
sų zonoj lankyti mokyklas
vakarų zonoje. Katekizmo pa
mokų metu mokiniams įvedė
«kultūros» pamokas, lairias
yra privaloma lankyti, sulikviduota katalikiška spauda.

KINIJOJE BALAS

Iš Hong Kong praneša, kad
Kinijoje siaučia badas. Kvan
tungo provincijoje mirė badu
jau 17.000 asmenų. Padėtį dar
labiau apsunkina ten prasidė
ję gausūs lietus ir jų pasek
mėje dideli potvyniai, sunai
kinę ryžių laukus.

Saulės dėmė
Pastebėta saulėje nauja dė
mė. turinti 160.0UÒ km. ilgio
ir 38.000 km. pločio.
— Korėjos fronte kiniečiai
pradėjo puolimą su 400 tūks
tančių kariu kaikuriose vie
tose pasistūmė pirmyn apie
40 km.
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AIPIIIE JAVUJ...
Lietuvio kelias išeivijoje į geresnį rytojų
sunkaus ir ištvermingo darbo kelias.

buvo ir yra

Industrijalai: Jonas Jakutis, Stasys Lapienis
Šitokiu pat keliu susikūrė Jakutis & Lapienis Ltda fir
ma. kuri Av. Dr. Giacaglini 34-C Vila Alpinoje turi didelį
medžio sandėlį, dirbtuvę ir visokių geležinių reikmenų krau
tuvę. Kitoj pusėj kebo-yra p. J. Jakučio gražūs, didelis gy
venamasis dviejų aukšti? namas, kuriame laiko tautietis Ga
linis baldų parduotuvę. Lapieniai gražius gyvenamus namus
ri pasistatę Vila Zelinoje rua Jaú. Nei vienas nei antras
Brazilijon neatsivežė kapitalo. Visas kapitalas buvo tai tvir
tos rankos ir nepalaužiamas noras sukurti sau ir savo še i
mai geresnę ateitį.
Miela vyra matyti prasiveržusius pirmyn tautiečius. -Bet.
dar mieliau, konstantuoti faktas, kad jie neužmiršta ir visuo
meninių, kultūrinių reikalų Štai šio ir sekančio «M L » nr.
garbės leidėjais yra p.p. J. Jakutis ir St. Lapienis. Čia skai
tyto jus šia. prpga ir supažindinsime su šiais dviem «Musų Lie
tuvos» bičiuliais.

Jonas Jakutis
Yra gimęs 1905 m. Panevė
žio apskr. Šimonių valsčiuje,
Druskių kaime. Peakių bro
lių ir sesutės šeimoje buvo
pats jauniausias. Brazilijon
atvyko 1929 m. Pirma darbo
vietė buvo «Antarctica». Sta
liaus amato jau buvo Lietu
voje pramokęs.
Po kurio laiko, pasitarus
su St. Lapienių pasiryžo ati
daryti savo dirbtuvę. Pradžiai,
nusipirko pinklų, kirvį ir dar
kaikuriuos būtinus staliui į ran
kius. Abudu su St. Lapienių,
anot J. Jakučio išsireiškimo,
«dirbome kaip jaučiai ant vai
stote nuo ankstyvo ryto iki
gilios nakties». Da ilgiausia

dirbdavo raštinėms stalus ir
kitokius baldus. Apie 1937 m.
pradėjo prekiauti statybos
medžiaga. Pirmoji dirbtuvė
ir medžio sandėlys buvo rua
Venda Nova. 1948 m. pastatė
didelį sandėlį, dirbtuvę ir
krautuvę Vila Alpinoje ku
rioj yra pilna visokių gele
žies reikmenų, pečių, įvairių
įrankių staliams, mūrininkams,
elektros reikmenų, baldu ir
kitų įvairių prekių.
• — Įdomu žinoti,“kaip jau
tėtės firmomis dienomis Bra
zilijoje?
— Buvo labai sunku.. Va
landai uždirbdavau 4ik 70 cen
tavų «Antarctica» fabrike. Nak
timis namuose dirl au stabo
darbus.

Enciklikos “Renim Hovarym”
60 ji. sukaktis
•
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GėguMs mėn. 15 d. suėjo 60 metų nuo pas
kelbimo g ilsiosios ^Popiežiaus Leono XIII enciklikos —--ilaiško ’katalikiškam pasauk ui «Reni m
Nova rum», ’
Ši enciklika yra minima šiandien del joje
keliamų klausinių aktualių musų laikams.
Enciklika btivo parašyta baigiantis 19 amžiui,
kada ekonominė, evoliucija ir pramonės kilimas,
daugely kraštų vis labiau skėlė visuomenę į dvi
klases: jų viena, skaičiumi negausi, naudojosi vi
sais patogumais, kurių gausiai teikė naujų laikų
išradimai, o antroji klasė, nesuskaitomą daugybė
darbininku, slegiama baisaus skurdo, negali išsi
vaduoti iš to padėjimo, nors ir kažin kaip steng
tųsi. Darbininkai atsisakė toliau nešti tokį sunkų
ir nepakeliamą jungą. (Quadragésimo Anno). Gy
venimas buvo reika linųas sk ubįu i r gil ių reformų?
Visi bandymai sureguliuoti darbdavių ir darbinin
kų santykius nedavė pasekrniu Tuomet akys nu
krypo- į šv. Sostą. Vadovaujantieji socialiniam ju
dėjimui laukė , diretyvų iš šv. Sosto, kurios galėtų
rasti saugų kelią.
Ir 1891 m. gegužės 15 d. Popiežius Leonas
XIII paskelbė ilgai lauktą balsą, uždavinio sun
kumo neišgąsdintas, amžiaus nepalenktas, su di
džiu griežtumu, nurodė žmonių giminei naujus ke
lius socialiniams klausimams spręsti.
Enciklikoje Popiežius nusiskundžia, kad to-:.,
kia daugybė žmonių be s i vo kaltės vargsta dide
liame skurde. Darbininkai buvo palikti be jokios
globos nežmoniškų darbdavių ir jų nesuvaldomų
konkurentų gobšumui. Socialinį, darbo ir kapita
lo klausimą bandė spręsti liberalizmas ir komu
nizmas. Pirmasis šio klausimo visai nesugebėjo
spręsti, o antrasis būtų nuvedęs žmoniją.dar į di
desnius sunkumus.
Popiežius Leonas XIII rašė sąvp enciklikoje:

— Ar tik vienas atvykote?
— Vienas. Vedžiau Brazi
lijoje 1932 m. Adelę Lastauskaitę. Turiu du sūnus: Jonas
10 metų lanko seselių mokyk
los trečią skyrių, o Juozas
13 m. šeštą skyrių ir ma
šinraščio kursus. Pradžioj ir
žmona padėdavo dirbti polituruodama baldus,
- Ką darytumėt, jei daug
pinigų turėtumėt?
— Turiu norą įsigyti dide
lį b Idu fabriką.
— Ar nesigailit palikęs Lie
tuvą?
— Kurgi nesigailėsi. Bet
ką darysi, reikėjo apsiprasti.
Labai norėliau pamatyti Lie
tuvą dar nors kartą prieš sa
vo mriį Galėčiau kur nors
kitur išvažiuoti, bet nieko
daugiau nepamatysiu
kaip
Brazilijoje. O savas kraštas
vis meilesnis.

Stasys Lapienis
Yra gimęs 1904 m. Pane v e
žio apskr. Alatų kaime, vidų
tiniško ūkininko sūnus. Šei
moje buvo trys btoliai ir se
suo. Vienas brolis Brazilijoje
mirė. Brazilijon atvyko 1929
m. ieškodamas laimės ir kad
nereikėtų draskyti gimtojo
savo lizdo - tėviškės.
— Kaip. jaučiatės pirmo
mis dienomis Brazilijoj?
— Buvo liūdna. Pradžioj
apie metus laiko dirbau Paranoj prie geležinkelio. Te
ko nešioti bėgius. Grįžęs j
São Paulo V. Zelinoje nusi
pirkau namelius. Darbo ga
vau baldų dirbtuvėje. Vėliau
pradėjome-dirbti su J. Jaku
čiu, kad būtume pajėgesni
didesnius darbus pradėti.
1932 m. vedė Domininką
Pilkauskaitę, kilusią iš Laši
nių kg įįDabeikių valsč. Pane
vėžio apskr:
: Dukrelė Joa na yra ba: gusi'
6 skyrių seselių pranciškiečių mokyklą ir mašinraščio
kursus. Joana yra susipratusi
lietuvaitė, gražiai vartoja lie
tuvių kalba ir yra Bendruo
menės choristė.
— O kaip sekasi bendras

1951 m. gegužės 19 d.

darbas su J. Jakučiu.
— Abudu gyvename kaip
broliai. Dar ir toliau esame
pasiryžę dirbti bendrai.
Dabartiniu metu įmonėje

dirba 11 darbininkų.

Gražu, kai mūsų tautiečiai
svetimoje padangėje veržiasi pirmyn.

Lietuviai (Pasaulyje.
Indai apie lietuvius

«Tačiau tas visas krašto
grožis, tos visos legendos ir
jo švelnių bei taurių, gyven
tojų kultūra nebetenka savo
seno spindėjimo svetimųjų
valdžioj», baigia pastabas to
limos šalies indų žurnalistas.

Anglų kalba leidžiamas mė
nešinis indų žurnalas «Ben
gal Nagpur Railway Magazi
ne»,.įsidėjo apie Lietuvą la
bai palankų straipsnį, api
mantį apie 3 pusi, ir papuoš
tą vieną lietuvių tautinių dra
bužių (.vyro ir moters) ilius
— Antikomunistinis sąjūdis
tracija.
Straipsnio autorius Theliey naujųjų ateivių pradėtas To
Gerner apžvelgia Lietuvos iš ronte plečiasi. Sąjūdžiu domi
tarinę praeitį, santykius su si, į jį įsitraukia ir senieji ką
lenkais ir pažymi, kad 15 a. nadiečiai, Pradžioj šio mėn,
Lietuvos sienos ėjo nuo Bal buvo sušauktas įvairių an gi iš
tijos iki Juodųjų jūrų. Lietu kų organizacijų atstovų susi
kalbėjo
vos imperija, rašo autorius, rinkimas, kuriame
tremtiniai turėję progos gy
tada buvo galingiausia visiio
sę Europos Rytuose. Lietuvius venti komunistų «rojuje». Sa
mini jau Tacitas savo veika koma, kad Toronte yrá apie
luose Areha ška krašto kal 27.000 komunistų ir didžiuma
ba yra žinoma kaip seniau jų yra atvykę iš Rytų Euro
sią iš gyvųjų Europos kalbų. pos. daugiausia slavai.
Ji labai artima sanskritui ir
kiek mažiau panaši į senąją
— Nuo balandžio 8 d. Mongraikų kalbą. Dainose, kurios trealy Aušros Vartų . parapi
yra tikros tautinės dainos iš jos patalpose atidaromas lie
laikytos, per ištisus šimtme tuvių knygynas. Lietuviai tu
čius pastebėtas įdomus pana
rės progos, atsikvėpę nuo dar
sumas į indu muzika, esąs bų, pasiskaityti lietuviškų raš
ryšys su jų giminaičiais ari
jais Indijoj taip pat užtinka
Už knygų skaitymą jpks
mas ir primityviuose liaudies mokestis nebus imamas č
drožiniuose, —•. konstatuoja
žurnalas.
— P anados lietuviai visuo
Apžvelgęs lietuvių papro meniškai organizuojasi, «Ne
čius, kultą, pamėgimą dainų, priklausomos Lietuvos» laik
taut šokių ir kitokios liau raštis daugiausia naujai atvy
dies kūrybos, toliau autorius kušių aukomis statosi- namus.
džiaugiasi
Nepriklausomos Įsikūrė dr.. Griniaus vardo
Lietuvos pasiektais laimėji draugija Hamiltone. Jau nuo
mais, prisimena kaimynų oku seniau veikia lietuviui social
parijas pa.sk: karo metais ir
; .jų pastangas «l/etuvą išva demokratų J. Kąminskio vary
do kuo pa
.J
; į .; į
duoti», gana objektyviai įver
tina ginčą dėl Vilniaus ir ne
gali atsigėrėti lietuviškomis
pajūrio kopomis su «šiaurės
auksu» • - gintaru, žinomu
nuo seniausiu laikų dar Ro
mėnų ir Graikų pirkliams.

«. .Visiems yra aišku, kad žemesniems sluoks
niams yra reikalinga suteikti skubi ir tinkama pa
galba. nes da ig ima jų atsidūrė apverktinoje ir
neteisingoje būklėje. Panaikinus paskutiniame
šimtmetyje senąsias profesines korporacijas ir jų
vieion nedavus jokios kitos apsaugos, atpalaida
vus viešąjį gyvenimą ir įstatymleidybą nuo pa
veldėtosios religijos, pamažu prieita tai. kad dar
bininkai, palikę vieni be apsaugos, buvo išduoti
vieni turtingųjų savanaudiškumui ir nepažabotam
darbdavių gobšumui... Maža turtuolių ar pasiturin
čiųjų saujelė yra uždėjusi plačioms vargingųjų
masėms beveik vergijos pančius. SociaBstai gi,
kurstydami neturtingųjų pavydą prieš pasiturin
čius, mano, kad tiems blogumams pašalinti esą
reikalinga panaikinti privati nuosavybe, kuria val
dytų bendruomenės ir valstybės vadovai. Priva
čią nuosavybę pakeitus bendra, esą galima pagy
dyti dabartines socialines žeizdas ir pateikti lygu
gerybių bei: panaudojimo paskirstymą. Tačiau ši
pažiūrą yra ne tik kad netinkama išspręsti so
cialinei įtampai, bet ir patiems darbininkams ne
naudinga. Be to, ji labai neteisinga, nes pažeidžia
teisėtus savinink its! išk ra ir o valstybės parėigas
ir iš: vidaus sukrečia.valstybes.
:
j .Darbininkas dirbąs pelningame versle, pir
mų pirmiausia. nori ir siekia įsigyti sau ką nors,
kas priklausytų jam kaip privati jo nuosavybė. Jei
jisai paveda savo darbo jėgą kitam, tai daro tam
tikslu’, kad įsigytų būtinų pragyventi bei savo
būklei palaikyti dalykų Todėl už savo darbą jis
turi pagristą ir p’lną teisę reikalauti ne tik sau
atlyginimo, bet ir galimumo sunaudoti jj, kaip tin
kamas. Jeigu tad kukliai gyvendamas jis suside
da santaupų ir įgija už jas. kad būtų geriau ap
saugotas, žemės sklypą, tai toji žemė nėra kas
kita, kaip tas patsuždarbis, tik kitokio pavida
lo. Todėl žemė priklauso jam taip, kaip kad ir
darbu įgytasis užmokestis. O tai savaime aišku,
kaip tik ir sudaro judamojo ir nejudamojo turto
privačios; nuosavybės teisę.
Socialistai, siekdami privačią nuosavybę pa
versti bendra, tuo tik pablogina visų darbininkų
padėtį. Panaikinus laisvę paversti nevaržomai už
darbį kuo kitu, atimama tuo pačiu jiems viltis ir
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galimybė padidinti savo išteklius bei jupšįnaudin
gai suvartoti»
...
Bažnyčia nurodo būdus luomų kovai-pašalinti; abiejų šalių sąžiningas sutarties laikymasis,
abipusė pagarba, teisingas atlyginimo nustatymas.
Enciklikoje rašoma: «Pirmiausia religijos
mokslas, kurio aiškintoja ir saugotoja yra Bažny
čia, gali labiausia sutaikyti ir sujungti vienus ir
kitus, turtinguosius ir vargšus, būtent, priminda
mi jiems jųjų bendras pareigas pirmiausia tas,
kurių reikalauja teisingumas.
'
Pats darbas iš darbininko reikalauja šių pa
reigų: jis turi pilnai ir sąžiningai atlikti taiį ką
savo laisvn noru yra apsiėmęs ir kas atatinka
darbo sutarti, jis turi vengti žaloti darbdavio ture
tą ir įžeidinėti jo asmenį, savo teisių neturi^ gin
ti jėga, ar maištavimu jam reikia vengti dėtis suklastingais žmonėmis, kurie veidmainingai žadina
jumvse perdėtų vilčių ir švaistė nepaprastų paža
dų kas dažniausia ba igiasi jų sekėjų per vėlu ap
gailestavimu ir medžiaginiais nuostoliais.
Darbdavius saisto gi šios pareigos: nelaikyti^
darbininkų kažkokiais vergais, saugoti jų asmens
garbę, kuri jiems, kaip krikščionims, priklauso.
Prigimtis ir krikščioniškojo mokslo apšviestas
protas sako, kad darbas žmogaus nežemina, bet
teikia jam garbę- nes jis jį įgalina padoriai pel
nytis duoną. Kas tačiau yra gėdinga, tai išnaudo
ti žmones, kaipo kokius daiktus savo pelnui ir ver
tinti juos tik tiek, kiek nairgia ju raumenys. Taip
pat įpareigojama atsižvelgti ir į darbininkų: reli
ginius bei dvasinius reikalus. Todėl darbdaviai
turi duoti jiems pakankam u laisvo laiko ju dva
siniams reikalams, nekliudyti jiems rūpintis savo
šeima ar susidaryti santaupų. Taip pat neprivalo
darbininkas būti apkrautas darbu daugiair, negu
jo pajėgos valioja, arbo tokiu darbu, kuris nesi
derina su jo amžiumi ar lytimi, i *
J
Viena iš didžiausių darbdavio pareigų -- duo
ti kiekvienam tai, kas jam teisingai priklauso.
Tiesa, atatinkamas atlyginimo nustatymas pareina
nuo įvairių aplinkybių, bet apskritai, turtingieji
ir savininkai teneužmiršta, kad nei Dievo, nai žmo
nių teisė neleidžia jiems spausti didesnei savo
naudai nepasiturinčių ir vargšų bei lobti jų skurdu.
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KORĖJOS KARAS
Kore.;os karo veiksmai vėl
pagyvėjo šiomis dienomis,
kai trečiadienį
komunistai
pradėjo savo pavasario ofen
zyvos antrąją fazę. Maždaug
prieš 3-4 savaites pradėtoji
kiniečių ofenzyva po nezy nių
pradžios laimėjimų sugniužo
prieš koncentruotą UNO ka
riuomenės gynimosi ugnį. Ko
munistai po didelių nuostolių
nutraukė savo puolamuosius
veiksmus ir pasitraukė į šiau
rę, kad vėl persigrupuotų sa
vo pajėgas naujiems puoli
mams. Tas persitvarkymas
užtruko kelias savaites, kurių
metu amerikiečių aviacija be
perstojimo bombardavo ko
munistų persitvarkymo veiks
mus. Šios savaitės trečiadie
nį komunistai vėl pradėjo pul
ti. Pirmieji puolamieji veiks
mai buvo nukreipti į Korė
jos fronto centrinį ir vakari
nį sparną.
Tų puolimų tikslas surasti
fronte silpnąsias vietas į ku
rias būtų taikomas stipriau
sias kiniečių smūgis. Yru skai
čiuojama, kadrkomunistai dis
fiohūojavirš 300.000 kareivių
kurių masė kiekvienu metu
gali būti mesta, kad pradėtų
gęiiėralifiį puolimą.
Pirmuosius puolimus komu
nistai pradėjo trečiadienio na k
tį, kaip paprastai . skelbdami
mūšio pradžią trimitų ir įvai
rių švilpynių garsais bei ka
ro būgnų daužy nu. Amerikie
čių artilerijos sutelkta ugnis
išskynė daugelį ^komunistų
kareivių. Vis dėlto raudonieji užėmė Chunchon vietovę
apie 72 km. į šiaurės vaka
rus nuo Seulo, bet vėliau bu
vo iš ten išmesti.
Svarbiausieji komnnistųpuo
limai, yra manoma, prasidės
i» einantį pirmadienį. Kaip tik
šį pirmadienį Korėjoje prasi
deda mėnulio pilnatis. Naktys
su mėnulio pilnatimi yra ki
niečių mėgiamos vykdyti puo

limus, ir paskutinės keturios
kiniečių ofenzyvos prasidėjo
kaip tik esant tokioms gam
tos sąlygoms. Mėnulio šviesa
palengvina komunistų pėsti
ninkų veiksmus, bet yra ne
pakankama tolimojo šaudy
mo artilerijos valdymui nei
sąjungininkų aviacijos paimu
d ujimui.
Pagal taisyklę gegužės mė
nėšio gale Korėjoje buna
daug lietaus. Laukų ir gatvių
purvas sunkina pėstininkų jud
rūmą, bet taip pât daug sun
kenybių sudaro amerikiečių
tankų ir sunkvežimių judėji
mui
Pagal paskutinius praneši
mus komunistai nepralaužė
UNO kariuomenės fronto nei
vienoje vietoje. Pagrindinis
smūgis buvo taikomas į jun
giamąją vietą tarp centrinio
ir rytinio fronto sparno. Per
pirmąją savo ofenzyvos die
ną komunistai neteko 3.500
karių.
UNO kariuomenės dalys
įvykdė kaikoriose fronto vie
tose kontrapuolimus.
Dar yra per anksti spręsti
kaip komunistai vykdys savo
ofenzyvos tąsą, bet UNO ka
riuomenė visose fronto vieto
se yra pilnai pasirengusi įvai
riems nuotykiams ir yra įvyk
džiusi visus pasirengimu; gy
nymosi veiksmams.

Lake Success, UNO būsti
nėje, buvo svarstomas šiomis
dienomis Kinijos
blokados
klausimas. Absoliutine balsų

Tačiau nepaspruko iš jų nei vienas. Mykoliukas pavertęs NKVD būstinę į pelenus,
pakorė turgavietėje gyvus pagautus enka
vedistus ir tartum viesulas įvykdęs alinimo ir mir
ties darbą vėl dingo su savo vyrais miškuose.
Pagautąjį NKVD viršininką ir Kompartijos sekre
torių nusivarė kartu su savimi. Gražinos, jos mo
tinos ir senutės jis Radunėje nerado. Abiejų ne
laisvėn paimtųjų žodžiais, jos buvo tiesiai nuga
bentos į Varėną.
Tuo tarpu Lūšis, sudavęs trumpai stiprų smū
gį Kapčiamiesčio NKVD būriui, skubiai traukėsi
atgal. Jau pasiaukelyje susirišęs radijo keliu su
Mykoliuku jis sužinojo kas atsitiko su Gražina.
Neramios mintys spietėsi Lūšio galvoje. Jis
galvojo tai apie Gražiną, (bei kaip ip kokiu būdu
ją išlaisvinti iš raudonųjų nelaisvės), tai apie jo
vadovaujamos partizanų brigados pavojingą padė
tį. Jis aiškiai žinojo ko jis nori, tik nežinojo ko
kiu būdu ir kaip pasiryžti išlaisvinti mylimą mer
gaitę.
Susitikęs su Mykoliuku Lūšis ėmė kartu su
juo tartis ką veikti toliau, kad išliuosavus ir mir
ties nasrų jiems abiems artimus ir brangius as
menis
— Reikia tuč tuo jau pranešti Vai varai apie
reikalą. Jis būdamas arčiau suimtųjų daugini ga
lės ką nors padaryti negu mes čia, — pasakė
Lūšis.
— Aš jau tai padariau: išsiunčiau atgal Vaivaros ryšininką, kuris čia dar buvo pas raus.
Jis viską praneš, o toliau jau pats Vai vara
žinos ką daryti, — aiškino Mykoliukas,
Ilgai neteko laukti - pasirodė atvyknrieji Žal
girio ir Žaliojo Velnio žmonės. Netrukus Lūšis
jau kalbėjosi su partizanų vadais.
— Aš esu senas jūsų bičiulis dar nuo karo
mokyklos laikų, — kalbėjo Lūšis kreipdamasis
(39)
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dauguma buvo priimtas nuta
rimas, pagal kurį yra skelbia
mas embargo (įvežimo drau
dimas) visų streteginių me
džiagų į komunistinę Kiniją,
kurios gali būti panaudotos

prieš UNO kariuomenę.
Nuo šios rezoliucijos baisa
vimo susilaikė 9 valstybės ir
5 Sovietų bloko valstybės bal
savo prieš.

BRAZILIJOS ŽINIOS
KOMUNISTŲ DRAUGIJOS

Politinė ir socialinių reika
lų įstaiga Rio de Janeire nu
statė 32 draugijas visoje Bra
zilijoje. kurios prisidengusios
skambiais «demokratijos» ir
«taikos» pavadinimais vykdė
Maskvos tarnybą. Policijos
įstaigos yra surinkusios užten
karnai medžiagos, kad patiek
tų įrodymus.
Dabir policija kreipsis į
teisingumo ministeriją, kad
butu šios užsimaskavusios ko
munistų organizicijos užda
rytos.

PENICILINO

FABRIKAS

Iš New Yorko pranešama,
kad Brazilijoje bus steigia
mas pirmas penicilino fabri
kas. Fabriką statys firma «Fon
toura - Wyeth», kuri yra da
lininkė firmos «Wyeth Incor
porated» Philadelfijojfc. Fabri
kas kainuosiąs du milijonus
kruzeirų.
.111 SPEKULIANTŲ

krautuvių, ka;p yra laikomosi
kainos. Vien tik per vieną
dieną kainų tikrintojoj nusta
tė 111 nusikaltimų.
Sylaikytieji pirkliai turės
mokėti pabaudas, o neužsimo
kėję bus teisiami.

Mirga Marga...
Vienas vokietis inžinierius
sukonstruktavo naują rašomą
ją mašinėlę, kuri yra tokia
maža, kad net moterys gali
nešiotis rankinuke.
Vienas anglu žurnalistas
pasakė: «Hitleris tikrumoje
laimėjo karą, tik Stalino as
menyje.»

VĖŽIO LIGA

«Serviço nacional do Can
cer» direktorius prof. Mario
I roeif viename spaudai pada
rytame pareiškime pranešė,
lad Brazilijoje miršta kas
met 36.400 žmonių nuo vėžio
ligos.
Jis pareikalavo, kad val
džia darytų žygių, kad būtų
patiektos lėšos medicinos ko
vai prieš šią baisią ligą.

MĖSININKAI
Kelias dienas trukęs mėsi
ninkų streikas del mėsos kai
nos pakėlimo baigėsi be pa
šėkui ų. São Paulo g u bemato
riu» pareikalavo atidaryti mė
sines arba bus atimti leidi
mai pardavinėti mėsą. Jau vi
sos mėsinės atidarytos.

Kainų tikrinimo įstaiga šį
pirmadienį patikrino
daug

į Žalgirį ir Žaliąjį Velnią, — todėl, — tęsė jis to
liau. — nenoriu nuo jūsų nieko slėpti. Va-ėnoje
dabar NKVD rūsiuose randasi mano sužieduotinė
Gražina. Aš pasiryžau, kas betiltų ją išgelbėti.
Aš pripažįstu, kad ,gal aš neturiu teisės šiam
tikslui rizikuoti mano vadovaujamų jaunų žmonių
gyvybėmis, bet... bet aš neturiu jėgų kitaip pasi
elgti. Be to, mūsų naujas smūgis priešui sumai
šys visas jo kortas ir tokiu būdu atneš naudos mū
sų bendram reikalui, išvedant priešo vadovybę
iš bendros orientacijos.
Šį kartą aš neįsakinėsiu, bet kreipiuos į jus
ir į visus jūsų žinioje esančius vyrus, kviesdamas
eiti su manim kartu tik tą, kuris šito panorės gry
nai iš savo paties valios.
Šis žygis yra vienas iš pavojingiausių. Jeigu
kartais jis nepavyktų, tai mums visiems gręsia
žuvimas. Manau, kad visiems tai yra suprantama.
— Ko čia nesuprasti! Reikalas mūsų visij vie
nodas. Žūsime vistiek šiandien, rytoj, čia ar ten.
Koks skirtumas, — atsakė Žaliasis Velnias.
— Aš savo vyrus pažįstu. Čia reikes ieškoti
tų kurie nenorėtų eiti, o ne tų kurie eis, — pas
tebėjo Žalgiris.
— Tas žuvimas, galima sakyti, kiekvienam
iš mūsų tai tik nusispjauti. Reikia tai reikia Lū
šio sužadėtinę išvaduoti Nors ji yra ir mano puseserė, bet iš kitos pusės verčiant, jeigu ji ir ne
būtų, aš tą patį pasakyčiau. Gėda būtų miirns vi
siems. jei mes savo vadui nepadėtumėm jo prašo
mi. O dar svarbus dalykas yra ir tas, kad Varėnonoje yra NKVD aprangos, maisto ir kitų dalykų
sandėliai. Duos Dievas - kaip
reikia užlopysimi
skyles! Vyrai beveik basi... o naktimis jau visiš
kai šalta darosi, tai ir apie anklodes bei milines
reikia nepamiršti, — įsimaišė j kalbančiųjų tarpą
su savo pastabomis Mykoliukas.
Po poros valandų užtrukusių pasitarimų bu

vo prieita prie bendro nutarimo, kad Mykuliukas
su šešiais vyrais vyks pirmas prie Varėnos. Ten
jis turėsiąs susirišti su Vaivara, su juo asmeniš
ka aptarti visas puolimo smulkmenas ir laukti
atvykstant visos brigados, kuri turės pakilti žy
giui tik no dvidešimts keturių valandų, nes žmo
nės buvo reikalingi poilsio.
.. Tamsią rugsėjo naktį, miško pakraštyje, ant
kalvos stovėjo vyras: įspūdingos išvaizdos, iš el
gsenos griežtas i. šaltas, o jo mėlynos kaip plie
nas akys ir kieti judesiai bylojo apie nepalenkia
mą to žmogaus valią, ryžtingumą ir pasitikėjimą
savimi. Dėvėjo jis lakūno odinę, juodus, odinius
batus, ilgumo iki kelių, o ant galvos tebenešiojo
Lietuvos armijos kepurę su Vyčio žvaigžde.
Tai buvo partizanų vadas Lūšis.
Žemiau, plačioje lomoje tarp miškų, kur ne
kur mirgėjo žiburėliai. Tai buvo Lūšiui gerai pa
žįstamas miestas, kurį amžių bėgyje lietuviai ne
kartą jau buvę gynę nuo užpuolikų. Jis pats 1943/
44 m. būdamas generolo Plechavičiaus savanorių
brigadoje, šį miestą gynė nuo raudonųjų banditų.
Jis prisimena tą dieną... kai besitraukiant
vokiečių kariuomenei, naciai norėjo lietuvių sa
vanorių brigadą nuginkluoti, o vyrus nusigabenti
Vokietijon darbams. Tada jis, Lūšis, kreipėsi i
karius:
— «Vyrai! Mūsų žemė nei rytuos, nei vaka
ruos ... o tik čia, kur dabar stovime, po mūsų ko
jomis. Į šitą žemę vėl atsirita raudonųjų užgrobi
au banga, ir jei mes pasitrauksira, išeisime į Va
karus - kas užstos mūsų žmones ir gins nuo per
sekiojimų? Kas su manim pasiliks čia gyventi,
kovoti ir mirti už Lietuvos žemę ir žmones?...
Jų tada pasiliko penki šimtai vyrų su trisde
šimts geriausių karininkų, su gausia ginklų ir ka
ro priemonių atsarga. Jie išsislapstė po Lietuvos
miškus ir pradėjo organizuoti ginkluoto pasiprie
šinimo tinklą ilgam laikui.
Štai, Šitą patį miestą ir tomis pačiomis bran
duolinėmis bet gausiai padidėjusiomis ir užgrūdindįntomis pajėgomis jis dabar turi atakuoti Jr bent
kelioms valandoms užvaldyti. Artinosi trečioji va
landa po pusiaunakčio.
Iš tamsos prie Lūšio priėjo gydytojas Ramū
nas ir Mykoliukas. Pasisveikinęs jis tuoj pat pa
klausė:
— Vyrai kaip... dar miega?
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tau duosiu patarimą. Kai tik
tu užkopsi į kalną, tave ap
sups būrys bjaurių neūžaugų
ir prašys atiduoti šitą kumpį,
(Norvegų pasaka)
bet tu neduok ir pareikalauk,
kad tau atiduotų senas girnas,
Viename kaime prie jūros ir aš būsiu laisvas nuo įky gulinčias už durų.
;
gyveno du broliai. Vyresny rių prašymų».
Vargšas padėkojo senukui
Nors labai bijojo vargšas, ir nuėjo toliau. įvyko taip,
sis buvo turtingas, bet labai
šykštus žmogus, jaunesnysis bet suliko su brolio noru.
kaip jam sakė senukas, ir jis
— Gerai, - tarė jis, — aš gavo girnas. Grįždamas vėl
gi dažnai eidavo miegoti tuš
čiu pilvu, bet buvo nuoširdus padarysiu viską, ko tik tu no rado senuką, kuris pamokino
ri, bet jeigu kas atsitiks su kaip elgtis su tomis girnomis.
ir geras žmogus.
Kartą jaunesnysis brolis manim, tegu atsako tavo są
Parėjo vargšas namo ir sa
nuėjo pas vyresnįjį paprašy žinė.
ko linksmai savo žmonai:
— Gerai, gerai! — nusijuo
ti trupučiuko kruopų, kad ga
— Na, žiūrėk, kokių dova
kė vyresnysis. — Su savo s’ą nu tau atnešiau!
lėtų išsivirti košės.
— Gerai, — tarė turtuolis, žine aš kaip nors susitvar
Ant stalo pastatė girnas ir
ta r ė:
— aš duosiu tau net visą kum kysiu.
Ilgai paklaidžiojęs pasiekė
pį veršienos, tik padaryk tai,
— Na, girnelės, malkit ką
vargšas Gurenbergo kalnus. nors skanesnio!
ką aš tau įsakysiu.
Vargšas sutiko ir gavo g i- Prie kalno papėdės kirto m ai
Ir kad pradėjo byrėti iš gir
kas senas žilabarzdis senis.
nų visokį skanūs valgiai.
balą mėsos.
— Iš kur tu esi ir ko tau
— Štai, imk, — sako tur
Sušaukė jis visus kaimo
tuolis, — tik eidamas namo reikia? - paklausė senukas. žmones ir ėmė juos vaišinti.
— Aš noriu apžiūrėti Guren Paskui pasuko girnas j šiau
užeik pas senąjį Brolį, kuris
gyvena Gurenbergo kalnuose bergo kalnus... Ar aš gerai rę ir tarė: «Na, užteks, girne
ir parodyk jam tą veršienos pakliuvau?
lės», ir girnos sustojo.
gabalą.
— Taip... čia tie kalnai, tik
Sužinojo vyresnysis brolis
Išsigando vargšas šito bro tu saugokis, nes Brolis nieko apie tas vaišes ir atbėgo pas
lio noro, nes įvairių baisių nepasigaili.
brolį. Papasakojo jam viską
pasakojimti buvo girdėjęs apie
— O man kaip tik reiKia jaunesnysis.
kalnų dvasią Proli, gyvenantį Brolio.
— Parduok man tas girnas
Gurenbergo kalnuose.
Balingavo galvą senukas ir — prašo šykštuolis.
O vyresnysis galvoja :<Bro sako:
Jaunesnysis pagalvojo ir su
lis nepaleis daugiau jo gyvo,
— Patinki tu man, tai aš tiko parduoti Už 1000 talerių,
tik nepasakė, kaip sustabdy
ti girnas.
Parsinešė šykštuolis girnas
namo, išsiuntė namiškius dirb
ti, o pats sako girnoms: «Na,
girnelės, malkit man pieno
košę ir silkes». Tai buvo jo
miegiamiausi valgiai. Ir ėmė
girnos malti. Pradžioj jis pri
sipylė košės ir silkių pilnus
indus, bet girnos vis malė.
Išsigando šykštuolis, nubėgo
pas jaunesnįjį brolį pagelbos
prašyti. Nusijuokė tas, nube
gę« sustabdė girnas ir parsi
nešė jas namo.
Tas girnas jis vėl pardavė
už du maišus aukso. Pirklys
nusinešė jas į laivą ir ėmė
malti druską. Primalė tiek jog
net laivas nuskendo.
Ir nuo to laiko jūrų van
duo pasidarė sūrus, nėr gir
Duokit kelią .. Mes važiuojam..
nos ir dabar tebemala druską

Stebuklingos Girnos

Putinas

VERKIA DEJUOJA
Verkia dejuoja rudenio vėjas,
Ūkanos saulę temdo.
Verkia močiutė — jauną sūnelį
Didin karužin rengia.

Akys aptemo nuo ašarėlių,
Plyšta širdis iš skausmo.
Jauno sūnelio gūdūs žodeliai
Širdį labiau graudina.
— Likie sveika jau. sena močiute.
Ašarėles nušluostyk!
Eiki, palaimink savo sūnelį
Didin karužin jojant.
Jeigu sugrįšiu, tai nuraminsiu.
Vargely pavaduosiu.
• Jei paguldysin jauną galvelę,
Tai bent savoj šalelėj...

Vai, tai ne vėjas verkia dejuoja,
Ne miglos saulę temdo.
Tai verkia rauda sena močiutė
Išleisdama sūnelį.
☆
Ten, kur saulutė leidžias raudona,
Dunda pilka žemelė.
'Peri tai pas aukštą smėlio kalnelį
Buvo smarkusis mušis.

Girios dejavo, žemė dundėjo.
Liejosi brolių kraujas.
Ten ir močiutės jaunas sūnelis
Savo paguldė gaivą.
— Likit sveiki jau, broliai, seselės —
Jau nepasimatysim.
Liki sveika jau, sena močiutė,
Brangi Tėvynė Lietuva..

- Ne! Ruošiasi... — atsakė Ramūnas.
— Sargybose nieko neatsitiko. Apylinkėje
nieko nepastebėta — atraportavo Mykoliukas.
Lūšis apėjo savo vyrus, kurie visi jau buVo
ant kojų, kaikas valėsi ginklus, kaikas patylomis
šnekučiavo tarp savęs. Nebuvo jaučiama jokio
nervingumo, jokios įtampos, jokio ženklo, kad netiukus visi šitie žmonės puls į žaibingą kovą. Ko
va jau tapo jų gyvenimu, o kitos dienos tik tar
pais nuo kovos lig kovos.
Vyrai taip pat žvilgėtojo į miesto pusę. Jie
jautė, kad netrukus duos sąskaitą už savo brolius,
tėvus ir artimuosius, kuriu ne vienas buvo kan
kinamas šaltajame Sibire mirties stovyklose.
Lūšis jautė, k vi šiomis sąlygomis reikia pa
sidalinti jausmais, ir reikia tarti žodis savo žmo
nėms. Jis sutelkė juos aplink save ir tarė:
— «Broliai,ginklo draugai! Netrukus mes savo
ginklų ugnim išdeginsime vėl vieną engėjų lizdą.
Iš šitos vienatvės ir miško tamsos ištiesime bau
džiamąją ranką, atlyginti už tautai daromas skriau
das. Priešą nušlubšime, ir staiga išnyksime, kaip
visuomet. Tie dažni laimėjimai ir dingimai, gal
kai ką verčia galvoti apie tą vienatvę ir mus su
pančią tuštumą. Gal kam nors ateiti mintis, jog
mes esame palikti vieni r visų užmiršti
Tiesa, jog maža kas dideliame pasaulyje apie
mus rūpinasi, ir nedaug kas mus atsimena. Šian
dien tikrai niekas apie mus nežino. Bet tai nėra
bloga. Nežinia yra mūsų globėja, ir toji nežinia
gina mūsų gyvybes. Kol niekas nežino, kur mes
ir ką mes veikiame, toji nežinia padidina mūsų
galybę. Tik mes patys turime daug žinoti, ir to
mis žiniomis pasinaudoti, kad išliktume patys kuo
ilgiausia, kol mūsų kova įsilies į visuotiną laisvo
jo pasaulio kovą prieš kruvinąją vergiją. Ta die
na, kada laimėjimas atneš visiems laisvės ryta,
artėja nesulaikomai
Paskutiniai įvykiai Azijoje ir karo pasiruošimai Europoje rodo, jog paskutinė ir lemiamoji ko
va yra neišvengiama. Iki to laiko turime išsilai
kyti savo žemės sargyboje, visoje slaptosios vie
natvės didybėje, kaip gyvosios Lietuvos kovoto
jų dvasios ir širdys. Mūsų širdys turi būti tvirtos,
kaip šių miškų ąžuolai, tylios kaip šios nakties
debesys ir ištikimos tėvynei, kaip dangaus žvaigž
dės laiminančio^ šitą mielą tėvų žemę.

Vyrai! Nežadinu šita kalba jumyse narsumo.

Narsūs jūs esate visi ir taip, ir net per daug. Pra
šau jus taupyti ginklą ir savo gyvybę. Duokit
smūgį, šalta širdim, kieta ranka. Nešikai šciuokite.
Nepalikite kovos Kuke draugu nei sužeistų, nei
žuvusių. iNiekas gyvas nepasiduos pr ešui. Kritu
sių vieton ateis kiti. Kova, bus tęsiama. Kiekvie
no mirtis bus atkeršyta, prisiminta ir ateity įam
žinta. Prisiminkime visus mūsų žuvusiuosius ko
vose ir ištrėmimuose, ir tarkim dvasioje — «mes
ir jūs - visi išvien». O dabar, už kenčiančią Lie
tuvą kovon! Žygiu ruoškis!»
"
Prie Lūšio sustoja dabar visi dalinių ir būrių
vadai, ir jis dar sykį pakartojo jiems kovos įsaaymus:
— Mykoliukas su savo žmonėmis išžygiuos
pirmas. Jis susijungs su Vaivaros vyrais, kurie
jau laukia sutartoje vietoje. Aš su Žaliuoju Vel
niu pajudėsime paskui. Mūsų uždavinys apsupti
kareivines. Barkaus būrys drauge su baltgūdžiais
žygiuos kartu. Jų uždavinys pulti ir užimti tankų
garažą. Jie pirmieji ir pradės puojimą.
Daktaras Ramūnas su savo sanitarais sustos
kapinėse prie koplytėlės Jei bus sužeistųjų ar
kritusių, visus nugabenti tenai. Lenkų dalinio va
das Chmura kartu su Toleikio būriu apsups ka
lėjimą Nemura su savo vyrais prisijungs prie
Vaivaros ir Mykoliuko. -Iii uždavinys bus užimti
pašto įstaigą, ' MGB ir NK VD būstinę, kur kartų
telpa KP apygardos vykd' m'eji organai.
Be to, Vaivaros, Mykoliuko ir Nemuros žmo
nės apsups visų NKVD ir kompartijos tarnautojų
butus. Visus tų įstaigų atsakominguosiųš . tarnauto
jus ir saugomis sušaudyti vietoje,,a kur tik juos
pasiseks sučiupti. Dar kartą pakartoju: suSáudyti
vietoje - nęsigailėti. nes kada mes patenkam į jų
rankaą. tai'ir jie mūsų nesigaili. Neį vienas su
žeistasis bei kritęs nartizanaš, neturi likti: visus
pasiimti su savim. Žalgiris pasiliks arjąrgarde
iėšidęstys ibį e jx še , kelio pusėse, ir rėikąlui esant
dęngs mūsų atsitraukimą. NenŽmirŠkįtę- . kad pir
mas puolimą pradedą Barkaųs vadovajįjąmašį būryš. Kada pasigirs? n.vęmieji. “šūviai,_ užąlęrmųoti.
esantieji kareivipėšėy. raiidbparmiečiąi, ir striebokai, aišku savaime, mėšis laukan į kareivinių raioną. Mada mano žmonės atidengs į juos automa
tą .ir k n 1 kosvaidži," iigni. Vięnkart mano bą.l cistos
tos raudonosios ra k i e į oš. signalą s b n s , ž on k 11 f ben drąm puolimui į numėtytus
ra'

kieta - trauktis visiems į susirinkamupunktą prie
kapinių. Žuvus kuriam nors dalinio yądui jo vie
tą užima pavaduotojas.
J?i krisiu aš, mane pavaduos partizanas Barkus, o po jo «Žaliasis Velnias».v Suprantama vi
siems?! Baigta! Vadai į vietas! Žygį! Pradėk!
Dalinių ir būrių vadai išsiskirsto ir susijun
gia su savo žmonėmis. Jie dar atkartoja savo sky
rių viršininkams jiems pavestus uždavinius ir
duoda atskirus papildomus įšalę. mus.
Vienas dalinys paskui kitą išeina iš miško
pagal nustatytą tvarką. Jie skiriasi ir kiekvienas
eina savo kryptimi prie numatyto tikslo. Skyrinin
kai pašnibždomis įspėja vyrus laikytis tylos ir dar
žygyje kiekvienam atskirai primena, ką kuris tu
rės atlikti.
Partizanų brigada, kaip tinklu, apsupa mies
tą. Visi jau prie savo tikslo. Iš vieno skersgatvio
pribėgo Vai varo būrio vyras ir praneša, kad visi
budintieji milicininkai nuimti nuo gatvių be jokio
triukšmo, kad NKVD ir MGB bei pašto įstaigos
jau užimtos be vieno šūvio- Vaivaros partizaną)
buvo ypatingai išlavinti virtoti šaltąjį ginklą, ir
naikindavo nesudrumsdami tylos.
y,
Lūšio vyrai artinosi į pareivines gulomis šliauž
dami grioviais. Jan Chmuros ir Toleikio vyrai,
tartum, mirties šešėliai, per kiemus ir daržus
slenka prie kalėjimo pastatų ir išsidėsto aplink.
Staiga tamsoje pasigirsta vienas paskui kitą
keletas šūvių. Tai Barkus puolė tankų garažą.
Lūšis paspaudžia rankoje laikomo signalinio pis
toleto nuleidžiamąjį kablelį. Aukštai virš miešto
namu stogų pasirodo raudonos rakietės ugnis. Įš
kareivinių per juodo jaučias durų angas ėmė verž
tis laukan «strebokai». Čia pat jie sutinkami ųraganiška partizanų automatų ir kulknsyąiiįžių bei
rankinių granatų ugnimi «Striebokąi» į,r rąndpųar m i e Ąia i geIbėda m i esi iš mi rtįes ,.n a spįį, metąšį
panikoje atgal į kareivines. Kelios dešimtys jįk
liko gulėti čia pat prie kareivinių durų.
Kareivinėse staiga viskas nutiijf, .bet tik. yjęnam momentui
Kareivinių languose Ir duryse pasirodė kul
kosv tįdžių ir šautuvų vamzdžiai, j
j
Iš vidaus;įapsjjptieji ėmė šaudyti į visas.pų,
seš pasiutiška ugnimi. Bartizaųaį prsirlqio’ prie
mūrinės tvoroj ir. slepiasi grioviuose, ir iš ten bė
paliovos š'ąųdė' į kareivinių langus. ' :
(B d )
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MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai,
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms,
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės
durys ir vartai, banguotos skardos durys
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir
išsimokėtinai.

JONAS V ARLAUSKAS & FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo
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MADEIRAS DO

BRASIL
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k
IMPORTAÇÃO — EXPORTAÇÃO
f
§

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Escritório: - Av,

Churchill,

į
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Ar jau aplankei CASA SPRINDYS 8c CIA

94
; ll.o and. - sala
Fones: 52-0229 32-6265

1110 — Rio de Janeiro

E.m MinasGerüis:

Peres & Ca. Ltda. — Leopoldinq — R. Providencia,
Jother Peres de Resende — São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado — Nanuque, Minas
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — S. PAULO — VILA ZELINA
Kur galima gauti pačių naujausių ir įvairiausių rūšių prekių
Čia gali pirkti batų, skrybėlių, elektros
gaminių, statybos medžiagos, ir visko,
kas reikalinga Jums ir Jūsų namams. Čia
pirksi pigiau ir geresnės rūšies prekę.
Didelis pasirinkimas radijo aparatų, radijo
vitrolų. Čia taip pat yra radio laboratorija įrengta pagal nau
jausius teknikos reikalavimus, vedama prityrusių specialistų,
atlieka visus taisymo ir reformavimo darbus.
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

JÃ© JCIPGIE
APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai,
Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IS FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

!E €©MIEI£€!IC IDIE

CAII-ÇaWOJ MATEILIIC^IIjT

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini- '
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais
dažais ir pastele.

ARTHUR

SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos
RUA

SÃO

CAETANO,

447

-TEL.

4-5576

—

SÃO

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

KRAUTUVĖS:
Rua São Caetano, 526
Rua

Rua javaés 719

*

São Caetano, 510

São Paulo
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PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS
L I N D O Y A

ALIO! ALIO! Vila Anastacio!
CASA KAROLIS STUOKA
Rua Martinho de Campos, 459. — Naujai Atsidarė
Visi bėga tekini
Jauni ir seni
Batus gaus visi
Kaina labai pigi’!!
įvairiu rūšių batai — vyrams, moterims ir
vaikams — fabriko kainomis.
z
LIETUVIAMS NUOLAIDA!...

LTDA.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

II H5AA/4k’t)jF ’C/K IP K Ii IE 115II ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio
puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa
dos naudokite!

RUA DINO BUENO,. 795 a 835
TELEFONES-: 51-4019. e 51-2223
d.

.

C.:.'-' . ' .
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Caixa Postal 3967
SÃO PAULO
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YRA LAIŠKU

BDAZILI3C

Ant. Lazdauskui, J. Maraus
kui, V. Bukotai, Ant. kairiui,
A. Piesliui. Jer. Bliujui, Vi.
Karaškai, H. Kazokui, Wendel Bogar, Ed. Bortkevičiui,
kun. Dr A. Miliui.

knygos mecenato kun. Ir. M.
Juro, Lawrence Mass. USA
lietuvių parapijos klebono.

Laikraščių iš Amerikos:

«SÃO JOSÉ» MĖGĖJŲ OR
KESTRAS.
Šis lietuviškas orkestras,
kaip jau buvo minėta praei
tuose «M. L.» numeriuose, jau
gana aktyviai veikia: šaukia
susirinkimus, daro repeticijas
ir pamokas. Šio mėnesio 10
d. įvyko svarbus orkestro su
sirinkimas į kurį atsilankė ne
mažas skaičius muzikantų ir
mokinių.
Šio mėn. 27 d., (sekmadie
nį), Santa Terezinha parapi
joje kur klebonauja kun. V.
Kavolis, Įvyks gražios iškil
mės su programa ir kermo
šiumi, į kurias dalyvauti yra
pakviesti V. Zelinos choras,
tautinių šokių grupė, taip pat
ir musų -orkestras.
Pasirengimui į šias iškilmes
orkestro repeticijos įvyks šį
sekmadienį 20 d., 3 vai. po
piet, V. Zelinos seselių mo
kykloje.
Visi orkestro nariai prašo
mi būtinai dalyvauti šį sek
madienį repeticijose.
Orkestro Vaidyba.

Rio de Janeiro
— Julius Žalas, pirko res
toraną rua Joaquim Ta vora
N.o 101, Niteroy mieste E.-1,
do Rio de Janeiro sostinėje.

— Jonas
namą Av.
Gramacho,
da atidaryt
rascaria.

Funkaitis, pirko
Leopoldina Nr 4
Est. io Rio ir ža
restoraną ir chu-

— Julius Filipauskas ir
Aleksandras Špinkus laimėjo
loterijoje po 375,000,00 Cruzeirų. Filipauskas pirko bilėta ir pasikvietė kompanijon
Špinkų, bilėto numeris buvo
3999i, kovo mėn. 3 d.
— Petras Babickas, jau
Amazonėje. Laiške iš Mauã-s
rašo, kad važiuos į gilumą,
net iki Roncador ir Xingu, ir
tai p pat žada jei pavyks ap
lankyti tą vietą, kur yra su
rasti Faucet kaulai.

ŠVENTŲJŲ METŲ ATLAIDAI

Šventųjų metų atlaidams
įsigyti yra nustatytos S Pau
lo Kardinolo šios sąlygos: Iš
pažintis ir šv. Komunija; ap
lankyti mieste šias bažnyčias:
Santa Ifigênia, São Bento,
São Francisco ir baziliką
do Carmo rua Martiniano Car
valho. Kiekvienoje bažnyčio
je sukalbėti 6 kartus Tėve
musų, Sveika * Marija ir Gar
bė Dievui. Atlaidus galima
gauti tiek kartų, kiek kartų
bus pakartotos čia minėtos
sąlygos.
Ligoniai gali gauti tuos pat
atlaidus atlikdami išpažintį
vieton aplankymo bažnyčių
sukalbėdami dali ražančiaus.
- VYRŲ BROLIJOS susi
rinkimas šaukiamas šį sekma
dienį, gegužės mėn. 20 d. 3
vai. po piet mokyklos patal
pose Nariai prašomi daly
vauti.

— Juozas Kulis, ilga laiką
dirbo kaipo inpreitierius prie
namų statybos. Turėjo maši
ną Staka Frank ir stipriai
stovėjo. Gegužės 4 d. eida
mas gatve Acrė teko matyt
sėdėntj gatvėje ištiesta ranką
prašanti išmaldos, kaipo ligo
niui. Jo dešinė koja yra išti
nusi. Taip yra atsitikę ne vie
nam musų tautiečiui nuo di
delio gėrimo.

— Gegužės 9 d. Ed GirČis
išvyko i šiaurę, Pernambuco
ir Recife, grįžęs iš ten para
šys «M. L.' apie Amazona ir
Matto rosso miškus, upes ir
jų gyventojus ir visas kitas
įdomybes.

P ARSI 1) UODĄ
RŪBŲ KRAUTUVĖ - BAZAR
Su gera freguesia. Vila Macedopoli'-. Rua Barone, 2.
Onibus Vila Alpina. Teirau
tis vietoje.

KNYGŲ NAUJIENOS.
„

.

-- Gegužės mėn. 12 d. Vi
la Zelinos bažnyčioj Kazys
Baužys ir Elena Godliauskaitė sumainė žiedus. Mokoje
jaunųjų tėvai kviestiems sve
čiams iškėlė šaunias vaišes.
Dalyvavo apie 200 svečių.

DĖKOJA.
«Musų Lietuvos» laikraščio
leidėjams už paaukotus baž
nyčiai suolus nuoširdžiai dė
koju.
Kun. P. Ragažinskas.

Paieškojimai.
Paieško Vincas Nanartonis,
Motiejaus Nanartonio kilusio
iš Gudenos
kaimo. Trakų
apskr., paskut niu metu gyve
nusfo Amerikoj, Chicago Illi
nois.

Julius Endriuška, gyvenan
tis Argentinoje, Mendozo mies
te, 9 de Julio 2702. paieško
Alberto Stočkaus ir jo žmo
nos Onos Klimavičienės.
Liuda Matelionienė gyve
nanti São Ratilyje, Rua da
Graça 415, ieško Bronės Kymantienės gyvenančios Bra
zilijoje.

Jurgis Matikonis paieško
savo dėdės Vincento Matikonio gyvenusio Š. Amerikoje
606 Camde.i avė., Burlington
N. J., ir prieš kiek laiko at
vykusio Brazilijon ir galimai
apsigyvenusio São Paulyje.
Dėdės arba apie jį žinančių
prašau pranešti šiuo adresu:
Snr. Jurgis Matikonis. Caixa
Postai 74 C-mbará. Vila Au
rora - Est. do Paraná.
J. F. Pačinskas gyvenantis
Amerikoje 54 Tenney st ieš
ko savo brolio V. Pačinsko,
gyvenančio São Paulo mies
te, ar apylinkėse.

Košt. Sajevičienei, Ana Funicelli, Rich. Labuckui, M.
Stankevičienei, St. Butrimui,
Jurg. Malinauskui, J. Lekavi
čiui. J. Teresevičienei, J. Va
leikienei, Alf. Misevičiui, Mot
Kalinauskui, Ver. Masienei,
Ver. Vaikšnorienei, Elzb. Jer
inalavičienei, V. Aškinienei,
U. Survilienci, Alf. Žibui.
— Gegužės mėn 13 d. jau
nųjų Vytauto ir Adelės Vy
nelių namuose, Jaęana, buvo
sūnaus Vytauto Francisco ir
dukters Yazmine Tereza krikš
tynų proga surengė linksmas
vaišes kuriose dalyvavo ne
maža svečių iš įvairių São
Paulo priemiesčių.
— MOTINOS DIENOS mi
nėjimas praėjusi sekmadienį
praėjo įspūdingai. Minėjimą
pradėjo kun. Miliauskas tai
dienai pritaikinta kalba. Po to
seselių mokyklos lietuvių kai
bos klasės mokiniai deklama
vo motinos pagerbimui parin
ktus eilėraščius. Didele staig
mena šioje šventėje reikia
laikyti pirmąjį jaunučių cho
ro. vadovaujant muzikui Al.
Ambrozaičiui, debiutą. Jaunu
čiai sudainavo «Pas Močiutę
Augau», «Giedu Dainelę», «Lie
tuva Brangi», «Malūne Naujie
na» ir Et. Klausytojai visas
dainas bisavo. Protarpiais bu
vo įterpta dar deklamacijų.
Pianu paskambino N. Va
liulytė.
Bendruomenės choristė, pia
no studentė Saldžiūtė paskam
bin o ir padainavo Shuberto
serenadą. Atskirai dar daina
vo vyrų ir mergaičių chorai.
Iškilmės buvo baigtos mišraus
Bendruomenės Choro sudai
nuojant kelias dainas. Užbai
giamąjį, nuotaikingą žodį pa
sakė šios šventės pranešėjas
Al. Boguslauskas.

:Š

— Gegužės 13 d. J. Silickienė išskrido Amerikon sa
vo dukrelės Danutės, žento ir
anūkų aplankyti. Užtruks ke
lis mėnesius

Padėka.
Motiejui Tarnai i linui, Juozui
ir Jurgiui Matelioniams už pa
rėmimą Vyrų Brolijos ruošia
mos šventės, 20 tuzinų alaus
P. Dirsei už paaukotą Vyrų
Brolijos pobūviui duoną, V.
Tijūnėliui ir A. Čipui už dar
bą ir piniginę auką ir visiems
kitiems, aukomis ar darbu
prisidėjusiems prie šventės su
rengimo, nuoširdų padėkos žo
dį taria

Dešimtmečio
entei Ruošti
Komisija.
AUKOS GAUTOS V. BROLI
JOS DEŠIMTMEČIO PROGA
Numatomiems Brolijos dar
bams.
Jonas Antana'tis, Cr.$500,00.
Po Cr.$200,00: K. Ambraze
vičius, N. N., Vincas Stanke
vičius. Ant. Skrebys, Juozas
Lukoše v įčius.
Po Cr.S100,00: Kazys Kauli
ni*, Stasys Lapienis, Jonas
Gudelis, Vaclovas Nanartonis
Vyt. Tijūnėlis, Jonas Deveikis
Pijus Radzevičius, Zigmontas
Psevudckas, Antanas Zolubas
Rapolas Savickas, Ant. Pavilonis, Kazys Ausenka, Jonas
Sprindys, Kazys Lipas. Balys
Latvėnas, Liudvikas Jermalavičius. Petras Rudikas, Petras
Narbutis, Juozas Zagorskas,
Juozas Baužys, Jonas Paukš
tys
Po Cr.$60,G0: Stasys Jakaitis
Po Cr.$50,00: Bronius, Sta
sys, Juozas (pavardės neįs
kaitomos) Pečiūra, Kazys Ba
cevičius. Jurgis Masys, Brpnius Šukevičius, Juozas Kali
nauskas, Ant. Pangonis, trys
pavardės neįskaitomos, J. Kar
pavičius. Br. Kligys, A. Gra
bauskas, P. Šimonis, P. Bra
zas, viena pavardė neįskaito
ma. Al. Boguslauskas, G. Ka
volis, Jonas Pupelis. viena
pavardė neįskaitoma, Henri
kas Valavičius, Jonas Semitą,
Jonas Rudminas, Jonas Saldūnas, M. Gečys.
(B. d.)

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležihių dai
ktų, indų bei darbo įrankių krautuvė tik tai pas

I

Dr. A. Maceinos «Jono Dra
ma» Išleido Venta. Dr. A Ma
ceinos veikalams rekomenda
cijos nereikia. Paties auto
riaus vardas yra geriausia
rekomendacija. «Jobo Drama»
yra ne kas kita, kaip žmogiš
kos buities apmąstymas.
Šis veikalas, kaip ir Didy
sis Inkvizitorius yra išleistas
didžiausio šiandien lietuviškos

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS
Į TAUTIEČIO

J. L. Galinskas Ltia.
A V. DR.

GIACÃGLINI, 71-C
V. ALPINĄ.

BALDŲ

SANDĖLĮ.

PARDUODAMA

(Secos e molhados)
Vila Oratorio, Avenida A
Nr. 1180, geromis sąlygomis.
Smulkesnių informacijų gali
ma gauti vietoje.
c as ę sbe

- • • •

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

KRAUTUVĖ

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C
SI

Vila Alpinoje, arti autobusu stoties.

Čia gausi geresnę medžiaga ir pigiau mokėsi.
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrates na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

B

Contratos de locação
Cartas de Fiança
f equerimentos
B lanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
acidentes

(Prie paT. sustojimo vietos autobuso 33 Quarta parada)

Savininkas V IL A IDA# ID © CIID jf
Įvairaus didumo padidinti portretai — spalvuoti! Foto ant porcelano, antkapiams.
Meniškos, gražios foto nuotraukos! Greitas ir sąžiningas darbas!

Lietuviams pigiausios kainos!

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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1I KREIPTIS: - KAZIMIERAS MILIAUSKAS CA1XA
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