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Jaozas Rajeckas paskirtas 
ministério pareigoms Lie

tuvos pasiumunybeje 
Vašingtone

l§ Lietuvos Konsulato S. 
Pauly gautomis informacijo
mis, vieton gegužės mėn. 11 
d. mirusio ministério Povilo 
Žadeikio Vašingtone, minis te 
rio parėtoms eiti paskirtas 
ir Amerikos vyriausybės pri
imtas Juozas Kajeckas, lig 
šiol, apie 15 metų, buvęs ši
os pasiuntinybės patarėjas. 
Prieš kara J Kajeckas yra 
dirbės Lietuvos pasiuntinybė 
je Berlyne Diplomatiniame 
darbe turi didelio natyrimi 
ir plačių pažinčių, kas šiuo 
metu Lietuvos reikalui yra 

žvarbu.

— Į meisterio P. Žadeikio 
laidotuves X ašingtone iš Ro
mos buvo atskridęs Lietuvos 
niplomaių šefis ministeris St. 
Lozoraitis

— Nuo Vengrijoje prieško- 
munistinin sukilimo numalšini 
mo, pačių ko nūn "lų informa 
cijoniis. 78 vengrai patriotai 
b'ivo n ne sti mirties bausme 
kuri ir h ivo jvykointa

Neoficialiai'» daviniais, nuo 
praėjusių metų spaliaus mė- 
ne<’o. kai rusu tankai vėl’ 
grąžino krašte vergiia, Ven
grijoje buvo sušaudyta lig 
šios dienos 2000 veugrų pa 
trintų.

— ' Amerikos vyriausybė 
Jordanijos nepriklausomybę 
ir jos teritorijos nedalomumą 
laiko būtiniausia sąlyga tiek 
pačios Amerikos saugumui, 
tiek pasaulio taikai. Amerika 
Pedaleis, kad Jordanijos poli 
tinę padėtis pasikeistų

— Užs’enio žurnalistų pra
nešimais Rusijoje, kiekviena 
žinia, korespondencija, telefo 
nema, pirma negu būna iš
siųsta turi būt cenzūros per
žiūrėta. Jei kas nors netaip 
kaip cenzorius nori, turi iš 
naujo žinią redag oti. Vienas 
Amerikos žurnalistas, praėju
siais metais, Vengrijoje suki
limo metu, vieną reportažą 
net penkiolika kartų perrašė, 
kol cenzūrą rado priimtinu iš 
leisti užsienin.
Dažnai pačių Kremliaus komi 
fąrų y p č Krųščeyo, kalb v eąl 
kitaip būna perieuagdoi? mas 
užsienio spaudai, negu fąkti- 
nai būną pasakytos Ne vie
name pasaulio krašte nėra to 
kios žiaurios cenzūros kaip 
Rusijoje.

Ka nutarė prez. Eisenhower 
su Adenauer

Nuo gegužės mėn. 26 ligi 
28 d. Vašingtone lankėsi Va
karų Vokietijos ministeris pir 
mininkas Konrad Adenauer. 
Su prezidentų Eisenhower, už 
sienio reikalų ministeriu Fos 
ter Dulles svarstė svarbius 
tarptautinės politikos klausi
mus, Tų pasitarimų paseka 
iries paskelbė bendrame ko
munikate. Komunikate sako- w’L' ■ A .■ >*. V \ ■ •• - 

ma^ kad Amerikos ir Vokie
tijos tikslas yra «išlaikyti įai 
ka laisvėje». Ir š:am tikslui 
pasiekti reikia pašalinti visas 
kliūtis, kurias ypač sukelia 
nesutarimas tarp Rusijos ir 
Vakarų.

Kad gauti Rusijos pasitikė
jimas, reikalinga kad Rusija 
įsitikintų, kad Vakarai neturi 
jokio išskaičiavimo ruošti ka 
rą ir kad jie yra pasiruošę 
duoti visas garantijas Rusi
jai. kad ji nebus užpulta

Einant prie konkrečių klau
simų, pirmoj eilėj buvosvars 
tytas Vokietijos suvienijimas. 
Prez Eisenhower ir l ancle- 
ris Adenauer yra pi i inę, 
kad Vokietijos suvienijimo 
klausimas turi būt svarsto
mas kartu su nusiginklavimo 
dienotvarkės bei bazių, tai 
pirma negu svarstyti nusigin 
klavimo reikalus, pirmoj eilėj 
eiti prie Vokietijos suvieniji
mo svarstymo. Be Rytu Vo
kietijos išlaisvinimo ir be iš
rinkimo laisvuose rinkimuose 
Vokietijos vyriausybės, nusi 
ginklavimo reikalai negalės 
būt svarstomi Jei rusai nesu 
tiktų su laisvais rinkimais, tai 
bus ženklas, kad jie nėra su 
intere-uoti nusiginklavimu

Amerikos prezidentas paža 
dėjo, kad pirm negu darvti 
betkokius nutarimus su Bran 
cūzija ir Anglija, bus atsikla 
imta Vokietijos vyriausybės 
nuomonės

Tarp kitų tartu klausimų 
dar minėtini yra šie: Ameri 
ka laikys savo kariuomenę 
Vokietijoje, kol šiam kraštui 
gręs karo pavojus

Šiaurės Atlanto Sąjungos 
žiniai atidundami moderniški 
aųsigvoimo ginklai, kad rei
kalui esant galėtų juos panau 
doti prieš bet kurio nario 
užpuolimą.

Prezidentas Eisenhower ir 
kancleris Adenauer atkreipė 
dėmesio su dideliu ąušįrOpinąi 
mu į Sovietu Rusijos intervęn 
ėi jos Vengrijoje iššaukiąs pa 
sėkmes Jie pastebėjo, kad 
šita Rusijos priemonė sukili
mui užslopinti, ve-čias sunkiai 
tikėti, kad Rusija nori taikią 
go sugyvenimo

Vakarų Vokietijos diploma 
tija paskutiniu metu rodo di
delio aktyvumo. In ciatyva da 
bar yra Vakarų ranttose. Ru
sai visaip nori sukompromi
tuoti Adenauerio vyriausybę 
prieš vokiečius. Ypač šis su- 
kompromitavimas yrą svar
bus. prieš rugsėjo mėnesį jvy 
ketančius parlamento rinki
mus Maskva daro viską, kad 
tik krikščionys demokratai 
pralaimėtų. O amerikonai yra 
suinteresuoti, kad laimėtų, 
reikia, kad dabartinė vyriau
sybė ir toliau valdytų Vokie 
ti.ią. Be abėjo, kad kanclerio 
Adenauer ir buvo vienas ke
lionės tikslų Amerikon, kad 
amerikonai savo užsienio po
litiką padarytų palankesnę 
Vokietijai. Visi bendri nutari 
mai prez. Adenauer ir kancle 
rio Adenauer kaip tik didina 
pastarojo prestižą prieš vokie 
čių tautą. Rusams čia išsisuk 
ti nebus lengva Politiniai ste 
Mėtojai sako kad Konrad Ade 
nauer partija laimėsianti Ga-

Zymub ispanų orkestro dirigentas Kabio Carais, nors 
jau turi 80 metų, tačiau dar diriguoja simfoniniam 
orkestrui. (U81S)

limas daiktas, kad ir jis pats 
nors jau Tiri 81 metus amzi 
aus, dar būsiąs ir kandidatas 
ir aktyvia) dalyvausiąs rin
kiminėje kovoje

Naujov ska Divizija

Šiuo metu, priskaitant atomi 
nei karo strategijai ir ledini 
kai, šio krašto karo dalinių 
struktūra irgi yra keičiama. 
Dabar y ra organizuojamos nau 
joviškos divizijos, pavad na 
mos «pentomic» («peni» grai 
kišKhi reiškia peiiKis. o «mie» 
- žodžio atomic dalis) vardu. 
Ši divizja yra apginkluojama 
atominiais ginklais ir yra pa 
jėgi kovoti prieš atominius 
pabūklus turin'j priešą Paly
ginant senąsias divizijas ir da 
barti nes «pentomic». pamaty 
sime. jog naujose yra mažiau 
žmonių — vietoje 17.2U0 tik 
11.500 vyrų. Senųjų d vizijų 
pagrindiniai ginklai buvo tari 
kai. o naujose — raketos, mi 
nosvaidžiai. lengvieji kulkos 
valdžiai ir atominiai ginklai 
Naujoji divizija yra labai oH 
taikinta judėjimui, kuri per ?>9 
valandas lėktuvais gali būti 
perkelta į betkurią pasaulio 
vietą.

Susirinks keturi didieji

Sulig Prez. Eisenhower ir 
kanclerio Adenauer Vokieti
jos suvienijimo klausimas tu
ri būt sprendžiamas dalyvau
jant suinteresuotoms valsty
bėms. būtęnt: Amerikai. An
glijai, Prancūzijai, Rusijai

Paryžiu je ir Londone E sen 
howerio ir Adenauerio susitą 
rimai sutikti labai palankiai.

Maskva vėl griebiasi grasi 
riimu Rusai grasina už leidi
mą Nato kariuomenei turėti 
ginklu sandėlius Vokietijos 
teritorijoje.

Politikai, kurie gerai orien 
tuojasi tarptautinėje politiko
je, netiki, kad rusai su Vaka 
karais ar specialiai su vaka 
ru Vokietija, prieitu greitu 
laiku prie kokio nors susita
rimo. Vieton sušvelnėjimo 
tarptautinės atmosferos tenka 
laukti dar didesnio įtempimo.

— Prancūzijos vyriausybę 
sudaryti gana nelengva. Ją 
suorganizuoti prezidentas pa 

vedė M R p (krikščionių demo 
kratų) partijos lyderiui Pier 
re Ifiiml.n. Pasitarimus su 
partijų aibio\ais j4u pradėjo. 
Kol kas sunku pasakyti, ar 
apsiimtas darbas pavyks.

Praicuzija turi du didelius 
reikalus sutvarkyti, būtent fi 
nansinius reikalus, nes sveti 
mos valiutos ir aukso atsar 
gos mažėja, pragyvenimas ky 
Ja, darbiu nkai reikalauja ally 
ginimo pakėlimo, biudžetas y 
ra sunkiai suvedamas. Kitas 
aštrus klausimas, tai koloni 
jos, kurios nuolat bruzda, šie 
kia nepriKlau><»ni\bės. Šiuo 
metu prie valstybės vai 
ro Prancūzijoje yra mažas 
malonu mas.

Vakaru Vokietijos ekono
mine politika

Nesenai Hamburge baigėsi 
krikšč omų demokratų parti
jos kongresą-. kurs priėmė 
visą eile rezoliucijų, kurių 
laikosi ir dabartinė Vokieti
jos vyriausy ė

Kas lieč a užsienio vidaus 
politiką, pirmoj vietoj yra 
Vokietijos suvienijimo klausi 
mas.

Kai del ekonominės finansi 
nės politikos kongresas ųžgy 
rė vyriausybės debentralizaci 
jos politiką krašto ekonomi
niame gyvenime. Taigi Vokie 
tija ekonominį gyvenimą tvar 
ko kitais periodais, negu dau 
gelis kitų kraštų, pavyzdžiui, 
kad ir Anglija, kur prieš Ve
lėta metų pasireiškė, naciona 
lizacijos, bei industrijos so- 
cializacija.

Kongresas priėjo išvadas, 
kad nacionalizacija, vyriausy 
bės per didelis kišimasis j 
krašto ekonomiją be būtino 
reikalo, iššaukia krizę. Pavyz 
džiais gali Anglija, Rusija ir 
kiti kraštai Yra žinomas po
sakis, kad valstybė yra blo
gas šeimininkas. Kur valstybė 
pasiima j savo rankas admi
nistruoti ekonominius reika
lus, tuoj turi kelti mokesčius 
iššaukia pinigo nuvertinimą, 
pragyveinimo pabrangimą. 
Vokietijos ekonomija yra pri 
ešsociaiistinė, duoda progos 
patiems gyventojams dalyvau 
ti firmų administravime, pri
pažįsta'darbininkų dalyvavi
mą administrvime. Al t sveikų 

pagrindu pastatytas Vokietijos 
ekonominis gyveni jau parodė* 
savo pasėkmes. Pinigo vertė 
aukšta, vokiški išd rhiniai jau 
beveik visur atsikovojo karo 
metu prarastas rinkas.

— Paragvajuje buvo ruošia 
mas perversmas prieš dabar 
tinę vyriausybę. Bet laiku są 
mokslas buvo susektas ir 34 
sąmokslo dalyviai suimti. Spa 
ūda praneša, kad nepavyki! 
sic sukilimo galvos paspruko 
Argentinon.

— Amerikos parlamentas ir 
senatas smarkokai apkapojo 
prezidento pasūlytą sąmatą 
ateinantiems dviems metams. 
Tuo klausimu dar tebevyksta 
diskusijos.

■ 5 -T'
- Pertrauktos Egipto A ūgli 

jos ekonominės derybos vy 
kasios Romoje. Abiems pu 
rojus pasisakius savo nusista 
tymą, konferencijos atstovai 
grįžo j savo kraštus gauti rei 
kalingų infoi macijų.

— São Paulo miestas, su, 
lig paskutinių statistikos da 
vinių, pirmą dieną sausio šių 
metų jau turėjo tris milijo 
nūs du šimtus tūkstančių gy 
ventojų

— Nors São Paulo guberna 
toriaus rinkimai dar toli, atef 
nančiais melais spaliaus mė 
nesį, tačiau kandidatai, o jų 
yra apie pusė tuzino, jau pra 
dėjo propagandą. Kandidatų 
tarpe yra uu senatoriai, Mou 
ra de Andrade ir Ulysses Gui 
marães; rimtai kandidatuoja 
Campinas miesto prefeitas 
Helmeister Novaes kuris yjra: 
labai gabus administratorius. 
S. Paulo prefe.tas Adhemar 
d e Barros, ir dar pora vardų 
yra minima. Kova už Campoh 
Eliseos bus aštri.

— Atšalus orui gali pasiro, 
dyti šalnos ir padaryti daug, 
nuostolių kavos ūkiui. Brazi 
Ii jos pietuose yrą vietų, kur 
gyventojai turėjo atsisakyti 
nuo kavos ūkio vien tik dėl 
šalnų.

Moterų teisės

Prieš 65 metus pasaulyje 
buvo tik vienas kraštas, ku
riame ir moterys turėjo teisę 
balsuoti: tai buvo Wyominas 
(JAV). Dabar moterys gali, 
balsuoti 65 kraštuose, bet, de 
ja, tik ne Šveicarijoje Toji 
tauta, laikoma viena pasauly 
je geriausiai valdomų tautų, 
neturėjo karo šimtmečiais ir 
džiaugėsi ilgu gerovės perio 
du. Ji niekados nėra nuken
tėjusi nno infliacijos.

1
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Naujos tikinės reformos ir kas už ju slypi
Chruščiovo «tezės» ir Lietuva. - Sąjunginėms respublikoms 
tariamai duocL daugiau ūkiniu teisiu, bet tikrovėje ir toliau 
visa diriguojama is Maskvos. Liaudies išnaudojimas tęsiamas

(Elta) Visoje okupuotoje 
Lietuvoje plačia banga «svar 
Stomos», «nagrinėjamos» So
vietų Sąjungos kompartijos 
centro komiteto ir ministerių 
tarybos paskelbtos «tezės apie 
pramonės ir statybos pertvar 
kymus Nors asmens kultas 
oficialiai Sovietuose yra pa
naikintas. bet tos naujos re
formos pačių soviet nių lai
kraščių vadinamos «Chruščio 
vo tezėmis».

Tų tezių įgyvendinimas pa 
lies ir Lietuvos ūkį. o taip 
pat gyventojus. Pravartu su 
jomis atčiau susipažinti

Tezės padalintos į 6 sky
rius. Pirmame skyriuje svars 
torni bendri, daugiau teoreti
niai «ūkinės statybos valdy
mo pr ncipai» ir «kai kurie 
Sovietų Sąjungos vystymosi 
rezultatai».

Antrame skyriuje jau svars, 
tomi konkretesni klausimai, 
būtent, būdai tobulinti liau 
dies ūkio augimo ir pramo 
nės bei statybos valdymo or 
ganizacines formas, pažymi 
ma. kad dabar Sovietų Sąjun 
goję esą daugiau kaip 290 
tūkstančiu valstybin u pramo 
nė-? jmoniu ir daugiau ka p 
100 tfikst. statybinių įmonių. 
Jos visos išdėstytos įvairino- 

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIM? S \T>OJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 ki 10:45 Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 
ir nuo lo:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazlijos Lietiniai Interpretuoja Lietuvišką Muziką» 

Speciali “Café Seleto” programa visit m-! Gali užsira
šyti ir dalyvauti visi lietuviai!

Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 
Studio "B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu "Café Seleto” voku | Caixa Postal. 
403, dalyvausite premijų paskir-tyme!

rriimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

vadovauja "Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postai 403. São Paulo - Telef 37 2265.

s© rajonuose ir esą sunku 
joms iš centro vadovauti. Tų 
Įmonių valdymo formos esan
čios jau 'pasenusios ir reikia 
naujų, pereinant prie lanks
tesnių, kurias įdiegus būtu ge 
riau atsižvelgiama į atskirų 
sričių, kraštų, respublikų ypa 
tybes. Tai padėsią pašalinti 
«daug trūkumų, kurių esant 
dabartinėmis pramonės irsta 
tybos valdymo formoms*.

Stambus trūkumas 
eras «žinybiniai berjerai». ku 
rie kliudą išspręsti daugeli 
labai svarbių liaud es ūkio 
klausimų. Kaipo pavyzdį te
zės mini traktorių gamybą, 
kur esą be reikalo išeikvoja- 
mos lėšos i»* gamybinės me
džiagos tik «dėl žinybinių gin 
čų tarp ministerijų».

Vieną ministerija nežino, ką 

daro kita

Dėl to žinybinio atsiriboji 
mo susilpnėja, o neretai ir su 
trinka normalūs gamybiniai 
ryšiai tam įvairių pramonės 
šakų įmonių, esančių tame 
pač’ame ūkiniame rajone. Ga 
mybos '• statybos planai esą 
kiekvienoje ministerijoje pa-

MŪSŲ LIETUVA 1957 m. birželio 1 d.

Amerikos gyd\ t* jai po rimto patikrinimo, kad Javier Pereira kolumbietia, tur* 
apie 150 met'i. Gi jis tvirtina, kad turi 167 metus.

T rinėp jai priėjo išvados, kad prie įvairių religijų šventyklų, žmonės daugiau 
meldžiasi prie durų, negu kitų šventyklos dalių.

Penkiolikos metu jaunuolis lldiko G., patriotas vengras pabėgęs į laisvę, revoliu
cijos metu yra sunaikinęs septynis rusų kariuomenės tankus. (US1S)

rengiami neatsižvelgiant i tai 
kas darosi kitose m msterijo. 
se, neatsižvelgi, nt į atskirų 
rajonų ypatingumus, nedaly
vaujant vietiniam- darbi.oto 
jams D’delė žala, esą ir tai, 
kad statybos vyėd< mos dau
gybės įvairių min sterilų pa 
grečiui Pvz, Celiabin ko t-r' 
tyje statybos dailus vykdo 
182 statybos m<m avimo orga 
nizacijos, lam-ančios 25 
ministerijoms ir žinyboms. 
Sverdlovske, Kuzbai-o gatvė 
je 8 namus stato septynios 
įvairios ministerijos. Visa tai 
statybas padaro neracionales. 
Pramonės ga iniai karta s 
pervežinėjami ’ėl-stalčius 'i 
lometru nriešnriešiais (-fš vie 
nos vietos į kitą ir atgal).

Masinis specialistų ir tarnau
tojų perkeldinimas į 

dirbtuves.

Jau anksčiau buvo pakarto 
tinu žinių fš Lietuvos, kad ten 
metai iš metu d’dokas skai 
čius įstaigų tarnautoju ' er 
keldinami į dirbtuve-, arba iš 
varomi «j laukus (k< lch< žus, 
sovchozio) Nekalbant apie 
tas ma^es jaunu žmonių. ku 
rie iš L etuvos buvo švežti į 
Kazach«tana ir kitas «’dešini 
nes» sritis Iš Chruščio'o nas 
kelbtu tez u dabar paaiškėja, 
kad Sovietų Sąjungoje «iš vi 
so nėr pastaruosius trejus 
metus valdvmo. paruoša irki 
to negamybinio nersonalo 
skaičius buvo sumažintas dau 
giau Ka’p 900 tūkstančiu žino 
nių. iš ju žymi dal!s perkelta 
į gamybą. Bet ūkio valdymo 
aparatas vis dar tebėra grioz 
diškas». Tad ateityje numato 
ma dar dang au žmonių per 
kehi iš valdymo apara’o į 
įmones ir statybas. Minister!

Kotryna Grigaitytė

Prie Židinio
Prie židinio sėdime ramūs.
Kas vakars taip sėdime mes.
Vien strykčioja gelsvos liepsnelės 
Lyg kūdikiai saulės žaisme.

Aš tartum mažytė plunksnelė 
Įstrigus magneto laukė.
Išvesti manęs nieks negali, 
Širdim vis krypsta j tave

Prie židinio sėdime ramūs.
Kas vakars taip sėdime mes.
Tos pačios netilsiančius gamos 
Vis plaukia į laiko marias.

jos dar ir dabar esančios ap 
sikaišiusios įvairiausio pavi 
dalo uiurokratija «Del grioz 
diškosios ministerijų struktfi 
ros. įmonių keliami klausimai 
sprendžiami ilgą laiką per 
daugel} pakopų ir instanci 
ju» Ir toliau: «Kiekviena mi 
nisterija ir žinyba tini savo 
didelį tiekimo ir realizavimo 
aparatą Tiekimo organ zaci 
jų tinklas yra gremėzdiškas 
ir brangiai atsieina». Kepai 
sant to. «žaliavos ir medžią 
gos įmonėms bei statyboms 
neretai tiekiamos nelaiku ir 
ne pilnutinai. Dėl to a sunki 
namas įmonių ir statybų dar 
bas, sukrinka ritmingumas, 
kartais siuvinėja d ub ninkai 
ir įrengimai.susikaupia irįšą 
la, žymios mater alinėš veity 
bės vienose įmonėse, o kito 

se jų stinga». Tad ir susida 
rą> reikalas ateity je gamybai 
vadovauti labiau iš vietos.

Atsakomybė respublikos, o 
nauda Maskvai

Trečias tezių skyrius lie
čia pramonės ir statybos vai 
dymo organus atskirose res 
publKOse, kraštuose ir srity 
se. Čia dėstom , kad turi bū 
ti pereiti ima prie naujų vai 
dymo, pagal teritorinį prnci 
pa, formų Cituojamas Lėni 
nas. kad «senosios valstybės 
aparatui yra lemta mirti, o 
auKščiausiosiob liaudies ūkio 
tarybos tipo aparatui yra lem 
ta av^ti». Naujoji valdymo 
forma suteiks.auti «d.dėlės tei

(pabaiga 3 pusi )

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

6. PENKTASIS APSIREIŠKI
MAS

Žmonės renkasi į Fatimą 
vis gausiau ir gausiau Vie 
nas įvykių stebėtojas savo įs
pūdžius. gautus 1917 metų rug 
sėjo 13 dieną Fatimoj, taip ap 
rašo: «Aš buvau gilini sujau
dintas ir ašaros riedėjo man, 
kai stebėjau tūkstančių žmo
nių tikėjimą ir maldingumą. 
Gatvės ir keliai juodavo nuo 
keleivių. Nebuvo takelio, ku
riuo jie nebūtų skubėję į pla
tųjį Falimos vieškelį. Tai ti
kra maldininkų eisena. Nie
kuomet nemačiau tokio tikė
jimo pareiškimo. Nieko nebu 
vo galima pastebėti ir išgirs
ti, kas būtu rodę bent kiek 
lengvapėdiškumo. Jau apie 
10 valandą mūsų kelionė ar
tėjo prie tikslo Cova da Iria 
slėnyje jau susirinkusi nesus 
kaitoma minia. Visi eu pagar 
ba slenka pirmyn prie apsi
reiškimų vietos, visi meldžia

si Vidurd’enį saulės šviesa, 
kiek aptemsta. J ai mato visi. 
Atvykę vaikučiai, sunkiai pra 
sigrūda pro žmones»

Liucija rugsėjo i3 dienos 
kelionę į Cova da iria piešia 
taip: «Artėjant paskirta jai va
landai. aš su Jacintą ir Pran
ciškum išsirengėm į kelionę 
Tiek žmonių, jog mes vos ga 
Įėjome praeiti. Pakelėje dau 
gelis norėjo su mumis kalbė
ti. Daug garbingi} asmenų 
s randėsi per min a, klaupėsi 
ant keliu, maldaudami savo 
troškimus perduoti Madonai 
Kiti, kuriems nepavyko pra- 
sigrflsti, maldavo iš tolo. Kai 
kurie buvo pasilipę ant me
džių ir tvorų, kad geriau ma
tytų «Dėl Dievo», — girdėjo
si šauksmų — «melskite Ma
doną. kad Ji pagydytų mano 
besveikatį sūnų... Melskite, 
kad gelbėtu manąjį neregį.. 
Prašykite, kad laimingai grįž
tų vyras, sūnus, kurie yra ka 
rė .. Melskite, kad atsiverstų 
nusidėjėlis» .

«Mes», - rašo Liucija, - 

«vieniems žadėjome, kitiems 
čia pat tie-ėme rankas pagel 
bėti pasikelti Taip slinkome 
žingsnis po žingsnio takeliu, 
kurį mums skjnė vienas po
nas».

«Vaikučiams atėjus prie 
ąžuolaičio», rašo minėtasi- 
liūdytojas. - «Liucija paragi 
na visus melstis Aš nebeuž- 
miršiu to gi .aus įspūdžio, ku
rį gavau, pamatęs tiek tūks
tančių žmoniu, puolant ant 
keliu. -lie verkia, meldžiasi, 
balsiai šaukiasi Dangaus Ka
ralienės užtarimo. Jų galėjo 
būti apie 15 000».

Kitas tos pat dienos liudy
tojas savo įspūdžius vaizduo
ja taip: «Minia dar tebesimel 
džia kai staiga pas gtrsta dži 
augsmo klyksmas Tūkstančiai 
ranku pakyla į viršų . Ore jo 
kio debesėlio. AŠ pakeliu a- 
kis. norėdamas apsidairyti dan 
gaus mėlynėje .. Savo nuste
bimui. aš pamatau aiškios 
šviesos pluoštą, kuri paleng
va. bet didingai slenka rytų 
kryptimi. Po valandėlės nuos
tabioji šviesa išnyksta. Aš įsi 
tikinu, kad tai Madona. Vaiku 
čiai mato pačią Dievo Moti

ną. o mums leista pamatyti, 
jei taip galima išsireikšti. tik 
vežimą, kuriuo ji atvažiuoja 
iš dangaus j šą varginga Ser 
ra d’Aire pakrantę Mes nepa
prastai laimingi. ...ano drau
gas su pakelta nuotaika vaikš 
čioja nuo v eno žmonių būre
lio prie kito, norėdamas nu 
girsti, ką jie kalba Asmenys 
kuriuos jis sutinka, nriklaiiso 
įvairiems v suomenės sluoks f 
niams. Visi jie patvirtina tuos 
ženklus, kurių liudytojai esa
me mes».

Pats apsireiškimas vyksta 
tokiu būdu Liucija klūpoja 
prie ąžuolaičio ir meldž'asi 
Staiga ji nutraukia maldą ir, 
netverdama iš džiaugsmo, su 
šunka: «Ji yra! Ji jau ateina!»

§vč. Mergelė ir šį kartą pa 
ragina vaikuč’us kalbėti rą
žančių, ypač išprašyti karo pa 
baigai. Ji pažada spalio mė 
nesį vėl pasirodyti, bet jau 
kartu su šv Juozapu ir Kūdi
kėliu Jėzumi. -Ji paprašo vai 
kučius sekančio mėnesio 13 
dieną vėl atvykti į pasireiški 
mų vietą. Liucija šia proga 
paveda Madonai ligonius, ku
rie buvo prašę, ir kartu pri

duria. kad žmonės norį tvrė* 
ti čia koplytėlę M idona pa’ 
geidav mui pmaria ir nurodo» 
k;*d už pusę pinigų, kurie čia 
suaukojami, turinčios būti pa
dengtos koplytėlės statybos 
išlaido^

Susirinkusieji ir šį kartą no 
girdi Madonos balso Bet visi 
jaučia, kad Liucija kalbasi su 
kažkokia nemitoifta būtybe. 
Pasibaigus apsireiškimui, sau 
lė atgauna sp ndė ima, vaiku
čiai. tėvelių lydimi grįžta na
mo, o žmonės išsiskirsto savo 
keliais.

Be šviesos rutulio ir saulės 
pritemimo, iturs šį kartą buvo 
toks ryškus, kad, pasak dauge 
lio, buvę galima matyti net mė 
nulis ir žvaigždės, tą paslap
tingąjį pasikalbėjimą lydėjo 
nauji ženklai. Tarp kita, oras 
buvo persunktas geltona 
spalva, baltas debesėlis apgau 
bė ąžuolaiti ir regėtojus, iš 
dangaus krito balti, tarsi snie 
guolės, lapeliai. Keli metrai 
nuo žemės paviršiaus jie kaž 
kur nyko.

(B. D.)
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NAUJOS ŪKINĖS REFOR
MOS IR KAS UŽ JŲ SLYPI 

sės respublikų, kraštų ir sri 
čių tarybinėms, partinėms, ū- 
kiuėras ir profsąjunginėms or 
ganizacijoms, padidins jų at 
sakomybę už ūkio vystymą...» 
Jeigu bus pripažinta tiksliu 
ga (!), bus įsteigtos teritori
nės «Liaudies ūkio tarybos» 
(sovnarkomai). tuomet atkri- 
siąs reikalas teorėti lygiagre
čiai sąjungines ir respubliki 
nes ministerijas, kurių žinio 
je yra pramonė ir statyba. To 
kiu būdu bus pereinama prie 
liaudies ūkio tarybų atskiruo 
se ekonominiuose ir adminis 
traciniuose rajonuose Tačiau 
nesą reikalo turėti 1 audies Ü 
kio tarybas visose respubli
kose, srityse ar autonominiuo 
se kraštuose. Iš to skyriaus 
tolimesnių dėstymų aškėja^ 
kad,^nepaisant visti numatytų 
reformų, ir ate tyje pramonė 
bus skirstoma į sąjunginę, res 
publikinę ir vietinę. Kitaip ta 
riant, jei, pvz., Lietuvoje ku 
ri nors pramonės ar šiaip ga 
mybos sritis bus rasta pakan 
karnai naudinga Maskvai, tai 
jos gaminių vertė ir nuniauks 
j Maskvos centrų iždą, palie 
kant gamybin ėm kraštui, šiuo 
atveju Lietuvai, tik trupinius.

Viena ranka duoda, kita 
atima

L'audies ūkio tarybų uždą 
viniai busią: - «nurengti ir 
įgyvendinti perspektyvinius ir 
einamuos us gamybos planus, 
parengti Įmonių «oecializavi 
mo planus, gamybos koonera 
vimo fr žaliavų bei pusfahri 
kač ų savitarpio tiekimo t ek 
administracinio rajono vidų 
je, tek į kitas ritis r respu 
biluos planus, sudaryti ir igy 
vendini materialinio ledini 
nio a priminimo planus» I iau 
dies ūkio tirybos tiirėsian 
čios operatyviai spręsti tos 
srities arba respublikos pra 
monės ir statybos vystymo už 
davinius, «vadovaudamosi hen 
drais valstybės interesais. 
Tikslinga būsią prie Liaudies 
Ūkio tarybos sudaryti dar te 
chninę ekonominę tarybą, su 
sidedanč'ą iš specialistu, dar 
bo pirmūnų, partinių bei prof 
sąjunginių atstovu. Kitaip ta 
riant, bus mažinamas ministe 
rijų ir k:tų įstaigų tarnauto 
jų skaičius, bet už tai atsiras 
vėl naujos įstaigos.

'Poliau dėstoma: «Vietinės 
pramonės valdymą galima bū 
tų visiškai sutelkti vietinių ta 
rybinių organų rankose» Bet 
čia turima galvoje grynai vie 
tinės reikšmės įmonės ir įmo 
neles. Ir tyčia dar pabrėžia»: 
Būtų netikslinga šiuo metu va 
dovavimą pramonei ir staty 
bai visiškai perduoti vieti 
nėms darbo žmonių deputatų 
taryboms kraštuose, srityse ir 
autonominėse resoublikese».

Žinant, kad vietinės deputa 
tų tarybos nieko negali dary 
ti be centrinių įstaigų sutiki 
mc, galima suprasti, kad tų 
tarybų vaidmuo «valdant»., kad 
ir mažos reikšmės įmones, 
bus menkas. Iš to matyti, 
kaip silpnai pagrįstas nuolati 
nis komunistų teigimas, girdi

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

“AIDAI*’
galima užsisakyti už 160 cruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuo. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

300 Metu Lietuviu
Lietuvių imigracija Šiaurės 

Amerikon prasidėjo prieš 300 
metų, firmas lietuvis Ameri
kon atvyko 1659 metais, pie 
lietuv ų emigraciją daug švie 
šos įneša Simanas Daukantas 
savo žinomoje knygoje «Bū
das senovės lietuvių». Jis ten 
rašo: « Toje pač oje gadynėje 
dar ta minavotina notis nuti 
ko lituvių tautoje, jog dange 
lis lietuviško svieto išsidangi 
no Į Ameriką, nes didžturčiai 
Lietuvoje svietą vergė; kur
sai vengdamas tos vergijos 
muko į Kuršą . Kunigaikštis 
Jokūbas (būdamas lenu Liet. 
Lenku valstybės. M.V) nupir 
ko salą, vadinama Tobagu, 
nuo ispanų karaliaus ir tenai 
išle'do atėjimus naujokyno 
kurti . kurį paskui anglai iš
griovė. o liKiisj svietą (žmo
nes) išvedė j New York. Ir 
taip lietuvių giminės yra jau 
ir Amerikos sviete (žemyne).

Tobago sala randasi prie 
Venecuelos. į šiaurę nuo Trį 
ndad salos (geografiškai kai 
bant, 11°, 15’ Š(N) ir 6b0, 40’ 
\ (W)) Ji yra 26 mylių ilgu 
mo ir 7 5 myliu pločio. Atras 
ta Kr. Kolumbo ir pavadinta 
«Asiimption» Anglai ją užė
mė 1580 metais; vėliau va dė 
olandai, prancūzai ir vėl an
glai 1914 metais.

Tat, sekant Daukantu, rei
kėtų manyti, kad kun. Jokū
bas ją būtu nupirkęs keletu 
metų ankščiau prieš 1580. o * 
lietuviai pradėjo tenai kurtis 
ankščiau, negu piligrimai at
vyko į l'lymou h Taipgi neži 
nia. ar 1580m , o lietuvių an
glai juos pergabeno į New 
Yorko valstybę. .

Yra tikras dalykis jog žino 
mas lietuvis lotynų kalbos mo

Sovietų valdomame krašte vi 
si turtai, visos gamybos ša 
kos esą p»čių darbo žmonių 
rankose Net ir naujausios 
Chruščiovo tezės tai paneigia. 
Jos yra pilnos prieštaravimų 
Iš vienos pusės lyg ir siauri 
narna centrinių įstaigų kom 
petencija. iš kitos pusės, kaip 
pabrėžama tezių ketvirtąją 
me skyriuje, «toks pertvarky 
mas pareikalaus toliau stipria 
ti TSRS valstybinę plano ko 
misiją». Kitaip tariant, centri 
nis planavimas lieka ir atei 
tyje. 'l'aigi, gal ir paleis tru 
pūtį vadeles, bet ne taip daug, 
kad centriniams Maskvos ola 
nams kenktų. To paties sky 
riaus kitoje pastraipoje tatai 
jau nedviprasmiškai aiškiai 
pasakyta»... Valstybinė plano 
komisija turi užkirsti kelią 
autarkijos, vietininkiškumo 
pasireiškimams kad atitinka 
mo rajono interesai nebūtų 
priešpastatomi visos valsty 
bės interesams» Valst. plano 
komisija turėsianti «koreguo 
ti» vietinių liaudies ūkiotary 
bų planus, «paskirstyti» garny 
bos jėgas ir pan. Žodžiu, vie 
tinės ūkio tarybos galės pra 
kaituoti sudarinėjant savo 
planus, vyriausioji planavimo 
komisija Maskvoje visvien ga 
Ii viską «perkoreguoti».

(B. D )

Išeivijai Amerikoje
kytojas dr Aleksandras Karo 
Jis Cursius (Kuršius, Kuršaitis) 
buvo pakviestas atvykti į A- 
meriką 1659 m balandžio 
10 d. ir balandžio 25 dieną 
buvo patvirtintas. Mokytojavo 
1659 1661 melais.

Kita banga galėjo atvykti 
vėl tais pačiais metais, nes 
New Yorko gubernatorius Siu 
yversant 1659 m. rūgsėjo 4 
d. kreipėsi j Olandijos vyriau 
sybę su prašymu kad galėtų 
apsigyventi minėtuose plotuo 
se išvieiinti lenkai, lietuviai, 
prū-ai, jutlandai, flamai ūki
ninkai. Jie galė.JĮ būti atga
benti pirmu laivu..»

’l'aigi tikrai žinoma, kad 
1659 metais lietuvis atvyko Į 
Ameriką, ir 1959 metais suei 
na 300 metų sukakties lėtu 
viams Amerikoje.

Suminėtinas ir pirmas Ame 
rikoje kunigas, gavęs visus 
kunigiškus šventinimus - ku- 
nigštis Dimitri jus-Augustinus 
Galicinas (kilęs iš kunig, Ge 
domino giminės) gimęs 1770. 
XII 22. o miręs 1830.V.6 Lo
retto. Penn.

Draugas

--- - .

URUGVAJAUS LITUVIA1KO 
MUNISTA1 BUČIUOJA K A

NAUN1NKO ŽIEDĄ

Praėjusiais metais būrys ko 
munistuojančiu lietuvių buvo 
nuvežtas Rusijon ir Lietuvon. 
Žinoma, jie ten matė t.k tą. 
kur le do komunistai, kalbėjo 
si su tais, su kuo liepė kai 
bėtis partija Propagandistai 
nutarė, kad naudinga aplan 
kyti ir Kauno vyskupijos vai 
dytoją kanauninką P Slankė 
vičių. Spauda šį įvykį šitaip 
aprašo;

Vienas iš įdomesnių eks 
kursantų apsilankymų buvo 
jų vizitas pas Kauno arklvys 
kopijos valdytoją kan. Dr. J. 
Stankevičių. Be abejo, ne sa 
va iniciatyva ekskursantai 
tai darė. Bet ekskurs jos vyk 
dytojų tikslams tatai buvo 
reikalinga, ir todėl Uruiiva 
jaus lietuvių atkaklieji bedie 
vybės šaukliai, pa-ak velio 
nies Jakšto, už durų palikę 
ne tik kaliošus ir lazdas, bet 
ir savo bolševikinį ateizmą, 
prikista ė ir pas kan. Dr J. 
Stankevičių, anot jų, «Lietu 
vos Arkivyskupą».

Tai būsite katalikai? pirmi 
ausia pasiteiravo kan. Slankė 
vičius dievobaimingai prieš jį 
išsirikiavusius Stalino garbin 
tojus. Tyla. Lyg kas žadą eks 
kursantams būtu a'ėrpęs. Tik 
dirščiojosi viens į kitą ir į 
ekskursijos vadą Rasiką di
džiai susirūpinę.

— Tai gal ir katalika’, - ė- 
mė mikčioti iškaitęs Rasikas, 
tarytum ne kan. Stankev čius 
o pats Stalinas jį egzaminuotų.

Pasiebė ęs ekskursantų di
di sumišimą, kan Stankevi
čius savo klausimą patiksli
no;

— Klausiu, ar tarp jūsų vi
si katalikai, ar nėra kito ti
kėjimo žmonių?

— Nėra, - jau kiek tvirčiau 
atsakė išpažintojas Rasikas.

— Tai klaupkitės, palaimiu 
siu, • lyg iš giedro dangaus 
trenksmą išgirdo ekskursan 
tai kan Stankevičiaus žodžius 
Pirmą akimirksnį buvo įspū
dis, kad kanauninko priima
mame kambaryje pasikels bai 
sus trukšmas, panašus į tą 
Evangelijos aprašymą, Kris
tui išvarant piktąsias dvasias. 
Ekskursijos vadas Rasikas pa 
balo kaip drobė. Bet jam dar 
nespėjus vienaip ar kitaip nu 
sistatyti, kaikurios ekskursan 
tės jau suklupę pravirko.

Po šio vizito bene ekskur
sijos vado padėjėjas Capli-

Garsi Amerikos filmų artistė Ingrid Bergman (viduryje) 
vaidina pagrindinę rolę Filmoje «Anastasia» Ji vaidina rolę 
jaunuolės, kuri yra įsitikinus.] esanti paskutinio rusų caro 
duktė.

Yul Brynner vaidina konspiratoriaus rolę. Helen Hayes 
imperatorienės motinos rolėje. y (USIS)

Balys Gaidžiūnas

Sodai žydi
Bėga dienos skausmo upėm, 
E na skausmas mus laukais.
Balti sodai vėjuj supas, 
Sodai žydi pamariais.

Eitum kebą, eitum ilgą
Jei akmens nebūt širdy
Obels žiedas saulėj mirga
Gimto kelio pakrašty

Žydi vyšnios, žydi sodai
Seklytėles palankiais
O tos dienos, tokios godžios, 
Neša dulkes pakeliais.

Žydi sodai — žemė žydi.
Drasko vėjai lapelius
Tolio žiūrim lyg paklydę - 
Kur keielis į namus?

Žydi vyšnios ant kalneliu.
Žydi ievos paupiais.
Ners ir klupdo mus ant kelių, 
Tikim — audros vėl praeis.

kas ekskursantų laikysena: 
pateisinti saviškiems aiškino:

— Bobos, mat vis bobos. 
Kai viena klaupėsi, tai ir vi
sos. O tada ir vyrams pasida 
rė nei šis, nei tas.

Tik per pietus pas Kan. 
Stankevičių alus ir vynas at
leido ekskursantams nervus 
ir nuotaika.

Kanauninkui pasiteiravus a- 
pie Urugvajaus lietuvių gyve 
nimą, apie lietuvius katali
kus, ekskursantai jau išsidrą
sino ir ėmė kaltinti Urugva
jaus lietuvius kunigus, kad 
jie esą tarybinės tėvynės 
priešai, amerikoniško impe
rializmo talkininkai ir pan..

Ekskursantus atsisveikinda
mas, kanauninkas kiekvienam 
įteikė savo redaguotąją «Ka
talikų maldaknygę», rąžančių 
ir «Lietuvos TSR kalendorių 
1956» ir palinkėję; «Grįždami 
Urugvajum nusivežkite lietu
viškas širdis ir neužmirškite 
Lietuvos». '

E. L. I.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”

KIAUŠINIS NEBUVO «ŠVIE

ŽIAS»

Hamiltone, N Y., kovo 22d. • 
iš kolegijos dingo dinozauro 
(tai pabaisa apie 30 metrų ii 
gio ir apie 40 tonų svorio, iš 
mirusių mesozoinio periodo 
roplių atstovas, panašus tiek 
į roplius, tiek į paukščius. 
Red.) kiaušinis, kuris buvo 
rastas 1923 m Azijoje Gobi 
dykumoje. Kiaušinis buvo 6 
colių ilgio ir 2,5 skermens. 
Buvo apdraustas 10 000 dol.. 
nes buvo vienas iš trijų, ku 
riuos Amerika turi. Dėl va 
gystės buvo aliarmuota devy 
nių valstybių policija, bet jau 
kovo 25 d. vakarą kažkas pa 
skambino kolegijos rektoriuj, 
kad kiaušinis esąs prie vieti 
nės bažnyčios laiptų padėtas. 
Jį ten ir rado. Anot televizi 
jos pranešėjo, vagis kiaušinį 
grąžino, apsižiūrėjęs, kad jis, 
«nebešviežias», nes spaudoje 
buvo paskelbta, kad jis esąs 
70 milijonų metų.

«Darbininkas»
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A I M U T Ė
Buvo devyni broliai ir vie 

na sesuo, vardu Aimutė.
Visi broliai, karaliaus pa

šaukti, išėjo į kariuomenę, o 
Aimutė dar visai maža pasili 
ko namie su motina. Vyriau
sias brolis išeidamas nupirko 
seseriai žiedą ir paliko atmi
nimui.

Aimutė kai paaugo, rado 
skrynioje tą žiedą ir paklau
sė motinos:

— Mama, keno tas žiedas?
Motina jai atsakė:
— Tu turėjai devynis bro

lius, ir vyriausias nupirko tau 
tą žiedą. Paskui broliai išėjo 
į kariuomenę.

Aimutė labai norėjo pama
tyti savo brolius ir ėmė pra
šyti motinos, kad leistų juos 
aplankyti. Bet motina nenorė 
jo leisti.

— Palauk, vaikeli, • sakė 
ji: - broliai atsitarnaus ir pa 
tys pareis.

Bet Aimutei ilgu buvo lauk 
ti. Tada motina pakinkė jai 
mažą vežimėlį ir arkliuką ir 
išleido.

Bevažiuodama Aimutė suti 
ko tokį šlubą zuikutį, o tas 
ėmė jos prašytis:

— Aimutė sesute, pavėžink 
mane, Netoli skalikai loja —- 
padėk man ištrukti.

Aimutė sustojo ir paėmė jį 
sakydama:

— Tūpkis į vežimo galą.
Paskui važiavo, važiavo ir 

privažiavo jūres. Jūrėse iau 
mės maudėsi. O Aimutė buvo 
labai puikiai apsitaisius. Lau 
mės kai pamatė, tai ir ėmė 
ją kviestis:

Eik šen, Aimutė, 
eik šen, sesute, 
pasimaudysi, 
rasipūškinsi.
Čia raudono vyno upė, 

saldaus pieno baltos putos 
pasimaudysi, 
pasipūškinsi.

Lėlės vaidina ^Lietuviškas vestuves».

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai neveik visi nauji 
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi
ginta kaina, pradedant nuo 300 kruzeirų.

Kreiptis bet kuriuo laiku, Rua Marques de Itū, 69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A. Kairys.

O zuikutis ją draudžia: 
Neik, Aimutė, 
neik, sesute; 
ta raudono vyno upė - 
tai nelaimė, 
o tos baltos pieno putos 
ašarėlės.

Viena laumė perpykus iš
šoko iš vandens ir sumušė 
zuikutį Aimutė paguodė zui 
kelį ir nuvažiavo toliau. Bet 
laumės ją vėl šaukia:

Eik šen, Aimutė, 
eik šen sesute, 
pasimaudysi, 
pasipūškinsi.
Čia raudono vyno upė, 

saldaus pieno baltos putos 
pasimaudysi, 
pasipūškinsi.

O Zuikutis ją vėl draudžia: 
Neik, Aimutė, 
neik, sesute, 
ta raudono vyno upė - 
tai nelaimė, 
o tos baltos pieno putos- 
ašarėlės.

Dabar kita laumė iššoko iš 
vandens, nutvėrė zuikutį, su
mušė, sumušė ir pasiuntė ka 
žin kur iiž kalno.

Aimutė labai gailėjos zui
kučio, bet nieko ji negalėjo 
padaryti, ir nuvažiavo toliau.

O laumės ją vėl šaukia: 
Eik šen, Aimutė, 
eik šen, sesute, 
pasimaudysi, 
pasipūškiusi...

Dabar Aimutės nebuvo kam 
sudrausti, o diena buvo labai 
karšta, tai ji ėmė ir paklausė 
laumių. Sustojo prie krašto, 
nusivilko drabužius ir įbrido 
Į vandenį.

Jos visos pūškinas, poški
nas, o paskui viena laumė ir 
sako:

— Aimutė sesute, aš tave 
paversiu į skruzdėlę, o save 
j vorą, Katra pirma į krantą 
išlipsi va, ta gražesniais dra
bužiais apsivilksiva.

LIETUVA

Aimutė tuojau pavirto į 
skruzdėlę, o laumė į vorą. 
Laumė p.rmutiuė išiipo į kran 
tą ir apsivilko Aimutės d ra bu 
žiais. o Aimutei liko tokie 
skarmalai Mergaitė tebeturė
jo tik tą aukso žiedą, kurio 
laun,ė nepastebėjo. •

Aimutė. netekus puikių sa
vo drabužėlių, verkdama ei
na ir sėdas važiuoti, bet ne- 
silieka ir ta laumė: įsiriogli
no į vežimėlį, ištraukė iš Ai
mutės rankų vadžias ir va
žiuoja.

Aimutė dar graudžiau ėmė 
verkti, verkdama savo bro
lius garbstyti*

O jūs, mano broleliai, 
jūs, margi sakalėliai, 
kad aš jus susirasčiau,
pasiskųsti galėčiau.

Aimutė patylomis savo bro 
lėlius garbstė, bet laumė tu
rėjo geras ausis, išgirdo ir 
suprato, kad mergaitė jieško 
savo brolių.

Tuojau juodvi privažiavo 
tokį didelį dvarą. Laumė įė
jo į tą dvarą :r klausią:

Ar čia devyni langai?
Ar čia devyni stalai?
Ar čia devyni puodai?
Ar čia devynios lėkštės?
Ar čia devyni šaukšt 'i?

Dvaro prievaizda jai atsakė 
Ne čia devyni langai, 
ne čia devyni stalai, 
ne čia devyni puodai, 
ne čia devynios lėkštės, 
ne čia devyni šaukštai.

Laumė vėl įsirioglino į ve 
žirnelį, ir juodvi nuvažiavo to 
liau. Važiavo, važiavo ir pri 
važiavo kitą dvarą, dar didės 
nį ir gražesnį. Jau čia, atro 
dė, tikrai karaliaus dvaras. 
Laumė vėl klausia:

Ar čia devyni langa?
Ar čia devyni stalai, 
devyni puodai, 
devynios lėkštės, 
devyni šaukštai, 
devyni broliai?

Prievaizda jai atsakė.
Čia devyni langai, 
čia devyni stalai, 
devyni puodai, 
devynios lėkštės, 
devyni šaukštai, 
devyni broliai.

O vyresnis Aimutės brolis 
tuo laiku stovėjo po langu ir 
išgirdo tokią kalbą. Jis tuo 
jau pasakė kitiems broliams.

— Broleliai eime - tikriau
siai mūsų sesuo atvažiavus 
mūsų jieško

Visi devyni broliai išėjo ir 
gražiai pasitiko laumę.

— O kas čia dar su tavim 
atvažiavo?-paklausė jie, pasi-

Vincas Jonikas

Paskutinė Gegužinė
Vasara prasirpo. Gegužės dar vieši, — 
Eis jaunystė šilan, ūbaus ir uogaus.
Birs mėlynės mažos pro krepšiuko piešas 
O pririnks į širdį vakaro džiugaus.

Tik skambėkit stygos, dūdos žalvarinės, 
Tepavydi fleitoms balso vyturiai, 
Tegu teka dainos, kaip upeliai grynos, 
Nešdamos akordų žaismą sūkuriais.

Laisvę, mūsų džiaugsmą ant sparnų nešioki, 
Kol dar širdys pilnos, kaip koriai medaus! 
Visa žemė žydi, sukasi ir juokias, 
Lyg duo vieno žvilgsnio mago išdidaus.

Dūdos, nepailskit! Gauskit, būgnai trankūs! 
Būkite atkaklūs, nenugalimi!
Kas, jei debesėliai su griaustiniais renkas, 
Susigundę laime girta šalimi?

Dar bent vieną šokį, kol naktis neregė 
Čia jaunystei ūbaut ir uogaut uždraus, — 
Pasiliks rytoj gal vienų vienos gegės, 
Ir nė žemuogynais šilas tas paraus.
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Lietuvos vaizdelis.
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žiūrėję į vežimėlį
— Ogi važiavau pajūriais, 

tokia laumė įsiprašė pavežin 
ti, ir priėmiau.

— Gerai, - tarė broliai:-lau- 
mė galės eit arklių ganyti.

ir išsiuntė ją į pievą su ar 
kliais. Ką darys Aimutė? Tu
rėjo eiti, nes nenorėjo tokia 
prasta pasirodyti savo bro
liams.

O netikrąją seserį, tą lau
mę Aimutės drabužiuose, bro 
liai įsivedė į rūmus ir prade 
jo vaišinti. Ką gi jie žinojo? 
Kad ir negraži atrodė jiems 
ta sesuo, bet vistiek sesuo. 
Vaišino, kalbino, džiaugės su 
silaukę.

O tikroji jų sesuo Aimutė 
liūdna kiūtojo prie arklių pie 
voje Galvojo, nesugalvojo, 
ką turėjo daryti, broliams pa 
sirodyti

Ir vienas aklys stovėjo gal 
vą nuleidęs. Tai buvo vyriau 
siojo brolio arklys. Jis stovė 
jo ir nė vienos žolelės neju
dino.

Pamatė jį taip Aimutė ir 
ėmė sakyti:

Ei. žirgeli juodbėrėli, 
ko neėdi žalią žolę, 
ko negeri upės srovę?

Arklys prašneko ir Atsakė 
jai:

Ką aš ėsiu žalią žolę?
Ką aš gersiu upės srovę? 

Rūmuose laumė pikčiurna 
su broleliais vyną geria 
o tu, brolių sesužėlė, 
pievoj žirgelius ganai?

Tuo laiku buvo išėjęs į lau 
ką vyriausiasis brolis, ir iš
girdo tą kalbą. Jis pasiklausė 
ir panorėjo sužinoti, kas čia 
yra, kodėl tas jo aklys taip 
kalba. Atsargiai nuėjęs į pie
vą, žiūri piemenė apsikabinus 

jo arklį verkia, o ant rankos 
jai spindi žiedas. Kai pamatė 
tą žiedą, tai ir nustebo.

— Iš kur tą žiedą gavai? - 
paklausė jis. - Ko verki?

Aimutė atsakė:
— Aš turėjau devynis bro

lius. O kai buvau visai dar 
maža, vyresnysis brolis nupir 
ko man tą žiedą ir padėjo. 
Visi devyni broliai išėjo į ka 
riuomenę, o aš ūiažytė pasili 
kau su motina namie. Kai pa 
augau, išsiilgus brolių, važia 
vau jų lankyti Pajūry laumės 
įsiviliojo mane pasimaudyti 
Buvo karšta diena, aš ir neiš 
kenčiau. Paskui laumė paver 
tė mane į skruzdėlę, o save 
į vorą. Ji pirmiau išlipo į 
krantą ir apsivilko puikiais 
mano drabužiais, o man liko 
skarmalai. Paskui ji įsisėdo į 
mano vežimėlį, ištraukė man 
iš rankų vadžias ir atvažia
vo čia..

Brolis tuojau viską suprato. 
Iš gailesčio jam širdį skaudė 
jo. Nieko nelaukdamas, paė
mė jisAimutę, parsivedė j rū 
mus. gražiai ją aptaisė ir pa
rodė broliams

- Še tikroji mūsų sesuo! - 
tarė jis. - Štai, kokia puiki 
mergaitė!

Broliai supuolė sveikintis, 
ėmė glamonėtis, džiaugtis, 
kaip didžiausią turtą radę.

Pąskui ats minė laumę.
- l a dabar su ja darysim?- 

galvojo broliai.
— Užsodinsim ant arklio ir 

liepsfm nunešti, kur niekad 
saulė neužteka, niekad vėjas 
neužpučia.

Taip ir padarė. Parsivedė 
vyriausiojo brolio arklį, ište
pė jam su smala nugarą, pas 
kui pašaukė laumę ir liepė 
sėstis.

— O kur jūs mane jodfnsit?
- paklausė laumė.

— Mes turim tau kitą dvarą
- ten njjodinsim.

— Bet aš negaliu ant tokie 
didelio arklio užlipti, — sa 
ko laumė.

Arklys suprato ir atsigulė, ■ 
kad žemiau jai būtų užsėsti.

— Arklio nugara smaluota,
- sako vėl laumė.

— Ne smaluota, — sako 
broliai, — čia toks balnas.

Laumė, valia nevalia, turė 
jo sėstis ant arklio. Tada ar 
klys vėl atsistojo, o broliai 
jam tarė.

Bėk, žirgeli juodbėrėli, 
per girias; per kalnus, 
kur saulelė neteka, 
kur vėjelis nepučia. 
O kai grįši iš kelionės, 
o kai bėgsi pro jūreles, 
pasinėręs nusiplauk, 
nusiplovęs pasipurtyk.

Arklys pašoko ir kaip žai 
bas nulėkė su laume.

Devyni broliai suėjo į rūmus 
ir ėmė vaišintis su savo sese 
ria. Dabar jiems širdys buvo 
lengvesnės, ir valgiai skanes 
ni, ir gėrimai mielesni.

Paskui visi grįžo namo savo 
tėviškėn, nes broliai jau buvo 
atsitarnavę karaliui.

Kiek buvo džiaugsmo vi
siems. Rodės, jau kita saulė 
užtekėjus.
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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 Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Saugiausia pinigams vieta yra

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

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

operacijas atlikti

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javaės, 626 - Tei. 51-4011 - São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I.N D O Y A

ÍI2MÃÜJ CAKRIEIRI ™PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5615

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
.įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
logonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos. • . ' ■ H
•IMHiMHaraHHHIHS

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

8 às 19 horas.

Ę aiitni tfinii.iniui: itii mini m mi «li mi m niim HMD.tu nn imi iiiiiiii iiuu lininiui m timi ffi.iii m tumi m J

i ESCR1TORIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
Į IRMÃOS BAUŽYS I
St Reghtrado no C; R. C; eob c n. ° 551 =?

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
ê Telefone 63-6005 B
1 Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
I Dis^at. na Jiinta Comercial 
I Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
į HORÁRIO das

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

pust 5

MIELI LIETUVIAI!

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

Kiekvieną sekmadienį jprie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą 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.

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

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

[1-

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

Rna Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-40Í9 e 51-2223

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

i JI L) VYK LOJĘ. LAUKO
Į ''. " ■ ' * ■ . ’ ■ ■

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE1

PRIĖMIMAS PAS OLANDUS.

Š. m. balandžio mėn. 30 d. 
Olandų Konsulas S. Paulyje 
p. Dirk Berkhout su Ponia sa 
vo rezidencijoje - Rua Con
selheiro Brotero, 1211, suruo 
šė Olandijos Karalienės Julia 
nos gimtadienio proga, oficia
lų priėmimą, j kurį, be vie
tos valdžios, paulistų bei olan
dų kolonijos atstovų, dar bu
vo pakviesti bei dalyvavo ir 
svetimų valstybių, reziduojan 
tieji Konsulai São Paulyje, 
įjų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. Polišaitis. 

f

i ATSISTATYDINO IŠ PA
REIGŲ.

1 Įvykusiame 1957 m. gegu
žės mėn. 21 d. Lietuvių Ra
dio Pusvalandžio «Tėvynės 
Garsai» Kolektyvo susirinki
me jo Pirmininkas Konsulas 
A. Polišaitis pareiškė, kad, 
'dėlei susidėjusių tam tikrų 
aplin ybių, ankščiau minimo 
Kolektyvo Pirmininko parei
gų bei jo narių tarpo nuo šios 
dienos pas. raukia.

— Gegužės mėn 29 d. Vila 
Zelinoje buvo susirinkę orga
nizacijų atstovai tartis gedu
lo dienos minėjimo reikalu. 
Pasitarimui pirmininkavo p. 
konsulas A. Polišaitis.

Gedulo d ena nutarta minė
ti šiais metais birželio mėn- 
16 d. su šia programa: 11 vai. 
pamaldos Vila Zelinoje, po
piet trečią valandą, gimnazi 
jos salėje susir nkimas su ge
dulo dienai pritaikintomis kai 
bomis ir menine programa. 
Nutarta kvėpti vienas kalbė
tojas ir portugalų kalba naša 
Ryti kalbai Posėdž o dalyviai 
pasiskirstė darbais minėjimui 
paruošti Pasitarimas praėjo 
sklandžiai. Pasitarime dalyva 
vo Lietuvos konsulas Al. Poli 
šaitis, ktin. P. Ragažinskas L. 
K. bendruomenės atstovas, 
inž. Z Bačelrs Lituânia atsto
vas, J. Baužys Vyrų Brolijos, 
kap J. Čiuvinskas Liet S gos 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Rf-G. C. R. C. SP. N,0 1.484

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

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel 63-2767 - S. Paulo

Brazilijoj pirmininkas, P. Ši
monis ir V Ta ta runas L K. 
Bendruomenės choro valdy
bos nariai.

— Jurgelevičių šeima pra
neša ir kviečia j mišias eg
zekvijas birželio m 3 d.,atei 
nantj pirmadienį Vila Zelino
je, 7 vai. ryto už A. A. Ka
zimierą Jurgelevičių.

DAINININKŲ DĖMESIUI

L. K. Bendruomenės choras 
ruošiasi jubilėjiniam koncer
tui Šiuo metu dar gali sugrįž 
ti choran, kurie pirmiau del 
darbo ar kitu apylinkybiu ne 
galėjo lankyti repeticijų Kam 
sąlygos leidžia kviečiami cho 
ran sugrįžti Taip pat ir nau
ji choristai yra mielai laukia 
mi. Dalyvauti chore, ar ji pa 
remti yra kartu ir patriotinė 
lietuvio pareiga. Bent vieną 
lietuvišką chorą, lietuvių ie- 
prezentacijai, yra būtina tu
rėti.

—- São Paulo Lietuvių Kul
tūrinio pusvalandžio per radi 
jo Nove de Julho, meninis 
kolektyvas žymiai sustiprin
tas. Į kolektyvo eiles įstojo 
daug naujų pajėgų. Užpraeitą 
sekmadienį gražiai užsire
komendavo mergaičių kvarte 
tas: M Jonavičiūtė, Elena, 
Irene ir Julija Šimonytės. V. 
Tatarūnas suorganizavo okte 
tą Del programos paįvadini
mo daug dirba ir Al Vinkš
na i t s. Finansų komisija posėd 
žiavo praėjusį pirmadienį.

JAUNIMO POSĖDIS

Praėjusį sekmadienį įvyko 
jaunimo atstovų pasitarimas 
jaunimo šventės re kalu Po 
sėdis praėjo labai darbingo
je nuotaikoje Ap e nutarimus 
plačiau bus sekančią savai
tę «Jaunystės Aide».

Jaunimo šventė bus ketvir 
tą dieną rugpjūčio.

— Visą gegužės mėn. lietu

Stasys Franckevičius ir Joana Lapienytė šį šeštadienį 
birželio mėn. 1 d. Vila Zelinoje sukutb naują lietuviškos šei
mos židinį. Jaunasis. Antano ir Teresės Franckevičių sūnus 
yra ginęs S Pauly, ba gė aukštesnę komercijos mokyklą.

Jaunoji, Stasio ir Damicelės Lapienių duktė, gimusi S. 
Pauly, V. Zelinoje lankė sesei ų mokykla. Jau kelinti metai 
uoliai dalyvauja L K. Bendruomenės chore, taip- yia gabi 
artistė Šliiibas bus 18 vai Po to ruošiamos vaišės kviestiems 
svečiams bus g mnaz jos salėje.

Daug laimės naujame gyvenimo kelyje.

viai katalikai gausiai lankėsi 
į gegužines pamaldas vaka
rais Vila Zelinoje. Litaniją ir 
giesmes gieda visa bažnyčia. 
Lauktina daugiau jaunimo at
silankant, kad seniesiems pa
sitraukus iš fronto, jaunesnie 
ji jų vietas užimtų.

MOKINIAI IŠPILDYS RADIO 
PROGRAMA

Šį sekmadienį kultūriniam 
radio pusvalandyje dalyvaus 
Vila Zelinos liotuviškos* mo
kyklos dainininkai vadovau
jami mok Marijos Kindurie- 
nės.

— Gegužės mėn. 25 d. Vila

AUG, ALIO SÃO PAULO LIETU VISK AS JAUNIME!
Parque das Nações lietuviškas jaunimas kviečia viso 

São Paulo lietuvius atsilankyti į ruošiama JAUNIMO — 
VAKARĄ, kuris įvyks š, m. birželio men. I d. E. C. 
Parque das Nações salėje, kur puikiai praleisit laiką ir 
savo atsilankymu paremsite šios apylinkės lietuvišką 
mokyklą. Bus suvaidinta 2 jų veiksmų komedija «VIR
ŠININKE», dainos, žadiniai ir šokiai.

Tad atsiminkite BIRŽELIO mėn 1 dieną. Visi į Par
que das Nações. Pradžia 20 vai. (8 vai. vak ) PUNKTU
ALIAI.

RENGĖJAI.

EJCKiT€D»^ 'TCNiTAEIL

Irmãos Nascimento

A.fA Teklė Matuliauskienė 
Zelinoje m rė Teklė Matu
liauskienė 76 m amžiaus, ki
lusi iš Šiaulių miesto Nuliū
dime paliko dukteris,anūkus. 
Palaidota v. Formoza kapuo
se Septintos dienos mišios 
bus 3 d birželiu 7,40 vai.

L|

A. KasparWHBMĘ®HWM®> 
čfui, Fr. Stankevičiui, K. Če 
markai. J. Klišiui, J. Skurke 
yičiui, S. RetnenČiui, Stefani 
jai, M. Purienei, J. Seliokui, 
K. Ambrozevičiui, Al. Gra
bauskui, J. Bagdžiui. A. La z 
dauskui, A. Mizarienef.J. Gu
dauskui, H. Guzikauskui.

PAIEŠKOMI;

1) Astrauskas Balys ir šei 
ma, gimęs Rokiškio apskr.,

2) Sackevičienė Liucija, 
gira. 1905 m.,

3) Skačkauskas Stasys, gira 
1896 metais,

4) Stomčius Bronius, gim.
1927 metais,

5) Skralskis Pranas,
6) Staškevičius Vytautas, gi 

męs 1924 metais,
7) Sirgidienė Veronika, gi

mus 1918 metais.
8) Subačius Bronius, gim, 

1922 metais,
9) Stripeika Leonas, gimęs 

1911 metais,
10) Sirgėdas Povilas, gimęs 

1911 metais.
11) Stanaitis Kazys su vai

kais. gim. 1905 m.,
12) Shwirina Vera, gimus

1928 metai«,
13) Ščiukatė Anelė, gimus

1924 metais
14) Šmitienė Bronė, gimus 

1908 metais,
15) Šimkus Leonas, gimęs

1913 metais,
16) ŠapaPenė Stonaitė Uršu

lė, gimus 1902 metais,
17) Šulskis Jurgis,
18) Šulskis Jonas.
19) Šimanauskienė Izabelė, 

g mus 1918 metais,
20 Šimanauskas Liudvikas,
21) Šalkauskas Česlovas, gi

mę* 1911 metais,
22) Ščinirkienė Stasė,
23) Trybė Povilas su šeima.
24) Tiligenskienė Marta,
25) Taraškevičius Juozas, gi 

mes 1914 metais
26) Tyrva Povilas.
27) Visockis Povilas, gimęs 

1920 metais.
28) Valantis (Valaitis) Jonas, 

gimęs 1922 metais.
29) Vikuckis Bronė, gimus 

1918 metais.
30) vnsiliūnas Jonas, gimęs

1925 meta s
31) Varneckas Kostas, gimęs 

1920 metais.
32) Volodkaitė - Vaičiulienė 

Jadvyga, gimus 1916 metais,
331 Ž tigžda Boleslovas, gim. 

1918 metais ir
34) Margis Evaldas, gimęs

1914 metais.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi at-iliepti:

CONSULADO DA L1TUANIA, 
Rua Dom José de Barrõs, 168 
5’ andar. Caixa postal 7249, 
São Paulo, Brasil.

AŠIGALIO SURIU1 45

METAI

GEROS ŽINIOS
V JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilaą, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro

paštu 2 3 savaitės. >
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują. '
’ Kreipkitės pas:
Jonas Vąlavičius, R. Pe. Bened. dę Camargo. 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order Dr. Gr Valančius, 1770. Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

Olandu Edman sūris, škotų 
eks ped i c i jos n u vežtas1 į Šiau
rės ašigalį, neseniai buvo su
rastas britų ašigalio tyrinėto 
jų ir naslųstas į Hagą; Olan
diją. Žurnalistai ragavo jį ir 
pripežino kad sūris yra'išlai
kęs originalų skonį bei kva
pą po 45 metų ant ledo.

L. K.- BENDRUOMENĖS CHORAS
Liepos 13 dieną ruošia

VAKARE
GROS RADIO GAZETA ORKESTRAS

PARSIDUODA geroj vietoj 
ir geromis sąlygomis - BA
RĄS. Teirautis Ruą„ Rio dn 
Peixe, 1 - V. Žolina. (NetoJi 
lietuvių bažnyčios). ‘

'T1 .•' >" ■. ■■ ■; ■ :?<■•■/ ,.į« y ; ■

siuvėjas
POVILAS AMBROZEVTČIŲS 
Run, Inhagapi, 9 V. Zelina 
(prasideda iš Av, Zelina, 595)
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