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VI METAI

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Bėga Lenkijos lakūnai.

Lenkijos aviacijos lakūnas 
Fraciszek Jarecki su spraus- 
miniu lėktuvu x<Mig-15» pers
krido «geležinę uždangą» ir 
nusileido Danijos teritorijoje 
Bornholm saloje.

Lakūnas tuoj pat paprašė, 
kad jam būtų leista Danijoje 
pasilikti kaipo politiniam pa
bėgėliui.

Lėktuvas «Mig-15» yra pa
čio naujausio modelio ir todėl 
vakariečių karo technikų su 
dideliu susidomėjimu jis buvo 
apžiūrėtas.

Vėliau lėktuvas buvo len
kams sugražintas, o lakūnas 
išvyko Amerikon.

Tai jau antras lenkų lakū
nas nusileidžia Danijos terito 
rijoj.

Žurnalistas Oatis lais 
vas

Prieš pora metų Čekoslova 
kijoj Puvo suimtas Amerikos 
žinių agentūros «Associated 
Press» korespondentas Willi
am Oatis. Komunistinės Če
koslovakijos policija jį kalti
no špionažu, rinkimu ekono
minių, strateginių, politinių 
žinių ir jų perteikimu ameri
konams. Buvo nuteistas dešim 
čiai metų kalėjimo Amerikos 
vyriausybė darė žygių jį iš 
laisvinti, bet vis nesekm«ngai. 
Pagaliau jo žmona parašė pra 
šyma prezidentui, šią savaitę 
išėjo laisvėn.

8 vai. tardymo ir 10 
inzeksonų

Išėjęs laisvėn žurnalistas 
Oatis pasakoja apie komunis 
tų tardymo metodus. Per pora 
mėnesių, prieš teismą tardymo 
dienomis per dieną tardydavo 
8 valandas ir duoda apie 10 
injekcijų, būk tai, kad svorio 
nepamestų.

Išgauna prisipažinimus
Komunistų policija turi prie 

mones išgauti, kalinio nuvar- 
ginimu, bet kokius prisipažint 
mus niekada nepapildytų ir net 
nesvajotų nusikaltimų. Teisme 
kaltinamasis savo kaltes, kaip 
kokį eilėraštį, išdeklamuoja. 
Yra specialus «teisybės sotu
mas», kuri įleidus į kraują, 
silpnina žmogaus valios atspa 
rūmą ir tuomet kaltinamasis 
prisiima visokias jam prime

---------------------------------------------------------------------------------- ?

Reikalingas advokatas byloms vesti? ?

Nieko nelaukdamas kreipkis į ?

Advokatą Decio Farias <
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6 to and. salaš 604 ū' \

(kampas Praça da Sé) Fone: Sô-8%40 ir 32-006Ą \

tamas kaltes. Ar šį sūrumą 
vartojo žurnalistui Oatis, jis 
tikrai negalįs pasakyti. Šis 
faktas dar kartą patvirtina ko 
yra verti kalinių «prisipažini
mai» raudonojoj vergijoj.

Amerikoje

susprogdinta dar viena ato 
minė bomba. Sekantį kartą 
bus daromi bandymai - šauna 
ma su atomine patranka.

Atominės bombos sprogi
mas buvo jaučiamas net Ugi 
640 kilometrų.

Foster Dulles

Amerikos užsienio reikalų 
ministeris keliauja per pašau 
lį. Nesenai lankėsi Europoje 
artimuose ir tolimuose Rytuo 
se. Kelionės tikslas ištirti po 
litinę padėtį įvairiuose pašau 
lio kraštuose.

— Indijos komunistų vadas 
grįžęs iš Rusijos pareiškė, 
kad Rusijoj nėra įvykę jokių 
svarbesnių pasiteikimų po Sta 
lino mirties.

Japonijoj buvo perrink
tas ministeris pirmininkas lo
ch’d a.

Egiptas vys lauk anglus.

Faktinasis Egipto diktato
rius Nagib spaudos atstovams 
pareiškė, jei nebus prieita su 
anglais susitarimo Suezo ka
nalo klausimu, tai egiptiečiai 
ginklu išvys anglus. Gi anglai, 
iš savo pusės yra pasiryžę 
kanalo iš savo rankų neišleis 
tė, jėga laikytis. Nuolat kana 
lo z-mon yra siunčiami nauji 
sustiprinimai Piramidžių kraš 
to dangus niaukiasi.

Išveža anglų seimas.

Paskutiniais pranešimais kai 
kurios anglų kompanijos yra 
įsakiusios savo pavaldiniams, 
kad savo šeimas iš Egipto gra 
žintų Anglijon. Tai vis nieko 
gero nežadantis ženklas.

KORĖJOJE

pasitarimai paliaubų reikalu 
prasidės tik gegužės mėn. 25 
d.. Bendrai nieko gero iš de 
rybų nelaukiama.

ADENAUER

Vak. Vokietijos ministeris 
pirmininkas lankėsi Lendone.

Churchill jam patikrino, kad 
Europoje anglai nedarys jo
kių sprendimų neatsiklausę 
Vokietijos nuomonės. Anot 
Churchillo, Adenauer yra di
džiausias po Bismarko, Vokie 
tijos politikas. Jam pavyko 
nugalėti galingą opoziciją ir 
Vokietiją įvesti į Europos Gy 
ni.no Bendruomenę.

Vokietijos

Amerikos karo vadai pakar 
totinai pareiškė, nėra įmano
mas Vakarų Europos apgyni
mas.

' Erazilijcje
— Prezidento Getulio Var

gas sveikata kelia rimto susi 
rūpinimo. Dešinioji ranka su
gipsuota turės pasilikti ilges
nį laiką. Net pasirašyti su ja 
negali.

Gydytojai pataria kuriam 
laikui nutraukti betkokią vei
klą.

Spėjama, kad prezidento pa 
reigas šešiems mėnesiams per 
leis viceprezidentui Café Fi
lho.

— Opozicinė spauda skel
bia, kad greitu laiku, nelau
kiant bendros ministerių ka
bineto reformos, atsistatydins 
finansų ministeris Horacio La 
fer.

- «Amerikos Agricultūros 
ir Kavos Corporacijos», kuri
os būstinė yra São Paulyje, 
atstovai nuvyko į Paragvajų 
užbaigti derybas 250 tūkstan 
čių ha žemės pirkimo, prie 
Brazilijos rubežiaus, Mato 
Grosso estado. Kompanija šio 
je žemėje sodins kavą plačiu 
mastu, kaip kad daro Jeremias 
Lunardelli, kuris jau pradėjo 
šių metų pradžioje kavos so
dinimą Paragvajuje. Eksper
tai tvirtina, kad geriausia ka 
vai žemė yra Paragvajuje 
tarp 21 ir 23 paralelės, pas
kutinis rezervas neišnaudotos 
žemės Pietų Amerikoje.

— Amazonos estado Ma
naus miestui gręsia būti pasem 
tam patvinusios Amazonės. 
Potvynio priežastis didelis ir 
staigus sniego tirpimas Andų 
kalnuose. Manaus miesto dar 
bininkų priemiesčiai apsemti. 
Gręsia pavojus ir miesto cen 
trui.

—- Jau kelinta diena São 
Paulo miesto savivaldybės po 
sėdžiai yra trukšmingi. Visas 
trukšmas kyla del buvusio pre 
feito Paulo Lauro apyskaitų 
tvirtinimo. Opozicija atsisakė 
apyskaitas tvirtinti ir Paulo 
Lauro nori traukti teisman už 
padarytus išeikvojimus. Bal
suojant, vienam vereadoriui 
susilaikant balsai pasidalina 
po lygiai 22 ir reikalas taip 
ir tęsiasi neišsprendžiamas.

— São Paulyje susektas sla 
ptas parkerių - 51 fabrikas.

— Santos uoste yra atplau

Būsimos Vasario 16.° Gimnazijos patalpos

Vasario 16 Gimnazija prade 
da ketvirtuosius mokslo me
tus. Pasaulio lietuviai, kurių 
aukomis ji išlaikoma, gali di 
džiuotis. Reta tauta tremtyje 
pasirodė tokia sąmoninga, kad 
taip, kaip mes, giliai įvertintų 
tautinio švietimo reikšmę, ir 
tokia solidari ir organizuota, 
kad pajėgtų pastoviai telkti 
lėšas gimnazijai išlaikyti.

šiais metais Jūs mokslinate 
ir aprūpinate Vasario 16 Gim 
nazijoje šimtą septyniasde
šimt mokinių, kad su laiku 
tas jaunimas, tvirtas dvasia ir 
kūnu, stotų į darba už Lietu
vą, mūsų Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia su 
sirūpinti gimnazijai pastoge.

Dabartinės patalpos kareivi 
nėse yra prastos ir ankštos. 
Netinkama gimnazijai ir pati 
vieta. Antra vertus, atsikurian 
ti vokiečių armija kiekvienu 
metu gali kareivinių pareika 
Jauti sau ir gimnazija visai 
netektų pastogės.

Musų visos pastangos gauti 
iš vokiečiu tinkamesnes gim
nazijai patalpas buvo bergž
džios.

Ilgai jieškojus, pagaliau pa 
vyko rasti gimnazijai ir ben 

kęs Japonijos laivas «Miyota- 
ma Maru», kuriame vyksta pa 
rodą įvairių japoniškų išdirbi 
nių. Laivas iš Sanios plauks 
Afrikos link. Japonija vėl ats 
tato savo prekybinį laivyną.

- Argentinos prezidentas 
Pero n pasiuntė parlamentui įs 
tatymo projektą, sulig kuriuo 
bus nacionalizuotas Jóquei 
Clube, kuris prieš kurį laiką 
buvo peronistų padegtas.

— Vakarų Vokietijoje, Bonn 
mieste eina prekybos dery
bos tarp Brazilijos ir Vokieti 
jos. Brazilija nori atgauti 
prieš karą turėtą kavos rinką.

- Brazilijos užsienio skola 
siekia 15 bilijonų kruzeirų.

- CMTC, savivaldybės au
tobusų susisiekimo kompani
joj susektą išeikvojimų, atsa 
komingieji bus traukiami teis 
man. Kompanija šiomis dieno 
mis įsigijo 200 naujų autobusų.

— Baios estade praėjusiais 
metais kakavo derlius siekė 

drabučiui tinkamus rūmus 
prie Mannheimo - Heidelber 
go. Kadangi jie yra ne paties 
miesto ribose, tai ir eventua 
lauš karo atveju mažiau pa
vojaus, kad jie nukentėtų. Na 
mai kaštuoja 200.000 markių 
ir apie 100.060 markių reika
linga jų remontui ir pertvar 
kymui. Taigi, iš viso 3('0.000 
markių arba 75.900 dolerių, 
kuriuos mums reikia metų bė 
gyje sumokėti. Namų pirkimo 
sutartis jau pasirašyta. Tūrint 
galvoje, kad naujos gimnazi
jos pastatymas kaštuotų per 
vieną milioną markių, kaina, 
palyginant, nėra didelė.

Tautiečiai! Mes kviečiame 
Jus į šią didelę talką. Mes 
prašome visų lietuviškų orga 
nizacijų paramos. Vasario 16 
Gimnaziją sukūrę, pasiryžę 
ją išlaikyti, nesustokime pu
siaukelėj^. Sutelkime reikaliu 
gas lėšas ir baikime tą lietu 
vybės paminklą, kuris visam 
pasauliui liudys mūsų tvirtą 
tikėjimą į šviesią Lietuvos 
ateitį, kuriai mes dirbame ir 
ruošiamės.

PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO VALDYBA

152 tūkstančius toneladų, vie 
no bilijono 245 milijonų 705 
tūkstančių kruzeirų vertės. 
Kakavų užsėtas plotas siekė 
272 tūkstančius 463 hektarus. 
Baia kakavo ūkyje užima pir 
mą vietą Brazilijoje.

— Divorso Įvedimo klausi
mą vėl klibina.federalinio par 
lamento atstovas Carneiro 
Bet vis susiduriama su neper 
žengiama kliūtimi, krašto 
konstitucija, kuri sako, kad 
moterystės ryšys yra nesuar- 
domas. Norint įvesti skyrybas 
pirmoj eilėj reikia keisti kons 
titucija.

— Dar prieš ateinančių me 
tų rinkimus bus pakeistas rin 
kimų įstatymas,

— Didėjant ’prieš žmonių 
saugumą nusikaltimų bangai, 
yra ruošiamas mirties baus
mės įstatymo projekas.

— São Paulo estado politiko 
je laukiama šiomis dienomis 
naujienų. Sakoma kad guber 
natorius Garcez nutrauks san 
tykius su Adhemar de Barros 
ir jo partija.
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Malenkovas
Kremliuje vyksta įvykiai, 

apie kuriuos nevisada spaudo 
je parašoma visa Liesa. Lon
dono politiniuose sluogsniuose 
pasakojama versija, kad kovo 
pradžioje Kremliuje įvykęs 
labai slepiamas valstybės są
mokslas, kurio visa iniciatyva 
ir faktiškoji vadovybė pateku 
si į raud. armijos generolų 
rankas. Mat, tuo búdú norima 
išjungti iš vienintelių valdovų 
partiją, o ypač visų bijomą 
saugumo policiją. Malenkovas 
esąs iš pat pradžių įsijungęs 
į šių karinių sluogsnių vado
vybę ir pasidaręs arba jų in
telektualinis vadovas, arba te 
sąs tik paprasta jų iškaba 
Kad Kremliuje vyksta vidinių 
pakitimų, esą galima spręsti 
iš visos eilės įvykių atstaty 
mas ministério vidaus saugu
mo reikalams, rehabilitavimas 
gydytojų, pažeminimas ir suė 
mimas valdžios galvų Gruzijo 
je. visa eilė diplomatų pakei- 
timų etc. MVD yra tokia pat 
stipri, kaip kadaise nacių rei 
che buvo Gestapo ir SS. Klau 
simas, kaip Sovietų maršalai 
ir Malenkovas įstengs ateity
je jais nusikratyti

Iš kitos pusės galima many 
ti, kad paskutiniai įvykiai 
Kremliuje rodo augančią Se
rijos galią. Jei toji galia didė 
ja Malenkovo saskaita, tai. ga 
iimas dalykas. Berija vieną 
dieną pasidarys Kremliaus 
viešpats Nr. 1. Bolševikų če 
ka, paskiau GPU. po to NKVD 
ir galiausiai MVD Beriją pa
darė. kas iš tikro jis šiandien 
yra: neribotą viešpatį didžiau 
sios pasaulyje policijos ir te 
roro organizacijos. Berijos gy 
venimas rodo, kad jis klusni 
ai del akių dirbo savo buvu
siems viršininkams, kad pas
kiau, atėjus tinkamam momen 
tin, juos su tokiu pat ištikimu 
mu likviduotų. Pirmą kartą tą 
savo praktiką jis «išėmė» 
1922 m. Tiflise, tuometinį če- 
kos šefą Čidziadę apšaukda
mas «kontr revoliucininku, ku 
rį reikia paprasčiausiai sušau 
dyti». Po tokio pranešimo Mas 
kvai Oidziadė buvo jš tikro ir 
sušaudytas, o Berija per jo 
lavona pakopė vieną pakopą 
aukštyn. NKVD «šefo Ježovo 
siautėjimo laikais buvo veik 
visiškai paralyžuotas visas So

ar Berija?
vietų valstybinis aparatas. Ka 
Įėjimai buvo prikimšti žmonių, 
visur siautė neišpasakytas te
roras. Tada «Kaukazo Stali
nas», kaip Beriją vadino, pa 
siteiravo tikrąjį Staliną, nejau 
«visus musų vyriausybės na
rius reikia laikyti išdavikais 
arba trockininkais?» Kai Sta 
linas į tai atsakė «vargu», ta 
da Berija, kaip Gruzijos par
tijos sekretorius, 5 pasiučiau 
sius «valytojas» pats įsakė su 
šaudyti, o pajutusios tam tikrą 
palengvėjimą masės tą jo žy
gį sutiko su lengvesniu atsidū 
sėjimu. Žinoma, masės nežino 
to, kad to paties Berijos įsa 
kymu kone, stovyklos buvo 
grūste prigrūstos darbo ver 
gų, kuriuos iš Kaukazo pasiųs 
davo visur, kur tik jų parei
kalaudavo, kad tuo būdu «re 
voliucinės vyriausybės prie
šai savaime greičiau išnyktų». 
Ne kas kitas, o tas pats Beri 
ja 1938 m. gruodžio 7 d. nu
vertė ir savo pusiau pamišusį 
šefą. Savotiškai įdomi bolše
vikų taktika: norėdamas pato 
dyti, kokia pabaisa siautė anks 
čiau, dabar Berija įsakė ati
daryti kalėjimus, tūkstančius 
suimtųjų amnestavo ir. peržiu 
rėjęs daugybę nebaigtų bylu, 
jas išsprendė apkaltintiems 
palankesne prasme. Nors anks 
čiau pats slapta buvo prisidė 
jęs prie nesuskaitomos daugy 
bes nekaltųjų likvidavimo, 
bet dabar iškilmingai ir vie
šai vėl pats išvadavo dalį sa
vo paties aukų.

1941 m. Berija buvo paskir 
tas generaliniu saugumo rei
kalams komisaru ir komisa
rų tarybos pirmininko pava
duotoju. Tuo būdu Ko jis ture 
jo bijoti, tai tik vieno Stalino. 
Su laiku jo įtaka vis stiprė
ja 1941 m j's pakviečiamas 
į krašto gynimo taryba. 1945 m. 
gauna n aršalo laipsnį. 1946 m. 
pakviečiamas į politinį biurą 
ir perima atominės energijos 
vyr. vadovybę. 1946 1950 m. 
išplečia Sovietų saugumą Ry
tų Europai. Jei seniau jam 
Stalinas buvo «tabu», tai toli 
gražu tokios pagalbos jis ne 
jaučia Malenkovui, nors iš se 
no laikomas to 'vieninteliu 
draugu». Darbo vergai keikia 
visas bolševikų įžymybes: Sta 
liną, Molotovą ir visus ki'iis.

Tačiau niekad nekeikia vie
šai Berijos - ir štai dėl ko: 
nėra nė vieno Sov. Sąjungoje 
žmogaus, kurio visi Sov. Są
jungos piliečiai ar suimtieji 
taip bijotų, kaip Berijos. Ta
čiau tada, kai niekas negirdi 
arba jie gali keikti jį tik tarp 
savųjų, tai Berija keikiamas 
tokiais keiksmažodžiais, kokių 
nėra ne tik rusi] keiksmu žo
dyne, bet ir nė vienoj kitoj 
pasaulio kalboj. Tokia jo yra 
nepaprasta galia, kuri įvaro 
baimę net ir mirti pasmerktie 
siems.

Oficialiai Berija yra «minis 
torio pirmininko pavaduotojas 
ir vidaus reikalų minisleris»- 
Tačiau šių sąvokų nieku bū
du negalima lyginti su tais pa 
čiais Vak. Europos valstybių 
terminais. Faktiškai Berija
yra nekontroliuojamas vieš 
pats milžiniško aparato, kurio , 
žinioje yra tiek Sov. Sąjungos 
viduje, tiek užsienyje visokios 
rūšies milicija, pasienio apsau 
ga, technikinė tarnyba. MVD 
'daliniai su specialiomis žudi-’ 
kų komandomis, MVD saugu 
mo tarnyba, jam priklauso 
taip pat visas šnipų ir kontraš 
pionažo aparatas, nesuskaito 
ma daugybė bolševikinių šni-

Gražus l/etu ros vazJts.

Petras Babickas

SVETUR
Kur einu čia svetur, kur tik žiūriu, 
Tik tave, Lietuva, aš regiu, 
Šviesų dangų ir mėlyną jūrą, 
kvapią žemę ir lauką rugių.

Ir ta upė kažkur man matyta, 
Ir tas medis pažįstamas bus, 
Ir tos mielos mažytės paukštytės 
Net ir jos man vis mena namus,'

O nakčia, kai ilsiuos aš sutvaikęs, 
Iškamuotas verguvės dienos, — 
Susigūžęs kampely, it vaikas. 
Siekiu žvaigždžių erdvės mėlynos.

Ir mintis nerami mane verčia
Vis budėt per naktis, ligi ryt..- 
Kad taip taurę gyvenimo karčią 
Užsimerkus išgert — sudaužyt.

Ir nakties glūdume aš svajoju:
Kiek dar plaukti teks marių gilių 
Pasidžiaugt Lietuvos vasarojum...
O paskui — ir numirti galiu.

Iš eil. rink. «Toli niiv Tėvynės», 1946 m.

pi] visose tautose ir satelitinių 
kraštų baugumo organai. Ra
gai jo direktyvas dirba daugy 
bė MVD mokyklų ir institutų, 
ruošiančių specialius šnipus 
užsieniui, «raudonuosius smo 
gikus», atentatininkus etc Kas 
yra per revoliuciją patekęs į 
valdžią, tas turi visados bijo
ti kontrrevoliucijos ir tegali 
savo režimą grįsti tiktai tero 
ru. Į Malenkovo it* Berijos 
draugystę tenka žiūrėti taip 
pat bolševikų akimis. Raudo
nieji, o ypač jų didieji, boiše 
vikinėje teroro valstybėje pri 
pažįsta tik savą, bolševikišką 
kalbą: jie tol žygjuoja drauge, 
kol stipriausiasis iš jų kitą 
priverčia‘tai daryti. Mirus Sta 
linui, Stalino reali jėga pasi
baigė. Dabar kiekvienas mė
gina eiti savais keliais. Atei- 

-t»s parodys, kaip ilgai toji Be 
rijos draugystė su kitais truks, 
i as iš tikro iškils kaip nau
jas «raudonasis caras»?

(B D.)

SKAITYK Iii PLATINK 
«MUSU LIETUVĄ»

Aleksandras Ronkus

Mažojo Namelio Gyventojas
Nuo lietaus ir metų apše

pęs namelis kiokso pačioje 
pamiškėje i'aug žmonių ten 
gimė, užaugo; ir pasenusius 
ir netaiku pasimirusiuskaimy 
nai išnešė į parapijos kapus 
ir palaidojo po aukštais kle
vais, kitus užkasė po beržais 
ar šermukšniais. Nuo seno ma 
žajame namelyje gyvendavo 
didžierjo miško sargas. Basku 
tinis buvo Nikodemo tėvas, 
kuris atpirko iš dvaro namelį 
su išpuvusiais pamatų rąstais. 
Ir jo nebėra: dabar pamiškės 
namelyje įsikūrė dėdė Niko
demas.

Senelis nukaršusia barzda, 
ant pečių nudrikusiais plau
kais primena šv. Rašto prana 
šus, kokius regime išpaišytus 
senose knygose. Keistas Niko 
demo apdaras pervis labiau 
jį skiria iš kitų žmonių: vasa 
romis senelis vilki ilgu baltos 
drobės apsiaustu; liemuo su
veržtas plačia austine juosta; 
pražilusių plaukų kuokštai, 
lyg nukaršusios varpos, drie
kiasi iš po plačių šiaudinės 
skrybėlės brylių. Gal turi arti 
šimto metų, bet iš veido spin 
ksi dar gana žvitrių akių ug

nelės.
Vasaromis miestelio oras 

toks šiltas ir tvankus, o miš
ke tiek daug pavėsio, išsirpu 
šių uogų ir paukščių čiulbėji 
mo. Gražu vasarą miške!

Viend šventadienio popiete 
miestelio kalvio sūnus Juozu 
kas su draugu eina į mišką 
uogauti.

— Gal paimsime pintinėles: 
nebus kur rinkti uogų, siūlo 
Juozukas.

Stasiukas atsivertęs dirste
lia į saulę ir atkerta:

— Maža beliko dienos - ne 
ką bepririnksi.

— Tai eime, Stasiu k.
Nuo miestelio ligj miško 

bus gera varsna. Kartais iš 
tos pusės padvelkia vėjelis, 
ir jausti pušų kvapas. Dvi po 
ros basų kojų bėga kuone te 
kinos. Patekus į mišką, iš pra 
džių kankorėžiai truputį kute 
na padus, bet greitai apsipran 
ta, ir draugai mina visa pėda.

— Stasiuk, verkime mėly
nes ant smilgos, - pataria kai 
vio sūnus.

- - Geriau į pilvą, - atkerta 
draugas.

- Tai nenori nė mamytei 

pa rnešti?
— Mamytei? atsimena Sta 

siukas. ■ Reikia ir jai 1 iiKtu 
vių.

Miškas augštas ir platus. 
Vaikai, pasiraitę kelnaites, 
braido po iiogiemenoj.is. pro 
nuogus .staibius šnera išsil.e 
roję papartynai.

Staiga lyg ir pnsigiisla. šuns 
vampielėjimas

- Ten kažkas sėdi, - kužda 
Juozukas

Miško eilinėje išvysta žmo 
gų, kuris, galvą nekoręs, sėdi 
atsirėmęs į pušies kamieną. 
Vaikai įsidrąsinę ima siausti, 
bet senelis dedasi negirdįs - 
atrodo, kažką galvoja.

— Tegu sau ilsisi - kam 
drumsti ramybę, - sako Stasiu 
kas.

Draugai buvo besiruošią 
palikti tą vietą ir leistis-labi 
au į girios tankumyną, bet 
staiga pašoka didelis vilkinis 
šuo ir, sukdamas,uodega, me 
tąsi tiesiog ant vaikų. -

— Nikodemo šuo! - pažįsta 
kalvio sūnus.

Stasiukas, kuris nebuvo gir 
dėjęs apie pamiškės namelio 
Nikodemą nei žinojo, kuo vai
du jo ištikimasis senatvės d ran 
gas, pers'gaudęs buvo bes
prunkąs į mišką bet tą aki 
mirką pašoka nuo samanų se 
nelis ir riktelia:

— Murza! begėdi, kam gąs 
dini vaikus! Gulk! - pirštu pa 
rodo į samanas.

Šuo paklauso, tik atrodo nu 
siminęs, kad Nikodemas jam 
neleido pa'šdy kauti su vaikais: 
Murza juos be galo mėgsta. 
Dabar jis guli susirangęs į ka 
miiolį ir didelėmis protingo
mis akimis spokso į vaikus

Nikodemas pastebi vaikų 
rankose ant smilgų suvarsty
tas mėlynes.

— Tai uogas renkate?
— Žadėjau mamytei parneš 

ti. Gal nori, dėduk? - pasiūlo 
Juozukas.

-Ink aš beveik miške gy
venu. Dėkui, berniuk.

Tuo tarnu ateina ir Stasiu
kas:

— O, kaip nusigandau! Dė
duk, ar tamstos šuo kandžio
ja?

— Murza? - nustemba sene 
lis. Jis geriausias vaikų 
draugas. - Šuo. tarsi supratęs, 
ką šnieka senelis, patenkintas 
apsilaižo.

-Juozukas, kuris mokykloje 
geriausiai mokėjo paišyti, pa 
reiškiu:

- Dėduk, kai užaugsiu ir 
būsiu dailininkas, aš judu abu 
nu,')•<išysiii. Gera•?

Nikodemas nuo tokiu žodžių 
truputį susimąsto, pnsikrapšlo 
žilą, kaip obelis pavasarį, pa 

kaušį ir atsidūsta:
— Sakai, kai būsi dailinin

kas, nutapysi mane ir Murzą? 
E, vaikeli, nebesitikiu to besu 
lauksiąs: sakoma, jaunas gali 
mirti, senas - turi. Ačiū Die
vui, ir taip gražų amželį pra
gyvenau. Bet kam dabar kai 
bėti apie lokius dalykus: jūs 
dar jauni, o miškas, girdit, 
kaip maloniai ošia.

Senelis atsimena Murzą, ku 
ris buvo išsit esęs nuošaliai 
prieš saulę

-- Murza, eik šen, tik žiūrėk 
kad man būtum mandagus. • 
Šuo, gavęs šeimininko leidimą 
tuoj pasikelia, pasirąžo ir lė 
tais žingsniais, mostaguoda
mas ilga uodega, atstybrina 
prie vaikų. Stasiuku! savo šil 
tu snukiu bakstelia į koją, o 
kalvio sūnui jie buvo iš seni 
au pažįstami - įsidrąsinęs net 
lyžtelia ranką.

— Protingas Murzelis, - glos 
to Juozukas.

Murza tarsi supranta berniu 
ko žodžius: patenkintas mirksi 
savo judriomis šuniškomis aki 
mis. Vaikai nėra matę kito 
tokio šuns - didumo sulig vii 
ku. Pečiai tokie platus ga
lėtų žiemą užklok us į rogu
tes važini’ti. Kalvio sūnus iš 
tėvo buvo girdėjęs, kad Niko 
demas ilgai gyvenęs dideliam 
mieste, pamiškes namelyje įsi

2
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«Neries» Stipendijų 
Fondas skiria 200 

dol. premija.
«NERJEb» Slip. Fondo stei

gėjai: dr. J. Kazickas ir dr. 
K. Valiūnas, bendram posėdy 
je su Fondo globėjais: A. Ei
mučiu, dr. VI. Viliamu ir P. 
Jurkum, svarstė studijuojan
čio lietuviškojo jaunimo pro
blemas ir, norėdami jam pa
gelbėti bei suinteresuoti studi 
javimo galimybėmis ir dar 
nestudijuojančius, nutarė skir 
ti konkursiniu keliu 200 dol.. 
premiją už geriausiai parašy 
tą darbą tema:

Mokslo siekiančio lietuviš
kojo jaunimo problemos ir jų 
sprendimas.

Konkurso dalyviams nusta
tytos tokios sąlygos:

j. Konkurse gali dalyvauti 
tik Lietuvių Studentų Sąjungos 
J. A. Valstybėse nariai ir abi 
iurientai. šį pavasarį bebaigiu 
aukštesniąsias mokyklas, ir 
už J. A. Valstybių ribų gyve
nantieji visi lietuviai studen
tai ir abiturientai.

2. Visas darbas turi sudary 
ti tarp 8 ir 15 rašomąja roaši 
nėle rašytų «dviguba interlini 
ja» puslapių «2000 • 4000 žod 
žiu», kuris atsiunčiamas ar 
įteikiamas Stipendijų Fondui 
iki rugpjūčio mėn. 15 d. Dar 
bas rašomas vienoje lapo pu 
sėje ir pasi'*ašomąs slapy var
džiu, kartu pridedant užklijuo 
tą vok, ant kurio užrašytas tas 
pats slapyvardis, o voko vidų 
je raštelis su slapyvardžiu ir 
autoriaus tikrąja pavarde bei 
adresu. Salia pavardės reikia 
nurodyti kokius mokslus :r ko 
kiarn universitete ar koregijo 
je studijuoja.

3. Darbus įvertinti ir geriau 
šią jų išrinkti sudaryta jury 
komisija, Į kurią pakviesti ir 
maloniai sutiko įeiti dr. Br. 
Nemickas Leon. Dambriūnas 
ir Paulius Jurkus - «Neries» 
Stp. Fondo globėjas.

4. Jury komisijai yra rezer 
vuota teisė, reikalui esant, 
premijų dalyti pusiau, kaip 
ir teisė skelbti spaudoje pre 
mi ją laimėjusį darbą.

5. Jury komisijos nutarimas 
skelbiamas vieno mėnesio lai 
kotarpyje, skaitant nuo rug 
piūčio mėn. 15 d.

Visi konkurso darbai siun
čiami «Neries» Stip. Fondui 

lokiu adresu: Mr. A. Simuos. 
Neris Scholarship Fund. 4! 
W. 82 nd St . New .York 24, 
NY.

A. Simutis
Fondo Pirmininkas

Dr. VI, Viliamas 
Iždininkas

1953 m.

P. Jurkus 
Sekretorius

New York, 
gegužės mėn. 2 d.

— Lietuvos ministeris Lon
done B. K. Balutis Į įteiktą 
britų vyriausybei notą gavo 
britij ministério pirm. Mr. W. 
Churchiliio pavedimu patvir
tinimą, jog įteiktoji nota, apie 
kurią pranešėme Eltos Nr. 
11/1953, yra priimta.

Lietuvos vaizdelis

— Vokietijos kancleris Ade 
n.iueris, lankydamasis Čika
goje, ten kalbėjo su keliomis 
dešimtimis žurnalistų, tarp ku 
riii buvo ir «Draugo» redakto 
rjus Dr. J. Pronskis. Adenau 
erini buvo pateiktas ir vienas 
emigrantų reikalais klausimas, 
būtent: «Vokietijojeyra stiprių 
sąjūdžių tarp atstovų tų tautų, 
kurios Sovietų pavergtos. Kaip 
Bonos vyriausybė žiūrėtų pvz. 
i lietuvių, latvių, estų egzili- 
nių vyriausybių sudarymą?» Į 
tai Adenaueris atsakė: «Many 
čiau, kad ateities vaikimui 
torr s tautoms būtų naudingiau 
savo politinius centrus orga
nizuoti toliau nuo pavojaus zo 
nų, pvz. Londone. Vošingtone, 
New Yorke».

— JAV darbo ministeris M.

MŪSŲ LIETUVA

I’ Durkin gegužės I ios pro- 
g i. pasiuntė -I A V vyriausybės 
ir tautos vardu Lietus os dar
bo žmonėms sveikinimus. Jie 
buvo perduoti per Am. B są. 
Ta pačia proga buvo tai;? pat 
perduoti sveikinimai Ameri
kos darbo žmonių vardu per 
jų atsakingus veikėjus, pareis 
kus drauge reikalavimus, kad 
Sovietai grąžintų ištremtuo
sius baltus atgal j savo tėvy
nes. Pabaltijy būtų pravesti 
laisvi rinkimai, išsikraustytų 
iš jo visi okupantai, o Lietu
vai. Latvijai ir Estijai, kaip ir 
kitoms bolševikų pavergtoms 
tautoms, grąžinta nepriklauso 
mybė.

JAV darbo ministeris pabrė 
žė, jog esminį gerovės daly
ką sudaro laisvė. Amerikie
čiai tol negali būti ramus, kol 

yra pavergti milijonai darbo 
žmonių, Komunistai visur sten 
giasi pirmoj eilėj sunaikinti 
laisvąsias, profesines sąjungas 
ir bažnyčias, ginančias laisvę. 
Amerikiečių vienas iš darbo 
vadų, Reuteris, pasveikinęs 
tironų persekiojamus darbo 
žmones anapus gelež. uždan
gos, pažymėjo, kad Amerikos 
darbo žmones atnaujina įžodį 
kovoti dėl laisvės ir demokra 
tybės. Gegužės 1-ji būtų taip 
pat tinkamiausia proga, kad 
Sovietai paleistų iš darbo ver 
gų stovyklų milijonus su i n, tų jų.

— Lietuviškosios radijo 
transliacijos siunčiamos iš 
Europos tokiu laiku: Amerikos 
Balso siųstuvas Europoje lie 
tėviškąją programą duoda kas

Benys Rutkūnas

Kelio -žiburėliui
Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro lauko kryžkelę - 
tave, gyvasis žiburėli, 
neregima Ranka man iškelia.

Nuskaidrini tu kelią juodą 
duosniuoju spindulių srovenimu; 
save lig dugno atiduodi, 
o nieko neprašai ir neimi,

Kelionėj į miglotą tolį 
degi, per klaidžią naktį vesdamas. 
Tylusis pakeleivio broli, 
spindėk, niekad neužgesdamas!

Kas vakarą, kas naktį vėlią, 
kai danginuos pro lauko kryžkelę - 
tave, gyvasis žiburėli, 
neregima Ranka man iškelia.

dien po 15 minučių Lietuvos 
laiku rytais 6.45 vai. (Vid.Eu 
ropos laiku 4.45 vai.) 251 m 
banga: Lietuvos laiku 12 vai. 
(Vid. Europos laiku 10 vai.) 
25 m. 31 m. 41 m. 49 m banga; 
vakare Lietuvos laiku 21. 45 
va! (Vid- Europos laiku 19.45 
vai.) 251 m, 19 m, 25 m, 31 m 
ir 49 m bangomis, iš Romos 
lietuviškosios transliacijos duo 
damos kasdien nuo 12 35 iki 
12.55 vai. Vidurio Europos lai 
ku šiomis trumpomis bango
mis: 31,35 - 49 m arba mega 

^ciklais 9,57 - 6,91 Vatikano 
radijo siųstuvas lietuvišką pro 
gramą transliuoja 4 kartus 
per savaitę po 15 minučių, bū 
tent -'pirmadienį, trečiadienį 

- ir šeštadienį 20 vai Vid. Eu
ropos laiku 50.26 m, 49. 75m, 
41. 21 m. 31. 41 m ir 196 ban 
gomis. Sekmadjenį transliaci
jos perduodamos 15 vai. Vid- 
Europos laiku 31. 41 m, 25> 
67 m, 25, 55 m, 19 84 m ir 
196 m bangomis.

1953 m. gegužės 23 d

— Buv. D. Britanijos vice
konsului Kaune J. E. Harriso 
nui, anglų k. veikalo «Lithua 
nia’s Fight for Freedom» auto 
riui, dideliam lietuvių tautos 
bičiuliui, dag prisidėjusiam 
prie lietuvių bylos išgarsini
mo britų visuomenėje, rugpiū 
čio 22 d. sueina 8(1 metų. Mū 
sų veiksniai rūpinasi tą sukak 
ti tinkamai atžymėti.

--------r-

1ŠSINOMUOJA kambarys 
vijusiems be vaikų arba vie 
nam asmeniui. Rua Silva Bu
eno, 884 - (Bonde fabrica) 
kaina prieinama kiekvienam, 
tartis su p. Mikolu.

SKAITYK IR PLATINK

«MŪSŲ LIETUVA»

JAU LAIKAS ATNAU'IN- 
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų 
rankose.

kūręs vos prieš kelerius me
tus.

Vaikai norėtų sužinoti, ko
dėl Nikokernas sugrįžo į ma
žąjį namelį, bet labiausiai knie 
ti, iš kur senelis gavo Murzą.

— Dėduk, ar tamsta seniai 
turite Murzą? - klausia maža 
sis. dailininkas..

Juozuko žodžiai, matyti, gi 
liai paveikia senelį - net atsi 
dūsta:

— Tai jus norite šį tą suži 
noti apie Murzą?

Vaikai kuone vienu balsu 
sušunka:

— Papasakok, dėdule, mes 
labai norime.

— Ir apie save, dėdule, - 
įterpia Stasiukas.

— Sėskite kur sausesnė vie 
telė, - mostelia ranka.

— Gulk ir tu, Murziuk: ruo 
šiuos kai ką apie tave papa
sakoti.

Murzos dukart raginti neten 
ka: jis tuoj įsirango į pat ra
to vidurį, ištiesia pirmutines 
kojas ir, padėjęs ant jų drėg 
ną snukį, guli plačiai išplė
tęs akis.

Nikodemas maloniu žvilgs 
niu apmeta mažuosius kiaušy 
tojus ir iš lėto pradeda paša 
koti ne Murzos, o daugiau sa 
vo gyvenimo istoriją:

— Ne viskas man gyvenime 
laimingai klojosi, daug esu 

privargęs, bet niekuomet 
nenustojau pasiryžimo ir ge 
ro ūpo todėl sunkiausias kliu 
tis pavykdavo kažkaip apeiti, 
prisimena senelis.

— Ar tamsta, dėduk, moky 
klą lankei? - pertraukia Juo
zukas.

— O, tai buvo labai seniai, 
taip... labai seniai. Tada mus 
valdė žiaurus valdovas. Jis 
buvo rusas ir mus norėjo to
kiais padaryti. - žiūrėdamas 
į samanas, kalba Nikodemas.

— Piešti, turbūt, irgi mokė?
- pasidomi Juozukas.

— Visko, vaikeli, mokė, vis 
ko po truputį. Tai buvo se
niai, dabar kiti laikai.... - susi 
mąsto senelis. - Mus mokė- 
t k iš rusiškų elementorių. O 
kaip skaudžiai mušdavo, jei 
nugirsdavo kalbant lietuviš
kai!

-• Ir tamsta, dėduk, gavai 
mušti? - pasidomi kalvio sū
nus.

- Visus mušė, visus, - atsi 
mena. Nikodemas.

— Ar lazda, dėduk, mušda 
vo? ■ Stasiukas net pasipurto, 
tarytum lazdos smūgis būtų 
užkritęs jam ant nugaros.

— Ne lazda, liniuote čaižy 
davo. «Atkišk dęlną!» užrikda 
vo mokytojas ir taip imdavo 
šveisti - net liniuotė trūkdavo.

-- Tai iš kur tiek liniuočių 

imdavo? • įsiterpia Juozukas.
— Iš kur? Mums patiems 

liepdavo atnešti.
Nikodemas ir dabar atsime 

na, kaip mokytojas karta įoū 
ko: ««Jeigu dar sykį išgirsiu 
kalbant lietuviškai, už ausų 
iššvilpsiu pro langą».

— Turbūt, labai aukštas bu 
vo mokytojas? - Juozukas, lyg 
ieškodamas su kuo palyginti, 
žvilgtelia į didelę pušį.

— Visai pipiras, bet piktas, 
kaip ugnis, - atsimena Niko
demas

— Bet neišmetė? - klausia 
Stasiukas.

— Gerai mokiausi, tai šiaip 
taip pavyko baigti mokyklą. 
Mano tėvas gyveno mažajame 
namelyje, buvo miško sargas; 
todėl nebuvo iš ko toliau leis 
ti į mokslą. Kada baigiau mo 
kykla, tėvas man patarė mo
kytis amato:

«Mes žemės neturime, o su 
amatu niekur nežūsi. Kam 
maitinti svetimus, kad mūsų 
žmogus irgi gali viską atlikti».

— Tėtė pasakoja, kad ir 
mūsų kalvę seniau vokietis 
laikęs, - pareiškia Jozukas.

— Taip, ir aš dar atsimenu,
- priduria senelis.

— Pasakok, dėduk toliau,
- nekantrauja Stasiukas.

— Man tėvo patarimas pa
tiko, ir nutariau tuojau prade

ti mokslą. Tai nebuvo lengvą: 
Miestelyje tuomet tebuvo vie 
na apskurusi vokiečio kalvė. 
Dvylikos metų turėjau ilgam 
atsisveikinti su tėvu, motina 
ir mažuoju pamiškės nameliu.

- Ar nebuvo liūdna, dė
duk? - susigraudinęs klausia 
Stasiukas.

— Tiesa, buvo truputį g-rau 
du. Atsimenu, tėvas nuvežė į 
stotį - tai buvo mano pirmoji 
kelionė traukiniu. Įsivaizduo
kit, kaip buvo gražu: milžinas 
garvežys apsiputojęs, vemda 
mas juodus dūmus, velka ilgą 

• virtinę plieniniais ratais ve
žimų.

Ir aš, dėduk, esu važia
vęs: kartą skaudėjo dantį - 
mes traukiniu su mama važia 
vome pas daktarą.

— Ak, šitaip, - pastebi Ni
kodemas ir toliau tęsia savo 
kalbą: - Atvažiavus į miestą, 
stoty tuojau aplipo žydeliai 
su botagais rankose:

«Ui, ponaitis važiuok su ma 
nim».

«Kitas tempia už skverno:
«Ui, aš geroi ir pigioi nu

vešiu».
— Ko jie iš tamstos norėjo?

- klausia -Juozukas.
- Iš pradžių ir aš niekaip 

nesuvokiau, tik pagaliau susi 
protėjau, kad tai miesto ve
žikai.

«Dėkui, aš ir pėsčias nuei
siu», - numojau ranka.

— Tuojau susigraibiau kiše 
nėję adresą: kitaip negi bū
čiau radęs meistrą. Šaltkalvis 
buvo dar iš mažų dienų tėvo 
pažįstamas: kartu ganė dvaro 
bandą. Tėvas jam buvo net 
laišką nusiuntęs, kad nori leis 
ti mane mokytis meistrystės. 
«Tegu atvažiuoja», rašė laiš
ke bandos draugas.

— Ar vokietis buvo? - klau 
šia Juozukas.

— Ne. vaikeli, mūsų žmo
gus. Meistrą užtikau dirbtuvė 
je. Atsiraitojęs rankoves kaž 
ką bedirbąs. Iš pažiūros atro 
dė gana malonus, tik ilgi ir 
dar lyg karvės ragai užlinkę 
ūsai darė jį trūputį juokingą.

— Ar jis tamstą pažino? - 
parūpo Stãsiukui.

— Iš kur jam pažinti: nie
kuomet nebuvo matęs. Aš jam 
įteikiau laišką. Meistras užsi 
deda akinius ir palengva aki 
mis vedžioja po išmargintą 
lapą, tik staiga pakelia galvą:

«A, Mikutis! Atseit, tėvas 
atsiuntė. Nori šaltkalviu būti?» 

«Taip, kažin ar sugebėsiu?» 
- atsakau.

«Ar esi ką nors meistra
vęs?» '

«Neteko» pasakiau teisybę. 
«Na, išmoksi, tik netingėk». 
Pirmą vakarą meistras ne-
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Rio de Janeire

PADĖKOS LAIŠKAS

P. Kazys Paškevičius prisun 
tė kun. Juozui Janilioniui to
kio turinio laišką:

Didžiai gerbiamasai Kape
lione:

Negalėdamas kitaip atsidė
koti Tamstai už mano sūnaus 
Mato patai pi n imą-S AMo institu 
te, del kurio padėjai daug ru 
pesnio ir vargo, giliai atjaus 
damas mano džiovininko ir sú 
naus- našlaičio, be motinos 
sunkią padėtį, aš šituo laišku 
prašau viešai paskelbti per 
radio ir mūsų lietuvišką spau 
dą, abiejų musų nuoširdingiau 
šią padėką Tamstai. Aš esu 
dabar laimingas del savo su 
naus, nes jam yra užtikrinta 
iki pilnų metų visai nemoka 
mai užlaikymas, mokslas ir 
amatas Mano vaikas gal bū
tų gatvėje susivalkipjęs jei 
ne Tamstos pagalba ir rūpės 
nis.

Ačiū labai ir duok Dieve 
Tamstai sveikam darbuotis 
musų tautiečių labui.

Pas Kazys Paškevičius

PASTABA DEL ŠIO LAIŠKO.

Gero, susipratusio tautiečio 
Kazio Paškevičiaus sūnus Ma 
taušiukas tikrai šaunus vaikas 
kuriam miela buvo padėti in 
ternuojant jį Brazilijos Vyri
ausybės lėšomis išlaikomame 
SAM’o institute, čia pat Rio. 
Direktorius, pasirašydamas in 
ternavimo aktą, jam palinkę 

jo inžinieriaus laipsnio pasiek 
ti. Aš to paties jam linkiu.

Kun. J. Janiūnais

MŪSŲ PADĖKA. s

Radio valandėlės vadovybė 
yra gavusi iš p. Prano Ziezib 
dviejų šimtų kruzeirų auką, 
kaipo paramą lietuviškos pro 
gramos tolimesniam vykdy
mui

B. Pranui Zieziui tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Prie šios progos paaiškina 
me, kad musų radio valandė 
lės vykdytojai dirba iš pusiš 
ventimo nieko užtai negauni 
mi ir nieko gauti netrokšda
mi: pakanka pasitenkinimo pa 
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"i REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO Į

J. L. GalinsKas Ltda.

Ų BALDŲ SANDĖLĮ.
ATL D lí. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.i I • Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110 
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

s

Neužmiršk apsilankyti Suarão.

Ten yra elektra .visose gatvėse įvestas vanduo. Yra viešbu 
tis, restoranas bažnyčia-,-mokykla. O svarbiausia, kad prie 
visų šių pagerinimų kaina pusiau mažesnė, negu kitų šalia 
esančių sklypų.

ViaAnchieta — nauja autoestrada eina skersai Vila 
Suarão. Taip pat yra ir geležinkelio stotis.

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje.
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sitarnauti lietuvybės reikalui. 
Tačiau turime tekniškų išlai
dų: pv. mokame už muzikali
oj akompaniavimą po 50 kru 
zeirų, o be to, mums reikia 
naujų gaidų, plokštelių ir dar 
kitokių priedų

Paaiškėjo, kad skelbimų for 
moj mes negalim rinkti aukų: 
Radio Vera Vadovybė to ne
leidžia. Tat pasitikim, kad lie 
tuviška visuomenė mus supras 
ir p. Ziezio pavyzdžiu mus 
parems, kad musų veikimas 
per radio nenutruktų, bet dar 
plačiau išsivystytų.

PERSIKĖLĖ SAN PAULIN.

P. Kazys Gaulia jau persike

lė San Paulo Vila Neves rajo 
ne atidaro «armazeną».

Linkime pelningo biznio.

Mūsų Lietuvos skaitytojai 
reikalaukite kioskose
«MŪSŲ LIETUVA»

VAKARAS
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje š. m. birželio mėn. 

6 d., rua Lituania, 67, Mokoje, ruošia vakarą su vaidi
nimais ir šokiais. Bus suvaidinta

: «pavogtoji sužadėtinė»
Jono Skinkio 1 v. komedija. Vaidins, V. Anastasijaus 
scenos mėgėjai, režisuojant p. mok. St. Kubiliūnui.

Po.vaidinimo šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto, 
grojant muziko Goiskio orkestrui.

Pradžia. 20 vai. Pakvietimai gaunami pas Sąjungos 
narius.

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VILA ALPINAAVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

davė jokio darbo:
«Šiandien esi po kelionės 

pavargęs - rytoj pradėsim».
Darbas buvo nelengvas: ma 

žiausią smulkmeną reikėjo dė 
tis į galvą.

— Ar nemušdavo, dėduk?
- klausia Stasiukas.

—Meistras šiaip visuomet ei 
gėsi švelniai, tik kartą, atsi
menu, man šautuvą betaisant, 
kažko užriko:

«Pai ką tu čia padarei!? Ar 
gi taip aš rodžiau?

— Labai, turbūt, dėduk, nu 
sigandote? - glustelia pečiais 
kalvio sūnus.

— Meistras tuojau atsileido: 
niekuomet ilgai nepykdavo. 
Lyg norėdamas parodyti, kad 
nebepyksta, tarė:

«Šį vakarą, Mikuti, gerai 
palakink šunis, rytoj kilsime 
į medžioklę».

- Mano tėtė irgi eina me
džioti, - įsiterpia Juozukas.

— Meistras laikė net du ska 
likus. Mano pareiga buvo la
kinti ir prižiūrėti šunis.

— Ar ir tamsta, dėduk, kar 
tu eidavai medžioti seilę ry
damas, klausia Juozukas.

— Niekuomet meistras vie

nas neidavo. Abu turėjome 
dvivamzdžius šautuvus. Dau
giausia žiemomis medžiodavo 
me: tada miškuose daug pri
drėbdavo sniego - lengviau 
pastebėti žvėrių pėdas.

— Ar miške ir vilkų buvo?
- knieti Stasiukui.

- Daug tose giriose buvo vii 
kų, daug. Per tuos nelabuo
sius ir mano šeimininkas galą 
gavo, - liūdnai linguoja galva 
Nikodemas.

— Ką - vilkai tamstos mels, 
trą sudraskė? - nusigąsta kai 
vio sūnus.

— Nesudraskė, bet... Na, aš 
tuoj viską papasakosiu. Kartą 
buvo gili žiema - sniego pri
vertė iki juostos.

— Eisim medžioti», - pa.siu 
lo meistras: «toks gilus snie 
gas - gal net lokį sutiksime»-

— Lokį kur čia sutiksime, 
bet vilkų gali pasitaikyti», - 
pagalvojau.

Miške užtinkame pėdsakus.
«Ar tik ne vilkų išminta»,

- sako meistras.
Aš pasilenKiu ir atidžiai iš 

tiriu pėdsaki s.
«Vilkai!» - Mes sakame pė

domis, o mūsų šunes skalyda 

mi laksto ten ir atgal. Staiga 
pėdos išsiskiria - matyti, vil
kai nukūrė atskirais būriais.

«Mums reikia sekti pėdomis; 
aš suksiu kairėn, o tu eik tie 
šiai», - siūlo meistras,

Aš pašvilpiu Murzą, o an
trasis šuo nulapnuoja paskui 
šeimininką. Klampoju atidžiai 
į šalis dairydamasis; užtaisytą 
šautuvą laikau rankose. Nie
ko neregėti, tik šunų skaliji
mas pripildo mišką. «Gal vii 
kai jau už šimtė kilometrų?» 
ir užkabinu šautuvą am pe
ties. Tik staiga sudreba miš
kas nuo baisaus staugimo. 
«Vilkai!» - šautuvą griebiu į 
rankas. Nespėjau apsidairyti, 
kaip iš tankių krūmų išsine
ria du baisūs žvėrys žibančio 
mis akimis. Karpydami ausi
mis, lekia tiesiai į mane. Štai 
ga nuaidi mano šūviai, ir vie 
nas vilkas keverst išsitiesia 
sniege; antrąjį tik sužeidžiu. 
Kritusioje kraujo kvapas, ma 
tyti, dar labiau įdūkino sužeis 
tąji: užlaužęs uodegą visu 
smarkumu puola mane. Bai 
mės pagautas, sukteliu: «Mur 
za!» To pakako: šuo žaibu už 
gulė vilką ir beregint perpio 

vė gerklę.
— Dėduk, tai Murza jus iš 

gelbėjo? - klausia kalvio su 
nūs.

— Kad ne jis, man taip pat 
butų atsitikę, kais meistrai, - 
Nikodemas paglosto savo iš
gelbėtoją.

— Ar meistrą, dėduk, vilkai 
paplovė? - drebėdamas klau
sia Stasiukas.

— Ne visai paplovė. Kairė 
je išgirdau šūvį, po to lyg 
žmogus aiktelėjo. Nieko ne
delsdamas, skubinausi į pagal 
bą savo draugui. Murza bėgo 
pirma, ir netrukus radome 
meistrą. Sužeistasis drybsojo 
sniege sukniubęs, šautuvas 
buvo numestas į šalį.

«Galas” mano medžioklėms, 
Nikodemai: Tie nelabieji neti 
ketai užklupo». - Jis neatro'- 
dė perdaug nusilpęs, tik kai
rioji koja ir krūtinė buvo vii 
kų sukandžiotos.

— 'kai jis gyvas liko, dė
duk? — apsidžiaugia Stasiu
kas.

— Netrukus pasimirė: sako, 
vėžys prisimetęs.

O Murzą mirdamas jums 
paliko? -- pasidomi Juozukas.

— Viskas man atiteko, vis
kas - ir dirbtuvė ir šunes: .aš 
jau seniai buvau jo pusinin
kas, o šeimos meistras nepa
liko.

— Kur antrasis šuo dingo?
- klausia Stasiukas.

— Atidaviau savo draugui, 
tik Murza liko pas mane.

— Ar mūsų miškuose, dė
duk, vilkų nėra? - susirūpino 
J uozu kas.

— Nėra, vaikeli, tų bjaury
bių. Per maži miškai, bėra 
k u i; tiems galvažudžiams slėp 
tis.

Saulė pasislepia už miško 
ir pro medžių šakas skleidžia 
prigesususius spindulius. Vai
kai atsimena namus ir, pasi
ėmę ant smilgų suvarstytas 
mėlynes, atsisveikina su Ni
kodemu.

— Sudiev, dėduk, - kužda 
Stasiukas, lyg ko prisibijoda
mas.

Vaikai leidžiasi miško pa
kraščiu, jiems besitolinant, 
Murza, iškėlęs šiltą snukį, se 
ka juos savo protingu žvilgs
niu.
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ia e Comercio de Calçados
Nori, kad «Musų Lietu

va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinam.iausiomis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 — Sãs Paulo SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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® Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai J
Hh 'm
HU , iii.
iii! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ® 
'III skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- |Į|| 
III! mas, kriminalinė ir darbo teisė. i'ĮII
l||| Darbininkams patarimai veltui. ||||
nu . nu

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jįjį 
ir nuo 16,30 iki 19 vai. jįjį

nu uh

|||| Rua Roberto Simonsen. 13 -- 3° — salas 306 • 310 
|Į|i (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) I| 
'll' São Paulo
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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- 
rijausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.LEONAS VARNAÜSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

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

Foto-Studija “BERNARDO”
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 PAULO

JARDIM RIVIERA

■

ptrikâift
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««

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- \\ \ Z nW/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ (
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp ' Tx//
dviejų-e-žerų. Puiki _j_iroga daba, Ųi-gytr žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių. \\

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio- 
tinĮ šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk\, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Eone: 34 5914. šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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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.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARŠIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

IIK/MÂCuf EAIKIKI EIKI! ltda.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

Caixa Postai 3967 
S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI'

AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 37J — SÃO PAULO

GRAŽIAI ĮSIKŪRĖ LIETU 
V1AL

Prieš kelis mėnesius atvy
kusi iš Paranos Kalidratų šei 
ma, Mokoje, av. Paes de Bar 
ros 1775-1779 nusipirko naują, 
gražų dviejų aukštų namą, so 
bradą, kuriame ir apsigyveno. 
Šiaurės Paranoje turi 500 at
kerus, kavos fazendą, ūkį. 
Taip pat Mato Grosso estade 
nusipirko 500 alkierių miško, 
kur medžius iškirtus bus ga
lima užvesti gražus ūkis. Kan 
drotų nuosavybė yra verta ke 
lėta milijonų.

Tačiau visa tai nebuvo iš
lošta loterijoje, ar keno pado 
vanota. Pasiekta darbštumu, 
sumanumu.

Pranas Kondratas, kilęs iš 
Jezno parapijos. Brazilijon at 
vyko 1927 m., dar bildamas 
jaunas vyrukas. Nuvyko i fa
zendas. Savo darbštumu bei 
sumanumu atkreipė fazendų 
savininkų dėmesį ir buvo pas 
kirtas fazendų administratorių

Kandratų šeima su kaimynais 
prie savo namo A v. Paes de 

Barros 1775.

mi. Tvarkydama kitų ūkius ir 
susitaupęs įsigijo, pradžioje 
nors nedidelę, nuosavybę. Vė 
liau, įgijęs daug patyrimo ir 
susitaupęs pinigo įsigijo didės 
nę nuosavybę, fazendą.

Anastazija Kandratienė yra 
kilusi iš Kriaunų apylinkės. 
Brazilijoje sukūrė šeimą. Turi 
sūnų Juozuką, kuris lanko 
São Bento gimnazijos pirmą 
klasę ir dukrelę Marytę Ele 
ną, kuri mokosi Vila Zelinoj 
seselių pranciškiečių moky
klos antrame skyriuje.

Kandrotai mieste apsigyve
no, kad galėtų duoti vaikams 
mokslą. Bet su žemes ūkiu ry 
šių nenutraukia. P. Kondrotas 
dažnai vyksta Paranon pasi
žiūrėti kas naujo fazendoje. 
Džiugu yra, kad šioje atogra 
žų žemėje kaskart vis. daugi
au lietuvių stipriau įsikuria.

— Eugenija Pileckaitė,gyve 
nanti Ponta Grossa mieste ki 
tą mėnesį sumainys žiedus. 
Šiame mieste yra apie penkios 
lietuvių šeimos. Daugiausia 
darbo yra medžio pramonėje.

LIETUVIAI TĖVAI, ATLIKI
TE PAREIGĄ.

Lietuvių tęvų pareiga yra 
išmokinti jaunąją kartą lietu 
vių kalbos. Tuo tikslu visoj 
eilej mokyklų yra lietuvių 
kalbos pamokos: Vila Anasta 
cio, Mokoj, Vila Beloj, Vila 
Zelinoj. Mokyklos yra, moky

tojai laukia mokinių Už lie
tuvių kalbos pamokas jokio 
mokesčio neimama. T.-iigi są 
lygos yra. patogios. Reikia tik 
iš tėvų pusės daugiau apdairu 
mo ir pareigingumo - siųsti 
vaikus į lietuvių kalbos pimio 
kas. Lietuvių kalbos pamokų 
lankytojų galėtų būti du tris 
kartus daugiau. Nemaža tėvų 
numoja ranka į lietuvių kal
bos pamokas. Gaila, bet taip 
yra.

— Vila Zelinoje pradėtos 
jaunučių choro repeticijos 
trečiadieniais. Į chorą kvieči 
ami mokyklinio amžiaus ir 
pirmų gimnazijos klasių moki 
niai. Jaunučių choras yra pa 
grindas jaunimo chorui.

— Ateinantį sekmadienį, ge 
gūžės, mėn. 31 d. 15 vai. gim 
nazijos salėje Vila Zelinoje, 
Campos No os gatvėje, 
L.K. Bendruomenės choro rė 
mėjų suvažiavimas. Progra
moj bus pranešimai bei disku 
sijos apie choro veikimą, me 
nine programa, vaišės ir pasi 
linksminimas.

— Gegužės mėn. 17 d. Mo
koje įvykusiame Lietuvių Są 
jungos Brazilijoj susirinkime 
aptarti • i.nainieji Sąjungos ręi 
kalai. Tarp jų ir vakaro ren 
girnas, kuris bus birželio mėn.
6 d. Mokoje, S-gos patalpose.

— P. Al. Polišaitis, Lietuvos 
konsulas São Pauly yra pa
kviestas L.K. Bendruomenės 
choro garbės rėmėju. Daly
vaus ir choro rėmėjų suva
žiavime.

— Pirmasis «M.L.» redakto 
rius ir iliustratorius dailinin
kas Vi. Vijeikis, dabar gyve
nantis Čikagoje, leidžia lietu 
vių vaikams skiriamą mėnesi 
nį laikrašti «Tėviškėlė». Lai
kraštis yra gražiai iliuostruo 
tas, turiningas ir todėl vaikų 
mėgiamas. «Tėviškėlės» adre 
sas: 2313 W. 91 St Chicago 
2q, Illinois USA.

— Liet. Kat. Moterų Drau
gija paskutiniame savo susi
rinkime nutarė švęsti 15 me
tų Draugijos veikimo jubilėjų, 
liepos mėn. 26 d, per šventą 
Oną

— L.K. Bendruomenės cho 
ro maestro muzikas Al. Am- 
brozaitis pasirašė sutartį su 
São Paulo estado simfoniniu 
orkestru, kuris pradės darbą 
birželio mėn. pradžioje.

— Yra atėjęs iš Lietuvos 
laiškas Jonui Sakalauskui. 
Laiškas iš Lietuvos išleistas 
pradžioje kovo mėn.

— Gegužės mėn. 14 d. Vila 
Beloje, Saudades gatvėje 17 
nr-, mirė Vincas Rakietis 65 
metų amžiauš, kilęs iš Gegu
žinės parapijos, Jočionių kai 
mo. Paliko dukterį ir 4 sūnus.

— Gegužės mėn. 15 d. skil 
vio operacijos metu, Manda- 
qui ligoninėje, mirė Ana Klitin 
kevičienė-Lenktaitytė, gimu
si Luksemburge. Paliko nuliu 
dime vyrą Juozą, dukrelę OI 
gą, mažametį sūnelį Juozuką, 
motiną, tris brolius, tetas ir 
dėdes. Kliunkevičiai ir Lenk- 
taičiai gyvena Quarta Parada, 
Bocaina gatvėje 498.

— Kanadon paskutiniu me 
tu įsileidžia tik artimuosiu gi

DĖMESIO! SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS 31 DIENĄ

L. R. K. BENDRUOMENĖS CHORO VALDYBA
Š A U K I A

1-ajį CHORO RĖMĖJŲ
S U V A Ž I A V 1 M Ą ,

kuris įvyks š. m. gegužės mėn. 31 d. 15 vai 
Vilos Zelinos gimnazijos naujoje Salėje.

Choro Valdyba maloniai kviečia visus savo narius rėmė
jus dalyvauti šioje choristų ir rėmėjų .susiartinimo 

šventėje.

Antanas-Algirdas Stasiukynas ir. Lidija Venceviciūtė, gegužės 
mėn. 30 d. 18 vai. Vila Zelinoj sumainys žiedus. Abudu jau
nieji yra gimę São Paulyje Jaunoji baigė Vila ZeHnoje se
selių pranciškiečių pradžios mokyklą. Po to dar mokėsi na 

mų ruošos mokykloj. Jaunieji yra susipratę lietuviai.

mines: brolius, seseris, tėvus, 
vaikus. Platesnei imigracijai 
kolkas durys uždarytos.

— Al. Vinkšnaitis V. Zelino 
je, Rio Feio gatvėje nusipir
ko sklypą ir ruošiasi statyti 
namą.

LIETUVIU MOKSLININKU.
DĖMESIUI

Vokietijoj yra organizuoja
ma Baltijos Mokslininkų drau 
gija institutas (Forschungsins 
titut), kurį sudaro lietuvių, 
latvių ir estų mokslininkai. 
Lietuvius atstovauja prof. A. 
Maceina. Šitas institutas nori 
surinkti lietuvįų, latvių ir es
tų mokslininkų adresus, pa 
gal-kuriuos bus išsiuntinėtos 
anketos. Iš lietuvių pusės tas 
darbas pavestas atlikti Dr. VI. 
Literskiuui (Adresas: August
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AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZĘLINA — S. PAULO

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrafos na Junta Comercia 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISS1MOKÉJIMU1.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

dorf b. Detmold, Germany 
,Br. Z.) Iš sugražintų anketų 
{ uis sudaryta kartoteka. Į šį 
i'.istitutą kviečiami baigusieji 
aukštąjį mokslą, jei su moks 
lu kada nors kiek užsiėmė ar 
užsiima.

-- Lietuvių Vienybės Sąjūdį 
Vlike atstovauja Dr. VI. Li
terskis. Taip pat priimtas VLI 
Kan ir Mažosios Lietuvos re- 
z sientų atstovas.

— Doleris vėl pakilo. Rio 
de Janeire parduodamas už 
Cr. 45,50, o perkamas už 
Cr. 44,50

— Argentinoje vėl pradėjo 
veikti amerikoniškos žinių 
agentūros.

— Amerikos žurnalisto Oa 
tis palluosavimo iš Čekijos
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kalėjimo praši
weris. Žurn;WWWP®^I^WWB
Amerika nuėmė kaikuriuos 
Čekoslovakijos prekybai su
varžymus.

• PRANEŠIMAS

Gegužės 24 d. 14 vai. D. L. 
K. Vytauto Vardo mokyklos 
salėje bus švenčiama Motinos 
Diena, į kurią prašoma visus 
ko gausiausiai atsilankyti. Pro 
grama bus įvairi ir įdomi, ku 
rią atliks lietuvių kalbos pa
mokų klausytojai ir skautukai.

— Kviečiame visus mūsų 
bičiulius ir pažįstamus daly
vauti Mišiose - egzekvijos 
už mūsų šeimos mylimo as
mens A.fA. Veronikos Masie- 
nės vėlę, kurios įvyks šio 
mėn. 27 d., 7.30 vai., Vila Ze
linos bažnyčioje.

Masių Šeima

— Prancūzijoj vėl’vyriausy 
bės krizis. Renė Mayer kabi
netas negavo" pasitikėjimo.

— Amerikos senatorius Mac 
Carthy žiniomis anglai davė 
pora savo laivų komunistinės 
Kinijos kariuomenei pervežti. 
Senatorius sako, kad toks jvy 
kis yra pirmas istorijoj. Korė 
joj kiniečiai anglus žudo, o 
anglai Kinijos pakrantėmis 
perveža jų kariuomenę.

— Prezidentas Eisenhower 
antroje birželio mėn. pusėje, 
Bermudas saloje šaukia. Pran 
cūzijos ir Anglijos ministerių 
pirmininkų pasitarimą. Šita? 
pasitarimas bus pasiruošimas 
būsimoms deryboms su Malen 
kovu. Vakarams yra svarbu, 
kad susitikus su Kremliaus 
diktatoriais būtų laikomasi vie 
nos" nuomonės.

TITO

Jugoslavijos diktatorius del 
santykių su komunistine Ru
sija pareiškė, kad prie dabar 
tihiu aplinkybių nėra galimy 
bės keisti santykius su Rusija. 
Kad Rusija jau veda draugi n 
gesnę politiką su kaimynais 
privalo paremti konkrečiais 
faktais. Tito del Maskvos nu 
sišypsojimo nemano pulti Ma 
lenkovo glėbin. Todėl visos 
baimės, kad Tito vėl gali su 
sigimio.iuoti su Rusija yra be 
pagrindo.

(OMUNISTAI

daro ir taip. Žiniomis iš Lie 
tuvos, kai atgal grįžo Lietu
von komunistai, «Tėvynės Bal 
se» paskelbė neva pasikalbė
jimą su Vilniaus arkivyskupu 
Reiniu. Apie pasikalbėjimą 
arkivyskupas sužinojo tik L 
laikraščio. Sekantį sekmadie
nį įspėjo tikinčiuosius, kad nė 
ra davęs jokio pasikalbėjimo. 
Po kelių dienų arkiv. dingo.

Reta proga geroj vietoj nusi
pirkti žemės

SKLYPĄ
Parduodamas, šalia spaustu 

vės ' (av. Zelina 706) žemės 
sklypas. Vieta tinkama indus 
trijai, bizniui ir rezidencijai. 
Arti prie bažnyčios aikštės. 
Daugiau informacijų gauti pra 
šorai kreiptis šiuo adresu: 
Rua Doze nr. 39 Vila Zelina.

PASINAUDOK PROGA

nusipirkdamas du nąujus ar- 
mazenus .su gyvenamais na
mais dviejų aukštų, sobradais. 
Kiekvienas viršuje turi du 
kambarius, salę, virtuvę, prau 
syklą. Atskiri įėjimai. Staty
ba pirmos rūšies. Minėti arma 
zenai randasi Vila Zelinoje 
av. Zelina 1210 - 1212.

Daugiau informacijų gauti 
kreiptis:

Largo São Bento 40, kalbė 
ti su savininku Jorge.
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