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Lietuvis kunigas gavo lei
dimą įvažiuoti i Sovietu

Sąjungą

New Yorkas. — Jėzuitų ku 
nigas prof. Vladas Jaskevi- 
Čius, Fordhamo universiteto 
Rusijos Kultūros instituto di
rektorius, gavo turistir ę vizą 
įvažiuoti į Rusiją Jis yra pir 
masis Amerikos katalikų ku
nigas. kuriam yra suteiktas 
leidimas viešėti Sov Sąjun
goje.

Kun. ptof Jaskevičius lan 
kėši Vak Europos universi
tetuose, o liepos mėn 28 d. 
iš Kopenhagos išskrido į Ry
gą. Iš ten važiuos į Kijevą, 
Odesą, Yalta. Tiflisą, Kroku
va ir Maskvą J i s keliaus 
lėktinai», traukiniais ir lai
vais

Kun. Jaskevičius, kuris lais 
vai kalba skaito rusiškai, ti
kisi susipažimi kiek galima 
artimiau su Sov. Sąjunga ir 
jos žmonių gyvenimu. Jis no 
ri patikrinti teoretines žinias 
su realaus gyvenimo vaizdu.

Pasaulio lietuviu seimas 
bus 1958 m. New Yorke

Pasaulio lietuviu kongresas 
numatomas 1958 Tekia min
tis vyra\o rengimo komiteto 
posėdyje, kuris įvyko pereitą 
savaitę. Prel J Balkūno ma 
nvmu dvejų metų laikas du
os daugiau galimybių baigti 
organizuotis bendruomenėm. 
Argentinoje. Brazilijoje ir ki 
Tu r. Po sėkmingo kultūros 
kongreso ir dainų šventės 
reikia ilgesnio tarpo, kad ga 
Įima būtų sukelti vėl visuoti
ni lietuvių susidomėjimą ir 
sujudimą Tada bus ir 40 me 
tų Lietuvos nepriklausomy
bės sukakčiai. Lengviau bus 
ir parengti programą bei su 
kelti lėšų, nes be Amerikos 
lietuvių paramos bus sunku 
iš kitur pasiekti Ameriką.

Kongresas numatoma šauk 
ti New Yorke - ten, kur yra 
ir daug lietuvių ir kur gali
ma butų daryti įspūdį politi
niam centram Antrinis mies
tas tam mažiau betiktų.

Kongreso rengimo komite
te ir jo sekcijose yra dabar 
17 asmenų. Numatoma jį pa
didinti telkiant būtinuosius 
darbo specialistus muzikos, 
sporto ir kitokiom sritim.

Propaganda - mano prel 
J. Balkonas - turi pribrandin 
Ii" seimo mintį taip, kaip bu
vo visuomenė paruošta kultu 
ros kongresui ir dainų šventei

— Netoli S. Paulo. 15 klm. 
prie Via Anchieta, kompani
ją Mercedes Beriz atidarė mo 
derniškai įrengtą, sunkveži 
miams motoru fabriką.

— Amerikoje atomine jėga 
stumiamas transporto keleivi 
nis laivas numatomas pastaty 
ti 1959 metais. Jis atsieis 40 
milijonų dolerių.

— Iš Vengrijos Austrijon be 
bėgančius du jaunuolius per 
rubežių sargybiniai nušovė. 
Laisvę nepavyko pasiekti.

ras Laimės?

Lapkrič mėn pradžioje Šiaurus piliečiai rinks
prezidentą ir viceprezidentą. Amerikoje praktiškai yra tik 
dvi politinės partijos: demokratai ir konservatoriai. Į prezi 
dentns yra išstatyti tik du kandidatai - Eisenhower (respubli
konų) ir Stevenson (demokratų) Respublikonai į viceprezi
dentus pasirinko Nixon, o demokratui - Kefauver. Rinkimi
nė propaganda eina visu smarkumu. Kas bus negalėtojas 
sunku atspėti. Tai parodys tik balsus suskaičius. Viršuje 
Eisenhower su Nixon, apačioje - Stevenson su Kefauver. 
Dabar valdo respublikonai su prez. Eisenhower ir vicepre- 
zindentu Nixon pryšakyje. Demokratai balsavimų keliu yra 
pasiryžę respublikonus iš valdžios išstumti. (USIS)

Europos laisvės komiteto nariai Pietų 
Amerikoje

Rugsėjo m. 15 d. iš New 
Yorko išskrido Laisvės komi
teto trys atstovai, latvis, len
kas ir rumunas, Pietų ir Cen 
tralinėn Amerikon.

Kaip jau žinoma Europos 
Laisvės kómketo tikslas yra 
rūpintis pavergtos Europos 
išlaisvinimu. Į jį įeina lietu
viai, latviai, estai, lenkai, ven 
grai, čekoslovakai, romanai, 
albanai. Kremlius šiandien 
Europoje yra pavergęs šim
tą milijonų žmonių. Tą šimtą 
milijonų pavergtųjų išlaisvin 
ti nėra lengva. Ši kova už iš
laisvinimą yra reikalinga vi
so pasaulio laisvų tautų tal
kos. Viešajai pasaulio nuomo 

nei užkariauti reikia parody
ti raudonojo imperializmo no 
rą ne tik pavergti, bei ir su
naikinti pavergtuos i s. išju
dant ar perkeliant Sibiran. 
Komunizmas, ką jis šiandien 
yra pagrobęs tuo dar nesiten 
kiną. Jis siekia daug toliau. 
Siekia pasmaugti dar laisvų 
kraštų laisvę ir prieiti prie 
viso pasaulio pavergimo.

Situos komunizmo, arba ru 
sų raudonojo imperializmo 
tikslus, i.eviái pramato Daug 
tas manb, kad šiandieninis 
komunizmas jau pasikeitęs ir 
kad jis nesiekia pasaulinės 
revoliucijos. Tai netiesa. Ko 
monistinė spauda ir komunis

tų vadai atvirai pasisako, kad 
I o monizmas negali sustoti 
prie šiandieninių ruhežių, kad 
reikia eiti prie viso pasaulio 
užvaldymo.

Europos Laisvės Komiteto 
narių lankymasis Pietų Ame
rikoje, kaip tik turi tikslą įs
pėti šiandien dar laisvus kraš 
tos. kad ir jiems ta pati ver
gija. kokia neša šimtas mi
lijonų europiečių, tebegręsia. 
Žinant, kad Pietų Amerikos 
valstybių įtaka tarptautiniuo
se suvažiavimuose vis didė
ja, paprašyti, kad Pietų Ame 
rikos valstybių atstovai, Jung 
tinių Tautų Organizacijoje, 
ar kituose tarptautiniuose su
važiavimuose pareikalautų pa 
vergtųjų išlaisvinimo ir kad 
pasmerktų Maskvos kolonia
lizmą

Komitetui pirmininkauja lat 
vis Villis Maesens, kuris gra
žiai lietuviškai kalba. Jo žmo 
na taipgi lietuvaitė, suvalkie
tė.

Brazilijoje praleido apie 
dešimts dienų. Buvo priimti 
respublikos prezidento, užsie 
nio reikalų, darbo ministério 
ir svarb ų įstaigų bei įtakin
gų veikėjų Visų vizitų metu 
pavergtiesiems buvo parody
tas didelis palankumas ir jų 
padėties supratimas.

Kadangi S. Pauly yra dide 
lės š pavergtų kraštų k )lo- 
nijos, tai delegacijos pirmi
ninkas su ponia praėjusio sek 
raadienio vakarą atvyko į S. 
Paulo. Čia gi. vietoj, sudary
tas iš įvairių tautų komitetas, 
susipažinti ir svečiui pagerb 
ti, vengrų klube suruošė va 
karienę Vakarienės metu bu 
vo pasakyta kalnų, kuriose 
ypač buvo pabrėžtas reika
las pavergtųjų tautų išeivi
ams daugiau susibendrauti, 
susivienyti ir bendromis jė
gomis kovoti už pavergtų iš
laisvinimą. Sitos mintys susi 
rinkusių tarpe rado gyvo pri 
tarimo.

Iš lietuvių pusės suruošto 
je vakarienėje dalyvavo kon 
sulas Al. Polišaitjs, kun. P. 
Ragažinskas, prof. A. Stonis, 
J. Čiuvinskas, Žibai.

Šiomis dienomis delegacija 
lankosi Urugvajuje, o ateinan 
čios savaitės pradžioje vyks 
į Argentiną ir kitas Pietų A- 
merikos valstybes.

S u e s o byla Saugumo
Taryboje

^Nepavykus abiems pusėms 
susitarti ir atsisakius Sues© 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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.

kanalo bylą spręsti ginklu, 
prancūzai su anglais kreipė 
si į Jungtinių Tautų Organi
zacijos Saugumo Tarybą.

Egiptas iš savo pusės pada 
vė skundą prieš Prancūziją 
ir Angliją, kad jos grasinan
čios ginklu. Dalyvauti disku 
sijose pakviestas ir Egiptas.

Saugomo Taryba stovi prieš 
nelengvą bandymą. Suderinti 
Egipto ir prancūzų bei an
glų nusistatymus vargu bus 
įmanoma. Viena ir kita pusė 
yra griežtai užsikirtusios ne
nusileisti Rusija, beabejo, 
palaiko Egipto pusę. Ameri
ka pasisakė už prancūzų ir 
anglų projektą, kad kanalas 
turi būt internacionalizuotas. 
Koks šios bylos bus galas,, 
sunku pramatyti Klausimas 
painus, ypač sveiko proto 
praktiški argumentai egiptie
čių nėra imami dėmesin. Se- 
kasčią savaitę jau daug kas 
bus paaiškėję.

— Vienas lenkų lakūnas, 
su karišku lėKtuvu, rusų 
“Mig 15” atskrido Oiandijon 
nusileido Bornholm saloje ir 
paprašė, kaipo politinis pabė 
gelis, prieglaudos Lenkų vy 
riausybė reikalauja ne tik 
lėktuvą, bet ir lakūną gražin. 
ti. Lėktuvą gražins, bei la
kūno ne. Tai jau trečias len 
ku lakūnas pabėgęs su lekiu 
vu ir minėtoje saloje nusi- ■ 
leidęs.

— Maskvos spauda pradėjo 
pulti Tito, kad jis netikras 
komunistas. Tarp Kremliaus 
diktatorių dar tebeina slapta 
tyli tarpusavio kova del pir
menybių

^Adkemar de Barros grizo.
Rugsėjo m. 26 d grįžo iš 

užsienio, į kur pabėgo balau 
džio mėn. davus S. Paulo gu 
bernatoriui įsakymą jį areš 
tuoti dėl Iškeltų bylu, Adhe 
mar de Barros Iškilmingai, 
dalyvaujant didelei miniai 
žmonių, S. Paulo aeroporte 
buvo sutiktas.

Adhemaro sugrįžimas tu 
rėš įtakos S. Paulo politikai; 
ypač kandidato parinkimui į 
prefeitus, nes S. Pauly Adhe 
raar de Barros sekėjų turi 
daug. Dalis spaud.apie buvusį 
S. Paulo gubernatorių visai 
nutyli. Apie jo sugrįžimą ne 
užsimena nė žodžio.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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pusi. 2 MŪSŲ LIETUVA 1956 m. rugsėjo 29 d-

Kaip lietuviai sutiko kardinote Piazza
(ELTA). Kard. Piazza, ku 

riam šv. Tėvo pavesta rūpin 
lis emigrantų ir pabėgėlių 
reikalais, 1956 VIII 25 buvo 
atvykęs i Muencheną, kur bu 
vo sutiktas Bavarų vyriausy 
bės atstovų ir buvo kard. 
Weudelio svečias. Rugpjūčio 
26 d. Ludwigsfelde šv. Onos 
bažnyčioje buvo garbingam 
svečiui suruoštas sutikimas, 
kuriame dalyvavo išimtinai 
tik tremtiniai ir pabėgėliai. 
Kardinolas atlaikė mišias, pa 
sakė pamokslą ir suteikė a- 
paštalinį palaiminimą tremti
niams, jų šeimoms ir perse 
klojamiems tautiečiams tėvy 
nėję, pareikšdamas viltį, kad 
visi vis tiek vieną kartą bus 
laisvi. Per mišias giedojo 
kiekviena tautinė grupė sa 
vo. tautines giesmes, o lietu

; viams tremtiniams
su giesmėmis atstovavo Mem 
mingeno «Darnos» choras, va 
•dovaujnmas M. Budriuno. Kar 
dinolui įžengiant i bažnyčią, 
choras sugiedojo Ecce sacer 
dės magnus, o per mišias lie 
tuviškai «Tėve musų» ir Di 
dis Dieve.

Paskiau salėje buvo sūruoš 
tas kardinolo priėmimas su 
spec, programa. Jos metu 
kiekviena tautybė per savo 
atstovus pareiškė svečiui 
sveikinimą ir pademonstravo 
savo tautinių dainų bei šo
kių. Lietuvių vardu sveikini
mo kalbą prancūziškai pasa
kė Dr. J. Grinius, išryškinda 
mas mūsų persekiojamų bro 
lių už geležinės uždangos, 
mūsų vyskupų ir kunigų nuo 
pelnus, taip pat kankinių, 
mirštančių už tikėjimą ir iš
tikimybę Bažnyčiai, nes žino 
ma, kad komunistų pastangos 
sudaryti okup Lietuvoje schiz 
mą yra nepasisekusios. Soli 
darumui su kenčiančiais tau 
tiečiais pavergtoje tėvynėje 
pareikšti, kaip simbolini iš 
tikimybės ženklą, lietuvių de 
legacija svečiui įteikė lietu
viškais ornamentais išdroži
nėta kryželį, Susijaudinęs 
kard. Piazza jį nabučiavo ir 
priglaudė prie Širdies. Savo 
padėkos žody jis vėl prisimi 
nė lietuvių delegato pasaky
tuosius žodžius ir kardinolo 
akivaizdoje lietuvių choro su 
dainuotąsias tris tautines dii 
nas Prie pasisekusio lietu
vių pasirodymo sutinkant au
kštą svečią orisidėjo PLB V o 
kieti jos krašto valdybos na
rys Dr J. Aviža ir Muenche 
no apylinkės pirm. kun. J. 
Tautkevičius.

Iš Muencheno kard. Piazza 
buvo nuvykęs į jam specia
liai suruoštą sutikimą Ukrai
niečių Laisvojo Un-to Muen 
ehene, aplankė vengrų ir len 
kų gimnazijas, o rugpjūčio 
28 d. - lietuvių Vasario 16 d. 

gimnaziją, kuri jį taip pat la 
bai gražiai sutiko ir supažin 
dino su lietuvių pasiektaisi
ais mokslą einant laimėji
mais. Vasario 16 d. gimnazi
jos iškilmėse iš VT dalyvavo 
URT valdytojas Dr. P. Karve 
lis. Svarbiausieji sutikimo mo 
mentai buvo perduoti radijo 
bangomis į tėvynę.

Kard. Piazza dalyvavo taip 
pat vokiečių katalikų dieno 
je Koelae ir buvo vokiečių 
vyriausybės svečias.

ŠOCIKAS ŠEŠTĄ KARTĄ NU 
GALĖJO SOVIETU

BOKSININKUS

(ELTA) Liepos 4-16 dieno
mis Maskvoje vykusioje spar
takiadoje lietuvis sunkaus svo 
rio boksininkas A. Šocikas, 
nugalėjęs rusus varžovus, šeš 
tą kartą iškovojo Sovietų Są 
jungos sunkaus svorio bokso 
čempiono vardą. Anksčiau 
penkis metus iš eilės Šoci 
kas buvo Sovietų Sąjungos 
sunkaus svorio bokso m ga
lėtųjų. Praėjusiais metais to
kiu nugalėtoju tapo lietuvis 
Juškėnas. Šiais metais vyku 
siose varžybose Sovietų Są
jungos sunkiojo svorio bokso 
nugalėtoju vėl tapo A. Šoci 
kas, šeštą kartą išeidamas 
laimėtoju.

Kitas lietuvis, pussunkaus 
svorio boksininkas Muraus 
kas. Maskvoje vykusioje spar 
takiadojo taip pat išėjo lai 
mėtoju, nugalėjęs rusus var 
žovus.

Krepšinio nugalėtoju tapo 
Latvijos vyrų komanda.

Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE 
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas 

Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,

Literatūros Vakaras»
Kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 d, 16 vai.

VILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJ.

Ivano rojus.

— Švento Kazimiero para 
pija Venecueloje. (ELTA) 
San Casimiro vardo miestely 
je, Venecueloje, parapijos baž 
nyčia yra paskirta Lietuvos 
globėjo švento Kazimiero gar 
bei. Šios bažnyčios altorių 
puošia švento Kazimiero sta 
tūla, į Venecueląiš Ispanijos 
atgabenta 1928 metais.

— Neleido lankytis Lietu 
voje, Latvijoje ir Estijoje. 
(ELTA) Siu meto vasarą gru 
pė Jungtinių Amerikos Vals 
tybių rabinų gavo leidimą lan 
kytis Sovietų Sąjungoje. Lan 
kydamiesi Sovietų Sąjungoje, 
Amerikos rabinai norėjo ap 
silankyti pavergtoje Lietuvo 
je, Latvijoje ir Estijoje. Ta 
čiau Baltijos valstybėse lan 
kytis Amerikos rabinams lei 
dimas nebuvo duotas, moty 
vuojant, jog Vilniuje ir kituo 
se Baltijos valstybių miestuo 
se, «smarkiai nukentėjusiuo 
se nuo buvusio karo», dar 
vis trūkstą viešbučių ir iš vi 
so karo sugriautas gyveni 
mas dar nesąs atsigavęs.

Nauji Sovietu užsimojimai, 
stasije ir zrnoniu peiksldi- 

ninm

(ELTA) Šie metai ypač gau 
sūs Sovietų Sąjungos komu 
nistų partijos ir vyriausybės 
nutarimais, susijusiais su žino 
nių perkeldinimu į Sovietų 
rytų ir Sibiro sritis.

Pirmoji tokia akcija buvo - 
jaunimo įpareigojimas vykti 
į šeštojo penkmečio statybas. 
Ši akcija alietė ir pavergto 
sios Lietuvos jaunimą, kurio 
iki šiol bent trys etalonai jau 
yra išsiųsti, daugiausia į Pav

Keturi nauji Amerikos darbininkų sindikatų pastatai Va 
šingtone - krašto sostinėje, kurie rodo nuolat stiprėjančią 
organizuota darbininkų jėgą.

(USIS)

õ- *♦» <>♦■ o

Leonardas Andriekus

ÍTEEUFLAf
Dangaus kraštelis prasivėrė —
Jį matė Dievo išrinktieji,
Jį matė visos lauko svėrės,
Kurios per vasarą klestėjo.

Ir aš skubėjau prie šaltinio 
Dulkėto veido nusiplauti. 
Tą dieną Viešpats atrakino 
Kiekvieną jurų sraigės kiautą.

Visiems užteko gryno oro, 
Visi .tą patį džiaugsmą gėrė — 
Pavirto žemė į altorių, 
Pavirto žvakėm lauko švėrės.

Kas benorėtų šiandien grįžti 
Į juru sraigės tamsų kiautą — 
Esu, kaip Kūdikis po krikšto, 
Malonės vandeniu nuplautas.

(Iš knygos «Atviros Marios»)

Jodavo aliuminijaus kombina 
to statybas ir tiesti geležio 
kelių Kazschstano stepėse.

Antroji šiemetinė Sovietų 
akcija - įpareigoti 45 000 jau 
nimo anglies kasyklų dar
bams Donbase Šitos akcijos 
pasėkoje jau daugiau kaip 
500 pavergtosios Lietuvos jau 
nuclių ir merginų buvo pri 
versti išvykti iš savo gimti

nės. :
Šių metų rugpiiičio 6 dieną 

Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos centro komitetas ir 
vyriausybė paskelbė nutari 
mą dėl «Alkanosios stepės 
dirvonų, esančių Uzbekijoje 
ir Kazachijoje, drėkinimo ir 
įsisavinimo medvilnės garny 
bai padidinti»

Nutarta 1956 1962 metais 
Alkanoje stepėje pastatyti ka
nalą su drėkinimo tinklu 167. 
800 hektarų žemių drėkinti, 
nutiesti kelių tinklą, elektros 
laidus, pastatyti gyvenviete? 
naujiems medvilnės soveho 
zams, kurių žemės plotai a 
piras su viršum 8.000 hekta 
rų. Alkanoje stepėje užsimo 
ta medvilnės gamybai įsisa 
vinti 300.000 hektarų žemės 
plotus

Šitam užsimojimui įvykdy 
ti nutarta,

(pabaiga 3 pusi.)

Kazys Ambrozaitis

Aukos ir Vilties Dienos.
ŽINOMIEMS IR NEŽINOMIEMS KOVOTOJAMS PRISIMINT 

PO 15 METŲ.

(pabaiga)

Prasideda dienos, kada sa
visaugą tik instinktas tvarko. 
Tai gražiausios valandos, ka
da su kovos draugais eini pro 
mirti ir jos visai nematai.

Nėra prasmės kalbėti apie 
sekančių kelių dienų ir naK 
lų įvykių chronologiją, tik 
reiktų prisiminti kritusius šio 
būrio draugus. Laimei, jų bu
vo nedaug Iš 300 registruotų 
partizanų žuvo tik keletas. 
Mačiau juos su šypsena ir 
džiaugsmu priimąnt įsakymą 

ir pro kareivių mases besis
kverbiančius su tokiu entuzi
azmu, kad atrodė, per vasa 
rojų brenda. Deja, entuziaz
mas ne visada padaro kūną 
neuerveriamą priešo kulkos.

šiandien grįžus mintimis į 
birželio 23 dienos Daugirdo 
gatvę, net šiurpas nueina. At 
vykus sekančiam būriui iš Vi 
lijampolės tada iki pietų net 
apie 15 šautuvų grobio turė
jom. O kaip? Išsidėstėm tarp
duriuose, eina pavieniai ka
reiviai ir čiumpi jo šauta va. 
Ko! tas susiorientuoja, tai nei 

šautuvo, nei to, kuris atėmė.
Pradedam veikti: apsaugoti 

krautuves ir kitą turtą nuo 
plėšimo, gelbėti nuo kareivių 
užpuolimų, gelbėti tiltus nuo 
susprogdinimo, mėginti paleis 
ti kalinius — vis tai i pirmieji 
uždaviniai. Tačiau ginklų or
ganizavimas pirmoj vietoj- 
Vienas gana jaunas studentas 
nuo Biržų net nemalsnumą 
turėjo, kuriuo teko visiems 
dalintis. Visų svajonė buvo 
įsigyti automatinį pistoletą. 
Jais daugiausia tik politrukai 
buvo ginkluoji, o tokį užka
binti buvo pavojinga. Tačiau 
ilgai laukti nereikėjo. Prošalį 
nuovados durių ėiną pasime
tęs karininkas su automatu 
ant peties. Rbkiškietis J. ir 
griebė už jo, tačiau diržas 
užsikabino, tai ir patį kari

ninką įtraukė į vidų. Paleisti 
jo nebuvo galima, nes galėjo 
nukreipti kareivius į mūsų 
namą. Uždarytas buvr į pro
vizoriškai paruoštą daboklę 
su kitais suimtaisiais beplė- 
šiant. Besidžiaugiant grobiu 
karininkas iššoko pro langą 
ir pabėgo. Keletą valandų te 
ko išsiskirstyti ir laukti, kad 
nebūtume išduoti Tai pavyz 
džiai ne darbams skaičiuoti, 
kurių buvo padaryta tada ne 
paprastų, bet tik prisiminimas 
to save užmirštančio entuzi
azmo, kuris šiandien jau dau 
geliui sunkiai suprantamas...

Skambina Vytautas is radijo 
stoties, tuoj pradėsią transli 
uoti, stotis esanti jau sukilę 
lių rankose. Ir man reikią sku 
bėti Į štabą, nes trūksta žmo 
nių. Einu iš Vilniaus gatvės 

į Savanorių prospektą. Kaž 
koks entuziastas, pastatęs rą 
diją ant lango, leidžia visti 
smarkumu Lietuvos himną. 
Ir niekad jis taip mielai nes
kambėjo, kaip tada.

Jeigu šiandien kai kas pra 
deda užsiminti, kâd neverta 
tada buvo sukilti, tai tik to
kie, kurie atbukę anam ty
ram entuziazmui, arba tie, kU 
rie anomis aukos ir vilties 
dienomis lindėjo po šluota.

Į Laisvę
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V1EJAJ EAEEIJEIMAJ
Kartas nuo karto atsilanko 

pas mane vienas ar kitas tau 
tietis su maždaug tokiu rei
kalu:

— Žinodamas, kad tautietis 
X pal&ik© gerus santykius su 
Tamsta, pasitikėjau juo ir į- 
teikiau jam nemažą sumą pi 
nigu, kad jis išreikalautų 
man... Be to, jis dar rodo kor 
teles ir telegramas Brazilijos 
respublikos Prezidento, minis 
terių ir kitų augštas pareigas 
einančių asmenų, kuriuose 
jis esąs jų sveikinamas - tai 
gi, palaikąs su jais graudžius 
Santykius. Bet štai, reika
las labai ilgai užtrūksta ir 
nebežinau ar ir toliau galiu 
pasitikėti piliečio X sąžinin
gumu.

Tokie klausimai, aišku, ne 
visuomet malonūs Todėl, pa
sinaudodamas «Músú Lietu
vos» redaktoriaus ge~a valia 
ir noru tautiečių turtą apgin 
ti nuo išnaudotojų, pareiškiu 
visiems suinteresuotiems:

Iš principo, kaipo Katalikų 
Bažnyčios kunigas, neatstu
mia nuo savęs nė vieno as
mens manęs jieškančio, ne
kreipdamas dėmesio ar jis 
geras ar blogas, iki tam ti 
kros ribos. Esu įsitikinęs kad 
žmogus, kol gyvas, gali atsi 
versti ir pasitaisyti. Todėl su 
visais reikia šventos kantry
bės ir, kartais, net nusižemi 
nirao Man nesvarbu, kad už 
ta vienas ar itas asmuo iš 
manęs gal pasijuokia ir net 
bloyai apie mane pagalvoja 
Man svarbu, ir labai svarbu, 
kad kuo daugiausia ‘žmonių
patekti; j amžina laimę ir, 
k d tokiu būdu, būtų padidin 
ta Viešpaties išorinė garbė. 
Dėl Dievo garbės ir žmonių 
amžinos laimės, tegu a p e 
mane mano kaip kam pat n- 
ka.

Noriu nriminti gerb. skauy 
tojams, kad ir Viešpaties Jė 
zaus išrinktųjų tarne buvo 
vienas neištikimas, kuris par 
davė patį Viešpatį, atiduoda 
mas jį mirčiai. Todėl, ger- 
biamie i. nors beveik visi ku 
rie palaiko ryšius su manim 
yra geri ir pilno pasitikėji
mo bei garbės verti lietuviai 
ir katalikai, gali pasitaikyti 
ir vienas toks kurį reikia my 
lėti nes taip Viešpaties įsa 
kyta - b°t su kuriuo reikia 
labai atsargiai elgtis, nes 
daug blogo galima nuo jo su

(pabaiga iš 2 pusi)

«Įpareigoti Vyriausiąją dar 
bo rezervų valdybą prie TS 
RS M'nisterių Tarybos nusi 
ųsti 1956 1963 metais iš as 
menų, baigiančių žemės ūkio 
mechanizavimo mokyklas, a 
matų mokyklas ir darbo re 
zervų mokyklas, į naujai or 
ganizuojamus tarybinius ūki 
us ir statybos organizacijas 
Alkanojoje stepėje 24.400 
mechanizatorių ir kvalifikuo 
tų stutybos darbininkų».

Jau šiais metais užsimota 
j Alkanosios stepes dykumas 
išsiųsti 4.400 specialistų 1957 
metais jau busią išsiunčiama 
5 000 specialistų, baigiančių 
mokyklas.

Naujasis Sovietų nutarimas 
palies tam tikrą skaičių ir pa 
vergtosios Lietuvos jaunimo. 
Net ir tuo atvejų, jei komu
nistų partijos spaudimo pasė
koje jaunimo išsiuntimas bū
tų vykdomas vadovaujantis 
proporcingumo dėsniu (nuo 
tam tikro gyventojų skaiči
aus, pareikalaujant atrinkti 
ir išsiųsti tam tikrą žmonių 
skaičių), šiemetiniai bolševi
kų paskelbti užsimojimai pa
liestų mažiausiai 8.0Ô0 paverg 
tosios Lietuvos jaunimo. 

silaukti. Kartais aplinkybės 
gali būti tokios, kad atsiran
da reikalas glaudesnius ry
šius su tokiu žmogum nu
traukti. Taip dabar ir man 
buvo reikalinga, nors ir toli
au už to asmens sielos laimę 
meldžiuosi.

Rodosi visuomet patartina 
atsargiai elgtis su tais, kurie 
dėl savo idealinių ir krimina 
linių nusikaltimų net vardą 
ir pavardę turi pakeisti, kad 
padorių žmonių tarpe galėtų 
gyventi. O turintieji reikalą 
su tokiais asmenimis gali pri 
siminti, kad, retkarčiais, ir 
nesąžiningas asmuo sąžinin
gai pasielgia.

Kas dėl minėtu vizitinių 
kortelių ar telegramų: Jeigu 
gerb. skaitytojai norėsite, 
pasiųskite p. Respublikos Pre 
zidentui, pp. Ministeriams, ir 
pan. kokios didesnės šventės 
proga (pav Šv. Kalėdų ir Nau 
jųjų Metų) sveikinimo laiškus 
ar telegramas Ir būkite ti
kri, kad minėtų augštų parei 
gūnų sekretoriai atsius Jums 
padėką vizitinės kortelės (kal
tais net autografuotos) arba 
telegramos formoje Nesvar
bu, kad. gal, esate paprasti 
darbininkai • minėtiems as
menims mandagumas irgi pri 
valomas, o korespondencija 
jiems nieko nekainuoja, nes 
yra laikoma kaipo oficiali. 
‘Kuomet, jeigu nesąžiningi bu 
site, galėsite net į užsienio 
laikraščius įdėti, kad Jūs esą 
te tokie svarbūs, kad net 
valstybės Prezidentas, Minis 
teriai ir kariuomenės genero
lai Jus sveikino Panašų da 
lyka jau teko matyti

Kum Antanas Apsenka
(D. Estanislau, O.S.B.)

Red. pastaba: Redakcija 
spėja, kad tas “tautietis X” 
apie kurį rašo Kun. A. Au- 
senka, bene bus Meldutis 
Laupinaitis

■

Antras atviras laiškas ge
nerolui N. F. Michailovui.

Gegužės 11 ta pernai pas
kelbė DAGĘNS NYHETER 
mano atvirą laišką generolui 
kaipo «Už sugrįžimą į tėvy
nę» komiteto pirmininkui. Tai 
buvo atsakymas į paraginimą 
bolševikinio smurto išeiviams 
grįžti «tarybinėn tėvynėn». Iš 
savo pusės raginau generolą 
susirinkti savo mums visiems 
nepaprestai svetimą komite
tą, susikviesti visus okupaci 
nius organus su jų policiniais 
ir kariniais pabūklais ir neš
dintis atgal savo pamirštoj) ir 
apleiston tėvynėn, kurią, ne 
dėkingų sūnų dovanai išsifl 
gusios, skalauja Volgos ir Do 
no upės.

Į mano laišką generolas ne 
atsiliepė. Nepastebėjau, kad 
butų paklausyta ir paraginimo

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

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

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

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

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

Petras Babickas

Kariu E)aiua
Pajūriais, pamariais
Joja šaunių karių pulkai.
Skamba daina
Juros banga —
Amžiais bus laisva Lietuva.

Saulės spinduliais nušviesti, 
Vėjo glostomi nuo marių 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais Jaukais.

Jojam mes pro gelmes,
Jura - mums kelias platus,
Su šypsena,
Karo daina
Skiname į laisvę kelius.

Kelias tolimas, bet mielas,
Džiaugsmas kuria dainą sieloj, 
Mes žygiuojome pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukas

Pajūriais, pamariais
Joja šaunių karių pulkai,
Skamba daina
Juros banga —
Amžiais Dus laisva Lietuva!

(Iš knygos «Toli nuo Tėvynės»)

anksčiau grįžti savo sovietu 
nėn tėvynėn, nei mus ragi
nus grįžti okupuoton Lietu
von, savo laikraštuką dabar 
jau lietuviškai verčiamą ir 
atrodo leidžiamą kas savaitė 
generolo komitetas siuntinė
ja man kaip ir kitiems lietu 
viams svetur ir toliau. Ir man 
kaip ir kitiems pavogtu adre 
su, naktį įsiplėšus kurion lie 
tuvių organizacijų.

Nejau generolo nesusivok
ta ligi šiol, kad tas laikrašti) 
kas savo iš rusiško kerėbliš 
kai verstu pavadinimu. «Už 
sugrįžimą į tėvynę“ savo pil 
ka menkute išvaizda, bolše
vikiška,! prolekullišku stilium 
ir vieni! melų turiniu ilius 
truoja generolą patį? Kaip ir 
kitus tikrus bolševikus ir vi
są bolševikinį režimą, galio
jančių sutarčių laužymu, smur 
tu ir klastotais rinkimais pa
grobusį Lietuvą ir visą eilę 
kitų nepriklausomų valsty
bių.

Mes sviedžiam ta laikrašL 
palaikį šiukšlynan kaip šlykš 
čia, purviną skepetą. Jis pri 
mena mums nei sarmatos, nei 
jokios morales neturinčius 
svetimo turto, svetimų kraš
tų grobikus ir laisvę mylin
čių, nekaltų žmonių vagius ir 
žudikus. Mes sviedžiam jį, 
kaip mūsų tėvai ir' seneliai 
sviesdavo ugnin ar šiukšly
nan jiems brukamas rusiško

mis raidėmis maldaknyges ar 
rusiško kvapo ir spalvos ru
siškus kalendoriusJr brošiū
ras.

Užsimovęs gumines piršti
nes, žmogus kartais atplėši 
uždarau vokam kaip vogtą 
daiktą įdėtą, šviesos bijantį 
ir riogliškai skambantį “Už 
sugrįžimą į tėvynę”. Ką ten 
pamatai be blogo popierių ir 
nabagiškų, visados tų pačių 
išprievartautų šypsenų foto 
grafijų? Pigi nieko neparem 
ta propaganda apie “didelius 
laimėjimus ūkio ir kultūros 
srityse”. Kokie tie laimėjimai 
štai parodo švedų spauda, su 
neseniai Rygą lankiusiais šve 
dų karo laivais Latvijoj pasi 
untusi savo korespondentus 
ir fotografus. Šiandieninė Ry
ga, tai iškrypusios, išduobė 
tos gatvės, nutriušę namai, 
išalkę ir apiplyšę žmonės, 
tuščios krautuvės, kalėjimi- 
nė nuotaika. Kraštas: nesėti 
laukai, o jei kur ir apsėta, 
blogai užderėta, Į šmėklas 
panašūs užsilikę gyvuliai, - 
kaip ir patys sukolchozinti 
ūkininkai. Visai kaip plėši
kams nusiautus Latviją. - Lie 
tuvoj matyt bus dar blogiau, 
- ten nei nedrįstama kviestis 
užsieniečių ir pavažinėti jų 
po kraštą.

Visur iš “Už sugrįžimą i 
tėvynę” šabloninių pavaizda 
vimų vienos kitos Lietuvos 
vietovių ar «kolūkių» kyšo 
didžiausiu grobiko ir istorijos 
didžiausio žmogžudžio ryški
os pėdsakos: Stalino gatvė, 
Stalino aikštė, Stalino vardo 
fabrikas. Stalino kultūros na
mai. Stalino vardo “kolūkiai” 
kitais žodžiais ūkininkų kon 
centracijos stovyklos.

Bolševikų partijos vadas 
Chruščiovas pats savo ilgam 
pranešime partijos suvažiavi
me žiemą pripažino ir įrodė, 
ką visas pasaulis jau seniai 
žinojo, kas būtent tas Stali
nas. Tikrumoje analfabetas, 
neregėtas egoistas, nesveiko 
proto žmogus, įsivaizdavęs 
kad jis genijus ir be atodai
ros iš visų reikalavęs, kad 
būtų garbinamas kaip virš

žmogis - pagrindinė visiško 
bepročio ypatybė - ir žvėriš 
kas žudikas net savo artimi
ausių ir ištikimų bendradar
bių. Ar ne būdinga, ar ne 
simboliška visam okupacini
am režimui Lietuvoje ir ge
nerolui su komitetu, kad to 
bepročio vardu dar ir šian
dien tiek daug kur operuoja 
ma ir afišuojamas!? Iš kitos 
pusės, jūsų akimis žiūrint, 
gal gi ir saugiau. Nežinia kuo 
rytoj savo netikėtų ir nenu 
matytų įpėdinių gali būti pas 
kaityti Chruščiovas ir Bulga 
ninas ir generolas N. F. Mi 
chailovas pats.

Generolo ir skurdaus lai 
kraštuko inteligentiškumą ge 
rai parodo tvirtinimas, kad. 
kas nenori okupuoton Lietu' 
von ar «tarybinėn tėvynėn» 
grįžti ir kitus perspėja, «tas 
dirba už amerikoniškus pini 
gus». Kaip pašėlusiai piguU 
Lyg lietuvis savo sveikos gal 
ves neturėtų, nemylėtų lais 
vės, nebranginfų savo toli 
mos ir netolimos nepriklauso, 
mos praeities ir nepažintų: 
bolševikų. Dėl savo tautos 
laisvės ir nepriklausomybės” 
gyvybę ir turtą aukodami lie 
tuviai kovojo su kryžeiviais, 
kalavijočiais, lenkais, totori 
ais ir rusais Katarinos II ros, 
rusų pavergta, su okupacinės 
jėgos persvara nesiskaityda 
ma lietuvių tauta sukilo 1831,' 
1863 ir 1905 metais. Privers 
ti, nuo rusų budelių ir Kibi 
ran gaudytojų bėgo svetur 
generolas Gelgudas, Jonas 
Basanavičius, Jonas Šliupas, 
Ernestas Galvanauskas, Anta 
nas varmus ir tūkstančiai 
tūkstančių kitų lietuvių. Paga 
Jiau pats Vincas Krėvė, kuris 
kokį laiką manė, kad su bol 
ševikais nereikėtų atsisakyti 
bendradarbiauti, kad jų para 
šui ir garbės žodžiui Lietu 
vos nepriklausomybę gerbti 
reikėtų patikėti Lietuvos 
kvislingo Sniečkaus brolis ir 
motina bėgo Suprantama ko 
dėl. Bolševikai pasirodė esą 
tie patys kaip 1918 1920 me 
tais, pasirodė esą tikrais Cin 
giskano ir Tamerlano pavel 
dėtojais. Grįžtumėm Lietuvon 
tuojau pat, jei žinotumėm, 
kad jūs išsinešdinsit, arba jei 
turėtumėm kiek kariškos jė 
gos, kuri mus įgalintu prade 
ti šventą tėvynės išlaisvini 
mo karą.

krokodilo ašaras lieja “Už 
sugūžimą į tėvynę” dėl vifi- 
co Krėvės ir Juozo Bagdono 
liūdno likimo ir vargo mirti
es Amerikoje. Jei tie du gar 
bingi ir savistovaus proto vy 
rai nebūtų bėgę svetur, ka
žin ar jie būtų salaukę ir to 
kio amžiaus ir natūralios mir 
ties. Juk kas atsitiko su Liu 
du Gira ir Petru Cvirka, jau 
nesnio amžiaus žmonėmis, ji
ems bolševikams parsidavus? 
Kas atsitiko su Baliu Sruoga 
kurį jūs sunkiai sergantį pat 
sivežėt iš Stutthofo ir nelei
dot vykti į Vakarų Vokietiją 
pas laukiančią žmoną ir dūk 
terį? Ką padarėt su. Stasiu Ši 
lingu ir visa jo šeima? O jis 
juk buvo vienas iniciatorių 
1924 metais Lietuvoj steigti 
draugiją lietuvių artimesnei 
kultūrinei pažinčiai su Sovie 
tų Sąjungos tautomis.

Jūs išvežėt negirdėtoms 
kančioms ir vergų darbams 
Sibire ar išžudėt lietuvius, 
kurie gindami nepriklauso
mas Lietuvos teises nuošird
žiai siekė gerų kaimyninių 
santykių su jumis kaip nepri 
klausomi su nepriklausomais. 
Jūs juos išžudėt, kaip jus 
išžudėt šimtus tūkstančių sa 
vo partijos ir milijonus rusų 
inteligentuos ir rusų ūkinin
kų bei darbininkų nenusto
jusių galvoti savistoviai. Ki
ekvienas jūsų žodis, tai me-

(pabaigą 6 pusi.)
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Dievobaimingas Vaikelis
(pabaiga)

— Matai, velneli, — atsakė 
ligonis; -- dėl sirgimo, rods, 
nesirgau taip, kad gulėčiau, 
bet ne kartą gumbas mane 
varstė ir galvą skaudėjo.

— Taip sargalioti kiekvie
nam atsitinka, — tarė vėl
inąs, — tačiau kiti nesiliauna 
pasninkauti. Bet parodyk man 
vyskupo raštą.

Bajoras tuojau siekė po pa 
galvio ir ištraukęs įdavė. Kip 
šas uždėjo ant savo nosies 
šikšnos akinius, persikreipęs 
tarsi žleboriojo, tačiau, pers
kaityti nesugebėdamas, tarė:

— Čia, rodos, lotyniškai v- 
ra parašyta: aš senovėj, dan 
guj būdamas, mokėjau tą kai 
bą, bet užmiršau. Mes, nukri 
tę į pragarą ir tapę; Dievo 
priešininkais, nebekalbam lo
tyniškai, bet mangoliškai.

Paskiau pridūrė:
— Bajorėli, nelaimingas e 

si, — tiesiau sakant, nemoku 
skaityti: aš nekaltas, kad, tau 
mirštant, Liueiperis pasiuntė 
manė mulkį, nemokytą

Po to šnekesio beregint mi 
rė bajoras Velnią regėjo ir 
šnekesį girdėjo vienas tik Ši
melis, kurs namo išėjo nuliū 
dęs ir neveikiai savo regėji
mą kunigui papasakojo.

Dar vieną kartą Šimelis nu 
vyko j Vabalininkų bažnyčią, 
klaupės ir karštai meldės. 
Jam beklúpant, atėjusi jauna 
ir graži mergelė stojo prie 
klausyklos o ant jos sprando 
kipšas, it beždžionė, sėdėjo. 
Tuo tarpu jos angelas sargas 
atstu topsojo. Šimelis, prie 
jo prilindęs, klausė:

— Kodėl tą mergelę taip 
kipšas apsėdo?

— Dėl to, jog ji juoba my
li savo kiiną, nekaip Viešpa
tį ir savo sielą, — atsakė an
gelas o

Mergelei atlikus išpažintį, 
kipšas brinkt nukrito ant že
mės, pažvelgė į ją su žvairo 
mis akimis, mojavo su deši
ne ranka ir sakė:

- Na, na, vaipais dabar ir 
miauzgi, kaio'katė. Ilgam bus 
tavo pataisa? Šiandieną pat, 
namo grįždama, susitiksi su 
tais pačiais, — bus vėl niau
rios mintys, o aš antrą atve 
jį sėsiu tau ant sprando.

Tuokart angelas, prisiarti 
nęs prie mergelės, nuvedė ją 
prie Švenčiausiojo Sakramen 
to.

Kitą sekmadienį nuėjęs į 
bažnyčią, Šimelis pamatė tą 
pačią mergelę, neinančią iš
pažinties, ir tris kipšus, jai 
ant pečių betupinčius. Vėl 
prisiartinęs prie jos angelo 
sargo, Šimelis klausė:

— Kokia nelaimė užtiko 
mergelę?

— Oi, broleli mano, ko aš 
nedirbau!? — atsakė angelas. 
— Kiek kartų ją daryti: su vi 
sa sivo širdim smeigiąs prie 
paleistuvysčių, dėl to tai mū 
sų neprieteliai, kipšai, gavo 
viršų.

— Nejau ji nebegali pa 
mesti savo nedorybės? — 
klausė Šimelis.

— Dėl galėjimo gali, — at 
sakė angelas, — bet tol ne
sigailės, kol atsitrauks nuo 
savo paleistuvystės draugu.

Ne per toli nuo Dumbliūnų 
yra sodžius, Morkūnais vadi 
namas: jame gimė kampinin 
ko, arba įnamio, žmogaus vai 

kelis, kurs prie šv. krikšto 
gavo vardą Tomas. Kaipo ne 
turtingų tėvų vaikas nieko 
gero neišmoko, bet nu© ne 
mokytų bernų prisiklausė bi 
aurių bjauriausių, pagaliau, 
maskolinių žodžių, kuriuos, 
nors nesuprato, tačiau be 
pertrūkio minėjo: barstė su 
šimtais ir su tūkstančiais vėl 
nių. Jei kas kuomet jį pers 
pėdavo, tuojau atsakydavo:

— Tu čia mane mokysi da 
bar?! Eik sau po šimto velnių!

Taip barškindamas, visiems 
išmintingiems įkyrėjo. Dievo 
baimingi ūkininkai nebenorė 
jo Tomelio nė samdyti ir sa 
k ė:

— Kas gali tokį kęsti sa 
vo namuose? Išmokys mūsų 
vaikus visokio talalavimo pik 
to

Vienok Tomelis, to neveiz 
dėdamas, laidine be galo sa 
vo liežuvį ir tarės išmintin 
gai darąs.

Netikėtai Tomelį užtiko Vi 
ešpaties ranka: beregi i išėjo 
iš proto: vien jam rodės a p 
šokui stovį velniai Kaži kuo 
met klausė jį šeimininkas:

Parodyk man, kame tie 
nelabieji

— Ar nematai: tasgatis, ke 
turi tuoi ant pečiaus, it iuod 
Varniai, keturi kerčiose murk 
so, it beždžionės, o dar vie 
nas stypso prie pat manęs, 
it vokietis, tik su ragais ir su 
uodega.

— Ką jie tau daro? — kiau 
sė šeimininkas

— Jie vien man tauzija: 
«Tu mus žudai, tu mums pra 
gare atilsio neleidi, ir šunes, 
vien siundai, kad tą pagautu 
mėm, tam sprandu nusuktu 
mėm: dar ne viena, antrą siu 
ntinėji, bet šimtais ir tūks 
tantimis! Mes, nulėkę, ran 
dam tuos žmones angelų sar 
gyboje, niekuo nekaltus: grįž 
tam su tuščiomis rankomis, 
it grobą putę, o mūsų žygis 
eina į niekus! Štai, dabar a 
tėjai į pat kirtį: nuvesim ta 
ve pragaran ir duosim, ką 
patys turim, tai yra ugnies 
su 'derva».

Girdėdamas tai, šeiminio 
kas ir pats nusigando, bet 
nesumanė ko daryti.

Šimelis, tai pajutęs, ėjo Ii 
genies lankyti, o patyręs į 
dėm taip esant, kaip buvo 
girdėjęs. įsivedė sergantį į 
kamara, puolė ant kelių ir 
karštai meldė Viešpatį, kad 
Tomelį išgydytų. Per Viešpa 
ties Dievo malonę Tomelis 
beregint išgijo. Tuokart Si 
mel'S tarė:

— Tomeli, tavo neplautas 
liežuvis buvo užtraukęs ant 
tavęs tą baisią nelaimę: eik 
išpažink savo kaltybes ir su 
lig tuo kartu liaukis. >

Paklausė Tomelis, dailiai 
atliko išpažintį ir niekuomet 
su tokiais bjauriais žodžiais 
nė tepti nebesitepė. Taip rei 
kia padaryti ir kitiems, ge 
bantiems keikti.

Vieną kartą tėvas. į Kupiš 
kio jomarką važiuodamas nu 
sivežė ir Šimelį vežimui pri 
veizdėti. Žmonių jomarke bu 
vo į keturias tūkstantis. Blai 
vysta dar Lietuvoj nebuvo 
įvesta, todėl žmonelės gėrė 
senu papročiu po smukles, o 
vakarop, su nosimis ardami 
šlitiniavo. Šimelis pamatęs 
angelus sargus, vis truputį 
atsitraukusius nuo savo žmo 

nių, prisiartino prie jų ir 
klausė, dėl ko jie taip darą.

— Eik, broleli, — atsakė 
angelai, — mūsų girtuokliai 
velniams visai atsidavė, mū 
su visai nebeklauso.

— Bet ir velnių čia nore 
giu, — tarė Šimelis.

- Ar nematai: vienas, it 
juodvarnis, tupi ant visų di 
džiosios smuklės ir savo sna. 
pe turi taurelę, kaip tiktai su 
ja pabrazdena, tuojau visi 
girtuokliai klauso. Pragaro 
paukščiai, tai žinodami, vie 
ną tik kipšą, pasiuntė į jomar 
ką, nes žinojo ir tą visus pa 
gundinsiant. Reikia žinoti ir 
tai, jog visi žydai velniams 
tame dalyke padeda, o kar 
tais jie juoba dar geba pa 
gundinti žmones, nekaip pa 
tys kipšai, nes piktos dvasios 
į namus degtinės neneša nei 
gi duoda skolon, o žydai vi 
sa tai daro. Tiesą pasakius, 
kalti yra ir kunigėliai tame 
daikte: numano girtuoklius 
vėl gersiant, uždsvę keletą 
poteriu, tuoj? u išriša. Bet ar 
žinai ką? Artinas laikas, ku 
riame Viešpats keta gerian 
tiems suteikti ypatingą malo 
nę, tai yra žada apskelbti 
per kunigus suotinę blai 
yvs’ę- mums rodos tuokart 
visus pamesiant girtybę.

— Jūs, angelėliai, turit ži 
noli, kaip kenčia pragare 
tuokliai? — dar tarė Šimelis.

Dėl žinojimo žinom, bet 
kas gali taip apsakyti, kaip 
yra nelaimingame pragare: 
neduok Dieve nei patirti nei 
regėti!

— Sitai, — sakė vienas an 
gelas, -- nesenai turėjau sa 
vo sargyboj girtuoklį: tas, 
miręs, kad pakliuvo į praga 
rą, beregint keturi velniai į 
jį sukybo. vienas jį turėjo, 
antras su degančiomis renlė 
mis trešku jo nosį ir aukštyn 
pakėlė, trečias įspraudė į jo 
dantis plačia geleži ir išž'o 
dė. o ketvirtas nylė jam i nas 
rus verdančią derva su siera 
Paleistas, girtuoklis vainė-, 
čiaudėjo, raukės ir spjaudė. 
Bet ka jau. vargše, beišspiau 
si! Tuojau pradėjo vaitodamas 
šaukti;

— Prakeiktas žmogus, kurs 
išrado degtinę su romu! Pra 
keikta "mlanda. kurioj pirma 
karta paragavau degtinės! 
Prakeikta motina, kuri nati 
man mažam davinėjo degti
nės! Prakeiktas tėvas kurs, 
gerdamas, savo nnveizdu trail 
kė' mane į girtybe! ' pakeikti 
žydai, kurie dėl savo pelno 
kaišė man degtine! Prakeikta 
valanda, kurioj užgimiau! « , ..Jo ta vaitopma girdėdami, 
kipšai tyčiojos ir tarė:

— Gerai, gerai; čia pas 
mus per amži is būdamas pri 
sikeiksi kiek tinkamas!

Dar vienas kipšas tarė,
— Ar žinot ka? Tas žmo

gus gebėjo svečius girdyti, 
dabar pats yra mūsų svečias 

- pavaišinkim jį antrą kar 
tą!

Lai- roję Lietuvoje statyti lėktuvai, išrikiuoti aviacijos šventės metu...

r Viktoras Šimaitis

ERELIS
Kalnuos jis lizdą suka, 
Nemėgsta slėnių rūko 
Ir vengia debesų.
Dangaus žydrynėj nardo, 
Kur nieks rimties neardo, 
Kur laisva ir šviesu.

— Aukštyn, aukštyn! Į saulę!
Per mažas man pasaulis, 
Per daug tvirti sparnai. 
Palikęs žemės žiedus 
Padangėj laisvę giedu, 
Jį ją kylu tenai.

Tiktai strėle pašautas 
Krintu iš aukšto skliauto 
Ir žemėn patenku, 
O kol žaizda užgyja, 
Pakalnėse vergiją, 
Pakelt sunku, sunku.

Esu aš laisvės paukštis, 
Mane vilioja aukštis 
Ir žavi tik kalnai.
Aukštyn, aukštyn — į saulę, 
Per mažas man pasaulis, 
Per daug tvirti sparnai.

IŠ MOKINIO DIENORAŠČIO

Šiandien pradžia naujųjų 
mokslo metų ir mano pirmoji 
diena aukštesniajame skyriu
je. Besirengiant iš namų į 
kyklą tėvas man kalbėjo;

Beregint vėl keturiese su
kibę, it pirma, pylė jam į 
gerklę pragarišką savo geri 
mą, ir, kaip dažnai kas gėrė 
ant žemės, taip dažnai tą 
vaišino.

Oi, kad tie menki žmonės 
ben truputėlį, kas jų laukia 
numanytų, nė skersi į smu
kles neveizdėtų! Vėlai susi
pras, bet laiko neberas.

Jomarke bebūdamas, Sime 
lis truputį įšalo, todėl, namo 
parvažiavęs, įsirgo. Lig laiku 
pasisakė tėvams nebetversias 
Parvedino kunigėlį. Atlikęs 
išpažintį, Šimelis priėmė Šven 
čiausiąjį Sakramenta ir pas
kutinį patepimą Tain j kelio 
nę pasitaisiusį linksmino an 
gėlėliai, kurių kas dieną jis 
matė Sirgdamas nei dejavo 
nei vaitojo, bet sakė,

— Laimingas esmi, einu pas 
geriausią savo Tėvelį!

Dvejetą savaičių pasirgęs, 
dailiai numirė. Bepigu buvo 
numirti vaikeliui, kurs dar 
sveikas būdamas, regeio dan 
gaus gyventoju!

Šiandien visi mokosi: dar
bininkai, atidirbę aštuonias 
valandas, vakarais eina mo
kytis šiokią dieną, tie moko 
si sekmadieniais, kareiviai, 
grįžę iš savo mokslo, stveria 
si knygų».

«Kai tu eini mokytis, tuo 
pačiu laiku ir tame pačiame 
mieste dar keli vaikų tūks
tančiai skubinas į mokyklas. 
Dar ne visa: daugybės vaikų 
visose pasaulio šalyse kas 
rytas eina į mokyklas: ramiu 
ose kaimuose ir tri.k-mingose 
miestuose, pajūriuose ir pae
žerėse saulės kepinamuose 
kraštuose ir amžinojo šalčio 
šalyse, visur mokosi vaikai».

«Tie vaikai įvairiai apšilai 
sę. kalbasi įvairiomis kalbo
mis, bet visi tie vaikų milijo 
nai ištroškę mokslo».

«Vieni jų pėsti eina, kiti 
rogėmis, ratais, ar geležinke 
liais važiuoja, treti laiveliais 
plaukia, ketvirti pačiūžomis 
čiaužia, bet visi jie knygomis 
nešini rankose skubinasi į 
mokyklas».

«Prísístatyk dabar, kokia 
mokinių daugybė mokosi pa 
šaulyje! Ir tu esi jų tarpe. 
Jei taip nesimokytų, žmonės 
pamirštų visus mokslus ir 
dailę, pavirstų laukiniais žmo 
nėmis. Mokslas - šviesa: jis 
visa mūsų viltis ir laimė Drą 
siau pirmyn, mažuti didžiausi 
os kariuomenės kareivi!»...
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Restoranas Jjurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai oasaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžiu 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.

MUSŲ LIETUVA pusi. 5

j" MHHMM

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 -- São Paulo

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO m
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ

w Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
m Įvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 

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

S ISSIMOKEJIMUI.

t..

g Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

fš nu in n> m m m anuHinii m <n m iiunm inieimiiwi Miltuosi m «1 «■ u « mt 11 « i> 1 r šfl
š |

I ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» i
= z

I IRMÃOS BAUZIS f
S R«tl>tr«do no C. R. C; *ob o n.o 551 =•

I Pra9a São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo į
| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
S Transferencias de firmas 
I Con t,rat. na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
į Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais 
1 HORÁRIO das
1 

1» l# IV m IV IV I* l» dl 1M I» ll>

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

8 às 19 horas.
m minui n iriu win m m j i i i i s i i i

MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadienį prie.

Madeiras do Brasil

PRANAS & ČIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 52-0229

bažnyčios pas spaudos platin 
tojų 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.

hukbmhb
Nori, kad «Musų Lietų 

va» butų lietuviškojo gyveni-- 
mo veidrodis? •

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

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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1KA4ÃCJ CAKTOfTO l™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įt-ž-mogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Â O PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassberg, buteliais 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,

yra gerti alus MOSSORO,

702 - Fone: 51- 4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VISI DALYVAUKITE ŠEIMYNIŠKAME
BOM RETIRO LIETUVIŲ

VAKARE
Vakaras įvyks š/m. spalio mėnesio 14 d. 

“Laso-Brasileiro" salėje. R. da Graça, 608.

Vakaro pradžia 3 vai. p. . Meninė programa 6 vai. 
Programą išpildys Bom Retiro lietuviškas jaunimas 

talkininkaujant zeliniečiamsPRADĖTA STATYTI KLEBONIJA

PROJEKTAS

AUKOKIME KLEBONIJOS 
STATYBAI 

i
Šią savaitę buvo pradėti 

I naujos klebonijos statybos 
darbai. Nuo geraširdžių auko 
tojų pareina kada šis darbas 
bus galima užbaigti. Lietuviai 
kunigai prašo visus galimai 
ir greičiau aukoti Kleboni
jos Fondui. Kas duoda laiku, 
duoda dvigubai-

Paskutiniu laiku fondui au
kojo:

P R. 1 000,00, Petras Ba- 
reišis 1.000.00, Ona Jočienė 
200,00. Juozas Misiūnas 1 000, 
00, Jonas Kazlauskas 500,00, 
Š. M. 200.00, Adomas Kietis 
(Curitiba) 500,00, R 50,0G. Po 
vilas Dirsė 1 000,00, Silvas 
Rukšėnas 100,00, Kazekevi- 
čius Mykolas 200,00 Stasys 
Krumzlis 1000.00, Uršulė Grim 
žienė 200.00, Karolina Maka- 
revičienė 100,00. Lipickiai 
300,00, Marija Petravičienė 
200,00. Milčiukas 100,00, Vi 
siems už aukas didelis ačiū

PAIEŠKOJIMAI

Paieško, Ona Eidukaitienė, 
gyvenanti Kanadoje paieško 
savo sesers Emilijos Bludžiu 
vaitienės ir jos vaikų, gyve 
ausiu Vila Maria, rua Severa 
94 ir 18 nr

Escritório IDEAL de Cantabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojara dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam 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)

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir quo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

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.

Leokadija Penkauskienė - 
Murauskaitė duktė Antano ieš 
ko adreso ir informacijos a- 
pie gimines išvykusius iš Lie 
tuvos j Braziliją 1926 m : Ago 
ta Murauskaitė - Muller, dūk 
tė Antano, gimusi 1911 m, 
Juozas Murauskas, sūnus An 
tano, Jonas Murauskas, sūnus 
Antano.
i Teresė Katinskaitė - Šva
žienė paieško Juozo ir Domi 
ninku Katinskų, gyvenančių 
S. Paulo mieste.

A. Palvenis paieško Jono 
Blaževičiaus Juliaus Ulevi
čiaus ir Jono Meškausko, pa 
ieško iš Lietuvos vjadislova 
Ulevičiūte

Prašomi atsiliepti taip pat 
ir Kazimieras Samburas, Juo 
zas Kirvelaitis, Antanas Nau
džius

Turintieji žinių apie paieš 
komus asmenis prašomi pra 
nešti kun. P. Ragažinskui.

Stud. Br Skadas paieško 
Antano Šimaičio ir Oles Ši
maitienės. apie 1929 m. išvy 
kusius Argentinon. Turintieji 
apie juos žinių prašomi pra
nešti šiuo adresu. Bronius 
Skadas, Rua Cel. Feijo, 307, 
Floresta, Porto Alegre, R.’ 
Grande do Sul.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

SÃO PAULO IR RIO DE JA
NEIRO LIETUVIAI SUSITIKS 

APARECÍ DO J E

Gruodžio m. 2 d. yra numa 
tyta suruošti São Paulo ir 
Rio de Janeiro lietuvių susi
tikimą Brazilijoje šventovėje 
N. S. Aparecidoje. Ši diena 
bus maldos diena už Lietu
vos išlaisvinimą. Programo 
je numatyta 9 vai. šv. mišios 
su bendra šv. komunija. Mi
šių metu visi kartu giedos 
lietuviškas giesmes. Po mišių 
pietūs ir bendras pasitarimas 
S. Paulo ir Rio de Janeiro 
lietuvių. Apie 2 vai. bus eina 
mai kryžiaus keliai. Anie vy
kimo priemonės ir kitos in
formacijos bus paskelbtos 
vėliau.

— Rio de Janeiro lietuviai 
susirenka kiekvieną šeštadie 
nį. Šie susirinkimai vra sa
votiški liaudies universitetai 
kuriuose aiškinimai įvairių 
sričių įvairūs klausimai. Bū
na ir linksmesnės programos 
pav. rodomos kino filmos. 
Šiuos susirinkimus organizuo 
kan. Z. Ignatavičius.

— Prekybininkas Pranas 
Ziezis progresuoja. Minas Ge 
rais estade. municipio Nanu- 
que prieš keletą mėnesių pir 
ko didelę lentpjūvę, o Bai- 
jos estade, netoli nuo lentpiū 
vės užpirko daug medžio. 
Medžiui rinką turi didelę r. 
Ziezis yra prityręs šios sriti
es prekybininkas, užtat ir biz 
nis vyksta

— Šį šeštadienį ir sekma
dienį, rugsėjo m 29 ir 30 d., 
Vila Zelinoje, prie gimnazi
jos salės, ruošiamas

seselių pranciškiečiu mo 
kyklos reikalams kermošius. 
Kermošiuje bus galima laimė 
ti daug vertingų fantų Atsi 
lankydami kermošiun praleisi 
te smagiai laiką ir aremsite 
mokyklą.

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

Imobiliaria Vila Zelina
'l

Praça São José dos Campos, 8 sal. 6-7

Vila Zelina - São Paulo

Gero biznio agentas

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

Puikus sklypai prie Via Anehetos be entrados

— Aldona Sesickaitė, praė
jusį šeštadienį kongregadų 
suruoštame vakare buvo iš
rinkta, slaptu balsavimų, kaip 
ir pridera demokratiškuose 
kraštuose, pavasario kara
laitė.

— Napoleonas Godliauskas 
prieš kelias dienas stipriai 
susirgęs paskutiniu metu svei 
kata stiprėja.

PADĖKA

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Valdyba nuoširdžiai dėkuo 
ja savo nariams, uoliai plati
nusiems vakarui, įvykusiam 
š.m. rugsėjo mėti. 15 d., pak
vietimus, ponioms-narėms, su 
aukavusioms bufetui produk
tus ir neilstamai jame dirbu
sioms, parkiečiams, taip pui
kiai suvaidinusiems komediją 
ir padainavusiems solo, du
etą ir kvartetą, p. Kindurie 
nei ir jos mergačių ansam
bliui gražiai padainavusioms, 
okordionystėms Pukenytei ir 
Tubelytei, pagrojusioms lietu 
viškas melodijas, p. Adomui 
už įdomų monologą ir visi
ems tiems, kurie vienu ar ki 
tu būdu prisidėjo prie šio va 
karo pasisekimo

Dar kartą tariame visiems 
nuoširdų - lietuviškų ačiū

L.S B. Valdyba.

LAIŠKAI 
x

An. Ambrozevičienei, E. Ku 
činskaitei, J Seliokui, h Na 
vickienei, J.Zagorskui, H Gu 
zikauskuf, P Šimoniui, J. Ta 
tarūnui, J. Masiui, Alg. Kaz
lauskui, M. Vinkšnaitienei.

Respublikos prezidentas 
patvirtino įstatymą, sulig ku 
riuo finansų ministerija yra 
įgųliojama duoti pinigų ant 
Paranos upės statyti tiltui, ku 
ris palengvins susisiekimą 
tarp Brazilijos ir Paragva 
jaus

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Brazi 
prekyba ja 
mą apyvar 
kai yra su 
ra sumažėjusiosgjr^f didelės 
statybos.

— Organizacijose ir span 
doje yra keliamas klausimas, 
kad sustabdyti žmonių emi 
graciją iŠ Brazilijos šiaurės 
į pietus, ypač į S. Paulo mi 
estų. Atvykusieji kaboklai be 
jokios specialybės nesusida 
ro pergyvenimo sąlygų ir ne 
retai pradeda vagiliauti ir ei 
getauti. Gi tuo tarpu interio 
re laukų darbams trūksta dar 
bo rankų.

KITUR TYLU...

Šiaip ar taip Sueso kana 
las nukreipė visų dėmesį. K 
ti reikalai ir tarptautiniai 
pasilikę lyg ir užmiršti. Šito 
kia padėtimi daugiausia pa
tenkinti rusai. Jiems gražu, 
kai vakarų demokratų tarpe 
nėra vienybės. »

— Praėjusią savaitę ru^ų 
futbolo rinktinę Maskvoje su
mušė (1x0) Vengrijos rinkti
nė. Rusijos rinktinė jau tre
ji metai iš eilės savo namu) 
se nebuvo pralaimėjusi. Ven
grai dar ir dabar yra geriau
si Europos futbolistai.

— Ateinantį mėnesį Austrą 
lijoj prasidės tarptautinė o- 
limpiada. Visų kraštų sporti 
ninkai ruošiasi dalyvauti Iš 
Brazilijos irgi vyks nemažas 
būrys legvaatletu, krepšinio 
rinktinė ir kiti specialistai.

(pabaiga iš 3 pusi)

las, kievienas jūsų veiksmas 
tai žmonių kankinimas ir krau 
jas. Taip jūs elgiatės todėl, 
kad visai nesuprantat demo
kratijos ir socializmo pagrin
dinių dėsnių. Taip veikiat to 
dėl, kad esat virtę asocialūs, 
kad esato barbarai.

Jei generolas turi dar kiek 
padorumo jausmo ir kiek su 
sivoki apie civilizuotumą, ta| 
liaukis man siuntinėjęs savų 
neregėtai menką ir vienais 
melais varvantį laikrašpalaikį.

Ignas J. - Šeinius

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-KaŠ- 
čionienė, gyv Rua Marechal 
Malete, 77, Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do Sul.

■ ■■■laBataaaaaaaaaaaaaaataaaaaawaalBamamana

SIUVĖJAS 
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59$

PARSIDUODA

Santos - Praia Grande Vilų 
Balnearia, Av. Miramar 10Ò
mt. nuo praios kampinis skly 
pas 15x20 mt. su mediniu nã-
mu, su visais baldais. Kainą 
visiems prieinama, smulkes
nių informacijų «Mūsų Lietu
vos» redakcijoj. Av. Zelina, 
706.

Spaliaus mėn. 13-14 dienomis V. Zelinoje bus

DIDELIS KERMOŠIUS
Kermošių prašomi paremti fantais, (prendo- 

mis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.
i
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