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JĖGOS TVARKA
Laikotarpyje, kuris tęsis 

nuo paskutiniojo 11-jo pašau 
linio karo iki sekančiojo (sa 
kyšime III-jo...), tikrosios tai 
kos nėra, ir nebus Gyvena 
me tokj tarpukario metą, ku 
ris galima pavadinti jėgos 
tvarka, kurioje didžiosios pa 
šaulio galybės stengiasi iš 
plėsti savo jtaką kuo didės 
nėję žemės ploto dalyje, ir į 
savo saugumo sistemas Įtrauk 
ti juo daugiau tautų. Išsilai 
kymas jau užimtose pozicijo 
se remiasi savo ginkluotos jė 
gos didumu ir sąjungininkų 
gausumu.

Tokios stambios ginkluotos 
valstybės pasaulyje liko tik 
dvi: Jungtinės Amerikos Vals 
tybės ir Rusija. Tik tos dvi 
valstybės dabartyje galėtų su 
sikibti, grumtis ir viena ar 
antroji išeiti laimėtoja. Abi 
jos laikosi tokios nuomonės, 
kad reikia stiprinti savp ir 
savo sąjungininkų galybę iki 
tokio laipsnio, kad savoji per 
švara aiškiai nusvertų perga 
lę. Kai tik viena kuri pusė 
apskaičiuos ar pajus savo pu 
sėje esant persvarą — toji 
pusė tuojau pradės karą, ir 
stengsis jį laimėti žaibingu 
būdu.

Abiejų pusių diplomatija de 
da visas pastangas, kaip savo 
varžovą atskirti, jau dabar, 
nuo jojo talkininkų ir izoliuo 
liuotif Izoliuojant priešą, ga 
Įima tikėtis greitai su juo su 
sidoroti, išvengiant kad karas 
pasidarytų visuotinis. Jeigu 
tas nepasiseka, puolantysis 
turi kariauti prieš visą užpul

Numatomos peimainos Ru
sijos vyriausybėje

Žiniomis iš užsienio vasa 
rio men. 5 d. susirinkęs «vy
riausias sovietas» (komunistų 
«parlamentas»), padarys pa
keitimų Kremliaus vyriausy
bėje. Ministério pirmininko 
vietą, vietoj Bulganio užim
siąs Kruščiovas. Vice pirmi
ninku būsiąs paskirtas Malen 
kovas, kuris kartu būsiąs ir 
vidaus reikalų ministeris, tu
rėsiąs savo rankose ir politi
nę policiją. Bulganinas arba 
visai pasitrauksiąs iš politi
kos, arba gaus kokias kitas 
nereikšmingas pareigas. Jei 
šie spėliojimai išsipildytų, tai 
į viršūnes iškiltu stalinistai. 
Ryšy su galimais Rusijos vy
riausybėje pasikeitimais bei 
nauja politikos linija, Mask
von buvo atvykęs Kinijos mi 
nisteris pirmininkas Chu En 
Lai. Molotovo pozicija tuo
met susilpnėtų.

Karo pavojus virs naftas 
šaltiniu

Amerikos vyriausybė prieis 
pyrusi įrodinėja, kad reikia 
priimti «lisenhowerio planas» 
nes artimiesiems ir vidurini
ams Rytams tikrai gresią di
delis pavojus iš komunistinės 
Rusijos pusės. Užsienio rei

tojo saugumo sistemą ir jo 
draugus - tada jau reikia šau 
ktis ir savo šalininkus pagal 
bon, ir tuomet jau pasidaro 
visuotinis karas, kuris tęsiasi 
kelis metus, ir paprastai iš 
virsta į alinimo karą. Taip 
atsitiko vokiečiams per I-jį 
ir II-jį Pasaul nį Karą Iš vo 
kiečiu klaidu ir jų pralaimė 
jimo pasimokę, nei ameriko 
nai. nei rusai tų pačių klaidų 
nenori padaryti

Pavyzdžiui, rusai visur ir 
kiekviena proga stengiasi juo 
dinti JAV liaudies akyse, ir 
nori juos supiudinti su dabar 
tiniais Atlanto pakto dalyvi 
ais Tokiu oūdu, liktų jie vie 
ni prieš rusus ir netektu kitų 
tautų pritarimo tokio karo at 
veju. Rusų galimybės laimė 
ti padidėtų.

Amerikonai, iš savo pusės, 
išnaudoja kiekvieną progą 
kad pasaulio viešoji nuomo 
nė biaurėtųsi rusų tiranija, 
kad tų tautų tarpe, kurias ru 
sai per jėgą padarė savo sa 
telitais, plazdėtų laisvės troš 
kimas ir viltis, būk tai ame 
rikonai juos karu išvaduosią 
iš ruskio vergijos. Tuo būdu 
amerikonų diplomatija nori 
paversti neištikimais kaip tik 
tuos pačius satelitus, kuriuos 
rusai mielai sukištų į pirmą 
sfas kovų linijas, kad paverg 
tieji žūtų už savo vergėjus. 
Tada butų dvigubas rusų lai 
mėjimas: nuo pirmųjų smú 
gių žūtų tie kuriais negalima 
pasitikėti, ir jų jau neberei 
kėtu saugoti. Toliau jau sa 

(pabaiga 6 pusi.) 

kalų ministeris Foster Dulles 
sako, kad tas pavojus gali 
greičiau ateiti, negu Ameri
kos parlamentas baigs svars 
tyti jam patiektus planus Ry 
tams apsaugoti. Pavojus esąs 
daug didesnis, negu tuo me
tu kai į Berlyną buvo nuties 
tas oro tiltas

Kaip jau oirmiau esame ra 
šę, arabų kraštai tiek Mask
vai, tiek Vašingtonui yra svar 
būs del šių priežasčių: 1) Svar 
bus strateginis punktas Čia 
yra Sueso kanalas, iš čia ne 
sunku kontroliuoti, arba nuo
lat kelti nerimą Afrikos tau
tų tarpe. Žodžiu arabų tautų 
apgyventas plotas yra labai 
svarbus strateginiu atžvilgiui 
2) Pati didžioji priežastis, del 
ko komunistai ir demokrati
niai kraštai lenktyniuojasi, 
tai naftos šaltiniai Naftos rei 
kia vakaru Europai, bet ne
mažiau jo reikia ir Rusijos 
industrijai, tankams, lėktu
vams

Amerikos špionažas susekė 
Kremliaus planus smulkiai 
paruoštus kaip pagrobti ara
bų tautas. Kremlius savo pla 
nūs įvykdinti buvo numatęs 
pabaigoje šių metų sausio 
mėnesio. Špionažas Kremli
aus planns patiesė Eisenho- 
vveriui ir jo vyriausybei ant 
stalo. Amerikos vyriausybė 
pamatė, kad tikrai yra rim
tas reikalas. Įvykiams užbėg

Nors rusai savo tankais sutramdė vengrų išsilaisvinimo pastangas, tačiau maskoliai rū 
pinasi, kad iš Vengrijos neišeitų laisvan pasaulin jokia žinia apie ten vykdomą terorą.

Čia matome rusus Budapešto gatvėje, vienas jų, priekyje, liga prie fotografo atimti 
aparatą. ' (US1S)

ti už akių, Eisenhower papra 
šė nepaprastų įgaliojimų ir 
5t0 milijonų dolerių. Kiekvje 
nu momentu laukiama naujie 
nų Rytuose.

Klaidingas mokslas - tikro 
ji Soviete Rusijos blogumu 

priežastis

Amerikoje leidžiamas žur
nalas «Life» paskutiniame sa
vo numeryje rašo, kad tikro
ji Kremliaus nepasisekimų 
priežastis yra klaidinga dok
trina ir komunizmo žiauru
mas.

Žurnalas vedamajame strai 
psnyje rašo, kad ekonominiai 
sunkumai ir pasireiškiantis 
neramumas Sovietų imperi
jos viduje, laikomas didžiau
siu blogumu, kuris graso 
kremliui. Rusijoje komuniz
mo nepasisekimas, anot «Li 
fe», ekonominėje srityje yra 
taip aiškus, kad net partijos 
centralinis komitetas buvo pri 
verstas pakeisti ekonominio 
vadovavimo vadovybę.

Antikomunistines demons
tracijos Bulgarijoje

Sulig pačios bulgarų komu 
nistinės spaudos, prieškomu- 
nistinės nuotaikos Įkvėptos 
Vengrijos laisvės kovotojų, 
reiškiasi visuose Bulgarijos 
miestuose.

Didžiausia darbininkų de
monstracija buvo suruošta Di 
mitrovgrad mieste (Pernik) 
kur yra krašto industrijos 
centras. 32 kilometrai nuo sos 
tinės. Sofijos miesto. Komu
nistinis laikraštis ra-šo, kad 
darbininkai, susirinkę miesto 
gatvėse, šaukė prieš komu 
nizmą nukreiptus šūkius.

— Žiniomis iš Budapešto, 
daugumą Vengrijos fabrikų 
užėmė kontroliuoti rusų ka 
riuomenė.

Tatabanya kasyklų darbi 
ninkai vėl pasiuntė vyriaus? 

bei reikalavimą, kad iš kraš 
to būt atitraukia rusų kariu© 
menė ir kad iš kasyklų paša 
lintų ginkluotą komunistų po 
liciją. Bendrai Vengrijoje si 
aučia teroras ir karo lauko 
teismai. Išlaisvinimo kovų va 
dus suiminėja ir baudžia mir 
ties bausme Šitie teismai ir 
bausmė stengiamasi vykdinti 
slaptai. Darbininkai po prie 
varta yra varomi komunistų 
partijon Civilinės vengrų re 
voliucijos vadas Joszef Du 
das pasmerktas pakarti. Spren 
dimas turėjo būt įvykdintas 
16 d. sausio

Vyriausybė grasina, kad 
darbininkai kurie nebus na 
riais komunistų partijos, bus 
atleisti iš darbo.

Visi inžinieriai, fabrikų raš 
tinių tarnautojai, automatiš
kai' bus atleisti iš darbo, jei 
gu neįstos komunistų parti 
'on. Štai komunistinė laisvė. 
Žmonės paverčiami gyvulių 
kaimine, aklai turi klausyti 
vyriausybės. ki<uip atimamas 
duonos kąsnis. Nė viena vy
riausybė neišsilaikė ilgai dur 
tuvais ir tankais paremta, ne 
išsilaikys nė Vengrijos komu 
nistų diktatūra Diktatūra il
gesniam laikui galima tik at
silikusiuose tamsiuose kraš
tuose, kaip Rusija, Kinija, 
kur gyventojai nėra matę ge 
resmo gyvenimo ir nežino 
kaip kitur žmonės tvarkosi 
ir gyvena.

įtempta padėtis Lenkijoje

Sausio m. 20 d. Lenkim e 
seimo rinkimai Šie rinkimai 
įvairiais atžvilgiais labai kom 
pūkuoti. Į rinkimus eina ko 
munistai, žemdirbiai ir demo 
kratai. Tačiau kandidatų są 
rašas, viso 800, yra Jtik vie
nas visoms trims partijoms. 
Apie pusę jų yra komunistai. 
Seiman reikia išrinkti 500 ats 
tovų Patys komunistai yra 
irgi sukilę: Gomulkos šalinin
kai vadinamieji tautiniai ko
munistai ir stalinistai. Jie tarp 
savęs veda, nors tylią, bet 

atkaklia kovą. Balsuotojas tu 
ri teisę išbrauki] iš sąrašo' 
jam nepatinkamus kandida
tus.

Rinkimų pasekmės sunku 
pramatyti. Vieni spėja, daug 
nebalsuos, kaipo protesto žen 
klan prieš nepilnai laisvus 
rinkimus.

Jei nekomunistai balsuotų 
yra galimybes tiek Gomul 
kos, tiek stalinistus palikti 
mažumoje. Propaganda,, labai 
aštri, kuri dažnai yra nukreip 
ta prieš žydus. Krašte yra 
didelis įtempimas. Koki bebus 
rinkimų daviniai, netolimoj 
ateityje Lenkijai teks išgy 
venti dramatišku įvykių, nes 
šiandieninė padėtis yra ne 
normali, turės pasukti kairėn 
ar dešinėn.

Padėka
Širdingai dėkojame už au 

kas Sto. Andrė - Parque das 
Nações mokinių Eglutei, ku 
ri įvyko 13 1-1957.

L. B. Sąjungos Valdybai 
cr $ 500,00 ir Matui Samso 
nui cr.$ 100,00.

Poniai Marijai Kukienei už 
leidimą naudotis butu repeti 
cijoms ir pasirengimams Eglu 
tei.

P. Antanui Navickui už ats 
pausdinimą rolių ir eilėraš 
čių.

P. Jonui Sirvydui už paro 
dytas filmas.

Poniai Antisei už paskolini 
mą papuošalų Eglutei.

Sto. Andrė - Pque. das Nações
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Lietuviu Vadovybėms Laisvuo
se Kraštuose

Lietuva šaukiasi visų lais
vėje gyvenančių lietuvių pa 
galbos. Ilgai užtruko maskvi- 
nio bolševizmo okupacijos 
metai. Nuolatinis pasipriešini
mas okupantui kainavo lietu
vių tautai daug brangių aukų 
nužudytais ir į Sibirą ištrem
tais.

Nors per paskutinius trejis 
metus okupanto varžtai ir bu 
vo kiek atleisti, bet ryšyje su 
įvykiais Lenkijoje, ir ypač 
Vengrijoje, okupanto siautė
jimas Lietuvoje ir vėl padidė 
jo. Prasidėjusios krašte musų 
pavergtų brolių, ypač jauni 
mo, demonstracijos užgniau- 
žiamos naujomis masinėmis 
deportacijomis į Sibirą. Oku
pantas nesiskaito su priemo
nėmis, kad tik išlaikytų Lie 
tuvą parengime, o beginklė 
lietuvių tauta, suvaryta į kol 
chozus, fabrikus ir kalėjimus, 
neturi jėgų okupantu nusi
kratyti. Pagalba reikalinga iš 
šalies.

Lietuvai pagalba gali atei 
ti tik iš laisvojo pasaulio. Jei 
jis būtų ryžtingas pavergtuo
sius laisvinti, laisvė Lietu 
vai ir kitiems galėtų greit a- 
teiti. Deja, tokio ryžto lu's 
vasis pasaulis šiandien stin 
ga. Kad ir prastos taikos iš 
saugojimas ir gerbūvio išlai
kymas, o taip pat savųjų tie 
sioginių interesų apsauga

Vidurimuo 
se Rytuose. Afrikoje ir Azi 
joje laisvosioms valstybėms 
yra pagrindinės svarbos. Pa 
vergtųjų iš maskvinio bolše 
vizmo laisvinimas joms nors 
ir svarbus, bet nėra jų rea 
lios politikos pirmaeilis tiks 
las. Laisvasis pasaulis vis dar 
yra tos nuomonės, kad nuo 
maskvinio bolševizmo pirmo 
je eilėje reikia tik gintis ir 
ginti tuos kraštus, kurie dar 
nėra patekę po Maskvos le 
tena. Bet jokiu būdu Mask 
vos nepulti, nes tai galėtų su 
kelti Trečiąjį Pasaulinį karą, 
ko reikia visomis priemonė
mis išvengti.

Mes gi žinome, kad tik gin 
damiesi nuo bolševizmo, nei 
Lietuvos nei kitų pavergtųjų 
neišlaisvinsime. Mes žinome, 
kad pulti bolševizmą galima 
ne būtinai tik karinėmis prie 
monėrais, bet taip pat diplo 
matinėmis, teisinėmis ir pa 
galiau, ekonominėmis. Esame 
įsitikinę, kad maskvinis ko 
monizmas, viso laisvojo pašau 
lio smerkiamas, diplomatiniai 
ir teisiniai puolamas, ir eko 
nominiai izoliuotas, gali visuo 
tino spaudimo neišlaikyti ir 
ankščiau ar vėliau subyrėti 
iš vidaus.

Kad taip įvyktų, reikia tu 
rėti norą, ryžtą ir padėti 
daug pastangų. Tai mūsų, lais 
vajame pasaulyje esančių pa 
reiga visomis priemonėmis 
veikti laisvojo pasaulio vals 
tybes, kad jos nei vienai aki 
mirkai neuamirštų, jog jų pa 
čių didieji rūpesčiai pasi
baigs tik tuomet, kai maskvi 
nė agresija bus pastūmėta at 
gal, • kai pavergtieji bus iš 
laisvinti.

Musų lietuvių pareiga lais 
vajame pasaulyje kiekviena 
proga priminti laisvųjų vals 
tybių vyriausybėms, kad Lie 
tu va buvo ir tebėra Sovietų 
Sąjungos okupuota, kad šis 
okupacijos faktas, priešingus 
tarptautinei teisei ir Jungti 
nių Tautų Organizacijos Char 
tai, niekad negali būti užmir 
štas, ir niekad, nors ir tylo 
mis, negali būti suignoruotas.

Veikti laisvųjų valstybių 
par amentus ir visuomenes, 

kad jos darytų įtakos savo 
vyriausybėms visuomet ir vi
sur smerkti Sovietų Sąjungą 
už Lietuvos laikymą okupaci 
joje ir visomis priemonėmis 
palaikyti Lietuvos laisvinimo 
bylą.

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas 1956 metais 
turėjo dvi bendras konferen 
cijas su kitais veiksniais 
Washington’e ir New York’e 
kur buvo bendrai nusistatyta 
aktyvinti Lietuvos Išlaisvini 
mo pripažinimą visose laisvo 
jo pasaulio valstybėse ir siek 
ti, kad už Lietuvos okupavi
mą ir laikymą okupacijoje 
Sovietų Sąjungai butų iškelta 
byla Jungtinių Tautų Organi 
zacijoje.

Tokiai politinei akcijai rei
kia t nkamai pasiruošti. Tam 
reikalingos visos lietuvių išei 
vijos visame pasaulyje nuola
tinės pastangos^ ir organizaci 
jos. kurios vadovautų darbui 
vietose. VLIKas kviečia lie
tuviu išeiviją visose valstybė 
se sudaryti politinius kolekty 
vus — komitetus ir jiems pa 
veda tokius uždavinius:

1) Ieškoti kontakto su savo 
jo gyvenamo krašto vyriausy 
bės žmonėmis, su politinių 
partijų vadovybėmis bei ats
kirais politikais, su mokslo, 
meno, religijų organizacijų 
atstovais bei visuomenės vei
kėjais, kad laimėtų juos Lie
tuvos draugais m . Lietuvos 
laisvinimo rėmėjais.

2) Mėgsti santykius su vie 
tos krašto sostinių ir provin
cijos spauda ir ją panaudoti 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

3) Vykdyti vietoje VLIKo 
ar jo su kitais laisvinimo vei 
ksniais sutartus žygius, o ypač 
ruošti palankią dirvą, kad be 
liant Sovietu Sąjungai bylą 
Jungtiniu Tau'ų Organizaci 
joje, gyvenamo krašto atsto
vai tą bylą remtų ir spręstų 
Lietuvos laisvinimo naudai.

4) Palaikyti politinį aktyvu
mą lietuvių išeivijoje, šau
kiant susirinkimus, informuo
jant apie Lietuvos bylos ei
linius atliktinus darbus. Nie
kuomet neužmirština, kad Lie 
tavos laisvinamo -veiklai yra 
reikalingos lėšos ir kad pa
reiga Tėvynei įpareigojo pa
tikrinti lėšas ^Tautos Fondui.

5) Palaikyti pastovų kontak 
tą su VLIKo prezidiumo JAV 
ir su Vykdomąja Taryba Eu
ropoje.

VLIKo prezidiumas prašo 
imtis iniciatyvos - nedelsiant 
pradėti , organizuoti vietoje 
Lietuvių Politinį Komitetą.

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
l

Siunčiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstiniuš 
ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia Lietuvą per 6-8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.
Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14. Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 —- São Paulo
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Ar žinai, kad... Ilgiausia geležinkelio tiesi linija eina per Australijos tyrlaukius Nullarbòr. 
Ši geležinkelio linija. 513 kilometrų, eina tiesiai, be jokios upės, nepraeina pro jokį medi...

Rytų \ okieiijos šviesimo ministeris viename darbininkų susirinkime pareiš
kė, kad negali bút kitokios teisės, kuri nebūt suderinta su musų (komunistų) valstybės 
charakteriu.

Didžiausi potvyniai ir atoslūgiai Rytinėje Kanadoje Fuudy įlankoje. Bendrai 
tarp potvynio ir atoslūgio skirtumas būna, kas šešios valandos, 7 metrais. Kartais šis skir
tumas pasiekia 16 metrų. (USIS)

Kaip ši organą sudaryt’, jo 
sąstatą ir kitus panašius klau 
simus paliekama spiesti pi
gai esamas sąlygas, kurios 
kiek’viename krašte vis kito
kios

Laukdami Jūsų atsakymo, 
reiškiame tikrą pagarbą

VLIKo Prezidiumas: 
Jonas Matulionis 

Prof. Juozas Kaminskas 
Henrikas Blazas

- if-

-— Lietuvių Vokietijoje esą 
apie 7000 (tarp jų tik 2500 
Lietuvos piliečių) Kas turi 
vilties, grūdosi Amerikos kon 
Bulatuose imigracijos reika
lais. Bet tekių imigracinių kon 
sulatų šiuo tarpu yra tik du 
Mueuchene it Hamburge, Kon 
sulatai apsivertę darbu. Dir
ba ir šeštadieniais. Kasdien, 
praleidžia po 150 žmonių. Ta
čiau nelaukiama, kad didelis 
lietuvių skaičius gautų vizas. 
Didžiausias imigracijos prie 
šas yra nesveikata, ypačiai 
plaučiu. l ai imigracijos pro
cesas baigsis, manoma, kad 
Vokietijoje vis tiek liks ne 
mažiau kaip 6000 lietuvių.

Pasiliekančių nuotaiką lau
žia. nervus ėda, daro labai 
jautrius ne tik ta nesveikata, 
bet dar labiau negalėjimas 
emigruoti ir išskristi su kitais 
tokiais pat rudeniniais paukš 
čiais. Ėda materialiniai nepri 
tekliai ir netikrumo jausmas,

Paskutinius politinius įvy
kius, sukilimą Vengrijoje, per 
gyveno lietuviai jautriai Iš 
laiškų matyt, kaip daugelis 
nebenori būti vadinami vaka
riečiais. Ne vienas būtų vir
tęs savanoriu, kaip ir tarp vo 
kiečių ne vienas teiravosi, 
kur galima butų į savanorius 
įsirašyti.

Vincas Jonikas

VARPU GIESMĖ
Išragauti vynai saldūs 
KeLo užeigų gausingų, 
O varpų širdingos maldos 
Viltimis į dangų sminga.

Neberanda jokio skundo 
Jau širdis nerimastinga, 
Lūpų žavinti pagunda 
Rudenio šalnoj sustingo.

Veltui laurus nusipelno, 
Jau garbė nereikalinga — 
Žirgas išmetė iš balno 
Paskutini lenkiant vingį.

Spindulingos laimės godos, 
Viešnių šypsenos madingos, 
Už paunksmės kapo juodo 
Atsitolinę pradingo.

Kas būsybės raktą valdo, 
Ar galingas, ar svetingas? 
O varpų širdingos maldos 
Viltimis Į dangų sminga.

Generalinio Lietuvos Konsulato -New Yorke
Pranešimas Ieškojimų Reikalu

Generaliniame Lietuvos Kon 
sulate New Yorke yra telkia-

Kai paaiškėjo, kad demon
stracijos nėra pageidaujamos, 
lietuviai drauge su kitais trem 
tiniais surengė tylią eiseną į 
kapus Vengrijos kovotojam 
pagerbti,

KUR DINGO VENGRIJOS 
KARŪNA?

Vengrijos valdžios ir nepri
klausomybės ženklas yra šv. 
Stepono karūna. Kas ją turi 
simboliškai laikomas Vengri
jos valdytoju. Ji buvo paga
minta 997 metais. Tik po šio 
karo karūna dingo. Kur dingo 
— nebuvo aišku. Buvo spėja
ma, kad vokiečių kareiviai ją 
išgabenę į Vokietiją. Po da
bartinių įvykių vengrai susi
rūpino, kad karūna nepatek
tų į komunistų rankas. Juos 
nuramino Amerikos valstybės 
departamentas. Jis paskelbė, 
kad žin®, kur karūna yra, 
kad ji yra saugioje vietoje ir 
kai ateis teisėta Vengrijos 
valdžia, karūna bus jai per
duota. Tačiau, ar ji Ameriko 
je ar kur kitur, departamen
tas nepaskelbė. 

mi asmenų ieškojimai kuri
uos gauna Lietuvos Pasiunti
nybė ir Konsulatai Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Tie iešKojimai vykdomi tiek 
skelbimais spaudoje, tiek pa
sinaudojant antrašais, esa
mais Generalinio Konsulato 
Kartotekoje.

Kad ieškojimų darbas, ku
ris šiuo metu yra ypatingai 
padidėjęs, galėtų būti sėkmin 
giau ir skubiau vykdomas, y-' 
ra numatyta kiek galint vers
tis be skelbimų spaudoje, ku
rie iš viso yra vengtini dau
geliu sumetimų, o labiau rem 
tis turimaisiais Generalinia
me Konsulate antrašais.

Todėl visi lietuviai, kuria
me krašte ir kaip seniai jie 
bebūtų apsigyvenę, ypatingai 
gi tie, kurie iki šiol dar ne
turi ryšio su savo artimaisi
ais ir mano, kad galės būti 
jų ieškomi, yra prašomi siųs
ti savo antrašus ir trumpas 
žinias apie save ir šeimą (iš 
tekėjusioms moterims nuro
dant ir mergautines pavardes) 
šiuo antrašu:
Consulate General of Lituania 

41 West 82 Street
New York 24, N. Y.
(pabaiga 3 pusi.)
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(pabaiga iš 2 pusi.)

Ryšium su tuo primenama, 
kad iš seniau tebeveikia įpa
reigojimas Lietuvos pilieči
ams, išvykusiems į užsienius, 
registruotis Lietuvos Pasiun
tinybėse ir Konsulatuose, To 
dėl per spaudą ir nebuvo iki 
šiol, ir nebus ateityje, ieško
mi tie Lietuvos piliečiai, ku
rie išvyko iš Lietuvos II-jo 
Pasaulinio Karo (1939 1945 m ) 
pasėkoje, ir apsigyveno Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse. 
Tokių asmenų ieškant, jiems 
bus apie tai pranešama tik tu 
rimaisiais antrašais.

Esamieji Generaliniame Kon 
sulate ir gausimieji antrašai 
buvo ir bus įmanomai saugi
ai laikomi.

Ieškotojams paklausėjams 
naujai įsikurusiųjų t. y. trem
tinių antrašai nebus teikiami, 
jei tam nebus ieškomųjų as
menų įsakmaus sutikimo. To 
kį sutikimą, ar nesutikimą, 
prašoma pareikšti atsiunčiant 
antrašą, ar atsiliepiant į ieš 
kojimą.

Ieškomiesiems asmenims 
bus pranešamas ieškotojo pa 
klausėjo antrašas. Visi besi
kreipiantieji į Generalini Kon 
sulatą ieškotojai bus tuo pa 
čiu laikomi su tuo sutinką.

Atsižvelgiant į šiuometines 
sąlygas, besikreipiantieji su 
ieškojimais yra atleidžiami 
nuo prideramo konsularinio 
mokesčio. Tačiau, ieškojimų 
vykdymas sudaro stambias ir 
sunkiai bepakeliamas pašto 
ir raštinės išlaidas. Todėl, vi 
si besikreipiantieji su ieško 
jimais, ar jais kitaip pasinau 
dėjusieji, kurie tik gali, o 
taip pat ir visi tie, kurie ka 
da sen’au kreipėsi, yra pra
šomi toms išlaidoms atsiųsti 
vieną dolerį, arba atitinkamą 
sumą kitų kraštų pinigais ar 
tarptautiniais pašto kuponais 
(International Reply Coupon), 
gaunamas pašto įstaigose

Susikaupus dideliam ieško
jimų kiekiui, nėra galima no
rimu greitumu atsiliepti vi
siems, kurie kreipėsi. Tatai 
bus padaryta kai tik bus ima 
noma, iš eilės atsiliepiant, ar 
pranešant ieškojimo išdavas.

Šia proga, lietuviškąja! 
spaudai, jau per eilę metų 
talpinusiai be atlyginimo ieš
komųjų asmenų sąrašus, čia 
yra reiškiama gili padėka 
tiek konsuliarinių Lietuvos įs 
taigų, tiek ir visų lietuvių, 
kurie tuo keliu yra susiradę 
savo artimuosius.

New Yorkas,
1957 m. sausio 8 d.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA , VISOJ PIETŲ AMERIKOJ! 4
SEKMADIENIAIS 10:15 v T. (vėliau bus nuo 10 vai.) 

per Radio Difusora São Pauio PRF3-960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

. Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37 2265.

Brazdžionis

SUGRĮŽIMAS
Kai tu, gyvenimą ir viltį jo praradęs, 
Eini krantu bedugnės liūdnas ir tylįs, — 
Staiga sušlama tau senos tėvynės medis, 
Sušvinta saulės stebuklingas spindulys.

Ir gieda viltį juodos gelmės nusiblaivę, 
Ir duoda dieną dingę debesys dangaus, 
Ir pro tave, sapne pabudusi, keleivi, 
Praeina pasaka - gyvenimas žmogaus.

Ir rožių kvapą nešdami atsiminimai 
Sustoja vakaro procesija ilga, 
Pirmi šventadieniai kaip Dievo piligrimai,
Ir žvaigždėmis žibintai jų degą..;

Pratrykšta vandenys uoloj, ir upės liejas 
Nesugrąžinama ir nenumaldoma srove, 
Akys atsiveria atgijusios alėjos, 
Pasaulin kūdikį išvedusios tave...

Ir tu jomis grįžti namo nuo marių kranto,
Visa būtim dainuodamas, kad palieki svečias šalis, 
Grįžti tenai, kur iš dangaus galybių krenta 
Sušvitęs tolimas tėvynės spindulys.

į -DES NATIONS UNIES i

! arpu '
i ;

■!. This is to csrof/ tíi&t rhe hearer,whose signature appears
! hereon, la a member of the United Nations Emergency Force.

Le soussrgné c mafic que le porteur de la presents carte, 
dont fa'..stgiiature figure el-aprhs, est dtgmbre \ 1

; de la Force d’urgence des Nations Utiles. ' i

Identifikacijos dokumentas kurį turi tarptautinė policija Egipte 
Ant kairės rankos rankovės yra užrašas "United Nations” 
(Jungtinės Tautos) ir ženklas su įrašu: Força de Emergência 
da Onu. Taip pat kiekvienas karys turi liudijimą, Kurio te
kstą, anglų ir prancūzų Kalbomis, čia matome, ONU kariai 
šalnus mėlynai šviesios spalvos vartoja. (US1S)

Eglaitė Vila Eeioiė
Š. m sausio m. 13 d. V. Be 

los Vytauto Didžiojo Vardo 
mokykla, daranti įspūdį labai 
apleistos ir reikalingos ajinau 
jinimo, prisipildė pilnutėlė pu 
blikos. Popiečių vedėjas p. J. 
Kaseliūnas padedamas savo 
bendradarbių suruošė lietu
viams eglaitę, kurios progra
mą atliko popiečių lankyto 
jai ir kviestinės pajėgos Pro 
gramą pradėjo p. M. Kindu- 
rienės vadovaujamas mergai
čių kvintetas sugiedojęs, pa
lydint kamklėms. Kalėdinę gi 
esmę «Tyli naktis .» Po to se 
kė melodeklamacija. Julytė 
Jurgelevičiūtė jausmingai pa
deklamavo kanklėms prita
riant «Yra šalis». Sekė vaidi 
nimas «Mikės Švilpos laidotu
vės». Vaidino sekantys popie 
čių lankytojai: Juozas Bendo- 
raitis, Irena Skurkevičiūtė. I- 
rena Bendoraityiė, Birutė Če 
merkaitė. Juozukas Bliujus. 
Algirdas Savickas, Vilius Pun 
dzevičius, Petras Makuška, 
Rimgaudas Juraitis, Aloyzas 
Faria, Antanas Sejūnas, Eval- 
kas Staudė,Elena Trinkūnąitė. 
Režisavo Vilius Pundzevičius. 
Scenos įrengimai Jeronimo 
Bliujaus, kuriam talkininkavo 
Ernestas ir Juozas Skurkevi- 
čiai.

Pertraukos metu publika 
gėrėjosi dailiai išpuošta did
žiule egle Tai nuopelnas p 
Salomėjos G. Teresevičienės 
ir jos talkininkų, taip kruopš 
čiai padariusių įvairių papuo

šalų tautiniais motyvais. Po 
egle buvo parodyta lietuviš
ka sodyba miniatiūroje, kuri
os pavaizdavime talkino šie 
vaiku tėvai ir bičiuliai: Jonas 
Kaseliūnas, Juozas Kkurkevi- 
čius, Juozas Jankauskas, Pe 
iras Makuška. -Jeronimas Bliu 
jus. V. Pundzevičius. Elektri 
nes «žvakeles» paskolino p. 
Jočienė

Po pertraukos pasirodė jau 
nieji deklamatoriai: Irena 
Skurkevičiutė, Petras Makuš 
ka, Sandra Kindurytė, Vilma 
hlišytė ir Živilė Juraitė. Ma 
žoji solistė buvo Marcelina 
Šataitė. Visi jie nuoširdžiai 
jausmingai parodė ką išmoko 

^ir buvo šiltai publikos paly
dėti. Ypatingai visus sujaudi 
no mažytė Živilė, kurios ba! 
sėlis, kaip sidabro varpelis, 
atsimušė į aptriušiusias moky 
klos sienas palydėtas karštų 
plojindų. Gražu, kai nuo ma
žens vaikučiai pripranta my 
lėti savąją kalbą ir moka pra
L. i.i į apkerpėjusias širdis!

Čia nekantriųjų mažųįu ■ ku 
lės prašvito pamačius Kalėdų 
Senelį su dideliu maišu, kuris 
išdal no vaikams saldainių 
maišelius.

Didelio pasisekimo sulaukė 
loterija gausi gerais fantais, 
paruošta p p. S G. Teresevi
čienės ir Karolės Pažėraitės. 
Loterijai fantus davė: Jarma 
lavičiaus mezgykla. Skurkevi 
čių šeima, Petras V. Bareišis
M. Gorauskienė. p. Pundzevi
čienė. M Kindurienė, E. An
tanaitienė, M. Jankauskienė, 
p. Šatienė, vaikų popiečiai, 
S. Pilipavičius, Viktoras 
Sprindys, L. Yagnerienė, M 
Šabliauskas, P. Makuška, P 
Mačiulienė, A. Andruškevi 
čius, M. Kazakevičienė, A- 
Strolia, J. Kaupas, J. Galve
nas, E Braknienė, N. Kirmė 
la, J. Katkienė, H Mošinskie- 
nė, Br Šukevičius, kun J. 
Šeškevičius, K. Navickienė, 
J Baužys, K. Valavietenė, J. 
Kazlauskas, N. Stasilionis, M. 
Vinkšnaitienė ir A Makuška.

Kadangi diena buvo karšta, 
tai visi mielai gaivinosi p. p. 
Skurkevičių šeimos padaryta

Ar Prancūzija yra tikinti?

Prancūzija buvo laikoma ka 
talikų šalim. uuvo laikoma, 
bet ar ji tokia dabar yra? Baž 
uyčios vadovybes darytos sta 
tisiikos mėgino atsakyti pagal 
tai, kaip žmonės lanko bažny
čias ir eina sakramentų.

Didesniuose ir dideliuose 
miestuose (per 50.000 gyven
tojų) tokių praktikuojančių y 
ra 15 - 39%. Didmiesčiuose 
procentas labai nelygus. Pary 
žiuje 15%, Lyone 22%, Nan
sy 26%, StrasDourge 39%.

gira Atsigaivinus nuotaika pa 
gyvėjo. bu įdomumu visi žiū
rėjo filmą vaizduojantį Kris
taus gyvenimą ir naminį linų 
išdirbimą Lietuvos k a i m e. 
Daug kas prisiminė gimtinę, 
taip artimą ir draug taip ne
bepasiekiamą praeitį . Gaila 
tik, kad salė neturi tinkamo 
dienos šviesos užtemdymo ir 
nors nedidelio įrėminto ekra
no. Reikėtų visuomenei pa
dėti uopiečiams įsigyti tokį 
ekranėlį, nes f’lmai dažnai 
rodomi ir kaip žinome jie tu 
ri auklėjančios įeikšmės Fil
mus aiškino p. J. Kaseliūnas, 
mechanikais yra: Petras Ma- 
kušKa, Juozas Bendoraitis ir 
Rimvydas Štaudė. Kalėdų Se 
nis buvo J. Bliujus. Fantų lo 
terijai dar davė Talalas ir V. 
Atmanavičienė.

Kalėdinis popietis praėjo la 
bai ge-oj nuotaikoj Publikos 
buvo nelauktai daug, net ir 
iš tolimesnių 8. Paulo vieto
vių. Užbaigoje buvo dalina
mos premijos daugiausia su 
rinkusiems loterijos bilietų.

Svečių tarpe matėme nese 
niai atvykusią is J A.V. Supę 
riorą Seselę M. Urbaną, M. 
Kristiną. Seselę M. Jovania, 
V. Zelinos lietuviškos moky
klos mokyklos mokytojas, po 
etą Kl. Jūrą, inž. Z. Bačelį 
ir kt.

Toks gausus tautiečių atsi
lankymas į lietuvišką paren
gimą parodo, kad mūsų kolo
nija nėra abejinga pasireiški 
ančiai veiklai ir reikia dažni 
au panašių parengimų. Tai 
moloniai nuteikia, suveda žmo 
nes Į būrį atgaivina savitar
pį draugiškumą.

Akmenė.

Mažesniuose miesteliuose, kur 
yra maža pramonės, tokių 
praktikuojančių iki 40%.

Moterų praktikuojančių yrą 
dvigubai daugiau nei vyrų. 
Amžiaus atžvilgiu daugiausia 
praktikuoja iki 14 metų, pas
kui jau po 60 metų. Silpniau
siai 35 - 39 metų amžiaus.

Profesijos atžvilgiu labiau
siai nuo bažnyčios nutolę yra 
darbininkai. Jų dalyvauja baž 
nyčiose tik 2 10%.

Labiausiai sekmadieniais 
lankomos pamaldos 10, 11, 12 
vai. Vakarinėse mišiose daly
vauja 5%. Mišių laikymo pa
reigą sekmadieniais uoliau
siai atlieka Nancy (86%) ir 
Lyono parapijos (83%).

Krikštijama vaikų dar 95%, 
iš jų 75% dalyvauja katekiza 
cijos apmokyme. Tas apmo
kymas trunka trejus metus. 
Tiem, kurie lanko viešąsias 
mokyklas, tai yra vienintelis 
religinis švietimas Tačiau po 
jo, po pirmosios komunijos, 
ryšiai su religiniu gyvenimu 
greitai trūksta. Jau po trejų 
metų nuo pirmosios komuni
jos tik 30% laikosi religinės 
praktikos, o tarp darbininkų 
jaunimo tik 10%.

— Amerikos universitetuo
se ir kolegijose dėstoma 59 
moderniosios kalbos, pirmoje 
vietoje - prancūzų, antroje - 
ispanų, trečioje - vokiečių.

- Povandeniniu kabeliu — 
telegrafu Amerika su Europa 
buvo sujungta 1866 m.

— Amerikoje didžiausias 
pinigas yra 10.000 dol bank 
notas. Dabar jis išimamas iš 
apyvartos.

— Austrijoje dabartiniu 
metu yra 136 lietuviai. Tyre
lyje-18, Voralberge-6, Kaern- 
terne-14. Steiermarke-12, Salz 
burge-22, Linze 35, Viencje-29.
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BARQUE DAS NAÇÕES KA
LĖDŲ EGLUIĖ

13 vasario Parque das Na 
ções ir apylinkių lietuviai rin 
kosi į lietuviškos mokyklos 
rengtą pramogėlę Eglutę. 
Nors popietis buvo smarkiai 
karštas, bet salėje darėsi lie
tuviškų Kalėdų nuotaika. Tą 
šaunią nuotaiką kūrė mažų 
jų, ne vieno pirmieji, šitoj 
mokykloje išmokti lietuviški 
žodžiai. Pirmiausia buvo su 
vaidintas mok p E. Bortke 
vičiaus režisuotas scenos va 
izdelis iš tinginių mokinių gy 
veninio. Vaidinimo bendras 
įspūdis labai geras, ypač reik 
tų pagirti mažuosius artistus 
už garsų kalbėjimą. Po to 
mok. St. "Jurevičiaus veda 
mas mokyklos chorelis sūdai 
navo: «Išėjo tėvelis į mišką» 
ir «Plaukė Žąselė», sekė eilė 
raščiai. Kai kurie deklamato 
riai pasirodė ypač talentin 
gai. Atsilankę* Kalėdų sene 
lis (p. Stočkus) visus apdova 
nojo ir pačią programą dar 
niai jungė. Pabaigai kalbėjo 
mokytojas St Jurevičius ra 
gindamas, kurie dar nesisku 
bo savo vaikų pasiusti j mo 
kyklą, greitai tai padaryti Žo 
dį tarė kun. J Šeškevičius ir 
tėvų Komiteto atstovas Kaži 
mieras Skarubskas. Parque 
das Nações lietuviška moky 
kla savo darbą pradėjo tik 
prieš pusmetį, tačiau pasiš 
ventusio darbo rezultatai jau 
puikiai matyti. Baigiant šį 
trumputį paminėjimą norim 
išsakyti savo širdies linkėji 
mus: «Žydėk tautu parke sa 
vas lietuviškas žiede», sa 
vo mokytojų globoje daug 
lietuviškasis atžalyne. Teglo 
boja tave Dievas.

VILA ANASTAZIJOS MOKY
KLOS ŠVENTĖ

V. Anastazijos savo tradici 
nę eg’utę suruošė Trijų Ka 
ralių Dieną. Programoje bu 
vo suvaidintas dainomis ir šo 
kiais paįvairintas dviejų veikš 
mų vaizdelis «Jonukas teis 
me». Pirmas veiksmas vyks 
ta Lietuvoje sekminių išvaka 
rėse, piemenukai pina savo 
karvutėms vainikus, žaidžia 
ir dainuoja, jų nuotaiką tem 
do negero berniuko Jonuko 
darbai, kad jis skriaudžia gy 
volelius, laužo medelius, apie 
jį piemenukai kalbasi su sa 
vo Kerdžium. Antras veiks 

mas vyksta Kalėdų naktį miš 
k e Išdykėlis ateina pasiklau 
syti žvėrelių kalbų ir išgirdęs 
kaip miškas jį smarkiai kalti 
na už padarytas skriaudas at 
si verčia ir pasižada būti ge 
ras vaikas. Mokytojas Št. K u 
biliūnas. kurs jau eilė metų 
ištvermingai dirba šioje mo 
kykloje, režisavo veikaliuką 
ir abiem veiksmam nupiešė 
naujas dekoracijas. Kalėdų 
senelis neužmiršo ir Anasta- 
ziečių, ir jiems atnešė dova
nų

PASIŽYMĖJUSIEJI

Vaikų šventės metu buvo 
įteiktos premijos knygomis 
visų São Paul® lietuviškų mo 
kyklų atsižymėjusiems moki
niams:

Už gerą mokymąsi buvo at 
žymėti iš Vila Zelinos moky 
klos: Juozas Rimkus. Vilma 
Klišytė, Juozas Jušinskas, 
Bronė Vorišiiaitė, Žinelė A- 
leksandravičiiitė. Aldona Bo 
ųiislauskaitė. Emilija Bartaš- 
kaitė. Leonardas Karašauskas 
Eduardas Vinkšnaitis, Rim
gaudas Juraitis. Moinho Ve 
Iho: Aldona Kučinskaitė. Far 
que das Naçõe<: Vytautas 
Abraitis, Anastazijos: Gražina 
Kubiliūnaitė.

Už pažangą tėvų kalboje 
V. Zelinos: Irena Bileviėiūiė 
Jonas Geležauskas, Antanas 
Bartaška, Valteris Mileris, A- 
loizas Faria, Lucija Šukytė, 
Parque das Nações: Danutė 
Šukytė, Vanda GrišKonytė

Už Pavyzdingą pamokų lan 
kymą Vila Zelinos: Ona Ma
leckaitė. Juozas Maleckas, 
Juozas Bartaška, Aida Kuše- 
liauskaitė, Antanas Dramtin 
tas. Stanislava Civinckaiiė, 
Marcelina Šataitė, Ona Les- 
kauskaité, Ademas Lapienis, 
Albertas Tijūnėlis, Rikardas 
Tijūnėlis, Asta Vinkšnaiiylė. 
Parque das Nações: Kebelkš 
tis, Edvardas Jurevičius, Vy
tautas Ginčys, Kazys Samso
nas. Ivone Girnytė, Juozas 
Buragas, Skliundas Albertas, 
Alfredas Griškonis, Olga Na 
taitė, Vila Anastazijos: Elena 
A ūgli ns I-aite, Moinho Velho: 
Povilas Urbonas, B.Toleikytė.

‘‘Kanklėmis kankliuokime, dūdelėms dūduokime”.
Fiemenuloi iš vaidinimo ‘,l- alėdų Nakties Pasaka”.

LIETUVA

Angeliukų šokis iš vaikų šventės

Vytuko
pabaiga

Apsaugok jį ir jo drautr”s 
nuo pavojų ir sustiprink šir
dį tikėjimu, kad vėl greitai 
visi pasimatysime ir susitik
sime. Tu šiandien užgimei 
Betlėjaus tvartelyje ir atneši 
visiems daug džiaugsmo Duok 
truputėli jo ir mums. Aš nie
ko neprašau, ką Tu negalė
tum ištesėti Juk ir Tu mylė
jai savo tėvų namelius žemė
je ir, kai buvau mažytis, 
man mamytė pasakojo, žai
dei kiemelyje ir nuiipdei iš 
molio pilką paukštelį — lakš
tingalėlę.

Ko tu liūdnai šypsaisi pra 
kartėlėje, Jėzuli? Tu taip mei 
liai žiūri į mane. Aš žinau, 
kad tu išklausysi mano mal- 
i ą. J-*i tu kartais užmirštum, 
ko aš prašiau, tai Tavo ma
mytė Marija primins. O dabar 
eisiu namo. Man jau šalta. 
Mamytė man neturėjo iš ko 
numegzti šiltų pirštinių ir ko
jinių Vaje*, būčiau ir pamir
šęs. Jėzuli ką Tau atnešiau, 
dovanu. Žinau, Trys Karaliai 
Tau atneš aukso ir myros, 
bet vargšai piemenėliai, ku
rie stovi prie tavo prakartė- 
lės, nieko neturi O dabar la
bai sunku ką nors gauti. Vis, 
ką reikia su vokiečiais ant' 
daiktų mainyti Štai, paimk 
plytelę šokolado. Jis labai 
skanus. Teta sakė, kad su 
riešutais. Ji man jį padova
nojo. bet aš atnešiau Tau. Pa
dėsiu štai prie Tavo ranku
tės Suvalgyk, kai vienas lik 
si. O dabar sudiev! — pabai 
gė angelas vaiko maldą ir iš 
traukė iš po savo baltų rūbų 
susukta popierėlyje plytelę 
šokolado. Padavė ją Viešpa-

Malda
čiui ir nusišluostė akis.

V iešpats paėmė į ransas, ii 
gai berniuko kišenėje išne
šiotą dovaną ir vertė savo 
pirštuobe Jo akys staiga sus 
tojo prie vieno plytelės kam 
po, kur buvo praplėštas po
pierėlis. Didžios pagundos me 
tu berniukas bu\o mažą tru
pinėlį atkandęs. Teu buvo li
kę dviejų mažų dantukų žy
mės Nusišypsojo Viešpats ir 
jo gerų akių kampučiuose su 
Olizgo ašara.

— Tai brangi dovana, — 
tarė jis, rodydamas šventie- 
siems. — Padėkite ją, šven
tas Ambroziejau. j spintą, ša
lia ano našlės skatiko. Aukso 
raidėmis užrašykite ant po 
pierėlio. kad tai Petraičių Vy 
tuko dovana mano 1947 metų 
gimimo dienai.

Paskui Viešpats pasuko ran 
koje žemę ir kalbėjo toliau:

— Štai, šičia jo tėvyne Lie 
tuva. Per šituos tamsius miš 
kus teka Nemunas...

Šventieji tėvai ištiesė savo 
ilgas, žilas barzdas ir sužiu
ro į tą žemės kampelį.

— Čia ant Nemuno kranto 
Pažaislis, ten Šiluva ir Auš
ros Vartai, — ištarė susijau
dinusi Marija, Dievo Motina. 
— Tai garsiosios mano gar
siosios mane garbinimo vie 
tos, kur tiek daug karštumai 
dų sudėjo šios šalies taikiu 
gi gyventojai. Neužmiršk, Sū 
nau, kaip jie dabar kenčia...

— Ir aš prisimenu, — atsi 
liepė šv. Kristupas, kuris ge 
rai mokėjo geografiją. — Tai 
graži rūtų ir smūtkelių šalis ..

— Buvo kada... — sušuko 
karštai šv. Kazimieras, Lietu 
vos globėjas. — O dabar aša 
rų ii dejonių žemė, nekaltai 
tekančio kraujo ir skausmo 
žemė. Pasigailėk, Viešpatie, 
šitos nelaimingos tautos Ne 
sulauks ji, kol ją atsimins že 
mės valdovai. Užsistok Tu už 
jos šventas teises. Gana jau 
nrikentėjo ištrėmime mano 
tautos vaikai, gana jau pri 
klaidžiojo svetimose žemėse. 
Pakankamai, Viešpatie, sugė 
rė svetimi keliai jų ašarų ir 
kraujo. Šito žemėje niekas 
nemato Kartais net tyčia už 
simerkia. kad nematytų to di 
delio skausmo bedalių žmo 
nių. Jpi 'Fu dabar. Viešpatie, 
užmirši šią gintaro šalį, tai 
kas gi kitas ją atsimins...

— Negali, Sūnau, jos už 
miršti. Aš nuolat Tau prin :n 
siu, -- ištarė Marija. — Ir Pe 
traičių Vytukas pasitiki ma 
nim, kad Tau priminsiu, ko 
jis prašė .

1957 m. sausio 19 d.

Klausėsi Viešpats jų žodžių- 
O kai jie baigė, Jis vėl pasi 
žiūrėjo į žemę. Štai stovėjo 
V\tuko sodyba, prie pat Ne 
muno kranto. Ji buvo gražiai 
dėdės Stasio apsodinta mede 
liais Bet didelis sodas jau 
vėjų aplaužytas, kiemas ap 
leistas, tvoros nudraskytos. O 
kryžius ant kalno su nuplėš 
ta Kančia, apdaužytas akme 
nimis.

- Ar tokie žmonės čia an 
kščiau gyveno, Viešpat e? — 
paklausė šv. Kazimieras. — 
Ar neskauda širdies visa tai 
matant?

Išvagojo Viešpaties veidą 
skausmas Jis nukreipė akis 
į snieguotą mišką anapus Ne 
muno ir pamatė ten giliame 
raiste gulintį dėdę Liudą su 
savo draugais. Išbalę jų vei 
dai buvo išvarginti nemigos 
naktų ir šalčio. Niekas jiems 
šią šventąją naktį neatnešė 
baltos plotkelės, gabalėlio py 
rago. Jie dalinosi ir kramtė 
sudžiūvusią duoną, vilgydami 
sniego grumulėliais...

—- Palaimink juos, Sūnau, - 
prabilo Marija. — Juk šventa 
jų kova už savo gimtos že 
mės laisvę.

Susigraudino Viešpats ir pa 
laimino juos savo ranka Vi 
si jie tuojau pašoko nuo že 
mės, pajutę krūtinėje dangiš 
ką šilimą. Iškėlę į dangų ran 
kas ir galingu balsu sušuko:

— Jaučiame, Viešpatie, kad 
Tu mus laimini ir stiprini šio 
je kovoje. Mes mylime Tave 
ir šią vargo žemę. Mes myli 
me taip pat ir savo priešus. 
Mes nenorime jų žudyti. Tu 
apšviesk jų protą ir įdėk į jų 
širdis taikos medę. Mes nieko 
daugiau nenorime, tik šitos 
šventos Tavo teisės, kurią 
mums davei — laisviems gy 
venti ir mirti ten, kur mes 
laisvi gimėme...

— Taip, tai jų šventa tei
sė, — tarė Viešpats ir pakilo 
savo soste. Dabar į jį sužiu 
ro visų šventųjų ir angelų 
akys.

- Išklausyk Vytuke mal 
dos, — vėl pakartojo Marija. 
-- ‘Juk Tu niekada, Sūnau, ne 
atmetei kūdikio prašymų...

— Negailestingas būčiau, 
jei šito nepadaryčiau, — ir 
garsiai, net žvaigždynai ir 
dangus nuo jo balso skambė 
jo, Viešpats prabilo:

— Tegul . džiaugias Vy.u 
kas, ko širdis jo taip troško!

Archangelų sidabro trimitai 
skardžiai suskambėjo. Jų bal 
sas nuskrido žvaigždynais, 
pranešdamas dangui, kad Vieš 
pats vėl išklausė vienos, nuo 
širdžios maldos. O angelų cho 
ras galingai giedojo

— Garbė Dievui aukštybė 
se, o taika ir ramybė žemė 
je geros valios žmonėms.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

KKXUIL1

Saugiausia pinigams vieta yra

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

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

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calcados

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

f

Raa javaės, 626 - Sle Paaio

PRAÇA SAO JOSE; 1 - V. ZELINA 
Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

t..

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indi], 

įvairių daiktu, dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
1SS1MOKEJIMUL •

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

•OMHM
Rilliiii.i!liill:miilliift!ill:illiilliilliniiillnll ilhilliillillilliilliil'.illiin Hl III HlsUh II! HliiILUl UI iii nur itl u ir tu. u n i' II n i 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
! IRMÃOS BAUŽYS
•= Regietrado no C. R, C. eob o n.° 551

| Pęa. S. José Campos, 8 3/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
š Telefone 63-6005
| Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
f Contrai na Junta Comercial 
g Dis^-at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes2 Es-eritas Comerciais

| HORÁRIO das 8 às 19 horas.
iwiiriiiiwiiiiiiiiiini>iiiiiiii*HiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiuiiHHiiiiiqiiiuiiuiiuiiiii'iiiiiiiiuiiiiHiiHiiiiiiitaiiiiw |iiiiiiiiiiiiitiJiiiiiiiuiiiim'iiiiiii

pusi. ,P

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em , gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I U N A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

MIELI LIETUVIAI!

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

■Mav«BtiaKai>9BKDKua)ai«0aaHB wflu&<.u««c>ManBarR9eQuiii^iiabia

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos plutin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

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

VIENiNTELIAl atstovai g aršiojo vandens L indo y a

I IPAviA’DjF ID A. 1015 Ii IE IIQ Ii LTDA. a
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sVeikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno. 725 a 835. 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Hint ’ ->-m

Caixa Postai 3967 — SÃO P A U L O
Bl»-

702 - Fone: 51-4485

Cervejaria Ccliimbia j.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO, 

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

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

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

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

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai. pa 
maldų mėnesinis kuopos su
sirinkimas. Susirinkime pas 
kutinę proga užsirašyti į sto 
vykią. Visi iš ramovės pasis 
kolinusieji knygas prašomi 
jas tuoj gražinti patikrinimui.

KLEBONUOS DARBAMS
AUKOJO

Ankščiau musų skelbta tuks 
tančio kruzeirų auka yra ne 
Jono bet Vinco Abraičio iš 
Parque das Nações.

Marija Zizienè 500, (antra 
kartą) R. 500, J. K. Kaseliii 
nai 300, P. Valiulis 250, Kazys 
Kmiliauskas 2000, J. Karpavi 
čius 500, J. Jokubauskas 600, 
Paršelienė 200, (antrą kartą), 
Juozas Ambrozevičius (antrą 
kartą). A. Bumblys 500. J. Ju 
zėnas 500, (antrą kartą), P. 
Mackonis 500, I Narkevičius 
500, A. Petkevičius 500, Bal. 
Rimkus 500, (antrą kartą). J. 
Juodelis 500, (trečią karta), 
O. Miliauskienė 500. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū. 
Šį mėnesį dar būtinai reika
linga gauti mažiausia 8000 kru 
kruzeirų Visiems, kurie gali 
nuoširdžiai prašomi paaukoti.

STOVYKLA

Jaunimas ir vaikai norin 
tieji dalyvauti stovykloje iki 
šio sekmadienio privalo užsi 
rašyti pas kun. Šeškevičių. 
Galima skambinti telefonu (va 
karais) 63-5975.

RANKDARBIU PARODĖLĖ

Šį sekmadienį 3 vai. p. p. 
šv. Juozapo mokykloje įvyks 
ta lietuviškos mokyklos rank 
darbių klasės dirbinių paro 
dėlės atidarymas. Visi kvie 
čiami dalyvauti.

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 4 vai. po piet 
Vila Zelinoje.

VYRŲ BROLIJOS SUSIRIN
KIMAS

Šį sekmadienį, 20 d sausio 
tuoj po sumos, Vila Zelinoje, 
mokyklos patalpose yra šau
kiamas visuotinis metinis šv. 
Juozapo Vyrų Brolijos narių 
susirinkimas.

Darbotvarkėje yra nunaaty 
ta: 1. Susirinkimo atidarymas 
prezidiumo rinkimas, eroto 
kolo skaitymas, valdybos pra 
nešimas, valdybos rinkimas, 
einamieji reikalai.

Nariams dalyvavimas priva 
lomas. Kviečiami ir prijau
čiantieji.

Brolijos Valdyba

Escritório Contábil “Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nr° 1.484

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

Klausykis Sãò Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 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. Ragažinš- 

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

— Paieškomas Edmundas 
Blatkauskas, kilęs iš Juseniš 
kių km. Joniškio valsčiaus, 
gyvenęs S. Paulo mieste, ku 
rį laiką dirbęs Lukoševičiaus 
batų fabrike. Paieško motina 
iš Lietuvos. Atsiliepti ir pra 
nešti prašomi šiuo adresu, 
Antanas Petkevičius, correio 
Ermelindo Matarazzo, caixa 
postai 95, S. Paulo.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si: Stasys Karaška su Stanis 
lova Bakanauskaite, Benedi 
to Mariana su Leonarda Van 
da Lazaravičiūte, Adolfas Pr. 
Paunksnis su Birute Veroni 
ka Vidžiūnaite Algirdas Na 
nartonis su Julia Bodo, Valen 
tinas Lašinskas su Josefa P^n 
gonyte. Pranas Šinkūnas su 
Irena Szreidak (Porto Ale
gre)

— Šį šeštadienį 18 vai. V. 
Zelinoje bus šliiibas V. xNar- 
bučio su Jakelaite.

— Šią savaitę «M L » ga
vo iš J. Baužio cr 500. Ant 
Majaus 500. A. Petkevičiaus 
200 Už prenumeratą ir au
kas dėkojame.

LAIŠKAI:

, N. Vinkšnaitytei, J. Selio- 
kui, Jonui Reredniui. J. Skur 
kevičiui, Pr. Lukoševičiui, 
Vyg. Navickui. N. Antanaičiu 
P. Zabielai, R Levickaitei, A. 
Lazdauskui, H Paršelytei. B. 
Jarmalavičiųtei, J. Bagdžiui 
P. Miličiuvienef. U. W. Urba
navičiui. K1 Jūrai, Bruno Vru 
bleski, Pranui Stankevičiui, 
H Bortkevič, St Ambrazevi- 
čiūtei, L Šimonytei, V. Balčiu 
nui, Julėj Stankevičienei, V. 
Čiuladai, Z Masiulenei, M. 
Mockienei, St. Med vedai Pr. 
Zagorskienei.

— Šį sekmadieni Agua Rą
žą lietuviams pamaldos bus 
nustatytu laiku, 8 vai., Aguą 
Raza parapijos bažnyčioje.

— Vila Zelinoje klebonijoj 
jau yra įvestas telefonas No
rintieji kalbėti su kun. P. Ra- 
gažinsku ar kun. J. Šeškevi 
čium gali telefonuoti šiuo nu
meriu: 63-5975.

PAIEŠKOMI

(Tąsa)

50) ,Rodenka Antanas ir vai 
kai 1923 metais išemigravę į 
Braziliją.' ■

51) Vaičiūnienė Balazarai- 
tė Anastazija, gim, 1912 m.,

52) Burbaitė Elena,, d Be
nedikto, gim. 1924 m. Kelmė 
je.

53) Pečkauskaitė Vanda, 
gim. 1927 m. Kelmėje.

54) Lichtvan Joseph, gim. 
1921 m.,

LIETUVOS NACIONALIN 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIC

L. K. Bendruomenės choro choristui ir valdybos nariui 

VYTAUTUI NARBUČIUI SU ANASTAZIJA JAKELAITE 

sukuriantiems lietuviškos šeimos židinį daug laimės linki
L. K. Bendruomenės Choras

“Mūsų Lietuvos” prietelius ir rėmėjus

ANASTAZIJA IR PRANA ZIEZIUS

švenčiančius vedybinio gyvenimo sidabrinį jubilėjų, svei
kiname ir linkime ilgų ir laimingų metų.

“Mūsų Lietuva”

(pabaiga iš 1 pusi.) 

vo karą, savo žemėje kovotų 
patys rusai nebebijodami vi 
duje vergų sukilimo.

Politikai ir diplomatai nesi 
varžo išnaudoti savo labui 
bet kokių priemonių. Ameri 
konai neišgirdo Vengrijos kly 
ksmo, kai rusų tankai sutry
nė vengrų laisvės sukilimą, 

■Amerikonai tyčia nesustabdė 
vengrų kraujo praliejimo, 
nors galėjo. Tas vengų k fa u 
jas, geriau negu bet kokia 
propaganda, krito prakeikimu 
ant rusų vardo. “Rusija —ta
vo vardas MIRTIS”, rašė špau 
da. Po Budapešto žudynių, 
Maskva suprato, kad tik nea 
pykanta jai paliko satelitų 
kraštuose, kuriai pritaria mi
lijonai širdžių visame pasau
lyje. Vengrijai skaudi tautos 
tragedija - amerikonams nau 
da! JAV valstybių politikos 
vyrai. Vengrijos nelaimėje, 
atsisakė nuo žmoniškumo, bet 
pasinaudojo tragiška proga 
ir vengrų krauju, kad pakenk 
tų rusams iš vidaus ir prieš 
pasaulio viešąją- nuomonę 
Čia rusai žiauriausia elgda
miesi žiauriausia ir apsikirto...

Savo ruožtu, rusai pristaty 
darni ginklus Egiptui, pažade 
darni ekonominę ir karišką, 
pagalba, j savo pragarišką 
žaidimą įtraukė Anglija, Pran 
cfiziją ir Izraeli. Išprovoka 
yus ginkluotą puolimą ant' E- 
gioto, rusai grasinimais ir. pri 
silaižymu už taikos išlaikymą 
palenkė amerikonus, kad tie 
anglus ir prancūzus iš Egipto 
iškraustytų. Anglai ir prancū 
z«i turėjo be garbės pasitrau 
kti, kurie su neapykanta dėb 
čioja šiandien į Ikę. kaip j 
gobšą, kuris juos iš Artimųjų 
Rytų iškraustė, kad pats ten 
atsisėstų. Dėl tų priežasčių 
Atlanto ir Varšuvos apsigyni

55) Davidonis Ona,
56) Kabelis Jonas, gim 6- 

II 1903 m. Panevėžio apskr.,
57) Janeševičius Aloyzas.
58) Zubrickienė Sabaitė O- 

na, gim 1901 m .
59) Znbrickaitė Danutė, gim 

1930 m ,
60) Znbrickas Leonas, gim 

1932 metais ir
61) Jokšys Izidorius, atvy 

kės Brazilijon 1929 metais.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom Josė de Barros, 168 
5' andar, Caixa postal 7249, 
São Paulo - Brasil. 

mo paktai liko vienodai suai 
žėdę, ir iš abiejų dingo pasi 
tikėjimo dvasia.

Net jeigu rusai ir ameriko 
nai, iš esmės, tarp savęs ka
ro vengia, tai vengia ir prie 
menės susilpninti savo prie
šą «šaltojo karo» priemonė
mis, kad pusiausvyros rody
klė nenukryptų priešo naudai, 
tampa slapta kova.

Jėgos tvarka yra užburtas 
ratas. Ji reikalauja, kad bū
tų išlaikoma jėgų pusiausvy. 
ra, o tokių priemonių politi
ka iššaukia «šaltąjį» karą, ku 
ris visai netikėtu momentu 
gali plykstelėti tikra ugnim. 
Nepasitikėjimas ir baimė lik
ti aplenktam, verčia nuolatos 
budėti ir ginkluotis. Taikos 
metai tampa tik pasiruošimu 
naujam karui, kurio ir neno
rint pradėti, išvengti, nes vis 
kas priklauso nuo staigmenos 
nuo nervų įtempimo ir bai
mės. Abi didžiosios pasaulio 
galybės, žiūrėdamos tik savo 
interesų, nebendradarbiauja 
teisingai taikai sukurti, bet 
skuba sutvirtėti tiek, kad an
troji pati prieš pirmosios ga
lybę turėtų nusilenkti. Kokios 
jų dviejų galimybės?

RESPUBLIKOS PREZIDEN
TO SVEIKINIMAS

Ministeris Meieris, Lietuvos 
atstovas Rio de Janeire, La 
ledų ir Naujų Metų proga ga 
vo iš Respublikos Prezidento 
tokio turinio telegrama: 
Exmo. Snr. Dr. Frikas Meie
ris, Ministro da Lit u a n i a 
Aoraz me manifestar ilustre 
Ministro'naeus cordiais cumpri 
mentos de Boas Festas dese- 
jandolhe e sua família Feliz 
Natal e Prospero Ano Novo

. Jusce'dno Kubitschek

Prezidente da Repeblica

Iš kitų gausių sveikinimų 
pažymėtini, iš krašto apsau
gos ministério gen. Lott, Fa 
zendos ministério José Maria 
Alkimim, Švietimo ministeris 
dovis Salgado su ponia, Svei 
katos ministério Maurio de 
Medeiros, Resp. Prezidento 
Ceremonialo Sero Aluizio Na 
poleão de Freitas Rego, Svei 
katos ministério sekretoriaus 
Nicolau Jabur Neto, Vokieti- 
jo,s ambasadoriaus Werner 
Dánkwort, Mexikos ambasado 
riaus Juan Manuel del Casti
lho, Colombijos ambasadori
aus Manuel Archila, Costa Ri 
ca ambasadoriaus Humberto

Nigro Borbon, g 
pirmininko UI 
es, deputatų Aarão Sieinbruch 
ir Dilermando Cruz, D.A.S.P. 
direktoriaus João Guilherme 
de Aragão, Kinijos ambasado 
riaus, Rio Grande do Norte 
Gubernatoriaus ir kt.

Iš lietuvių diplomatų ir vei 
kėjų pažymėtini svekinimai, 
Diplomatijos šefo min. Lorai 
čio ir ponios (iš Romos), Lie 
tuvos Nepaprasto Pasiuntinio 
JAValstybėse ministério Povi 
lo Žadeikio ir ponios (iš 
Wasshingtono) Generalinio 
Lietuvos Konsulo New York 
Jono Budrio su ponia, Vysku 
pas Vincento Brizgis (iš Či
kagos) Lietuvos Konsulo Chi 
cagsje Petro Dauzvardžio,
buv. iLietuvos 
generalinio Konsulo Austrijo 
je Felix Kraus (iš Vienos) 
buv. Lietuvos konsulo Suom; 
joje Dr. R&gnar Oller (išHel 
sinki) Lietuvos Pasiuntinio 
prie Švento Sosto ministério 
Stasio Girdvainio (iš Romos), 
Lietuvos Pasiuntinio Lotynų 
Amerikai Dr. Graužinio, Lie 
tuvos Konsulo S. Pauly A. 
Polišaičio, Vliko p. Matulionio 
(iš Chicagos) Lietuvos vice
konsulo New Yorke A. Simu
čio (iš Buenos Aires) Inž A. 
Celkio (iš Aliaskos) iš Dr. E. 
Draugelio, ?Jono Antanaičio, 
Henriko Valavičiaus, rašyto
jos Karolės Pažėraitės, Jono 
Kaseliūno, inž. M. Ivanausko, 
visi iš S| Paulo, Kan. Z Igną 
tavičiaus, Kun J. Janilionio, 
inž. Glodenio su ponia, inž. 
Jono Abraičio, inž. K. Audė 
nio ir Rachel Portela Audė 
nis Igno ir A. Dubauskų, iš 
(Rio de Janeiro), Lenkų pa 
bėgėliams slėpti k-to pirmi 
ninko ir daugelio įstaigų bei 
įmonių

■į*:-'

— Irmãos Baužys - Escri
tório Contábil «Vila Zelina» 
Praça São José dos Campos, 
8 sala 1 e 2 JAU TURI TE
LEFONĄ. Bet kokiais reika
lais informacijoms gauti klien 
tai prašomi skambinti:

63-6005

NORI SUSIRAŠINĖTI

Lietuvis nevedęs, gyvenan 
tis Kanadoj, jau gerai įsikū
ręs, nori susirašinėti su lie
tuvaite vedybų tikslu. Adre
są ir informacijų galima gau 
ti «M. L.» redakcijoje.
■■■■■■■■iiBaaBsiiiiiiiiiiainitmaaaaa/aarMMMiiaaa

GERA PROGA

Nusipirkti kampini sklypą su 
krautuve ir gyvenamu narna 
Smulkesniu informacijų kreip 
tis šiuo adresu:
Rua Quarema, 15 - Vila Zali
na — São Paulo

SIUVĖJAS

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

PAIEŠKOJIMAS

Vacys Slavinskas paieško 
brolio Vinco Slavinsko, kilu
sio iš Kėdainių apskrities Dot 
navos valsč. Jis ilgą laiką 
gyveno São Paulyje. Jis pats 
arba apie jį žinantieji prašom 
pranešti «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai.

6


	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00121
	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00122
	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00123
	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00124
	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00126
	1957-nr03-MUSU-LIETUVA-00127

