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Plačiame pasauly.
Prancūzijos parlamentas 

patvirtino kovo m. 26 d. galu 
tinai patvirtino Paryžiaus ir 
Londono sutartis, taigi ir Vo
kietijos apginklavimą. Rusai 
savo grūmojimų neįvykdė-ne 
nutraukė su Prancūzija nė vi 
enos sutarties.

Dabar susitiks su rusais.
Bendrai visi Vakarų politi

kai niekad neatsisakė derybų 
su Rusija. Bet jų nesutiko 
pradėti neužtvirtinus Paryži
aus ir Londono sutarčių. Ka 
dangi minėtos sutartys suinte 
resuotų kraštų yra patvirtia 
tos, tai susitikimas su Kremti 
aus valdovais yra laisvas. A 
pie tai jau..Vakarų sostinėse 
kalba ir ruošiami susitikimo 
projektai. Maskva iš savo pu 
sės, irgi daro nuolaidu ir ro 
do taikingesnę nuotaiką. Ki
tas klausimas, kiek iš “keturių 
didžiųjų” konferencijų bus 
naudos. Gal tik proga išlošti 
laikui.

Prez. Eisenhower
Mano, kad Kinijos komunis 

tai dar kolkas nepuls Matsu 
ir Guamoy salų, nes nėra pa 
kankamai pasiruošė. Kariuo 
menės vadovybė verčia pre
zidentą aiškiai pasisakyti, ar 
puolimo atveju Amerika gins 
minėtas salas. Prez. Eisenho 
wer vis delsia atsakyti.

Austrijos
Ministeris pirmininkas Juli 

us Raab, užsienio reikalų mi 
nisteris Figl ir keletą kitų 
aukštų pareigūnų, balandžio 
mėn ii d, važiuos Maskvon. 
Austrai daro visus galimus 
žygius, kad galutinai atgauti 
politinę nepriklausomybę-pa 
naikinti okupaciją, r
Spėliojimai apie Molotovą
Užsienio spauda šiomis die 

mis rašė apie Malenkovo Ilki 
mą. Vieni spėja, kad jis su 
imtas, kiti kad jau sulikviduo 
tas, treti, kad kur nors už U 
ralų išvykęs, kaip elektros e 
nergijos ministeris, elektros 
jėgainių patikrinti.

Šiuos spėliojimus daugiau 
šia sukėlė Švedijos inžinierių 
ekskursija Rusijoj. Jie aplan 
kė keletą elektros jėgainių. 
Juos lydėjo ir jie matėsi su 
gana ankštais valdininkais, 
bet Malenkovo niekur nematė 
ir spauda apie jį nie 
ko nerašo. Kad Malenkovą 
ištiktų Berijos likimas, nieko 
nebūtų nuostabaus, nes Rusi 
joj politinių priešų, ar politi 
nių konku entų žudymas yra 
paprastas reiškinys.

Argentinoj

Bažnyčios ir valstybės kon 
fliktas dar paaštrėjo. Vysku 
kams paskelbus ganytojišką 
laišką, kuris buvo skaitytas 
visose bažnyčiose praėjusį 
sekmadienį, peronistai dar la 

biau įsiuto ir savo spaudoj 
nekultūringais išsireiškimais 
puola vyskupus. Keturiems 
mėnesiams yra uždraustos vi 
ešose gatvėse ir aikštėse pro 
cesijos, susirinkimai.

Olandijos Parlamentas

Irgi 76 prieš 6 balsus komu 
nistų patvirtino Paryžiaus ir 
Londono sutartis.

Kodėl Argentinoje 
persekiojami katalikai?

Kiekviena diktadūra nore 
dama kuo ilgiau išlaikyti sa
vo rankose valdžią, neleidžia 
pasireikšti opozicijai. Tą opo 
žiniją mato ir ten, kur jos vi 
sai nėra. Pav. Katalikų Baž 
nyčia yra virš politinių parti 
jų. Tačiau diktatūra paliečia 
reikalus, kuriais yra pareigos 
ir Bažnyčiai rūpintis, pav. 
mokyklų, moterystės klausi
mai, Bažnyčia negali tylėti, 
kai jos teisės yra valdžios 
uzurpuojamos. Dėl šios prie
žasties kilo kova su Hitleriu, 
Mussolini, o dabar su Peronu.

Antras Perono siaubas bu
vo kai išgirdo, kad katalikai 
norėdami turėti svaresnį žo
dį krašto gyvenime, pasiryžo 
suorganizuoti politinę partiją 
krikščioniškos ideologijos pa 
grindais. Katalikų politinė 
veikla savo atsakomybe ir for 
mali&i nieko bendra neturi 
su bažnyčia. Katalikai, arba 
plačiau, krikščionys šias 
partijas organizuoja kai jiems 
nėra priimtinos kitų partijų 
programos. Argentinos katali 
kų sumanymas suorganizuoti 
savo politinę partiją, krašte 
kuriame vis dėlto yra daugu 
ma katalikų, nugąsdino Pero 
ną ir pradėjo persekioti kata 
likus.

Amerika

Yra pasiruošusi greitu laiku 
apginkluoti Vokietiją sulig 
Paryžiaus sutartimi, pareiškė 
senatorius Robert Anderson.

Didžiųjų konferencija ir 
Lietuva

Vadinami keturi didieji, ku 
rivos sudaro Amerika, Angli 
ja, Prancūzija ir Rusija, už 
mėnesio kito susirinks tartis 
tarptautinės politikos klausi
mais. Iš jų bus svarbiausi, 
pagrindiniai Vokietijos ir Aus 
trijos klausimai. Vargu kuris 
nors iš didžiųjų tars žodį Lie 
tuvos reikalu, nenorės didinti 
labai sunkiai išsprendžiamų 
klausimų skaičių-

Yra tikra, kad Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas, ALTas ir kitos organiza
cijos Įteiks memorandumus 
Lietuvos reikalu. Pageidtuti 
na būtų šitokiais atvejais, kad 
ir daugiau telegramų ar laiš
kų pasipiltų, iš visos laisvo 
pasaulio, kur tik yra lietuvių 
prašant, kad kuo greičiausiai 
okupantas pasitrauktų iš Lie 
tuvos. Dovanai laisvės mums 
niekas neduos. Ir jei mes pa 
tys mums opių klausimų ne 

kelsime, kiti per daug mumis 
nesisielos.

CHURCHILL
Anglijos ministeris pirminiu 

kas pasitrauks iš vyriausybės 
ir politikos del senyvo amži
aus, 82 metų. Jo vietą užims 
Anthony Eden.

— Čekoslovakų diplomatas 
Richaud Sedlacek, gavo iš 
vyriausybės Įsakymą grįžti į 
savo kraštą. Vieton Čekoslo 
vakijon, kartu su savo šeima 
nuvyko Londonan.

- Iš Berlino pranešama, 
kad vienas sovietų kariški 
pabėgo anglų zonom

Pulkininką Lysikov 
vakarų zonoje aplankė jo tė 
vai ir per pustrečios valandos 
Įkalbinėjo grįžti Sūnus atsija 
kė patenkinti tėvų prašymą.

— Italijos ministeris pirmi 
ninkas Scelba ir užsienio rei 
kalų ministeris Martino šią 
savaitę lankėsi Kanadoj ir 
Amerikoj. Su Amerika pasira 
šyta komercinio pobūdžio.visa 
eilė sutarčių ir aptarti tarp 
tautinės politikos klausimai.

— Chile į paskutines Pietų 
Amerikos futbolo kampionato 
rungtynės, Santiago mieste 
buvo tiek daug žmonių, kad 
stadionas jokiu būdu negalėjo 
talpinti Dvidešints tūkstančių 
žmonių buvo priversti likti už 
stadiono vartų, kurie jėga 
bandė veržtis vidun. Per stum 
dymą-i buvo mirtinai sužeisti 
vėliau mirė, virš 50 buvo sun 
kiau ir lengviau sužeistu. 
Rungtynes laimėjo argentinie 
čiai prieš čiliečius 6:1.

— Chile senatas pasiūlė 
prezidentui Ibanez atsistaty 
dinti. Chiles valstybinio ban 

Malonu prisiminti gražius* Lietuvos klonius.

ko penki tūkstančiai tarnauto 
jų streikuoja sąryšyje su bau 
ko tarnautojų sindikato kaiku 
rių narių areštu.

Brazilijoje
— Adhemar de Barros su 

savo šeima trumpoms atosto
goms išskrido Europon.

— Kandidatai Į prezidentus 
dar neišryškėjo. Dar eina tarp 
partijų derybos bei pasitari
mai. Taip pat neaišku koki 
bus kandidatai į São Paulo 
prefeitus. Kaip jau žinoma, 
prefeito rinkimai supuls su 
prezidento ir vereadorių rin
kimais.

— Su surastais naftos šalti 
niais Brazilijos šiaurėje yra 
didelio susidomėjimo.

Brazilijos Senatas

Atmetė pasiūlytą “Petrobraz” 
statuto pakeitimą ta prasme, 
kad kompanijoj) naftai eksplo 
ruoti duoti galimybės įeiti ir 
svetimšalių kapitalui ir pačią 
kompaniją paversti privačia, 
ne valdžios žinioj esančia 
kompanija. Reiškia pati vy
riausybe organizuos naftos 
traukimą iš žemės ir savo ka 
pitalu.

Argentina, pasielgė priešin
gai. -Ji leido dalyvauti sve
timšalių kapitalui naftos eks- 
ploracijai.

SÃO P A U L Y J E
Balandžio mėn 1 d. iš įvai

rių estado Įstaigų bus atleista 
8000 valdininkų.

— Kultūros Fondas Cleve- 
lande, sėkmingai veikęs 1950 
- 1854 metais, dabar Įjungtas 
į \ etos let. Bendruomenę.

Kultūros reikalais rūpinasi b- 
nės švietimo - kultūros sky
rius.

— Disertacija apie Lietuvos 
okupaciją. Magistras teisin. 
K. Truska yra parašęs Mon- 
trealio un - turi dirsertaciją 
tema “Lietuvos aneksija”. Ir 
ateityje norima, kad juo dau
giau būtų rašoma darbų pana 
šiomis aktualiomis temomis.

— Kanados ir JAV lietuvių 
spaudoje buvo plačiai pami-, 
nėtas neseniai Vokietijoj per 
sprausminių lėktuvų susidūri
mą žuvęs Kanados karo avia 
cijos lakūnas Algimantas Na- 
vikėnas. Jis su savo tėvu tar 
navo Vilniaus lietuvių savisau 
gos daliniuose ir iš Lietuvos 
abu pasitraukė unifomuoti. Į 
Kanadą išvyko 1948 m. Baigęs 
pilotų mokykla buvo paskir
tas vyr. leitenantu ir tikėjosi 
būsiąs vienu iš pirmųjų išlais 
vintosios Lietuvos lakūnų. Iš
kilmingai palaidotas Zweibru 
eckene. Vokietijoje.

— -Jung. Amerikos „Valsty- 
bės. Amerikos Lietuvių Mo
kytojų Sąjungą atsidėjusi rū
pinasi išlaikyti tame krašte 
lietuvybę, ypač jaunojoj kar
toj. Mokytojai, gyveną įvairiu 
ose kraštuose, paraginti susi 
pažinti su tų kraštų pasiektai 
siais švietimo srityje laimėji
mais. Paskiausiu metu sndary 
ta studijinė komisija N. Lietu 
vos švietimui planuoti remian 
tis tiek musų nepriklausomo 
gyvenimo švietmo patyrimu 
bei laimėjimas, tiek svetimų 
jų pažanga, tiek ir ateities 
reikalavimais, Komisiją suda
ro: M. Varnienė - vaikų dar
želių problemoms, K. Meško
ms pradžios mokyklos, P. 
Maídeikis - pradžios mokyklų 
mokytoji; parengimas, St. Rn 
dys - vid. mokyklos, M. Kri
kščiūnas ir Ign. Malinauskas -

(pabaiga 6 pusi.)
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Plačiai nuskambėjo Lietu
vos Nepriklausomybės 37 me
tų sukakties minėjimai po vi
są laisvąjį pasaulį, kur tik gy 
vena musų tautiečių. Tai bu
vo ne tik apeliacija Į pasau
lio sąžinę, supažindinimas su 
Lietuvos byla ir pavergtųjų, 
likimu okupuotoje tėvynėje 
arba Sibiro ištrėmime, bet ir 
drauge iš naujo įsipareigoji 
mas kovoti dėl laisvės toliau 
iki galutinės pergalės. Ir Va 
sario 16 sios minėjimai suda 
ro dalį kovos dėl laisvės, 
kaip visai teisingai pastebė
jo tai progai skirtame savo 
vedamajame įtakingasis J. V. 
dienr.* «N. Times». Lietuviai 
savo bylai ginti suranda vis 
daugiau draugų ir tarp sveti
mųjų, o ypač galingiausioje 
pasaulio valstybėje, JAV-se. 
Musų reikalas, musų siekimai 
ir pastangos vis daugiau sve 
timųjų įvertinamos.

Minėjimai šiemet vyko šū
kiu: ne tik rūpinkimės tėvy 
nės likimu, jos bylos gynimu 
ir garsinimu, jos laisve, bet 
taip pat ruoškime laisvės ko 
votojų ateičiai, neįeikime nu 
tausti jaunajai ir pačiai jau 
niausiajai kartai. Kad ir nu 
siskųsta vienu kitu dalyku, 
emigrantiniu smulkėjimu trem 
tyje, skaldymuose, kai kur 
tremtyje pasireiškiančių gąl 
ir neišvengiamai apsnūdimu 
etc, tačiau iš tikro Tėvynės 
likimas rūpi visiems mūsų 
tautiečiams be pažiūru ir įsi
tikinimų skirtumo, krašto iš- 
vadaAimo reikalas stovi aukš
čiau visų kitų reikalų ir aps
prendžia visą lietuvių veikią. 
Kad būtų galima šiame vei 
klos bare pasiekti geresnių 
vaisių, buvo viešai mesta siū
lymų, jog, rasi, reiktų visą 
veiklą daugiau konkretizuot, 
Vasario 16 - sios aktą pratęs
ti sunmju užsidėgimu, kovoti 
dėl Lietuvos likimo naujais 
konkrečiais veiksmais.

Čia ypač įsidėmėtini prof. 
J. Kaminsko, pasižymėjusio 
senosios kartos veterano, per 
Nepriklausomybės šventės mi 
nėjimą New Yorke pasakytie
ji žodiai. Prof. -J. Kaminskas 
pažymėjo, jog pavergtoji Lie
tuva įpareigoja mūsų tautie
čius visomis jėgomis stengtis, 
kad Lietuva būtų išlaisvinta. 
Kiek tos pastangos bus sėk
mingos. priklausys ir nuo pa
čių lietuvių. Vasario 16 - sios 
aktas buvo tautos valios pa
reiškimas. kad ji ryžtasi gy
venti laisva. Kad tikrai laimė 
tume, turime ką tik galėdami 
daryti, jog pasaulio įvykiuose 
Lietuva nebūtų užmiršta, kai, 
Vakarų padedamos, iš bolše
vikinio pavergimo laisvos kel 
sis kitos tautos. Toji laisvė 
turi būti patikrinta ir Lietu
vai. Šiuo metu tai yra mūsų 
svarbiausias uždavinys. Prof. 
J. Kaminsko pareiškimu, jis 
kiekvienam iš mūsų stato ka. 
tegorišką reikalavimą - kad 
nepaskęstume savo kasdieny
bėje, kad rūpinimasis Lietu
vos ateitimi būtų mumyse 
nuolatos gyvas ir veiksmin
gas, kad.širdimi neužmirštu
me, kas dabar dedasi Lietu
voje. Nurodęs, kad taip mus 
įpareigoja Vasario 16 - sios 
aktas, prof. J. Kaminskas pa
brėžė: “Vieningos pastangoms 
reikalinga ir vieninga vado
vybė. Mes mokėjome ją suda 
ryti žiaurios Hitlerio okupaci 
jos metais ir išlaikyki iki šiai 
dienai. Ta vadovybė yra V y 
riausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas. Išlaikyti vie
ningą vadovybę ir toliau, kai 
dabar! iė tarptautinė padėtis 
gali dar trukti metais, kai ir 
VLiKo i ž lav'n:ai vis sunkė 
ja, šiandien mums labiau bū
tina, kaip kada nors praeity 
je. VLIKas, daug iki. šiol nu

veikęs, nėra be ydų. Tiek są 
lygos, kuriose VLIKas dabar 
dirba, tiek ir jo pajėgumas 
neleidžia jam pilnai atlikti 
skirtąjį uždavinį. Tačiau VLI
Kas reikia visokeriopai remti. 
VLIKas reikia sustiprinti ir 
patikrinti jam sąlygas, kuriose 
jis galėtų sėkmingiausiai vei
kti, ir tai yra visų mūsų pa
reiga, kad ir kokiai srovei 
organizacijai bepriklausytu
me.

Deja, taip nėra VLIKas jau 
ištisi metai yra ne tik kriti 
kuojamas, bet sistemingai puo 
lamas, prikišant jam būtų ir 
nebūtų nesugebėjimų ir net 
prasižengimų. Tai yra paraus 
tinis darbas, siekiąs VLIKą 
nuvertinti, mažinti jo autori
tetą, skaldyti vieningas mūsų 
pastangas. Ar tokiais norais 
vadovavosi tie, sutarę ir pa 
sirašė Vasario 16 - sios aktą?

Neprivalome būti akli ir 
nematyti musų negerovių. Ne 
privalome būti tų negerovių 
abejingi stebėtojai. Lietuvos 
laisvinimo reikalas yra mūsų 
reikalas Už juo sėkmingą 
rūpinimąsi esame atsakingi 
ir mes prieš pavergtąją Lie
tuvą, prieš tuos mūsų brolius 
ir seseris, kurie vargsta ir 
žūsta. Sibire, kuriems tenka 
pačioje Lietuvoje vilkti skur
do ir pavergimo nejsivaizduo 
jainai sunkią naštą. Stodami 
už Vl.IKo, kaip vyriausiojo 
vadovaujančio organo, išlai- 
kimą, turime jam kuo tik ga
lėdami padėti, sudaryti taip 
pat materialines jo veiklai 
sąlygas, j; sustiprinti. Turime 
atlikti, kas mums patiems pri 
dera Mes tik tuomet būsime 
tikrieji Vasario 16 ■ sios akto 
'paveldėtojai, jo pavedimo vy
kdytojai, verti mūsų kovoju 
sios ir kovojančios tautos jei 
ypač dabar mokėsime paro
dyti vieningą pasiryžimą Lie
tuvą laisvinti - ir kad išlai- 
vintąjį mūsų kraštą atkurtume 
nepriklausomam, pilnos denio 
kr&tijos pradu pagrįstam gy
venimui”.

Vasario 16 d. akto signata
ras prof. M. Biržiška kiekvi- 
enam lietuviui viešai pastatė 
klausimą: “kur ta,vo vieta tau 
tos kovoj”? Kiekvienas turis 
atsakyti pats sau nuoširdžiai 
ir atvirai, ar jis daro visa, 
kas reikia, savo paties ir sa
vo artimųjų ištikimybei išlai
kyti savo Kalbai, Tąutai ir 
Tėvynei prieš supančias sve
timybės bangas? Kur yra kiek 
vieno vieta kovoje su tau 
tos ir tėvynės pavergėju? 
“Taigi, ne svetimas nuodėmes 
skaičiuokime • darbarties ir 
ateities - spaudoje ar savo 
tarpe, tik kiekvienas savo są 
žinę pakratykime ir ką joje 
radę netvarkoje, muškimės į 
savo krutinę ir pakilę stoki
me į darbą”. Prfelatas K. Šau 
lys. trečias's Vasario 16 d. 
akto signataras, šiuo metu gy 
venąs laisvajame pasaulyje, 
Tu’ etų vos Nepriklausom y b ės 
37 metų sukakties proga 
taip pat pareiškė tvirtą ir ne 
palaužiamą įsitikinūną. jog 
Lietuvai ir vėl išauš laisvės 
aušra. Tik visi turi atsidėję 
to siekti, už tai kovoti.

Tam mus įpareigoja ir Va
sario 16 - sios aktas.

— Ryšium su popiežiaus Pi 
jaus XII 79 m. amžiaus ir vai 
nikavimo metine sukaktimi 
VLIKas pasiuntė jam sveiki 
nimo telegramą, prašydamas 
palaiminti lietuvių tautos iš 
laisvinimo pastangas, kad pa 
vergtoje Tėvynėje vėl įsi vieš 
patautų- laisvė ir taika Popie 
žius, savo atsakymo telegra 
moj padėkojęs už sveikinimą 
ir linkėjimus, suteikė savo pa 
laiminimą.

— Šv. Tėvas sukakties pro 
ga yra gavęs daug sveikini 
mų iš viso pasaulio. Popiežius 
Pijus XII yra nekartą paro 
dęs didelį palankumą visiems 
pavergtiesiems ir pareiškęs, 
kad meldžiasi už Lietuvą ir 
lietuvių tautą. Sukaktį minint 
jo nuopelnai lietuviams buvo 
išryškinti spaudoje ir per 
įvairius užsienio radijus.

— VT pirmininkas K. Žal 
kauskąs ir URT valdytojas 
Dr. P. Karvelis Muenchene 
turėjo pasikalbėjimą su ven 
grų Tautinio Komiteto Euro 
pai pirmininku buv. užs. reik, 
ministeriu, ats. gen. G. Hen- 
nyey. Vengrų nepriklausomy
bės šventės proga JAV. užs. 
reik min. Dulles paskelbė pa 
reiškimą, jog laisvė Vengri 
jai vieną dieną vis tiek išauš 
Vengrams nuoširdžius ImKė 
jimus perdavė taip pat mūsų 
laisvinimo veiksmai.

— Dr. A. Maceina buvo at 
vykęs į Vykdomąją Tarybą. 
Kalbėtasi apie Baltų Instituto 
bendradarbiavimą su lietuvių 
latvių ir estų egzdiniais veiks 
niais. Pagal susįda'’tįsią tvar 
ką šiemet š eilės ins
litui pirmininkaus metus lai 
ko Dr. Z. Ivinskis.

- Amerikos Lietuvių Tary 
ba ruošiasi išvystyti JAV-se 
efektingą akciją ryšium su 15 
metų Lietuvos pavergimu li
tai]) pat paminėti ALT įsikūri
mo 15 metų sukakti. Neseniai 
ALT vykdomasis komitetas 
lankėsi Vašingtone, daryda 
mas žygių, kad galėtų toliau 
tęsti savo veikią Komunisti 
nei Agresijai Tirti Komitetas, 
taip pat aiškinosi kai kuriuos 
kitus Lietuvos laisvinimo bylą 
liečiančius klosimus, kiek v • 
liau dalyvavo jva rių tautini i 
grupių delegacijoje, apianki i 
šioje -JAV atstovu rūmo p r 
mininką Sam Rayburn ir dau 
gumos vadą John McCormack, 
rūpinosi atitaisyti kai kuriose 
apie komun zmą išleisto^'* Oro 
šiūrose oasitaikiusias klaidas 
ir kt Paskiausiu melu ALT 
nariams išsiuntinėtas praneši 
mas apie nuveiktus darbus ir 
svarbiausias ateities gaires.

— Ryšium su paskutiniais 
Baltų Taryboj nutarimais URT 
valdytojas š m kovo 14 16 
d d. lankėsi Bonnoje Ta pro 
ga būva aiškintasi.' kur būtų 
šiais metais patogiausia, ruoš 
ti birželio mėn. deportacijų 
minėjimą. Galvojama anie 
Duesseldcrfą ar Berlyną. Ga 
lotina’ š s reikalas bus snren 
džiamas artimiausiame Baltų 
Tarybos posėdyje.

URT valdytojas’ matėsi taip

SeptinTji Amerikos karo laivyno eskundra. komenduojama 
vico admiral.) Alfred M Pride, patruliuoja Formozos sąsiau

ryje.

Vytautas Kastytis

MALDA
/ tverk, o Viešpatie, varius
Į musų mielą, brangią šalį!
Be tėviškės gyvenimas kartus, 
Pakelt negalim .

Kaip neregiui dienos šviesa,
Taip mums namai gimtieji,
Į tavo dieviškas rankas
Ir maldą ir viltis sudėjom.

Takai saulėtais paežiais,
Prie vieškelių sodybos rymo,
Ten mes laisvi gyvenome gražiai, 
Nelaisvės nepažinom.

Tenai ir Tujen smuikeliu
Pavasario žieduos budėjai
Ir mūsų žemės saugojai kelius
Nuo darganų ir vėjų.

Zedelgem, 46.2 8.

pat su eile vokiečių parla 
mento atstovų.

Enyges Baze
L. Enciklopedijos 5 tomas 

jau galutinai baigiamas spaus 
dinti ir pradedamas siuntinėti 
prenuineratOJiams kovo mėn. 
pabaigoje. 'Lomą redagavo 
Dr J. Girnius (D raidės liku
tis) ir Dr. J. Puzinas (B rai
dė ligi En) Ir šiame tome 
bendradarbiauja per 100 ben
dradarbių - iietvvių mok l > 
žmonių, rašytojų, žurnalistų 
iš viso pasaulio kraštų. Da
ug ‘.ėmesio sukėlė LE leidėjo 
J. Kapočiaus paskelbimas a- 
pie jo numatytą V. Krėvės 
raštų išleidimą. Pirmieji du 
tomai numatomi išleisti dar 
šiais metais. Visi 6 ar 7 to
mai prenumeratoriams atsieis 
25 dol , kitiems 38 aol. Bai
giamas spausdinti Mykolo Vait 
kaus eilėraščiu rinkinys “Auk 
so -ud'io”. Eilėraščiai apima 
1950 - 52 metų laikotarpį. 
Knyga turės 120 puslapių, ją 
leidžia Lietuviškos Knygos 
Klubas Čikagoje, neseniai iš
leidęs N. Mnzalaitės “Saulės 
taką”. “Terros” leidykla, įsi
kūrusi naujose patalpose Či
kagoje (3333 S. Ha i ste d St), 
jau atidavė rinkti didžiulį J. 
Savickio veikalą “Žemė De

ga”. Numatoma šio veikalo 
abu tomus atspaudinti ligi 
spalio mėn. Ligšiol knygai 
prenumeratorių atsirado 80 
ji priimama ligi kovo mėn. 
pabaigos.

Pr. Šulas Čikagoje išleido 
Paulauskaitės paruoštus But
kų Juzės raštus, kuriuose ats 
paudinta jo 5 v. eiliuota paša 
ka “Audronė”, žemaičių tar; 
me parašyti prozos vaizdeliai 
“Knygnešys Butrius”, “On mo 
na Barbelės kapa”, “Kaip že 
maitis iš Kulių į Klaipėdą va 
žiavo” ir eilėraščiai, tarp jų 
“Žemaičių stiprybė”. Knygos 
redaktorė Paulauskaitė patei 
kia įdomią Butkų Juzės bio
grafiją. Aprašoma, kaip But 
kų Juzė slėpėsi nuo 1941 m. 
Sovietų deportacijų Vorkuton. 
Netrukus pasirodys “Darbinio 
ko” spaustuvėje baigiama į- 
rišti Dr Z. Ivinskio parašyta 
knyga apie šv. Kazimierą, ku 
rioje duodama dar niekur nes 
kelbtų duomenų.- New Yorke 
išleista -J. A. Swettehan bara 
šyta “The Tragedy of the 
Baltic States”. Turi 216 pusi. 
Autorius buv. Tartu un-to pro 
fosorius, gyvenęs Vokietijos 
stovyklose. Knygoje panau
doti slapti Sovietų-Vokiečių 
susitarimų dokumentai, nusa
kytas Pabaltijo likimas vokie 
čių ir rusų okupacijų metu. 
Knyga jau susilaukė palankių 
įvertinimų spaudoje. “Trem
ties” priežiūroj Vokietijoj iš
leista P. Abelkio knyga “At
laidų pavėsyje”, kurioje rašo 
ma apie knygnešių gadynę 
Ž. Kalvarijos atlaidų fone.

Tebevilioja Trenkimus 
"GRĮŽTI"

Iš bolševik. spaudos matyti 
kad seniau bolševikams pasi 
taikydavo suvilioti vieną kitą 
iš lietuvių “grįžti namo”, ku
rie dabar per bolševik. spau
dą ar radijus ragina ir kt. 
mūsų tautiečius “pasinaudoti 
ta proga”. Grįžęs iš P. Ame 
rikos ir radviliškietis Donkus 
repatrijavęs iš Urugvajaus. 
Tačiau kažin ar jis taip nesi 
graudina grįžęs. Išsiųstas į 
Kauną, gavęs darbo spynų fa 
brike. Iš Brazilijos 1953 m. 
pabaigoj grįžęs Vyt. Šviesa 
per Vilniaus radiją ir kom.

(pabaiga 3 pusi.)
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Is anapus geležinės uždangos
— Rusai lietuvina pavardes. 

Ar yra koks partijos patvar
kymas rusams, kad jie lietu- 
vintų pavardes, klausinėjami
eji sakėsi tikrai nežiną. Ta
čiau esą» žinomi keli atsitiki 
mai, kai rusai sulietuvino sa 
vo pavardes. M. Bakanas 
teigė pažinojęs asmeniškai ru 
są, kuris vadinosi Valančius. 
Bet šis rusas Lietuvoje atsira 
do tik po karo. Anksčiau jis 
Kaune negyveno. Jis nemo
ka nė žodžio lietuviškai. Ki 
ti sakėsi girdėję iš draugų a 
pie pavardžių lietuvinimą “vi 
ešam reikalui”. Pvz. dažnas 
laikraščio bendradarbis, nau
dodamas ruso pavardę laikraš 
tiniam pranešimui, visuomet 
stengiasi ją aplietuvinti - jei 
ne visą, tai bent galūnę Ta 
proga pridurtinas būdingas ši 
am reikalui papildymas. Ži
nia gauta anksčiau iš vieno 
asmens, Kaune gyvenusio pri 
eš porą metų. Jis pareiškė, 
kad daugumas respublikinių 
laikraščių korespondentų yra 
nelietuvai, bet daugiausia ru 
sai. Atvykę į įstaigą ar įmo 
nę kalba tik rusiškai. Korės 
pondentų atsilankymas darbo 
vietėje yra laikomas blogu 
ženklu. Dažniausiai po atsi
lankymo prasideda reveliaci 
jos dėl plano neišpildy mo 
arba kitais sumetimais kas 
nors būna puolamas ir kalti
namas. Korespondentai į dar 
bovieię atvyksta partijos ko
miteto nurodymu, bet ne savo 
nuožiūra. Jau prieš atvyki 
mą jie turi nurodymus, ką ir 
ko I Įausti.

— Kauno gatvės, apskritai 
paėmus, gana švarokos Gat 
ves valo ties ‘•suvaidintais” 
n ma's sargai, o ties suvaldi 
r.imo išvengusiais nameliais 
jų savininkai. Šluojamos ža- 
garinėmis šluotomis. Žiemą 
sniegas valomas Vasarą m i 
esto centrinės gatvės net pa- 
laistomos.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

spaudą visaip stengiasi šunie 
kinti Nepr. Lietuvos gyveni
mą ir girti soviet santvarką.

Grįžtantieji, mūsų turimo
mis žiniomis, paskutinę “skais 
tvklą” turi praeiti repatriaci- 
niame skyriuje prie Vid Re
ik. ministerijos. Ten jie pa
kviečiami “pasikalbėti” foto
grafuojami. pasiūlom i, parašy 
ti savo įspūdžius, viešai paš- 
nekėi etc. Jei kas yra buvęs 
karys, tai tokio likimas esti 
užantspauduojamas jau ten 
pat. Po “patikrinimo" grįžu- 
sis pasiunčiamas į miliciją iš 
siimti paso. Tačiau faktiškai 
vietoj jo gauna laikinį 3 mėn 
liudijimą. Jaunesniems taip 
pat reikia išsimti karinį pa
žymėjimą, pereiti naujokų ė- 
mimo komiciją etc.

Vilniuje prie Minisierin Ta 
rybos veikia repatriacines 
skyrius. Jo vedėjas - Slavi
nas, padėjėjas - Kazlauskas 
sekr. Mažeikaitė. Jie “pa
deda” gauti darbo ir “pare
mia” kitokiais būdais. Grįž
tantieji svarbiausia tardomi, 
ar nepriklausė kokiai nors 
or jai, ar neveikė prieš sovi
et. sistemą, tikrina, ar yra su 
sipažinę su užsieny leidžia
ma liet, spauda, ką žino apie 
laisvinimo veiksnius etc. K i 
ti tiesiog pirštus graužte gra 
ūžia grįžę ir savo akimis pa 
matę neįtikimai šiurpią sovie 
tinę buitį. Nors tariamai į 
tėvynę togrįžo tik nedidelis 
skaičius, bolševikai jų kiekį 
stengiasi visokiais būdais iš
pusti ir vilioti tremtinius, kad 
taip pat pasektų anksčiai grį 
žusiųjų “šviesiu pavyzdžiu”...

— Ž. Fredoj visi pastatai 
seni. Didesni - buv. siaurųjų 
geležinkelių dirbtuvės. Da
bar jose dirbami geležinkeli 
ams kontaineriai (ant vagono 
platfarmos pastatomos sanda
riai uždaromos didelės dėžės) 
Greta šių dirbtuvių yra MVD 
lentpjūvė.

— Naujosios statybos. Jų 
Kaune nedaug. Jos statomos 
be jokio stiliaus, tai. sakytum, 
rusiško tipo kareivinės: maži 
siauri langeliai murziname 
pastate, kaip kalėjimai. Tokio 
tipo statomos ir mokyklos Di 
dasnių namų Kaune pastaty
ta visai nedaug. Priemies
čiuose žmonės statosi patys 
mažus namelius. Labai bran
giai kaštuoja, ir didelis var
gas juos pasistatyti. Tokių na 
mėlių gana daug Aleksote, pa 
kelėje į Fredą ir prie Veive
rių plento. Buvusi šaulįų aikš 
telė visa tais namelais apsta
tyta. Nameliai pastatyti primi 
tyviose sąlygose, tik retas 
kuris turi elektrą.

— Butų nuoma. Valdiniuose 
namuose 1 rub. už m2, o mi
esto vidury už liek pat - 1 rub. 
70 kamp Privatiniuose, namu
ose - pagal susitarimą, ben
drai paėmus, brangi nuoma 
dėl to, kad būti; nepaprastai 
trūksta Naujosios statybos na 
mų yra Aleksote. Garliavos 
paplentėje, Vilijampolėje-ne 
daug. Žaliajam - kalne Tvir
tovės alėja visa nustatyta ma 
žais nameliais. Naujieji namai 
beveik visi mediniai, dengti 
skiedrom Skiedras parduoda 
ūkininkai. Parduoda jas kū- 
bais, po 120 rb.

— Rinkimai. Bet kuriuos 
rinkimus komunistų propa
ganda stengiasi paversti ne
eilinių Įvykių Įvairiais budais 
stengiamas; žmones rinkimais 
sudominti ir susidomėjimą pa 
laikyti. Ilga laiką prieš rinki 
mus vedama kampanija spau
doje ir susirinkimuose. Aiški 
narna rinkimai ir giriamasi, 
kad tokie puikūs ir demokra 
tiški rinkimai yra tik sovieti
niuose kraštuose. Rinkiminėn 
agitacijon stengiamasi pajun 
gti ir jaunimas. Tam tikslui 
mokyklose rengiama pasilin
ksminimai. Prieš šokius koks 
agitatorius aiškina, kas tai 
yra rinkimai ir kam jie reika 
lingi. Jauniui ts betgi nesido
mi tuo. kas apie rinkimus pa 
sakojama. Jie laukia tik šo
kių pradžios.

Rinkimų die^ą rikimų punk 
tai paprastai atidaromi 6 vai. 
ryto. Tačiau jau prieš atida
rymą esti nemaža žmonių. Jie 
eina ne tiek dėl noro balsuo 
ti. kiek užkąsti ir išgerti. Rin 
kimu punktuose esti įrengti 
biifet-ii su degtine ir užkan
džiais. Apie juos susidaro di
džiausia spūstis. Tai reta pro 
ga gerai užkąsti ir išgerti. 
Dažnas stengiasi anksčiau nu 
eiti, nes nori daugiau tomis 
gėrybėmis pasinaudoti. Pasi
vėlinusiems paprastai užkan
džių pritrūksta.

Atėjęs Į punktą balsuotojas 
turi pa-odyti pasą ir kvietimą 

Anapuš geležinės uždangos

balsuoti. Kvietime yra sąrašo 
eilės numeris Atžymėjus at
vykėlį, jam duodamas balsavi 
mo lapelis. Jis be jokio vo 
kio sulenktas įkišamas į čia 
pat stovinčią urną. Tų balsuo 
tojų, kurie neatvyksta iki pie 
tų. važiuoja mašina atvežti. 
Rastus namuose balsuotojus 
nuveža į rinkiminį punktą, 
kad pabalsuotų Bet atgal jų 
jau neveža. Ligoniams atveža 
specialią urną, kad j ją įkiš
tų atvežtą lapelį. Nors ir ko
kie rinkimai būtų, esti tik vie 
nas sąrašas ir su tiek asme
nų, kiek reikalinga išrinkti 
Balsų skaičiavimas vykdomas 
neatidarius urnų. Sąrašuose 
suskaičiuojami tik balsavusio 
ji. Urnų turinys paprastai iš
kratomas į krosnį ar sudegi 
namas.

"Jaltos Bomba.”
Taip pavadino britų “Daily 

Telegraph” paskelbimą viešai 
JAV se Jaltos dokumentų, ku 
rie, sen. McCarthy teigimu, 
prieš tai buvę perkošti 150 
valdininkų. Vokiečių spauda 
rašo, kad jie buvę paskelbti 
net be prezid. Eisenhowerio 
žinios. Dėl jų paskelbimo 
savo nepasitenkinimą pareiš 
kė ne tik rusai, bet taip pat 
britai ir prancūzai. Šveicarų 
spaudoj reiškiama nuomonė, 
kad juos pa-kelbii paskatini 
sios amerikiečių politikų vi
daus kovos, norint parodyti, 
kaip lengvai tuo melu prezid 
Roosveltas užleidęs Europą 
bolševikams. “N. Y. Times" 
š. m. kovo 17 d. vedamajame 
pabrėžė, kad. dar nenudžiū- 
vus Jaltos susitarimo para
šams. Sovietai tuoj pat susi
tarimus sulaužė. Senai. Know- 

Birmanijos mlnisteris pirmininkas Unu ir Amerikos užsienio 
reikalų ministeris Foster Dulles susitikimo metu Birmanijos 

sostinėje, Rangun mieste.

landa« reiškia įsitikinimą, kad 
dabar yra proga atitaisyti ir 
kitas Jaltos klaidas. Iki š. m. 
vasaros žadama paskelbti ir 
kt konferencijų (Teherano 
Kairo. Potsdamo) dokumentus.

Faustas Kirša.

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

Nukamuotas pasaulis kankinasi 
Kruvinu šermenų paslaptim. 
Nei jausmų, nei širdies neatims, 
Nei Maskvoj, nei Paryžiuj, nei Kinuose -

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

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

Piligramais sugrįšim neskęsdami, 
Kaip skeveldros iš juros krantan 
Šventes švenčiančiam pranašui švęsdami 
Įsisuksim gyvybės ratan.

Paskel baiose do>,;. men tuose 
keliose vietose minima ir Li 
etuva. Užs. radijai pažymi, 
kad tuo metu bolševikai mė
gino išgauti Lietuvos ir kt. 
Pabaltijo valstybių aneksijos 

pripažinimą, bet Roosveltas 
su tuo nesutiko, nes JAV pri 
pažįsta tik laisvą Lietuvą.
JAV ybės prieš tai pasmerkė 
Sovietu įvykdytą Papaltijy 
imperial agresiją ir to nusis

tatymo tvirtsi laikosi ligi šiol 
“Jaltos bomba” Europoj šukė 
lė didelę sensaciją.

Lietuva Pakviesta I IV 
Tazptautine Foto Meno 

Paroda
įvykstančia 1955 metais, 

spalių mėn., Rio de Janeire

Į Lietuvos atstovą ministerį 
Meierį kreipėsi Sociedade Flu 
minense de Fotografia, p-rašy į 
dama pakviesti lietuvius foto 
menininkus dalyvauti Tarpta
utinėje Foto Parodoje Rio de 
Janeire. ;

Turint galvoje, kad Laisvi» 
je Lietuvoje buvo labai aukš 
ta foto meno kultūra ir Lietu 
vos foto menininkai nekartą 
yra laimėję aukso medalių 
užsienio parodose, šiuo krei
piamasi į viso laisvo pasaulio 
ir Brazilijos lietuvius foto me 
nininkus susidomėti puikiu 
propagandos veiksniu — tarp 
tautinę foto paroda ir joje da 
lyvauti, iškeliant. Lietuvos var 
dą.

Visais paroda liečiančiais 
klausimais rašyti:

Sociedade Fluminense de 
Fotografia, Caixa Postal 118, 
NITERÓI — Est. do Rio, 

BRAZIL
žinotinos svarbesnes sąlygos:

1) Foto nuotraukų dydis: 
24x30 ar 30x40. NuotrauKOS 
turi būti nemontuotos. Kitoj 
ju pusėj įrašoma autoriaus 
vardas ir pavardė, pilnas a- 
dresas ir darbo procesas.

2) Paskutinė foto nuotraukų 
įteikimo diena: 1955 m*, rugpi 
ucio 1 d.

3) Parodoje bus trys skyri
ai (juodu baltu, spalvotu ir 
spalvotu diapozitivu ) 1 kiek 
viena skyrių galime pateikti 
ligi 4 foto.

4) Nėra jokio įsirašymo į 
Parodą mokesčio.

5) Darbai siunčiami kaip 
“IMPRESSOS REGISTRADOS 
sem valor comercial, bet jo
kiu budu ne Colis Postaux.

Parodai užsidarius darbai

(pabaiga 4 pusi.)
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(pabaiga iš 3 pusi.)

bus gražinti parodos organi
zatorių lėšomis ir priedo dar 
oficialus Parodos Katalogas 
bei kitų atmenu, (diplomai, 
ženklai etc)

Pereitais metais Rio de Ja 
neiro Foto Parodoj dalyvavo 
40 užsienio valstybių. Aukso 
medali laimėjo Vokietija, si
dabro — Portugalija, bronzos 
- USA.

L. Pasiuntinybės Spaudos 
Biuras

Rio de Janeiro, 1955. 3. 22

LIETUVOS ĄŽUOLAS RIO 
DE JANEIRE

Rio de Janeiro Rotary Klu 
bas kreipėsi į Lietuvos atsto 
vą min. Meieri, prašydamas 
padovanoti vieną medį iš Lie 
tuvos Tautu Draugystės Miš 
keliui, kuris bus pasodintas 
Tijucos kalne ryšy su Rotary 
klubos 50 metų sukaktuvėmis.

Lietuvos atstovas išsamiu 
laišku paaiškino Rotary Klu
bo vadovybei, kad Lietuvai 
dabar esant atkirstai Mask
vos geležine uždanga, laiki
nai negali patenkinti jų pra
šymo, tačiau kai tik Lietuva 
bus išvaduota, į Braziliją bus 
atgabentas Lietuvos ąžuolėlis

Ta pat proga Klubo vado
vybei buvo oasiusta knyga 
LITUANIA ILUSTRADA su pa 
brėžtu 38 pusi, kuriame išspa 
uzdinta seniausio (per 2000 
metų) Lietuvos ąžuolo foto
grafija.

— 1955m, kovo mėn 20 d 
Rio de Janeire Maracana sta 
dijone ivyko Brazilijos moky 
klinio jaunimo Sąskrydis Eu
charistinio Kongreso garbei. 
Tarpe keliolikos užsienio vals 
lybiu delegacijų, dalyvavo ir 
lietuviu jaunimas su tautine 
vėliava. Jaunimo ir svečių į 
stadijoną susirinko per 150000 
Iškilmės buvo baigtos pamal
domis, kurias atlaikė kardino 
las Dom Jaime Camara.

L. Sąjungos Va
karas.

i

L. Sąjunga Brazilijoje ruo
šia š. m. gegužės mėn. 7 d. 
grandiozinį sporto vakarą, ku 
ris ketina būti labai įdomus 
ir įvairus, tad ruoškitės visi 
į šį linksmą Sąjungos vaka
rą. Pažymėtina, kad šis vaka 
ras įvyks jau ant dabar sūdė 
to naujo parketo kuris yra iš 
specialaus medžio <<ypė». Tai 
gi šokti šioje salėje bus dau 
giau negu malonumas, tai tik 
ras sapnas, nejaugi gali išdrįs 
ti, bet kas, nuo šio malonaus 
sapno atsisakyti? Bilietų prie 
įėjimo nebus pardavinėjama, 
tad pakvietimus galima bus 
gauti pas visus Sąjungos na
rius. Bukite pasiruošę apsiru 
pinti pakvietimais, kad nepa
silikti nesapnavus.

Didžiai Gerbiamas Pone 
Konsule,

Pasibaigus São Paulo mies

am TARPTAUTINIS EUKARISTINIS KONGRESAS
Lietuvių Sekcija

greso metu Rio. Šia pro 
kviečiami visi kiti prisidėti 
bei paremti kas kuo gali.

b/ São Paulo vargoninkas 
kompozitorius p. Strolia su 
šv. Cecilijos choru pakviesti 
išpildyti giesmių ir muzikos 
repertuarą Kongreso metu.

(B D)
VEIKIMO APŽVALGA.

(Tąsa)
c/ pirmininko apsilankymas 

San Pauly, dalyvaujant Arki
vyskupijos Eukaristinėj Kon
ferencijoj, sueinant į santyki 
us su lietuvių skaitlingiausios 
kolonijos vadais bei veikėja
is, tokiu pat tikslu apsilanky

to 400 metų sukaktuvių minė
jimui ir uždarius ta. proga su 
rengtą ten Tarptautinę Paro 
jdą, kurioje Tamstos ir Brazili 
jos lietuvių pastangomis buvo 
įrengtas puikus Lietuvos pa- 
vilonas, skaitau savo malonia 
pareiga pareiga pareikšti pa 
dėką Tamstai. Pone Konsule, 
ir visiems musų Tautiečiams 
ir Tautietėms, kurių pastango 
mis buvo atliktas šis kilnus 
darbas ir musų Kraštui buvo 
padaryta graži ir tinkama pro 
paganda, kokia buvo įmano
ma skaudžiose gyvenamose 
sąlygose.

Su augšta pagarba 
(pas.) Dr. K. Graužinis 

Įgaliotas Ministras

mas Kuritiboj ir Porto Alegre 
vienoj ir antroj vietoj vizitai 
pas arkivyskupus, kuriems Li
etuvos Ministro vardu įteiktos 
Knygos “Lituânia”,

d/ ruošiamam maldininko 
vadovui “Vade-Mecum” malo 
niai talkininkauja: p. P. Babi 
ckas ( himno vertimu ). kun. 
Al. Arminas (giesmių verti
mais ), kan. Z. Ignatavičius, 
kun. F. Jokubauskas, kun P. 
Ragažinskas, p. St. Vancevi
čius ir k.

5. Studijos.
Generaliniam Sekretorijatui 

patiektos šios studijų konfe
rencijos: 1. Eukaristinė Kris
taus Viešpatija ir Eklezija —- 
J E. vyskupas V. Brizgys, 2. 
Šeima Eukaristinėje Kristaus 
Atpirkėjo Viešpati jo je — kan 
Z. Ignatavičius ir 3. Vistiome 
nė Eukaristinėje Kristaus At 
pirkėjo Viešpatijoje — kun. 
J. Janilionis.

6. Muzika ir menas.
a/ Lietuvos Konsulas p. Al. 

Polišaitis, šios sekcijos gar
bės pirmininkas įprašytas pa 
daryti pastangas suruošti lie
tuviško meno parodėlę Kon-

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma

na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Zemê»? Jej

PRIE MOKSLEIVIŲ ATEITININKU SPAUDOS PLATINIMO 
STALO /Vila Zelina/ GALIMA UŽSI.SAK1TI ŠIE'

LAIKRAŠČIAI

“ATEITIS” mėnesinis žurnalas jaunimui kaina metams 120 cr.

ne - nieko nelaukdamas kreipkis į Musų Lietuvos» redakciją

Geriausias būdas sutaupyti šiais nepastoviais laikais yra 
dėti pinigą į nejudamą nuosavybę. Ilgai sau galvos 
nesukdamas įsigyk PIGIA KAINA, vos Cr$ 20,00 už me 
trą žemės, ILGAM ISSlMOKĖJlMUl, dešimt pro 

centų įmokant užperkant, patogioj ir gražioj vietoj,
JARDIM DAS LAVRAS,

buvusioj fazendoj Lavras, vos už 9 kilometrų nuo Ribei 
rão Pires, prie Ouro Fino, arba už 16 nuo Suzano mies 
to. Sklypai įvairaus didumo, žemė tinkama daržinikys 
tei — chacara. Kreiptis vietoj pas savininką Balį Paber 
žį, arba Vila Zelinoj pas Vitą Tijūnėlį. Iš miesto eina 

autobusai O^ro Fino pro pat minėtą nuosavybę.
.. .................................................................................................................... ... " 1 **** .. ............ ... .......... 111 , i ■■■iiimi

“AIDAI” mėnesinis žurnalas ” ” 240 cr.
“DRAUGAS” dienraštis x ” ” 400 cr.
“Darbininkas” dukart savaitėje ” ” 240 cr.
“Laikas” savaitraštis .. ” 120 cr.
“Lietuvių Dienos” ilustruotas mėnesinis ” ” 200 cr.
“Laiškai Lietuviams” mėnesinis” ” ” 80 cr.
“Miisų Lietuva” savaitraštis ” ” 100 cr.
“Eglutė” mėnesinis vaikams ” ” 120 cr.
“Skautų Aidas” mėnesinis jaunimui ” ” 120 cr.
“Saleziečiu Balsas” /kas trys mėn/ ” ” 40 cr.
“Žvaigždė” mėnesinis ” ” 80 cr.

Madeiras do Brasil

Laikraščių prenumeratos primamos iki kovo menesio 20 d.

Nori patogioj, gražioj vietoj, pamary — Praia Grande 
įsigyti žemės sklypą?

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 šala- 
esančių sklypų.

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

Daugiau informacijų «Musų Lietuvos redakcijoje

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 Feros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas

iHulli ilhilliiHiilliilhilliilliUlHlliriliilliilliiUiilli illiillitflillliilftllti iHiillilIIiitliilhilliilhilliilliilliilliilUHliilliilliilliilhllliilhiltiilliilhilliillillIiilli

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

Vila Belos liaudies meno pa 
rodeies dalyviu ir eksponatu 

Sarasas

Šiuo metu parodėlėje daly
vauja:

Mokiniai:
Krutulytė Olga - paveikslas 
“Liet, esames mes gimę”, štai 
tiėsėles, pogalvėlės, lėlė, 
Krutulytė Joana - pogalvėlė, 
Masiulytė Olga - pagalvėlė. 
Rutkauskaitė Aldona - pogal
vėlė, staltiesėlė,Valeikaitė Gie 
drė - staltiesėlė, pogalvėlė, 
Valeikaitė Dalia • paveikslas 
“Liet Himnas”, pogalvėlė, Va
leikaitė Gražina - servetėlės, 
Misiūnaite Genė - servetėlės, 
Gudavičiūtė Gražina - pavei
kslas “Marija”, rankinukas, 
servetėlė, piniginė, Kisliutė 
Vanda - pogalvėlė, statiesėlė, 
piniginė, Skurkevičiute Irena
- pogalvėlė, krepšys nosinėm, 
servertėlė, šliuraitės, Čemer 
kaitė Birutė - pogalvėlė, pini 
ginė, Petkevičiūte Aldona - 
servetėlė, Lvanauskas Eugeni
jus- paveikslėliai - kirpininiaį 
Jura Rimgaudas - paveiksliu
kai, Bratkauskas Robertas - 
snaigės iš faneros, Makuška 
Petras - laivas, vytis ir rogės, 
Skurkevičius Ernestas - vy
tis, liet, vaizdų albumas iš lai 
kr. iškarpų. Štaudė Rimvy
das - pastovėlis, verpstė, Štau 
dė Evaldas - rėmelis.

Be to, mokinės greta savo 
rankdarbių yra pagaminusios 
dirbtinių tulpių, kuriomis yra 
papuošusios lentynas. 
Suaugusieji:

Skurkevičius Juozas - saldo 
kas, linų bruktuvė, koč d; i, 
barškalas (vartojamas pie.me 
nų karvėms po kaklu), Tere 
sevičienė Genė - kilimai ir 
mezginiai, Bliujus Jeronimas
- sodyba vežėčios, lėkštė, Nor 
butas Jonas akėčios, klum 
pės, Jankauskas Juozas • žag 
rė, Vinkšnaitienė Magdalena - 
lėlės, pagalvėlė, juostos, 
Gorauskas Algirdas - dėžutes 
Gorauskienė Marija - juostos 
megztukai, Skurkevičienė Ve 
ronika - megztukai, kepurė, 
juostos, Kaseliúnas Jonas - 
darbeliai iš faneros (rėmeliai 
snaigės, sodybėlė, šaka su pa 
ukščiukais, kryžius ir t t)

Šis sarašas nėra galutinis, 
nes parodėles tikslas sukom
plektuoti ją kiek galima turi
ningesnę.

Parodėlę paįvairina mūsų 
žymiųjų asmenų paveikslai, 
kunigaikščių reprodukcijos, 
Lietuvos gamtos nuotraukos.

Svečių lankymosi metu vi
są laik grojamos lietuviškos 
plokštelės, kurių programą su 
daro: polkos, čiurlioniečių ir 
kitų ansamblių dainos, vaidi 
nimai, melodeklamacijos, pra 
kalbos, Hofmeklerio šokių 
plokštelės ir t. t.
Sekmadienio Popiečių V. Be 

loję Vedėjas

BALDŲ SANDĖLĮ.
A.V. DR. GIACAGLINI. 71-0 — V. ALPINĄ.
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MŪSŲ LIETUVA1955 m. balandžio 2 d. pusi. 5

Sprindys &. Čia Industria g Comercio de Calçados
PARDUODA

Rua Javaés, 719TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai

RIVIERAJARDIM
Santo Amaro

MEKANIKOS DIRBTUVE

Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) 

São Paulo

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mą tą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

Si EC1ALYBÉ BATŲ: vyrams, moterim 
panelėms, futbolistams, vaikams...

São Paulo
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Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.
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Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

apylinkėje - nuosta
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį Įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautieti Kazį Kmiliauskį, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 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.

ti.
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų beiTdarbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Rua 
Avenida Zelina N.o 714 
Caixa Postai 4118 —

EI

s*s;:

I 115/MkA.Ojf €) A.115115 li If B5 li ltda.ĮKURTA 1890 METAIS
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

oils pino RTTKNn; 7QR 9, 335 
TELEFONES s SN4019 e 51=2223

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir .visa

dos naudokite!? H
. F n
kĮ'.fJkšii «v

CL-nvri Protai «QR7 
SAO PAULO

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

12 N.o 39 - Vila Zelina
— (fundos)

São Paul o

. ...................... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinniiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.... iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....ihiiiiiiiiiiiiiiiiiii....iiiiiiiiiiiiiiiiinir
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Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 — JEL. 4-5 L 76 - SÃO PAULO

. -jcnaaineosc -sair

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-0 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 706 — GAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

JUBILĖJINIS L. K. BENDRU 
OMENĖS CHORO KONCER

TAS.

Nors L. K. Bendruomenės 
ęhoras buvo pradėtas organi
zuoti 1936 m. pabaigoj, tači
au pirmą kart pasirodė viešu 
mon su giesmėmis V. Zelinoj 
1937 m. balandžio m- 23 d. 
Todėl šiais metais sueina jau 
18 metų nuo choro pirmo vi
ešo pasirodymo. Ši istorinė 
choro diena supuola su ruoši 
amu koncertu. Tai bus pir
mas koncertas paruoštas nau 
jo chorvedžio kompozitoriaus 
J. Strolios. Reikia tikėtis ga 
tįsiai atsilankant lietuviškos 
visuomenės. Repertuaras vi
lias bus naujas. Pakvietimus 
patartina iš aukšti įsigyti, 
nes vietų gali pritrūkti.

— Elena ir Klemas Dragū
nai paaukojo naują arnotą, 
kuris buvo pavartotas šv. Juo 
zapo vakare laikant mišias.

ATEITININKAMS

Mokls. Ateitininkų kuopos 
Susirinkimas del Velyki} šven 
čių nukeliamas į sekantį sek

(pabaiga iš 1 pusi,)

vid mokyklų mokytojų paren 
girnas, Br. Kliorė ir K. Germa
nas - specialises mokyklos, 
kan, V. Zakaraukas - religinis 
auklėjimas, J. Kavaliūdas - 
komisijos pirmininkas. Komi
sija darbą jau pradėjo. Darbą 
plėsdama, su laiku numato į 
komisija įtraukti daugiau ben 
dradarbių iš kitų kraštų.

Registrado no C. R. C. sob o n.o 55’

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat. na Junta Comercial 
Pis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

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 

ISSI MOKĖJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

madienį, balandžio m. 17 d. 
Balandžio m. 21 d. ateitinin
kų išvyka prie juros.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR 
VELYKŲ PAMALDOS

Vila Zelinoje bus ta pat 
tvarka, kaip ir visais metais. 
Didįjį Ketvirtadienį mišios 
7:30 vai. Didįjį Penktadienį 
palmadų pradžia irgi 7:30 vai. 
Didįjį Šeštadieni ugnies bei 
vandens šventinimas 6:30 vai.

Bažnyčia bus adara Didžio
jo Ketvirtadienio, Penktadie
nio ir Šeštadienio naktimis.

VELYKŲ RYTMETĮ

Prisikėlimo procesija prasi 
dės 6 vai. ryto. Procesijos ir 
mišių metu giedos L. K. Ben 
druomenės choras diriguoja
mas kompozitoriaus Strolios, 
vargonais akompanuos muz. 
F. Girdauskas. Kitos misios 
bus 8,9 ir 11 vai.

MISIJOS

Šį sekmadienį baigiasi Vila 
Zelinoj. Šio sekmadienio vaka 
re misijos prasidės Vila Anas 
tacio ir Bom Retiro ir apylin 
kės lietuviams. Misijos jau 
buvo Agua Rasoj ir Parque 
das Nações. Misijas veda Tė- 
Jezuita: J. Bružikas ir VI. Mi 
kalauskas. Žmonės lankosi 
gausiai.

- Kovo mėn. 26 d. Vila Ze 
linoj lankėsi, pakeliui iš Ame 
rikos į Argentiną Tėvai Mari 
jonai, kun. P. Brazys ir kun. 
Pr. Garšva. Tėvai Marijonai

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

AfA Marijonas Jagučanskis

— A. A. Marijonas Jagu
čanskis, staiga mirė širdies 
liga 28 d. kovo m., 64 m. am- 
žiaus. Velionis kilęs iš Rasei
nių apskr. Betygalos valsč. 
Brazilijon buvo atvykęs pir
mą kartą apie 1930 m. o antrą 
kartą kaipo karo tremtinys. 
Pagyvenęs kurį laiką S. Pau 
ly, išvyko Paranon, pabuvęs 
3 metus grįžo J S. Paulo ir av. 
Celso Garcia turėjo maisto 
produktų krautuvę.

Skausme paliko žmoną Ma
riją. Daugiau giminių Brazil! 
joj neturi. Septintos dienos 
mišios bus 5 d. balandžis 8 
vai. Vila Zelinoje.

darbuojasi Argentinos Lietu 
vių tarpe. Jie leidžia gražiai 
tvarkomą, įdomų savaitraš į 
“Laikas”.

— Stud Henrika Nadolskis, 
šiais metais baigs universite
tą, dėsto lotynų kalbą seselių 
pranciškiečių gimnazijoj.

— Kovo mėn 20 d. Vila Ze 
linoj L. K. Bendruomenės 
choristai pakartojo jdomią 
dramą “Valkata” Gimnazijos 
salė buvo apypilnė. Sunkiau 
šia rolė buvo paties veikalo 
režisoriaus ir Valkatos, kurią 
vaidino J. Bagdžius. Buvo 
giliai Įsijautęs ir sukūrė tikrą 
Valkatos tipą. Rimtų tėvų 
Liniavičių roles gerai atliko 
V. Tatarūnas ir Z. Levickaitė. 
Jų augintinės sunkia rolę isi 
jautusiai suvaidino Elena Ši
monytė. J Gaigalas puikiai 
suvaidino sukčiaus Fedejaus 
Kaziovo rolę Padykusios tar 
naitės rolę be priekaišto atli
ko O. Matulionytė. Įsimylėju 
si karininką sugebėjo atvaiz
duoti A. Abramavičius. Poli
cininkais pabuvo J. Butkus ir 
Razalevičius. Sufleriavo Nar 
dis Antanaitis. Scenoriaus 
darbą atliko M. Janavičiūtė. 
Lauktina ir daugiau panašių 
programų dienos metu, kurias 
gali pamatyti ir mažesni ir se 
nesni, iš toli ir iš arti.

BAŽNYČIOS DARBAMS

Šia savaitę gauta iš sekan
čių asmenų: Jonas Caglaus- 
kas Cr$ 3000,00. Norbertas 
Stasiulionis ir J. Sprindys po 
Cr$ 2000,00, Al. Grabauskas. 
J. Zagurskas, Jul. Sideraviči- 
enė po Cr$ 1000,00, J. Krumz 
lys. Em. Kavalevska po Cr$ . 
500,00. V. Klimeika, gyvenau 
tis interiore, Ja.caręi mieste

Z —"—■------------------------------------------------------------------------

Baltistas
Clínica Dentária Popular

“São Jiiiias W
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite 

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações
DIURNA E NOTURNA

—----- ■—I—
Marijai Jagučauskienei, skausmo valandoje, 

jos mylimam vyrui MARIJONUI JAGUČANSK1UI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame
Navickų Šeima

bažnyčios darbams atsiuntė 
Cr$ 300,00, ir laikraščiui “Mū 
sų Lietuvai” Cr$ 200.00. Visi 
ems nuoširdus ačiū už aukas. 
Dail. Ant. Navickas su .dideliu 
atsidėjimu ir sąžiningumu vyk 
do darbus. Darbai bus užba 
igti numatytu laiku, jei ne
truks lėšų. Dar neakojusių 
prašau sulig savo išgalių pa
aukoti. Darbai greičiau ir 
lengviau bus atlikti kai juos 
visi rems. Taip pat laukia
mos aukos iš tolimesnič apy 
linkių lietuvių,nes lietuviai ku 
nigai nors gyvena V. Zelinoj, 
vienok aptarnauja ir toliau 
gyvenančius.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

PRANEŠIMAS .

Lietuvos Parodai Ruošti Ko 
mitetas savo paskutiniame 
1955 m. vasario fmėn. 17 d. 
pasėdoje svarstydamas likusių 
Parque Ibirapueroje Parodos 
instalacijų klausimą priėjo iš 
vados, kad jos tinkamiausiai 
pasitarnautų lietuvių moky
kloms S. Paulyje.

Tuo būdu, žinodamas, kad 
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
yra seniausioji lietuvių orga
nizacija São Paulyje, išlai
kanti net keletą lietuvių pra
džios mokyklų, nutarė jai do
vanoti sekančias iuštalacijas:

1/. Instalacijas iš trijų len
tynų eksponatams (kiekviena 
lentyna 7 metrų ilgio),

2/. Nikeliuotą tvorelę,
3/. Lietuvos žemėlapį (pri

tvirtintas prie lentos),
4/. Lietuvos importo ir eks

porto diagramą (pritvirtinta 
prie lentos),

5/: Lietuvos mokyklų vysty
mosi diagramą (taip - gi pri
tvirtinta prie lentos),

6/. Išpiautą iš medžio stili
zuotą Lietuvos Vytį ir

7/. Pastovą su išpjautu iš 
medžio ir nudažytu trijų Pa
baltijo valstybių žemėlapiu.

Dovanodamas šias instala
cijas Komitetas kreipėsi į 
L. S. B. Valdybą su prašymu, 
kad šie daiktai ne būtų sunai 
kint, bet laikomi kaip Istori
nės Parodos São Paulyje: - 
21-8 J954 - 13 2 1955 m. - pri
siminimas.

Su pagarba
A. Polišaitis 

Lietuvos Konsulas 
ir

Buv. Lietuvos Parodai Ruošti 
Komiteto São Paulyje 

Pirmininkas

— L. Sąjungos Br. Narių 
Žiniai. Sąjungos Valdyba pra 
šo visus narius pasirūpinti 
apmokėti nurio mokestį, ypač 
atsilikusius už 1954 metus, nes 
einant Sąjungos įstatais nei 
vienas narys negali atsilikti 
su nario mokesčiu daugiau 

kaip 6 mėnesius.
Apsimokantiems iš anksto 

už visus metus suteikiama 
nuolaida. Apsimokėti galima 
kiekviena penktadienį Sąjun
gos būstinėje Rua Lituania, 67 
Mokoje, nuo 20 vai. iki 22 
vai vakaro, ir į!š/m. Baland
žio mėn. 3 d. visuotiname Sa 
jungos narių susirinkime, ku 
riame visų narių, be išimties 
dalyvavimas yra būtinas.

SĄJUNGOS VALDYBA.
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MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.

Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

«M. L.» PRENUMERATO- 
RIAMS primename pinigus 
siųsti šiuo adresu:
Pe. P. Ragažinskas, Caixa 
postai 4118 S Paulo.

— LAPOS lietuviams prans 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų bei laikraščių.

— VILA BELOJE «Mūsų 
Lietuvą» galima gauti Kaz
lausko restorane, Verbenas ir 
Saudades gatvių kampas.

TĖVŲ DĖMESIUI!

' Sekmadienį, t. y. balandžio 
3 dieną, 14 vai. Vila Belos 
mokyklos patalpose įvyks su 
rašymas berniukų ir mergai
čių, norinčių išmokti rankdar 
bių.

Šiuvinėjimo staltiesių ir pa
galvėlių ir megztukų mezgimo 
įvairiais raštais Išmokys p. Ge 
nė Teresevičienė. Pjaustinėji
mo is faneros ir kitų darbų 
berniukus išmokys popiečių 
vedėjas.

Popiečių Vedėjas

— Reikalinga tarnaitė šei
mininkė, lietuvė.

Kreiptis Rua das Eras, 2 
arba į “M L” redakciją.

NEPRALE1KS PROGOS!

Av. Zelina, 709 Jonas Vigelis, 
parduoda batų krautuvę su 
gyvenamu namu. Teirautis 
vietoj bet kurią valandą.

GERA PROGA NUSIPIRKTI 
krautuvę valgomųjų produktų 
(secos e molhados) pigia kai 
na geroj vietoj prie pat gim
nazijos, Av. Zelina, 1074 — 
kampas Rua Campos Novos. 
Smulkesnių injųrmacijų vieto
je bet kuria valanda.
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