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- VYRU BROLIJOS narių 
susirinkimas šaukiamas šį se 
kmadienį, kovo mėn. 11 d., 
tuoj po sumos- Nariai kviečia 
mi dalyvanti.

— Liet. Kat. Moterų Draugi 
jos išvažiavimas į Santos bus 
ne šį, kovo mėn. 11 d. bet 
ateinantį sekmadienį, kovo 
mėn. 18 d. Norinčios vykti 
būtinai privalo užsirašyti pas 
valdybos nares, šį sekmadie
nį prieš ar po sumos mokyk
loje.

— Vasario mėn. 27 d. Vila 
Beloje mirė Vmeas Gudaitis, 
44 m. amžiaus. Liūdesy pali
ko žmona ir du sūnus.

LIETUVIŠKAS RADIO

Visi lietuviai klausykite 
Jums skiriamos lietuviškos ra 
die programos kiekvieną sek 
madienį lygiai 14 valandą iš 
«9 de Julho»' stoties 540 klc. 
ilgomis bangomis ir 25 metrų 
trumpomis. Rądio reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: kun. 
Jonas Bružikas, S. J. Igreja 
São Gonçalo, Pr. João Mendes 
arba tel. 36 2628, São Paulo.

Visus maloniai kviečiame 
be jokių profesinių ar idėji 
nių įsitikinimų šio mėn 18 d. 
17 vai. atvykti į Vila Zelina 
mokyklon, prie bažnyčios, kur 
bus organizuojama visokiario 
pa pagalba šiam radio pusva 
landžiui, ir renkami asmenys 
radio komisijon. Savo pasta
bas ir nuomones surašykite 
ir uždaram voke imeskite tam 
tikslui padėton dežėn, kurią 
galės atidaryti naujai perink- 
ta komisija.

SVARBIU REIKALU.

Kaip jau buvo bažnyčioje 
skelbta kun. klebonas 
P. RAGAŽINKAS š/m. birže 
lio 25 dieną švęs 25 metų ku 
nigystės ir 20 darbo Brazilijo 
je, sukaktį.

Pasitarimams dėl šventės 
ateinantį sekmadienį (kovo 11) 
5 vai. po pietų šaukiamas 
Šv. Juozapo Mokykloje.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVU 
POSĖDIS

Prašomi dalyvauti visi orga 
nizacijų, komitetų ir kitų kul 
tūrinių institucijų pirmininkai 
arba atsiųsti savo atstovus, 
(atskiri pakvietimai nebus si 
untinėjami).

— Greitu laiku numatoma 
pradėti klebonijos statybą. Vi
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siems yra aiškus klebonijos 
reikalas todėl,! visi prašomi 
nedelsiant prisidėti su savo 
auka, kad galimai greičiau 
būtų galima pradėti darbus.

Per Atvelykį, balandžio 8 
d. rengiama naujos kleboni
jos X
PAMATU PRAKASIMO ŠVEN

TĖ,
(jei darbus bus galima prade 
ti ankščiau, tai bus šventina
mas kertinis akmuo).

Po pietų ta proga Seserų 
Praneiškiečių salėje bus pro 
grama. Lietuvišką progra
mos dalį, išpildys jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai pasta 
ty darni: „Paparčio Ž i e- 
d ą braziliškąją mokyklos 
mokiniai, kongregadai ir fili 
os de Maria. Programos pel 
nas skiriamas klebonijos sta 
tybos fondui.

Kun. J. Šeškevičius

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Šiuomi turiu garbės praneš
ti lietuvių visuomenei, kad 
del laiko stokos ir sveikatos 
nusilpnėjimo, nuo š/m. kovo 
1 d. iš Moinho Velho kun. 
VI Mikalausko Vargo Mokyk
los komiteto pirmininko pa
reigu pasitraukiu.

1'a.ip pat no šio laiko jo
kios asmeniškos atsakomv- 
bės už tolimesnę mokyklėlės 
egzistenciją nesiimu.

Šiomi linkiu, kad vargo mo
kyklėlė ir toliaus tęstų mano 
pradėtą darhą, ypatingai jau
nimo lavinime, tėvų kalboje, 
ir kad šitas žiburėlis kas kar 
tas gražiau šviestų mūsų tarpe

J. Lukoševičius
São Paulo, 1-3-56

PRIĖMIMAS PAS SÃO PAU
LO PREKYBININKUS.

São Paulo Prekybos Drau
gija (A Associação Comer
cial de São Paulo), Rua Boa 
Vista, 51, š. m. vasario mėn. 
.27 d. suruošė Naujos Direto- 
rijos įvesdinimo įpareigas ak 
tą bei tą proga po iškilmių ir 
“cocktail”,'kuriame, be vie
tos valdžios atstovų, dar da 
lyvavo Konsulai-jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Polisai 
tis bei paulistų visuomenės 
ir prekybinio pasaulio atsto
vai.

PRIĖMIMAS PAS ITALUS.

Italų Ambasadoriaus su Po 
nia lankymosi su vizitu São 
Paulyje progą, Italijos Gene

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

8 às 19 horas. g

Vasario mėn. 25 d. Valdemaro ir Antonietos Jasilionių pasta 
tyta Rio Grande «Churascaria Jurubatuba» buvo pašventinta. 
Šventinimo apeigas atliko kuu. P Ragažinskas Lemais buvo 
p. K. ir B Narusevičiai. Nuotraukoje matome kun. P. Raga- 
žinską, kūmus ir savininkus Į atidarymo iškilmes buvo su
važiavę daug draugų ir pažįstamų.

ratinis Konsulas São Paulyje 
p. Ministras Franco Fontana 
su ponia «Harmonijos» Klube 
š/m. kovo mėn. 2 d. suruošė 
oficialų priėmimą, kuriame, 
be vietos valdžios atstovų, 
dar dalyvavo São Paulo K on 
sulų korpusas jų tarpe ir Lie 
tuvos Konsulas A. Polišaitis 
su Ponia bei paulistų ir vie 
tos italų kolonijos atstovai.

— 8 kovo V. Zelinos gim
nazijoje prasidėjo lietuvių 
kalbos pamokos. Šiemet vei 
ks dvi klasės. Pamokos bus 
keturis kartus savaitėje pir
madieni, antradieni, trečiadie 
nį ir ketvirtadienį.

—- Šį sekmadienį Parque 
das Nações lietuviams pamal 
dos įprastu laiku Pamaldas 
laikys kun. J. Šeškevičius.

— Praėjusį sekmadienį bai 
gėsi gavėnios rekolekcijos 
Bom Retiro lietuviams Į pa 

Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano Patogi vieta ir pikninkams
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
4 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios ’rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

maldas susirinko labai gau
sus būrys tautiečių.' Gaila 
kad ne visi atliko savo vely 
kinę pareigą. Šią savaitę tė 
vas Bružikas pradėjo reko
lekcijas Casa Verde lietu
viams.

— Vietoj į mokytojų semi 
nariją išėjuosios seselės M. 
Kristinos šiemet lietuviškoje 
mokykloje dirba seselė M. 
Giovani.

— Lietuviai tėvai yra pra 
šorai paraginti savo vaikus 
dalyvauti 9 vai šv. Mišiose.

P RA NEŠIMAS

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je praneša, kad norintieji gau 
ti pasiskaityti lietuvišku kny
gų, gali jas gauti L.S.B. kny
gyne, Dr. V: Kudirkos v. mo
kykloje, rua Lituania, 67 - 
Mnoca, kiekviena trečiadieai 
nuo 20 iki 22 vai.

Knygyninkas.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKZSIU METI

L Į

- Agua XV,. X.—

dienomis vakarais 8 vai. pa
mokslai Liurdo Dievo Moti
nos koplyčioje ir 18 per mi
šias užbaigimas. Rytinių pa
maldų valandą paskelbs misi 
jonierius.

— Vila Anastazijos - kovo 
15, 16, 17 ir 18 dienomis (ket 
virtadienį) 8 vai. vakaro para 
pijos bažnyčioje.

— Parque das Nações - ko 
vo 25, 26, 27, 28 ir Didįjį ket 
virtadienį užbaiga. Ti 
kslus laikas bus paskelbta 
per lietuviškas pamaldas ko 
vo 11.

— Mokoje 22, 23, 24 kovo 
ir pabaiga Verbų sekmadienį . 
iš ryto. Laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau. /

«TUŠČIOS PASTANGOS»

Kad nebūtų tuščios pastan
gos, tai kiekvienas lietuvis tu 
ri būtinai pamatyti šį įdomu 
veikalą, kuris bus pastatytas 
L.S.B. vakare š. m. balandžio 

' 7 d.
Vyresnieji, kurie nori prisi 

minti lietuviškus papročius, o 
jaunesnieji pamatys, koks gy 
venimas buvo Lietuvoje, kaip 
piršlybos, vestuvės ir, ben
drai, lietuves kaimo idilija, 
tad nepraleiskite progos atsi 
lankyti j šį vakarą. Pakvieti
mai jau yra platinami. Juos 
galima gauti S-gos mokyklo
se ir pas S-gos narius. Pasi
rūpinkite iš anksto, nes skai
čius yra apribuotas ir prie 
įėjimo nebus parduodami.

PAIEŠKOMI. 
Paieškomi giminės ar artimie 

ji kare žuvusiųjų:
1) Danio Petro, gim. 29-VI- 

1923 m , Kaune.
2) Čirvinsko Stasio, gim.

18 XII, Rietave,
3) Čepulio Ciprijono, gim. 

23-1X-1903, Joniškyje,
4) Chamonio Antano, gim. 

29-VJI-1908
5) By barto Jono, gim 23- 

IV-1923, Daukentiškiuose,
6) Butkais Alfonso, gim. 19 

VI-1926 m., Gerdžifinuose,
7) Bumbliausko Kazio, gim. 

25-II-1922m., Luokėje,
8) Bakanausko Juozo, gim. 

11-111- 1912 m.,
9) Ambrulaičio Vinco, gim. 

21-VII 1918 m., Ilguvos km,
10) Alpanavičiaus Albino, 

gim. 24-V1H-1928 m., Kaune,
11) Ališausko Adomo, gim. 

13-VI-1931 m., Utenoje,
12) Abramavičiaus Albino, 

gim. 14-VIII-1918 m., ,Ven- 
clauskų

13) Dūdos Vincento, gim. 5- 
IV-1903 m., Kurkliuose, /km.,

14) Dziko Vaclovo, gim. 12- 
IX-1923 m., Vaitiekūnuose,

15) Butkaus Jono, gim. 30- 
XII-1906 m., Joniškose,

16) Bagužanskio Vinco, gim., 
20-X ’925 m., Šiauliuose,

17) Česnavičiaus Juozo gim. 
17-IX-1922 m., Lukšiuose.

Ieškomieji arba apie ju 
os žinantieji prašomi atsilįep 
ti: Consulado da Lituania, R. 
Dom José de Barros, 169-5.® 
andar, Caixa postal, 7249, 
São Paulo, Brasil.

(pabaiga 3 pusi.)
1939 m. gyveno keli šimtai 
tūkstančių vokiečių, šiandien 
jų belikę ne daugiau kaip 
1Ô ar 20. Tuo tarpu lenkų val
domoje Rytprūsių pietinėje 
dalyje, o ypač Mozūruose, 
«Das Ostpreussenblantt» duo
menimis, esą geriau - ten 
likę dar minimum 80.000 vo
kiečių.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUg 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59®)
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Amerika pasirçosi&s
Karo aviacijos ministeris 

pareiškė, kad karo aviacija 
ir atominiai ginklai apgins 
Ameriką nuo bet kokio už
puolimo. Bet koks karas 
priešui taip brangiai atsieitų 
kad niekad daugiau nemegin 
tų kariauti. Amerikos karino 
menė turi pakankamai prie
monių, kad kelerių valandų 
laikotarpyje ištisos didvizijos 
gali būt perkeltos ten, kur 
įvyktų konfliktas.

Ispanijos Maroke irgi 
neramu

Kaip visoje Afrikoje, taip 
ir Ispanijos Maroke gyvento 
jai nori pilnos nepriklauso
mybės. Užtat įvyksta susi 
rėmimų kurių metu būna ir 
žmonių aukų. Šiomis dieno 
mis susirėmimuose žuvo du 
marokiečiai. Gyvenantujai de 
mo'nstruodami gatvėse šaukė 
«šalin Franco».

Vakare Vokietija apsigin
kluoja

Vakarų Vokietijos apsigin 
klavimas Šiaurės Atlanto Są 
jungos rėmuose yra įvykęs 
faktas Parlamentas, (žemie 
ji rūmai) priėmė įstatymą ab 
soliutine dauguma balsų, 329 
prieš 20. Vakarų Vokietijos 
apsiginklavimo įstatymą, ku 
riuo yra įvedama privaloma 
karo tarnyba. Vadinamas «ka 
reivio Įstatymas» suteikia Vo 
kietijai surekrutuoti 150 tūks 
tančių savanorių, kurie suda 
rys pagrindą pusei milijono 
mobilizuotos kariuomenės.

Prez. Eisenhower atsako 
gen. Bulganinni

Nuo praeitų metų pabaigos 
Bulganinas ir Eisenhower pra 
dėjo laiškais politikuoti. Bul 
ganinas pirmame laiške pa
siūlė sudaryti Rusijos Ameri 
kos nepuolimo sutartį. Eisen 
hower atsakė, kad tokia su
tartis nėra reikalinga, nes 
jau kolektyvinių sutarčių yra 
pakankamai. Vieton sutar 
čių pasiūlė apsiginklavimo 
kontrolę, pav. Amerikos lėk 
tuvai galėtų skraidyti po Ru 
sijos teritoriją o Rusijos - po 
Amerikos. Bulganinas su ši 
uo pasiūlymu nesutiko. Se
kančiame laiške pasiūlė prez 
Eisenhower dar kartą pers
varstyti jo pasiūlymą.

Šiomis dienomis Bulgani- 
nui buvo įteiktas į jo laiška 
atsakymas, kad vieton sutar 
čių išdirbti nusiginklavimo 
planą, «užsaldant» atominius 
ginklus ir kontroliuojant visą 
kitą apsiginklavimą.

Beabejo iš šio susirašinėji 
rao nieko naudos nebus, nes 
su komunistinės Rusijos dik 
talonais yra neįmanoma susi 
tarti, kai jie mato, kad iš tų 
-utarčių jiems nebus nau
dos. O jeigu ir pasirašo su 
tartis, pavyzdžiui su Lietuva, 
Latvija, Lenkija, Suomija, tai 
jie jas ir labai lengvai sulaužo.

Saržentas James Closson (Kairėje) apkabinęs kareivį 
Lessie Smith, po to, kai abudu parakedistai nusileido su 
vienu tiktai parašiutu iš 1800 metrų aukštumos. Saržen- 
t© parašiutas neatsidarė, o kareivis Smith, tai matydamas 
nustvėrė jo parašiuto virves ir abudu saugiai pasiekė 
žemę. Tai atsitiko Amerikoj Fort Cambęll apy’inkėj, Ken
tucky valstijoje.

Argentinoje
Siaučia vaikų paralyžiaus 

epidemija. Vyriausybė kovai 
su šia epidemija paskyrė 10 
milijonų pezų. iš Amerikos 
atvežė plieninius plaučius, ku 
rie yra naudojami vaikų pa
ralyžiaus ligoniams, nes šia 
liga segančiųjų plaučių ner
vai būna suparaližuoti ir ne 
gali kvėpuoti.

Brazilijoje
Federalinis parlamentas 

svarsto kainų užšaldymo įsta 
tymą. Šiuo įstatymu norima 
sustabdyti ypač maisto produk 
tų kainų kilimą. Kaip spau 
da rašo, kad kituose estaduo 
se, pavyzdžiui Goias yra de 
šimtys milijonų maišų ryžių, 
Rio Grande do Sul kviečių ir 
kitur kitokių gėrybių perte 
klius ir augintojai neturi kur 
dėti derliaus, o tuo tarpu ki 
tose vietose, kaip S. Pauly ir 
kitur maisto produktai nežmo 
niškai brangūs. Kainoms nu 
mušti pirmoj eilėje reikia su 
organizuoti priemones maisto 
produktams pervežti Õ i a 
daugiasia gali padaryti vyri
ausybė. Kas nors turės būt 
padaryta, nes dabartinė pade 
tis negali ilgai trukti Beabe 
jo, stambūs perkupčiai, kurie 
pigiai perka ir brangiai par 
duoda yra suinteresuoti, kad 
vis ir toliau taip eitų, nes 
jiems į kišenes įeina milžiniš 
kas pelnas!

Pasmerktas Adhemar 
de Barros

Šią savaitę teismas pasmer 
kė buvusį S. Paulo guberna 
torių Dr. Adhemar de Barros 

dviems metams kalėjimo, pen 
keriems metams suspendavo 
pilietines teises ir penkis tūks 
tančius kruzeirų pabaudos. 
Teismo organai tuoj pat da
vė parėdymą Dr. Adhemar 
de Barros areštuoti Bet lig 
šiol dar nepavyko surasti, 
nes dar prieš teismo sprendi 
mą nuteistasis išvyko iš S. 
Paulo nežinia kur.

Visu estadų policija jo ieš 
ko. Nėra abejonės, kad jo 
gynėjai aukštesnėse teismo 
įstaigose apeliuos ir prašys, 
kad teismo nutarimo vykdy
mas būtų sustabdytas.

Majoras Veloso
Kuris yra laikomas sukili

mo galva, dar tebelaikomas 
Belem karo aviacijos arešte.

Sulig pranešimų praėjusią 
savaitę turėjo būt atvežtas į, 
Rio de Janeiro. Į Belem nu 
vyko majoro Veloso žmona.

Majoras Victor Paulo, kapi 
tonas Lameirão ir vienas sar 
žentas iš Jacareacanga pabė 
go Bolivijon. Brazilijon grįš 
tik tuomet, kai bus palankios 
sąlygos.

— Prezidentas Juscelino 
Kubitshek, S. Paulo guberna 
toriaus Janio Quadros kvie
čiamas, kovo mėn. 24 d. ofi
cialiai vizituos S. Paulo Gu 
bernatoriaus ir prezidento 
santykiai, gerų tarpininkų dė 
ka, pagerėjo.

Kaip yra žinoma, kad prad 
žioje j ie buvo kitoki. Kai 
prez. Juscelino Kubitshek pe 
rėmė valdžią. S. Paulo guber 
natorius nedalyvavo iškilmė 
se.

Amnestija
Apie kurią plačiai kalba

ma ir rašoma, politiniams nu 
sikaltėliams,,atrodo, kad taip 
greit dar nepasirodys, nes 
sunku jos įstatymo autoriams 
susitarti del jos apimties, kas 
turėtų būti amnestuoti. Vie
ni ją nori taikyti tik tiems poli 
tiniams nusikaltėliams, kurie 
buvo apkaltinti ir suimti nuo 
lapkričio mėn. įvykių ligi ko 
vo mėn. 1 d. Kiti nori platės 
nės, kad net Luiz Carlos Pres 
tęs būt amnestuotas.

Vliko pirm. J. Matu-
V

lionio Žodis i Krašta
Amerikos Balsas Vasario 

16 d. išvakarėse per Muen- 
ceno stotį perdavė į paverg 
tąjį kraštą šią Vliko pirmi
ninko J. Matulionio kalbą:

Eina dienos, slenka metai... 
Dienos sunkios, naktys il
gos. Ir aušros nematyti.

s*

Atsimenam Maironį anais 
Irgi sunkiais rusų okupacijos 
laikais, kad jis rašė apie tam 
šią naktą, ir skundėsi, kad 
aušros nematyti. Bet jis ja 
tikėjo, jis tikėjo tautos lais
ve. jis tikėjo tautos prisikėli 
mu. Jis nežinojo, kada, iš 
kur ir kaip ji ateis Bet jis, 
žavėdamasis Lietuvos praeiti 
mi, vertino lietuvių tautos pa 
jėgumą ir tvirtai tikėjo jos 
nepalaužiamumu.

Jis nesimetė į politika, bet 
jo žodžiai ugningi, tvirtai ėjo 
į lietuvio širdį ir kėlė politi 
nę ir patriotinę lietuvio są- 
menę.

Tad ir šiandien nors auš
ros dar nematyti, bet ji te
kės. Ji ateis. Gal ir greiči 
au,-negu kad mes manome. 
Ji ateis, nors ji bus daug 
kam baisi. Baisi savo nelauk 
tumu.

Pasaulis šiandien yra pasi 
dalinęs į dvi stovyklas: bolše 
vikiškąjį ir laisvąjį Vakarų 
pasaulį. Ir kova, ar tai mes 
vadintume šaltuoju karu, ar 
kaip kitaip, eina, Eina pozi 
cijų užėmimas, strateginių 
punktų tvirtinimas, jėgų vie 
nokia ar kitokia forma mobi 
ūžavimas.

Bolševikai deda nežmoniš 
kas pastangas Vakarų nasau 
lį klaidinti, sudarysi pinkles 
savo pikta, sukta propagan 
da. Jie deda visas pastangas 
nustumti tolyn atsiteisimo va 
landą, kurį nesulaikomu lem 
ties sprendimu artėja. Arte 
ja lėtai, iš valios, bet artėja.

Ir akivaizdoje viso to, kas 
šiandien darosi pasaulyje, 
mes lietuviai, švęsdami savo 
Tautos ir Valstybės šventę - 
Vasario Šešioliktosios dienos 
šventę, mes ir sakome visam 
pasauliui ir patys sau, kad 
lietuvių tauta niekad nenus
tos kovojusi dėl savo laisvės.

Vasario Šešolikto dienos 
aktas, paskelbtas pasauliui 
1918-ais metais, nebuvo ka
žin kas naujo. Tai buvo tik 
formoluota mintis, kad lietu 
vių tauta turi būti laisva ir 
nepriklausoma, lietuvių tauta 
turi turėti savo suverenę vals 

tybę.
Lietuviai iš žilos senovės 

kaip istorija atsimena, buvo 
laisvi žmonės. J i e niekam 
nevergavo, savo laisves gynė 
Brangiai mokėjo savo laisves 
begindami, bet gynė sėkmių 
gai ir net savo laiku garsių 
kunigaikščių — Gedimino, Al 
girdo, Kęstučio, Vytauto lai
kais buvo sukūrę didelę vals 
tybę.

Taigi ir Vasario Šešiolik
tos dienos aktas, skelbiamas 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, skelbė tik tai,, kuo 
lietuviai iš amžių gyveno. Ir
sis aktas — Nepriklausomy
bės aktas galiojus dabarčiai; 
jis galios ir tolimai ateičiai.

Ir šiandien lietuviai, išbars 
tyti po visą platųjį pasaulį, 
gyvena ta vieninga mintim - 
Lietuva turi būti laisvâ ir ne 
priklausoma, k a d Vasario 
16 sios dienos aktas turi būti 
ir vėl įgyvendintas.

Vyriausiasis Lietuvos Išlais 
vinimo Komitetas, dar sukur 
tas Lietuvoje, gyveha ir dir 
ba, visad turėdamas pavedi
mą tautos, ta idėja, kurią iš 
reiškia Vasario 16 sios die
nos aktas. Ta idėja gyvena 
ta kryptimi dirba ir kviečia 
visus lietuvius nuo šio įparei 
gojimo niekad neatsisakyti.

Mes žinome, Jūsų mieli bro 
liai ir sesės, sunkumus. Mes 
žinome tas didžias kančias, 
kurias išgyvena mūsų broliai 
ištremti į vergų stovyklas žie 
miuose ir tolimuose rytuose 
Grįžę vokiečiai, anglai, italai 
pasakoja apie Jūsų sunkias- 
dienas, pasakoja ir apie sto 
vykiose gyvenančių lietuvių 
nežmoniškus vargus.

Mes skaitome jų praneši
mus, ir ašaros nesulaikomai 
byra iš laisvo lietuvio akių. 
Graudu skaityti apie didvy-. 
rišką lietuvio laikyseną ir 
sunkiausiose vergiško gyveni 
mo sąlygose. Su skausmu 
širdyje betgi ir didžiuojamės 
Jūsų nepalaužiama valia.

Šiandien šios mūsų tautinės 
ir valstybinės šventės proga 
aš ir sveikinu brolius ir seses 
pavergtoje Tėvynėje ir toli
mosiose stovyklose esančius-, 
sveikinu ligi šiol iškentusius 
visus okupacijų vargus, svei
kinu nepametusius vilties ir 
vėl sulaukti laisvų dienų. O 
jos ateis. Laisvės ir vergijos 
kovoj laimi visada laisvė. Gė
rio ir blogio kovoj neišven
giamai laimi gėris.

Taigi, tikėkime savo tauta, 
tikėkime gražia šviesia ir 
laisva jos ateitimi, tikėkime 
vakaru demokratijų gera va
lia ir jų laimėjimu, tikėkime, 
priespaudos ir vergijos žuvi
mu, tikėkime, pagaliau, ir 
Dievo palaima.

— Argentinon grįžo iš A- 
merikos generolas Lonardi, 
buvęs pirmas prezidentas, nu 
vertus Peroną. Daug šimpa 
tizantų susirinko į aerodro
mą jo pasitikti ir mieste bu
vo suorganizuotos eisenos. 
Gen. Lonardi daug simpatijų 
turi katalikų tarpe.

Lietuvos nacionalinė į 
M.Mažvydo biblioteka!
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BALFO VEIKLA EUROPOJE 1955 M.
Baltas išleido plačią savo 

veiklos Europoje 1955 metais 
apžvalgą kurioje išsamiai nu 
šviečiama pabėgėlių padėtis.

Apyskaitoje pažymima, kad 
pirmųjų pabėgėlių iš Lietuvos 
nuo komunistinės grėsmės 
1940-41 m. buvo apie 500 as
menų, o su vokiečiais repat
rijavo Vokietijon apie 26.000 
(jie su 1939 m. Lietuvoje gy
venusiais 28.000 vokiečių ir 
sudarė 54.000 repatrijantų). 
Trečią pabėgėlių bangą suda 
rė apie 60 000 asmenų. Po ka 
ro iš Europos į Ameriką emi 
gravo apie 30.000 lietuvių, į 
Kanadą 12.000, D.. Britaniją 
5.000, P. Ameriką 2.000. Aus
traliją 5 500 ir N Zelandiją 
350. Dabar Europoje gyvenau 
eių lietuvių yra apie 10.000. 
Vokietijoje iš Didžiosios Lie
tuvos lietuvių yra 3.100, klai
pėdiečių ir Mažosios Lietuvos 
pabėgėlių - apie 3 000, repat
rijantų - 2.000. Prancūzijoje 
—- kartu su prieš karą ten 
apsigyvenusiais ir po karo 
išbėgusiais bus apie 1.025, 
Austrijoje 188, Italijoje 180, 
Šveicarijoj 60, Belgijoj 200, 
Danijoj 119, Švedijoj 30, Olan 
dijoj keliolika asmenų, tarp 
jų keletas senelių prieglaudo 
je. Vakarų Vokietijoje 21 sto
vykloje dar gyvena apie 1.750 
mūsų tautiečių, 16 vietovių 
apie 780 lietuvių jau apgy
vendinti naujai pastatytuose 
namuose, vadinamuose Sied- 
lung. Apie 220 džiovininkų, 
paliegėlių; senelių ir kitokių 
ligonių laikomi sanatorijose,

Ar žinai, kad moterys Japonijoje žvejoja perlus. Jos šiam darbui geriau tinka, nes 
geriau pakelia vandens šaltį.

Keturiasdešimties tautu mokslininkai projektuoja dideles žemės studijas Tarptautinio 
geofizinio meto proga, kuris prasidės 1957 m. liepos mėn. ir truks ligi 1958 m. gruo ižio m.

Amerikoj šiuo metu yra 7300 labdarybės privačių organizacijų. Kasmet jos 308 tūks 
taneius milijonų dolerių skiria paremti auklėjimo ir sveikatos reikalams.

senelių namuose ir ligoninėse. 
Iš viso Vokietijoje gyvena 
tirščiau susitelkę lietuviai 
maždaug 120 vietovių. Ypač 
sunki padėtis yra didelių šei
mų, nes maži vaikai gauna tik 
po 10 DM iš vokiečių ir ma
žiau. Todėl ne vienoje šeimo
je, apsimokėjus už šviesą ir 
kurą, vienam šeimos nariui 
per dieną belieka 60-70 pfe
nigų, arba 16-18 amerikoniš
kų centų maistui. Socialinę 
pašalpą gaunančių Vokietijo
je yra 12 milijonų, iš jų apie 
2 mil. gauna mažiausią, vad. 
Fuersorge pašalpą. Siedlun- 
gų gyventojų daugumas skurs
ta be darbo. Pagaliau ir patys 
vokiečiai savų pabėgėlių tu
ri 11 milijonų. Vokietijoje gy
vena iš viso daugiau kaip 
8.000 lietuvių, kurie yra ypač 
reikalingi pagalbos.

Balfas 1955 m. Europos lie
tuviams išdalino 6.121 Care 
paketus 744.826 svarus lydyto 
ir nelydyto sviesto, sūrio, pie
no miltelių bei augalinių rie
balų, 12 316 dolerių pinigais. 
Iš viso maistu, drabužiais ir 
pinigais išdalinta už 339.679 
dolerių. Vokietijoje šelpiamų
jų yra 7.200. Iš šelpiamųjų y- 
ra 1-16 metų vaikų 2.050 tbc 
ligonių 695, chroniškų ligonių 
ir invalidų 940, senelių §52, 
gausių šeimų nari i 730, įvai
riose institucijose esančių 220 
bedarbių 1.7CÒ

Austrijoje gyvena 188 lie
tuviai. Buvo mėgintą juos per 
kelti į Vokietiją, tačiau ši, tu 
rėdama apie ii mil. pabėgėlių

atsisakė įsileisti svetimšalius 
pabėgėlius iš kitų kraštų. Ita 
lijoj šelpiamųjų yra 173.

Vokietijoje veikia 20 var
gu mokyklų, kurias lanko 
342 lietuviukai. Šalia Vasa
rio 16 d. gimnazijos, Memmin 
geno lietuvių choro ir darbo 
kuopų okteto pasirodymų var 
go mokyklos yra vieninteliai 
šviesūs pragiedruliai niauria 
me stovykliniame gyvenime. 
1955 m. per Balfų mokykl
oms buvo suteikta DM 14.682

V. Vokietijoje 120 apylin 
kių kiekvienoje veikia šelpia 
mųjų išrinktos šalpos komisi 
jos. Balfo šalpos komisijos 
šelpimo darbą atlieka gerai. 
Nepaisant sunkių gyvenimo 
sąlygų, lietuvių moralė nepa 
laužta, visi stengiasi išlaiky 
ti gerą lietuvių vardą. Lietu 
viai pabėgėliai didžiai dėkin 
gi Amerikos lietuviams ir 
amerikiečių tautai bei valdži 
ai už teikiamą pagalbą. Vi
są Balfo veiklą Vokietijoje 
kontroliuoja revizijcs komisi 
ja, kurios pirmininkas yra

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Prie Vandenyno
Saulėlydis, raudonai vakarus nudažęs, 
Į vandenyną susmeigė įkaitintus kardus... 
Paklydęs kryptelia anų dienų miražas, 
Ir paskutinis išsiveržia atdúsys saldus.

Pakrantėms pūpso mažos trobelytės, 
Žėruojamos žuvų žvynių langais...
Nakvynės čia sustojo riteris, Baltasis Vytis, 
Po sudraskytais mėlynais šilkais.

Ir klausos vandenyno pasakų legend
Ir ilgą juostą traukia iš gelmių, 
Kur turtai užburti nuskendo 
Ir puotos su jų rūbais iškilmių...

O kopose sustoję medžiai tarias,
Lyg laivo laukdami keleiviai iš rytų...
Šakomis jų teka kraujas žalias, 
O spygliais — srovės ašarų šaltų.

inž. V. Žiaugra, nariai - pre 
kybininkas K Radzevičius ir 
mokyt. J. Laukaitis. Jie kas 
pusmetis patikrina Balfo pini 
ginę ir gėrybių atskaitomybę 
bei kitą veiklą, surašydami 
patikrinimo aktus, kurie siun 
čiami Balfo centro valdybai 
New Yorke.

Balfo vadovybė skatina ir 
rūpinasi, kad juo daugiau mū 
sų tautiečių galėtų emigruoti 
į JAV pagal spec. Refugee 
Relief Act of 1953, nes šiuo 
įstatymu gali naudotis visi, 
pabėgę nuo komunistų grės
mės iš Rytų Europos kraštų 
ar iš Rusijos dar Pirmojo Pa 
saulinio karo metu ir vėliau

arba 495 šeimos. Taip pat 
emigruoja lietuvių iš Austri
jos, Italijos, Prancūzijos ir 
Belgijos. Balfas tiria emigra 
cines galimybes norintiems 
išvykti taip pat į Kanadą, Ko 
lumbiją ir Venecuelą. Vis dėl 
to apie 6 0000-7.000 turės pa 
silikti ilgesnį laiką Europoje 
ir emigruoti negalės. Balfas 
yra parengęs planus, kuriuos 
įteikė atitinkamoms įstaigoms 
kaip juos aprūpinti darbu. A 
mer.'kos valdžios pareigūnai 
gerai įvertina Balfo veiklą 
—- ir tai yra daugeliu atveją 
pareiškę žodžiu bei raštu Bal 
to pirmininkui.

atbėgusieji. 1955 m. iš Vo
kietijos pagal jį į JAV emi
gravo apie 200 lietuvių. Vo 
kietijoj Balfe emigruoti yra 
įsiregistravę 1.063 asmenys

Kataliku Bažnyčia okupuotoje 
Lietuvoje.

JONAS AISTIS.

KONSTITUCIJOS NUOS
TATAI

Lietuva yra didžiausia vie 
nalytė katalikų bendruomenė 
Tarybų Sąjungoje. Kai oku 
pantai kalba apie katalikus, 
jie turi galvoje vieną Lietu 
vos teritoriją. Ukrainos Rytų 
apeigų katalikai buvo admi- 
nist-aciniu būdu 1945 metais 
supra’voslavinti. Tiesa yra 
Latvijos latgaliai katalikai. 
Šiaip visoje Tarybų Sąjungo 
je, anot Vakarų diplomatų ka 
peliono kun. Bissonnette, yra 
tik. Keturios veikiančios kata 
likų bažnyčios: Maskvoje, Le 
ningrade, Moldavijos Kišine- 
ve ir dar viena 'Gruzijoje.

Katalikai yra taip sakant 
lašas jūroje Bet taip nėra 
jųjų propagandoje. Ta mažy 
tė bendruomenė vaizduojama 
dideliu siaubu. Aišku, tai tai
koma ne tiktai bendruomenei 
bet taip pat ir Vatikanui, ku 
riam itin nešykštima šiurkš
čių ir piktų žodžių.

Dabar daug kalbama apie 
teroro sušvelnėjimą visose ta 
rybinio gyvenimo srityse. Jis 
yra realus. Bet tai tik sušvel 
nintos priemonės, o ne pa
keisti tikslai. Galop jie pa
lys to neslepia. Lieka ta pa 
ti konstitucija, kuri tikėjimo 
reikalu yra labai aiški ir vie 
tos iliuzijoms nei pėdos neuž 
leidžia. 96 tasis Lietuvos Ta 
rybų Socialistinės Respubli
kos konstitucijos straipsnis 
skamba šitaip: «Piliečių sąži 
nės laisvei užtikrinti Lietu
vos Tarybų Socialistinėje Res 
publikoje bažnyčia atskirta 
nuo valstybės ir mokykla 
nuo bažnyčios. Religinių kul 
tų atlikimo laisvė ir antireli 
ginės propagandos laisvė pri 
pažįstama visiems piliečiams. 
Tai yra pažodinis TSRS kons 

titucijos 124 straipsnio verti 
mas. Taigi ji tikintiesiems 
nieko daugiau neleidžia kaip 
atlikti kulto apeigas, Jokios 
kitos jų veiklos ir tikėjimo 
propagandos laisvės nenuma 
to. Laisvė teikiama tik anti 
religinei propagandai.

Nėra abejonės, kad konsti 
tucija taikoma visoms religi 
joms (įeinančiomis į rusų įta 
kos sritį ir ne). Iš to tūlas 
gal norėtų pasidaryti išvadą, 
kad Rusijos imperijoje religi 
jos nediskriminuojamos, bent 
konstitucija jas lygiai trak
tuojant. bet praktikoje to nėra 
Kaip rusų tauta sovietų lai
koma apsti geromis savybė
mis taip ir stačiatikybė jiems 
atrodo esanti ne tokia blogybė 
kaip kitos konfesijos.

Vakaruose labai dažnai, kai 
kalbama apie religijos pade 
tį už geležinės uždangos, turi 
ma galvoje ir satelitiniai kra 
štai (jie vadinami dar paverg 
taisiais ir liaudies demokrati 
jų, atsižvelgiant, kas juos mi 
ni), Juos reikėtų skirti, nes 
yra milžiniškas skirtumas Pa 
vergtųjų kraštų konstitucijos 
kiek plačiau aptaria bažnyči 

os teises ir veiklą. Čia baž 
nyčia yra varžoma, bet galu 
tinai neslopinama, Pavergtu 
ose kraštuose statomos nau
jos bažnyčios, leidžiami spe 
dalūs religiniai laikraščiai ir 
maldų, knygos, gaminamos ir 
netrukdomai platinamos devo 
cionalijos, o Lietuvoje viso 
to nėra.

Lietuvoje tarybinė konstitu 
cija yra raidiškai taikoma ir 
vykdoma. Bažnyčios atskyri 
mas nuo valstybės visai ne
reiškia to, kas yra tose Va
karų demokratijų valstybėse 
kur atskyrimas yra vykdo
mas, o reiškia tai, kad vals- 
bė net skriaudos atveju baž 
nyčios reikalų negina. Moky 
klos atskyrimas nuo bažnyči 
os vėl reiškia ne ką kitą, o 
tik paprastą uždraudimą joje 
skelbti tikėjimo tiesas. Net 
vaikų katekizacija yra griež 
tai uždrausta dvasininkams 
bei kitiems bažnyčios tar
nams, ir vaikus pirmajai ko 
munijaf ruošia tėvai.

Antireliginė propaganda, 
priešingai, vedama valstybi
niu mastu. Jon įtraukta kom 
partija, politinių-mokslinių ži 

nių skleidimo draugijos, kup 
tūros namai (rajonuose ir dil 
dėsniuose centruose), klubai 
bibliotekos, lektoratai, specia 
lios mokyklos. Be to, šimtą 
tūkstantinės meninės savivei 
klos, sporto ir LDAaL (Lais 
vanoriškoji Draugija Armijai 
Aviacijai ir Laivynui remti) 
draugijos ir kita. Antireligi 
nei akcijai įsteigtas valstybi 
nės leidyklos skyrius: VPMLL 
(Valstybinė Politinės ir Moks 
lines Lieteratūros Leidykla). 
Be to, tam tarnauja, visi lai 
kraščiai, literatūra ir švieti
mas. Žodžiu, skiriamos vi
sos galimos jėgos ir milžiniš 
kos lėšos, kurios apskaityti, 
nes netiesioginės yra daug 
kartų didesnės už tiesiogines 
Visa draugėn suėmus, sudar© 
žymesnę biudžeto dalį.

Taip yra aiškinamas ir vy 
kdomas antrasis konstitucijos 
straipsnio sakinys. Daugiau 
negu bedugnė skiria tas dvi 
«visiems piliečiams pripažįs 
tarnas laisves».

(B. D.)
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Šventasis Kazimieras.
ŠV. KAZIMIERO STEBUK

LAI

Įvairūs dokumentai rodo, 
kad žmonės turėjo tvirtą tikė 
jimą šv. Kazimiero pagalba 
nelaimėse ir rūpesčiuose.

Dvi nelaimės, it kokios Die 
vo rykštės, anuo metu daž
nai plakė Vilniaus miestą: 
epidemijos ir gaisrai. Epide
mijų buvo galima priskaityti 
visą eilę, didesnių ir mažes
nių, ypač 16 ir 17 amžiuje. 
Vilnius, kaip ir kiti anų lai
kų miestai su siauromis gat 
vėlėmis ir tankiai sustatytais 
namais, neturėjo dar geros 
sanitarinės priežiūros. Li
goms plėstis buvo lengva, o 
jos kartais įsisiūbuodavo į 
marus Jų metu, kaip, rodo 
šaltiniai, buvo šaukiamasi 
švento Kazimiero ir tikima 
jo parama.

Antra nelaimė buvo gaisrai 
Jie taip pat dažnai lankė Lie 
tuvos sostinę. Kartą šiurpus 
gaisras kilo 1610 metų liepos 
pirmąją. Gaisros liepsnos su
naikinusios daug namų, nulai 
žė septynias bažnyčias, tarp 
jų ir Vilniaus katedrą. Iš jos 
«teliko plikos sienos», «altori 
ai ir vargonai daug kainavę 
virto pelenai». Tokiais žodži 
ais buvo aptartas liūdnas ka 
tedros vaizdas Eustachijui 
Valavičiui, kuris kandidatavo 
į Vilniaus vyskupus. (1616). 
Tačiau Goštautų-Katkevičių 
koplyčia, kurioje buvo laiki
nai priglaustos šv. Kazimie
ro relikvijos, ugnies nebuvo 
paliesta. Relikvijos pasiliko 
sveikos sidabriniame karste 
į kurį buvo sudėtos ir užans 
pauduotos dar 1604 metais. 
Miesto gyventojai laikė tai 
akivaizdžiu ženklu, kad jie 
dar labiau turi šauktis Šven 
to pagalbos.

Tačiau dažniausiai mini
mas ir geriausiai žinomas šv.

«Nepriklausoma Lietuva» apie uó/é""wauSSX
ją kalbant kapit. Šleinį ir K. 
Gailių, kurie ragino visus D. 
P. grįžti Lietuvon.M. Laupinaitį.

Leidžiamo Montrealy, Kana 
doj, Nr. 5, 1 vasario, 1956 me 
tų, skyriuje «Laiškai Redak
cijai» rašo:

Didž. Gerbiamas, Pone Re 
daktoriau!

Tamstos redaguojamame 
laikraštyje buvo patalpinta 
p. Simo Bakšio neva recenzi 
ja apie Meldutį Laupinaitį kai 
po knygos «Aš kaltinu» auto 
rių, tad pagaliau, tautinės sa 
vigarbos, sąžinės ir teisybės 
verčiamas, prašau neatsisaky 
ti patalpinti Tamstos redague 
jamame laikraštyję šį mano 
viešą pareiškimą.

Gerai pažįstu ir žinau kny 
gos «Aš kaltinu» autorių, pa 
sivadinusį Meldučiu Laupinai 
čiu. Jis nėra joks Laupinai 
tis, į jis yra Jonas Laurinai 
tis, kilęs iš Naumiesčio. Lie 
tuvą okupavus komunistams, 
Jonas Laurinaitis buvo 17 
metų amžiaus. Jis tuojau įs 
tojo į komjaunimą ir buvo 
aktyvus narys, be to, buvo 
milicijos slaptas agentas.

Prasidėjus vokiečių - rusų 
karui, J. Laurinaitis pasislė
pė. Atėjus vokiečiams į Lie 
tuvą, J. Laurinaitis atsirado 
tuojau prisiplakė prie vokie 
čių Geštapo ir drauge su vo 
kiečiais dirbo prie žydų «pat 
varkymo» darbų. Vėliau atsi 
dūrė Vokietijoj prie įvairių 
Reicho darbų.

Pasibaigus karui, atsirado 
Vokietijoj Wetter A. D. Ruhr 
apylinkėje ir čia drauge su K. 
Gailiu ir buvusiu kapitonu

Kazimiero stebuklas prie Dau 
guvos. Jį dvejais atvejais mi 
ni B. Wapovskis savo kroni
koje, aprašo ir kiti šaltiniai 
Iš jų sužinome, kad 1518 me 
tais prie Dauguvos buvo susi 
telkusi didelė Maskvos kariuo 
menė, kuri grasė Palocko mi 
estui. Ginti miesto su pilimi 
atskubėjo negausūs lietuvių 
būriai Jie turėjo stoti į ko 
vą «prieš labai galingą prie
šą». Kad galėtų apgultą pilį 
išlaisvinti, lietuviam reikėjo 
persikelti per patvinusią Dau 
guvos upę Karalius Zigman 
tas Senasis pažadėjęs, kad jis 
dar labiau rūpinsis brolio ka 
nonizaeija, jei tasai suteiksi 
ąs pagalbą. Tada ant baito 
žirgo ir su baltu apsiaustu 
pasirodęs jaunikaitis. Jis pa 
drąsinęs .lietuvius kovoti ir 
pirmas įstojęs į upę. Tuo bildu 
lietuviai Polocką apgynė nuo 
priešų. Šiam įvykiui buvo 
skiriama daug reikšmės ir 
apie jį dažnai užsimenama.

Tuojau po anos pergalės 
Zigmantas Senasis rašė savo 
žmonai, kad nemaža priešo 
kariuomenė buvo išžudyta ar 
ba priversta bėgti, «mūsų (ka 
ro) veiksmus dieviškai malo 
nei parėmus.»

Kai vyskupo Zacharijaus 
Ferreri vadovaujama komisi 
ja po dviejų metų ėmė tirti

Ivano rojus

Šleinių, tarpe kitų D. P. žmo 
nių varė propagandą, kurstė 
ir net įžūliai ragindavo stovy 
klese esančius grįžti okuo- 
puoton Lietuvon Visi trys 
vakarais vykdavo į komuuis 
tų repatriacijos įstaigą ir te 
nai slaptai tardavosi su majo 
ru Paplov.

Vėliai, 1946 met. birželio 
mėnesio pabaigoje, visi trys 
«geradariai» nežinia kur din 

«Dabar aš priimu įsakymus, vėliau jūs iš manęs priinsite».

(1520) šios pergalės aplinky 
bės, ji pripažino šventojo Ka 
zimiero nepaprastą apsireiš
kimą autentišką. Ò tada dar 
galėjo liudyti patys to karo 
žygio vadai ir kariai, kurie 
gerai prisiminė visas smulk 
menas. Paskui St. Zaleskis, 
išsamiai tyrinėjęs stebuklą 
prie Dauguvos, priėjo išvadą 
kad žinomi faktai jį patvirti
na. Istorija įneša tiktai pa 
taisą, kad prie Polocko dvie 
jų tūkstančių kariuomenei va 
dovavo Goštautas ir Boratins 
kis, karaliaus Zigmanto Seno 
jo tenai nebuvo. Su tuo ka 
ru jis siejamas kaip viso 
krašto valdovas.

ŠIAURĖS RYTPRŪSIAI BE 
VOKIEČIŲ

Pastaruoju metu į Vokieti
ją leidžiama išvykti vokie
čiams ne tik iš Rytprūsių, 
bet ir iš Klaipėdos krašto. 
Grįžusieji pasakoja, kaip at
rodo gyvenimas tame krašte. 
Vokiečių Rytprūsių pabėgė
lių organa* «Ostpreussen- 
blantt» Nr. 7/1956, pasirem
damas vokiečių pasakojimais, 
taip pat pripažįsta, jog šian
dien visa Karaliaučiaus sri
tis praktiškai yra likusi be 
vokiečiu. Ten likusius vokie
čius galima suskaityti jau pir 
štais. 1953 m. panaikinus šie

Praslinkus metams laiko, Jo 
nas Laurinaitis atsirado An
glijoje, bet jau su visai kita 
pavarde — Meldutis Laupinai 
tis, kuris čia pradžioje uoli
ai ėmė plaktis prie tautinio 
komiteto ir t. p.

Po kurio laiko Meldutis 
Lanpinaitis sukombinavo ir 
išvyko į Braziliją São Paulo 
miestą. Pradžioje, iki apsi
žiūrėjo. vertėsi įvairių iaikraš 
čių ir knygų pardavinėjimu

Vincas Jonikas.

Prie Namu Ugnies
Tu nebeiki niekur, neskubėk, sesutė, — 
Jau perdaug tą laimę sutemoj genies.
Pasilik nors kartą su manim pabūti 
Ir pasišnekėti prie namų ugnies.

Ne sava ugnelė — mes abu tai žinom — 
Ir šitie nameliai mums perdaug tušti.
Ištrėmė, o niekas jau nebegrąžina
Ten, prie ežerėlio, girios pakraštin.

Kaip upeliai sraunūs, šičia dienos krinta 
Į bedugnę pilną kuždesio garsų.
Veržiasi jaunystė ten pasiskandinti — 
Tyrlaukių žvėrelis trošknly smalsus.

Troškulį prakeiksi, ko jisai pakusė 
Paklausyt, kaip šniokštė ta naktis blausi.
O nepasiguosi ir nepasiskųsi, 
Nes bevilčio skundo niekas neklausys.

Ašarom ištvinę ges žvaigždėtos akys, 
Liesis graudžios raudos apviltos širdies, 
Užmiršto birželi© sutemų praštakės 
Atsimušę svajos dužtlamos skardės.

Eikš, brangi! Ugnelės blaivios liepsnos plakas, 
Nerimo šešėliai greit išsisklaidys
Ir nušvies jaunystės žingsniams laimėn taką 
O naktis kelionėj nebebus klaidi.

Vėliau pradėjo «verstis» viso 
kiais būdais: pinigus skolinti 
rinkti įvairias aukas ir nie
kur nepasiųsti, tarpininkauti 
emigracijos reikalais pai
mant po 100 eruzeirų. suda
ryti užsienio prekybos , atsto 
vybę, surenkant pinigus, apie 
ką gerai žino p. Vasiliauskas 
Po šių. ir čia dar nepaminė 
tų, rafinuotų «žygdarbių» jam 
pasidarė nebesaugo gyventi 
V. Zelinos, Rua Espraiada 17 
No, priemiestyje. Tada sku 
biai išsikraustė kitur gyventi 
pasisiūlė ir tapo priimtu į 
São Paulo slaptą policiją 
agentu. Bet jis sėdi ant dvie 
jų kėdžių ir tų tikrų komu
nistų neišdavinėja.

Tas pats K. Gailius iš Vo 
kietijos buvo sugrįžęs į Lie
tuvą, po vienų metų per Vo 
kieti ją-Austriją-Braziliją atsi
dangino į Urugvajų ir dirba 
komunistų-rusų konsulate pas 
spaudos ir propagandos virš! 
ninką Smirnovą. Šiojo nur© 
dymu yra paruošta lietuvių 
kalba 60 lapų mašinėle rašy 
tų puslapių ir perduota Mel- 
dučiui Laupinaičiui savo var 
du išleisti knygą «Aš kaltinu» 
už kurios išleidimą 100 kny 
gų ir išplatinimą M. L. apmo 
kėjo 55.000,00 eruzeirų.

M. Laupinaitį aš bandžiau 
nuo to mūsų tautos kiršinimo 
ir pardavikiško darbo atkal
bėti, bet jis manęs nepaklau 
sė.

Bendrai paėmus, komunis
tai ieško tautų tarpe ir įvai
riausiomis priedangomis - prie 
menėmis daryti tautų kursty 
mą tarpe savęs, žudymus, sa 
hotažo veiksmus ir t. p. Tam 
tikslui jie negaili didelių sū

nos suvaržymus ir leidžiant 
per Nemuną laisvai vykti į 
Karaliaučiaus sritį ir iš ten i 
Lietuvą, nors ir palikus admi 
nistracinį paskirstymą abejo 
se srityse, kokį rusai bu 
vo įvedę 1945 m., į Rytprū
sių šiaurinę dalį nuvyko vie 
nas kitas vokietis iš Klaipė
dos krašto ar iš Lietuvos. 
Prieš porą metų Karaliaučių 
je dar gyvenę apie 25 vokie 
čiai, bet ir jie pastaruoju me 
tu jau iškeliavo į Vakarus. 
Kiek maža beliko vokiečių 
visoje Kaliningrado srityje.,
rodo ir tas faktas, kad pvz. 
Tilžės mieste tėra likusi vie 
na vienintelė vokietė, o ir ta 
pati yra ištekėjusi už rusu 
gydytojo, gi jų vaikas jau 
nemoka vokiškai, bet kalba 
tik rusiškai. Grįžusieji pare 
iškia nieko nežiną, kad pvz. 
Ragainėje butų dar likę vo
kiečių. Įsrutyje telikusi tik 
vieną vokiečių šeima. Kai 
kur ir kaimuose vienas kitas 
vokietis yra «gavęs lietuviš
ką pasą» ir jau tapęs 
sovietiniu piliečiu. 
Vienas vokietis telikęs ir Ne
munyne. Todėl ir pats «Das 
Ostpreussenblatt» konstatuo
ja, kad Kaliningrado srityje 
vokiečių kiekvienu atveju be
likę tiek maža, jog praktiškai 
galima laikyti jų ten visai ne
besant. Srityje, kurioje dar 

(pabaiga 6 pusi.) 

mų pinigų ir kitų priemonių.
Vienuolika metų mane ir 

Joną Laurinaitį — Meldutį 
Laupinaitį lydėjo bendras mū 
sų gyvenimo sutapimas ir vi 
suomet as jį stengiaus nuo te 
kių darbų atkalbėti, bet jis 
jau nuėjo išdavikiško velni© 
keliais, tad mano kantrybė 
nebeišlaikė ir sakau:

Draugas, ne draugas, «nusi 
imk tautos kiršinimo išdavi
kišką kaukę ir lipk ir grū- 
šės».

Šio rašinio patvirtinimui tu 
riu liudininkų ir raštiškų įro 
dymų, tad dėl tautos pardavi 
ko nesidangstau slapyvardė- 
mis, bet atvirai rašau ir pasi 
rašau.
Su pagarba

Jonas Putvis
Toronto.
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ATEITININKU ŽENKLAS
Iš “Ateitinišku Keliu” Parinko Algimantas Žibąs

At-kų ženklelis yra tulpės 
žiedo formos. Į ji pažvelgus, 
pirmiausiai krenta i akis kry 
Žius, susidarąs iš ženklelio vi 
duryje esančių saulė verti
kalinių ir horizontai 4 spindu 
lių. Kryžius yra r, Jyklė, pa 
grindinių gyvenimo krypčių 
santrauka. Horizontalinė lini 

' ja — musų akių žvilgsnis — 
mūsų žemiškasis kelias. Sto 
vintieji spinduliai veda į sau 
lę, kuri simbolizuoja Dievą 
Tvėrėją. Trys spinduliai, tai 
Dieviškosios Trejybės malo
nės atbaigančios žmogų.

Žalia spalva reiškia viltį. 
Žalia spalva apjuosia ir mūsų 
banguojančių javų, kilimais 
paupiais besitiesiančių pievų 
kalnelių, rūtų ir šimtamečių 
miškų tėvynę. Pagaliau ža
lia spalva simbolizuoja ir Ta 
ve mielas moksleivi, Tavo 
sielą besidžiaugiančią žaliuo 
jaučiame gyvenimo pavasary 
je, pilną begalinių vilčių ir 
galimumų. Pamažu Tu sub'-ę

ŽINIOS
— Laiške iš Italijos mums 

rašo, kad į Saleziečių gimna 
ziją nuvykęs sanpaulietis Al 
girdas Buitvydas aktyviai reiš 
kiasi moksleivių gyvenime, 
jis yra taip pat uolus vieti
nės m. at-kų kuopos narys.

Argentinos lietuviškas jau 
nimas atostogavo p.p. Statkū 
nų padovanotoje viloje. Ir 
Brazilijos jaunimas nepraran 
da vilties stovyklavimui na
mus įsigyti, kad ir ne tokio
mis lengvomis sąlygomis. Šį 
klausima taip pat svarsto jau 
nimo bičiuliai.

— Žiemos atostogų metu 
Š. Amerikos jaunimas ypač 
studentija turėjo visą eilę šuva 
ziavimų, kursų ir studijų die 
nų.

— Kovo 1 d. pradėjo veik 
ti visos vidurinės São Paulo 
mokyklos. Nemažas būrys ir 
lietuviško jaunimo tęsia savo 
mokslą.

— Šią savaitę jaunesnieji 
moksleiviai ateitininkai pra
deda repeticijas J. Genučio 
“Paparčio žiedas”. Šis gra 
žus dainomis ir tautiniais šo 
kiais išpintas vaidinimas bus 
pastatytas, naujos klebonijos 
pamatų prakasimo proga per 
Atvelykį Pajamos bus skiria 
mos statybos ton lui.

— Šią savaitę prasideda lie 
> tuviškos pamokos Seserų 

Pranciškiečių Gimnazijoje 
Pamokas ves mokytojos p. 

si, sutvirtės!. Tavo valia ir 
sveika jaunystė subręs gelt© 
nu — auksiniu (sendraugis) 
vaisium.

Kryžius remiasi į žemės pus 
rutulį, kuriame atspindi mú 
sų tautos simbolis Gedimi
no Stulpai. Kryžius Ge 
dimino Stulpai - Dievas ir tau 
ta, tai pagrindinės žmogišk ) 
jo gyvenimo kryptys. Tik Die 
vuje ir tautoje žmogus gali 
reikštis visa savo didybe, vi 
su savo kūrybiniu pajėgum i 
ir dvasiniu platumu.

Tulpė — amžinos jaunys 
tės simbolis, o jos penki žie
dlapiai penki musų ideologijos 
principai: Katalikiškimas, Tau 
tiškumas, šeiminiškumas, Vi 
suomeniškumas ir Inteligišku 
mas.

Toks yra musų ženklas, 
mūsų Įsipareigojimų Dievui 
ir Tėvynei simbolis. Juo pa 
puoštam savo jaunystę, pasiry 
žę kovoti už nelygstamą žmo 
gaus vertingumą Kristuje.

Mošinskienė ir p. Valeikienė

— Šiemet į pašto dėžutę 
4118 pareina 40 «Ateities» 
prenumeratų.

— Sekančiam moksleivių 
ateitininkų susirinkime, kurs 
įvyks kovo 18 bus renkama 
nauja kuopos vaidyba.

------.........

T urgavietės 
Katekistai

Kas buvo Italijoj ir 
lankė Torino miestą, žino, 
kad «Porta Palazzo» yra isto 
riaiai garsi vieta. Senų se
novėj ten buvo pagrindiniai 
miesto vartai su gausia sargy 
ba. Prieš vartus — aiksite, ku 
rioj vaikščiodavo išdidūs Ro 
mos kariai ir ilgom togom ap 
si&iautę senatoriai. Vėlesni 
ais laikais ten pravažiuodavo 
puikiose «karietose* pirmosi 
os italų sostinės didikai ir 
praeidavo pėsti, kartu su pa 
prastais žmoneliais, garsūs 
šventieji.

Šv. Cottolengo ten, prie 
garsiosios aikštės, statė savo 
nemažiau garsius «Mažuosius 
Apvaizdos Namus» — ligoni
nę. kuri dabar talpina apie 
10 000 asmenų. Šv. Caffasso, 
mirčiai pasmerktųjų kunigas, 
visuomet per ją pereidavo 
grįždamas iš egzekucijos vie 
tos, kuri buvo taip pat netoli 
Kasdien ten praeidavo šv. 
Jonas Bosco Užkalbins, bū
davo, smulkmenų pardavėją 
iš visa gerkle savo prekę re 
klamuojanči i berniuko nu
pirks jam nereikalingų degtu 

kų dėžutę, mažajam batų va 
lytojui pakuždės žodelytį į 
ausį, ir traukia tokie tai ma 
rionečių teatro link — ar ne 
pamatys kokio jo pagalbos 
reikalaujančio berniuko. ,.

«Porta Palazzo» — aikštė - 
šiandien didžiausia, gražiau
sia ir garsiausia miesto tur
gavietė. Tai tikras liaudies 
centras!

Ten, tarp visokių visokiai! 
šių prekių — skanėstų, lėkė 
čių ir puodų, daržovių, mez
ginių, drabužių, naujų daiktų 
ir senienų, — gyvena, dirba 
ir užsipelno pragyvenimą ke 
Ii saleziečių bendradarbi
ai bės, sudarę gražiausią sa 
vo veiklos skyrių.

Norėdami būti tikrais ben
dradarbiais — padėti gelbėti 
sielas — susirinko ir nuspren 
dė, kad pirmasis darbas — 
katekizmas! Taigi, jieškos pri 
emonių kaip tenai, turgavie
tėj, reikalui esant, savo kai
mynus ir klientus užvesti aut 
gero kelio.

Taip jie kas sekmadienį su 
sirenka seselių saleziečių ji 
ems pavestam kambary, pris 
tato savaitės bėgyje patirtus 
sunkumus, sprendžia prakti
nius klausimus, šviečiasi...

— Vienas, girdėjau, prieš 
religiją taip ir taip kalbėjo. 
Aš jam taip ir taip atsakiau. 
Ar gerai?

- Aš įstengiau nutildyti ki 
tą, kurs keikė kaip turkas...

— Anas taip ir taip sakė, 
ir aš nežinojau, ką atsakyti...

Ir tęsiasi pastabos, klausi 
mai, pasitarimai. Sumani se 
selė vadovauja šiam aktyvi
am posėdžiui ir gale užduo 
da kokį praktišką savaitinį 
darbą, kaip, pav,, vieną kate 
kizmo atsakymą paversti kas 
dieniu praktišku šūkiu ir jį 
pritaikyti klientams bei kai
mynams.

Po to kunigas išdėsto kokį 
katekizmo punktą ir atsako 
į klausimus. Dažnai toks pa 
sikalbėjimas išeina labai gy 
vas aktyvus. Pabaigai patie 
kiama geros spaudos išplati 
nimui ir.. netrūksta nei sal
dainių.

Tokiu būdu įvairiuose pavil 
jonuose ir prie staliukų, tarp 
derybų, kainų bei prekių skel 
bimo, pasigirsdavo ir katekis 
tiniai pošūkiai — padrąsini
mo, pamokymo, paguodos žo 
dis.

— Drąsos! Reikia daugiau 
melstis!

— E, tu, žulikiuk, ar moki 
persižegnoti? Va, šitaip. •

— Tai ’, reikia tikėti! Jei 
tamsta netiki į Dievą, į ką ti 
kėši?

— Aš tvirtai tikiu. Man ti 
kėjimas - viskas!

— Koks skirtumas tarp 
mūs, katalikų ir jūs, komu
nistų!? Mes rūpinamės netik 
kūnu, bet ir siela, ir tikimės 
ją išganyti, tuo tarpu kai jūs 
vien tik kūnu rūpinatės, ir 
eisit tiesiai į pragarą, ant vi 
sadosl...

— Tiesa, šalta ir purkšnoją 
Bet reikia ir truputį paken
tėti, jeigu norim turėti džiau 
gsmo vėliau. Ką. tai reiškia

truputis šalčio, palyginus su 
dangaus džiaugsmais?!... Į dan 
gų automobiliu nenuvažiuosi!

Tai tik keli žiedai, o jų 
tiek daug — visas darželis!

Šie t u rg a u s «katekistai» 
sau pavyzdžiu ir globėju pa 
sirinko Don Bosco. O jis, ro 
dos. juos neapvylė, jei, naši 
baigus katekistiniam «sezo
nui», jie jautė reikalą nuvyk 
ti jam padėkoti į pat jo teviš 
kę — į Don Bosco kalvutę.

Jei būtų daugiau tokių žmo 
nių, kurie krikščionišką dva 
šią plėbtų, jie patys pirmiau 
šia ja gyvendami, aplink sa 
ve namie, turguj, gatvėj, fabri 
ke.. gal pasaulis pamažu tap 
tų geresnis!

(Saleziečių Balsas)

Ar turėtum tiek drąsos pana 
šių būdu skelbti savo įsitiki
nimus?

DEDAME PAŽADĖTAS STO
VYKLOS LAIKRAŠTĖLIO

«Vėžio kojos» ištraukas.

VĖŽIO KOJA 
oficialus stovyklos laikraštis. 
Redaguoja išmintingi vyrai, 
kurie neturi aliejaus nudegusi 
ems pečiams pasitepti.

Redakcija savo būstinės ne 
išduoda-bijo, kad prenumeratą 
neapmokėtų.

VEDAMASIS

Šiandiena jūra buvo audrin 
ga ir į krantą išnešė daug 
vėžiukų. Jie pasirodė nedrau 
giški ir pradėjo žnaibyti sto
vyklautojus. Tačiau ne visi 
buvo toki «laimingi». Kad pa
gal Dėdės Juozo norą būtų 
visi vienodi, tai mes parsine- 
šėm vieną vėžio koją namo, 
ir tiems kuriems jūroje vėže- 
lis neįgnybo mes su didžiau
siu palankumu — įgnybsim.

NAKTIBALDOS

Pirmą naktį, mūsų didvyriai 
norėdami sužinot kokio kie
tumo šio viešbučio «paduškos» 
pradėjo leisti jas viens kitam 
į galvą. Išbandę kaimyno gal 
vos tvirtumą, paskelbė karą 
kitam kambariui. Šio kamba
rio atstovai išbaigę kačių, šu 
nų, vištų ir kitokių «bišiukų» 
repertuarą, atgiedoję viso
kiais balsais kas reikia ir ko 
nereikia pasilikę be darbo, 
prieš užmigimą, apšvarino 
Tijūnėlio lovą. Dingo antklo
dės ir pagalvė. Vyrukas liko 
tik ant grynų spiruoklių. Nūs 
kriaustasis šaukėsi pagalbos 
gražius žodelius murmėdamas 
į kaimynų kambarį, prašyda
mas šviesos. Gavęs žvakę į 
ranką ir porą paduškų į gal
vą sugrįžo pas kolegas, ir 
vėl užvirė paduškų mušis su 
pagalvėmis. Kovą nutraukė 

Dėdė Juozo atsiradimas. Ka
dangi nebuvo perplėšta nė 
viena paduška ir nė viena 
galva neprakalta karžygiams 
nebuvo {teikti narsumo me
daliai, fs* •

' PATARLĖS

Ryja kaip Zezinho «fižonus» 
Lenda kaip Banys į bangas 
Gailisi kaip Augustas kiną 

praradęs
Dingo kaip Dėdės Juozo 

švilpukas jūroj.
Apgailestauja kaip Liucija 

mamą atsivežus.
Šiaušiasi kaip Norkus'prieš 

valdžią.
Meluoja kaip Stasiukas teis

me
Kaukia kaip Gražina ir Ni

jolė į bangas patekusios.
Kalena kaip Dėdės Juozo 

dantys bangose
Pilna kaip X-9 mergaičių 

kambary.
Veržiasi kaip p. Dirsytė į 

Jūrą
Nepatenkinta kaip Dalė pir

mą dieną gavus pūsles
Blizga kaip Tylės akys lau

kiant šimto merginų.
Išsi kaušo kaip advokatai 

prieš teismą
Vejasi kaip Banilius futbo

lą.
Džiaugiasi kaip Vygaudas 

po «čainiku» išsimaudęs
Turi pasisekimą kaip mūsų 

mergaitės tarp juodžių.

LIŪDNA ARMONIKĖLĖS IS
TORIJA

Vygandas turėjo armonikė
lę ir su ja džiugino visus sa
vo kambario draugus. Bet 
štai viena mergaičių grupė 
susidomavo tuo nuostabiu ins 
trumentu, ir nutarė jį pavo
gę pažiūrėt koks čia per sal 
dainis, kad yra taip skaniai 
čiulpiamas. Vargšė armoni
kėlė buvo pučiama ir čiulpia 
ma bet kaip skonio nėr, taip 
ir nėr. Kai visos buvo išvar 
gusios suprakaitavusios, pasi 
girdo Joanos balsas: Durnės 
jūs, nematote kad reikia pir 
ma įdėti saldainių o paskui 
jį pačiulpti? Tada visos vie 
nu balsu sušuko: «Bet kad 
įdėti saldainį,^tad reikia ati
daryti armonikėlę.»

Ną ir davai jos visos mer 
gužėlės ieškoti įrankių išna 
grinėti armonikėlės vidurius, 
bet kai įrankių nerado tai 
vargšelę pradėjo draskyti na 
gai. Ir taip visą naktį besi
darbuodamos paliko armoni 
kėlę tokiam stovyj: 36?skilu 
tės tarp dviejų labai išsižioju 
šių blėkučių.

Galu gale, matydamos kad 
iš gražaus grobio jokios naa 
dos nėra, atidavė ją atgal sa 
vininkui.

Savininkas taip* pamatęs 
savo numylėtą instrumentėlį 
sušuko ne savo balsu: «kad 
jų lūpos taip®įišsikėstų kaip 
tos «blèkutés».

(B. D.)

5



MŪSŲ LIETUVA1S56 m. kovo 10 d.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LÀPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

COMPANHIA. UNIÃO B33
O TAI SKANI KAVA

iha Javaes, 626

SALA 2

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

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

Madeiras do Brasil

F o t o - S t u d i j a “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 portretu reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-6576 - SÃO PALM..O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siulK

Imoblliaria Alto do Guapoié Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAYIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA * / 
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezideneija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

pusi. 5
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Artinantis maudymosi sezo 
n ui 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 — Jose Menino

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

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 96 - S.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

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

Qt
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VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

SE2MÃCJ CA K IK ŠIE IR 18 ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įi žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO
a«nra oant o«cc auna wkk MaawaimK vbwwwarn «a niaaa aanKBàanrawMNi awawaa»® tiniam ■■■■ swva aaaa mhiski aaaa a« aw as n? a aww uh na

awme®>r ; anasonaamaaaaaaa
tfLUto! OCGJ BUSH QQ3C EBCH

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

uodas bei kanus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compiuas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25-636

mbhbSBwâãããaàãããaããsBaaãã
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