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Pasiruosimas didžiųjų konferencijai sunkiai 
r vyksta
Šiuo metu tarptautinės po

litikos centre ątovi didžiųjų 
vyriausybių galvų konferenci 
ja, kurios tikslas turėtų būti 
atleisti tarptautinj politinį į- 
tempimą, grąžinti tarp valsty
bių pasitikėjimą, taiką.

Tačiau šios konferencijos į- 
vykdymas yra lam i sunkus. 
Dėlto sunkus, kad joje turės 
sėstis prie stalo ir tartis ne
suderinamų įsitikinimų valsty 
bių vadai. Toje.konferencijo
je dalyvaus Anglijos, Ameri
kos, Prancūzijos Tyria usybių 
galvos kartu sįi Kremliaus 
Krušoevu ir Bųjganinu.

Jau buvo raŠ^tąjapie vieno 
ir kito fronto įsiūlymus, ku 
rie turėtų būt’svarstomi kon 
f e r e n ei jo je. P r e z. Eisenhower 
tarp kitų svarstytihų klausi- 
mų dienotvarkėm siūlo Vokie
tijos laisvu bals,avimu, suvie
nijimo, Jaltos "konferencijos 

T nutarimų vykdymų, anapus ge 
1 ležinėš uždangos esančių vals 
t tykių padėties svarstymą Bet 

Kremlius apie šituos reikalus 
nė galvoti nenori. Į tokią kon 
ferenciją jie pasiryžę neiti. 
Jų tikslai visai kitokį. Jie no 
ri, kad būsįmoji konferencija 
ne tik nekeltų minėtų klausi
mų, bet esamą padėtį patvir
tintų visiems laikams masko
liams paliktų okupuotus kraš
tus Be šito, dar jie'nori nu
ginkluoti vakarų valstybes, 
nuatomintų zonų įsteigimo for 
moję ir 11?' N

Čia ir yra toVkliútys, ku
rios stoja skersai kelio di
džiųjų konferencijai. Be to ru 
sai nori tojėT konferencijoje 
gauti «veto» teisę. Reiškia, 
tai kas nepatiks maskoliui, pa 
sakys «niet» iR^isi turi nutil
ti. Praktiškai Sušauktoji kon
ferencija tegalėtų nutarti tik
tai tą, kas rusams yra naudin 
ga Bėabejo; su tokiu Mask
vos nusistatymu vakarų de 
mokratijos negali sutikti. Tai 
būtų laisvu noru įkišimas gal 
vos j raudonojo Žvėries nas 
rus

Bet iš kitos pusės, nenori 
niekas pasakyti, kad didžiųjų

— Filipino sostinėje Mani
loje buvo susirinkus Seato kon 
ferenciją, kuriai priklauso 
Amerika, Anglija, Azijos piet
vakarių, Ramiojo vandenyno 
valstybės Viėna pagri odinių 
temų buvo ūžkirtimas kelio 
komunizmui įsigalėti. Seato na 
riai prašė Amerikos ekonomi 
nės paramos. Konferencijoje 
nutarta artimiau bendradar
biauti su Nato (Šiaurės Atlan 
to sąjunga). ,;

be-

Amerikoje
Paskuti nėiriiš žiniomis 

darbių skaičius siekia virš 
penkių milijonų. Vyriausybe 
ir parlamentas didėjanč u be
darbių skaičiumi susirūpino. 
Parlamėntas ir’ įėfiatas nuta
rė plėsti viešuosius darbus, 
kad sumažinti bedarbių skai- 

konferencijos nereikia. Pade 
čiai gelbėti buvo ir dar yra 
slaptai tariamasi. Bulganinas 
Kremliaus vardu rašo Eise- 
nhoweriui, kuris atsako Ame 
rikes vyriausybės vardu. An
glija del šių slaptų derybų 
buvo nusigandusi. Bijojo, kad 
Amerika, be kitų valstybių 
žinios nesusitartų su Rusija. 
Buvo pasklidę gandų, kad net 
Anglija yra pasiryžusi siųsti 
Maskvon savo atstovą. Tačiau 
Amerika Angliją ir kitas są
jungininkes valstybes nurami 
no. Be jų žinios nedarys jokių 
sutarčių, nei nutarimų, kas 
galėtų pažeisti Angliją, Pran 
cūziją Vakarai siūlo slaptus 
diplomatinius pasitarimus, per 
savo ambazadorius Maskvoje, 
su rusų užsienio reikalų mi- 
nisteriu Rusai nori, ką neat
meta ir vakara' sušaukti užsf 
enio reikalų ministerių susi
rinkimą konferencijos dieno
tvarkei nustatyti.

Bet Kruščevas jau grasina, 
jei užsienio reikalų ministe
rial neprieis greitu laiku prie 
konkretaus susitarimo, rusų 
atstovai iš konferencijos pa 
sitrauks ą. Kruščevas nenorįs, 
kad demokratinių kraštų užsi 
enio reikalų ministerial, ku
riais Kruščevas nepasitiki, va 
rytų jam nepalankią propa
gandą.

Štai šitokioje padėtyje ši
andien yra būsimoji «viršų 
nių», arba «didžiųjų» konfe
rencija. Dar ligi jos sušauki
mo ilgas kelias. Pavergtųjų ta 

• utų laisvinimo veiksniai ir vi 
suomenė privalo budėti, aty 
džiai sekti įvykių eigą ir 
esant reikalui reaguoti, kad 
mes nebūtume amžiams paa
ukoti maskolių raudonajam 
imperializmui Kartais didieji, 
gelbėdami savo laikinus inte 
resus, gali mėginti statyti tai 
ką ant pavergtų tautų laisvės 
kapo

Sėdėjimas rankas sukryžia 
vus ir laukimas, kad kiti mu
ms laisvę atneštu, yra nepa
grįstas ir pavojingas. Reikia 
veikti.

čių. Spėjama, kad ateinanti 
mėnesį bedarbių skaičius 
žymiai sumažės.

Rusijoje

Taigi ir Lietuvoje šį sekma 
dienj rinkimai į vyriausią ir 
tautybių sovietus Kadangi 
tik viena komunistų partija 
stato kandidatus, o visi gyven 
tojai už juos yra verčiami 
balsuoti, tai kas bus išrinktas, 
jau iš anksto žinoma.

— Numatoma, kad Kubos 
diktatorius Fulgencio Baptista 
greit pasitrauks iš vyriausy 
bės. Jį pakeis iš kariškių su
darytas ministerių kabinetas.

— Kolumbijoje kovo m. 16 
d. vyksta rinkimai į parla
mentą. Dabar Kolumbiją val

Šitų trijų mokslininkų dėka siaurės Amerikos sfctel tas buvo paleistas į erdve; Dr 
William H Pickering. Kalifornijos technologijos direktorių ; Dr Jan es \ai. Allen, * Iowa 
universiteto profesorius, kuris suprojektavo didelę dalį mokslinių instrumentų patalp ntų sa
telite; Dr. Wernher ton Braun, kurio priežiūroje buvo pagaminta raketinė bomba «Jupiter- 
C», iškėlusi satelitą «Explorei» j erdves. Mokslininkai iškėlę laiko satelito pavyzdį.

Jonui Pukinskui, liūdinčiam del savo- mylimos motinos

A. A. KAROLINOS PUKINSKENĖS 

mirties, mirusios Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame

Jermalavičių Šeima

Jonuf Pukinskui, liūdesio valandoje, mirus Lietuvoje 
mylimai motinai

A. A KAROLINAI PUKINSKIENEI,

reiškia nuoširdžios užuojautos,

Petravičių Šeima.

do vyriausybė iš kariškių su: 
daryta. Rugpjūčio m. 7 d ža 
da perleisti civiliams krašto 
valdymą.

— Brazilijos finansų minis 
teris Alkmin del dolerio kili 
rao pareiškė, kad doleris iški 
In dirbtinu, suinteresuotu ,grn 
pių propagandos dėka, norint 
privesti vyriausybę numūšti 
kruzeiro oficialią vertę.

— Arturo Frondisi, išrinktas 
Argentinos prezidentas parei. 
gas perims gegužės m. 1 d. 
Amerikos prezidentą iškilmė 
se atstovaus vice prezidentas 
Nixon. Skleidžiami gandai, 
kad gegužės m. 1 d. peronis 
tai, komunistai ruošia dideles 
demonstracijas, ir jei pajėgs, 
mėgins kelti riaušes. Visa tai 
būt nukreipta prieš išrinktą 
prezidentą, verčiant jį kreipti 
dėmesio į pęronistų reikalą 
vimus.

Buenos Aires mieste 600 
Banco da Nação tarnutejų ku 
rie streikavo buv*> atvykę 
bankan. bet nedirbo, buvo 
areštuoti ir pasodinti kalė 
jiman

Brazilijoje

Buvusio finansų ministério
Gudin tvirtinimu, doleris ke 
lių dienu laikotarpyje pasieks 
120 kruzeirų Kruzeiro kriti 
mų priežastis nuolatinis nau 
jų popierinių kruzeirų palei 
dimas apyvarton Šiuo metu

Brazilijoje apyvartoje yra 94 
bilijonai kruzeirų. Nėra to 
mėnesio, kad mažesne ar di 
desnė suma kruzeirų naujai 
padirbtų,'nebūt paleista a py
varton-

Kita didelė Brazilijos vyria 
u sy bei T pro b1e m a. tai kavos 
perteklius. Milijonai maišų gu 
Ii sandėliuose, kure jei būt 
rinka, galėtų būti paversti j 
dolerius. Tu met ir doleris 
nebūt taip brangus. Brazilijos 
finansai pergyvena didelį kri 
zj. Vienintėlė iš šios krizės 
išeitis - daugiau eksportuoti. 
Vien kava atsiremti yra pavo 
jinga

Prancūzija

Dar vis nesusitvarko su Ar 
želija Net Amerikos atstovo 
Murphy tarpininkavimas rei 
kalų pirmyn nepastūmėjo. 
Prancūziją, be Arželijos, dar 
viduje kamuoja finansiniai ir 
socialiniai sunkumai. Kalba 
ma apie De Gaullesugrįžimo 
galimybes valdžion Bet gen. 
De Gaulle grįš tik tuomet, 
kai parlamentas bus paleistas.

- Iš kiekvieno 10Ü dole
rių, kuriuos VLIKas gauna 
Lietuvos" laisvinimo veiklai, 
išleidžiama:

46 doleriai radio valandė-
lems Madride, Romoje Vati 
kane išlaikyti ir monitoringo 
stoties daibui.

29 doleriai EPos biulete
niams anglų, vokiečių, italų 
ir lietuvių kalbomis.

10 dolerių politinei veiklai 
(iš kurių 7 del. ryšiams —- 
raštų ir asmeniškiems — su 
tarptautinėmis institucijomis, 
svetimomis vyriausybėmis, 
parlamentais, politikais, žy
miais visuomenės veikėjais 
palaikyti ir 3 dol. Lietuvos ap 
jungimo etnografinėse sieno-
se klausimu)

S dol. ūkio išlaidoms (patai 
pu nuoma Europoje, kuras, 
šviesa, telefonas, paštas, raš
tinės reikmenys) ir

7 dol administracijos išlai 
dų

Ūkio išlaidas padalinus pa
dalinus pusiau tarp informa 
cijos ir politinės veiklos, gau 
Sime, kad iš kiekvieno 100 
dolerių išleidžiama radio ir 
informacijai 79 doleriai, poli 
tinei veiklai 14 dolerių ir ad 
ministracijai. kuri taip pat 
susiekta su politinės veiklos 
sritim’, tik 7 doleriai. Visi tie
7 doleriai tenka išimtinai Eu 
ropai. kadangi visi politiniai 
ir administraciniai darbai, ku 
riuos VLD as dirba, JAV nė 
ra atlyginami.

Lietuvi, Tu buvai ir esi tas 
kurio auka ir pasiaukojimais 
įgalina tęsti visus Lietuvos 
laisvinimo darbus. Lietuvos 
N e p r i k 1 a u s (j m y b ė s 40 metus 
minėdamas, būk teisingas sau 
ir Lietuvai — padidink savo 
ryžtą ir duosnumą. Ateina lai 
kas, kada Lietuvos vadavimo 
darbai turi būti ne tik išlaiky 
ti, bet dar daugiau išplėsti.

VLIKo Prezidiumas ir Vykdo 
moji Taryba

— Pirmasis sveikatos kon 
gresąs, organizuojamas ati 
tinkamų katalikų organiza ei 
jų tarptautiniu mastu liepos 
27 — rugpjūčio 3 d. Briusely 
Belgijos sostinėje ryšium su 
pasauline paroda. Jame daly 
vans tarpt, sąjungos: katalikų 
gydytojų, vaistininkų, gail. se 
serų bei slaugių ir ligoninių: 
Pagrindinė kongreso tema: 
«Krikščionybė ir sveikata».

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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— JAV užs. reikalų minis
tério pareiškimas Pabaltijo 
klausimu:

JAV-ių užsienio reikalų mi 
nisteris Dulles Lietuvos nepri 
klausomybės sukakties išva
karėse paskelbė labai aiškų 
oficialų pareiškimų Pabaltijo 
valstybių klausimu. Pareiški
me pasakyta, kad Sovietų Są 
junga, nors ir buvo pripažinu 
si Lietuvos, Latvijos ir Esti- 
nepriklausomybę, 1940 metais 
vis dėlto tuos kraštus jėga 
įjungė į Sovietų Sąjungą

Pareiškime toliau sakoma: 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
ir tol au laikosi nusistatymo, 
kad santvkiai tarp visų tautų 
turi būti grindžiami lygybės, 
teisingumo ir teisėtumo prin 
cipais. Jungtinės Amerikos 
Valstybės yra įsitikinusios, 
kad Lietuvos. Latvijos ir Es 
tijos žmonės turi teisę patys 
pasirinkti sau politinę, ekono 
minę ir kultūrinę sistemą. Ne 
priklausomybės ir laisvės me 
ilė yra būdinga Pabaltijo tau 
tų žmonėms Tų savybių dė
ka šie žmonės padarė vertin 
ga įnašą ir į JAV išsivysty
mą. JAV vyriausybė yra ti 
kra. kad tos pačios savybės 
padės Lietuvos, Latvijos ir Es 
tijos žmonėms pernešti dabar 
tinę tragediją ir įgalins juos 
atgauti teises, kurios jiems 
yra neteisėtai paglemžtos, pa 
reiškė užsienio reikalų minis 
teris Dulles

— Platus atgar i spaudoje 
ir per rad’ja

Lietuvą taja proga paminė
jo ir eilė Amerikos laikraščių 
ir žinių agentūrų bei radiofo 
nu Ynač iškeltina. kad vasa
rio 17 d. vieną savo vedamu 
jų straipsniu L:etuvos reika 
lams pašventė ir pats žymia 
uslas Amerikos laikraštis, 
«New York Times» Pabrėžia 
ma. kad Lietuvos išsilaisvini
mo pastangos laisvųjų kraštų 
negali būti paneigtos ar pa
mirštos ir pareiškiama viltis, 
kad Lietuva vėl bus laisva, 
kai sugrius1 komunizmo reži
mas tuose kraštuose, kuriems 
jis buvo primestas prievarta.

— (E) Lietuvos Nepriklau
somybės sukakties proga. Lon 
dono lietuviai atliko gerą žy 
gį, pasiųsdami Didž. Britani
jos ministerial pirmininkui re 
zoliuoiją Lietuvos laisvės 
reikalu

Rezoliucijoje t k. sakoma, 
kad Londono lietuviai jaučia 
gilia atsakomybę prieš savo 
brolius, esančius už geležinės 
uždangos, kurie yra Fovietų 
Rusijos pavergti ir išnaudoja 
mi. «Su dideliu liūdėsiu kons 
tatuojame, kad ligi šiol mes 
vis dar nematome jokių žen
klų. kurie rodytu, jog šioji 
baisi neteisybė būtų atitaiso
ma... Visiškai suprasdami esą 
mąsias sunkenybes, kliudan
čias dabartinį Lietuvos išlais 
vinimą, drauge mes negalime 
nepastebėti ir tai, kad atsiran 
da halsų už taikingą sugyve 
nima su Sovietu Sąjunga spė 
lamai status quo pagrindu-o 
tai. be abejo, reikštų visišką 
Lietuvos apjungimą nuolati
nei Sovietų Sąjungos ironijai. 
Akivaizdoje šių samprotavi
mu mes vienbalsiai nutarėme:

1. Protestuoti visu griežtu 
mu prieš Lietuvos ir kitu Pa 
baltijo valstybių pavergimą.

2 Pareikšti Britu vvriausy 
bei Lietuvos žmonių dėkingu 
mą už tai. kad ji ligi šiol 
atsisakė pripažinti prievarta 
padarytąjį Lietuvos prijungi 
mą prie Sovietų Rusijos Taip 
pat pareikšti viltį, kad Britu 
vyriausybė ir toliau atsisakys 
pripažinti šią neteisybę

3 Apeliuoti į Britu vyriau 
svbę, kad ji palaikytų sutar 
čių šventumo principą ir kad 
ji reikalautų, jog Sovietų Ru 

sijos vyriausybė laiky ųsi 
Atlanto ir Jungtiniu tautų 
chartos principų ir taip pat 
tvarkingai pildytų savo anks 
tyvesnes sutartis, kuriomis ji 
ižkilmingai pasižadėjo respek 
tuoti Lietuvos nepriklausorny 
bę bei jos teritorijos nelieči 
amybę

Prašyti Britų vyriausybę pa 
vartoti visas jai įmanomas 
priemones, kad Sovietų Rusi 
jos Lietuvai padarytosios ne 
teisybės būtų atitaisytos ir 
kad pavergtieji Lietuvos žmo 
nes galėtų atgauti savo laisvę 
ir nepriklausomybę.

Mes priimame šią rezoiiuci 
ją, būdami tvirtai įsitikinę, 
jog negali būti taikos Europo 
je tol, kol tautos bus paliktos 
vergijoje pačiame jos (Euro 
pos) centre; ir kad negali bū 
ti pastovios taikos, jeigu ji 
remsis neteisybėmis mažoms 
tautoms, įskaitant Lietuvą».

Minėjimas Londone, suruoš 
tas Krašto valdybos \ asario 
16 d išvakarėse, gražiai pa 
vyko Minėjimui vadovavo Kr. 
valdybos pirmininkas M Bajo 
r nas Pradžioje buvo perskai 
tita eilė svariu sveikinimų. 
VLIKo pirmininkas Dr. A. Tri 
makas savo sveikinime t k. 
ragino visus be pažiūrų skir
tumo įsijungti į Lietuvos lais 
vinimo darbą, politiškai, mo 
rališkai ir medžiagiškai pare 
miant VLIKo veiklą. Vysku 
pas V Padolskis parašė: Ne 
paskęskime svetimųjų jūroje, 
stenkimės išlikti lietuviais, 
kur bebūtume. Branginkime 
savo lietuviškas tradicijas. 
Jomis gėrisi ir svetimi» 
Sveikino taip pat Dipl. šefa« 
min. St. Lozoraitis. FI.B Vo 
kietijos krašto vald. pirminiu 
kas E. Simonai*^ ir kt Svei 
kino ir žymūs tritaf.

Londono lietukai buvo Ir 
bai nudžiuginti, kad po ilgo 
laiko s *vo tarpe pamatė 4r 
minister} B K Balutį, kuris 
nuoširdžiais žodžiai® pratarė 
į tautiečius Po to Dr. E. Tu 
rauskas skaitė paskaitą visi 
ems rūpimais klausimais. Mi 
nėjime d.ilivavo V. Mtmaičio 
vadovaujamas vyrų choras.

Abejotina, ar lietuviu balsais pa 
vyks išrinkti deputatas... Bandy

ti galima.
Ar ne per daug vilčių?

Paskutiniuose «M. Lietuvos» 
numeriuose buvo o itimistiškų 
straipsnių, kad lietuviai labai 
lengvai gali išrinkti vieną de 
putatą į estado parlamentą 
(Assembléia estadual) Teore 
tiška! su šituo tvirtinimu gali 
ma sulikti, bet praktikoje rei 
kalas yra daug sunkesnis. Ne 
turėkime didelių iliuzijų, kad 
po rinkimų nereikėtų nusivil 
ti. Būkim realistai. Praktiko
je matome, kad žmonės subur 
ti bendram reikalui nėra len 
gva. Už tad šiendien neturi
me savo klubų, skaityklų, 
kaip turi švedai / šveicarai, 
vokiečiai, neturime ekonomi
nio pobūdžio įstaigų, kopera- 
tyvų, stiprios spaudos O su

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 
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.

Leonardas Andriekus

Kraujas ir vanduo
Gali Tu mano rytmečiams rasų neduot 
Ir aklinai užvert kalnų šaltinį • -
Iš Tavo šono trykšta kraujas ir vanduo
Ant žemės, jūros, ant žvaigždynų

Visvien aš jau,.kaip Longinas, gliai tikiu 
Į Tavo dievišką galybę. Atpirkėjau.
Užtiško vienas kraujo lašas ant akių, 
Ir taip ūmai po kryžūim praregėjau.

Dabar galiu skaityt alyvmedžių lapus - - 
Šio ryto spindulių nebijo mano akys. 
Galiu atsigaivinti miros kylančiu kvapu, 
Prie tavo kojų sielvartą išsakęs.

Dabar jau man saldu ir vynas, ir tulžis, 
Kai šermenų giesmė neplėšo skliauto - - 
Yra tarp žemės ir dangaus ryšys;
Alyvmedžai suskato žiedus krauti..

lig lietuvių skaičiumi ir eko
nomine 'padėtimi jau galėtu
me tą visa turėti. Apie prie 
žastis. kodėl taip yra, šiuo 
kart nerašysim. konstatuojam 
tik faktą. Todėl negalime per 
daug vilčių dėti, kad pajėgsi
me visus turinčius teisę bal 
suoti, apie viena kand'datą 
sutelkti

Antra tik kalbame, kad tu 
rime daug balsuotojų, bet nežf 
Dome jų nė apytikrio skaiči 
aus. O deputatui išrinkti rei 
kia penkių tūkstančių šiuos 
balsus surinkti nėra lengva. 
Penki tūkstančiai jau nema 
žas skaičius.

Daug kas neturi rinkiko 
titulo .

Visuomenė rinkimais yra 

nusivylusi. Kandidatai prieš 
rinkimus prižada aukso kai 
nūs, o po rinkimų nė vieno 
metro gatves neišgrindžia ir 
bendrai į rinkikų reikalavi 
mus, ligi sekančių rinkimų 
dėmesio nekreipia. Nemaža 
dalis parlamentarų savo pade 
tį daugiau panaudoja bizniui, 
negu valstybės ir visuomenės 
reikalams. Nenuostabu, kad 
išrinktais atstovais nusivylu
si ir pačiais rinkimais maža 
domisi. Daug kas halsuoja, 
kad yra priverstas balsuoti, 
pavyzdžiui valdininkai ir visi 
kiti kurie privalo atatinkamo 
se įstaigose parodyti rinkimo 
pereigos atlikimo dokumentą 
Bet daug ne tik neina balsu 
®ti, bet neturi nė rinkiko titu
lo. O tokių lietuvių tarpe yra 
nemaža. Todėl lietuvių kan 
didatui, kuriam turėtų atiduo 
ti savo balsus, balsų skaiėiųs 
vėl sumažėja.

Propaganda reikalinga dide
lių išlaidų

Nepaslaptis, kad daug kan
didatų balsus sužvejoja suru- 
ošdami kandidatams vaišes, 
su šuraškomis, kas atsieina
daug pinigų, kaipyrus apdova 
noja batais, baltiniais, antklo 
dėmis ir 11.. Kiti kartu veža
si būrį samdytų žmonių, kurių 
pareiga mitingų metu kandi 
datui ploti Reikia propagan 
distu Kandidatavimasis yra 
surištas su didelėmis išlaidė 
mis ir su neužtikrintu laimėji 
mu. Kiekvienas kandidatas 
turi būt pasruošęs ir netekti 
pinigų ir pergyventi pralaimė 
jusio nusivylimą.

Pasitarnavo
Garsusis humoristą Mark 

Twain kartą v zitavo Anglija 
Glasgovo geležinkelių stoty 
jį pamatė jo artimas pažįst i, 
mas pribėgo ir sako: «Kaip 
garai kad aš tamstą čia sihi 
kau Kaip žinai, aS gyveni; 
Londone, turiu grįžti namo, 
bet neturiu pinigų nusipirkti 
bilietui nes šįryt buvau apvo 
gtas — vagys ištraukė mano 
piniginę». Mark Tawin ramiai 
išklausė ir sako: «Pinigų n i 
s'pirkti tau bilietui neturiu, 
bet kadangi aš važiuoju taip 
pat Į Londoną, tai aš tau pa 
dė-i i Aš atsisėsiu, sustatysiu 
kojas, o tu. palindęs po šuo 
Iii, lengvai pralįst pro konduk 
toriaus kontrolę». Taip jie ir 
padarė - Mark Twain ant su 
olo, o draugas po suolu Fa 
galiau ateina konduktorius, 
patikrina visų bilietus ir ri 
eina p- e Mark Twain, šis 
paduoda konduktoriui du bilie 
tus. Konduktorius apsidairė 
ir klausia: «Kieno antras?» 
«Tai mano draugo. — sako 
Ma k Twain praskleidęs ko 
ja® ir rodydamas pirštu po 
suolu.

PAIEŠKOMI:

1 Timiriązeva • Kisieliova 
Vera, gim 1903 m.,

2 Kisieliovas Vladimiras, 
gim. 1907 m .

3 Nudąučienė Marija,
4 Vosylius Kazys, gyve

nant s Cam nine, fotografas,
5 Petke'iéiutè Leosè,
6. Sėd eciienė-Petravičiū- 

tė Emiija,
7 Rimkevičiūte Melanija- 

Elena, duktė Broniaus,
8 Bumbütiené Morta, gim. 

1912 m , dux ė Karolio,
9 e bu is Edvardas Alber 

tas, s Antano, gim, 1923m.,
10. Skipinaitis Julius ir '
11. skipinaitis Edvardas.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO.DA LiTUANIA, 
Rua Dom Josė de Barros. 168 
5° andar, Caixa postal, 7249, 
São Paulo - Brasil.

LIETUVOS KONSULAS GU- 

BERNATUROJE.

S.m vasario mėn 28 d Lie 
tuvos Konsulas Aleksandras 
Polišaitis lankėsi Gubernatu- 
roje pareikšti Jo Ekscelen
cijai Ponui Dr. Janio da Silva 
Quadros São Paulo Guberna
toriui padėką už sveikinimus 
ir linkėjimus VASARIO 16 to 
sies dienos proga.

Bet bandyti reiktų

Turint dėmesyje ateitį, kad 
lietuvių kilmės ir naturalizuo 
tų lietuvių skaičius didėja, 
taip pat ir tinkamų kandida
tų pasirinkimas bus lengves
nis nes turėsime nemaža žmo 
nių su atatinkamu paslruoši-
mu, burti lietuvius balsuoto-
jus reikia Šiūo; kart nekalbė
siu apie priemenes juos su
rinkti, tai jau atskiras klau
simas. Jei pamatytume, kad 
tikrai lietuvių pastatytas kan
didatas nesurinks reikalingo 
balsų skaičiaus,, tuomet reik
tų svarstyti galimybę prisidė
ti prie to atstovo, kuris gau
tų ir brazilų balsų Straipsnis 
yrâ diskusinis ir šiuo momea 
tu aktualus. Lauksime dau
giau pasisakant.
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Vasario 16 d. minėjimas Rio de Janeiro
Šiemet VASARIO 16 d. su

tapo su garsiojo Ri© de Ja
neiro karnavalo siutimu, del 
kurio Lietuvos Nepriklauso
mybės 40 metų sukaktuvių mi 
nėjimas teko susiaurinti. Ta
čiau jis buvo pilnas: padary
ta kiek leido apystovos ir 
kiek pajėgos išgalėjo. Del su 
prantamų karnavališkų prie- 
žaščių vietos spauda ir radio 
pasitenkino labai trumpais pri 
siminimais. Lietuvos Pasiunti 
nybės, L. K. Bendruomenės su 
«Dainava» ir atskirų asmenų 
pastangom!» buvo pasiekta že 
miau paduodamų rezultatų.

1. LIETUVOS PROTESTO 
NOTA,

Sąryšy su Lietuvos Nepri
klausomybės 40 m. sukaktu
vėmis, Lietuvos įgal. Minis
tras Dr. Frikas Mejeris įteikė 
Brazilijos Užs. Reikalų Minis
terijai notą, kurios turinį su
daro griežtas protestas prieš 
Sovietų Rusijos padarytą smur 
tą okupuojant Lietuvą, inkri
minuojant ją Tarptautinės tei
sės sutarčių sulaužimu; kartu 
su šiuo reiškiamas dėkingu 
mas Brazilijos Vyriausybei už 
nepripažinimą Lietuvos oku 
paeijos, kurios toks elgesys 
labai svarbus ir brangus Lie 
tuvai jos nelygioj kovoj su 
Sovietų Rusija už Laisvę ir 
Nepriklausomybę.

2 OFICIALUS SVEIKINIMAI.

Lietuvos Ministras Dr. Fr. 
Mejeris, Vasario 16 d proga, 
yra gavęs sekančius oficialių 
sluogt-nių sveikinimus:

1) Brazilijos Prezidento var 
du sveikino Prezidentūros Ce 
remonialo Šefas Min Aluizio 
Napoleão de Freitas Rego;

2) Užs. Reikalų (Itamaraty) 
Ministras José Carlos Mace
do Soares;

3) Užs. Reik. Min. Introduk 
torius F. C. Bittencourt Be- 
ringuer (asmeniškai);

4) Šv. Sosto Nuncijus ar
ki v. Armando Lombardi,

5) Š. Amerikos Suv. V. am
basadorius Ellis O. Briggs;

6) Vokietijos ambasadorius 
Dr. Werner Dankwort;

7) Austrijos įgal. Ministras 
Dr. Hermann Gohn;

8) Argentinos ambasado
rius Dr. Felipe A. Espil;

9) Belgijos amb. oat. Ale 
xandre Paternotte de La Vail 
lėe;

10) Kinijos ambasadorius Dr. 
Ti-Tsun Li;

11) Urugvajaus ambas. Juan 
Amonio Viera ir patar Enri 
que Ruiz Larramendy;
12) Kolumbijos ambas, pat. 

German Valenzuela Samper;
13) Bolivijos ambas, Dr. Fe 

derico Gutierez Granier;
14) Latvijos jgal. Ministras 

Dr. Peters Olins;
15) Estijos konsulas Dr. Karl. 

Ast;
16) Minas Gerais Guberna

torius Bias Fortes;
17) Gen. Bda. Aurelio Fer

reira Sec. NG.
18) Commandante Corpo 

Bombeiros Coronel Raphael 
de Souza Aguiar;

19) Konsulas Felix Kraus (iš 
Šveicarijos),
20) Assoc. Cultural Romena 

Mareca Buescu;
21) Assoc, «Polonia» prez. 

.Sienkiewicz;
22) Liet. Sąjunga Brazilijoj 

— J Čiuvinskas;
23) L.S.S. Skaučių Seserija;
24) Rotary Club Rezende.

Be šių sveikinimų dar yra 
liauta iš atskirų asmenų, kaip 
va: pp. P. Babicko, K. Pažė
raitės, J. Kaseliūno ir kt.

3. BAŽNYTINES IŠKILMĖS 
Pagal išsiuntinėtų pakvie

timų visueiųeninės iškilmės 
bažnyčioj ir salėj buvę ruo
šiamos L. K. Bendruomenės 
ir «Dainavos» drjos, kurioms 
faktinai vadovavo liet, misijo 
nierių direktorius gerb. kan. 
Z. Ignatavičius. Buvo pakvies 
tas šv. Mišias atlaikyti J. Em 
kardinolds Dom Jaime de Bar 
ros Câmara, kuris atvyko 10 
vai. į šv. Genovaitės bažny
čią su dviem palydovais ka
pelionais. Jį priėmė lietuviai 
kunigai, Lietuvos ministras ir 
skaitlingas žmonių būrys.

Mišios buvo skaitytinės, per 
kurias buvo pagiedota kele
tą lietuviškų giesmių ir sukai 
beta malda už Tėvynę Po Mi 
šių Jo Eminencija pasakė pa 
mokslą, kuriame išdėstė pa
sitikėjimo Dievu mintis, pri
taikintas lietuvių tautai jos 
skaudžioj mėginimo valandoj 
ir pasidžiaugdan as gimtais 
papročiais pasireiškiančiais 
savo kalbos malda ir giesme. 
Numanau, sakė, kaip malonu 
butų brazilui nuvykusiam į 
svetimą kraštą klausyti savo 
įprastų giedojimų, taip jums 
čia malonu giedoti savo gies
mes, nors toli nuo Tėvynės

Jo Eminencija atsisveikino 
su visais kiekvieną palaimin
damas. Lietuvos ministras Dr 
Fr Meieris ta proga įteikė do 
vaną-knygą «Gražioji Lietu
va» su atatinkama dedikacija.

4. PILIETINIS AKTAS.

Po pamaldų, šv Cecilijos 
mokyklos salėje, įvyko Pilie
tinis aktas Iškilmę atidarė L 
K. Bendruomenės ir drjos 
«Dainava» pirmininkas kap. 
K. Martinkus. Sveikinimo žo
dį tarė Lietuvos Ministras Dr, 
Frikas Mejeris. kurio turinys 
dedamas atskirai. Padaryta 
susikaupimo valandėlė prisi
minti ir pagerbti žuvusius už 
Lietuvos Nepriklausomybę Po 
ministro kalbos sekė meniš
ka dainos ir muz’kos progra
mėlė, kurią atliko vietos jau
nimas.

PADĖKA

Rio de Janeiro L. K. Ben 
druomenės ir «Dainavos» dr
jos Pirmininkui p. Klemui 
Martinkui su Valdyba už gra
žiai suruoštą bažnytinį ir pi
lietinį paminėjimą sąrišy su 
40 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvėmis.

Dvasios Vadui • Lietuvių Mi 
sijos D rektoriui - gerb. kan. 
Zenonui Ignatavičiui už rū 
pestingą vadovavimą,

Kapelionui veteranui gerb. 
kun. Ju< zui Janilioniui už uo
lų talkininkavimą Lietuvos Pa 
siuntinybei propagandos rei
kalui,

São Paulo letuviškai spau 
dąi ir visuomenės veikėjams 
garsinusiems šią iškilmingą 
Lietuvos Dieną,

Visiems mane ir per mane 
sveikinusiems Lietuvių Tau-

MŪSŲ LIETUVA

Raketinė bomba «Júpiter C» stumia satelitą «Explorer; 
į erdve?.

O' CO «► ■«

Gražina Tulauskaitė

Tai ne būrys balandžiu
Tai ne būrys balandžių skrenda,
Tave oralenkia jauną, —
Tai lekia dienos, skuba metai
Ir mus visus apgauna.

Kaip peteliškę vaikas gaudo,
Ta p vejamės rytojų.
La;mingas tas, kuris prie kryžiaus
Susimąstyt sustoja.

Pro jį praūžia vėtros, audros - -
Žainai jo nepaliečia;
Žingsnius jo šventas Jonas saugo
Ir ves, kur saulė šviečia.

1954 III 9

Padėka "Musu Ptp'eciu" 
Rėmėjams

Už parėmimą piniginiai, fi
ziniu darbu, bendradarbiavi
mu, daiktinėmis aukomis pa
rūpinant premijas ir pan , kad 
kursantai domėtųsi lietuvybe 
bei «Musų Popiečių» kons
pektų patiektąja medžiaga.

1) Adomavičiui Baliui su Po 

tą ir vienokiu ar kitokiu bu
riu prisidėjusiems prie Lietu
vos vardo išgarsinimo ir Ne
priklausomybės sustiprinimo 
reiškiu mano nuoširdų lietu
višką AČIŪ.

Min Dr. Frikas Mejeris 

nia, 2) Ališauskui Kostui, 3) 
Ambrozevičiui Kazimierui su 
ponia, 4) Motinai Aloyzai iš 
JAV, 5) Inž Antanaičiui Jo
nui su ponia, 6) Antanaičiui 
Nardžiui, 7) Antanaitytei Au
drai. 8) Kun. Dr. Ausenkai 
A , 9) Inž, Bačeliui Z, 10) 
Inž. Bãlténui Petrui, 11) Bau
žiui Juozui su ponia, 12) Ba- 
reišiui Jurgiui, 13) Bareišiui 
Petrui. 14) Bliujui Jeronimui, 
15) Bratkauskui Jonui su po
nia, 16) Bumbliui Aleksan
drui, 17) Čemerkai Feliksui 
su ponia, 18) Černiauskui Vac 
lovui, 1(F) Kpt. Čiuvinskui, J. 
su ponia, 20) Dorinienei Mag
dalenai, 21) Dr. Draugeliui 
Eliziejui su ponia, 22) Farijai 
Ary su ponia, 23) Gorauskui 
Algirdui su ponia, 24) Gudui 
Pranui iš JAV su ponia, 25) 
Jakučiui Jonui, 26) Jankaus
kui Juozui su ponia, 27) Jer 
malavičiui Liudvikui su po
nia, 28) Juodeliui Jonui su po 
nia, 29) Juodžiui Aleksui, 30) 
Juzėnui Baliui, 31) Jūraičiui 
Klemensui, 32) Dail. Kairini 
Antanui, 33) Kalibatui Stasiui, 
34) Karpavičiui Juozui, 35) 
Kasperavičiui Ramučiui, 36) 
Kasperavičiūtei Aldonai, 37) 
Kun. Karaliui iš JAV, 38) Kaz 
lauskui Jonui, 39) Kinduriui 
Anuprui su ponia. 40) Klimei 
kai Vincui, 41) Krutuliui My 
kolui su ponia, 42) Kutkai 
Vincui su ponia, 43) Liet. S- 
gai Brazilijoje, 44) Lapieniui 
Stasiui, 45) Lukoševičiui Juo 
zui. 46) Makuškai Antanui,
47) Makuškai Petrui su ponia,
48) Martinaičiui Kazimierui

1958 m. vo 15 d

SIMO BAKŠIO PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos 
Konsului Al Polišaičiui. Lie
tuvių Jaunimo Vadui kun Juo 
zui Šeškevičiui ir Gedimino 
Ordino Kavalieriui Dr. Arno! 
dui Felmanut už aplankymą 
ir suteiktą paramą ligos me 
tu; Dr. Algiui Žukui, Klinikų 
Ligoninės gydytojui, Dr. Jai 
mei Tessandoriui, Casa de 
SąOde Matarazzo gydytojui* 
chirurgui, ir visam tos įstai
gos personalui už paslaugas 
ir nuoširdumą; poetui Kl. Jū 
rai, Marijai Martinaitytei K in 
Jurienei, p. p. Gorauskams, 
Zigmui (iš Utingos) ir anasta 
ziečiams; mokyt. St Kubilių 
nui, V. Bartkui, V Patinukui, 
B. Maziliauskui, W. P. L , I. 
Švinkimui, p. Kelerienei, Po 
vilui P., K. Stuokai ir B. P. 
—• už paramą ir gerą žodį; 
ypatingai dėkoju Adelei ir Pe 
trui Žarkauskams, Stasei ir 
Juozui Vilučiams už prieglau 
dą ir slaugymą išėjus iš ligo 
ninės; Edv. Girčiul, mano ko 
legai — «Žavingoj Brazilijoj» 
knygos ko-autoriui, leidusiam 
panaudoti gydymosi reikalams 
dalį lėšų skirtų tos knygos iš 
leidimui; dėkoju buv. šeimi 
«inkams p.p. Valerijai ir Alek 
Sandrui (ir dab. p p. Ermonai 
čiams) už paslaugas ir kan 
trybę palaukiant nuomos. Vi 
siems geradariams ir bičių 
liams reiškiu gilią pagarbą.

Simas Bakšys.
i

su ponia, 49) Masiuliui Juozui 
su ponia, 50) Meiduvienei Jie 
vai. 51) Meilūnui Stasiui. 52) 
Mošinskienei Halinai, 53) Na 
viekui Antanui, dail. su po
nia, 54) Pažėraitei Karolei, 
55) Paleckiui Mečiui, Snr. 56) 
Paleckiui Mečiui. Jnr. su po
nia, 57) Pažėrai Eduardui su 
ponia, 5o) Pažėrai Kaziui iš 
Australijos, 59) Petroniui Vy
tautui, 60) poniai Polišaitienei 
Eudokijai, 61) Postatniui My 
kolui, 62) Pundzevičiui Viliui,
63) Kun, Ragažinskui Pijui,
64) Rudžiui Antanui, 65) Sa
vickui Algirdui, 66) Siliekui 
Jonui, 67) Skurkevičiui Juo
zui su ponia, 68) Sliesorai- 
čiui Jurgiui, 69) Stasilioniuf 
Norbertui su ponia, 70) Inž. 
Šalkauskui Česlovui, 71) Šim
teliui Antanui, 72) Šimoniui 
Petrui, 73) Šukevičlui Bro
niui, 74) Teresevičienei S Ge 
nei, 75) M Urbanai, seselei, 
76) Valavičiui Henrikui su po 
nia, 77) Valavičiūtei Aldonai, 
78) Vinkšnaitienei Magdale 
nai, 79) Vosylienei Petrone 
lei, 80) Zacharkai Stasiui su 
ponia, 81) Zapareckui Jonui.

Padėkos raštus rėmėjams 
įteikė Gerb. Lietuvos Konsu
las p. ALEKSANDRAS POLI- 
ŠAITIS 40 ties metų Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo sukakties proga, už ką 
«Mūsų Popiečių» redakcija 
reiškia ypatingą padėką.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

utiiiitahSii)
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,

Leonardas Mitruiis ir Algis Z'bas

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

. Caixa Postai 4118

São Paulo.

GAVĖNIOS RIMČIAI

Daug yra žmonių, kurie se 
ka Kristų iki Paskutinės Va 
karienės salės. Kai Kristus 
palieka Vakarienės salę, ke 
liauja į Alyvų kalną, pradeda 
savo kančios žingsnius, jie ne 
beina toliau, traukiasi atgal, 
grįžta žmogaus prigimtis; jieš 
ko tai kas jai malonu ir k ra 
tosi sunkumų Todėl daug 
daugiau yra sėdančiu prie 
Kūčių stalo, negu laikančių 
tos dienos pasninką, daugiau 
yra dalyvaujančių Velykų Ry 
to procesijoje, negu gavėnioj 
vaikščiojančiųjų Kryžiaus ke
lius. O vienog Kristus savuo 
sius. įspėja nedviprasmiškai. 
«Kas neima savo kryžiaus ir 
neseka mane, tas nėra vertas 
manęs» (Mat. 10 38). Taigi Jis 
nori, kad Jo mokytiniai sektų 
savo mokytoją, ne tik trium
fo valandomis, bet eitų kartu 
ir kančios keliu Todėl dera, 
kad kiekvienas katalikas iš
girstų bažnyčios kvietimą ir 
gavėnios metu rastų laiko 
Kristaus kančios apmąstymui 
įsigilintų į kančia įvykdyto at 
pirkimo prasmę pasistengtų 
bent kartą apeiti Kryž'aus Ke 
liūs ir dalyvauti kitoje 'spe
cialiose pamaldose. Kiekvie 
nas turi pasirūpinti nuska: 
drinti savo sielą atgailos sa 
kramentu ir tuo būdu pareng 
ti širdį tikram velykiniam 
džh ugsmui.

. Mūsų poetas B Brazdžionis 
į Kristaus lūpas įdėjo tokius 
žodžius: «Kas neš manas kai 
varijas, tas mano džiaugsmo 
šventę švęs»

Žodis pzie simbolinio par
tizano kapo sis vykioje

MANO BROLI PARTIZANE!

Niekad aš nebivau Tavęs 
sutikęs, niekad su Tavimi ne
kalbėjau, bet Tu esi mane jau 
no j širdy, kuri dega Tau be 
galine meilė. Tu pamilai Tė
vų žemę taip, kad nenorėjai 
vergauti jos niekintojams Tu 
atidavei savo gyvybę už ją. 
Tavo pasiaukojimas taipdidin 
gas, kad aš jaučiuosi nevertas 
apie ji kalbėti. Tavo didvyriš 
ka dvasia many sukelia nuo
stabos ir pagarbos jausmus. 
Aš niekad Tau neprilygstu, 
nebent tada, kai tėvynė pa 
reikalaus iš manęs gyvybės 
Ar aš neišsigąsiu? Ar aš ne
susvyruosiu ir nepabėgsiu iš 
kov>s lauko? Žodžiu man ne 
senku pažadėti save Tau, Tė 
vyne. Bet kai reiks savo žodį 
ištesėti, bus sunku. Tik Tavo 
broli partizane, pavyzdys be 
galinio pasiaukojimo gali ma 
ne lemiamą valandą sustiprin 
ti. Tada aš regėsiu Tave, bro 
Ii partizane, granata susprog 
dinantį, kad bolševikas neat 
pažintų Tavęs ir nekeršytų tė 
varas, broliams, giminėms Ta 
da aš regėsiu Tave išmestą 
miestelio aikštėj, paskui pa 
kastą gimtinės laukuos, be ka 
po, be kryželio. Tik slapta, 
nežinoma ranka pasodins ten 
gėlę, tik vogčiomis nakčia ten 
motina ir sesė lies ašaras ir 
laužys iš skausmo rankas Aš

KARAS

Pirmąjį vakarą, kai tik at 
vykome į stovyklą, lijo bet 
tai nė kiek netrukdė vyrams 
parodyti savo kariškus gabu 
mus.

Žygiui vadovavo narsus ir 
prityręs vadas — kapitonas 
Edmundas. Visi vyrai, ginkl
uoti stambiais akmenimis ir 
plytgaliais, stipriai apšaudė 
pilį, kurioje vos spėjo įsitvir 
tinti moterų legionas

Puolimas, nežiūrint blogo 
oro, tesėsi iki vėlybos nakties.

Pagaliau vadas pastebėjo 
kad p lies sienų išgriauti nei 
manoma ir davė ženklą mū 
šį sustabdyti

Vyrai, palikę ginklus, tyliai 
ir nepastebimai pasitraukė. 
Pagal vėlesnes žinias visi vy 
rai sėdo į savo štabą grįžo 
nusileisdami parašytas pro 
stogą, j lovas.

Ar Žinote Kad .
. Romas Klim vadina dėdę 

Juozą tėveliu?

žinau, kad ne kiti mano tėvy 
nei laisve atneš, o aš pats. 
Mano broli partizane. Tavo 
baisios kančios ir baisi mirtis 
dėl ląisAės stiprins norą kovo 
ti dėl kitų, dėl tėvynės ir sa 
vo laisvės. Aš norėčiau Tavo 
kapus, mano broli, padaryti 
laisvoje Lietuvoje tautos šven 
tove. kurioje lietuvis semtųsi 
drąsos kovai su priešu. Bėt 
visų pirma turėsiu kitiems ir 
sau praskinti kelią į tėvynę 
Tu, mano broli partizane, tau 
tos Didvyri, šiam kely būsi 
mano ryžto gaivintoju, mano 
įkvėpėju aukai. Gal aš nesus 
vyruosiu, gal aš nepabėgsiu 
eiti Tavo pėdomis ir taip ko 
votį dėl tėviškės laisvės, kaip 
kad Tu kovojai Visagalis 
Dieve, padaryk, kad savo pa 
siryžimą ištesėčiau.

ATEITININKAMS

Šį sekmadienį po 9 vai. Šv. 
Mišių ateitininkų susirinkimas. 
Senoji valdyba padarys praė 
josiu metų apyskaitą, bus ren 
karna nauja valdyba, Valdyba 
vadovauja kuopai ištisus me
tus. Didele dalimi pareina 
nuo valuybos ar veikimas es 
ti sklandus, gyvastingas, di
namiškas, ar yra velkamas, 
kaip purvu pakrauti ratai. To 
dėl kiekvienas narys prieš 
eidamas į susirinkimą jau tu 
ri pagalvoti, ką rinks į šių 
metų valdybą, kad rinkimai 
nebūtų atsitiktiniai.

Po susirinkimo bus giedoji 
mo repeticija,

KRYŽIAUS KELIAI IR «GRA 

UDUS VERKSMAI» J-AUNl-
" M UI

5 vai ir 30 m in
Kovo 23 dieną, t y kančios 

Sekmadieni Lietuvių bažny
čioje Vila Zelineje bus speci 
alūs kryžiaus keliai jaunimui. 
Po kryžiaus kelių bus gieda
mi graudūs verksmai Kvieči 
ami dalyvauti L K Bendruo
menės choristei, ateitininkai, 
visi l etuvjškų mokyklų lauky 
tojai ir visas lietuviškas jau
nimas iš visų S. Kaulo vilų.

LINKSMIAU
(Iš stovykloje leisto laikraš

tėlio)

«BORRACHUDO» korespon 
dentas kalbasi su stovyklau
tojais.

Eugenijau kaip maistas? 
Puikus, bet «bifL> aš panau
dojau puspadžiains taisyti.

— Robertai, Ko tau trūks 
ta? Lovose tik po vieną pa 
galvę, nėra kuo kariauti su 
kitais. Trūksta baltų paklo
džių negali vaizduoti «fantas 
mas».

— Valdemarai, ar mėgsti 
marias. -Quase viskas gerai, 
só man nelabai patinka, žmo 
gus se molha visas.

O maistas? Irgi beveik tu 
do gerai, tik não patiko, bi 
fis. negalima mastigar.

— Stovykloje susidraugavo, 
ar beveik susiporavo, Rober 
tas su Julyte, Vytas su Gie 
dre, Eduardas su Gene. Anta 
nas su Rožyie, Eugenijus su 
Žanete IR ŠARŪNAS SU GY 
VATE.

Skelbimai

Neišmokusieji maldų prieš 
ir po valgio nenusiminkite, 
kai būsit neįleisti Į valgyklą, 
badu nemirsime. Stiprinsimos 
partikulėriai iš mamytės atve 
žtų atsargu Visi nuskriaustie 
ji registruojasi pas mane.

Viktorija

— Neliūdėkite, jei kam pie 
turns ar vakarienei pritruks 
gabalo mėsos. Galite kreiptis 
pas mus. Mes jus pavaišinsi 
me.

Atsargoje turime didelę ir 
riebią varlę, kurą nežinomi 
geradariai vieną vakarą var 
gaiš negalais įkėlė pro langą.

Mergaitės

1 -- Netrauk mergaičių gi 
lyn į jurą, kad kariais tave 
nereikėtų ištraukti.

2 — Nevaikščiok vakarais 
apie mergaičių langus, nes 
ant galvos nukris šlapią* «ma 
io» visa druska subyrės tau 
į akis.

AR ŽINAI KAD..

— Petras Didysis ir jo el
gesio keistenybių priežastimi 
buvo hister škoji baimė, kuri 
galbūt buvo kilusi nuo iš-i 
gaudimo per (šaulių) sukili
mą. o taipogi turėjo reikšmės 
jo girtavimas,, kurio auka jis 
tapo nuo 14 metu amžiaus Jis 
mirė sulaukęs 55 metų nuo 

inkstų ir pūslės uždegimo.

-- Napoleonas jaunystėje 
turėjo aktyvią džiovą. Vėliau 
atsirado akmenys pūslėje ir 
tulžyje. Miegas Napoleonu' 
buvo nemaloni būtinybė ir jis 
geriau mėgo trumpus nusuū 
dimus vieton ištiso nakties 
poilsio. Jis eidavo gulti, kai 
jausdavosi pavargęs, nežiūrė 
damas valandų Kautynių mė 
tu jis galėdavo nusnūsti bal 
ne nepaisydamas pavojaus 
Jis mėgo skaityti ir su savim 
vežiodavosi knygyną, kartais 
net keletos šimtų tomų, nemė 
go beletristikos, teskaitydavo 
poeziją ir pasakas. Jis skaity 
davo ir kalbėdavo italų, pran 
ci'izų ir anglų kalbomis, gana 
gerai mokėjo vokiškai. Dirb 
davo greit ir sakydavo, kad 
lengvai gali nuvarginti šešis 
sekretorius. Turėjo gerą at 
mintį, žinojo ne tik karininkų 
vaidus, bet ir iš kur jie kilę 
Savo kariniais žygiais siekė 
įsteigti Jungtines Europos 
Valstybes.

Sveikata buvo menka dėl 
vidurių negalavimo ir kai pra 
sidėjo lemiami, jam nepalan
kiai nasibaigę mūšiai, jis jau 
nebebuvo tas pats geležinis 
žmogus, o pusiau ligonis Jis 
mirė 1821 metais • ir, darant 
skrodimą, buvo rasta, kad jo 
mirties priežastimi buvo pra< 
kiurus! skrandžio žaizda, krau » 
javimas ir peritonitis.

GRAŽUOLĖMS.
■ ' A ' >

Pietų amerikietės pataria 
dažnai ištrinti galvos odą su 
romu (spiritinis gėrimas) Nuo 
romo plaukai gerai auga: įgau 
na natūralią spalvą ir yra 
minkšti.

— Karštame klimate, kur 
yra daug skaudžiai geliančių 
vabzdžių, patartina su savimi 
nešiotis gabaliuką cukraus. 
Vabzdžiui įkandus, skaudan
čią vietą sušlapinti ir patrin
ti gabaliuku cukraus. Skaus
mas tuoj praeina.

— Pasaulyje matome daug 
veidų, bet mes patys negalė
tumėm pasakyti, kodėl staiga 
įstringa vienas labiau negu 
kitas į mūsų atmintį Ypaty
bė, kuria jis mus patraukia, 
yra ne grožis, dar yra kas 
tai kitas; tatai yra slėpingas 
jo vidaus pasaulis, kuris taip 
retai žmogaus veide visai 
aiškiai atspindi. Kurtai įvyks 
ta, tada toks veidas iš tūks
tančio kitų išsiskiria ir nie
kad mūsų nebeapleidžia.

Rabindranatah Tagore

— Koks baisus dalykas yra 
meilė, kai ji ne
gali laisvai ir nevaržomai sro 
venti iš širdies Į širdį.

í • • '■ ' • • 'f

— Kas gali suprasti šią jėgą 
vyre ir mergaitės sieloje? Tai 
prasideda pripuOlamafakių su 
sitikimu, droviu ir delsiančiu 
žvilgsniu ir po to liepsnoja ne
paliaujamu karštu žvilgsniu. 
Iš pradžių liečia kits kitą pirš
tai ir vėl atsitraukia, bet po to 
veržiasi širdis prie širdies.
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MUŠTI LIETUVA 
- ._______ *

1958 m. kovo 15 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
■ ■ . J

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

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

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos platín 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų'knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

k®»»®:®»»
- LAPOS lietuviams prane 

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

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLÉ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
T. ‘

III. Speciali “Cafė Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

KMraRHiHKCMBS

PRANAS & ČIA. LTDA:
Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A B 1 U N A > 

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

Nanque - Estado de Mi.uas Gerais

■HMMMn
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

z::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C — VILA ALPINA ?
•■■■■■■■ ■••■■■■■ IIDIB ■■■■■*■■■■!> C 0t3 ■ N QBMNWStJB <*1*B**a>a*k a* •*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■***| gįnmĮjją & Čia.

® . b
S PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 
p SÃO PAULO — Telefone 63 5915
8 VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI S 
® NAUJANYBIU g
» ’ R
m Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, alumiuių indų, 0, 
iggg jvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
kUs fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t..

Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

Í
 Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA W 

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebusp Nr. 93 sustojimo vietos.

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

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

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

Caixa Postai 3967

fntllulliillinn.illi C illiillull;Ai(1liiMillliilliiHiitlillliillii]!iillit1liillii1hill;i!l:illi liuli)iHHIiMilli ihtlliilliilli<1iilli(HiillnlliH)iilii= = 
ê =

| ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» | 
! IRMÃOS BAUŽYS ! 
5 R«gletra<lo no C. R, C. eob o n.® 551 š?

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
š ______ , _____ Telefone 63-6005 į

| Aberturas de firmas 
| Encerramento» de firmas 
I Transferencias de firmas 
i Cor.trat. na Junta Comercial 
j Dis^at. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
I . HORÁRIO das 8
<uiii-iii ;í g<in wiumitwerwwum» whmii> = iihupui'= whiuiiiuiiigiiiiiiiniii'irw =ūu

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

S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u vyną, ©jie ĮLAUŽO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir k2įina
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PADĖKA.

Šiuo nuoširdžiai dėkoju vi
siems už sveikinimus ir linkė 
jimus VASARIO 16 d. proga

São Paulo 1658 m. vasario 
mėn. 28 d.

A. Polišaitis
Lietuves Konsulas

PRIĖMIMAS AMERIKOS GE
NERALINIAME KON

SULATE.

Jungtinių Amer kos Valsti 
bių Generalinis Konsulaš São 
Kaulyje Ponas Ministras Ri 
chard P. Butrick jų Geu. Kon 
sulato persikėlimo j naujas 
patalpas (na esquina da rua 
Padre João Manue] com a 
Avenida PauHsta) proga, su 
rengė naujose patalpose va
sario 12 d. priėmimą, kuriame 
dalyvavo brazilų valdžios ats 
to vai, São Paulo Konsulų Kor 
puso nariai jų tarpe ir Lietu
vos Konsulas A. Pališaitis bei 
paulistų ir amerikiečių kolo
nijos atstovai.

— Lietuvos Pasiuntinybės 
Rio de Janeire sekretorius 
poetas Petras Babickas, pavi 
ešėjęs Šiaurės Amerikoje pus 
mėtį, kur aplankė daugeli lie 
tuvių kolonijų su paskaitomis, 
kovo mėn. gale grįžta Brazi
lijon. Savo buvimo Šiaurės 
Amerikoje proga, jis išleido 
dvi knygas: eil rinkinį «Drám 
blio Kojos» 122 pusi, ir pro
pagandinę knyga apie Lietu 
vą «Gražioji Lietuva» 104 
pusi., didelio formato Leidi 
nys trim kalbom; lietuvių, an 
glų ir portugalų kalbomis. 
Iliustruotas didelėmis iliustra 

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali 
įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra 
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

SUARÃO
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas. ’ 
Daugiau informacijų kreiptis į «Musų Lietuvą».

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis; doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sė, 270 - 4.Q and. - sala 404 - Tel. 35 0062 
 '  :

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame anrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, 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 pakvitavimą.,
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pįnigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jenas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

cijomis. «Dramblio Kojos» iš
leista «Tėviškėlės», «Gražioji 
Lietuva» — garbės leidėjų ir 
prenumeratorių lėšomis.

KAIP LIETUVIAI DALYVA
US RINKIMUOSE?

šį sekmadienį, 16 kovo, 14 
vai. šaukiamas Vila Zelinoje, 
mokykloje pasitarimas apie 
lietuvių dalyvavimą besiarti
nančiuose rinkimuose Kaip 
jau žinoma, yra pasiūlymų, 
kad lietuviai šiuose rikiniuo- 
se išeitų su savo atskiru kan 
didatu į estado deputatus. 
P.D C. (krikščionys demokra
tai) savo partijos legendą 
veltui duoda. Net propagan
dos medžiaga aprūpintų. Ta 
čiaii musų reikalus mes patys 
privalome apsispręsti, ar yra 
koūios nors vilties lietuviu 
pastatytą kandidatą išrinkti 
ir pagaliau, ką į kand datos 
statyti. Šiems klausimams aps 
varstyti kaip tik yra šaukia 
mas susirinkimas. Į jį yra 
kviečiami visi, kam šie reika 
lai rupi Atskirų pakvietimų 
niekam nėra siuntinėjama. 
«Mūsų Lietuva» prašoma suirt 
teresuotų šiuo reikalu, ėmėsi 
iniciatyvos šį susirinkimą su 
šaukti.

— Prof Jose Ferreira Car- 
rato, «Mūsų Lietuvos» atsako 
masis redaktorius, gegužės 
mėn. išvyks į Assis naujoms 
pareigoms Yra paskirtas, ne 
senai atidaryto, humanitarinių 
mokslo fakulteto, kuris prikla 
uso São Paulo universitetui, 
sekretoriumi.

— Iš Lietuvos paieško Ka-

z o Barai ausko, Broniaus ir 
Viktoro Vyšniauskų Tiksles
nių informacijų kreiptis į S. 
Pakalnį, rua Prof. Gustavo P. 
Andrade 54, Vila Zelina.

— Prano Kimanto skubiai 
paieško Teodoras Ceskaus 
kas, gyvenantis: Rua D. Pe
dro 413, ESTEIO, R.G S. (Via 
P. Alegre).

— MenkaiČių gyvenančių 
S Pauly, paieško iš Lietuvos 
J. Drazdys.

GRAŽI FILMĄ GIMNAZIJOS 
SALĖJE

Šį sekmadienį 6 vai. vaka
ro, Liet. Kat. Moterų Draugi
jos iniciatyva, Vila ZeLnoje, 
gimnazijos salėje, bus rodo
ma įdomi filmą iš šventųjų 
gyvenimo. Gantas pelnas ski 
riamas bažnyčios vitražo ap
mokėjimui. Pakvietimus gali
ma gauti pas draugijos ntres 
ir prie įėjimo.

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaiti. R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną. R Barnu do Pirai 194, V. Lucia, Rua Gamė 
11)52, Mokoje; pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 70S.

JAU LAIKAS PRATĘSTI 
MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

ESCRITORIC CCiNTAEIL 
NAfCIMENTO

Irmãos Nascimento
REG. C.R.e. SP. Nro 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

— Gimnazijos mokytojas H 
Nadolskis tš Osvaldo Crez 
persikėlė į Itararė, kur dės 
tys kalbas vietinėj gimnazijoj 
ir escola normal

— Trečiadienį, kovo 19 d. 
švento Juozapo šventė. Juozų 
tarpe turime daug «M L » ar 
tunų bičiulių kaip: kun. Šeš
kevičius. prof Ferreira Car 
rato, Baužys, Matelionis. Ma
siulis, Kp Ciúvinskar, Žemai 
tis. Juodgadis, ir kt. Juozams 
ilgiausių metų.

— Šį sekmadieni 8 vai. 
Agua Raza lietuviam- pamaL 
dos vietinėj parapijos bažny 
Čioje.

«MŪSŲ LIETUVOS» VAKA 
RAS

Po Velykų «Mūsų Lietuva» 
ruošia vakarą su linksmu vai 
dinimu. Tiksli data bus pra 
nešta kitame numeryje «MÚ 
sų Lietuvos» skaitytojai ir bi 
čiuliai kviečiami iš anksto da 
lyvauti laikraščio vakare.

ma",etuvos NACIONALIN 
Martyno Mažvydo bibljo

R 
u v jai gražiai paini 

nėjo Lietuvos nepri 
klapsomvbės 40 me
tų sukaktuves Iškil. 
ubagas pamaldas lai 
kė Jo Eminencija 
Rio de Janeiro Kar
dinolas Dom Jaime 
de Barros Camara. 
Nuotraukoje lietu
viai po pamaldų su 
Jo Em. kardinolu 
priešakyje, prie šv. 
Genovaitės bažny
čios. Plačiau apie 
Vasario 16 tos minė 
jimą 3 «M. L » pus 
lapyje.

— LIETUVIŠKOS PAMO 
KOS Vila Zelinoje vyksta iš 
ryto U vai ir 30 m in ir po 
pietų 5 vai. Popietinėmis pa 
mokomis kviečiami pasinau
doti vaikai, kurie lanko val
tį škas (grupo) mokyklas.

CHORISTŲ DĖMESIUI

Artėjant Velykų šventėms 
ir toliau gyvenantieji nuo Vi 
la Zelinos prašomi bent penk 
tadieniais ir sekmadieniais at 
vykti į repeticijas Nepunktua 
lūs lanky masis trukdo pasiruo 
Šimą.

— Laiškai; M Janavičiūtei,
J. Seliokui, Ą. Pumputienei, 
A.Mizarienei, A.Rutkauskaitel 
Al. Bumbliui. A. Antanaitytei,
K. Talalai, J. Baltaduoniui, V. 
Balčiūnui, Pr. Zagorskienei, 
J. Bagdžiui, J. Kropieniui.
LIETUVIŠKOS PROGRAMOS

PER UŽIENJO RADIJAS 
■; ; : • 

Madridas:
Bangos: 32 ir 42 metrų
Kasdien: 1.9,30 - 19,45 vai, 

Vid. Europos .laiku
(21,30 - 21,45 vai Liet aiku 

Roma: . ’
Bangos: 41 ir 50 metrų
Kasdien 20,50 - 21,10 vai. 

Vid Europbs laiku
(22,50 ; 23,10. vai. Liet, laiku) 

Vatikanas: >
Bangos: 19 25-31-196 metrų 
Kasdien 18,15 - 18,30 vai. 

Vid Europos laiku
, (20.15 20,30 vai. Liet, laiku) 
Be to, sekmad eniais dar 

8,30 9 vai. Vid. Eurepos laiku 
(10,30-11 vai Lietuvos laiku) 

Tokiu būdu Vatikano lietu 
v ška programa transliuojama 
dabar 8 kartus savaitėje.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, ųiegstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų;.prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas pamoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu,. . x .
reiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi 
rai, 65, Vila. Zelina.

Laiškams - çajxa postai 371* 
São Paulo, L;

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapj, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 593)
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