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Komunistinės spaudos nerim
tumas

Visiems yra žinoma, kad 
laiškai kuriuose teisingai nuš 
vieeiamas laisvų kraštų gyve 
nimas, geros ir blogos gyve 
airno pusės, anapus geleži 
nės uždangos yra nepage dau 
jami. Komunistai nori, kad 
laiškų rašytojai rašytų vien 
tik blogai apie savo gyvena 
mąjį kraštą. Na, irz žmonės 
norėdami, kad laiškas pasiek 
tų tuos, kuriems rašomas, 
daug dalykų negali parašyti 
Yra ir tokių, kurie jau yra 
susipakavę savo daiktus grį 
žimui j «plačiąją tėvynę« Si 
biro plėšinių «įsisavinti», pa 
rašo visokių nesąmonių O tas 
nesąmones, komunistinė span 
da panaudoja propagandai 
prieš «kapitalistinius» kraš 
tus. Štai pavyzdžiui Krem 
liaus paskirtų ruskelių Berly 
ne leidžiamas «Už grįžimą į 
Tėvynę» 24 nr. talpina kele 
tos musų tautiečiu gyvenau 

' čių užsienyje laiškų ištrau 
kas. Štai iš Albino Burbos 
laiško skelbia deda šią ištrau 
ką: Taigi, nors mes negalim 
žinoti, ar šitas musų laiškas 
jus pasieks, tai čia yra ahe 
Jonė, užtat, kad yra didelė 
cenzūra pas mus Brazilijoje 
kelionė, kuomet eina per A 
merikonų zoną, kaip sakant 
karo provokatorių rankas... 
Jei Brazilijoj but cenzūra ir 
jei brazilai but suinteresuoti, 
kad panašūs laiškai užsienin 
neišeitų, tai nė šis laiškas ne

Piez. Eisenhower apie 
Kremliaus politika

Šią savaitę Amerikoje bu 
vo paskelbta ištisa Kruščevo 
kalba komunistų partijos su 
važiavime, šiais metais, paša 
kyta. Lig šio suvažiavimo 
partijos generalinio sekreto 
riaus kalbos tiktai ištraukos 
tebuvo skelbiamos.

Tiek Amerikos prezidentas 
Eisenhower, tiek užsienio rei 
kalų ministeris Foster Dulles 
pasikalbėjimuose su spaudos 
atstovais pareiškė, kad Mask 
vos vadinama nauja politika 
savo esmėje ta pati, kaip ir 
Staliną. Vakarų pasaulis tu 
ri laikytis su Bulganinu to
kio pat ątsarguipo,- Kaip ir su 
Stalinu. Dar k©l kas nėra 
jokių konkrečių.įrodymų, kad 
Sovietų Sąjunga beat kiek bú 
tų sudemokratėjusi. Gražios 
kalbos apie taikingą su.gyve 
nimą ir lankymasis po įvai
rius kraštus,, kvietimas kitų 
kraštų politikų Maskvon yra 
noras tik gudriai užmigdyti 
laisvojo pasauli^: budrumą.
V i •

— Praėjusią savaitę Brazi- 
ijos federalinio parlamento 

; tstovė, lankydamasi Europo 
e, buvo nuvykusi Maskvon, 
vete Vargas yra parlamento 

• emisijos užsienio reikalams 
’ icepirmininkė. Reikia lauk 
;i, kad Brazilijos diplomat! 

būt patekęs į tų rankas, ku
rie jį paskelbė savo spaudo
je.

Arba vėl iš Brazilijoj gyve 
nančio Lino laiško tas pats 
komunistų propagandinis lai
kraštukas talpina šią ištrau
ką: Gautoji ar gaunamoji - tė
vynėje išleista literatūra yra 
labai branginama ir su atyda 
skaitoma Dar kartą paminė
sime, kad ame 40-000 Brazdi 
joje gyvenančių lietuvių yra 
demokratinio nusistatymo, pri 
taria dabartinei musų gimto
sios žemės santvarkai, rėmė 
ir remia kovas už pasiliucsa 
vimą iš kapitalistinės siste
mos .. Atrodo, kad visus Bra- 
ziiijoj gyvenančius lietuvius 
Linas jau pavertė, ar tikisi 
paversti komunistais. Kitaip 
tokių nesąmonių nerašytų. 
Lino «draugų» spauda išduo
da, kad ir jis remia kovas už 
pasiliuosavimą iš kapitalisti
nės sistemos.

Brazilijoje gyvenantieji ga
li gauti spaudą iš komunisti
nių kraštu, bet Brazilijoje 
išeinanti nekomunistinė spau
da netr-ik pocięl'ti Į nr/:r.isti( 
niuose kraštuose gyvenančių 
žmonių Iš Brazilijos galima 
važiuoti į «sovietinį rojų», bet 
iš to «rojaus» niekas nebuvo 
išleistas pamatyti ( kapitalistų 
«pragaro». Tad kur daugiau 
laisvės ir demokratijos? Kitų 
laiškai irgi panašūs.

nių sant. su Rusija užm zgimo 
klausimas vėl bus iškeltas.

- Maskvoje lankosi «mj. os 
lavijos diktatorius Tito Jis 
buvo labai iškilmingai si tik
tas. Prieš jo atvykimą buvo 
nušalintas iš užsienio ministe 
rio pareigų Molotovas

— Argentinoje dar vis pa 
sitaiko sabotažo veiksmų Pe 
ronistų įtaka dar didelė. Pe 
rono žmonos Evitos karstą 
įmetė upėn. Kas galėjo pra 
našauti prieš ketverins metus 
kad savo laiku garsią ne tik 
Argentinoje, bet ir užsieny, 
ištiks toks likimas.

— Amerikos-demokratų par 
tijos kandidatu į prezidentus 
daugiausia galimybės turi A- 
diai -Stevenson

— Volta Redonda geležies 
fabrikas gavo iš Amerikos 
paskolos 85 milijonus dolerių 
Ši paskola bus naudojama fa 
briko praplėtimui ir reikalin 
gų mašinų Įsigijimui. Reikti 
lingos mašinos bus perkamos 
Amerikoje Pinigai paskolinti 
penktu nuošimčiu. Paskolą 
gražinti reikės per 30 išmo
kėjimu. kas pusmetis, prade 
dant 1961 metais.

— Greitu laiku Volta Re
donda bus pradėta statyti

prit riassaguera stoties, pa
keliui i Santos. Jau yra su
organizuota kompanija ir su
dėtas reikalingas pradžiai ka 
pitalas.

— Autoestrados nuo Cuba 
tão link Praia Grande darbai 
kurie kurį laiką buvo nutrauk 
ii vėl pradėti. Neužilgo iš 
S. Paulo ligi Itanhaem, per 
Praia Grande, bus padaryta 
moderniška, plati auto estra 
<a. Ji bus tiesiama ligi Pa
ra nos sostinės Curitiba.

— Sirijoje atkastas miestas 
kuris buvo žemių užneš 
tas prieš keturis tūkstančius 
metų, miesto v.rdas Semira. 
Jo iškasenos daug padės nūs 
tatyti ano meto kultūrą.

- Lietuvoje leidžiamo «Ko 
m u nisto» Nr 4/1956 daug ra
šoma apie «asmens kulto ža 
lą». Jau pripažįstama, kad 
Stalino «asmenybės kulto 
praktika ., padarė milžinišką 
žalą mūsų partijai, mūsų vals 
tybei». sudarė sąlygas «įsit
virtinti ir varyti savo šlykštu 
darbą niekingąją! Berijos gau 
jai», kuri taip pat «nukanki
no ištikimąjį Lietuvos kom. 
partijos mūsų Zigmą Angorie 
tį (Aleksą) kuris dabar po 
mirties rehabilituotas». Tai
gi, ir okup. Lietuvoje vaka
rykščiai Stalino garbintojai 
šiandien jį jau dergia.
wfcLjX-r» -

19Õ6-V-25 prasidėjo Lie 
tavoje abiturientų egzaminai 
šiemet juos skelbiama laikant 
4.620 (S00 daugiau kaip per 
nai). Dainų šventė buvo su 
ruošta Kaune, o gegužės 27 
d. Vilniuje. Skelbiama, ten 
pasirodžius apie 6 00 dalyvių 

1956-V-20 teatre buvo pasta
tytas Toscos 150 sis spekta
klis. Toscos vaidmenį daina 
vo artistė J. Petraškevičiūtė.

— New Y<.rke šaukiamas 
pasitarimas lietuvių visuome 
nės veikėjų, iš kurių numato 
ma sudaryti finansų komisiją 
Tautos Fondo lėšoms telkti. 
Pasitarime dalyvauja visas 
Vliko prezidiumas.

— Pulk. K. Škirpa, buv. 
Lietuvos atstovas Vokietijoje 
ir pirmasis Lietuvos kariuo
menės savanoris, yra savo 
vardu įteikęs Vliko prezidiu
mui eilę studijų, kuriose apž 
velgiama dabartinė Lietuvos 
padėtis ir liet visuomenės 
santykiai su užsienyje esan
čiais diplomatais.

— .JAV ir Kanados lietuvių 
susiartinimo šventė šaukiama 
1956 m. rugsėjo 1-3 d d. Šiuo 
metu atsidėjus ruošiamasi į 
JAV ir Kanados lietuvių kul 
tūros kongresą b e i dainų 
šventę. Jame per oficialią 
dalį vienas iš L. Enciklopedi 
jos redaktorių. Dr. Girnius, 
skaitys paskaitą apie tautinę 
kultūrą kaip pagrindą lietu
vybei išlaikyti Darbai vyks 
šiose sekcijose: mokslo, lite 
ratūros, kalbos, muzikos, isto 
rijos, akad. jaunimo ir kt. 
Dainų šventėje dalyvauti įre 
gistravo apie 40 chorų su 
1.500 dainininkų.- Šventė bus 
garsinamai taip pat tarp ame 
rikiečių ir kanadiečių. Išsi
untinėti laiškai prezid. Eisen 
howerui, JAV senatoriams, 
kongreso nariams, spaudai. 
Daugelis dainų bus perduoda 
mos per radiją ir televiziją.

— Pasaulio lietuvių seimui 
šaukti sudarytas Vyr. Lokas 
iš 7 asmenų New Yorke, nes 
tea koncentruojasi daugumas 
pasaulinės reikšmės Įstaigų 
ir interesų. Į jį Įeina prel. J. 
Balkumis. Dr. B. Nemickas, 
pulk. J. Šlepetys, A. Trečio
kas, V. Vaitiekūnas, J. Pakai 
ka, J. Makauskis. Ryšium su 
JAV vyriausybės organais pa 
laikyti pakviesta Alto Inform, 
direktorė M. Kižytė.

— Rudenį numatoma platin 
ti Tautos Fondo pasus ir 
Bendruomenės knygeles. Ben 
druomenės kartoteką laikys 
ir tvarkys gen. Lietuvos kon 
sulatas New Yorke.

— Lobethalio mieste’yje. už 
20 mylių nuo Adelaidės, bu
vo iškilmingai atidarytas isto 
rijos muziejus, kurį suorgani 
zavo ir medžiagą jam surin
ko miestelyje gyvenąs mūsų 
tautietis Jonas Vanagas. Jį 
Pietų Australijos premjerui 
Mr. Playfordui iškilmių metu 
pristatė muziejaus , komiteto 
narys vietos gydytojas Dr. 
Jungfer, dėsčiuso Vytauto D. 
Un te profesoriaus Viktoro 
Jungferio giminaitis. Premje- 
r is ' a nagą, pasveikino už 

Ki.«prąank$vift?ą • »ir 
surinkimą tiek daug vertin
gos medžiagos. Prie pat du
rų muziejaus sienoje yra pa 
kabinta tokia iškabėlė’ Jonas 
K. Vanagas, Founder and 
First Honorary Curator, Lobe 
thal, 1956 Salė buvo sausa 
kimšai pilna žmonių. Per iš 
kilmes Lietuvos trispalvė ka 
bėjo tarp Australijos ir An
glijos vėliavų.

— Suomių «Helsingin Sano 
mat» aprašė pabaltiečiu stu
dentų 1956-5-16 prie Grand 
Hotel suruoštas prieš Sovietų 
«parlamentarus» demonstraci 
jas. Ten Sovietai buvo įkur
dinti, bet tuo metu jų nebuvo 
Apie 300 studentų, pasirooę 
su įvairiais antikom, plakatais 
ir lietuvių, latvių, estų bei 
švedų vėliavomis, reikalavo 
pavergtiesiems Pabaltijo kraš 
tams ir Rytų Europai laisvės 
Latviai sugiedojo savo tautos 
himną, o estams jį baigti su 
kliudė policija. Vienas iš stu 
dentų buvo suimtas.

— Išvežami naujais prete 
kstais. Gegužės 20 d; buvo 
paskelbtas kreipimasis, ku
rio buvo paprašyta pasiųsti 
reikalingus darbus šiaurės ir 
rytų srityse apie pusė milijo 
no jaunuolių bei merginų sta 
tyti elektrinių, metalurgijos, 
chemijos, naftos perdirbimo 
ir mašinų gamyklų, geležin
kelių, dirbti klasyklose etc. 
Buvo paskelbta, kad tai esąs 
«didelis patriotinis viso tary 
binio jaunimo reikalas», į ku 
rį tiek daug atsiliepią savano 
rių, jog prireikia net per jė 
gą besiveržiančius į tuos dar 
bus atrinkti. Siunčiami jie į 
Archangelsko, Amūro, Mur
mansko, Magadano. Kamčat 
kos, Doneco baseino ir kitas 
sritis.

Litue.no
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Lietuvos Nelaimei 16 Metu.
Ar atsimeni, lietuvi, tą šeš 

tadienį, kada laisvos Lietuvos 
keliais riedėjo užpuoliko tau 
kai ir žygiavo raudonarmie 
čiai?

Tai buvo pirmoji laisvos 
Lietuvos Respublikos paver 
gimo diena Tai buvo 1940 
metų birželio 15 dieną.

Sekančią dieną prasidėjo 
okupantų valdžią. Lietuvių tau 
ta buvo okupuota ir pavergta.

Sunkūs atėjo laikai. Atėjū 
nai palaipsniui naikino Lietu 
voj lietuvišką tvarką. įpročius 
ir įvesdinėjo savo iš rytų at 
sineštus ir lietuvių tautai sve 
timus nuostatus. Svetima dva 
šia įsiviešpatavo Lietuvoj. Vi 
sas ūkis buvo sujauktas. Bu 
vo paliestas pats žmogus. Jis 
nustojo asmens teisių ir lais 
vių. Jis Įstatymo buvo sulai 
komas, kalinamas, be teismo 
baudžiamas. Lietuvos paver 
gėjams nereikėjo nei teisės, 
nei teisėtumo

Bot didžiausią tautai smū 
gį atėjūnas pavergėjas smo 
gė po metų. Tai baisioji die 
na birželio 13 Šiemet to kru 
vino jubiliejaus sueina 15 me 
tų. Tą dieną prieš penkiolika 
metų okupantas pradėjo Lie 
tuvoj masines deportacijas. 
Vežė šeimomis su mažais vai 
kais, vežė ligonis ir senelius. 
Vyrus skyrė nuo šeimų. Ve 
žė kaip piktadarius Ir vežė 
nežiniom Vežė naktimis, ve 
žė ir dienomis. Taip truko 
visą savaitę ligi karo pradžios 
Vežė, kaip pirkliai veža gy 
vulius į skerdyklą.

Savo baisumu tai niekad ne 
užmirštamos dienos Bet tai 
buvę caK tik pradžia. <

Bdlseviekams a'tėjus į 'Liéwi 
vą antrą kartą, tokios pat de 
pistacijos vėl buvo vykdo 
mos toliau Jos tebetęsiamos 
ir po šiai dienai. Kitomis for 
momis, kitais būdais, bet žmo 
nes iš Lietuvos, visą laiką be 
jokios pertraukos vis vežami 
ir vežami į Tolimiausius Ry 
tos. į Azijos dykumas, į šiau 
rėš speigirati, i negyvenamus 
plotus O Lietuvon nuolat ve 
žami žmonės iš rytų. Svetimi 
žmonės.

Tai ir yra Lietuvių Tautos 
naikinimas (genocidas) - pats 
didžiausias rusų bolševikų 
nusikalstamas darbas.

Šios baisios sukakties pro 
ga Vyriausiasis Lietuvos Iš 
laisvinimo Komitetas kreipia 
si į visame pasaulyje išbars 
tytą laisvąją lietuvišką išei 
viją, šaukdamas ją įsijausti į 
pavergtos tautos padėtį, dėtis 
prie jos sunkios dabarties pa 
lengvinimo ir prie jos visiš 
ko iš bolševikinės vergijos 
išlaisvinimo.

Lietuviai, skelbkime pašau 
liui apie bolševikų daromas 
skriaudas lietuvių tautai: šau 
kimės pasaulio sąžinės su 
prasti ir pasmerkti piktus, ne 
žmoniškus Lietuvos okupanto 
kėslus išnaikinti musų tau 
tą: rašykim rašius valstybių 
vyrams, prezidentams, parla 
mentų nariams dėl bolševikų 
daromų nusikaltimų ir dėl tų 
pavojų, kuriuos bolševikai su 
daro laisvoms valstybėms: 
siųskim protestus Jungtiniu 
Tautų Organizacijai, klausda 
mi, kodėl nevykdoma Atlan 
to Charta, kuri duoda tau 
toms apsisprendimo teisę, ir 
kodėl tos teisės neturi ligi 
šio! lietuvių tauta? Neaušto 
kim reikalavę, kad bolševi 
kai. jėga ir smurtu okupavę 
mūsų kraštą, butų pašalinti 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 
visos Rytų ir Vidurinės Euro 
pos ir būtų grąžinti Į prieška 
rines sienas.

Akivaizdoje mušu tautos ne 
la mės VYRI \USIAŠIS LIETU 
VOS IŠLAISVINIMO KOMITE 
TAS Jaukia Tautos laisvąją 
dalį vienybėm į darnų ir su 
turtiną darbą, kuris taip re’ 
kalingas Lietuvos laisvei grą 
žfnti Lietuvi, niekad nepa 
vai'kj Liejtuvosy laisvinamo pas 
tangomsr

VLIKO PREZIDIUMAS 
IR V y; D TARYBA 

1956 m. birželio mėn.

Pabaltijo Tarybos 
Posėdis

Š m. gegužės 18 d. Rent 
lingerie posėdžiavo Pabaltijo 
Taryba: dalyvavo visu trijų 
Pabaltijo valstybių atstovai. 
Lietuvai ten atstovavo VI’ na 
rfai: pirmininkė A. Devenienė 

ir URT valdytojau Dr. P. Kar 
veils

Vertindama politinę padėtį. 
Pabaltijo Taryba priėjo vie 
ningą išvadą, kad tai, kas 
vyksta Sovietų Sąjungoje, ne 
suteikia apčiuopiamų duome 
nu išvadai padaryti, jog So 
vietai iš esmės keistų politi 
ka ir atsisakytų savo ligšioli 
nio imperializmo bei kolonia 
lizmo. Sovietai savo vidaus 
politikos sumetimais siekia 
sudaryti įspūdį, kad laisvojo 
pasaulio kraštai yra pasiren 
gę megzti su Maskva draugiš 
kus santykius Sovietų valdo 
vai per savo spaudą - savo 

orumui ir populiarumui 
pakelti - visaip stengiasi iš 
kelti tiek savo valdovų atsi 
lankymus svetur, tiek kitų 
valstybių atstovi] viešnages 
Maskvoje

Sovietai skelbią, kad jie vi 
suomet pasisako už tas tau 
tas, kurios kovoja už išsilais 
vinimą ir teisę pačioms sau 
asir nkti valdymos; formą. 

Šio .lėsnio betgi nesilaikoma, 
ki' jis tenka taikyti Perns 
kraštams, kurie yra pačios 
Maskvos pavergti. Pabaltijo 
Tarybos vieningu nusistaty 
nui. Lietuvai. Latvijai ir E«tf 
jai tenka ir toliau vesti ar 
kaKlią kovą už jų laisvės ir 
nenriklausomybės atgavimą. 
Šiuo metu nepaprastai svar 
bu laimėti Europos tautų pa 
|«nkuma

Posėdžio metu buvo pasi 
tarta dėl Sovietų užmačios iš 
gauti dabartinės padėties pri 
pažinimą Buvo taip pat pla 
čiai nutaria padėtis okupuoto 
se tėvynėse ir deportuotųjų 
likimas Latvijai atstovavęs

•* <3 x > Pi i “ 1 y { . ” “
Dail. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje 

atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus: 
portretai aliej ir akvarel dažais iš natūros arba iš fo
to. komerc ir industr meno piešiniai skelbimams, kata 
logams - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu 
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendu projektai industr. 
parodoms, adresai ■ sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms,- dekoracijos ir salių taut, stiliuje* išpuošimas Apar 
to duoda tapybos, paišybos ir komercinio propagandos 
meno pamokas.

Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie- 
jin. ir akvarel tapybos paveikslų ir textiles meno pie 
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis. -

Kreiptis: Roa Marquez de Itü. 69 ( irmas namas 
iš’ kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 ■ 6 vai. 
vak. arba telef visą dieną 37-9886

Bernadas Brazdžionis

■ V I Z I J A
Ak, o ten toli, už jūrių marių,
Vėl ateina vasara karšta,
Vėl regiu — artojas dirvą aria, 
Vėl kaip žiedas žydi jo tauta.

Vėl, kaip žvaigždžių takas, baltes drebės 
Bąla ten patiestos ant vejos, 
Vėliai neregėtais laimės lobiais 
Spindi gilios gelmės Baltijos.

Viešnamiai didžių tautų pasaulio, 
Atdarykit langus, teįpūs

* Ryto vėjas, perskridęs kapus.

Kvapą paskutinio žiedo aisčių, 
Gyvą po visų mirties pašvaisčių! 
Amžinos taikos tešviečia saulė!

p. Šildė pateikė patikslinti ir 
papildyti žemėlapį, kuriame 
sužymėtos ištrėmimo vietos 
ir priverčiamojo darbo sto 
vykios, kuriose kalinami Pa 
baltijo kraštų gyventojai. Prie 
šio žemėlapio baigiama ruoš 
ii išsami dokumentacija apie 
deportuotųjų buitį, remiantis 
visu .«raštų pačiais paskuti 
niaisiais duomenimis.

Pabaltijo Taryba ta proga 
ntitarė^pačiu artimiausiu me 

tu paskelbti turimą medžiagą 
apie deportuotųjų padėtį ir 
tuo įgalinti laisvajame pašau 
lyje esančius Pabaltijo kraš 

piliečius susidaryti tikrą 
vaizdą, kokia yra deportuo 
tųjų padėtis po paskutinių 
Sovietų žygių, skelbiančių 
priverčiamojo darbo panaiki 
nimą Sovietuose.

Aptarus visą eilę bendrų 
žygių politinėje srityje ir die 
nos reikalus, Pabaltijo Taryba 
paprašė p Devenienę, arti, 
miausiu metu vykstančią į 
JA,V-es, ątlikti visą eilę už 
davinių

— Norintieji dalyvauti ku
nigo klebono Jubiliejiniame 
Bankieie privalo pakvietimus 
įsigyti iki birželio mėr 17 d. 
Vėliau pakvietimai nebus 
platinami

Pakvietim i galima gauti 
pas šiuos asmenis: kun. J. 
Šeškevičių p. M. Remenčienę 
p. A. Boguslauską, p.' Vinkš 
naitienę. p J. Baužį, sen. He 
Iena Silva 'Peixeira, Moniką 
Kleiziene ir Vito Bare

«Žalioji Armija^ Lietuvos miš 
kuose

Ką pasakoja vokiečiai

(Tąsa)

Plechavivad.formuotėje 
čiaus rmijoje» V. Mykolas ir 
S. Aleksockis.

Bolševikams net ir Plecha 
vičiaus rinktinė yra «vokiš 
ka fašistinė formuotė», nors 
visi gerai žino, kaip naciai 
ją neginklavo, visą eilę rink 
tinės karių sušaudė, o pačią 
vadovybę įkišo Į kacetą. Bet 
bolševikams tat nieko nere'š 
kía. Straipsnyje „oliau nuro 
dorna, kad' minėtieji asmens 
«suprato savo pasielgimo Idai 
dingumą. nebeoanoro daugiau 
gyventi visuomenės atplaišų 
padėtyje, pasmerkė savo tam 
s:ą praeitį» etc. Valst Saugu 
mn Komitetas yra kreipęsis 
ir į kitus «dar besislapstan 
čius asmenis», kurie yra «pa 
rėję į nelegalią padėtį ir 
slapstosi nuo tarybinių žmo 
nių», siūlydamas jiems pasi 
naudoti 1955 m. rugsėjo 17 d. 
«TSRS AukšČ. Tarybom orezi 
diumo įsaku» paskelbtąją am 

ir k. apie jos žygius.

nestija «tiems tarybiniams pi 
liečiama, kurie Didžiojo Tėvy 
nes karo meta s dėl silpnava 
liškumo ar nesąmoningumo 
buvo Įtraukti Į bėndradarbia 
vimą su okupantai» - ir, «nuo 
širdžiai išpažinus savo kai 
tęs», «išpirkti jas vėlesniu do 
ru veiksmu»...

Š. m. «Tiesos» Nr. 15 (IP56. 
I 18) paskelbtame «Valstybės 
Saugumo Komiteto prie Lietu 
vos TSR Ministerių Tarybos 
pranešime», kaip «pasidavę 
saugumo organams», buvo 
minimi Jonas Baronas, Vyt, 
Vaitiekūnas, Vlad Tijūnėlis. 
Petras Jakštas ir Juozas Nas 
tojus

1946 m buvo paskelbta pla 
tesnė «amnestija» pogrindžio 
kovotojams, kurie atsišauki 
kirae buvo vadinami «bandi 
tais ir buržuaziniu nacionalis 
tų organizacijų nariais», «lie 
tuvių - vokiečių nacional :stų 
liekanomis, kurios trukdo ra 
°mių gyventojų darbą» Drau 
ge paskelbtame tu mietinio 

«LTSR vidaus reikalų ir liau 
dies komisaro» gen mai Bar 
tašiūno Įsakyme buvo įsaky
tą: «apskričių ir valsčių r.Vi 
daus Reikalu Liaudies Komi 
šariato viršininkams, Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisarių 
to kariuomenei ir gyventojų 
apsaugos daliniams visiems 
tuojau imtis stiprios akcijos 
išvalyti visas LTSR apskrita 
nuo lietuvių - vokiečių nacio 
nalistų likučių». Toliau isaky 
me buvo reikalaujama «truk 
dančius pasiduoti vadus ar 
gaujų narius nužudyti» (paža 
dant už tai nebausti), nepasi 
davusiu šeimas areštuoti, de 
portuoti Sibiran etc Visi ži 
no. kokiomis žvėriškomis prie 
menėmis buvo kovojama 
prieš «Lietuvos banditus» ir 
ir kaip buvo gėdingai suve 
džiota nežymi dalis pasidąvu 
siu, kuriems terorinės priemo 
nės paskiau buvo pritaikytos 
kitais pretekstais Asmenys, 
kurie buvo įtarti žinoję, apie 
bankerivs ir slėptuves, buvo 
areštuojami ir baudžiami kaip 
«banditu, sandarbininkai». Da 
bartiniame «kreipimesi» apie 
tokias drakoniškas priemo 
nes, minėtas Bartašiūno «įsa 
kyme». jau nebekalbama, nors 
kitu manymu, toks «krei ima 
sis» nėra skirtas ogrindžio 

kovotojams «Be-islapstantie 
ji» tik skatinami nebesislaps 
tyli toliau ir «savanoriškai 
įsijungti į derą gyvenimą», 
drauge nurodant, jog aukš 
čiau minėti «apsisprendusieji 
daugiau nebesislapstyti» ga 
vo pasus ir.-.. gali pasirinkti 
kur norėdimi gyventi Bent 
tuo tarpu kol oficialiai skel 
biama, jog šiuo metu imtas 
daugiau kontroliuoti ir pats 
sovietinis saugumas.

Kaip pasiekusieji Vakarus 
žmonės, pažįstantieji taip pat 
pogrindžio veiklą, pasakoja, 
okupantai buvo ne vieną kar 
tą «kvietę» pogrindžio kovo 
tojus ir «besislapstančius as 
menis» pasiduoti, Tačiau pa 
sidavė labai maža. Rusai ju 
os priėmė, apKlausinėjo, iš 
naudojo, bet paskiau už taria 
mai ankščiau padarytuosius 
nusikaltimus išvežė į Sibirą. 
Pačių «amnestuotųjų» Lietu 
voje beliko vos vienas kitas. 
Paprastai išsyk vis būdavo 
kurį laiką paliekama daugi 
au propagandai. Bet iš tikro 
tebuvo palikti tik tie (ir tai 
labai maža), kurie mokėjo 
okupantams įsiteikti Pasiek» 
šiųjų laisvuosius Vakarus tei 
giama, kad dar ir dabar pasi 
taiko atskirų partizaninės ar 
pogrindžio veiklos žymių. 

Taip 1954 m. 3 nukautieji lie 
tuviai su lietuvių karių tini 
formomis buvo atgabenti į Pa 
gėgius, o milicija atsidėjusi 
sekė, bene kas iš artimųjų 
išsiduos: raudos ar kaip ki 
taip parodys juos pažįstą... 
1954 m rudenį Nemunėlio Rad 
viliškio miškuose bolševikų 
buvo pagauti 2 lietuviai par 
tizanai. Vienas iš jų buvo nu 
šautas, antrą paėmė gyvą. A 
bu jie buvo atgabenti į Bir 
žus, nes svarbiausias tos sri 
ties kalėjimas yra Biržuose. 
Šiaurės ir Rytų Lietuvoje dar 
vis pasitaiko, kad «besislaps 
tantieji asmenys» ateina pasi 
prašyti pirties ar maisto. 1955 
m pavasari Raseiniuose p» 
grindžiu buvo likviduotas bol 
ševikinis šnipas, kuris už žm® 
nių įskundimus ir šnipinėjimą 
buvo gavęs iš bolševikini® 
saugumo 800 rublių. Dalį pi 
eigų buvo pragėręs ir prapir 
kęs, o kiti buvo iš jo atimti, 
ir jis pats likviduotas. Dar 
prieš 3 - 4 metus, kaip paša 
kojama, buvo sulaikomi auto 
busai Tauragės-Kauno arba 
Kauno-Vilniaus ruožuose p® 
grkidžio kovotojų su unifer 
momis buvo ieškdma partinių.

Daug vertingų duomenų 
apie lietuvių partizanų pasi 
priešinimą ir žiauriausiais mė



; usl. 3

Vižle© sesijos 1956 m> Mi
nelio 22, 23 ir 24 d. d.

New Yorke darbotvarkė

1. Sesijos atidarymaš - Vii 
ko Pirmininkas J Matulionis.

2 Komisijų sudarymas.
3. Svečių žodis: sveikini

,mai . ’’
4. Pranešimai:’
a. Vliko Prezidiumo - J. Ma 

tolioms:
b. Vliko Vykd. Tarybos - A. 

Devenienė:
c. Tautos Fondo - raštu;
d. Vliko Kontrolės Komisi 

jos - raštu:
e. Pavergtųjų Tautų Seimo 

delegacijos ■ V Sidzikauskas:
f. Komisijų pranešimai:
1) Rytų sienų - Dr. A. Tri 

n1 akas*.
2) Vakarų sienų - M. Brakas:
3) Santykių su lenkais (pra 

nešėją paskirs komisija):
4) Lietuvos atstatymo - J. 

Audėnas.
5) Tarptautiniai reikalai - 

,V. Sidzikauskas.
6) 20-tasis Kom. Partijos 

Kongresas ir Lietuva - numa 
tomi; D. Krivickas, J. Vilkai 
tis.

7) Vliko ir Tautos statutai 
M. Brakas ir Dr. A. Trimakas.

8) Ateities veikla
a) Politinė veikla - prof. J. 

Kaminskas,
b) Informacijos - M. Gelmi

nis arba H. Blazas,
c) Veiksnių santykiai - J. 

Matulionis.
d) Lėšų telkimas - K. Bie 

linis ir J. Pažemėnas.
9) 1956 m. II ojo\ pusmečio 

sąmata - P. Vainauskas.
10) Rezoliucijos ir kiti su

manymai.
11) Sesijos uždarymas.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga. 
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Prfiname komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus Šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr $ 300,00
Adresas caixa postai 403, Sâo Paulo, arba telefonu 
37-2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks Boguslanskas.

Pusvalandžio vedėjas

KORDOVOS LIETUVIU KO 
LON1JAI 30 METŲ,

Šiemet sukanka 50 metų 
kai atvykę pirmieji lietuviai 
apsigyveno Kerdovoje. Lietu 
vių tuomet buvo vienas kitas 
ir nèpastóviai įsikūrę Dabar 
lietuvių kolonija skaito kele 
tą šimtų žmonių Turi dvi 
draugijas «Neptūną» ir Lietu 
vių Argentinoje Susivieniji 
mo 6 jį skyrių. Šis pastarasis 
labai gražiai veikia lietuvy
bės gaivinimui išeivijoje ir 
šiemet per vasario 16 dienos 
minėjimą atidarė naują, pa 
čių statytą salę.

ROSARIO

Kunigas Jonas Jakaitis, 
Avallanedos Aušros Vartų ir 
Rosario. Švento Kazimiero 
bažnyčių statytojas, šiemet, 
birželio 21 dieną, švenčia 70 
metų amžiaus sukaktį.

Argentinos lietuvių bažny 
čios nėra vienintelės jo pas 
tatytos bažnyčios, jis dar bū 
damas Šiaurės Amerikoje pas 
tatė Worcester,© lietuvių baž 
nyčią, bei įkūrė Mirian Hills 
seminariją ir Marianapolio 
kolegiją ir yra daug nusipel 
nęs Lietuvos laisvės reikalui 
Amerikoje. Dėl savo nnunN 
nu Lietuvai yra apdovanotas 
Didžio o Lietuv< s Kur. Gedi 
mino ordenu.

Argentinoje kun. J. Jakai 
čio statytos bažnvčios yra gra 
žiaurios tarp aplinkui esan 
čių kitataučių bažnyčių. Jos 
savo gražumu ir pamaldomis 
garsina lietuvių vardą kiūtau 
čių aplinkoje.

BUENOS AIRES'

Argentinos Lietuviu Katali 
kių Moterų ir Mergaičių, Drau 
gija «Birutė» 26 gegužės šven 
tė 25 metu gyvenimo bei veik 
los sukaktį. Minėjimą darė 
Lietuviu salėje, kurio metu 
susilaukė daug sveiki

MC SU LIETUVA

nimų Birutės Draugija, per 
savo gražų gyvavimo laiko 
tarpį kiekvienais metais ruoš 
davo Motinos dienos minėji 
mą. prisidėdavo prie Vasario 
16 dienos minėjimų suruoši 
mo it yra pasirodžiusi su dau 
geliu savo kitų parengimų.

BERISSO

Lietuvių Katalikų Savišal 
pos ir Kultūros Draugija 
«MINDAUGAS» per visą ba 
laidžio mėnesį, šventė savo 
gyvenimo 25 metų jubiliejų. 
Dr-ja Mindaugas, įsikūrusi 
1931 metais parodė didelį 
veiklumą, suorganizavo ir iš 
laikė lietuvišką mokykla, spor 
to klubą, vaidintojų ratelį. °er 
savo veikimo laikotarpį drau 
gija yra įsigijusi sa.as pata? 
pas, kliūbą. o netolimoje atei 
tyje ruošiasi statyti sav© sa 
lę kurios ypač pasigenda vai 
dintojų būrelis, nuo seno ža 
vįs publiką.

K ores p.

1956 aa. birželio g d.

URUGVAJAUS VYČIAI

i

Prie a. a. Tėvo Vlado Mi
kalausko kapo

Jau penktas mėn jo, kaip 
ii mėsų tarpo ats kyrė misi 
jenierius kun Hadas Miką 
lauskas. >. J., bet žmonės jo 
neužmiršo Sužinoję, kad birž. 
3 b is šventinama panvnklinė 
lenta susirinko keli šimtai 
lietuvių, daugumoj inteligen
tų, kad dar kartą atidavus 
pagarbą tam uoliam apašta
lui, kuris tokiu trumpu laiku 
mokėjo sužavėti ir patraukti 
prie Dievo ir artimo meilės 
šimtus ir tūkstančius širdžių. 
Iš volionies raštų buvo pas
kaityta labai įspūdingų išsi
reiškimų, kaip mes privalo
me vienas kitą mylėti, o tai 
dėl to. kad mes turime labai 
brangią sielą. Kun. .1. Šeške 
vičius ragino, kad geriausiai 
pagerbsime velionį, jeigu sa 
vo širdyse pastatysime dvasi 
nį paminklą, vykdindami 'le
vo V Mikalausko paskelbtus 
idealus. Labai jautriai ir 
graudinančia* prakalbėjo ir 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
Pirmininkas Juozas Čiuvins- 
kas, išreikšdamas didelį susi 
žavėjimą vėlionies uolumu ir 
gerumu. Sako: jis atėjo, pa 
matė ir nugalėjo Tai yra su 
rado lietuvį ir nugalėjo jo 
ši^dį

Pašventinus monumentą ir 
pasimeldus, visi ėjo pro ve
lionius kapą dar kartą paša 
kydami si d e myliman Tėvui 
mis.ju'jieriui iki pasimatymo 
anapus karsto pus Dievą.

Urugvajaus Lietuviai Vyčiai įsitaisė lietuvių bažnyčios 
kieme gražia aikštę ir šių metų bal 15 d. sulošė krepšinį 
su stipria vietine komanda. Lietuviu komanda “Vytis” lai 
mėjo 44-37. Po to parapijos salėje visi vaišinosi jaunimo 
suruoštais gardžiais pietumis, sekant sekmadienį Urugv. Kult. 
Dr j< s patalpose buvo įteikta laimėjusiai “Vyties” komandai 
graži taurė. Ją padovanojo Antanas Zupka.

Fotografijoj matoma Liet, komanda ‘ Vytis” prie krepšį 
nio. Iš kairės į.dešinę “Vyties” komandos laimėtojai: St. 
Sadauskas, V. Bartkevičius, O. Vikonis, Ad. Kanopa, Vikt. 
Česli'i^kas ( agarsėjęs keletą kartų pasaulinėse krepšinio 
rugtynėse V. ir J. broliai Kvaraciejai, L. Slažinskas ir Pr. 
Dobilevičius.

Balys Gaidžiftnas

t Toli palikei, tėviškės kalneliai 
Kleviniai grebliai, ten. andai, dirbti 
Toks tolimas ir toks dulk* tas > eha.-. 
O čia dangus ir žmonės svetini.

Čia vakarais daina lauku nevirkdo, 
Širdies neužkurta jausmų gaisrais 
Veltui berželiai lygų lauką virkdo, 
Ir jų verkimas nejučiom praeis.

Išeisiu vakarui sparnus paleidus
Tegul palydi žvaigždės krintančia šviesa* > 
Žiogeliai gros dar negirdėtą gaidą 
Ir kris j žemę vakaro gaivi rasa.

Išeisiu vargą ir save užmiršęs. 
Per žemę miegančią ramiu miegu.
Upelis tolumoj iš krante veršis 
Ir kvies, kad vagą verstume kartu.

todais jų naikinimą pąpasako 
jo pabėgęs į Vakarus MVD 
pulkininkas Burleckis. Tada 
net dvi divizijos buvo pasiųs 
tos prieš lietuvių partizanus, 
e operacijoms vadovauti atvy 
ko pats Kruglovas, sovietinio 
saugumo šefas. Lietuvių kar 
žygiškumas paskatino ir Bur 
leckį mesti sovietus. Jo dali 
nys dalyvavęs pietų Lietuvo 
je lietuvių partizanų vado 
Miškinio likvidavime Miški 
nis buvo tapęs tiesio; legen 
diniu kovotojų. MVD galvojo, 
kad Miškinis baigęs JAV-se 
dviejų metų spec, kursus, 
1950 m. grįžęs atgal į Lietu 
vą. Bet. nenorėdamas patekti 
priešui į rankas, pats nusi 
žudė. ,,

Viešai partizanų lavonai bu 
vo mėtomi plačiau iki 1949 
m. Faktiškai centralizuota 
partezaninė veikla baigta 1952 
m. Kas po to pasireiškia tai 
jau daugiau sporadiniai reiš 
kiniai. Iki 1952 metų buvo 
veikta centralizuotai, apygar 
demis. Laikoma, kad partiza 

ninėj veikloj dalyvavo apie 
30.000 - 40.000 žmonių Iš jų 
tik dalis yra likusi gyva. Vė 
liau partizaninėj veikloj vo 
kiečiai jau nedalyvavo. Pas 
kutinės stambesnės Suvalkų 
krašte partizanų kautynės su 
bolševikais buvo 1951 m. Dzū 
kų krašte labai sėkmingai 
veikė taip pat «Žilvitis» Že 
maičiai (Kęstučio apygarda) 
savo veikimą sustabdė vėliau 
šiai. Ten buvo gudrūs vyrai, 
kurie nelabai griebdavosi a 
zarto, stengdavosi taupyti jė 
gas ir leisdavosi į kautynes, 
jei maždaug už vieną savąjį 
žmogų tekdavo pakloti 10 
priešų, bet ne priešingai. A 
pie Švenčionėlius, Uteną, Uk 
mergę partizanu daliniai vpi 
kę būriais iki 300 žmonių, 
buvo išvalyti 1945-1946 m Pa 
siekusieji Vakarus teigia, kari 
girdėję ne iš vieno, jog net 
ir šunys buvo taip išmokyti, 
kad savo staugimu parodyda 
vo, kas ateina: ar partizanai, 
ar rusai. Vienaip staugdavo, 

kai ateidavo vieni, o antraip, 
kai kiti. Pagal tokį šunu stau 
girną «žaliukai» ne kartą su 
siorientuódavo. Naujieji jų va 
dovai kiek pakeitė ir progra 
ma. geriau prisitaikydami 
pr'o vietos sąlygų. Vieno ko 
v* j .šio pogrindžio eilėse tei 
gimu, labai biaurus pasiro 
dęs prof Markulio išdavi
mas: jis įscenizavo ryšį su 
Vakarais ir savuosius kovoto 
jus bei kitus, ką tik galėjo, 
išdavė. Markulis buvo mėgi 
namas likviduoti, bet nesėk 
mingai. Vilniaus un te jį mė 
gino nušauti net ir iš pačių 
komunistų tarpo, bet nepavy 
ko Po pasikėsinimų jis vė 
liau išvyko į Kaukazą Buvę 
siųsti ryšininkai ir žinios į 
laisvuosius Vakarus, bet ar 
jie pasiekė Vilką ir kitą p s 
kirtį, pasakotojas sakos* ks 
liai nežinąs. Bent mano, kad 
ne visi. Okup Lietuvoje bu 
ta ir greičiausiai tebesama 
provokatorių, tariamųjų kovo 
tojų su bolševizmu Ir okup. 
Lietuvoje žinoma, kad p^grin 

džio žygiai labai prisidėjo 
prie Lietuvos vardo svetur 
išpopuliarinimo bei pačios by
los lietuviams palankia pras 
me suaktyvinimo. Paskiausiu 
metu buvo mestas šūkis. Kiek 
galint saugoti savo žmones. 
Nuo 1949 m. ir patys partiza 
nai stengdavosi atkalbėti jau 
nimą. kad be reikalo nebėgtų 
į miškus, idant būtų kuo ma 
žiausia aukų.

Paskiausia savo aktyvią re 
zistenciją sustabdžiusi Kęstu 
čio apygarda, veikusi šiaurė- 
vakarų Lietuvoje i vz. tik vie 
name rajone buvo likviduota 
visokių išdavikų, isfibitelių 
ir NKVD apie 400 1951 m. 
vasara kautynės su bolševi 
kais įvyko prie Šilalės, per 
kurias žuvo, bent taip teigia 
ma, apygardos vadas Algiman 
tas. ankščiau ypač pasižymė 
jęs Butegeidžio rinktinėje.

Apie lietinių partizanų drą 
sumą ir ryžtingumą, u uos ta 
bių dalykų posaki ja ne tik į 

Vakarus grįžusieji vokiečiai, 
kuriems teko su jais drauge 
bent kurį laiką kovoti, bet ir 
kurie iš okupantų. Tik gal sa 
vejoj, pačių lietuvių kūryboj 
tie jų žygiai dar per menkai 
atžymimi.

Dar viena būdinga smulk 
mena: «pakviesti pasiduoti» 
pažadant amnestiją, pasus 
etc, ne tik pabaltiečiai, bet 
ir ukrainiečiai. 20-jam šuva 
žiavimui susirinkus posėdžių 
Maskvoje, Rovno laikraštis 
(Ukrainoj) «Červon Prapor» 
paskelbė pareiškimą, pavadin 
tą «Tėvynė jums atleidžiu». 
Juo kreiptasi į sovietinėj te 
ritorijoj veikiančius ukrainie 
čių partizanus, kad sudėtų 
ginklus ir «grįžtų į normalų 
pilietinį gyvenimą». Ligi tol 
ir ten Maskva oficialiai nei 
gė tokių partizanų ir «beeis 
lapstančių asmenų» buvimą.

■ft-----------------
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Apie dvylika broliu, juodvar
niais laksčiusiu 

v.

(Tąsa)

Netrukus ėmė kranksėti 
juodvarniai, ir suėjo Į vidų 
visi broliai. Vyresnysis sako:

— Matai, ir vėl duona ap
valgyta! Jau kas nors nege 
ras yra įsimetęs pas mus? 
Dabar nieko nedarysiu dar, 
bet jei trečią diena taip pat 
bus, tai nors visą kalną iš
griausiu, tačiau turėsiu atras 
ti, kas čia mums taip daro!

Mergaitė gulėdama nusigan 
do: rūpinasi, kas čia galėtų 
būti. Broliai pavalgę atsigulė, 
bet ji nebeužmiega ir nebeuž 
miega. Visi broliai šnarpščia 
ir knarkia. Mergaitė nebeiš 
kentė: ėmė žadinti jaunesni 
ji savo brolį, ėmė su ranka 
už kojos krutinti.

— Kas čia? - paklausė ta 
sai.

— Aš. broleli, jūsų sesuo, • 
patylom atsakė mergaitė: - A 
tėjau, susijieškojau. bet kad 
brolis pyksta, ką aš dabar da 
rysiu?

— Na, žinom i, «unku čią 
ką nors patarti... Bet. būk 
kaip buvus: rytoj pamatysim.

Kitą rytą sukilo visi broliai, 
jau taisosi e!ti iaukan. tuomet 
mažasis ir sako: t

— Na, brolau, vakar žade 
jai ardyti, versti visą kalną! 
Bet kaip būtų, jei rastum ko 
kj giminaitį ar seserį? Ką ta 
da darvtum?

— Aha - atsiliepė vyresny 
sis brolis: - Aš matau, kad tu 
jau žinai, kas čia yra! Na, pa 
sakyk kas?

Jaunesnysis atidengė pakto 
dę ir sako:

— Lįsk, ‘ sesele, laukan: 
kaip jau bus, taip

Vyresnysis liūdnai pažiūrė 
jo i'* g audžių balsu tarė.

— Kad tu būtum iškentus 
dar vienerius metus, tai bu 
tum mūsų susilaukus. Dabar, 
sesute, reikės mums ir tau 
vargti vėl dvylika metų... Jei 
iškentėsi per tiek metų nie 
kur nieko nešnekėjus, tai pa 
siinatysime dar.

Tai pasakęs liepė sėsti jam 
ant : nugaros i<! nuvirto 
juody,ąrniais ir nulėkė.

Juodvarnis nunešė, seserį į 
didelę girią, pasodino eglės 

Lėlės vaidina «Lietuviškas vestuves»

viršūnėj, atsisveikino ir pa!’ 
ko. Sėdėjo ji ten, sėdėjo - net 
drabužius nusėdėjo.

Atsitiko kartą, kad į tą gi 
rią atjojo medžioti karalaitis 
su dvariškiais ir ponais. Be 
medžiojant užuodė šunys tą 
mergaitę, sėdinčią eglės vir 
šūnėj. Tuoj ėmė loti, žiūrėda 
mi į tą medį. Apstojo ją šau 
liai, varovai, žiuri ir mato, 
kad žmogysta. Šiaip kalbiná, 
taip kalbina - nieko nesako. 
Atėjo ir pats karalaitis. Tas 
šnekina, bet kaip nieko, taip 
nieko Šaukia lipti žemėn, 
gąsdina nušausią, bet ji nie 
ko ir nieko - tyli ir tyli ir ty 
Ii. Tada karalaitis liepia savo 
tarnui:

— Lipk ir .iškelk žemėn: pa 
žiūrėsime, kas gi ten yra

Tarnas įtino. Mergaitė žea 
klais rodo i tm, kad neturi 
drabužių Išlipęs tarnas paša 
kė karalaičiui. kad medyje e 
santi jauna, graži moteriškė, 
tiktai nuoga Bematant parų 
pino jai drabužius ir užnešė. 
Mergaitė išlipo iš eglės.

Tam karalaičiui taip ji pa
tiko, kad jis kitos niekada 
nebenorėjo nė matyti. Parsi 
vėžės namo, pasisakė savo 
tėvams kad norįs ją vesti. 
Tėvai priešinosi, kadangi ji 
nieko nekalba. Karalaitis tei 
sino: gal čia esanti tokia jos 
atgaila, kai attiksianti tą at 
gailą, tikrai pradėsianti šne
kėti. Tėvai nusileido, kara
laitis vedė ją ir gyveno

Po kokių metų susilaukė 
sūnaus Karalaičio tuo kart 
nebuvo namie Per bobutę 
buvo parvežta jos pamotė, 
ta pati ragana, kuri tain ne 
kentė jos. Ragana vaikelį iš 
metė laukan, kažkur susira 
dn šuniuką ir rodo visiems: 
«Žiūrėkite, koks jos vaikas!» 
Jeigu ji butu geras žmogus, 
tai ir kalbėtų..; Kažin kas ji 
tokia yra? Gerai mes sakė 
me jam, kad neimtų jos».

Parašė jos y-yrui rašta, kad 
taip jr tain, gimęs toks ir 
toks. Toliau klausia: kas rei 
kia daryti gimdyvei? Kara
laitis atrašė, kad niekas nie 
ko jai nedarytų, kol grįšiąs 
namo: jis nats žinosiąs, kas 
reikia padaryti

: - MŪSŲ LIETUVA

Pati jauniausia lietuviškos mokyklos klasė su savo mo
kytoja P. Regina Juraitiene.

Gaila paskutiniu metu klasė gerokai sumažėjo.

Pargrįžęs namo, jis nieko 
nebežino: jau taip graži, taip 
graži, taip patinka, kad nė j 
galvą neateina nužudyti ją. 
Vėl gyvena. Po kokių metų 
susilaukė antro sūnaus. Kara 
laičio taip pat nebuvo namie. 
Ir vėl jos pamotė, ragana, 
buvo per bobutę. Vaikelį ji 
išmetė laukan, pakišo kačiu
ką ir rodo visiems: «Žiūrėki 
te, kas dabar!» Visi stebėjo 
si. Tėvai nurašė sūnui raštą. 
Sūnus vėl parašė namo, kad 
niekas jai nieko nedarytų be 
jo paties. Sako, žiūrėsiąs dar 
toliau.

Karalaitis, pagyvenęs kiek 
laiko namuose, vėl išvyko. 
Jo žmoną susilaukė trečiojo 
sūnaus. Ta pati bobutė, rąga 
na, išmetus vaikelį, vėl pakj 
šo šuniuką ir rodo visiems. 
Tėvai nebesitveria: rašo sū 
nui, kad ko greičiausiai par 
vyktų namo ir padarytų savo 
žmonai šiokį ar tokį galą. Sū 
nūs parvyko. Jam baisiai gai 

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.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo į 
14 ligi-14:30 *al., banga 540 kle.

Lietuviškas žodis-radio bangomis tol bus girdimas, kol
’. . ; • jį rems susipratę lietuviai. !

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams’ •asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

i

la žmonos. Nebegalėdamas 
jos apginti ir nežinodamas, 
kas čia bereikėtų daryti, sa 
ko: «Žinokitės sau, darykit 
kaip išmanot... Aš nė pats ne 
bežinau, kuo ji kalta ir kas 
ji tokia yra».

Sušaukė teismą ir nuteisė 
sudeginti ją, kaip raganą. Su 
krovė didžiulį laužą ir užde 
gė. Tuo metu užėjo smarkus 
lietus su audra ir užlijo ugnį 
Vėl paliepė privežti sausų 
medžių. O dvyliktieji kentėji 
mo metai visai jau ėjo prie 
pabaigos, beliko vos viena 
valan ia. tuojau turėjo pasiro 
dyti broliai.

iš naujo buvu sukrautas ir 
pakurtas didžiulis laužas. 
Liepsnos jau supo nuteistąją, 
štai ir atlekiu dvylika juod 
varnių, atlekia ir leidžiasi. 
Tuoj nusileido pirmasis ir ve 
dasi rankoj trejų metų sūne 
lį, nusileido antrasis ir neša 
si dvejų metų sūnelį, trečia 
sis nusileidęs nešasi mažutį,

1956 na. birželio 9 d

— Jaunieji lietuviškai su 
p. Valeikiene, vyresnieji su 
p. J. Guiga repetuoja tautj 
nius šokius 24 birželio kun. 
klebono jubiliejinei šventei.

Braziliška mokykla rengia 
atskirą pagerbimą klebonui 
birželio 17 d. Programoje da 
lyvaus taip pat lietuviukai su 
seselės M Kristinos parengtu 
«Kalveliu». \ ;

— Lietuviška mokykla pa
rapijos kermošiuje turės sa
vo «baraką» su įdomiais ma 
žiesiems lošimais. Baraką or 
ganizuoja mokyklos mokyto
jai ir tėvų komitetas .Darbui 
vadovauja rankdarbių moky 
toja p. Teresevičienė.

dar vystykluose, ką tik girnų 
sį vaikelį. Broliai tuoj sušu 
ko,

— Ką jūs čia darote!? Kam 
tą nekaltą mūsų seserį nori 
te nužudyti? Meskit į ugnį pa 
moto raganą! Ji čia kaičiau 
šia! Šitai mūsų sesers sunė 
lįai Toji ragana ką tik girnų 
sius vaikučius išmesdavo laši 
kun Mes juos pasiėmėm ir 
auginom.

Beregint užrito ant laužo 
pamotę, raganą. Broliai tuo 
jsu pasisveikino su savo se 
seria ir su svainiu, karalaičiu.

Tėvas karalius pakėlė di 
delį pokylį. Ir aš ten buvau, 
ir daug ką mačiau. Ten vai 
giau ir gėriau, per barzdą 
varvėjo, burnoj neturėjau. Ką 
mačiau ir girdėjau, dabar pa 
pasakojau jums.

Vai nzkit, gauskit...

Vai iižkįt, gauskit, 
girios medeliai — 
mažį mūšų broleliai.

Vai užaugs užaugs į 
mūsų broleliai, 
girelės kirtėjėliąi.

Girelėj kirto, 
pagiry statė, 
į vieškelėlį vežė. 

Vai -ir išstatė 
margą dvarelį 
trims keturiais kampe-

., [liais.

Kožnam, įęarapely 
ryta vakarėlis 
gegutėlė kukavo, :

kol'-iškukava. 
kol‘ išvilioję 
iš močiutės uūkreię.

(Žmonių daina) 5
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O TAI bKANl KAVA

industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBE BATŲ: vyrams, moterims,
panelėms, futbolistams, vaikams... •

Rna Javaės, 626 - São Paulo

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 abeji niass 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos 
R U h S À O C A E T a O. . •+ 4 7 — T E L . 4 - & ė 7 ~ ■ £./-,<■ •' .

Nori būti žemės savininku?
Mato G rosso 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 teikia rašyti e^tado valdžiai.

Šitai Tamstai siūl^

Imobiliana Alto do Guaporé Ūda.
į Cuiabá. Mato G’msso - Centraliriė raštinė: Cx. Postai 98 
i Painformuojame ir per laiškus

A L BE R TAS P A V1L A V1ČIU S
/teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus,' kaip įvairiu 
bylu vedimas, iiivetji.ariju sudarymas, deškit.is, dėkuinen 
tų atitaisymas.' nuomininkų išmetimas ir kiti darban 
Raštinė: Rua Senador Feijo, 1T> o-and. š'ala 52u 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

' MĖSŲ LIETUVA •

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

«Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

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

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294
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UMMHMM
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 — Jose Men'nO

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
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.

aaamHuai
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

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

$ AVtlMIUA jn. UIAUAfcLHVĮ 34-U — VILA ALPINA
(•

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

ICMÁCf €A K KIBIEM ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į-žmogaus sveikata jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite1

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

Ca xa I estai 3967 — S A O PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO.

juodas' bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: l’ilsen extra, 
Strassbūrg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstaųtiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėly»:-
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3 935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo Al... Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 63d



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

PASISEKĖ REKOLEKCIJOS

Birželio 3 d. pasibaigė Moi 
nho Velho lietuviams 4 dienų 
rekolekcijos, kurias pravedė 
misijonierius jėzuitas Jonas 
Bružikas Jos pasisekė beveik 
šimtu nuošimčių Misijoneirius 
džiaugėsi, matydamas beveik 
visus atsilikusius velykinę iš 
pažintį ir einančius prie šv. 
Komunijos. Jis taip pat pagy 
rė jaunimą, nes kur jis nuvy 
ko, visur girdėjo čia gimusi 
jaunimą besikalbantį tarpu sa 
vęs lietuviškai. Vienos mer 
gaitės patikrine maldaknygę, 
žiuri - Kan. Sabaliausko «Šio 
vinkim Viešpatį» mašiolėlis. 
Mergaitė sako: aš visuomet 
iš jos meldžiuosi.

MISIJONIERIUS J. BRUŽI
KAS IŠVYKSTA

Šio mėnesio 27 d. 17 vai. 
iš Santos laivu «Charles Tai 
lier» apleidžia musu koloni 
ja jėzuitas Tėvas Jonas Bru 
žikas. Jis vyksta atgal į Urug 
vajų užbaigti bažnyčios įren 
gimus ir po metų vėl žada 
atvažiuoti, bet jau ne vienas, 
o kartu su kitu Tėvu jezui 
m ir žada su mumis jau ne 

--------------------- -------------------------- -

Pantu Klinika
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamu aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultoriji yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 7S2
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS
s

besiskirti. Laimingos jam ke 
lionės ir iki greito pasimaty 
mo. Jeigu kas nori savo gi 
minėms ar pažįstamiems U 
rugvajuje, ką nors įteikti ar 
ba pasveikinti, gali kreiptis 
į kun. J. Bružiką, Igreja São 
Gonçalo, Praça João Mendss, 
telefonas: 36 2628, arba pasi 
matydami per Klebono kun. 
P. Kagažiusko jubiliejų.

— Visi «ATŽALYNO* artis 
tai ateinantį sekmadienį no 9 
vai. šv. Mišių renkasi į šv. 
Juozapo mokyklą repeticijai.

— Birželio 14 (ketvirtadie
nį) V. Zelinos jaunimas ren
gia SUSITELKIMO VALAN
DĖLĘ NUŽUDYTIEMS IR IŠ
TREMTIESIEMS PRISIMINTI

7 vai. vakaro bažnyčioje 
kalbamas rožančius po to 
nakties procesija prie simbo
linio partizano kapo.

Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti ir pasimelsti už skau 
dalis likimo ištikus brolius. 
Tuo pat pagerbimo prasidės 
TRIDIENIS.

— Norintieji kun. klebono 
jubiliejaus proga tarti sveiki

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS U BENDRUOMENĖS 
' CHORO

Va\I\ACA - KONCERTĄ.
Kuris įvyks birželio mėn. 9 d. V. Zelinos gimnazi

jos salėj. Pradžia 20 vai. Gros WALTER BRASIL.
Pakvietimai gaunami pas choristus ir Vyto bare 

Iš anksto užsisakykite staliukus.
Bendruomenės Choro Valdyba.

nimo žodį kurios nors draugi 
jos vardu ar asmeniškai iki 
birželio 17 praneša raštu ar 
žodžiu kun. J Šeškevičiui. 
Sveikinimai exprontu nebus 
primami.

KERMOŠIAUS FANTŲ RIN
KĖJUS

Kermošiui talkininkauja rink 
damos daiktines ir pinigines 
aukas:
Elena Petraitienė, Marija Ki- 
liotaitienė, Petronėlė Paliolie 
nė, Jieva Katkienė, Marija 
Genevičienė, Monika Kleizie 
nė, Ona Šermukšnienė. Vero
nika Vaikšnorienė, Veronika 
Zakarevičienė, Ona Lašinskie 
nė, Ona Daujotienė, Anelė 
Pangonienė, Monika Maželie 
nė, Helena S. Teixeira, Gen- 
drutes Raeder, Ernesta Zer 
beto, Constantina de Jesus, 
Ernestina Camargo da Silva, 
Marieta Riauza dos Santos. 
Kitos rinkėjos bus paskelbtos 
vėliau. Aukas kermošiui be 
rinkėjų dar galima įteikti za
kristijoje ir šv. Juozapo mo
kykloje. Visi prašomi gausiai 
aukoti tiek fantais tiek pini
gais. Kermošius bus liepos 
u ėnesį. Visos kermošiaus pa 
i mo< skiriamos klebonijos 
f nd ii.

— Birželio mėn. 16 d. 19.30 
vai. Instituto Caetano de Cam 
pos salėje. Praça da Republi 
c i, globojant Pabaltijo valsty 
bių konsulams, ruošiamas Ge 
duio dienos minėjimas. Oficia

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

lioje dalyje pabaltiečių vai
du kalbės kun. Al. Arminas. 
Taip pat vra pakviestas paša 
kyti kalbą buvęs S. Paulo par
lamento pirmininkas, prof Dr. 
Andrė Franco Montoro. Meni 
nėj programoj pabaltiečiai 
pasirodys su savo meninėmis 
pajėgomis. Lietuviškoji visuo 
menė kviečiama gausiai daly 
vauti. ,

- Birželio mėn. 12 d, 18 
vai. skandinavų klube, rua 
Nestor Pestana 189, Baltijos 
valstybių konsulai ruošia spau 
dos ir televizijos atstovams 
priėmimą

— Biržei o mėn 26 d Ma- 
raba kine pir ną ‘ art bus ro- 

•doma «Helena de Troia», kur 
.svarbiausią rolę filmoje vai
dina lietuvis artistas J Šer
nas Filma gaminta Holyvoo- 
de. «Gazela Esportiva» rašo, 
kad šių metų bošių lošimo 
nugalėtojas São Pauly yra 
Petras Burba.

— Rusų krepšinio koman
doj, atvykusioje savo jėgas 
išbandyti Pietų Amerikon y 
ra šie lietuviai: kamandos 
treneris V. Kulakauskas, ko
mandos kapitonas Kazys Pet
kevičius ir pagrindiniai ka- 
mandos žaidė ai. S Tonkus ir 
Lauretenas Rusų krepšinio 
rinktinė S. Pauly loš pabai
goj šio mėnesio.

— Radio Nove de Julho, 
kurį laiką veikė tik vidutinė 

mis bangomis, dabar padarius 
reikalingus pataisymus, stotį 
galima Klausyti vidutinėmis 
540 klc ir trumpomis 25 me 
trų bangomis. Kiekvieną sek 
madienį 14 vai šiomis bango 
mis sujunkite savo radio apa 
ratus ir klausykitės lietuviš
kos programos.

-- Rusų krepšinio rinktinė 
pralošė prieš Urugvajaus rink 
tinę dviejų'taškų skirtumu. 
57x59.

LAIŠKAI:

J. Klimašauskui. J. Skorups 
kini. V. Abramavičiui, Pr. Ur 
niežiui, J. Buitvydui. kun. J. 
Kardauskui, A. Lazdauskui.

— Agua Raza lietuviams 
pamaldos bus 17 d. birželio 
8 vai. ryto vietinėj parapijos 
bažnyčioje.

Šį sekmadienį, 15 vai Ze- 
linoj bus Šv. Antano garbei 
procesija.

— Šios savaitės pirmadienį 
kun. K. Miliauskas, kurį lai
ka atostogavęs persikėlė į S. 
Andrė. Dirbs Santo Andrė 
vyskupijos kurijoje.

Viena Anglijos firma, Ley 
land Motors Ltda.. tiria gali 
mybę pastatyti sunkvežimų 
fabriką São Pauly.

— Amaznnas estade ieško 
naftos šaltini’} Brazilijos, A- 
merikos, Kanados ir Vokieti
jos technikai Spėjama, kad 
Amazonoj yra gausių žibalo 
šaltinių.

MALONIAI KVIEČIAME DA
LY’- AUTI KUN M.EB PI- 
JAUS RAGAŽINSKO 25 ME
TU KUNIGYSTĖS i R 20 MET 

DARBO BRAZIU OJE

Sukakties Paminėjime

Pasirengimo Tridienis

Pamokslai birželio 14 ir 15 
dienomis (ketvirtadienį ir 
penktadienį) vakarais 7 vai. 
30 min
Penktadienį 16 d. (šeštadienį} 
vakare 6 vai. (specialiai jau
nimui) Šv mišios visomis die 
nomis rytais 7 vai
Tridienį praves kun. Jonas 

Kardauskas

JUBILIEJUS

Registrado no C» R. C. sob o n.o 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo

s Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí na Junta Comercial 
Diskai na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação g
Cartas de Fiança g
Requerimentos f
Balanços I
Alvarás diversos g
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes J

l às 19 horis. I

H HI Casa ^príndps & Cia. I
w -------------- 1------
B' PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

W’ VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI Ü
NAUJANYBIU

■ -* • M 
Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairiu daiktu dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- H 

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

ISSIMOKEJIMUI. ÜI

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

■ operacijas atlikti

SENSACIJA!!!
Birželio mėn. 30 d. nepraleisk progos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ ‘‘FESTIVAL À CaíPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje, Rua 
Campos Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj “Show” 
šokiai ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima 
“Musų Lietuvos" redakcijoj ir rua Campos Novos, 19

. Birželio 24 dieną
11 vai. Iškilmingos Šv. 

Mišios dalyvaujant J. E. 
Vyskupui Dom Antonio Si
queira Alves

Lietuviškai pamokslą sa 
kys kun. Juozas Janilionis

Visi prašomi šią dieną Jubi- 
liantą prisimint: savo maldo 
se ir ta.intenciją priimti šv 
Komuniją...

14 vai. Iškilmingas Aktas 
su sveikinimais ir menine pre 
grama V. Zelinos gimnazijos 
salėje.

20 vai. (ten pat) Pagerbimo 
Vakariene (bankietas).

Jubilėjui Rengti Komitetas

'G
Escritório IDEAI de Contabilidade

João Tatarunas
CONTA DOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose, 
i Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm, 
į Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti

mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

Rua Taquari, 19 — s/4 - (Esq. R. da Moóca)

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

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

SIUVĖJAS
POVILAS A'MBROZEVIČIUS

I : ■ ■ ■■■■ . •

Rua fnhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59«)

\i
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