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Vengrijai gresia badas
Dar prieš revoliuciją, kaip 

visuose satelitiniuose kraštuo 
se, taip ir Vengrijoje buvo 
didelis trūkumas maisto. Mas 
kva viską sau pasiimdavo. 
Padėtis pasidarė visai katas 
trofiška po beveik mėnesio 
neramumo, revoliucijos, ko
vų su okupantu. Miestai, ypač 
sostinė - Budapest: s smar
kiai apnaikintas. Fabrikų, įvai 
rių įmonių, prekybos veiki
mas tapo išstumtas iš vėžių. 
Kaip užsienio žinių agentū
ros praneša dar ir dabar dar 
bininkai negrįžta darban, 
protestuodami prieš okupaci 
ją Nors rusai tūkstančiais 
tankų ir užgniaužė sukilimą, 
tačiau partizaninis karas ne
sustojo Net ir sostinėje be 
veik kasdien kartojasi apsi
šaudymai Netoli Austrijos 
Ūkininkai nuvertė traukinį

Vakarai neišsigando Bulga- 
nino gąsdinimo

Kaip jau žinome Bulgani
nas pagrasino prancūzams ir 
anglams, jei jie nesustabdytų 
mūšių Egipte, bombarduoti 
Londoną ir Paryžių. Apie šį 
Bulganino pareiškim buvo pa 
prašytas pasakyti savo nuomo 
nę Šiaurės Atlanto sąjungos 
vadas generolas Alfred Gru- 
eather Jis pareiškė, jei rų 
sai bombarduotų su rogelė
mis Vakarų Europą, tai vaka 
ruošė yra pakankamai jėgos 
pasipriešinti.

— Anglijos transporto mį- 
nisteris viename susirinkime 
pareiškė, kad Rusija veržia
si pRytus, kad paimti naftos 
šaltinius į savo rankas. Rusi 
joje naftos atsargos esančios 
nedidelės, o auganti pramo
si kasdien reikalauja daugi
au naftos.

Rokosovskis pasitraukė

Lenkijos kp.što gynimo mi 
Bisterlų keletą metų buvo ru 
sų maršalas Rokosovskis. 
Prieš mėnesį laiko, įvykus 
pakeitimams vyriausybėje, 
Rokosovskis išvyko «atosto
gų». Buyo spėjamą, kad Jis 
negrįš į krašto apsaugos iųi- 
nisterius. Šiomis dienomis 8pą 
liejimas pasitvirtino -- oficia 
įiąi pranešė, kąd Rokpsęvs- 
kis negrįš.

Lenkijos vyriausybė panai
kino saugumo komisiją. Kraš 
to saugumo reikalais rūpinsis 
teisingumo ministerija.

— Šiomis dienomis^ Rio 
de Janeiro atvyko naujas Len 
kijos vyriausybės pąsįūntinys 
Spaudos atstovams atsisakė 
padaryti bet kojtįųs praneši 
mus Sakęs, kad priimsiąs 
spaudos atstovus tik, kai Į- 
te.ks respublikos prezįdęatųi 
savo kredencialus. 

nuo bėgių Vengrija yra rei
kalinga skubios, maisto pro
duktais, pagalbos. .Vyriausy
bė pranešė Jungtinių Tautų 
Organizacijai, kad ji sutinka 
kad atvyktų speciali komisi
ja susipažinti su Vengrijos 
gy\enimu. Jungtinių Tautų 
Organizacija rūpinasi badau 
jautiems ir maisto prisiunti- 
mu

Rusai nors kontroliouja Ven 
griją, tačiau stipriai nesijau
čia Jie žino, kad visas kraš 
tas prieš juos nusistatęs. \ en 
grijes gyventojai niekumet 
nepamirš tų 65 tūkstančių 
nužudytų geriausių jos vaikų 
neskaitant jau sužeistų. Dur
tuvais atremta vyriausybė ne 
pali ilgai laikytis
. Jungtinės Tautos Vengrijos 
klausimą įrašė darbotvarken 
sekančiam posėdžiui.

Vengta atletai reikalauja 
laisvos Vengrijos vėliavos

Šiuo metu Australijoj, Mel
burno mieste yra suvažiavę 
viso pasaulio geriausi atletai 
j pasaulinę Olimpiadą Jų tac 
pe yra keli desėtkai ir ven
grų. išvažiavusių dar iš savo 
krašto prieš revoliuciją. Jie 
kelis kartus pareiškė, Kad jie 
kovos olimpiadoj ne už ko
munistinę, bet už laisvos ne 
priklausomos Vengrijos vėlia 
vą

Olimpiados stadione yra vi 
sų dalyvaujančių tautų vėlia
vos. Ten dar buvo iškabinta 
komunistinė Vengrijos vėlia
va Atletai pareikalavo, kad 
ji būt pakeista tikrąją Ven
grijos vėliava.

Taip pat pareiškė, kad jie 
sutinka atsakyti į visus jiems 
duotus klausimus.

— Argentinos vyriausybė 
patyrusi, kad komunistų par
tija veikia sulig direktyvų 
gautų iš užsienio, uždarė ko
munistų partiją.

— Šią savaiię įvykusiuose 
Italijoj, kaikurin provincijų 
savivaldybių rinkimuose, pas 
tebėtas didelis komunistų pra 
laimėjimas Daugiausia balsų 
surinko krikščionių demokra 
tų partija.

— Iraną vyriausybė reika 
jauja, kad būt panaikinta žy 
dų (Izraelio) valstybė.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

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

Radijui paramą gąlįnja įteigti finąnsipės koipisíjos 
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kųn. P. Rągažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
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Vengrų sukilėliai atimtą iš raudonarmiečių tai-ką nu
kreipiu prieš pačius okupantus. (US1S)

- Brazilija Egiptan *iun 
či i 1200 kareivių. Numatoma, 
kad "lieso kanalo terpi tori jai 
reikalinga apie 20 tūkstančių 
karių.

- Rusija dar grasina, kad 
ji siu.-ianti Egiptan «savano
rius» kariauti prieš «užpuoli
kus».

— Iš Lietuvos rašo, kad ki 
tados miestiečiai eidavo į kai 
mus duonos pirkti, arba elge 
tauti. Dabargi atvirkščiai kol 
chozininkai vyksta į miestą 
duonos pirkti Kaimuose nę 
ra, nes juos dar nuo lauko iš 
kultus, valdžia išsiveža.

Mieste prie duonos krautu 
vių didžiaus'os eilės žmonių. 
Paskutiniams dažniausia ne- 
l eka nė trupinio. Miestų gy 
ventojai nepatenkinti tokiu 
kolchozininkų at lūdžių prie 
krautuvių.

Lietuvoje jaučiama daugiau 
politinės laisvės. Sako kad už 
bažnyčias nereikalaus dau
giau mokesčių. Bet ekonomi 
nis gyvenimas nė kiek nepa 
gerėjo. Ta pati kolchozų sis 
temą pasiliko.

Komunistu kalintas 
vyskupas

Chicagą pasiekė iš komunis 
tų Kinijos išleistas katalikų 
vyskupas Henry Ambrose Pin 
gęr, pranciškonas misionie 
riųs. Jisai buyp uždarytas į 
kalėjimą 1951 m. Kalėjime jis 
buvo mušamas, turėjo gulėti 
ant grindų ir turėjo klausytis 
komunistų pastangų ji «atver 
sti». Kentėdamas alkį kalėji 

me neteko 35 svarų. Iš jo bu 
vo atimtos maldaknygės. Vys 
kupo žiniomis, kalėjime dar 
pasiliko 10 amerikiečių, 5 ką 
talikų kunigai liuteronų pas 
torius, du lakūnai ir du civi 
liai.

Kas Nutiko Lietuvos
Z/Karo Laivynui"?

Lietuva nebuvo karinga 
valstybė. Vienas iš įrodymų 

- tai faktas, kad visas jos 
«karų laivynas» susidėję» iš 
vienintelio minogaudžio «Pre 
zidentas Smetona».

Praėjusio karo metų šimtai 
galingų karo laivų nuėjo į 
dugną, bet «Prezidęnta Smę 
tona» išsilaikė. Deja, jis ne
bepriklauso Lietuvai, būda
mas įrašytas į sovietinio karo 
laivyno sąrašus, kaip vienas 
iš «Štorm» klasės laivų.

Naujas «Prezidento Smeto
nos» vardas — «Pirmūnas», 
kuris irgi jau pakeistas iš 
ankstyvesnio vardo «M-59». 
Tokios žinios įrašytos į pla
čiai žinomą informacijos “Ja
ne’s Fighting Ships”.

Moterystė Izraelyje

Žydų valstybės vyriausy 
bės komisija pasiūlė naują įš 

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siučiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į ISihirą!
Siuntiniai iš Amerjkps ir iš Anglijos siunčiami per 

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia įįr sumoka yisus muitus. Qąvėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pliekia Lietuvą per 6-8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIU!

Kreipkitės bet kurio paetu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698,
Penha, São Paule.

Aleksandras Bogusjauskas
Rųą Frei Antouie de Guadalupe, 14,
Vila Zelina, São Paulo.

tatymo projektą, pagal kurį 
moterystės reikalai būtų tvąr 
komi bažnyčių, kurioms besi 
tuokiantieji priklauso.

Vengiu laisvės kovos

UNO žiniomis pabėgėlių iš 
Vengrijos jau priskaitoma 
32.000. Rusai kas kart stipri 
na Austrijos pasienį, bet tas 
neabaicjo norinčių pasiekti 
laisvę. Geriau mirti negu ver 
gauti.

— Nagy yra prisiglaudęs 
Jugoslavijos pasiuntinybėje. 
Pasiuntinybė rusų kariuome
nės stipriai saugojama, neleid 
žiama įeiti net užsienio ko
respondentams.

■ v

— Visam pasauly vyksta 
smarkūs protestai prieš ąovie 
tų «žygdarbius» Vengrijoje 
Liubeke (Vokietijoje) darbį 
ninkai atsisakė pakrauti sovie 
tų laivą, pamburge protestą 
pareiškė profesinės sąjun. 
gos. Prancūzijos vyriausybė 
ateinantį sekmadienį skelbia 
solidarumo dieną Vengrų tau 
tai. Ta progą bus daromos ma 
nifestacijos ir renkamos aii 
kos Argentinoje savo solida 
rūmą vengrams išreiškė stu 
dentai.

Laisvos tautos jau paskyrė 
4,000,01 >0 dolerių pabėgėliams 
iš Vengrijos šelpti.

— Austriją pasiekę pasakė 
ja, Kad bolševikai masiniai 
suiminėja ir tremia iš Vengri 
jos vyrus pradedant nuo 14 
metų. Paskutinėmis dienomis 
sukilėliai išgriovė traukinio 
bėgius ir paleidę suimtuosius 
Sprogdindami gelžkelius sten 
giasi ir toliau trėmimus su
trukdyti.

— Iš Vengrijos Anglijon su 
grįžę studentai perduoda ži- 
niąs, kad raudonarmiečiai 
malšindami sukilimą šaudė 
net į gailestingas seseris su 
raudonojo kryžiaus ženklais.

— UNO generalinis sekreto 
rfus negavo nuvykti į Vengri 
ją. Rusai nesiteikė net atsa
kyti į jo prašymą.
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Laisvinimo Veiksniu Konferencija Vašingtone

(ELTA) Šių metų rugsėjo 
29-30 d. d. Vašingtone posė
džiavo Lietuvos laisvinimo 
veiksnių konferencija. Joje 
dalyvavo Vlikui atstovavęs jo 
prezidiumas, pirm. J. Matulio 
nis, vicepirm. prof. J. Ramins 
kas ir sekretorius H. Blazas, 
iš diplomatų dalyvavo Lietu
vos ministeris Vašingtone P. 
Žadeikis, iš Alto — vykd. ko
miteto nariai L Šimutis, Dr, 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla, be 
to, LLR prezidiumas, V. Si
dzikauskas, K, Bielinis, Dr, 
A, Trimakas. Konferencija bu 
vo sušaukta Vliko prezidiu
mo iniciatyva.

Posėdžius atidarė Vliko 
pirm. J. Matulionis, šiltais žo 
džiais pasveikindamas min. 
P Žadeikj ir visus veiksnių 
atstovus, susirinkusius ben
drai svarstyti Lietuvos laisvi 
nimo reikalų. Konferencijai 
pirmininkauti buvo pakvies
tas L Simutis, o sekretoriais 
H. Blazas ir M Kižytė, LAI- 
Co direktorė. Konferencijos 
rezoliucijų komisija buvo iš
rinkta iš J. Kaminsko, Dr. P. 
Grigaičio ir Dr. A, Trimako. 
Priėmus darbotvarkę, Vliko 
pirmininkas padarė įvadą j 
Lietuvos laisvinimo proble 
mas ir iškėlė bendros visų 
lietuviškųjų veiksniu talkos 
re kalingumą Lietuvos laisvi
nimo veikloj.

Min. P. Žadeikio praneši
mas ir vertingos pastabos kon 
ferencijos dalyvių buvo pri 
imtos su dideliu dėmesiu. LL 
K pirm V. Sidzikauskas, pa 
dėkojęs iniciatoriams už kon
ferencijos sušaukimą, refera
vo bendrą tarptautinę padė
tį, plačiau apžvelgdamas lai
kotarpį no Ženevos konferen 
cijos 1955 m. iki šių dienų ir 
įvertindamas Sov. Sąjungos 
politinius vingius Dr P. Gri
gaitis pranešė, kas buvo Al
to daryta JAV valstybinėse 
ir įstatymų leidžiamose insti
tucijose Lietuvos laisvinimo 
reikalu. P) pranešimų buvo 
plačiai apsvarstytos ligšioli
nės pastangos Lietuvos lais
vinimo byloje ir konkrečiai 
pasisakyta dėl Lietuvos bylos, 
kėlimo Jungtinėse Tautose. Iš 
diskusijų išryškėjo, kad šiam 
žygiui reikia ruoštis jau da
bar. Drauge reikia naudoti 
visas galimas progas, visur 
keliant Lietu vos laisvės rei
kalą visą laiką be jokios per
traukos. Išsiaiškinus bylos kė 
limo Jungt. Tautose procedú 
rinius dalykus, taip pat pa
ruošimą reikalingos literatū
ros dokumentacijos etc, kuri 
butų reikalinga pačiai bylai 
vesti ir kitų kraštų vyriausy 
bėms bei visuomenei infor 
muoti, visais balsais sutarta 
sudaryti iš 4 asmenų koordi 
nacinę komisiją, į kurią po 
vieną narį paskirtų užsienyje 
esą Lietuvos diplomatai, Vii 
kas. Altas ir Lietuvos Lais 
vės Komitetas. Komisijos su 
komplektavimu pavesta rupiu 
tis Vliko pirmininkui J. Matu 
liouiui. Komisija turi teisę 
kviestis ekspertus speciali 
ems darbams.

Prof. J. Kaminskis refera 
vo apie lietuvių visuomenės 
suorganizavimą ir instrukta 
vimą visuose laisvuose Kraš 
tuose, stengiantis juos visus 
įtraukti į aktyvų Lietuvos 
laisvinimo darbą. L. Šimutis, 
Dr. P. Grigaitis, J. Matulionis 
Dr. A. Trimakas pasisakė už 
lietuvių išeivijos laisvuose 
kraštuose stipresnį susiorga 
nizavimą Lietuvos laisvinimo 
darbams vykdyti. Kalbant a 
pie lėšas, buvo konstatuota, 
kad ir ši konferencijoje iš 
kelta akcija, ir visi kiti Lie 
tuvos išlaisvinimo darbai pa 

reikalaus stipresnės lietuvių 
visuomenės moralinės, e ypač 
finansinės paramos. Todėl vi 
sų laisvųjų kraštų lietuviai 
turi į tai rimtai atsižvelgti. 
Visiems sutarus spaudoje 
^skelbtiną komunikatą apie 
konferenciją, jame užakcen
tuotas reikalas sustiprinti r 
išplėsti visuose kraštuose Lie 
faivos laisvinimo darbą. Pa 
brėžta, kad visur kur tik gy 
venama lietuvių, jie turėtų 
stengtis laimėti savo gyvena 
mojo krašto vyriausybės ir 
tautos palankumą bei para 
ma tam, kad Lietuvos nepri 
klausomybės atstatymas būtų 
pripažintas būtina pastovios 
taikos sąlyga. Mūsų išeivijos 
aktyvus dalyvavimas laisvi
nimo darbe laikomas didelės 
reikšmės. Konferencija, vyku 
si vieninga ir darbinga dva
sia, kviečia dosniai remti Lie 
tuvos išlaisvinimo darbą lė
šomis.

Konferencija buto baigta, 
jai pirmininkavusio L. Šimu
čio ir Vliko pirm J. Matulio
nio žodžiu. Lietuvių visuome
nėje ir spaudoje toks laisvi
nimo darbų koordinavimas ir 
ėjimas bendradarbiavimo ke
liu vertinamas labai teigiamai. 
Apsvarsčius svarbesniuosius 
šio meto Lietuvos laisvinimo 
uždavinius, susirinkusieji su
tarė, jog turi būti išlaikytas 
ir sustiprintas veiklos vieniu 
gumas. Veiklos koordinavimo 
pageidauja, kaip nurodoma 
spaudoj, taip pat lietuvių ko
lonijos.

Europa ir Lietuva
(ELTA) Pats pagrindinis ko 

vos baras su komunizmu yra 
ne kitur, bet Europoje Drau 
gų savojo krašto bylai, jo iš 
laisvinimui ne karta tenka ieš 
koti kaip tik ten. kur jų yra 
mažiausia, užtat kur jie yra 
reikalingesni Todėl ir dar 
bas tenka dirbti ne ten, kur 
būtų lengviau, bet kur jis yra 
reikalingesnis

Nors Lietuva yra Europoje, 
bet jos nepriklausomybės šū 
kis, jos byla nėra čia į^fraty 
mu leidžiamuosiuose organuo 
se. vyriausybėje ir visuome

dI -
Vengrijos sostinėje Budapešte, suitilėliai iškerta Sovie

tų Rusijos emblemą. Tą pat padarė ir kituose pastatuose, iš
lupo kūjį su pjautuvu ir penkiakampę žvaigždę. (USIS)

nėje tiek keliama, kiek Ame 
rikoje. Tuo tarpu, kaiJAV-se 
Lietuvos bylai nemaža pade 
da ir pati krašto dvasia, ne
kalbant jau apie valstybės vy 
rus ir įtakingus politikus, šil
tai remiančius Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, Eu 
ropa šiuo metu gyvena dau 
giau savisaugos instinktu. Čia 
atominų bombų grėsmėje kai 
bama daugiau nei kitur apie 
«taikų sambūvį», pirmoj eilėj 
žiūrima savųjų interesų ir ta 
dvasia mėginama užkrėsti jau 
net Ameriką.

Nors Europoje gal geriau 
už kitus pažįstamas bolševiz 
mas, tačiau, nepaisant tė, ma 
tome Chruščiovą su Bulgani 
nu priimant net valstybių va
dus: čia parlamentų delega
cijos, atsiliepdamos į Sovietų 
«parlamento» kvietimus, vyks 
ta į Maskvą, o iš ten sriau
tas Komunistinių propagandi 
ninku tariamais menininkų, 
mokslininkų, kultūrininkų, tu 
ristų titulais siunčiamas į už 
sienį, kad tik kaip nors pa
gražintų biaurų Kremliaus 
viešpačių veidą.

Su tokiais reiškiniais rei
kia kovoti, reikia visiems ats 
kleisti tiesą apie bolševizmo 
kėslus ir parodyti tikrąjį vei 
dą Sovietų, pavergusių taip 
pat mūsų Tėvynę. Tenka kiek 
viename krašte ieškoti drau
gų ne tik kovojant su bolše 
vizm :, bet ir palaikant gyvą 
Lietuvos- išlaisvinimo mintį. 
Lietuvą karo metu ažino ar 
su ištremtaisiais lietuviais su 
sipažino Sibire nemaža vo
kiečių ir kitų tautybių žmo 
nių: lenkų, ispanų, prancūzų, 
skandinavų. visi jie lietu 
viams jaučia daug simpatijų, 
nes pačiose žiauriausiose gy 
veninio sąlygoje daugumas jų 
patys pažino lietuvių žmoniš 
kurną ir kilnumą Tas šimpa 
tijas išnaudojant, tad ir rei 
kia plėsti Lietuvos išlaisvini 
m o draugų būrį

Ypač reikia išnaudoti da 
bar gyvenamai] momentą kai 
imamasi konkrečiu žygiu Eu 
ropai kai trečiajai pajėgai 
tam Sovietu Sąjungos ir JAV, 
sudaryti ir jai apjungti, už 
mirštant senuosius nesutari
mus Paskiausiu metu nrancú 
zai susitaikė su vokiečiais, 
duodami gerą sutarimo pa
vyzdi visokiems veiksniams. 
Adenauerio planu' aniungti 
Europą pritaria net ir Dulles, 
nes, aišku, Amen km viena

■

Venancijus Ališas

UPELIS
Tarp akmenų vingiuoja šviesus kelias.
Ak, ne: tai neramus kalnų upelis.

Lijanos ir erškėtrožė laukinė
Per liemenį jį meiliai apkabina

O toluma sukritusi po kojų,
Į priekį rukom pasakom vilioja.

Atsigeria iš jo maži paukšteliai
Ir samana, kuri ant akmens želia;

Ir trokštančios danguj žvaigždžių gėlytės,
Ir vynuogės šaka, kaitroj nuvytus:

Ir piemens, griovoje per dieną kaitę.
Ir ilstanti dainoj maža mergaitė...

Sumetusi akis į skaidrų gylį
Susisvajoja ji, daina nutyla.

Gelmėj dangus — nuo krašto ligi krašto!
Nusvirę į anapus, palmės mąsto...

Miegūstas lotosas šalia jų klūpo, 
O ten toliau sidabro lopšį supa...

Tatai skandinasi srovėj mėnulis, 
Lyg paukštė negyva į bangą gulus...

Svajok, svajok, atogrąžų mergaite:
Iš kur upelis išteka — žinai tu?

(Iš eil. rink «Cascata Cristalina»)

tvarkos Europoje nepadarys, 
ir ši turi rūpintis pati išsi- 
laisvjntL Įsibauginę atominės 
bombos, užmiršdami už jų in
teresus pirmosiose eilėse ko
vojančius su bolševizmu ar 
jau atskirtum nuo laisvųjų Va 
karų geležinės uždangos, da
lis europiečių neįžvelgia di
desnio visam laisvajam pašau 
liui pavojaus ir net už atomi
nę bombą, būtent - komuniz
mo. Ir čia kaip tik reikia vi
siems tokiems žmonėms at
verti akis.

Bekovojant už nepriklauso
mybės atstatymą ir savojo 
krašto išlaisvinimą, Vliko 
Vykd. Tarybai uždavinys bū 
tų lengvesnis, jei Europoje 
būtų ir kitų tautų veiksniai, 
o pats laisvinimo darbas dau
giau koordinuotas. Tačiau da 
romą, kas galima. Lėšų lais 
vinimo darbui Europoje ne
bus galima gauti, bet simpa
tijų - daug. Darbų yra bėga 
lės, tik darbininkų gretos vis 
retėja ir sunkus lėšų klausi
mas. Visuomenė turėtų tai ge 
rai įsidėti į galvą ir imtis vi- 
siu galimų žygių, jog patys 
svarbieji kovos baraj nebū
tų užleisti ir paskiau netektų 
gailėtis padarius neatitaisomų 
klaidų. '

(K). .

SKAITYK IR PLATINK“MŪSŲ LIETUVA”

VILNIAUS PROFESORĖ PA
BĖGO IŠ SOVIETO LA VO

STOCKHOLME

NY I' korespondentas iš Sto 
ckholmo pranešė, kad perei 
tos savaitės gale švedų poli 
cjai prisistatė moteris, pasi 
sakė pabėgusi iš Sovietų lai 
vo Pobeda ir paprašė azylio.

Pabėgėlė sakosi esanti 35 
metų, geografijos ir politinės 
ekonomijos profesorius Vii 
niiije Pabėgusi, nes negalėjų 
si pakelti prievartos komunis 
tintame režime nėra asmenį 
nės nei akademinės laisvės.

Kol tebeeina svarstymas dėl 
jos prašymo suteikti azylf, po 
licijos pareigūnas atsisakė jos 
pavardę skelbti.

Pabėgusioji profesorė buvo 
laive «r'obieda», kuriuo kelia 
vo sovietų turistai po vaka 
rų Europą. Jame buvo ir apie 
dešimt lietuvių. Laivas jau 
grįžo atgal. Matyt, profesorei 
susidarė tokios sąlygos, kad 
ji žinojo, jog grįžus su ja bus 
griežtai atsiskaityta, nes vi
sus jos žingsnius kelionėje se 
kė rusų MVD akis.

— Argentina. Pavergtųjų 
Tautų kongresas, pavadintas 
Laisvės Kongresų, š m. lap
kričio mėnesį šaukiamas Bue 
aos Aires; mieste. Kongreso 
aktyviai dalyvaus ir lietuviai, 
kongresui ruošti sušauktame 
pasitarime iš lietuvių dalyva
vo inž. L. Stašaitis, ats. gen. 
T. Daukantas ir agr. A. San 
taras. Prie organizacinio pa
vergtųjų tautų komiteto iš lie 
tuvių atstovais paskirti agr, 
A. Šantarąs. kuris išrinktas 
kongresui ruošti komiteto se
kretorium, ir Z, Juknevičius. 
Kongrese, kaip numatoma, 
kiekviena tautybė turės po 3» 
atstovų. Jame dalyvauti kvie
čiami K. Graužinis, žurnalis
tas K. Verax ir kt.
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Pavergtoje Tėvynėje 
(pabaiga)

Iš Sibiro negrįžta pirmoj ei
lė.j į ten ištremtieji' lietuviai
ūkininkai, kurie Sibire buvo 
daugiausia «laisvai įkurdinti». 
Ne vienas tų. kuriems nelei 
ūžiama grįžti, stengiasi išgaū 
ti leidimų apsigyventi bent 
arčiau Lietuvos. Buvusieji ad 
vokalai, valdininkai ir khi 
džiaugiasi, jei pvz paleis
tiems i Lietuva suteikiama 
teisė kad ir kolchozo daržuo 
ne gauti darbo. Bet ir lai dar 
bą gauna ne visi Kai kurie 
turėjo vėl grįžti atgal į Sibi
rą. nes Lietuvoje nebuvo įma 
noma užsikabinti. Už susira
šinėjimą su Vakarais ir kai 
kuriuos neatsargius žodžius 
yra jau vėl išskirtų šeimų ■' 
teko vykti atgal į Sibirą... 
Bolševikai visą susirašinėji
mą stropiai registruoja. Ren
ka duomenis ateičiai

Į Kazachstanu, Donbasą ir 
į Tolimuosius Rytus išsiųsta 
tūkstanč.ai pajėgiausio Lietu 
vos jaunimo. Pats jaunimas 
nėra toks komunistinis, kaip 
kai kas galvoja Per komjau 
mielių posėdžius dažnai skun 
džiamasi, kad net Įsirašę į 
komunistines organizacijas 
vaikščioja i bažnyčias, rcli 
giškai tuokiasi, laikosi «bur
žuazinių papročių», es i «".a 
eionalistiškai nusiteikę». Gri 
žūsi e ji teigia, kad jaunimą 
tėvai gerai auklėja. Labai lie 
tuviškos nuotaikos Kaune. 
Net ir mažiausi vaikai žino, 
jog seniau. Nepriklausomybės 
metais, visko buvo Kalbėda
mi anie «smetoninius gerus 
laikus», ir patvs mažieji šne
ka apie juos su pasigerėjimu. 
Terminas «smetoninis» jiems 
reiškia ne keiksmažodį, kaip 
įtaigoja bolševikai, bet Nepri 
klausomybės laikus tokią pra 
eiti, kur visko būta į valias, 
O pačios gerybės ar daiktai 
buvo labai geros kokybės. 
Grįžusieji žino atsitikima, kaip 
liudininkė moteris, iš netyčių 
bolševikiniame teisme prasi 
tarusi apie gerus «smetoni 
j ius laikus», gavo už tai 3 
)! fetus.

Radijai užsieny, jų lietnviš 
1 ogios transliacijos mielai 
klausomos, nors Vakarais 
šiain ir nusivilima. Bet kraš 
te žino: užsieny esą lietuviai 
dirba ką galėdami savajam 
kraštui padėti, jam išlaisvin 
ti. Savo vieningumu, solidaru 
ihu krašte, o ypač Sibire, mū 
sų tautiečiai gali tiesiog su
gėdinti laisvėje esančiuosius.

Kadangi okup. Lietuvoje pa 
sipriešinimas okupantui buvo 
žymiai didesnis, negu Latvi 
joje ir Estijoje, tai ir aukų iš 
lietuvių daugiau pareikalau
ta. Tuo būdu susidaręs «na 
cionalinių inteligentų pajėgų» 
trūkumas dabar stengiamasi 
jau išlyginti. Lietuviai rūpina 
si padėti saviesiems kur ga 
lėdami. o patys jau išmoko 
prisitaikyti prie dabartinių gy 
venimo sąlygų. Šiuo atžvilgiu 
jie jau s ėja pas5vyti kitas 
pabaltiečių tautas.

Belgija. Bulk Lansko 
ronskio sūnus Branislovas 
Lanskoronskis. baigęs Belgi 
joję pramonės inžinieriaus stu 
dijas, buvo gavęs amerikiečių 
stipendiją ir studijas gilino 
Californijos un te 'I’en ga\o 
ekonomijos mokslų magistro 
laipsnį. Aplankęs tėvus Pary 
žiuje, grįžo i Bruęseelj ir ten 
tarnaus.I
; • ‘

•— Danija. Danijos Lietuvių 
Bendruomenė perrinko -ra v o 
vadovybę. Pirmininkė ; er 

rinkta A. Bričkienė, sekreto 
rė Eleonora Bukšvytė Han 
sen, o kasininkė pririnkta A. 
Tamašauskienė

Prieš kiek laiko Kopenha 
goj lankėsi iš Vokietijos du 
Eree Europe Service direkto 
riai Aktualiausiais reikalais 
su jais kalbėjo Danijos LB 
pirmininkė ir Danijos lietu 
vių Balto įgaliotinis. Vienus 
iš svečių pasižadėjo pasirū
pinti, kad Vokietijas lietuviai 
galėtu nuvykti į >• openhagą 
ir suruošti Koncertą. Tai vie
tos lietuviams sudarytu dide 
lę staigmena, r.es jie gyvena 
gana izoliuotai ir trokšta gy- 
vesnio sąlyčio su savų tau 
tiečiais.

(E)

— Italija, Lietuviai kd jau 
nių IX kongrese, Rugsėjo m. 
20-23 d Italijoje Castiglionce 
llo (Livorno) mieste įvyko 
IX tas metinis Tarptautinės 
Jaunujii Krikščioniu Demo 
kratų Unijos kongresas. Kon 
greso tema: «Techniškai ir 
ekonomiškai atsilikę pasaulio 
kraštai». Be šios temos, buvo 
svarstomos aktualiausios no 
litinės problemos, kuriu tar
ne ir pavergtų tautų dabarti
nė padėtis

Kongrese dalyvavo: Austri 
jos. Belgijos. Čekoslovakijos, 
Italijos. Ispanijos. lugoGavj 
jos, Latvijos. Lenkijos. Lietu
vos, Liuksemburgo. Oland'jns 
Prancbz'in'fi. Šnare. San Ma
rino. Šveicariio^. Rumunijos. 
Venesuelos, Vengrijos ir Vo
kietijos krikščionių demnkra 
tu jaunimo atstovai Lietuviu 
delegačių sudarė: A Vens- 
kus, Žemaitis, M Macevi
čiūtė ir L. Pabedinskas.

(E|

LITERATŪROS VAKARUI 
PRAĖJUS

Š, m. lapkričio 4 d. įvyko 
Literatūros Vakaras skirtas 
atžymėjinini ir parėmimui 1- 
s'os Lietuvių Architektūros 
Parodos S. Paulyje.

Toks vakaras tai retenybė 
S. Paulo lietuvių kultūriniame 
gyvenime, ynatingd. kad jis 
apjungė lie’nvius r išvtoms gy 
venančius ir už S. Paulo ri-

c

Rusijos tankai grįžta atgal į Budapešto gatves, kartu 
atnešdami i aujiib vergijos pančius, mirli, ašaras, lada. tero
rą vengiu t uUi. (ÜSI8)

•ŪSŲ LIETUVA

V engrų sukilėliai Budapeste laužo virvių pagalba, Stali
no statulų, kuri buvo pastatyta didžiojoj miesto aikštėje

(UŠ1S)

bų. Retas ir tuo, kad čia pra 
bilo lietuviškoji kalba muzi
kaliai nuskambėjusi interpre 
tuojamoje poezijoje, o prozo 
je širdimi prabilusi į klausy
tojus. Programa buvo paįvai
rinta da immis. pianu ir tau
tiniais šokias, patenkinimui 
skonio publikos nemėgstan- 
čios gyvo skaitytinio žodžio. 
Programom išpikhme dalyva
vo įvairus pasireiškiančios 
lietuviškos kultūriniai meni 
nės pajp’jnc

OI cialia programos dalį 
atidarė vakaro globėjas kun. 
P. Ragažinckas pabrėždamas 
rašytoju reikšmę ku’tūrinia- 
me gyvenime ir iškeldamas 
žinomesnių rašytoju nuopel
nus. Po to publika išklausė 
plės Irenos Adomavičiūtės 
piano solo .1 Naujalio ir M. 
Čiurlionfes kūrybos. lonu, 
kad jaunoji pianistė savo re 
pertuare nevengia mtisų tau
tinės muzikos korifėjų!

Inž. M. Ivanauskas savo na 
tarmėj paaiškino jo rengia
mos I-'ios Lietuvių Architek 
tūros parodos tikslą ir reikš 
mę, n"oširdžiai kviesdamas 
visus j talka, šios iniciatyvos 
vykdyme Oficialią dalį užbai 
gė p. M. Kindurienė khnklė 
mis paskambindama kun. B. 
Andriuškos harmonizuotą «Že 
maičių Mftgę».

Po pertraukos sekė meni 
nė programos dalis pradėta 

Brazilijoje gimusių lietuvių 
vaikučių pasirodymu: Sandra 
Kindurytė ir Leonardas Kara 
šauskas padeklamav’o iš lietu 
vių tautosakos «Pasakyk mer 
gele». Mažieji deklamatoriai 
susilaukė gausių aolodismen 
tų ir turėjo kartoti Šrib’Snuo 
taikos pagautas poetas Pe 
tras Babickas, malonus sve 
čias iš Rio de Janeiro, savo 
įprastu žavinčiu laisvumu pra 
bilo į publiką paaiškindamas 
literatūms reikšmę tautos gy 
vavirne ir padeklamavo savo 
tris eilėraščius «Pasek map 
pasaka», «Bičiuliui» ir «Ma 
nęs klausia.» Nors retai ma 
tomas, bet poetas lieka mums 
vis tuo pačiu; kurį mes pri 
simename iš laisvosios Lietu 
vos mielas ir savas

Audra Antanaitytė labai 
jausmingai ir gražia dikcija 
paskaitė poetės Rachelle Por 
tella - Audenienės eilėraš 
čius. Poetė nors ir rašo por 
tugališkai. bet jos kūryboje 
tilna Ivrikos atskleidžiančios 
1 ietuvos groži ir kančią su 
viltimi Į šviesia laisvės ateitį.

K. Ambrozevičius solo pa 
dainavo «Karvelėli mėlyna 
sis», Č. Sasnausko ir «Myliu 
tave», E. Grieg, nalvdint išti 
kimai lietuvių rėmėjai p lei 
Ritai Sprogis Sekė Kardės 
Pažėraitės jumoristinis frag 
mentas iš naujo romano «-ve 
timi vėjai», kurį skaitė p. J 
Kaseliúuas panaudodamas vi 
sus’savo vaidybinius Nugobė 
j i mus .^Nedidelis moži kalinis 
ntermezzo iš L. V. Beetho

A. Tyruolis

Jonetas
Ruduo, pagrobęs vasarą žaismingą, 
Pribarstė lapų geltonų mūs sodą, 
Ir saulę veliumais tamsiais uždengęs, 
Pomojo eit jos už kalnų ieškoti.

Dar tebeglostant vasarai mūs veidą. 
Akis galingas liūdesys užliejo, 
Pakopų dvidešimčia nusileidom 
Į šalį, kur mirtis kardu žvangėjo.

Melsvoji mėnesiena tykiai sravi 
čia veidu mūs Keistai padangės dūzgia. 
Kažkur toli už horizonto sužaibavo

Šią rudenio lemtingą klaikią naktį. 
Kažkur jinai labai pradėjo rūstaut 
Ir vėlei daug širdžių nustojo prakti.

(Iš rink. «Laukų Liepsnos»)

1956 m. lapkričio 17 d.

veri sonatos paskanbintas r- 
lės Irenos Adomavičiūtės at 
leidžia publikos dėmesį.

Skaito Halina Didžiuli tė Mo 
šin^kienė savo kūrybą: «Ago 
’os malda». Novelė-pilna už 
no ’autos kenčiančiai lietuvei 
motinai.

Poetas A'enaucijiis Al šas 
negalė jo, dėja. asmeniška i da 
lyvnuti, todėl jo kūryba skai 
tė A. Antanaitytė: «Cascata 
cristalina». H. Mošiuskienė: 
«Vizija», «Tarantelé» ir «Nau 
ja diena» (iš naujai pasĮro. 
dančio poezijos rinkinio), p. 
J. Antanaitis: «Žmogus» ir 
«Daina pro namus» (iš rinki 
nio «Cascata cristalina»). P 
J. Antanaitis pasirodė, kaip 
ypatingai gabus interpretato
rius žinąs sceninius reikalu 
vithus Tenka pripažinti. kr<d 
Venancijus Aiišas yra šių die 
nų-‘ nroduktingiiiiisias lietuvis 
poetas Brazilijoje ir ga! to
dėl buvo turtingiausiai atsto 
va ujamas.

Mažytė Sandra dar pade
klamavo «Aš lietuvaitė* pajų 
diduma gal ne vieno užkietė 
jusio lietuvybei širdį ..

Pasirodo Vila Žolinos lietu 
vaičių kvartetas. Panelės: Mo 
nika Jana vičiūtė Birutė Na r 
biitytė, Julija ir Irena Šimo
nytės labai gražiai padui 
nuoja dvi lietuvių dainas a 
kompanuojant Aldonai Nadolš 
kytei. Ir darosi džiugu, kad 
lietuviškas jaunimas SA\O 
INICIATYVA buriasi pasiro
do labai rimtuose lietuvišku© 
se parengimuose lygiai rim
tai pasiruošęs!

Po to poetė Magdalena Vin 
kšnaitienė Laukų Ramunė pas 
kaito savo eilėraščius: «Aš 
pareisiu», ir «Pasaka», pilnus 
tėvynės ilgesio ir meilės Jų 
atodūsyje nuskamba p lės he 
nos paskambintas pianu gar 
bingo lietuvių kompozitori
aus J. Strolios «Tėvynės ai
dai»

Vakaro programą užbaigia 
tautiniai šokiai paruošk’ p. M. 
Vinkšna itienės Šoka Moin
ho Velho jaunimas: E Ku
činskaitė. E Jakštys, K De
veikytė, J Klimašauskas, A. 
Deveikytė, A. 'rūbelis, T. Ma 
čiulevičiutė ir V. Tūbelis. 
«Tautinių šokių popuri» ir 
«Malūnėlyje» sumirgėjo lietu 
viškų tautinių drabužių spal
vos, jaunatviška nuotaika, su 
mirgėjo ir užgęso sunkios 
scenos uždangos užskleista. 
Tačiau Rožytės Tnbelytės a-

(pabaiga 4 pusi.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

Pasilinksminimu Moralė
Kalbant apie žmogaus to

bulumą, šventumą ir dorumą, 
dažnai sakoma, reikia būti 
rimtu, nevaikščioti į pasilink 
minimus, bet gyventi susikau 
pus. Dėlto kai kas sako, kad 
mūšų religija yra džiaugsmo 
ir linksmumo priešas. «Jei 
nori būti šventas-būk susirau 
kęs ir nosį pakabinęs, jei esi 
linksmas, mėgsti sportuoti, 
žaisti, juokauti, tai esi toli 
nuo šventumo. Tai yra visiš 
kai klaidinga. Taip galvoja 
žmonės, kurie nesuprato nei 
Šventumo, nei džiaugsmo, nei 
linksmumo paskirties.

Šv. Tomas Akvinietis, tas 
didelis autoritetas filosofijoje 
ir teologijoje, savo pogrindi 
niam veikale «Suma Theolo- 
gica». Tarp kitų klausimų, 
plačiai rašo apie tobulumą, 
šventumą dorybes. Tarp ki
tų dorybių mini vieną labai 
įdomią, graikiškai «cupeape 
lia» vadinamą, t.y. pasilinks 
minimų dorybę Todėl kas nuo 
saikiai linksminasi, ne tik ne 
nusideda, bet dar įsigyja nau 
ją dorybę Pats Dievas šeši 
as dienas kūrė nasaulj o sep 
tintą ilsėjosi Jis ir mums lie 
pė skirti laiko ir darbui ir pil 
siui. Taigi poilsis, netingi- 
niavimas, yra ne mažiau ver 
tingas už darbą, nes be poil
sio ir darbas nebūtų našus 
Dar niekam nepasisekė išgal 
voti amžiną mašiną Kuri nie 
kuomet nenustotų dirbusi. Am 
žiną mašina negali boti nė 
žmogus. Žmogaus jėgos yra 
ribotos, jos išsisemia, nusilps 
ta. Joms atsigauti reikalin 
gas poilsis, kad galėtų vėl 
dirbti. Kas dirbtų ir dirbtų 
be jokio poilsio nusidėtų įsa- 

(pabaiga iš 3 pusi.)

kordeono garsai palydintys 
tuos šokius susipynę su ben
drais įspūdžiais dar aidėjo 
ausyse, širdyje žadindami be 
galinį ilgesį toli likusios Lie 
tuvos Tėvynės...

Publikai išsiskirščius, pro
gramos dalyviai buvo gražiai 
pavaišinti p Genės Teresevi 
cienės paruoštais užkandžiais.

Sveikirintina rengėjų inicia 
tyva ir pageitautina daugiau 
tokio pobūdžio kultūrinių susi 
būrimų! Programos pranešėju 
buvo p. J. Valavičius. Akmenė 

kymui «Nežudyk», nes kenk
tų sveikatai.

Ne kiekvienam žmogui tas 
pats poilsis tinka: vienas gali 
pailsėti ramiai pasėdėdamas, 
kitas pagulėdamas trečias pa 
sivaikščiodamas, žiūrint kokį 
darbą dirbdamas pavargo. 
Kai kas, ypač besimekan’is 
jaunimas, tokiu poilsiu nesiten 
kiną. Jaunimas nori sponu<> 
ti, žaisti, šokti, juokauti. Ž 
neina, vjsa kam reikia saiko 
Jeigu linksminsiesi, be saiko, 
apleisdamas savo pareigas. - 
nusidėsi. Bet jeigu žaisi, juo 
kausi, sportuosi su saiku, "e- 
kenkdamas nei sau. nei kiti
ems, įsigysi pasilinksminimo 
dorybę. Nesvarbu ar žaisda 
mas laimėsi, ar sportuoda
mas pasieksi rekordą, svar
bu tai. kad amžinybėje Die
vas už tavo padorų poilsį ir 
pasilinksminimą, atlygins ly
giai taip, kaip ir už darbą. 
Po egzaminų bus atostogos, 
todėl jiems pasibaigus, gerai 
padarysi, jei persvarstysi ši 
tas mintis. Kaip kiek 
vienam m o k s l i n i a m 
klausime taip ir čia gali bū
ti neaiškumu. Moraliai prin
cipai yra visuomet aiškus, 
bet ju pritaikymas praktiš
kam gyvenime gali būti ke
blus. Dažnai žmogus t«se 
kryžkelėse pasimeta ir prade 
da eiti nuodėmės o ne d''ry 
bės keliu Kad galėtume pa
sirinkti tikrą kelią reikalin
gas kompasas. Moraliniam 
gyvenime, kad pasiektume sa 
vo galutinį tikslą, taip oat 
naudokimės, kompasu šiuo 
atvėjn mūsų kompasas yra 
dorovės mokslas. Kas veda į 
mūsų galutinį tikslą yra mo
ralu ir dora, ir kas nuo joto 
liną nemoralu, nedora ir blo 
ga, vengtina. Jai žaisi ir ilsė 
siesi, kai privalai dirbti, bus 
nemoralu, jei tai darysi dera 
mu laiku bus moralu. Todėl 
nereikia klaidingai galvoti, 
kad moralūs veiksmai yra ne 
tik malda, darbas ir kiti j 
juos panašu--. Ne savo vietoj 
ir savo laiku labai geri (mo
ralus) yra sportas, žaidimai, 
ekskursijos ir kiti tvarkingi 
pasilinksminimai, jie atleidžia 
nervus, gaivina dvasią, jie* 
yra Dievo dovana mums.

Leonardas M. tiulis

Studentu ateitininku stovykla
(pabaiga)

> \

Pirmiausia pasirodė ir įtiki 
pančiai kalbėjo kol Juozas 
Manelis. Paskum kitą dieną 
kalbėjo S AS dvasios vadas 
ir stovyklos kapelionas kun. 
J. Kidykas, Sj. G. trilogiją už 
baigė svečias kun. \ . Pau
lauskas.

Tenka pastebėti, kad viso
se paskaitose temos sukėlė 
dideles diskusijas. Ypač gy
vos diskusijos buvo po dr. 
Vyganto ir S Sužiedėlio pas 
kaitų, nes jų temos lietė 
mums aktualius klausimus.

Be paskaitų stovykloje, su 
siskirstę būreliais, svarstėme 
įvairias erganizacinės veiklos 
problemas

TVIRTAS GRIŪVA, NAU
JAS KELIAS

&
Bestovyklaujant įvyko ir 

Sąjungos atstovų visuotinas 
suvažiavimus (rugsėjo 1 4 
dd ) buvo išrinkta nauja Są
jungos vadovybė

Šiemet Sąjunga valdys Phi 
ladelphijos ir New Yorko ko 
legos Balsų dauguma valdy 
bon buvo išrinkti Al Žukaus 
kas, Al. Gečiauskas, D. Kara 
liūtė, S. Bobelis, A Lukas ir 
B. Čikota.

Suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė, kad nė vienas centro 
valdybos bei paskirų sąjun
gos vienetų vai iybų narys 
negali užimti bet kokių atsa 
kingų pareigų įvairiuose po
litiniuose sambūriuose arba 
rateliuose.

Suvažiavimas tain pat iš
reiškė pageidavimų, kad iš 
viso studentai ateitininkai 
daugiau dėmesio kreiptu i 
Sąjungos veikimą, bet ne j 
aktyvia politinę veiklą už Są 
jungos ribų.

O TIE VAKARAI. VAKARAI

Taip, vakarai buvo įdomūs. 
Nesakau, kad tik man. Man

Lietuvos vaizdelis.

Jonas Šoliėnas

atrodo, kad ir kitiems buvo 
įdomūs, nes kiekvieną dieną 
vis kas nors įvykdavo.

Be abejo, svarbiausias buvo 
rugsėjo 1.

Kai Baltimorėje pasirodė 
jaunosios mūsų dainos ir mu 
zikos pajėgos Žmonių buvo 
daug. Nors buvo šilta, tačiau 
visi noriai klausėsi dainų 
bei poezijos.

Dar buvo įspūdingas Phila 
delphijos draugovės paruoš 
tas vakaras, iškilmingos fuk 
sų krikštynos, na, ir šokiai.

Dienomis ne tik maudėmės 
ir valgėme, vieną dieną spė 
jome aplankyti Washingtoną, 
kitą dieną mergaitės merkė 
akį, žiūrėdamos į Anapolio Jū 
ros Akademijos rajone pražy 
giuojančius būsimus karinin
kus Dargi kitą dieną mūsų 
sportininkai žaidė rungtynes 
prieš Baltimorės lietuvius.

JEI SUSITIKSIME KADA

Bendrai paėmus, stoykla 
buvo puiki, kaip nieką i Tad 
paskutinę dieną, iškilmingo 
uždarymo metu, įteikiant įvai 
riausiems narsuoliams dova 
nas, nė vienas nenorėjo tikė 
ti, kad rytoj teks išsisursty 
ti.

Deja, taip buvo, kai ketvir 
tadienio ankstų rytą stovyk
los kelyje sudulkėję mašinos 
nevienas sunkiai atsiduso ir 
tarė: « Taigi, išvažiavo».

Nors ir išsiskirstė stovy
klautojai, bet liko sujungti to 
paties idealo ir tų pačių prin 
cinų. Mūsų ateitininkiška a«-a 
demiku šeima ir toliau dirbs 
to paties Bkslo vedami.

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai. šv. 
mišių mėnesinis atetininkų su 
sirinkimas Susirinkime apie 
mandagumą kalbės p. M. Re 
menčienė 4 vai, p, p. (jei be 
artėja egzaminai neišgązdins) 
numatytas pasilinksminimas. 
Bus proga rytą girdėtą teori

Vytautas Tamulaitis

MOKYTOJAS
(Tąsa)

Kur dingo mokytojas, nie
kas nežinojo. Veltui klausi
nėjo žmonės. Jo taip pat ieš 
kojo milicija, už tai, kad jis 
neklausė naujų krašto šeimi
ninkų. Jam grėsė didelė baus 
mė. Apie tai šnekėjo visi. 
Bet mokytojo surasti niekam 
nepavyko.

Tik vienas kalvio sūnus ži
nojo, kur buvo mokytojas Tik 
jam vienam buvo patikėta ši 
paslaptis, berniukas slaptai 
nešiojo į mišką mokytojui 
maistą, pirko knygas ir lai 
kraščius Sutartoje vietoje 
juodu susitikdavo. Kalvio sū
nus papasakodavo jam visas 
naujienas ir ką šnekėjo žino 
nės miestelyje

Niekas kalvio sūnaus pra
džioje neįtarė Tik baisus sun 
kūmas užgulė berniuko šir
dį, kai kartą batsiuvio sūnus 
sustabdė jį gatvėje ir tarė:

- Klausyk, kalba, kad tu 
žinai, kur pasislėpė mokyto 
jas. Ar tai tiesa?

— Vaikas blykstelėjo, kaip 
žarija. Net širdis šoktelėjo 
krūtinėje.

— Nežinau. — greitai atsa
kė. — ,š kur aš galėčiau ži
noti? — ir nubėgo.

as mokytoją į mišką ėjo 
kuo rečiausiai, kiekvieną kar 
tą vis kitais keliais Bet ne
ramumas ir baimė degino ber 
niuko krūtinę. Jis pasidarė 
nekalbus,, užsidaręs savyje, 
nuolat apie tai galvodamas. 
Nesisekė už tai jam nė dar
bas. viskas krito iš rankų, 
nes prieš akis nuolat stovė
jo mokytojo likimas. Niekam 
jis negalėjo pasisakyti šito 
didelio rūpesčio Budri tėvo 
akis pastebėjo sūnaus pasi
keitimą, bet sūnus jam nedrį 
so pasakyti tiesos. Juk tai 
buvo priesaika. (B D.)

ją pritaikyti Taktikoje. Pasi
linksminimas numatytas su 
programa. Pasilinksminime 
kviečiami dalyvauti ir tėvai.

— Fordhamo Universitetas 
New Yorke įvedė lietuvių kai

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ! ■ -
SEKMADIENIAIS 10:15 vai. (vėliau bus nuo 1(1 vai.) 

’ per Radio Difusora São Paulo PRF3 96 KC. ZYB7 49 m, 
ZYB9 19 m.

Ir antras pusvalandis — per Radio Nove dė Julho — 
.540 m. Banga. Sekmadieniais 8:30

i Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
i plokštelėmis!
; vadovauja ‘'Tėvynės Garsai” Adresas: Caixa Postai 403 

Telef 37-2265.

bos pamokas. Visa eilė lietu 
vių veikėų jas lankantiems 
paskyrė stipendijas. Tereikia 
tik studentų.

- Konsistorialinės Kongre 
gaeijos valdytojas J. E. Piaz 
za tremtinių reikalais lankė
si Vokietijoje ap’ankė ir Va 
sario 16 gimnaziją. Ateitinin 
kai ir skautai jo garbei su
rengė akademiją Baigdamas 
padėkos žodį, kardinolas iš
reiškė viltį, kad tremtiniai ir 
tėviškėje likusieji, greit susi 
tiks.
- Praėjusį sekmadienį V. 

Zelinos bažnyčioje kun. Kaži 
mieras Bėkšta aukojo pirmas 
iškilmingas šv. Mišias. Po pfe 
tų gimnazijos salėje buvo su 
organizuotas pobūvis naujam 
kunigui pagerbti. Pobūvio me 
tu jaunimas išpildė gražią 
programą. Naujas kunigas ne 
trukus išvyks į Amazono mi 
sijas. Tautiečiai jį parėmė sa 
vo aukomis.
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1956 m. lapkričio 17$.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Kensultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

MUSŲ LIETUVA pusi. 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS &, JAKUTIS LTDA.

MIELI LIETUVIAI!

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

o«faiflBiaMiaBoMaiiai<a«fRi*«acr«aaiaN
anas ■ » a^ • ■■■■ a«am ■ am ai ta ■ at ■■ ■• vam ■ a

Riaaa»

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.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 -- São Paulo

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos plati# 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

hhurnhh
Nori, kad «Alūsų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interturo.

n?

RUAi BARÂO DE ITAPETtNINGA, 272 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PA-ULO

KUHIBKHHSaBfiSHHKSmSBmn

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

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

RUA COSTA lARROS, 34-C — VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y AVISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

g Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
lt

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

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

Caixa Postai 3967 —

muih«tnii.iuinhui ui «um w gum m m u: m m m ãl
i ESCRITORIO «VILA ZELINA» i
Į IRMÃOS BAUZIS Į
į Registrado no Q. lt. C. «oto o n.o 55i x

f Prž*ęa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo į
g Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
į Transferencias de firmas
| Cor.trat. na Junta Comercial
j Diskai. na Junta Comerciai
I Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
e 
ãWWinMIIIWWIilMHIIIlMIlHIllllllllinMIIIIIIHIIWIWIPH» IIMIHUIUII

Contratos de locação g
Cartas de Fiança g
Requerimentos |
Balanços í
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes f
às 19 horas. |

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

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: PiJsen extra, 
Strassburg, 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 -- Ai. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
i tsaaBi
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

gos atsilankyti ir jaunimo už 
simojimus paremti.

VYKSTANČIŲ PIKNIKAN 
DĖMESIUI

Šį sekmadienį vykstantiems 
i Santos su Vyrų Brolijos pik 
nikų pranešame:

Mišios bus 5,30 vai.
Išvažiavimas 6 vai. punktu 

aliai. Pavėlavusių nebus Jau 
kiama.

Tikslią grįžimo * valandą 
praneš autobusų, tvarkdariai.

NORINTIEMS VYKTI J N. S. 
APARECIDA

Pranešame, kad užsiregis 
truoti reikia ligi 25 d. lapkri 
čio, nes reik žinoti kiek au 
tobusų rezervuoti. Registruo 
tis klebonijoje. Kaina du šim 
tai trisdešimts kruzeirų.

— Kviečiame visus mūsų 
bičiulius ir pažįstamus daly
vauti už mūsų mylimos moti
nos Veronikos Masienės vėlę, 
mišias kurios įvyks V. Anasta 
zijos bažnyčioje, šio mėn. 23 
d. 7,30 vai. ryto.

Jonas Masys ir šeima

-- Lapkričio m 10 d. Vila 
Beloje mirė Prakseda Čer
niauskienė, 82 m. amžiaus, ki 
lūs iš Žiežmarių apylinkės. 
Brazilijon su šeima atvyko 
1927 ra. Nuliūdime paliko sū
nus: Juozą. Anzelmą, Vaclovą, 
dukteris: Genovaitę. Sofiją, 
Pranę, Mariją, ir Veroniką, 
žentus, marčias, anūkus ir 
proanúkus. Palaidotas São 
Caetano kapuose.

PADĖTA

Visiems kaimynams ir pa

Lietuvių Brazilų Kultūrinio Bendradarbiavimo Klubas, j 
š/m. lapkričio mėn. 24 d. 20 vai. ruošia savo tradicini |

VAIIKAIPA® j
kuris įvyks V. Anastazijos, Dr J- Basanavičiaus vardo I 
lietuvių mokykloje, rua Camacam, 625 i

Programoje: «Vargšas Tadas» 2 jų veiksmų komedija. 
Po programos šokiai ir žaidimai grojant puikiam or

kestrui iki 4 vai ryto.
Pakvietimus ir staliukus galima iš aukšto užsisakyti 

pas Klubo narius ir V. Anastazijos lietuvių m loję. Prie 
i įėjimo pakvietimai nebus pardavinėjami.
| Valdyba

žįstamiems, dalyvavusiems 
mūsų mylimos motinos laido
tuvėse, reiškiame nuoširdų 
ačiū.

Černauskų šeima.

LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODOS TRIPTIKO

TVARKARAŠTIS

Nuo š. m. lapkričio mėn. 
lapkričio 5 iki 24 dienos São 
Paulo Municipal Bibliotekoj 
bus demonstruojami tipingiau 
si busimosios istorinės para 
dos pavyzdžiai.

Nuo 5 iki 11 dienos, Lietu 
viška ornamentika.

Nuo 12 iki 18 d. Lietuviški 
kryžiai.

Nuo 19 iki 24 Lietuvos ar 
chiteKtúra.

Biblioteka randasi Rua Xa
vier de Toledo — Rua Con 
solacão Rua Bra olio Go 
mes sankryžoje arba Praça 
Dom José Gaspar.

Paroda atidaryta: 
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
18 vai., sekmadieniais nuo 
13 vai iki 18 vai ir kitomis 
dienomis nuo 8 vai. iki 24 v. 
nakties.

Įėjimas visiems laisvas.

OPERETĖ «BALTOJI ČIGO
NÉ»

Lapkričio m, 25 d, 17,30 
vai, pamatysime Vila Želi no 
je, seselių pranciškiečių gira 
nazijos salėje, kurią suvai 
dins išleidžiamoji gimnazijos 
klasė Mėgstantieji muziką ir 
vaidinimą nepraleiskite pro

AfA Urniežas Pranas Viktoras

— Lapkričio m. 11 d. gVila 
Beloję staigiai mirė Pranas 
Viktoras Urniežas, k lęs iš 
Siesikų apylinkės 44 m. am 
žiaus. Būvu nevedęs. Brazi 
lijoj giminių neturėjo. Palai 
dojo ir mišias užprašė velio- 
nies draugai bei pažįstami 
dar iš Lietuvoje gyvenimo 
metų.

— Lapkričio m. 1 d Moko 
je mirė Cecilija Abarienė, 70 
ra. amžiaus, kilusi iš Aleksan 
dravėlės parapijos, Misinau- 
kos kaimo Brazilijon atvyko 
1927 m gegužės m. Nuliūdi
me paliko vyrą Augustiną, 
tris ištekėjusias dukteris: Erai 
liją, Bronę ir Lucijų ir (ris 
anūkus.

ORGAN1ZUOJ MAS LIETU
VIŠKO jaunimo sporto

KLUBAS

Lietuvių sportininkų turime 
nemaža. Bet jie visi išsiblaš 
kę po svetimus klubus. Buvu 
šio sporto organizacijos «Li 
tuania» veteranai veikėjai po 
ra kart mėgino ‘atgaivinti jos 
veikimą, bet be pasekmių. Da 
bargi organizuojamas naujas 
sporto klubas, beveik išimti 
nai iš jaunimo, kuris nedaly 
vauja jokiame lietuviškame 
veikime. Pirmas pasitarimas 
susirinkimas bus lapkričio m. 
25 d, Vila Zelinoje.

— Gruodžio mėn 6 d. «neis 
25 metai kunigystės kun. V. 
Al. Arminui dabartiniam Maná 

S3 A I I U JT- r O C EC T A J
GRUODŽIO 1 DIENA MOKOJE

Lietuvių Sąjunga. Brazilijoj rengia, dar pirmą kartą 
S. Pauiyje, prekybininkams ir pramoninkams pagerbti,

KONCERTĄ - BALIŲ 
su staliukais

Programą išpildys ne tik musu geriausios meninės jė
gos. bet dalyvaus ir iš TEATRO MUNICIPAL artistai 
Bus taip pat vertinga loterija Gros gera, muzika Ne
pasilikite neįsigyje kvietimo. Paskubėkite. Neapleiski
te šios progos pasilinksminti šiais metais. Pakvietimai 
gaunami pas Sąjungos narius.
VISI Į MOÓCA, RUA LITUÂNIA, 67, GRUODŽIO 1 D-

klebonui. Teko patirti, kad 
parapijiečiai savo klebono si 
dabrinę kunigystės sukaktį ru 
ošiasi gražiai paminėti.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras grįžta į formą. Tai buvo 
matyti praėjusį sekmadienį 
per sumą, giedant šv. Pran
ciškaus de Wilt mišias. Cho 
rą paruošė ir jam dirigavo F 
Girdauskas, vargonais pritarė 
secelė M. Marcelina.

LITER XTÚROS VAKARO RE 
NGĖ-JŲ PADĖKOS ATITAI

SYMAS.

Pereitam «Mūsų Lietuvos» 
numeryje tūpusioje Padėkoje 
įsiterpė korektūros klaidos, 
būtent: solistas K. Ambrozevi 
čius įterptas į mergaičių kvar 
tetą ir praleistos p lių Ir. Ado 
mavičiutės ir Ritos Sprogis 
pavardės. Turi būti dėkojama: 
p. M. Kindurienei ir p lei Ir. . 
Adomavičiūtei už muziką,p lei 
Ritai Sprogis ir p-lei Aid. Na 
dblskytei už akompanavimą. 
Be to, praleido padėkos žo
džius «Mūsų Lietuvai», «Ži
nioms» ir radijo valandėlei 
«Tėvynės Garsai» už vakaro 
išgarsinimą. Už šias'klaidas 
atsiprašo.

Redakcija

— Misijonierius salezietis, 
kun. Kazimieras Bėkštas praė 
jusi sekmadienį Vila Zelino
je atlaikęs pirmas iškilmin
gas mišias, jau šią savaitę iš 
vyko į darbo vietą, Amazo
nės estade, prie Rio Negro 
upės. Ten, beveik išimtinai 
gyvena tik indijonai. Susisie
kimo priemonės pačios primi 
tyviškiaūsios - upėmis.

Misijonierius jau senai bu
vo buvęs lietuvių tarpe. To
dėl bent pirmas iškilmingas 
mišias atvyko atlaikyti pas 
lietuvius Pamoksią pasakė 
mišių metu kun J. Šeškevi
čius Po pamaldų primicijan 
tas, kiti kunigai bei kviesti 
svečiai pietavo seselių pran- 
eiškiečių vienuolyne. Trečią 
valandą po piet parapijiečių 

iniciatyvi 
aam misi^— 
ge r bi mas, 
nine programa, kalbomis gim 
nazijos salėje. Misijonierius 
pasižadėjo parašyti «Mūsų 
Lietuvai» apie savo darbą 
paslaptingame Amazones 
krašte.

LOTERIJA
Klebonijos naudai ruošiama 

loterija. Išlošti galima pen 
klos vertingos premijos; dvi 
ratis, didelis meškiukas, fut
bolas, antklodėlė mažam vai
kui ir elektrinis laidytuvas 
(prosas) Prašoma talkininkau 
ti klebonijos statybai perkant 
ir platinant bilietus.

KLEBONUOS FONDUI 
AUKOJO

G. Kasparevičienė 100, M. 
Šlapkauskienė 200, St. Vap- 
šys 200, Henrikas Valavičius 
1.000, S M. 50, B. Juzėnas 
500, Congregação Mariana 
3.000, -M. Pavilonienė 500, Ane 
lė Matuzonienė 200, K. Nor- 
butienė 100, V Radzvilavičius 
100, Nikodemas KirmėlalOOO 
Panificadora Vila Zelina 500. 
E. Slivickienė 300, E. Anulie 
nė 200. Pijus Radzevičius 1000 
Kazimieras Tijūnėlis 200, K. 
Mikalauskienė 250, J. Biels 
klenė 200, Piseravičienė 200, 
Šilkūnienė 500, Šermukšniai 
500. A, Jačauskienė 150, Jo 
nas Perednis 300,00.

Nuoširdus dėkui visiems au 
kojusiems. Sekančią savaitę 
tikimasi uždėti stogą. Tačiau 
tai tik viena dalis darbų, kad 
būtų galima gyventi dar rei 
kės nemažos sumos pinigų 
įrengimui. Todėl lietuviai k ti 
nigai prašo kiekvieną parera 
ti statybą savo auka.

Kilus kai kam neaiškumų, 
noriu paaiškinti, kad pinigai, 
kurie praėjusį sekmadienį b i 
vo renkami salėje (pobūvio 
metu) buvo skirti tėv. Kaži 
miero Bėkštos OSB misijoms 
paremti Visiems aukojusiems 
už aukas misijonierius nuo
širdžiai dėkoja

Kun. J. ŠeŠKevičius

PAIEŠKOMI:
1) Baklan Antonina, duktė 

Antano.
2) Taraškevič Michalina, 

duktė Antano,
3) Stankevičius Juozas, sū

nus Antano.
4) Dzindoletas Stasys.
5) Dzindolienė Veronika,
6) Sariauskienė - Snabaity-’ 

tė Anelė,
7) Al ūbi - Snabaitytė Vik 

tori a ir
8) Ziknevičienė - Suprikaitė 

Petronėlė.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantiej', prašomi atsilienti: 
Consulado da Lituania. Rua 
Dom José de Barros, 168 - 5° 
asdar, Caixa postai, 7249, São 
Paulo - Brasil.

Buhalterijos raštine “Nascimento”
Irmãos Nascimento

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tios rūšies darbus atlieka.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo I

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 8

GERA PROGA NUSIPIRKTI

Oficina Mecânica

su torno, furadeira, esmerilho ir įvairiais kitais įrankiais. 
IArba galima, kaipo pradinis mokestis, iškeisti į namą.

Daugiau informacijų galima gauti bet kurią 
valandą šiuo adresu:

Rua das Eras, 4 — Vila Bela — São Paulo
•• . . ■ ' '

Savo giminėms Lietuvoje 
padarysi didelio malonumo, 
pasiųsdamas jiems Kalėdoms 
drabužių arba maisto produ
ktų. Siųsti galima bet kuris 
kiekis.

Kreiptis: Av. São João, 324 
5 and,, apto. 501. Tel. 34 6427 
Kreiptis visomis dienomis iki 
20 vai..

■«*■■■■» ■■■■■■■■■■■ viiaa«»a»iaaBiBi!5iuia(ia<ati

Escritório IDEAL de Contabilidade
' João Tatarunas

CONTADOR '

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

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

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

PAIEŠKOJIMAS:
Uršulė Dirvanauskaitė-Kaš- 

čionięnė, gyv. Rua Marechal 
Malėte, 77, Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do Sul.
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