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Mirė Misijonierius Tėvas 
Vladas Mikalauskas S. J.

A.fA. Tėvas Vladas Mikalauskas S.J.

Pirmadienio. 23 d. sausio pa 
vakarį, apie 18 vai. Vila Želi 
noj lietuvių bažnyčios varpai 
pranešė skaudžią. sukrečian 
čią žinią: ties Suarão, prie 
Atlanto atsiskyrė su šiuo pa
sauliu visiems S. Paulo lietu 
viams pažįstamas Misjonie- 
rius levas Vladas Mikalaus
kas. Šia liūdna, tiesiog pri
trenkiančia žinia, niekas ne
norėjo tikėti. Juk dar taip 
nesenai, tos pat dienos rytą 
Vila Zelinoj, seselių pranciš- 
kiečių koplyčioj atnašavo 
šventu, jau kartu ir paskuti
nių, mišių auką. Anot velio 

I nies, taip gera buvo melstis, 
nes koplyčioje ramu, lengva 
susitelkti ir pabendrauti su 
Dievu. Pusryčiu metu pasa
kojo apie savo tolimesnės ir 
artimesnės ateities d a r b u s. 
«Musų Lietuvos» redakcijai 
paliko pranešimą apie Parque 
das Nações ir Moinho Velho 
lietuvių išvažiavimą į São Per 
nardo apylinkę vasario mė
nesio 5 d. Apie 8 vai. atėjo 
prie šventoriaus, pasirengęs 
kelionei pamarin kartu su 
ateitininkų jaunimu, keletai 
dienų pabūti pamary, pailsėti 
Kun. Šeškevičiui beskirstant 
«t 1 ristus» Į peruas- raminas ve 
lionis su visais susirinkusiais 
palydėti linksmai, šnekučiavo 
dalinosi įspūdžiais, ir po ke
liolikos minučių, išvyko... 

!Apie 17:30 iš Colégio São 
Luiz telefonuoja seselėms 
pranč.škietėms, kad apie 14 
vai. mirė, staiga, stipriai su
sirgęs Misijonierius kun. VIa 
das Mikalauskas. Liūdna ži
nia, telefonemomis greit aplė 
kė visus S. Paulo priemiesči 
us. Visų veidus pridengė ge 
dulo nuotaika. Kun. klebonas 
P. Ragažinskas tuoj susirišo 
telefonu su S. Paulo tėvų je 
zuitų viršininku. Lietuvis ku 
eigas, dirbęs su lietuviais ir 
tarp lietuvių, tų pačių lietu
vių turi būt ir palaidotas. Su 
sjtarta, kad velionis bus at

vežtas iš Itanhem į Vila Želi 
na Ir sausio mėn 24 d. apie 
4:30 vai. ryto, kun. Vlado kars 
tą atvežė Vila Zelinon. Ton 
pat bažnyčion, iš kurios prieš 
20 valandų išvyko sveikas ir 
linksmas.

Lietuviai katalikai iš pat 
ankstybo ryto gausiai lankė 
bažnyčią. Meldėsi ir giedojo. 
8 vai. kun. klebonas P Raga 
žinskas atgiedojo egzekvijas 
mišias Prie kito altoriaus 
šv. mišių auką iiž savo orde 
no narį atnašavo Tėvų Jėzui 
tų S. Luiz Colegio rektorius.

Visą dieną, ligi išlydėjimo 
j kapus, bažnyčia buvo pilna 
žmonių iš įvairių S. Paulo 
priemiesčių. p. Remenčie 
nė, Antanaitienė ir kitos su 
organizavo poniu ir mergai 
čių, tautiniais rubais apsirėd 
žiusių. garbės sargybą prie 
karsto. i- eleta organizacijų 
atsiuntė vainikus prie karstu. 
Jų tarpe p. Miniauskienės ini 
ciatyva, buvo padėtas vaini
kas ir Montevideo lietuvių 
va rd u.

Valandos greit slinko. 14:30 
vai. pradedamos laidojimo 
apeigos, kuriose dalyvauja 
lietuviai kunigai (kun Al. Ar 
minas, kun. A. Milius, kun. 
V. Kavolis ir kun. P. Raga 
žinskas), tėvai jėzuitai, obla 
tai, (amerikonai), olandai ir 
kt. Atsisveikinimo žodį lietu
viškai pasako kun. klebonas 
P. Ragažinskas, o portugališ 
kai - S. Luiz Colegio rėkto 
rius.

15 vai. laidojimas. Kunigai 
seselės pranciškietės, tūkstan 
tinė tikinčiųjų minia išlydi 
karstą iš bažnyčios. Paskuti 
nis atsisveikinimas su bažny
čia ir tikinčiaisiais, kur daug 
pamokslų pasakė, išpažinčių 
išklausė. Nors ir buvo darbo 
diena, tačiau į kapus lydėjo 
virš šimto automobilių, vienas 
specialus didelis autobusas. 
Palaidotas Araçá, tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Kapuose suskam

Konferencija Va
šingtone Bulgani

nas susirūpino
Sausio mėnesio 30 d.

prasidės Vašingtone prez 
hisenhowerio ir Anglijos 
ministério pirmininko An 
tony Eden pasitarimai, 
kuriu n etų bus padary 
ta bendra apžvalga tarp 
tautinės politinės padė- 
’ies ir nustatyti bendra 

Idarbiavimo planai atei
čiai. Maskva gerai žino, 
kad Vašingtonas ir Lon 
donas yra lemianti jėga 
pasaulyje. Su ja nesis 
kaityti negalima. So vie 
tų Rusijos ministerispirm 
Bulganinas parašė «dr.au 
gišką laiką» prez. Eisen 
howeríui, kurį Amerikos 
prezidentui įteikė Mask 
vos ambasadorius Va
šingtone Zarubin.

Bulganino laiško turi
nio Vašingtonas nepas 

■ kelbė. įgudę politiniai 
stebėtojai spėja, kad Bul 
ganino laiškas liečia ato 
minės bombos bandymus 
Tolimųjų Rytų politiką 
ir kitus klausimus. Bea 
bėjo, Bulganino laišką 
aptars Eisenhower ir 
Eden. Atrodo, kad ko
kia nors pigi Kremli 
aus propaganda ir tušti 
pažadai Vakarų ponu 
koms neužtemdys tikru 
mos vaizda.

— Į tarptautinę skau
tų stovykla Pan Pacific 
su plati.< ė apie 17.000 s k 

i autų. Ją atidarė Austrą 
* Ii jos gen. gubernatorius 

maršalas W Slim, vizitą 
vo Australijos užs. reik, 
ministeris ir kt Lietuviu 

! skautų reprezentacinį 
vienetą joje sudaro 22 
žmonės. Žiūrovus stebi 
na liet, skautų pastatytas 

g per upokšnį tiltas. Gedi 
Imino stulpai, stilizuoti 

vartai ir kt.

— Jungt Amerikos Va 
Istybės. LB valdyba at 
Ridėjusi ruošia planus, 
kaip informuoja iš JAV,

ba Viešpatie angelas, Iš 
gilumos šaukiuosi į Tave 
Viešpatie Veidai liūde
siu ir ašaromis padengti.

Ilsėkis ištikimas ir uo 
lūs Dievo tarne, Viešpa
tyje............

Trumuos biografinės 
žinios. Kilęs iš Žemaiti 
jos, garsiųjų Varnių. Gi 
mė 1918 m. spaliaus mėn 
22 d. Iš gimnazijos įsto 
jo į jėzuitų vienuolyną.

Kunigu įšventintas Ro 
moję 30 d. birželio 1947 
Metus išgyveno Ameriko 
je. 1950 m. rugpjūčio 
15 d. nuvyko į Montevi 
dėo. S. Pauly darbavosi 
apie metus laiko. Plači 
a i bus kitame «M. L.» 
numeryje.

IX METAI

Visuomenės Dėmesiui.
VASARIO 16-tos dienos minėjimas, rengiamas São Pau

lo lietuviškų organizacijų įvyks vasario mėn. 19 d., 
sekmadienį.

11 vai. iškilmingos pamaldos Vila Zelinos bažnyčioje. .
15 vai. (punktualiai) iškilmingas posėdis São Bento gim

nazijos salėje, Largo São Bento.
Kviečiami visi dalyvauti. Ponios ir panelės turinčios 

tautinius rūbus, kviečiamos dalyvauti jais pasipuošus.

Minėjimo Rengimo Komisija.

sušaukti Pasaulio ■ Lietuvių 
šeimą. Tuo tarpu dar galuti 
nai nesą nusistatyta, kur jį 
šaukti: Čikagoje ar New Yor 
ke Paskiau numatoma suda 
ryti organizacinį komitetą, 
kuris turimus olanus realizuo 
tų. Taip pat apsvarstyti pa 
rengiamieji darbai beruošiant 
JAV ir Kanados lietuvių kūl 
tūrininkų kongresą, kurio me 
tu įvyks ir dainų šventė.

EisenKdureiio atsakymas 
Viikm.

Pereitais metais susirgu
siam JAV prezid. Eisenhovve 
riui pradėjus sveikti, jam Vii 
ko vardu telegrama palinkėjo 
geros sveikatos ir sėkmės 
darbe bu v pirm. M. Krupavi 
čius, drauge pareikšdamas vi 
Itį, kad, JAV prezidentui grį 
žus eiti atsakingų pareigų, pa 
kils viltys taip pat Lietuvai 
ir kitiems pavergtiesiems 
kraštams sulaukti laisvės. Ne 
seniai gautame atsakyme pa
brėžiama, kad prezid. Eisen- 
howeris ir užsienio reikalų 
ministeris Dulles yra nekartą 
pareiškę, jog Amerikos vy- 
ausybė kaip laikėsi, taip ir 
toliau laikysis savo Nepri
klausomybės deklaracijoje ir 
Atlanto Chartoje paskelbtųjų 
principų. JAV vyriausybė ir 
toliau pritaria siekimui atsta 
tyti suverenines teises tuose 
kraštuose, kur jos buvo per 
jėgą pažeistos. Vlikui atsiųs 
tame atsakyme pažymima, 
kad JAV vyriausybė nėra 
niekuomet pripažinusi Pabal 
tijo kraštų smurtu įvykdyto 

Kviečiame visus į BENDRUOMENĖS CHORO rengiamą

AWZ1IWJ POPIETI,
kuris Įvyks š. m. vasario mėn. 5 d. 15 vai. V. Zelinos gimna
zijos salėj.
Programoje: Bendruomenės Choro dainos, solistai, veikalas. 

Po programos bus’šokiai ir bufetas. Staliukus ir pakvietimus 
iš anksto galima užsisakyti Vyto Tijūnėlio bare ir pas 
choristus.

Choro Rėmėjams įėjimas laisvas.
Bendruomenės Choro Valdyba.

■ ■»» O» «8>» <>»-■»» ■«» »» 4»

įjungimo į Sovietų Sąjungą 
Amerikos vyriausybė ir toli
au pripažįsta, kaip pripažinę 
si, dar prieš 1941) m paskir 
tus Lietuvos diplomatinius bei 
konsulatinius atstovus ir pa 
laiko su jais reikalingus san 
tykius. JAV vyriausybės nu- 
sistatvmas lieka aiškus ir ne 
pakeičiamas. Ta pačia pro 
ga priminti ir valstybės se
kretoriaus Dulles žodžiai, ku 
riuos jis pasakė atstovų rú 
mų komisijai dėl neteisėto 
Lietuvos ir kitų pavergimo.

Pavergtosios tautos turėtų 
žinoti, kad nėra užmirštos, 
kad mes nesame sutikę su jų 
likimu ir, svarbiausia, kad 
mes nesame pasiryžę siekti 
iliuzinės paramos sau pati
ems, tardamiesi su tų tautų 
pavergėjais, kur jau toks ta 
rimasis patvirtintų tų kraštų 
pavergimą.

— 1955 m. gruodžio 27 31 
d d. Adelaidėje įvykusi Aus
tralijos lietuvių sporto šventė 
buvo pati didžiausia. Joje da 
lyvavo apie 130 aktyvių spor 
tininkų, atstovavusių 5 klu
bams. Šiemetinė sporto šven
tė • olimpiada buvo pradėta 
Adelaidės katedroje. Pamal
das atlaikė kun. Dr. P. Jatu
lis, o pamokslą pasakė Ade
laidės arkiv. Dr Beovitch, pa 
brėždamas svarbumą išlaikyti 
gimtąją kalbą ir pasidžiaugda 
mas mūsų jaunimu Po pamal 
du visi dalyviai nuvyko prie 
didžiojo australų paminklo, 
kur buvo padėtas lietuviškas 
vainikas, pagerbiant žuvusius 
už Australijos ir visos žmoni 
jos laisvę.

-ictuvos n
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Ar tikrai Sov. Sąjungoje veikia sąžinės 
laisvė?

KAIP Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKO LIBERALŲ «NEUE ZÜR- 
ČHER ZEITUNG»

(tęsinys)

Tad kodėl taip yra — ko
dėl Sov. Sąjungoje, nepaisant 
tokios priespaudos, vis dar 
drįstama šnekėti apie religi
jos laisvę? Gal Rytuose ir 
Vakaruose ši laisvės sąvoka 
visai kitaip suprantama? Tik 
roji priežastis nėra tiktai ši. 
Prie teigimo, kad Rusijoje 
esanti visiška religijos laisvė, 
daug prisideda ir komunisti
nės įstatymleidybos sukurta 
išorinė padėtis. Įstatymas 
baudžia už religinį mokymą, 
jei nebus laikomasi įstatymo 
ribų. Bet tas pats įstatymas 
taip pat baudžia 6 mėnesiais 
priverčiamųjų darbų už pa
maldų trukdymą. Tuo tarpu 
sovietinis pilietis, kalbėdamas 
apie religijos laisvę savaja
me krašte, turi galvoje tu s 
bažnyčias ir koplyčias, kurio 
se jis, eidamas pro šalį, mato 
meldžiantis žmones. Pagaliau 
juk jis yra įpratęs skirti leis 
tas ir neleistas organizacijas. 
Todėl ir dabar, matydamas 
Bažnyčia legalizuotą, jis natų 
raliausiai pasidaro išvada, 
kad ji turinti visišką veikimo 
laisvę. Tuo tarpu Vakarų eu 
popietis anie religijos ir iš 
viso sąžinės laisvę sprendžia 
remdamasis visai kirais krite 
rijans ir kitokia patirtimi, ne
gu ji yra Sov. Sąjungoje.

Vyriausybės santykis su 
Bažnyčia, kaip matyti iš da
bartinių įstatymų, turi būti 
griežtai neutralus. Tam neu 
tralumui palaikyti 1944 m pa 
vasarį prie Sov. Sąjungos 
Liaudies Komisarų Tarybos 
buvo sudarytas tam tikras ko 
mitetas. arba rusų Ortodoksų 
Bažnyčios reikalams. Viena 
iš tarybos pareigų yra taip 
pat žiūrėti, kad išleistieji re
ligijos reikalams įstatymai 
butų vykdomi tiek y.-iislybės, 
tiek ir Bažnyčios. Šita tary
ba taip pat atstovauja Baž
nyčios reikalams prie vyriau 
sybės Tačiau savo konstruk
cija taryba yra grynai vyriau 
sybės organas, kuriame nėra 
atstovaujama nei Proves lavų 
Bažnyčia, nei kuri kita re! i gi 
nė bendruomenė. Taip ir su
sti iš oro įspūdis, kad sn 
vietini’. įstatymų leidėjai ga
rantuoja visišką neutralumą 
ir nesikišimą į religijos rei
kalus. Tačiau taip tik atrodo. 
Iš tikro Bažnyčios ir valsty
bės santykių problema yra 
kur kas painesnė, negu tai 
bažnytiniai dignitoriai ir vy
riausybės organai gali pripa
žinti spręsdami tik pagal iš
viršinius duomenis. Norint 
geriau šiuos santykius supras 
ti, tenka išryškinti santykius, 
kokie yra tarp komunistų par 
tijos ir vyriausybės, ir nusta 
tyii tą poziciją, kokią užima 
partija komunistinės vyriau
sybės atžvilgiu. Komunistų 
partija yra vienintelė ir tai 
valdanti partija Sov. Sąjun
goje. Ji kiekvieną religiją 
laiko savo priešu. Dar dau
giau: ji net siekia religiją iš
rauti su šaknimis. Čia ir glū 
di paradoksas: vyriausybė 
turi į religiją žiūrėti neutra
liai, bet tai pati vyriausybė 
yra sudaryta iš komunistu 
partijos narių ir tai pačiai 
komunistų partijai atsakingų, 
o partija su religija veda 
griežtą kovą. Komunistų par 
tijos programos 13 § įsakoma 
imtis aktyvių žygių bekovo-
jant su religija. Sov. Sąjun
gos komunistų partija vado- 

vaajasi įsitikinimu, kad tik 
liaudies masių sąmoninga ir 
iš anksto planingai paruošta 
socialinė bei ūkinė veikla ga 
Ii išnaikinti religinius prieta
rus. Partija kovoja už tai, 
kad butų pagreitintas visiškas 
“darbo masių išsilaisvinimas 
iš religinių prietarų’’ ir suor 
ganizuoti plačiausi galimumai 
antireliginei bei mokslinei — 
auklėjamajai propagandai. Ta 
čiau tuo pačiu laiku reikia 
vengti sąmoningai pažeisti ii 
kinčiųjų religinius jausmus, 
nes tai gali tik dar daugiau 
sustiprinti religinį fanatizmą ..

Vadinasi, kp nariai ne "k 
negali būti religijai neutr lūs, 
bet jie yra net įpareigoti tol 
kovoti su «religiniais prieta
rais». kol tikėjimas bus «iš
rautas su šaknimis». Tain 
pat įsidėmėtina, kaip toliau 
pastebi «Neųe Zuercber Zej 
tung», patarimas, kad parti 
ja niekados nesiimtų tiesimui 
nių religijos persekiojime 
priemonių arba atviros pries 
pandos, nes tuo būdu bijosi 
tik pridarysian t- kankiniu. Gi 
komunistai yra patys carinio 
režimo laikais buvę padaryti 
kankiniais. Kovojantieji už 
idėjas ir už jas turintieji kęs 
ti paprastai liaudyje sulaukia 
didelių simpatijų ir tuo bildu 
tik susidaro sau politinį kapi 
talą. Nors komunistai suimi- 
nėja dvasininkus tiesiog ma
siškai, bet niekados jų nekal 
tina kaip bažnyčios tarnu ar 
ba dėl jų tikėjimo Dvasinio 
kai visuomet apkaltinami, kad 
varę tariamai politine ar an 
tivalstybine veiklą arba pro
pagandą Nors komunistai 
uždarinėja bažnyčias, pavers 
darni jas antireliginiais mu
ziejais. klubais ar net sande 
liais, bet visuomet tokias ope 
racijas praveda, taip, lyg tai 
būtu padaryta, pačių gyvento 
jų rankomis

Partijai artimiausios organi 
zacijos, ypač padedančios jai 
vykdyti antire’L’inę progra
mą, yra komunistinės profesi 
nės sąjungos ir komjaunimas 
nekalbant ame kovo ančių 
ateisiu sąjunga, sukurią pa
čios partvos «religiniuii s prie 
kirams išrauti iš žmonių są 
manės su šaknimis». Profesi

São Paulo miesto vaizdas.

M. Vaitkus 
v

Graudžiai Švilpia
Taip tylu namely, vakarui užtvinus, 
kai svajonės grįžta ir vainikais pinas,’ 
ir gili ramybė kužda tau į ausį: 
pavargai per dieną — atsilsėti gausi...

Betgi štai vėjelis iš sapnų pakirdo — 
ir kaškur pastogsj balsas pasigirdo, 
toks tylus ir liūdnas, taip graudingai švilpia, 
lyg jausmai užgese, bet kapuos netilpę...

Taip graudingai suokia, lyg vėle be vietos 
būsimo jieškotų, buvusio gailėtus...
Rodos, man ji sako: Greit ir tau, varguoli, 
su manim keliauti teks į tolų tolį...

J. Antanaitis.

Klaipėdos Atvadavimas
(Tąsa)

Kuopa slinko Pagėgių link 
ir stropiai rinko žinias, kas 

nės sąjungos ir komjaunimas 
vadinami tikrąją «komunizmo 
mokykla». Per šias abi ma
sines organizacijas partija ir
stengiasi, lyg per kokius ka 
nalus, tinkamiausiai išplėsti 
savo antireliginę veiklą Ki 
tuose kraštuose profesinės -ą 
jungos paprastai stengiasi gin 
ti darbininku interesus. Ta
čiau tail) tok graž i nėra Sov. 
Sąjungoje. Či i jos yia pa
šauktos ginti vi.l-iybės inte
resų. Be joms s ariu i žl.i vi 
niu, partija taip pa' sudaro 
galimumu auklėti darbo žm<»- 
i es komunistine dvasia. a- 
čian tas ko'.nanis inis aukų, ji 
mas turi būti sąmoningas ateis 
tinis auklėjimas ir tai ne bei. 
koks, bet t esiog koLngss 
ateistini auklėjimas, s-; -Imąs 
ir savo i artus {pareigoj ts ves 
ti ąktvvią kovą su visokių rū 
šių «pelitiniais prietarą1'». To 
dėl ir profe-inės sąjungos, 
kiek jos yra Įpareigotos rei
kštis kai u «komunizmo moky 
kla», tiek r tu'» ' pačiu turi 
vvb.dvti antireligine veiklą.

(B. D.)

ten prieky dedasi. Žinios bu 
vo priešingos viena kitai. Bu 
vo sakoma, kad Pagėgiuose 
jau esąs vienas prancūzų ba 
taiionas, kiti vėl tvirtino, kad 
atvyko iš Tilžės vokiečių da
linys, o kili vėl pasakojo, jog 
Pagėgiuose nesą nieko, išsky 
rus vokiečių policija, kuri ža

Žvejų kaimas Nidoj.

d inli nepasiduoti.
Priėjus apie 10 kilometrų 

iki Pagėgių buvo vienoje sto 
telėje rastas veikiantis telefo 
nas. Kuopas vadas padare 
pasitarimą Karolis pasiūlė pas 
karabinu į lagėgius ir telefo 
nu perduoti pramanytų bei 
klaidinančių gandų. Jie ten 

turėjo pažįstamų karčiamnin 
kųir tiems paskambino.

Pagėgiuose tuoj paskrido 
gandai, kad labai stiprūs su 
kilėlių būriai rytoj anksti iš 
ryto apsups miestą... kad ties 
Ragaine į Rytprūsius jau įjo 
jo Lietuvos ulonų pulkas ir 
turbūt bus užimti visi Rytprū 
šiai iki Karaliaučiaus... kad 
policija neturi niekur priešių 
ti? ir panašiai.

Minėtas būrys, kuriame ėjo 
ir Karolis su Jokūbu, jau tą 
patį vakarą apie 10 vai. nak
tis pasiekė Pagėgius ir juos 
be šūvio užėmė. Tuoj pat 
rekvizuotais sunkvežimiais bu 
vo pasiųstos ginkluotos kul- 
kosvaizdžių grupės užimti iš 
šiaurinės pusės Nemuno tiltų 
prieš Tilžę, ir saugoti kad 
neįsiveltų vokiečių savanori 
ai ar kareiviai į įvykius, ku 
rie dėjosi Klaipėdos krašte.

Taip praėjo trys dienos. 
Vokiečių policija buvo nugin 
kluota. Tvarką palaikė suki 
lėlių ginkluotos ir drausmin
gos sargybos. Gyvenimas ėjo 
ramiai, tik žmonės buvo pilni 
smalsumo, kas dabar bus to
liau.

Suk’limas ėjo sklandžiui. 
Buvo gauti ryšiai su Šilutės 
miestu, su Rusne. Ten jau 
taip pat šeimininkavo lietu.v 
ninkai. Lauksargė, Kretinga 
lė. Bajorai ir Giruliai bei Ne 
mirzatė taip pat jau buvo 
užimti. Sukilimas jau turėjo 
bendrą vadovybę ir savo šta 
bą, kuris susirišo su visais 
punktais ir būriais.

Tik Klaipėda vis dar buvo 
piancūzų rankose, kurie su
organizavo miesto gynimą ir. 
iš savo dalinių bei vokiečių 
policininkų išstatė žiedu ap 
link miestą Kulkosvaiužių liz 
dus. Sukilimo štabas dar kar 
tą pamėgino derėtis su Petis 
nė, bet iš to nieko neišėjo.

Tada sukilimo štabo vadai 
Budrys ir Bajoras nutarė mie 
stą paimti puolimu. Pirmieji 
bandymai bet gi nedavė re
zultatų. Iš kulkosvaidžių liz
dų buvo smarkiai apšaudomi 
bet koki mėginimai įeiti į 
miestą. Buvo sužeistų ir kele 
tas užmuštų.

Teko padaryti miesto apsti 
pimas ir suderintu puolimu 
mėginti prasilaužti Daliniai 
ir Kuopos paskirtos tai opera 
cij J gavo savo vietas ir nu
merius. Sustiprinimui buvo pa 
šaukta ir Karolio kuopa bei 
Jokūbo kuopa ;iš Pagėgių ir 
pavadinta ketvirtąja kuopa.- 
Dalis jos paliko prie Tilžės 
tiltų. Ten liko ir Jokūbas. 
Karolis ei su k-u-opa ir drau
gais išvyko Klai-pėdon. Vyrai 
dainuodami liftųy iškas dainas 
susėdo į keturis sunkvežimius 
ir po pietų 12'd. sausio mėn. 
nuriedėjo Šilutės link. Su sau 
lėiidžiu jau pasiekė Šilutę, 
kur sukilėlių sargybiniai pa
laikė gatvėse tvaiką ir nuro 
dė kur link važiuoti, kur pa
imti benzino, kur rasti štabą.

Ten gauta šiltos sriubos 
vakarienė. Virtuvė veikė pa-

(Tęsinys 3 pusi.)
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Vietoje nekrologo.
— Viešpatie, kodėl nuskini 

gražiausius žiedus?. ..
Mirė Tėvas jėzuitas Vladas 

Mikalauskas. Niekas nei ne 
pagalvojo, kad jo laikomos 
mišios prieš kelionę jaunimo 
stovyklom, buvo paskutinės 
prieš jo kelionę nežinion. Pa 
čiame amžiaus žydėjime, pa 
čiame stiprume šalta mirties 
ranka staiga pasiėmė jį sau. 
Šniokščiančios bangos galin
go Atlanto sugiedojo jam re 
quiem...

Tėvo VI. Mikalausko entu
ziastingos veiklos, draugiško 
priėjimo prie žmonių, jo de
gančio šviesaus žvilgsnio, jau 
natviškos šypsenos neužmirš 
niekas, kas jį pažino. Neuž 
mirš ir jo meilės Lietuvi, 
kuria, dvelkė visa jo veikla 
Tėvas VI. Mikalauskas kiek
viena proga stengėsi iškelti 
kankinės Lietuvos vardą. Su 
burdamas jaunimą, belsdamas 
į įstaigų duris, rašydamas 
spaudoje, jis visur stengėsi 
priminti skurde ir varge pas 
kendusią tėvynę, kur viltyje 
ištiestos laukia alpstančios 
rankos.. Jis ėjo per pasau- 

(tąsa iš 2 pusi.)

vyzdingai klaipėdiškių mergi 
nų patarnaujama, vietinės po 
nios Vanagaitienės vadovau
jama. Atsisveikinant dar bu 
vo į sunkvežimį paduota po 
puodelį karštos kavos ir vėl 
prieš 10 vai. nakties išsirito 
rne į priekį. Pradėjo pūsti 
šaltas vėjas nuo marių. Vy 
rams išgaravo šiltos sriubos 
ir kavos šiluma ir jie spaudė 
si vienas-prie kito kaip viš 
čiukai. Karolis susirietė ant 
grindų tarp atsarginės benzí 
no statinės ir sunkvežimio 
kabinos, kad tik vėjas netaip 
lengvai galėtų persiskverbti 
iki kaulų. Per porą valandų 
pasirodė ir Klaipėdos jūrų 
švyturio šviesa, bet kadangi 
jis buvo dar gana toli tai vy
rai tarp savęs susiglaudę pra
dėjo snausti.

Tik staiga, jau netoli Klai
pėdos į sunkvežimį pasipylė 
sausa prancūzų kulkosvaidžio 
salvė. Kaž kas suriko sužeis 
tas, automobilio švyturiai už 
geso ir vyrai sugriebę šautu
vus pasipylė po piento grio
vius Pasipylė dar dvi ar trys 
salvės, bet šviesoms užgesus 
ir vyrams dar nešaudant, vis 
kas nutilo. Karolio sumanymu 
automobilis be šviesų buvo 
atbulas vyrų nustumtas tuo 
pačiu plentu apie porą šimtų 
metrų, kad neliktų prancū
zams, o priekin buvo pasiųs
tos sargybos sulaikyti iš pas 
kos atvažiuojančius dar tris 
sunkvežimius. Kuopa nakčiai 
apsistojo viename paplentės 
dvare. Rytoj diena praėjo sar 
gybose ir ryšių užmezgime su 
kaimyniais būriais, kol visas 
miestas buvo apsuptas nuo 
jūrų iki marių.

Sausio 14 d. naktį buvo pa 
mėginta pralaužti ginybos žie 
dą. Kai olio kuopa gavo barą 
prieš Klaipėdos aerodremą 
Rumpiškėse. Prieš ją stovėjo 
du kuiko«vafdžių lizdai: vie
nas kairėje Smeltėje, o antras 
Rumpiškių aerodrome, prie
šais Dešinėje stovėjo Sendva 
rio kulkosvaidžių lizdas.

Kuopa paslinkusi gilyn nak 
ties metu prieš Rūmpiškes ga 
vo ugnies iš priekio ir abiejų 
šonų. Netekusi poros užmuštų 
ir kelių sužeistų, dienojant 
nutraukė puolimą ir grįžo at
gal, apsistodama vienoje kai
mo mokykloje.

(B. D) 

lį skelbdamas krikščioniš 
kasias tiesas ir kovą už dide 
lę pavergtų tautų skriaudą.

Jo nebėra. Lūžo stulpas re 
miantis kylančio atgimimo gri 
aučius. Kas stos jo vieton? 
Kas išdrįs pasiimti tą naštą, 
kuri liko pakelyje pamesta?-

Liko spraga - nepataisomai 
gili, skaudi iki ašarų.

Tesusimąsto kiekvienas ti
es jo karstu ir teperžvelgia 
savo gyvenimo lapus verčia 
mus likimo rankos. Tepagal 
voja kas gali velionies vie
ton stoti, kad atlikti nors da 
lėlę jo misijos?-

H. Mošinskienė.
——m ———

H. D. Mošinskienė.

Vila Belos popiečių 
eglutė

Š/m sausio mėn. 15 d. įvy 
ko Vytauto Didžiojo vardo 
mokykloje V. Beloje popiečių 
eglutė, kuriu suruošė popie 
čių vedėjas muz. J. Kaseliū- 
nas.

Grojant prokštelių muzikai 
salėn susirinko lietuviškoji 
publika dar kartą pasidžiaug 
ti žiemos šalčius primenan
čia švente, nors sunku susi
grąžinti prisiminimus tikro
sios žiemos, kada saulė ne- 
gailėstingai kepina ir termo 
metras rodo pavėsyje 35.°!

Visų dėmesys nukreiptas į 
augštą eglę visą išpuoštą ran 
komis padarytais papuošalais 
besimainančiais, mirgančiais 
dienos šviesoje. Teko pama 
tyti visą kruopštumą ir origina 
nalumą, kurį įdėjo čia popie
čių lankytojai ir rėmėjai. Vi 
sam darbui vadovavo ponia 
G. Teresevičienė, jai padėjo 
p. Skurkevičienė, p. J. Skur 
kevičius (padaręs aplink eglu 
tę labai gražią tvorelę iš med 
žio paaukoto p. Lapienių). Jo 
nas ir Petras Norbutai. Hali
na Mošinskienė ir p. Jeroni
mas Bliujus. Jaunieji eglutės 
rengėjai: Juozas Bendoraitis 
Antanas Sejunas, Nijolė Vin- 
kšnaitytė, Irena Skurkevičiu- 
tė. Joana Krutulytė, Aldona 
1 utkauskaftė, Milda Blinjutė 
/ Igirdas Savickas. Vilius Pun- 
c evičius. Petras Makuška, 
J nė Kaupaitė, \ilma Kau- 
p itė. Marcelė Medziukevieift 
tf Juozas Bliujus. Ernestas 
SI urkevičius. Edvardas Marti 
n; itis, Julytė Krutulytė, Rim 
g; ūdas Juraitis. Asta Vinkš 
r; itytė, Stasys Raulušaitis, Ju

Klaipėda - Žvejų uostas.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
v

IS KELIONES
Palikome tėvynę su rūtom ir gėlėm. 
Čia ašaros šermukšnių pabiro pakelėm. 
Ir neša baisų skundą banga iš Lietuvos, 
Gal nėr jau gyvo brolio, močiutės nėr gyvos.

Daina nutilo sesės. Kaip saules leisdamos. 
Ant žalio vario vartų liūdėdama rymos. 
Rasa sidabrins plaukus, o ašaros akis.
Juodai pridengus veidą, štai atbrenda naktis.

Pro baltus beržo stuobrius, pro mėlynas girias 
Aklais žirgais patėvis jai pamotę parves.
Ganys ji palšus jaučius melsvuose pūdymuos 
Ir lauks vis karalaičio, kuris ją išvaduos.

Dabar ten žalios rūtos po kruvina rasa. 
Ir dreba nužaibuota obels šaka sausa. 
Jinai ir vėl išsprogs, išleis naujus ūgius,
Kai tik vakarių vėjų kvėpavimą pajus.

30%
.1» . W

SOS

lija Rakietytė ir JulijaTylaite.
Programa pradėta popiečių 

vedėjo pasveikinimu. Sekė 
bonkų muzika, kurią atliko 
Juozukas Bendoraitis, Bendo 
raitytė, 1. Skurkevičiūtė ir St. 
Raulušaitis Du eilėraščius la 
bai jausmingai padeklamavo 
I. Skurkevičiūtė. Po to snai 
grės dainuouamos pašoko ap
linkui eg’aitę. Gaila, kad čia 
trūko pasiruošimo. Susirin
kusieji padainavo porą daine 
lių. Tada pasirodė snaigių 
palydimas Kalėdų Senelis (p. 
Bliujus) su pilnu maišu riova 
nų. Savo kalboje į susirinku 
sius jis priminė Lietuvos žie 
mą ir Lietuvoje vargstančius' 
vaikučius. Sekė premijų ir 
dovanų dalinimas.

Mokytoja H Mošinskienė 
trumpai nupasakojo rankdar
bių svarbą kasdieniniame gy 
venime Premijos bei dova
nos buvo įteiktos dalyvavu
siems 1955 m. Vila Belos po 
piečių parodoje. Premijuoti 
buvo sekantys vaikai: I pre
mija - Gigai Krutulytė! • štai 
tiesė su siūlais ir knyga «Jau 
nučiai Daigeliai».! premija:Eu 
genijui Ivanauskui - «Jaunu

čiai Daigeliai» ir «Karšto 
Mokslo Vadovėlis. II premi
ja: Gražinai Gudavičiūtei Štai 
tiesėle su siūlais ir knyga 
«Žaibai». H premija: Petrui 
Makuškai-metinė «Eglutės» 
urenumerata ir «Krašto Moks 
lo Vadovėlis». III premija: 
Dalia Valeikaitė-staltiesėlė ir 
knyga «Sugrįžimas». Ill pre 
mija: Ernestui Skurkevičiui - 
metinė «Eglutės» prenumera
ta ir «Žaibai». Mergaitėms 
laimėjusioms pirmas tris pre 
mijas rankdarbiams medžiagą 
paaukojo p. Ona Adomavičie 
nė. Dovanos įteiktos: Aldo
nai Rutkauskaitei - «Jaunuči 
ai Daigeliai», Giedrei Valei- 
kait.ei - «Žaibai», Joanai Kru 
tulytei» - «Žaibai», Gražinai 
Valeikaitei knyga, Vandai Kis 
liūtei - «Moterų Dirva» ir 
«Margutis», Gigai Masiulytei 
«Šv Kazimiero Aidai» ir «Té 
viškėlė», Irenai Skurkevičiū 
tei - «.Jaunučiai Daigeliai», Bi 
rutei Čemerkaitei - pieštukai 
ir «Jaunučiai Daigeliai», Ge
nei .Misiūnaitei • «Laiškai lie 
tuviams» ir «Žvaigždė», Mil
dai Blinjntei - «Jaunučiai Dai 
geliai», Aldonai Petkevičiūtei 

*Šv. Kazimiero Aidai», Rim
gaudui Juraičiui - Daigeliai», 
Robertui Bratkauskui «Litua- 
nica» «Juozui Bliujui knyga 
«Lituanica», Leonui Meškaus 
kui - «Lituanica», Evaldui Štau 
dei «Jaunučiai Daigeliai» ir 
Rimvydui Štaudei - «Knyga 
apie karalius ir žmonės». Kny 
gas paaukojo Lietuvos Kon 
sulas p. A. Polišaitis, Pranas 
Gudas iš Čikagos, Rašytoja 
K. Pažėraitė ir kiti. Taipogi 
už pasišventimą popiečių vei 
kloję buvo apdovanoti: muz. 
J Kasėliūnas, P. G. Teresevi 
čienė ir p. V. Skurkevičienė, 
Išdalinus premijas Kalėdų Se 
nelis išdalino visiems susirin
kasiems gražiai įvyniotus mai 
šelius saldainių. Dar 1. Skur 
kevičutė, Aldona Rutkauskaitė
ir Juozas Bendoraitis chorui 
pritariant suvaidino: Kiškelis 
ir ponas» ir «Senis ir pupos».

Sekė plokštelių muzika ir 
bendri šokiai. Popietis praė 
jo malonioje nuotaikoje besi
gėriui ištikrųjų meniškai iš

puošta eglutė.
Iš lietuviškos mokyklos V. 

,Zelinoje atsilankė: kun. J, 
į Šeškevičius,, seselė Liucija, 
seselė M. Kristina, mok. A. 
(iudavičienė ir mok. H. Mo
šinskienė.

Premijų ir dovanų dalinime 
i asistavo Tėvų Komiteto pirm. 
P. Makuška ir «Lituanijos»
pirm. inž. Z. Bačelis.

Dalyvis

— Naujai V T pirmininkei 
A. Devenienei New Yorke bu 
vo suruoštos išleistuvės. Jas 
suruošė Balias, SLA ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sanda 
ros New Yorko dvi kuopos. 
Išleistuves pravedė inž A Na 
vickis. Ta proga savo linkė
jimus pareiškė gen. kons. J. 
Budrys, Balto vardu prel. J. 
Balkūnas, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje pirmininkas 
Kalinauskas, LLK pirmininkas 
V. Sidzikauskas, Amerikos L 
B prezidiumo pirmininkas J. 
Šlepetys, po savo išleistuvių 
Kanadoje į New Yorką atvy
kęs Vliko pirm. J Matulionis 
ir kt. Minėjime taip pat daly 
vavo ir Vliko prezidiumo na
rys prot. J. Kaminskas. Atsa 
kydama į linkėjimus ir į gau
tuosius sveikinimus, kurių di
desnė dalis buvo gauta iš Ka 
nados lietuvių, VT pirmininkė 
pareiškė už juos nuoširdžią 
padėką, pažymėdama, kad tai 
esąs geras padrąsinimas sun 
kiam darbui prieš akis. Ten
kantį darbą sakėsi dirbsianti 
su viltimi, kad Vilkas taps vi 
siems lietuviams tuo, kuo jis 
yra jai tapęs.

VT pirmininkė A. Devenie- 
nė laivu «Amerika» iš New 
Yorko tiesiai į Bremerhaveną 
išplaukė š. m. 19 d., o iš ten 
vyks toliau į savo paskirties 
vietą. •

— Tautos Fondo pirminio 
kas M. Krupavičius Tautos 
Fondo reikalais pravedė pasi 
tarimus su JAV LB krašto 
valdybos pirmininku St. Barz 
duku Clevelande, su Altu Či 
kagoje ir su Inžinierių Drau 
gijos pirmininku Bostone, taip 
pat kitomis organizacijomis.

— Kanados Tautos Fondo 
Atstovybė, viena iš veikliau 
šių ir pavyzdingiausių visame 
pasaulyje, yra nutarusi iš 
kiekvieno Kanadoje gyvenan 
čio lietuvio prašyti Tautos 
Fondui skirti vienos dienos 
uždarbį. Metams būtų apie 6 
dolerius. Taip buvo pagei 
daujama pereistais metais taip 
prašoma ir dabar.
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— Šis «Mūsų Lietuvos» nu
meris, del pasitaikiusios šią 
savaitę šventės išeina tik ke 
tūrių puslapių. Jaunimo sky
riaus medžiaga ir nuotraukos 
tilps sekančiame numeryje.

— Šį sekmadienį šv. mišių 
tvarka Vila Zelinoje bus pa
keista. Pirmos mišios bus 5,30, 
antros 8 ir trečios - 11 vai.
7 ir 9 vai. mišių nebus.

-- Septintos dienos egzekvi 
jos - mišios už A.fA. kun. VIa 
dą Mikalauską S. J. bus šį 
pirmadienį, sausio mėn. 30 d.
8 vai. Vila Zelinoje. Lietuviai 
katalikai kviečiami dalyvauti.

— Vasario mėn 3 d. pirmas 
mėnesio penktadienis. Šv. mi 
šios ryte bus 7 vai. o vakare 
- 8 vai.

— Sausio mėn. 30 d. 7 vai. 
30 tos die os mišios už a. a. 
Apoloniją Bratkauskienę.

— Vasario mėn. 4 d. 8 vai. 
30-tos dienos egzekvijos už 
Antaną Raulinaitį, mirusį Rio 
Grande do Sul.

— Sausio mėn. 20 d., V. S. 
João (Vila Ema) širdies liga 
mirė Ona Juškonytė Litvaitie 
nė, 49 metų amžiaus, Kilusi 
iš Kauno apylinkės, Paliko 
sūnų Juozą Povilą.

-- Sausio mėn. 23 d. mirė 
šird'es liga majoras Stasys 
Debuievičius, kilęs iš Mariam 
pelės apskrities, apie 70 metų 
amžiaus. Gyveno Carapicni 
boį.

Palaidotas Araçá kapuose. 
Brazilijon atvyko kaip karo 
tremtinys.

— Vila Anastacio. Parque 
das Nações, Bom Retiro, Agua 
Rasa lietuviams kun. klebo 
nas P. Ragažinskas praneša, 
kad nuo vasario mėnesio an
tro sekmadienio bus pamal
dos nusistovėjusia tvarka ir 
laiku.

— Šį šeštadienį Vila Zeli- 
noj sumainys žiedus Leonas 
Juzumas su Nina Rogalski.

— Sausio 21 d. São Rafael 
parapijos bažnyčioje sumainė 
žiedus Ernestas Rubliauskas 
su Nemajúnaite iš Mokos.

VILA ZELINA JAU TURI 
PAŠTĄ.

Praėjusios savaitės penkta 
dienį Vila Zelinoje buvo ati 
daryta pašto agentūra, buvu 
šioj penktoj gatvėj, prieš 
Amadeo vaistinę. Paštas ada 
ras nuo 8 ligi 18 vai.

Snr. ZELINA GAVO LAIŠKĄ

Brazilijos Raudonasis Kry
žius prisiuntė S ra Zelinai. gy 
veriančiai Av Zelina, 706 laiš 
ką, kuriame rašoma, kad ru
sų Raudonasis Kryžius prane 
ša Brazilijos Raudonajam Kry 
žiui, Kad «Ponios» Zeiinos gi
minės, anapus geležinės už
dangos. įėjo į kontaktą su at 
atinkamomis policijos įstaigo 
mis, gauti reikalingiems do
kumentams išvažiavimui iš 
Rusijos. Taip pat praneša, 
kad lietuviai gyvenantieji Bra 
zilijoje, norintieji grįžti į sa
vo kraštą, dokumentų reika
lu turi kreiptis į rusų pasiun 
tinybę Urugvajuje, arba į len 
kų konsulatą Brazilijoje.

Jei kas iš Gerb. laikraščio 
skaitytojų sutiktų Ponią Želi- 

ną prašome pranešti, kad jai 
redakcijoje yra laiškas. Mi
nėta «ponia» turėtų būti lietu 
vė.

Kaip matome, komunistai 
savo propagandai stengiasi 
panaudoti ir Brazilijos Rau
donąjį Kryžių.

L A I Š k A I

EI. Matuzonytei, Alg. Kaz 
lauskui, Anelei Ambrazevi
čienei, V. Skripkai. Br. In
kratai. V. Vaikšnorienei, Pr. 
Urniežiui. Jadvygai Bortkevi 
čieuei, M. Prizmik, Stasei Am 
brazevičiūtei, P. Kaunui, gJ. 
Valavičiui.

Rio de Janeiro.
— Kalėdos lietuvių bažny 

čicje praėjo gana įspūdingai. 
Buvo pataisytas Betlėjus ir 
eglutė (tiktai su žvakutėmis). 
Po pirmųjų Mišių prie betlė- 
jaus buvo išdalyta 50 bairo 
vaikams mažos dovanėlės. 
Po lietuvių Mišių vėl 12 vai
kų gavo dovanėles.

— Sausio mėn. 22 d. buvo 
ruošiamos pamaldos bažnytė 
lės Globėjai šv. Genovaitei 
pagerbti. Giedojo vietinės 
parapijos choras.

— Sekančios lietuv u pa
maldos įvyks Vasario mėn. 5 
d. Nepriklausomybės Šven
tėje.

K. F.
Rio de Janeiro, 19 sausio, 1956.

NORINČIŲ STOTI KUNIGŲ
SEM1NARIJON ŽINIAI

Brazilijoje į kunigų mažąją 
seminariją priima baigusius 
pradžios mokyklą berniukus. 
Seminarijoje išeina gimnazi
jos ir kolegijos kursą. Norin 
tieji btoti kunigų seininarijon 
prašomi pasitarti su lietuviais 
kunigais, nes prieš stojant 
reikia išsiaiškinti, ar kandida 
tas į seminarija nori būti vie 
nuoliu kunigu ar vyskupijos 
kunigu. Dažniausiai patys tė 
vai šio skirtumo nežino ir 
dėlto ateityje kyla nesusipra 
tiinų kad savo metu nebuvo 
išsiaiškinta kur sūnus nori

Žvejų laivai.

stoti, vienuolynan ar vyskupi 
jos seininarijon. To viso ga 
Įima išvengti pasitariant su 
kunigais. São Paulo arkivys 
kopijos seminarijoje neturtin 
gieras už mokslą ir pragyve 
nimą nereikia mokėti.

— Kai kuriose Taišeto sto
vyklose, grįžusiųjų teigimu, 
lietuviai savo skaičiumi esą 
gausingęsni net už ukrainie
čius. Ir ten viskas nepapras
tai brangu.

— Klaipėdos krašto vokie
čiai reiškia nuomonę, kad Si
biro plotuose esama apie 
22.000 deportuotų Klaipėdos 
krašto vokiečių. Nemaža jų 
dalis įkurdinta aplink Baika
lo ežerą. Paskiausiu metu 
jiems leista susisiekti su sa
vo giminėmis Vakaruose, iš 
kur jie gauna ne tik laiškus 
su dokumentais, bet. ir vok'e 
čių kalba laikraščių. Kas ga
li - rūpinasi kad vokietis bū 
tų išleidžiamas į Vokietiją. Ir 
daugumas tiki, kad būsią iš
leisti.

— Grįžusieji vokiečiai su
teikė naujesnių žinių apie 
Klaipėdą. Sovietai visą marių 
pakrantę nuo Smiltelės iki 
Vitės esą atitverę. Į ja leidžia 
ma tik su specialiais leidimais 
Senovinės Muehlentorstr. 69 
a namuose rusai yra įtaisę 
radijo stotį su siųstuvu. Žino 
mas ir Toleikio, turėjusio Ma 
riti gatvėje namus, likimas. 
Po karo jis grįžo atgal j K lai 
pėdos kraštą, bet kaip poliai 
ninkas buvo vėliau suimtas 
ir nuteistas 25 metams pri

verčiamųjų darbų. Šiandien 
jo namelyje gyvena rusai. 
Juodkrantė pasidarė «visai 
mažytė». Ten gyvena visai 
nedaug žmonių, kurie verčia 
si žvejyba. Tačiau ir jie tu 
ri turėti specialius pažymėji 
mus, leidžiančius jiems išsi
kelti į Neringą. Klaipėdoje 
jaučiama didelė miško med* 
žiagos ir kuro stoka. Naujoji 
Pestaloci mokykla paversta 
Sovietų karo laivyno kareivi 
nėmis. Kur seniau stovėjo 
S mano Dacho šulinys ir Ann 
chen von Tarau, šiandien sty 
pso Stalino biustas, o kaize
rį Wilhelmą pakeitė Maksi 
mas Gorkis. Buvusių bažny 
čių Griuvėsiai nepašalinti dar 
nė šiandien.

— PET seimo pilnatis buvo 
1956.1.14 vėl sulaukta posė
džių. per kuriuos apsvarstyti 
aktualieji momento reikalai. 
PET sesija numatyta sušauk
ti ir Europoje.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

POVILAS AMBROZEV1ČIUS

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
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MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
PRADEDA PRENUMERATŲ RINKIMO VAJU

Galima užsiprenuraerauoti šie laikraščiai.
«Mūsų Lietuva» (savaitraštis) 
«Draugas» (dienraštis) 
«Darbininkas» (dukart savaitėje) 
«Aidai» (kultūros žurnalas) 
«Ateitis» (Jaunimo žurnalas) 
«Eglutė» (vaikų laikraštėlis) 
«Žvaigždė» (religinis laikr.) 
«Laiškai Lietuviams»
«Lietuvių Dienos» (ilustruotas)

Cr.S 100,00 
Cr S. 550,00 
Cr.$ 300,00 
Cr S 300,00 
Cr.® 150,00 
Cr S 150 00 
Cr.® 100,00 
Cr.® 100,00 
Cr.® 200,00

lt

Dr. Augusto Ribeiro Leite

Clínica Dentária Popular

DIRETOR:
Praça São José, 8 - salas 3 e 5

Vila Zelina
Vajus baigsis sausio paskutinę dieną. Iš tolia u 
atvykstančiųjų patogumai stalas veiks ir Kalėdų 
naktį. Kartu primename, kad stalas turi įvairių 

lietuviškų knygų.

Dentaduras — Pontes — Extrações — Obturações

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

P AI E Š KO M I.
•' iv

1. Antanas Kurevičius,
2. Elena Klimavičiūtė-Kure 

vienė ir
3. Emilija Šunkaitė-Lauce- 

vičienė, Jono duktė, kilu 
si iš Šiaulių apskr. ir .

4. Aleksandra Mikalauskai 
té-Swornik.

Ieškomieji arba apie ju 
os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituânia, Rua 
Dom José de' Barros, 168 5.° 
andar, Caixa postal, 7249. 
São Paulo / Brasil.

SšiimHiiiit ihuiHiiiiiiiuiHiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiliiliiiili iiiiiiiiiiiuiiiili;iiliiihiiiiiilniiiiiiiuiiiiiiiiiiilliilhillitHiiihiHiiliiih ūiiintlliiniiiii^l

S =?

1 ESCR1TORIO «VILA ZELINA» I
W =■

! IRMÃOS BAUZIS Į

H Registrado no C, R. C. aob o n.o 551 ĮE

i PraQa $ão José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
1 Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
J Contraí na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
5 Escritas Fiscais 

‘2 Escritas Comerciais 
í HORÁRIO das 8

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAŲJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

Contratos de locação : 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.
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