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Sovietu Planas Rytprūsius Apgyvendinti 
Rusais?

Vakarų Vokietijoje gyve
nančių Rytprūsių vokiečių lai 
kraštis «Das Ostpreusenblait» 
rašo, jog Sovietai paruošę 
planą Rytprūsius apgyvendin
ti rusais. Esą šitoks planas 
buvęs paruoštas po to, kai 
Chruščiovas su Bulganinu per 
Kara’iaučiaus uostą vyko j 
Londoną. Tada tiek Chruš
čiovas, tiek Bulganinas turė
jo progos pamatyti didžiulius 
plotus buvusiu derlingų Ryt
prūsių žemiu, pavirtusių ly
tais. Esą pastaruoju metu tik 
apie trečdalis Rytprūsių že
mių užsėjamos. Tatai esanti 
pasėka darbo rankų stokos. 
Prie Sovietų Sąjungos pri
jungtuose Rytprūsiuose esa
ma 360 buvusių gyvenviečių, 
šiandien neturinčių nė vieno 
gyventojo. Tuo tarpu daugi
au kaip 400 kaimų ir bažnyt 
Laimių gyventojų skaičius 
tiek sumažėjęs, kad šiandien 
tose vietovėse tegyvena nuo 
penkių ligi dvylikos asmenų.

«Das Ostpreussenblatt* tei 
gimti, bolševikai pastaruoju 
metu paruošę planą šešerių

metų būvyje, iki 1960 metų, 
apgyvendinti Rytprūsius, at 
keliant 600.000 rusų. Pagal tą 
planą numatoma kas metai 
(iki 1960) j Karaliaučiaus sri 
tj atgabenti po .100.000 rusų. 
Šis planas jau esąs pradėtas 
vykdyti ir šią vasarą pasiro 
dę Karaliaučiaus apylinkėse 
pirmieji atkeldinamų 
transportai. Buvusion 
liauėiaus apskritin jau 
atkeldinta 2.300 rusų šeimų, 
o Įsručio apskrityje jau esą 
įkurdinta apie tūkstantis at 
keldintų rusų. Rusai esą at 
keldinami daugiausia iš Sovie ' 
tų gilumos.

Bolševikai, atkeldindami Ka 
raliaučiaus sritin rusus, šie 
kią šitai Rytprūsių daliai ga 
1 inai greičiau duoti rusišką 
veidą. Tuo pačiu siekiama 
dirvonaujančias žemes pa
versti našiais kolchozais. Tam 
tikslui r araliauciuje esanti 
įsteigta didžiulė žemės ūkio 
mokykla, kurioje būsią apmo 
koma apie 3.000 jaunųjų kol 
chozimnkų.

Kara
esą

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos .

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų

te buvo rodoma «Bernardetos 
giesmė». Pastebėta, kad reli 
ginių filmų dėka laimima dau 
giau naujų atsivertimų.

nuo

kol

na-
____ _________ __ F... ____ r_. ____ , ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Run. P. Ragažins- 

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

Močiutė tapo vienuole

Į Nazareto Šv. Šeimos vie 
nuolyną Philadelphijoje buvo 
priimta močiutė Adolorata Ve 
nard. Jos dvi dukterjs jail 
nuo seniau yra vienuolės.

lenciją, kuriojon bus svarsto 
n as Vokietijos suvienyjimas. 
. nots Vakarų V okietijos ' v 
i ausybės, Vokietijos padali 
i imas yra priežastimi ' aka 
rų Europos saugumo netikru 
mo Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris
Heirich Von Brentano, per 
Munheno radio pareiškė, kad 
Londono konferencija (Sueso 
kanalo reikalu), parodė, kad 
rimti pasitarimai gali padėti 
išpiešti neišsprendžiamusklau 
Simus Panaši konferencija ga 
lėtų būti sušaukta ir Vokieti 
tijos suvienijimo reikalu. Vo 
kietijos padalinimas, anot mi 
nisterio yra sunki ir nerei 
kalinga našta visam pašau 

. liui. ■

nukreiptas prieš vyriausybę 
ir ypač viceprezidentą João 
Goulart. Kaip praneša, dar 
ir dabar «Tribuna da Im
prensa» yra cenzūruojama.

— Sąryšyje su įvykiais su 
«Tribuna da Imprensa», vyri 
ausybė ruošia naują spaudos 
įstatymą, kuris beabejo ap
karpys spaudos laisvę.

— Krupp fabrikas Campo 
Limpo pradės gamybą atei
nančių metų birželio mei-esj. 
Pasiruošimai truks apie metus 
laiko

1691000.000 svaiu vai 
_ gUOa.encj

Žinios iš pavergtosios 
Lietuvos

— Elta. Liepos 16 dieną 
Šiauliuose mirė muzikas-pia- 
nistas profesorius Ignas Pri- 
algauskas, sulaukęs 85 mėtų 
amžiaus.

— «Tiesos» pranešimu lie
pos 29 dieną tragiškai žuvo 
Veterinarijos Akademijos čhi 
rurgijos katedros vedėjas pro 
fesorius J. Žemaitis Kartu 
žuvusi ir. prof. J. Žemaičio 
žmona. Žuvimo priežastys 
«Tiesoje» neminimos.

Klausimu ateinantį pirmadie 
nj Egipto sostinėje susitiks 
Londono konferencijoj išrink 
ta penkių atstovų delegacija 
kuriai pirmininkauja Australi 
jos atstovas Menzies su Egip 
to prezidentu Nasser. Prie 
.geros valios susitarimas bū
tų nesunkus. Tačiau reikalą 
gadina užkulisinė politika, ku 
riąi vadovauja Maskva.

Egiptiečiai paprašė anųlų 
atsiimti,du pašiuntinbės tar
nautojus, kurie būk tai esą 
susekti šnipinėjant.

Techninis personalas, kuris 
aptarnauja Sueso kanalą,yra 
daugumoje sudarytas iš sve
timšalių. Egiptiečiai neturi 
pakankamai paruoštų šioms 
pareigoms žmonių. Juos at
šaukus j savo kraštus, judė
jimas kanalu turėtų sustoti.

Ir jei derybas Egiptas kiek 
ilgiau vilkins, prancūzai su 
anglais yra pasiryžę techni
nį personalą atšaukti. Juos 
pavaduoti rusai siūlo «sava
norius» lakūnus. Jei Egiptie 
čiai įsileistų rusus, tai komu 
nistai turėtų labai puikų šiiio 
nažo punktą Tačiau reikia 
tikėtis, kad Egipto vyriausy
bė realiai pažiūrės j reikalą 
ir stengsis surasti visiems pa 
tenkinamą išsprendimo būdą. 
Jau aišku, kad Sueso kanalo 
kompanija pasiliks nacionaji 
zuota. Su tuo sutinka ir A- 
merika. Tačiau iš kitos ^pu
ses kanalas turės būt laisvas 
visų vėliavų laivams. Atro
do, kad ateinančią gsavaitę 
Sueso kanalo klausimas^ bus 
išspręstas.

- Rusų vyriausybė vėl pa 
siuntė protesto notą Vak. Vo 
kietijos vyriausybei, buk tai 
vokiečiai neišieidžią noiin 
čių grįžti Rusijon jos pilie 
čių. Savo notoje Maskva pra 
šo, kad Vokietijos vyriausy 
bė leistų. laisvai sueiti Kon 
taktan rusų valdininkams su 
j abėgėliais.

Vak Vokietijos vyriausybė 
j: u nekartą yra atsakiusi, kad 
ji norintiems grįžti anapus

NCWC, Katalikų Labdaros 
tarnyba, nuo savo 
pradžios 1943 metais iki šiol 
yra 
1 600 000.000 įvairiausių 
menų vargstantiems: 
tų bendra vertė $485 0Ó0.000.

veikim©

užsieni išsiųstus 
reik 

tų siun

hpiihc 1.411.363 Sv. Rasto 
knygas

— Rugpjūčio 1 dieną Ma
rijampolėje pradėtas darbaà 
šį rudenį pradėsiančiame veik 
ti dramos teatre. Teatro di
rektoriumi paskirtas K. Ziti- 
kus, o vyr. režisoriumi - ŠL 
Caikauckas. Marijam olės te
atro atidarymas spalio mene 
sį įvyks K. Binkio «Atžaly
nu». 5

Kipro saloj vėl atentatai
Kita anglams bėda tai Ki

pro sala. Graikų nuraminti, 
nei jėga nei susitarimu nepa 
vyksta. Paskutiniu rrėtu vėl 
padidėjo atentatai, sabotažas. 
Namų arešte laikomas Kipro 
salos graikų vysk Anihimos. 
Anglai tvirtina, kad jis duo
dąs nurodymus teroristinei 
graikų organizacijai.

mėgina suruošti mitingus, ar 
demonstracijas. Vyriausybei 
vis dar.įueptn yksta visų "po
litinių partijų sudaryti vien i n 
gą frontą. Argentinos demo
kratija kol kas yra silpnoka.

— Vakarų Vokietija neųžil 
go iš Amerikos gaus 5Õ8 ka 
re lėktuvus ir 26 helikopterius

Argentinoje areštai Rinlsis Uitis Vokietija 
suvienyti

— Rugpjūčio n’ėn 29 d. 
Buenos Aires miete ir prie
miesčiuose buvo sulaikyta 
200 asmenų, daugumoje pero 
ronis-tų. Provincijos miestuo
se laikas nuo.laiko opozicija

Vakarų Vokietijos federal! 
nė vyriausjbė šiomis dieno
mis išsiuntinėjo keturiem di 
diesiems Amerikai, Anglijai, 
Prancūzijai ir Rusijai - pa 
kvietimus, kviesdama konfe

j......... .......... , __ ,__ Per paskutinius 10 metu ls
geležinės uždangos netrukdo. Jani joje ^buvo išpirkta 1 411. 
Kas nori gali grįžti. Bet iš 
kitos pusės, taip pat neno
rinčių grįžti jėga nevaro ir 
juos apsaugoja nuoJMaskvos 
politruku teroro.

Bendrai, Europos politikoje 
šiuo metu nieko naujo. Visas 
dėmesys nukreiptas Egiptan. 
Iškėlus Vokietijos suvieniji 
mo klausimą, visas tarptauti 
nės politikos dėmesys kryps 
Europon. Vokietijos suvieni
jimą svarstant iškils visa ei 
lė kitų klausimų, kaip pavyz 
džiui Vokietijos rubežių klau 
simas rytuose. Rytprūsių liki 
mas. o su jais ir Lietuvos ru 
bežiai vakaruose.

163 Šv Rašto knygos, taigi - 
jo knygą 20-čiai gyventojų.

Filmai misijose
Japonijoje, katalikų misijo 

se, pradėta plačiau vartoti 
filmus. Pvz. Yokkaichi mies

— Šį pavasarį Vilniaus te
atre buvo pastatyta Vienup-. 
lio «Paskenduolė», inscenizųė 
ta K. Kymantaitės ir A. Liô- 
bytės. Be to, «Paskenduolė» 
buvo rodoma ir Rygoje. Ko
munistinė spauda, gana šii
tai sutikusį «Paskenduolėse 
pastatymą ir ypač insceniza
vimą, pagaliau «Tiesoje» įrift 
cėnizatorėms daroina prie.-; 
kaištų už nepakankama išryš" 
kibimą ir apėjimą «Didelio dra 
matizmo scenų». Daroma pas 
tabu ir aktorei N. Vosiliūtei, 
kuri nesuradusi gilesnių spar 
vų vaidmeniui atlikti.

Brazilijoje
Respublikos prezidentas pa 

sirašė dekretą, sulig kuriuo 
S. Paulo mieste yra įsteigia 
mas atominės energijos ins
titutas.

— Didelio triukšmo sukėlė 
spaudoje ir parlamente, žur
nalistų tarpe Konfiskavimas 
Rio de Janeire leidžiamo di
enraščio «Tribuna de Impren
sa», 24 d rugpjūčio. Šis nu 
naeris buVo konfiskuotas to
dėl, kadangi jame turėjo būt 
paskelbtas Carlos Laeerda 
atsišaukimas j tautą, žrnoma mas jau nebe pirmas.

koDramatiškas pabėgimas iš anapus geležinės uždangos, 
rį nesenai įvykdė keli su vienu prekybiniu lėktuvu privers
dami jį nusileisti Vakarų Vokietijoje. Lėktuve kovojo prieš- 
kemunistinis elementas s© komunistais. Čia matome 4 ven
grus paprašiusius prieglaudos Vak. Vokietijoje. Toks pabėgi 

(U S IS j

1



pusi. 2 MOŠŲ LIETUVA 1956 m.ru gsėjo 1 d.

Laiškai iš Anapus.
Dvylika metų, kai esame iš 

tėvynės bolševizmo audros iš 
ėlokšii ir geležinės uždangos 
aklinai atskirti. Ligšiol retas 
kuris teturėdavome laimės iš 
gimtojo krašto sulaukti laiško, 
bet ir sulauktieji laiškai bū
davo ne tik savo išvaizda, bet 
ir turiniu skurdūs, kuklūs ir 
mažai kalbą. Retas gavėjas 
terasdavo bent kiek žinių a- 
pie savo šeimos narius, gimi
nes ir artimuosius. Paskuti
niuoju laiku atrodė, lyg už 
danga butų pasikėlusi, ir mus 
dažniau bei gausiau pradėjo 
lankyti laiškai. Tikrumoje jie 
dar nedrąsūs ir kuklus, bet 
dažnai tarp įprastų bolševiz
mą garbinančių žodžių pasi
taiko vienas kitas sakinys, 
kurie yra ne tik gavėjui, bet 
ir laikraščių skaitytojams įdo
mūs. Prieš i kis guli visa krū 
vá laiškų, kurių įdomesnes 
.Vietas pacituosiu.

Iš vieno mažo provincij >s 
miestelio gailestingoji sesuo 
rašo: «Aš į mėnesį uždirbu 
nemažai - po 525 rb Atskaito, 
blėt dar lieka 450 rb Už tą 
sumą galima nupirk»! ranki
nį laikroduką, tai yra labai 
gerai Kostiumui reikia 3 mėn. 
uždarbio suknelei vilnonei - 
t mėn uždarbio Gyd alga 
700 rb (Nerašo, kiek atskai
to Ž) Jūsų doleris pas 
mus 4 rb Aišku už jūsų 1 ga 
įima daugiau nupirkti negu 
už 4 r b ».

Kitame laiške taip pat gai
lestingoji sesuo rašo: «Rusų 
kalba visi kalbame, rašome 
ir skaitome Ligoninėje dar 
bo diena 6 vai 39 min Už 
dienos uždarbi galiu nupirk 
ti 1 kg cukraus, o už l kg la 
žinių reikia dirbti 4 d enas*.

Apie savo vyro uždarbį ra
šo taip: «Į menes gauna 1. 0 
rb ir 50 darbaaien ų. t. y la 
bai gerai Už pin'g'is gali nu
sipirkti 3 poras šilkinių bal
tinių. o už 1 darbadienį gau
na no 1 kg grūdu, per mėn 
50 kg grūdu Grūdai 50 k< 
kainuoja 200 rb T’ik gauna u 
tarnai tojai, o r-e eiliniai ko
lūkiečiai. Darbo diena 8 vai ».

Kitas laiško rašytojas rašo: 
«Dėde kam rašai, kad nusi
bos skaityti man JÚ-ų laiškas. 
Kodėl taip rašai, jog galite 
šiek tiek spręst mm savęs.

Tikiu, kad ir jums malonu 
gaut laišką iš savo krašto, sa 
vų žmonių, o ką apie mus be 
kalbėti, kad aš gaunu, ne ty 
čia tiek ilgai nerašau, bet iš 
tisomis naktimis nemiegoda
mas galvoju, ką prašyli, kai o 
parašyti, kad jūs mus supras 
tute. O. kad reikia rašyti, 
taip ir nemoku surasti tinka 
mų sakinių, kad jie tikrai bū 
tų jums suprantami. O kiek 
daug pasikeitimų per ta lai
ką Ouvo! Ir jauni, ir seni, be 
veik nėra tokių pas mus, jei 
ir buvo anKščiau kas. kas ne 
lauktų tetos K. krikštynų ^Ka 
ro - Ž) Kartais ir visai ne
betikime, ir vėl...»

Kita pažįstama rašo: «A pa 
l?ixaf kažkur prie P. mies
telio. kokioje vietoje, nežinau. 
Tuo momentu ir valiau buvo 
masinis mirimas tokių jaunų 

Amerikos valstybės sekretoriaus (užsienio reikalų ministe- 
terio) Foster Dalies sūnus Avery R Dulles, birželio m. 16 d. 
New Yorko kardinolu Saelluian buvo isveminüti- kunigu Čia 
matome Foster Dulles su žmona ir neopręstirą po nirmų šv. 
mišių. Kun Avery lt Duiles katalikybėn perėjo 1950 m Jo 
tėvai tebėra protest nitai Naujasis Kunigas oaskirtas prof e 
soriumi katalikų Fordhum universitete New Yorke. (USIS)

vyrų. Tai buvo 1951 m. kovo 
mėn. Tais metais it* aš ište
kėjau. Nors jis buvo A. drau 
gas, bet jam užteko metus 
Klaipėdos ligoninėje pabūti 
ir grįžo, o A. reikėjo mirti 
vos 20 metų teturint».

Vienas pažįstamas, prieš 
kelis mėnesius grįžęs iš Si 
biro, apie Klaipėdą taip ra 
šo:5« Xš ^nuolatos apsigyven 
siu Klaipėdoje. Šio mėnesio 
pabaigoje atvažiuoja pas ma 
ne ir žmona (Iš Sibiro - Ž) 
Rašyk man ir mano vardu į 
Klaipėdą. Ką dirbsiu - dar 
neaišku Galbūt dirbsiu fabri 
ke. Klaipėdoje gyvenimas ge 
resnis ir ., bet su butais la 
bai sunku. Miestas atsistatė 
ir vis statosi, bet gyveiuojų 
žymiai daugiau kaip prieš 
karą».

Iš gilumosftfZemaitijos vie 
na 7 > metų (senutė JJraŠo: 
«Greit iau has* didieji lĮatiai 
dai. Nebe tai, kaip seniau,

Vytautas Kastytis

Gyvent gražu
Margi taikos berželiai
Kalnų atšlaitėj sprogsta.
Kaoa ir mano šaliai 
Nušvis auksiniai bokštai?

— Širdies! Širdies! Širdies!
Negi širdies nėra?
Be reikalo, žolyt, stebies, 
Mažutę kojomis sumins 
Didžiųjų triumfo eisena.

Gyvenimą akim aprėpi,
Žegnojies pamažu,
Ir tau buities dar negana: 
Nušviskite kampai, palėpės, 
Juk irgmažam gyvent gražu!...

kafi~$bnd'i vn. Dabar patvs 
žmonės nebenori garbinti Die 
vą, visai mažai besusirenka 
žmonių. Per atlaidus į kalnus 
(Kryžiaus Kelius — Ž) eiti 
nebėr sunku, nes karūnų (vė 
liavu — Ž 1 nebereik nešti, 
eina tik po kelius žmones ir 
viskas. Pirmiau jau ir kuni 
gai svetimieji nebenorejo į 
atpuskus važiuoti, dabar po 
keturios ar ohukíus iivažiuo 
ja. Dideliai daug musų nažis 
tarnų jau yra išmirę, o kiti 
toli išvažiavo mokimies. Iš 
mūsų nemokyta palikau aš 
ir C. su E. kiti visi mokina 
si, kaikurie ir labai daug». 
Čia senutė rašo apie Žemai 
čių Kalvarijos atlaidus ir sa 
vo šeimos padėtį, iš kurna 
ji ir 2 še’mos nariai liko i 
Sibirą neišvežti, o kiti išvež 
ti ar j Vakarus pasitraukė

Iš Kauno viena studentė sa 
vo dėdei rašo gana ilgą ir 
įdomų laiška. Iš Kurio dėl 
tam tikru nriežasčiii tepaci 
mosiu tik apie bažnyčias, nes 
kitos laiško vietos yra asme 
Etiškos ir plačiajai visuome 
nei neįdomios «Soboras tebė
ra ir tebeveikia, kaip bažny
čia tebėra katedra ir Vytau

to bažnyčia irgi veikia. Pa
maldas turime panašiai kaip 
seniau, tik kas nori eina —- 
kas nenori ne. Prisikėlimo 
bažnyčia, kur buvo statoma 
Žaliakalny, ties Žemaičių g- 
ve, dabar yra pertvarkoma į 
elektromotorų fabriką. Kitos 
bažnyčios yra neveiui iticios, 
perremontuotos».

Kitas žemaitis iš Palangos 
rašo: «Pakalbėdavome su žrno 
na. kad Palangoje gražu gy
venti. bet dabar niekuo nepá 
sinaudojam, matom tiktai, kad 
kiti va kšto, m ims dabar nė 
ra kada ir Kaip. Jau ir oras 
gražus Palangoje vasarotojų 
jau daugoka! vaikšto, ie )kair 
ja. g ii duos Dievas, kad mes 
už melų kini pavaikščiosimą 
kaip žmonės».

Dar vieno laiško nuobiros: 
«Klausei, kas tame loiianuj 
niūrimame name Žemaičių 
Kalvarijoje, ogi gimnazija. 
Pas mus Sedoje nieko naujo, 
miestelis praeitais metus tru. 
puti nudegė - statosi».

Man atrodo, kad čia koman 
tarų nereikalinga, kiekvienam 
aišku ir suprantama.

Žiogas

Juozas Strolia

Gerbk savo tėvą ir motina
Ir būkime mes, lietuviai, kaip žydai 

Vysk. Brizgys Vila Zelinoje.

(tąsa)

Bet štai, Brazilijoje, kurdą 
lis mūsų kaimiečių gražiai iš
laikė savo tėvų kalbą, ir pa
pročius, reikėjo, kad iš trem 
ties atvyktų buvę kareivinių 
kiemo muzikantai ir įkalbėtų 
šiems, kad lietuviškos dsinos 
esą senos, negražios, kad jas 
tik bobulės tedainuojančios, 
ir pakišo jiems iš kareivinių 
kiemo taip pat seną numaltą 
Strauso valsą. įtikinėdami ne
susipratėlius, kad tai esanti 
aukštesnė moderni muzikos 
kultūra. Ž noma, čia gimęs 
jaunimas, dažnai nesusigau- 
dąs kas iš viso yra tautybė 
ir kas yra muzikos kultūra, 
kas gražu, kas negražu, su 
ęntuzijazmu priėmė šį Aus
trijos ir Rusijos junkeriųnu 
šoktąjį valsą ir dabar ėmė 
spjaudyti į mūsų tautos dai
nas ir tyčiotis iš prof Gruo
džio ir kitu mūsų kompozito 
c.ų dainų Ar tuos nekultū
ringus choristus kas noissu 

draudė, kaip k.ui ž'dai su 
drau-davo savo iškryiiėliu.-? 
Visai ne! Sudraustas buvo 
choro vedėjas ir jam nedvi
prasmiškai duota suprasti, 
kad prof Gruodžio dainų j s 
daugiau nemokytų Ir jeigu 
staiga dabar reikėtų Brazili
joje rei.rezentuotis lietuviams 
su savo tautos dainomis prieš 
svetimuosius, tai įdom ką 
šis mūsų kraujo jaunimas ga
lėtų patiekti? Prof. Gruodžio 
dainos fui. prof. Banaičio, 
prof. Šimkaus oi, kokios 
neįdomios, «aš šitos dainos 
nedainuosiu.» «Na. tai ir vėl 
čia apie žirgelj?» - Dažnai 
vartojami sakiniai. Jei kas 
didžiuojasi dainavęs Strauso 
valsą ir galįs su juo kultūrin 
gai reprezentuoti mūsų tau
tos muzikos mena, tas labai 
klysta. Lankantis pas São Pau 
lo vokiečių choro dirigentą 
Wi!h Meyerį teko susipažinti 
su daugiau vokiečių, k u tie su 
žinoję esant lietuvį chorve 
dį, ėmė teirautis ar ne bū

siąs tai tas pats choras, ku
ris kaž kada pasiskelbęs dai
nuosiąs lietuvių dainas, ta
čiau atsilankę, į koncertą bu 
vę nustebinti, kad lietuvių 
dainų buvę labai mažai o ir 
tos panašios į vokiečiu mar
šus. Svarbiausią numerį užė
męs Strauso valsas - Žydrasis 
Dunojus, kurio dvasios nesu 
pratę nei choristai,' nei pats 
ju vadovas Dar daugiau. - 
ne choras sekęs dirigentą, 
bet dirigentas dėjęs pastan 
gas pataikyti su choru į tak
tą. Tik labai retai pavykda 
vę Akompanimentas užbėg
davęs į priekį keistu, muzi
koj nežinomu dviejų su puse 
taktu.

iškti. kad išklausyti tokį 
atsil epimą apie lietuvių re- 
prezentavimąsi svetimiems, 
kiekvienam lietuviui negali 
būti malonu.

Kaip gi š's re'kalas s‘nvi 
kitur?

Latviu choras São Paulyje 
dsinuoia tik savo tautos ir 
savų kompozitorių sukurtas 
dainas' Rusu kazokai važinė
ja no visą pasaulį propaguo 
darni savo tautos ir savų kū 
rėjų dainas ir religines gies 
mes. Visi geresni Š. Ameri
kos lietuvių chorai su di

džiausiu pasisekimu dainuo; >, 
tiK savo tautos dainas ir >ž 
tai amerikiečių jie užtarnautai 
yra vadinami lietuvių tautos 
ambasadoriais Šiemet jie su 
rengė Š Amerikos lietuvių 
dainų šventę, kur buvo dai
nuojamos tik savosios da' 
nos ir kurioje dalyvavo 32 
chorai su 15Ó0 dainininkų.

Tiesa, ten, kur mūsų nėra, 
visur esą geresni chorve
džiai. Ar tik tokia klonis9 
Chorvedį juk labai lengva pa 
kaisti geresniu. Pak»»iiu<. hn,- 
visi patenkinti, o pirmon ei
lėn tai pats chorvedys Brazi 
lijos lietuvių kolonijoje kur 
kas sunkiau rasti lietuvį cho 
ristą, kuris turėtu klausą, bai 
eą. nors paviršutinišką nusi 
vokiu a ka jis dainuoja ir ku 
ii« chore dalyvautu ne dėl 
nrumoons. Chorvedžio klanai 
mus yra smulkmena. Tauti
nės savygarbos nepraradu
siam lietuviui yra daug svar
besnis klausimas: r kas toli
au? Kodėl”čia gyvenąs lietu
vis ėmė tain neapkęsti daino 
je ir giesmėje Lietuvos var 
dn. zirgplin, Nemunėlio. Šešu 
pelės, tu mūsų šventųjų Gan 
gų ir ėmė taip ilgėtis «kram 
bambulių» ir Dunojaus, į ku 
rio pakrantes anais laikais nu 

sigabenę pagrobtas mūsų tau 
tos dukras svetimos tautos vy 
rai taip pasielgdavo, kad

Ir nupūtė vainikėlį.
Gilun, gilun Dunojėlin. ?
Iki dabar yra surinkta apie 

140 009 mūsų tautos dainų. 
Argi tam mūsų tėvai bus su 
krovę ta milžiniška dvasios 
turtą, kad jų palikuonys Bra 
zilijoje į tai spjaudytų? Argi 
tam kentėdami kruviną pries 
paudą, jie išlaikė savo kalbą, 
papročius, buvo tremiami į 
Sibirą, kariami? Argi tik tam 
ir mes patys buvome rusų 
kalinami, kankinami ir stato
mi sušaudyti?! Argi pagaliau 
tam mes 1919 metais su gin 
klu stovėjome i kovą prieš 
visus Lietuvos priešus ir buvo 
me išsikovoję sau laisvę, lais 
vę ugdyti lietuvišką tautinę 
kultūrą, kad paskui Brazilijo 
je savųjų būtume verčiami- 
mokyti “nieko nenusiviliantį 
jaunimą mūsų buvusiu priešų 
dainas ir ramiai žiūrėtume 
kaip tyčiojamasi ir spiaudo 
ma į tai, kas lietuviška ir dė 
liai ko mes kovojame? Ku 
rių pagaliau balų pempės iš 
perėjo tuos gudrius mūsų tau 
tiečius, kurie ne tik iš kiemo

(pabaiga 3 pusi.)
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pusi. 3Į ... 

Lietuviško Kryžiaus Ornamentika
PAGAL DR. JONĄ BASANAVIČIŲ

■ Šių dienų i lietuvių ^tautos 
dailėje beveik visi tie orna
mentai, kuriais taip mėgiama 
visokie dirbiniai dabinti, di
džiąja dalim yra tai tokie or
namentai, kuriuos mes randa 
me ant įvairių - daugiausia 
molinių ir žalvarinių daiktų, 
ne tik senovės prūsų, lietu
vių kapuose, bet ir*ant dau
gybės kitų proistorinių laikų 
kilusių daiktu, rastu įvairiau
sio Europos ir Maž Azijos 
vietose.

Pereidami prie lietuvių kry 
žiu ornamentikos, tai pirmu 
čiausiai turėsime^ iš jos iš- 

i skirti krikščionybės sukurtus
ir tautinius dailės elementus.

Krikščionybės dailės . ele 
mentais tenka laikyti: kieli- 
1 us monstrancijas, angelus ir, 
iš dalies, pačius ant stogelių 
stovinčius kryželius bei kry
žius.

Tautinės lietu viu*<»rnanien- 
tikos elementus gulima būtų 
tuskirstyti i ^kelias grupes, 

i kurių pirmojon vieton rei- 
1 ia pastatyti geomefintus, 
kaipo paprasčiausius ir se
niausius

, Lietuviai tuos ornamentus 
vadina «vingių raštais». Ant 
lietuvių kryžių, kaip ir kitų 
dirbiniu, randame; eglaites, 
kriputes, langučius, ratelius, 
pynutes i- k t.

Eglaitsė ormmentas, kuri 
taip dažnai ant juostų mato 
me. yra randama^ ant įvairi 
ausiu daiktų ne tik senovės 
prūsu, lietuviu kapuose, bei 
ir toli ietų link nuo Lietuvos 
} as įvairias tautas, kaip seno 
'ės dakiis. trakus, ant Balka 
i U pusiašalio Graikijoje, anc 
Kipro salos ir M Azijoje pas 
trojanns ir kapadokus.

Kripučių. kuriomis taip 
i ėgsta lietuvės dabinti savo 
juostas, dažnai randame ir 
ant kryžių: fu jomis, rodos, 
yra tolygus tasai piūkladan 
ė ų ornamentas, kuriuo mato 
)■ e daugiausia lentų krašuis 
išpjaustytus Ir šie tuodu or 
ramentu siekia proistorijos 
laikų.

Juostų ornamentai «langu 
čiai» taip pat randami kry 
žiu ouošmenose.

Ir mylimasis (mėgiamasis) 
kryžių ornamentas «ratelis», 
kaip rodo kapų radiniai yra 
proistorinių laikų ornamentas.

Koplytėlių lemu, kryžių 
kraštus randame dažnai da 
bintą pusiauračiu arba lanke 
Ii u.

Iš geometrinių ornamentų, 
fouos. plačiausiai Lietuvoje 
vartojamas, ypač ant įvairiau

(pabaiga iš 2 pusi.)

į kiemą vaikščiodami, bet ir 
spaudoje ima niekinti mūsų, 
tautus uuiuub?! Ar lik i m 
tuos žmones musų tautos at 
gimimo pranašas Maironis jau 
prieš 50 metu bus atpažinęs 
ir juos apibūdinęs:
Tas ne lietuvis, kurs jos hūdo, 
jos žemės dainų nemylės, 
neverks, kad patys sūnūs žudo 
kas verta meilės ir garbes.

«Išbūkime mes, lietuviai, 
kaip žydai...» skamba ausyse 
giruéti žodžiai. Žydai po avie 
jų tūkstančių metų gyvenimo 
kitų tautų tarpe išliko žydai 
ir atkūrė Izraelį. įdomu ku 
rios tautos arba teisingiau ku 
rių puslaukinių rasių mišinio 
valstybę po 2 tūkstančių me 
tų3gaies sukurti palikuoi ys 
tų, savo lietuvišką stnbnrkau 
lįjpraradusių, mūsų tautiečių, 
gyvenusių Į Brazilijoje 20 : m 
žiuje’ir pamiršusių gerbti Fa 
vo tėvą ir motiną, gerbti jų 
dvasios palikimą...?

šių medžio dirbinių, kaip ir 
ant kryžių, ratelių rūšies or 
namentas, segmentais į 6 da 
lis i adalintas, žvaigždės pa 
vidalo

Pneggeometrinių reikia dar 
priskirti “riestinius” ornamen 
tus, kuriuos ant ^kryžių ran
dami tai paprastos 3 raidės 
formos, tai vėl labai sudėtin 
gos su įvairiais priedais.

Prie^ spiraliniu ornamentų 
derėtu priskirti dar virvutės 
ir pynutės. Kad tie vytinių 
virvių ornamentai senovėje 
buvo labai Lietuvoje mėgia
mi ir dažnai vartojami, rodo 
visi tie iš žalvario vyti ir pin
ti daiktai, apykaklės žiedai, 
apyrankės, segelės ir k. prū
sų, lietuvių ir kt. tautų ka
puose randami. Virvių - spi 
ralių ornamentu randame ne 
tik pačiu kryžių, bet dar daž 
niau koplytėlių stulpelius ( >1 
liorėlius) dabintus.

Augalų ornamentai ant kry 
žiu, palyginamai su geometri 
niais, yra gana retai pastebi
ni. Svarbiausia iš jų yra tai 
rože’ė (rosetė), kuria buvo 
dabinami rūbai ir kt. daiktai.

Ornamentų iš gyvūnų pa
saulio aptinkame tik du: bū
tent žalčių ir paukščių.

Be tu, reikėtų dar atkreip
ti atvdą į tuos “dangaus kū
nus” kuriais ir lietuvių 
mėgiama savo koplytėlės ir 
kryžiai darbinti. 'Tai saulė 
n ėnuo ir žvaigždės

Lietuviu kryžių ornamenti
ka nebūtų pilnai aprašyta, 
jei čia mes praleistume tuos 
geležinius kryželius, kurie 
dabina koplytėlių bei didelių 
medin ų kryžių viršų.

Atgimusios Lietuvos vai
kams priderėtu lietuviškuose 
kryžiuose randamus motyvus 
sunaudoti dailės reikalams 
Galop visus šios rūšies pamin 
klus. pilnus originalumo ir 
užimančius taip svarbią, taip 
žymią vietą visų kilų Euro- 
ropos tautų dailėje, reikėtų 
kiek tik galima, apsaugoti, 
kad neišnyktų.

Snaudai ištrauką paruošė 
Inž. M. Ivanauskas iš Antano 
tlar< ševičiaus knygos "LIE
TU Vii KRYŽIAI”, Vi’nius, 
1912 metai. Lietuvių Dailės 
Draugijos Leidinys.

knygą Liet. Architektūros 
Paiodos reikalams naskolino 
J. M. Lietuvos Konsulas S. 
Paųjyje Ponas Aleksandras 
Polišaitis.

— Sulaukėme L. K. B. Cho 
ro vakaro, kuris pasirodė di
deliu kontrastu po neseniai 
įvykusios Jaunimo Šventės. 
Vakaras įvyko š. m. rugpjū
čio m. 25 d. Programa pradė
ta smarkiai pavėluotai, nes

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julhp 540- klc. 2fi m. banga. 
SEKMADIENIAIS b:šb vai.

• *

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis

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

Aleks. Bognslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

MCSŲ LIETUVA

Trylikos kilometrų ilgio tiltas, jungiantis S. Francisco roi- 
e- tą, Calif, su ūasland. Apačią tilto praplaukia laivai. Jo 
statyba truko pusketvirtų metų. Šis tiltas yra vienas Ameri
kos technikos pasididžiavimų. (USIS)
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Mano Seklyčioj
Mano seklyčioj alyvoms kvepia, 
Mano seklyčioj jezrninu vazos.
Mano seklyčioj gėlių gėlynas,
Žydi nuo ryto narcizai gražūs.

’ i • • i . • u •

Keliuosi rytą - same i k teka.
Ir laistau žiedus, kad nepasvirtų, 
Knu nesuvystų mano žiedužiai
Nuo viešnios sauirs nei.smilu pirštų...

Mano seklyčioj vėsu ir tyra. 
Svajonių medžią i žalias pavėsis, 
.mokas sidabro varpučiais skamba... 
Rimtis dar ilgai čionai ilgėsis.

Aš paprašysiu žmones nuo lauko, 
Kad Čia užeitu, žiedus pagirtu 
Ir prie krūtinės, jiems iškeliaujant 
Visiems prisegsiu po puokštę mirtų...

publika rinkosi tingiai (ko
dėl?) ir teko noromis nenoro 
mis susitaikyti su pustušte 
sale.

Pirmu numeriu pasirodė 
naujai susiorganizavęs mer
gaičių kvintetas, kuriame da
lyvauja Eugenija ir Stasė Lu- 
koševičiūtės, Elena ir Joana 
Verošilaitės ir Aldona Čer
niauskaitė. Kvintetą paruošė 
ir jam vadovauja ponia Mari 
ja Kindurienė. vienimėlė kan
klininkė S Paulyja Kvinte 
tas pasirodė rūpestingai pa
ruoštas švelniai, kad ir ne 
drąsiai nuskambėjo mergai 
čių balsai (pateisiname tuo, 
kad buvo pirmas kvinteto pa 
sirodymas). Jaučiamas visiš 
kas susiklausymas tarp dafni 

nfnkių ir akompaniatorės. Pa 
geidautina įvairesnio repertu 
aro ir dažnesnių pasirodymo. 
Džiugių kad atsiranda naujos 
pajėgos, atžalyno t.irpe, ku 
rios puoselėja lietuvišką dai 
na Pastaboje tenka apgailės 
tąuti. kad programos metu į 
pustuštę salę, iš bufeto su ko 
plistų kvapais sklido ir «jupi 
teriškas» juokas . Nejaugi iš 
tikrųjų reikia mūsų publiką 
auklėti?

Šiltai buvo sutiktas ir p. K. 
Ambrozevičius, kolonijos mė 
giamas dainininkas, padaina 
vęs «Elegija» Massenet, ariją 
iš op. «Pajacai* Leoncavallo, 
Palankėj J. Stankūno ir, Vai 
gražu: A. Kačanausko.

P-le Rymantė Steponaitytė 
solo pianu paskambino F. 
Schuberto «Impromptu», ku
riame patartina pradedančiai 
pianistei atkreipti dėmesį į 
dešinę ranką, kuriai vietomis 
pritrukdavo jėgos atliekant 
nelengvą ir varginančią par
tiją. Mendelsohno «Medžio
klės daina* nuskambėjo ge
riau Ateityje linkime tolimes 
nės pažangos.

Mūsų kolonijai pažįstama 
Henriquiette Ehlers padaina
vo itališkai tris arijas. Jau
čiama, kad solistė užleido dai 
navimą ir tenka apgailėsian
ti, nes dainininkė turi tikrai 
muzikalinę kultūrą.

O kur dingo choras? Tai 
juk pati stiprioji L. K. Ben
druomenės pajėga, jos ekzis
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PASAULINĖS LIETUVIŲ IN
ŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS CENTRO VAL
DYBOS PIRMINKO PROF. DR 
INŽ. JONO Š1MOL1ŪNO SVEI
KINIMAS ARCHITEKTŪROS 
PARODOS ORGANIZATO

RIAMS

D G. Stat. Inž M. Ivanauskui, 
São Paulo, Brasil

Atsakydamas j Tamstos, 
Mielasis Collega, kvietimo 
raštą iš 14 7 56. būti Garbės 
Nariu "Pirmosios Apžvalgi
nės Lietuvos Architektūros 
Parodos” rengiamus Tamstų 
šiais metai?. Brazilijoje, S. 
Paulo mieste, aš mielai su
tinku ir dėkoju, nes paro 
dos tikslas supažindinti bra
zilus su Lietuvos architektū
ra ir kova už Lietuvos nepri 
klausomybę, - ypač šiais lai
kais, kad Lietuva oku uotą 
rusų bolševikų >r kankinama 
pačiais žiauriaisiais bolševiki 
nio teroro būdais, yra labąi 
užgfrlinas. geras ir gražuš. 
Tad. pasigerėdamas parodos 
iniciatorių ir visų rengėju 
drąsaus ryžto darbais, jus 
visus nuoširdžiausiai sveiki- 
nu ,ir linkiu laimės jūsų žy
giams iki galo- ,
* ’ »i ! ’ • •" • * ’ ‘ ji : '
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, RED. PASTABA

Prof. J. Šimoliūnas yra Vy 
tauto D Universiteto Kaune 
vienas iš steigėjų ir visą lai
ką profesoriavęs iki pasitrati 
kimo iš Lietuvos, keletą mo
ksliniu knygų iš statybos sri 
t’es autorius. Vokietijoje pro 
fesoriavę< UNKA UN te Mu 
enchen“ ir Pabaltijos U te 
Himburge Šiais metais yra 
atšventęs 78 metų amžiaus 
sukaktį. Gimė Jusėnuo>e, Pa 
nevėžio Apskrityje

HEROJIZM AS sovietu PRL 
VERČl. M U DARBŲ STO

VYKLOJ

Priverčiamųjų darbų stovy 
klos yra totalistinių dvidešimt 
tojo amžiaus sistemų simbo
lis Pasitaiko žmonių, kurie, 
eilę metų iškentėję Vokieti
jos naciu stovyklose, beveik 
betarpiškai pateko j dar žiau 
resnes sovietines priverčia
mųjų darbų stovyklas

\ ienas iš tokių yra protes 
tanių pastorius Joseph Moj iš 
Kraslice Boemijoj Savo skau 
džius išgyvenimus jis aprašo 
Vokietijos protestantų laikraš 
tyje “Glaube mid Heimat”.

Iš jų matyti, kaip tose pačio 
se stovyklose, kur bet koks 
žmoniškumas negailestingai 
mindomas po kojomis, kur, at 
rodo, triumfuoja vien tik nea 
pykanta bei teroras, ir kaip 
tame nežmoniškų kančių pra 
gare tragiškas beviltiškumo 
užtvaras dažnai pralaužia ti
kras krikščioniškas herojfz- 
mas ir jokių aukų nebijanti 
brolių meilė.

Protestantų dvasiškio 
išgyvenimai

Į Vikmanov kocentracijos 
stovyklą rašo pastorius Moj - 
buvau nusiųstas drauge su 16 

(pabaiga 6 pusi.) 

teucijos ramstis! Nesinori ti
kėli, kad jis susmuko, arba 
publika neužtarnavo jo pasi
klausyti

Kažkodėl šis vakaras buvo 
silpnai propaguojamas. Gai
la, lietuviams niekada lietu
viška daina nebuvo svetima.

Dalyvis.
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Guvus Vincelis.
t

(pabaiga)

. — Kodėl neparnešei? —- 
klausė ponas.

— Poneli, — atsakė Vince 
lis, — sumaišiau rublius, ir 
nebežinojau, už kurį kokio 
vyno pirkti.

— Kad tave giltinė pagau 
tų — tarė ponas. — Eik vėl 
ir pirk! Juk senovėj ne tiek 
gerdavom!

— Gana, poneli, gerti, ga 
ná, — atsakė Vincelis: — ap 
si'gersi, {sirgsi. Juk ir su vy 

’ nu apsigerti yra nuodėmė.
Ponas nutilo, bet namų šei 

mininkas vėl pastatė vyno 
buteli Ponas, jau pasigėręs, 
rąžuodamas klausė Vincelį;

— Koks aš dabar esmi?
— Esi, it liūtas, -- atsakė 

Vincelis.
— O kame tu liūtą matei? 

t- tarė ponas.
— O antai, kūtėj kriuknoja.
— Tai ne liūtas, bet kiaulė.

,— Ir tamsta dabar maž ne 
toks esi, — atsakė Vincelis.

— Ponas bu' O negeriąs: 
prieteliaus apgirdytas, kaip na 
mo parvažiavo, į>irgo Haga- 
iiau, daktarą ir kunigą ves
ti gavo. Atvejų atvejais po
nas vėliau sakydavo:

— Oi, koks aš buvau vam- 
bra. tavęs, Vincentai, neklau
sydamas! Kad būčiau paklau 
sęs, dabar netypsočiau lovoj, 
kaip driežas po laužu. Ar ži

nai ką? Matai pats, neturiu 
nei moters nei vaiku: tave 
priimu už sūnų. Tu mane m y 
ii, ir aš tave myliu. Jei Die
vas duos pagyti, abudu mano 
tėviškėj būsiva ponai, o jei 
mirsiu, vienas šeimininkausi,

— Poneli, per oaug mane 
myli: dar neuždirbau tokios 
malonės, - atsakė Vincas. — 
Meldžiu ir melsiu Viešpatį 
Dievą, kad tamstą pakeltų. Aš 
ne tėviškę, bet tamstą patį 
myliu: nenoriu nė tėviškės be 
tamstos.

Keturias savaitės pagulė
jęs, ponas pratarpo, pradėjo 
vaikščioti ir kušti. Kartkartė
mis Viešpačiui sakydamas a 
čiū už pagydymą, prisiekė 
daugiau nebegerti nė vyno. 
Priėmė Vincą už draugą, ir 
abudu gyveno tokioj meilėj, 
kokios tarp vyro ir moters 
neveiku rasti. Ponas lig lai
ku užrašė Vincui tėviškę Kad 
moters kartais ponui neįky
rėtų, Vincas prie gyvos jo 
galvos buvo viengungis. O 
kad ponas, pergyvenęs ant 
žemės septynias dešimtis dve 
jus metus, pasirinko, tuokart 
Vincas ėmė moterį, su kuria 
dailiai rasi ir lig šiolei tebe
gyvena.

Musų žmonės labai veikiai 
kiekvienu tiki ir plena ką pa 
kliūk 'Pa pasaka moko nes
pėriai tegalint svetimiems pa 
rodyti savo širdį.

Ten kur Nemunas banguoja...

<

bent vyžoms nusipirkti. Tur 
tingasis nė girdėt nenori.

Grįžta varguolis Iš preky
mečio pėsčias, dūsaudamas. 
Beeinant mišku pradėjo temt. 
Staiga mato ateinančią prie
šai baitą didelę žmogystą. 
Truputį krūptelėjo, bet pasi 
drąsinęs vėl eina sau į prie 
kį. Priėjęs arčiau varguolis 
paklausė baltąjį pavidalą, 
«Kas esi?» Tas atsakė: «Esu 
tavo nelaimė».

«Mano nelaimė?» — nosis 
tebėjo varguolis: «Vaje, ko
kia didelė! Argi negalėtum 
bent kiek mažesnė tapti?» — 
«Kodelgi ne? Galiu». Ir su
mažėju nelaimė beveik pu
siau. Varguolis vėl prašo,ikad 
sumažėtu dar. Nelaimė suma-

Stasys Laucius

KAS AS ESU
Jūs vis klausiat mane, kas esu 
ir kokia buvo mano tėvynė.
Jos dangus man gražiausias visų, 
jos takai nuo žiedų sidabriniai.

Kur tave to<« Hetut'S nulis?
Kur paglostys toks kvepiantis vėjas. 
Mano sodas toli, taip toli, 
kur lakštingalos miegant čiulbėjo

Kas ragavo tokių obuolių 
ir kas, čiulpdamas korį, taip sąlo?
Aš namelių tik verkti galiu 
ir ilgėtis, ilgėtis be galo.

Dievas laikė ištiesęs rankas 
ant lūšnelių, kur širdis liepsnojo.
Tokią ievą ar matėte kas 
ir jazminą, gal tokį kaip rojuj?

Ten tain miela su saule pažaist, 
o sapnais užliūliuoja mėnulis, 
lyg su kamžomis liūdi beržai, 
kur senoliai palaidoti guli.

žėjo sulig mažu vaikeliu. Dar 
prašo varguolis. Nelaimė pa
sidarė kaip riešutas Dabar 
va-guolis išsitraukė < iš ki 
šėnės tabakinį ragelį, prįsity 
kojęs kliopt ir uždarė jame 
savo nelaimę.

Įsidėjo kišenėn ir eina sau 
keliu. Priėjo malūną, išsitrau 
kė rageli ir įmetė į tvenki-, 
nį. Pats užėjo pas malūninin
ką. pasiprašė naktigulto ir 
apsinakvojo. Pasilikęs išsišne 
kėjo su malūnininku, papasa
kojo jam apie savo nelaimes, 
vargus. Rytą išeinant malū
nininkas davė jam dešimt rau 
donų jų ir dovanojo getą ar
klį Parjojęs namo, nusipirko 
reikalingų daiktų Pradėjo 
jam geriau sektis gyvent. Die 
na iš dienos vis darėsi tur
tingesnis ir turtingesnis.

Po keleto metų jau ir var 
guolis ne blogiau gyveno, 
kaip tu'tingasis jo brolis. Tur 
tingajam labai parūpo: iš kur 
dabar taip gerai gyvena ’var 
guolis? Pradėjo klausinėti jį. 
Šis pripasakojo viską, kaip sa 
vo nelaimę ragelin sukišo ir 
i tvenkinį įmetė, kaip malū

Aliuko
(Tąsa)

— Varly, kur tu nešioji 
. mamos skarą! Žiūrėk, į ką 

panaši: visa supurvinta, su
dirbta.

Tai tėvo balsas. Piemuo 
r pirmas atMneikėja, pašoksim 

ir kaip kiškis nudumia pas 
Į,, gyvulius, braidančius po va- 
(... sarojų. Aliuką lyg kas šaltu 

.vandeniu būtų perpylęs. Jis 
stovi bežadis, mirksi akutėm. 

,, Q kai tėvas vis nesiliauja ba 
‘ręs, nebeišsilaiko ir pradeda 

balsu raudoti.
— Mes... mes... mišias 

norėjom laidyti.
Mišias, - sušnabžda tė- 

,vas. - Aš jums parodysiu ir.i 
, šias. Kunigai atsirado man!

Marš namo! Palikau, kad tro 
... bas saugotum, o jis kažką 

.prasimanė. ..
Aliukas bėgą, pirma, o tė

vas eina iš paskos ir vis ba-, 
ras,i. Rankoje nešasi suglam 
žytą ir supurvintą šilką.

Motina net žodžių barniui 
... .neberanda. Pati geriausioji 

. skara suvalkiota. Šliūban va- 
žinoti ima pirmą kartą buvo 
apsirišusi. Paskui tik per 
didžiąsias šventes ryšėdavo.

— Dovanokit! Dovanokit! 
Daugiau niekada taip trebe- 
darysiu,: - kužda Aliukas, o 

• ašaros rieda iš akių kaip pu 
j . pos.

Jau temsta, bet piemuo vis 
dar nedrįsta rrnrno ginti. Jis 
vaikštinėja paskui gyvulius: 

/ □ori sočiai priganyti. Kai se 
,. šuo išeina su milžtuve ir imą 

šaukti, kad gintų ' bandą ' na
rnamo, jis atvaro galvijus, bet 
pats pasilieka už vartų. Bi
jo ir prisiartinti arčiau.

Mišios
— Gana Hu, gana, - rami

na jį kieman išėjusi Aliuko 
motina. - Nebebarsiu, Ką be
padarysi: kas įvyko - nebepa 
taisysi. Tik žiūrėk, kad dau
giau taip nebepasikartotu.

Vakarienės metu abu nu
sikaltėliui valgo tylėdami ir 
ne nepažvelgia vienas į an
trą. Nuo jų širdžių, kaip sun 
kus kalnas nuslinko didelė 
baimė, išbarti, bet nebausti, 
jie keliasi nuo stalo. O tėvas 
prisikemša pypkę tabako, už 
sidega ir sako vėl pusiau 
juokais:

— Mišias laikyt užsimanė, 
a! Kunigai man atsirado... Ir 
sugalvok tiktai... Varlių kojos!

bų arklį, į vežimą prisidėjo 
visokių savo ūkio gėrybių. 
Varguolis Įsidėjo vežimėliu 
linų išbraukęs, pasikinkė la
bai prastą savo kumelėlę.

trŪKblU!, •>
Varguolis pribėgą, prie sa- 

vo brolio, pasakoja, kas jam 
atsitiko, ir prašo paskolinu

Kur taip linksma kaip tėviškėj bus, 
nuo kalnelio rogutėm nuslydus. 
Mano juokas aidėjo skambus, 
o veidu buvo rožėm prizydę.

Ar jūs žinote, kas aš esu?
Aš — lietuvis! ir laisvas aš gimęs. 
Lietuva man gražiausia visų — 
mano laimė ir mano likimas!

Pavydus brolis.
Buvo seniau du broliai. Juo 

dú gyveno skyrium, bet' bu
vo netolimi kaimynai. Abudu 
dirbo žemę. Tik vienas buvo
labai turtingas, o antrasis — 
varguolis /

Kartą abu broliai pasiren
gė važiuoti į prekymetį. Tur 
tingasis pasikinkė gražų rie

Turtingasis tuojau pardavė 
savo gėrybes ir prisipylė mai 
šelį pinigu. Varguolis susto
tojo prekyvietėj — laukia, 
dairosi. Valandėlę pasitraukė 
nuo savo vežimo grįžta, žiū
ri — nepera^nei vežimo nei 
kumelėlė-;. Kuolą šen, puola. 
ten — arklio su vežimu kaio 
nebūta. Kur trumpą, ten ir

nininkas apdovanojo jį, kaip 
nuo t<> karto vis.ger.au ir ge 
riau pradėjo sektis.

Turtingasis užsidegė dide
liu pavydu. Jis nuvažiavo pas 
tą malūnininką ir pasiskun 
dė, kad tvenkinyje esąs' įkri 
tęs jo ragelis su pinigais Pra 
šė malūnininką, kad išleistų 
iš tvenkinio vandenį ir galė 
tų pajieškoti to ragelio. Žadė 
jo už tai gerai atsilyginti.

Malūnininkas sutiko. Buvo 
nusamdyti keli darbininkai. 
Jie nuleido vandenį iiybėjieš 
kodam! surado, ragelį’ Tur 
tingasis labai apsidžiaugė. Jis 
pagalvojo dabar apie savo 
brolį; «Nebeilgai tu būsi iy 
gus su maniu! Aš vėl palei 
siu tavo nelaimę!»

Skubiai pagriebė jisai ra 
gelį ir atkišo. Tuojau šmiirkš 
i r ’ i šIi n d 0 va r g u o I i ò - fi’ėl à rai ė. 
Bematant ji augo ir pašida 
rė tokia didelė didelė. .Basi 
purtė nelaimė, patampė -sus 
tingusius savo sąnarius ir. ta 
rė turtingajam: 

«Efebai dėk n f tau, kad man® 
paleidai. Ai, koks tavo br® 
lis nedoras! Uždarė mane ra 
gan ir norėjo uždusinti, Da 
bar aš jau niekur - nebesiskir 
siu nuo tavęs. Būsiu tikroji 
tavo' draugė!»

Persigando turtingasis,- iš 
girdęs tuos žodžius, nubalo 
visas, o nelaimė pasidarę no 
matoma. Grįžtant namo tuoj 
pirmas nuotykis: pasibaidė ar 
klys, išmetė iš vežimo ir nu 
laužė koją. Baigdamas važi 
uoti namo, pamatė kad visas 
jo ūkis liepsnose. Sudegė tur 
tai. pinigai, ir tapo visai'varg 
šas. : ■ .............

4

vis.ger.au


1956 m. rugsėjo 1 d. MŪSŲ LIETUVA pusi. 5

Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS Pirkimas pirkimui nelygus.

MIELI LIETUVIAI!

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.

Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsišto 
ti pas Steponaičius. Galinda 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas autoirio 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino '

y
esąs ■ratk>na«Bu^«aH»«aaaaaae*aa«»a*waawa»a»«a^a<i»

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

tsĮ

Madeiras do Brasil

CHURRASCARIA 
JURUBATUBA

PAROur MVMJCfPAL CC 
S BEMNAHOO

00 campo-PZ- j

ISTOWlL

REPRESA

Industria e Comercio de Calcados

ar. ■ 
JURUDAfUBA

I

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

I■ikwaRnmiiiiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiiuwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiuiiiuiimiiiiiiiiiniiiiuiiiiuiiRiiiiiiHiiiMHmiiHnHfflilnwnNiMUNimMnifHWtMKKunrninmiiii

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

Rua Javaės, 626 São Paulo
íitBÜÍD»’'-}I II S■ 1■ II1

I
I

PRANAS & CIA. LTDA.

Kiekviena sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos pia,fin 
t o j ą galima g a. u jį i 
nusipirkti naujausių lietuviu
kų knygų, maldaknygių , bjfci 
laikraščių. $;>

.4*

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

Nori, kad «Musų Liet-ų 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis? -j ■

— Bendradarbiauk jo^e 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto âr 
iuterioro.Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904

Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

* * Wl

VILA ALPINA

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

«KM

III K -

ŠS: ■■

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

PÃO PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

RUA COSTA BARROS, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA - S. PAULO

■s

yra gerti alus MOSSORO;

s

s

*

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairiu daiktu dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

u u tu h m d n m m m m u m m in in tin m m m num ir.iin m in in in in iii'iii :n m tin ihiiiniii in ihiin.in m n n

ESCRITORIO «VILA ZELINA
IRMÃOS BAUZIS

Regietrado no C. R. C. aob o n.p 55»

Praça São José, 8 Sal. 1 e2-V. Zelina - S, Paulo
Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.
X . . í . . ar

•tii n n n ir n n m iii .n n n n u n m n >i n n v n u ir it jh iru mmpiW'ipimin^iP'iiHiummimiiy/)

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor,trat. na Junta Comercial 
pis^at: na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

'^■actÍva^oM*®

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

LTDA

Caixa Postal 3967

Šalčio ir karščio metu sveikiausia 
juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buleliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

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

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno,
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

INŽINIERIŲ IR ARCHITEK
TU SUVAŽIAVIMAS

LIETUVOS KONSULATO darbo valandos

Spaliaus mėn. 13-14 dienomis V. ZèTffiõji

DIDELIS KERMOŠIUS
Kermošių prašomi paremti fantais, (prendo- 

mis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.
Š.m. rugsėjo 1-3 dienomis 

JAV.feėse, Filadelfijos mieste 
įvyks tradicinis Pasaulinės 
Lietuvių Inžinierių ir Archi- 

• tektų Sąjungos atstovų šuva. 
** Į žiavimas iš viso laisvojo pa- 

’ šaulio kraštų.
I Šios S-gos tikslas yra juo g 
■ ti laisvojoje žemės dalyje 
s esančius lietuvius inžinieres 
ir architektus ir šalia jų ki
tus technikos darbuotuojus 
siekti pavergtos Lietuvos iš
laisvinimo ir jos atkūrimo, 
tobulintis profesiniai, populia 
rinti ir ūgdyti technikos mo 
.kslus, teikti savo nariams vi 
«okeriopą pagelbą ir rūpintis 
technikiniu jėgų prieaugliu 
lietuvių tarpe.

, S gos nariai yra tikrieji - 
baigę aukštąją ar aukštesnių 
ja technikos mokykla Lietu
voje ar joms tolvgias užsie
nyje. garbės, rėmėjai ir na
riai kandidatai. Ši S ga su
trumpintai vadinasi PLIAS

PLIAS-gos padaliniai yra: 
seniūnijos, skyriai ir rajoni
nės sąjungos.

- * KLEBONIJOS FONDUI 
AUKOJO

Liet Katalikių Moterų Drau 
gija 5 000,00. Maldos Apašta
lavimas 1 000 00. Klementina 
Valavičienė 20O.00-. p Žih-iš 
200,00, pp. Nadolskiai 1.500.00 
pp Abrrčiai i 000 00. Kle
mensas DHvs 100. «o Pranas 
Dilys 20).00. Kaziroíems Triū 
ba 500,00. Monika Kleizienė 
200.00, I 150 00, Feliksas .la
kytis 1 000,00, C. knrefessi 
50 00, Uršulė Augulevičienė 
200,00, Anastazija Misiukevi- 
čjenė 100.00. Jonas Gndelevi 
čįįis 400.00, Vincas Subačius 
1500,0!), Kazimieras Mustei
kis 500.00, Bronius Klišvs 
200,00, Antanas Pangonis 500, 
0.0, Juozas Z igorskis 500 00, 
Pranciška Zagorskienė 500, 
00, Vladas Karaška 1.000,00, 
Antanina Gudavičienė 600.00, 
& 500,00, M Leita 100.00, Pra 
Eas Lukoševičius 400.00. Ka
zys' Tarliackas 500,00. Jonas 
Juodelis 500,00, Juozas Juo
zelis 100,00, J Milanas 150,00 
Petras Šukys 1 000.00, Alfon- 

, sas'" Neverauskas 5(>O,on, Vero 
nika Vaikšnorienė 500,00. Ka 
zys Tijūnėlis, 200.00, Paula 
Rutkauskienė 1.000,00.

Šiuo pranešama, kad nuo 
š m. rugsėjo men. 1 d. K on 
sulate nustatomos šios darbo 
valandos, būtent: nuo 13 iki 
17 vai. kasdien, išskyrus: sek 
madienius, šventadienius ir 
šeštadienius.

Be to. įvestas Konsulatan 
ir naujas telefonas numeris: 
32 G96Ò.

LIAUDIES MELODIJŲ KON
CERTAS.

Š. m rugsėjo mėn. 6 d. 20 
vai. «Municipal Teatre» įvyks 
pasaulio tautų liaudies melo
dijų koncertas, kuri aMyks 
akordionų orkestras, vadavau 
jamas prof Wandos Meirel- 
les Ricardį. Greta to, bus pa
sirodymai ir su tautiniais šo
kiais Tad, nepraleisk progos 
atsilankyti, nes šiame festi- 
vale dalyvaus ir lietuviai

Bilietus iš anksto galima 
įsigyti Lietuvos Konsulate: 
Rua Dom José de Barros, 168 
5’ andar.

PASIRENGIMAS BOM RETI
RO LIETUVIU VAKARUI

Praėjusį šeštadienį Mato 
Žvirblio bute posėdžiavo Born 
Retiro lietuviu komitetas ir 
jaunimo būrelio valdyba Bu 
vo aptarta vakaro rengimo 
reikalai Į ši vakarą norima 
sutraukti kuo daugiausia lie 
tuvių, nes tai bus pirmas no 
daugelio metų didesnis paren 
girnas šios apylinkės lietu 
viams. Vakaras bus 14 spalio 
«Luz Rrazileiro» salėje, rua 
da Gracą 608. Meninę dalį iš 
pildys vielinės pajėgos talki 
ninkaujant Vila Zelinos jau 
riimui Pakvietimai jau spauz 
dinami ir netrukus bus plati 
narni.

- Į SÁO PAUIJ> LIETU
VIU PIKNIKĄ autobusai iš 
V. Zelinos išvyks 7 vai, ryto 
nuo Bažnyčios, iš Vila Anas 
tazijos 6 vai 30 min. nuo lie 
tuvių mokyklos Rua Cama- 
can 'rykstantieji iš kitų vilų 
tikslu išvykimo laika susiži- 
no pas organizatorius. K vie 
čiami taip pat visi galintieji 
nuvykti savo priemonėmis. 
Piknikas vyks São Bernardo 
do Campo Parque Municipal. 
Programoje 8 vai. 30 min. 
šventus Mišios gamtoje ir 1 
vai. p, p, meninis pasirody 

mas. Programą atliks visų vi 
lų jaunimas.

— Bronė Jolanda Smalins- 
kaitė, Broniaus ir Onos Sma 
linsku duktė, sumainys; žie
dus su Ljubomir Pjevack. rug 
sėjo m. 8 d. 17:30 vai. Vila 
Zeiinoje.

— Už a.a. Vlado Pilipavi
čiaus vėlę mišios-egzekvijos 
bus 8 d. rugsėjo 7 vai. Vila 
Zeiinoje. Giminės ir nažisla 
mi kviečiami atvykti į pamal 
das. ‘

— Jurgis Masys išskrenda 
Kanadon 3 d rugsėjo apie 15 
vai. Laimingos ^kelionės;

— Vanda Paukštytė, lan
kanti fizinio auklėjimo kur
sus Šia savaitę kartu su São 
Paulo studentais sportininkais 
išskrido į Porto Alegre, kur 
vyksta Studentų sporto olim
piada. V. Paukštytė 'dalyvini 
ja tinklinio komandėle jr ki
tose lengvos atletikos šakose.

— Šj šešt Klieni Gremio S.

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

de "

MARIO GER
RU \ PADRE RAPOSO, 3-77 

tem sempre em estoque 
Lã penteada 2/32 e ■/1.6 
Lã cardada 1/14 e 1/15 
pelos melhores preços 

Escritório IDEAI de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Pariiošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

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

Miguel. Vila Zeiinoje, gimna
zijos salėje ruošią linksmą 
ir įdomų vakarą. Pradžią 20 
vai.

PRIĖMIMAS pas ŠVEICARUS

Š. m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
Šveicarų Generalinis Konsu
las São Paulyje p. Dr, Us 
wald Morand su Ponia suruo 
šė Šveicarijos Tautinės'Šven 
tės progą oficialų priėmimą, 
kuriame, be vietos valdžios 
ir šveicarų vietos knloniios 
atstovų, dar dalyvavo ir São 
Paulo Konsulų Korpusas - ’ 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polfšaitis.

PRIĖMIMAS PAS VOKIEČIUS

Š. m rugpjūčio mėn. 18 d. 
«Esplanados» Hotelio patai po 
se. Praça Ramos de Azeve
do. 254. okiečiu-Brazilų Pre 
kybos Rūmai São Paulvje pir 
mojo «Lufthansa Alemã» or 
laivio atvykimo Brazilijon oro 
ga suruošė priėmimą, kuria
me, be vietos vokiečių koto 
ni os atstovu, dar dalyvavo 
Vakarų Vokietijos Susiekimo

Mezgyklos Dėmesioll!
Verpykla

MARIO GER
RIJA PADRE RAPOSO, 377 

turi nuolat sandėlyje vilnonių 
siūlų tipo

Lã penteada. 2/32 ir 1/16
Lã cardada 1/14 ir 1/15 
Kainos labai prieinamos 

ir Pašto bei Telegrafo Minis 
teriai, o taip gi ir Vokietijos 
Ambasadorius p. Dr. Fritz 
Oellers bei vietos valdžios 
atstovai ir São Paulo Konsu 
lų Korpuso nariai-jų tarpe ir 
Lietuvos Konsulas A. Poli- 
šaitis.

LAIŠKAI:

A. Lazdàuskuí, VI. Guigai, 
K. Navickienei, J. Antanai
čiui, V Vosyliui, Ant. Kai
riui. M. Višniauskaitei, J. Pe> 
redniui.

(pabaiga iš 3 pusi.) )
C 

teologijos studentų, katalikų 
ir protestantų 'Ten radome 
apie 90 nuo seniau kalinamų 
kunigu. J’fc mus sut'kotsn ti 
krai jaudinančiu nuoširdumu 
Mari pagelbėjo vienas tėvas 
prančiškonas iš Moravijos, 
nuteistas kalėti 25 metus.; už 
priešm-’rksistinę propagandą. 
Visus stebino jo nuostabi ra
mybė griedriimas. Kai norė
jau jam grąžinti bent dalį 
man paskolintų pinigu/ gri<*ž 
tai atsisakė. primindamas, 
kad, Jei nasitaikvs urog-a, ju
os perduočiau naujai atveža 
miem* kaliniams Visi * 
kaimai, katalikai ir pro 

testantai, dažnai meldėmėą 
drauge, organizuodami ben
dro krikščion ško susitelkimo 
valandas

Pavojingiausias darbas bu 
vo vadinamam “Mirties Bokš 
te”, kur buvo kasamas ura
nijos. Radioaktyviu dulkių 
pilname ore, d Migelis galini 
nai palaužė savo sveikatą. 
Nustebau sužinojęs, rašo to 
liau pastorius Yloj, - kad į šį 
“Mirties Bokštą” atsirado sa
vanorių. Tai buvo trys jau-; 
n> slovakai, katalikų teologf 
jos studentai. Jie pakeitė Mlr 
ties Bokšte” dirbusius vyrus, 
kuriu namuose laukė žmo
nos ir vaikai.

«Dievas mums duos jėgos 
atsilaikyti», — pareiškė Jie 
trumpai tiems, kurie norėjo 
atkalbėti nuo šio herojiško 
žygio. Jų herojiškumas neli 
ko be vaisių. Net stovyklos 
sargu tarpe jų herojiškos ar 
timo meilės pavyzdys buvo 
pasakojamas su giliu susijau 
dinimu.

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zeiinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
- Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zeiinoje. Avenida Zeiina, 752

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano. Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
ji'mui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių

Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo
.r

tiT Imobiliaria Vila Zelina
Praça São José dos Campos, 8 sal. 6 - 7 

Vih Celina - São Paulo

Gerb biznio agentas

Snr. Stefan
Žemės sklypai, namai ilgam ’išsimokėjimui be nuošimčiu 
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart 

Puikus sklypai prie Via' Anchetos be entrados
_______

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

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

aaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaiB»48aeaaaaea««aaa«8aa' 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaflBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaara

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVTČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PARSIDUODA BARAS - 
KRAUTUVĖ

Su gyvenamu namu ir nauju 
kontraktu. Balkonas frigorifi- 
ko, svarstyklės, pjaunama ma 
šina ir kt.. Tartis rua Tamu- 
anas, 54 (ant. rua 12), V. Zu
lina, priešais Brahmos depo
sita.
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