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Vašingtonas tikina, kad JAV vyriausybės po
litika Lietuvos ir kitu pavergtųjų tautu atz
vilgiu liks kieta
Reikšmingi vizitai JAV ažs. reik, ministerijoje
(Elta) Kaip žinoma, VLIKo
pirmininkas Dr. A. Trimakas
neseniai buvo priimtas Vals
tybės Departamente Vašingto
ne ir čia turėjo reikšmingus
pasikalbėjimus.. Per tuos pa
sikalbėjimus išryškėjo, kad
Amerikos valdžios nusistaty
mas Lietuvos ir kitu Pabalti
jo tautų atžvilgiu ir toliau li
eka aiškus ir palankus. Ne
trukus po to, kaip jau trura
pai p anešta, Vašingtone lan
kėsi ir BET (Pavergtųjų Eu
ropos Tautų), Generalinis ko
mitetas ir taip pat turėjo pa
sikfilbėjimus svarbiose jstai
gose ir su žymiais asmenimis.
Pavargtųjų
tautų atstovų
delegacija buvo priimta JAV’
užsienio reikalų ministerijoje
(States Department) ir kalbė
josi su pareigūnais, kurių
kompetencjoje yra Rytų Eu
ropos ir ypač pabaltijo vals
tybių klausimai.

JAV NUSISTATYMAS LIK
SIĄS TVIRTAS.
Delegatų buvo pareikštas
susirūpinimas dabar vykstan
čiomis diplomatiniais kana
lais p rtrakcijomis dėl orga
nizuojamos Viršūnių konfe
rencijos. Buvo įteiktas PET
pelitinės komisijos paruoštas
ir Generalinio komiteto apro
buotas memorandumas. Jame
t k išreikštas pasitenkinimas
JAV prezidento Eisenhowerio už nitą musų kraštų atžvil
giu pezicija, tai pat pavergtų
ju tautų nusistptymas ir pa
geidavimai ryšium su vyks

tančiais paruošiamaisiais pa
sitarimais su Kremlium. Pa
vergtųjų tautų nuomonės reiš
kėjais Valstybės departamen
te buvo V Masens, V. Sidzi
kaushas, S. Korbonski, C. Vi
soianu Iš JAV užs. reik, mi
nisterijos pareigūnų pusės bu
vo užtikrinta, kad. JAV vyri
ausybės politika pavergtųjų
tautų atžvilgiu bus kieta ir
tvirta ir nenukryps nuo pre
zidento Eisenhewerio laišku
ose Bulganinui pareikšto nuSKtatsmo. Be to, pavergtųjų
tautų atstovams bus sudaryta
galimybė pareikšti savo nu
sistatymą konkrečiais klausi
mals, jei viršūnių konferen
cija tikrai įvyks ir jei mums
rūpimieji klausimai bus joje
svarstomi
Buvo kalbėtasi, be to, ir su
Kongreso lyderiais.. Senato
ir Atstovų rūmų užsienio rei
kalų komisijų pirmininkais ir
šiaip ' sa eile įtakingų poli
tikų Delegacijoje dalyvavęs
V Sidzikauskas turėjo dar- ir
kai kurių atskirų pasimaty
mu
Apsilankius US Information
Agency būstinėje. buvo pasi
keista nuomonėmis rūpimais
klausimais.
Ir čia buvo užtikrinta, kad
nesą nusistatymo keisti infor
mafijos politiką mūsų kraštų
atžvilgiu.
Atlikus kai kurias, daugiau
redacinio pobūdžio pataisas.
PET memorandumas įteiktas
visoms NATO valstybių vyri
ausybėms.

Maskvai labai nepatinka Dulleso pareiškimai
apie Lietuvos ir kitu Pabaltijo valstybių laisve.
— (Elta) Kaip ir buvo gali
ma laukti. Maskva į JAV už
spenio reikalų minister!® Dul
leso pareiškimą Lietuvos ir
kitų Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės sukakties proga
atsiliepė gerokai susierzinusi
Jai nepatinka, kad šiais koegzistencijųs ofenzyvos metais
pačios stipriausios psaaulio
valtybės užsieaio reikalų mi
nisters taip aiškiai pasisakė
už laisvą Lietuvą, nepriklau
somą Latviją, savistovią Esti
jąTad nuostabu, kad Maskvos
radijas transliacijoje anglų
kalba pateikė gana ilgoką ko
mentarą tuo reikalu.
«.. siekti tam tikros laisvės».
Girdi, «geriausi santykiai
tarp kraštų — ir tai buvo jau
seniai žinoma — išsivysto ta
da, kai nei viena šalis neši
kui j antrosios vidaus reika
lus» Tik Mr. Dulles to nesorįs pripažinti. «Kasmet jis
kreipiasi į sovietinių Baltijos
respublikų — Latvijos, Lietu
vos, Estijos žmones, kviesda

mas juos siekti tam tikros
laisvės savo respublikose, tar
si j.e dabar laisve nesinaudo
tų. Įdomiausias čia dalykas
yra tas, kad, skatindamas Pa
baltij© tautas nuversti soviet)
nę sistemą, Mr Dulles tuo pat
metu pripažino, kad jos turi
teisę pasirinkti sau politinę,
ūkinę ir kultūrinę santvarka.
Šių® atveju... Mr Dulles yra
visiškai teisus. Visos tautos
turi teisę pasirinkti valdžios
formą ir gyvenimo būdą, kuris geriausia joms patinka.
Maskvos radiofono komen
tatorius. turėdamas prieš sa
ve angliškai kalbančius klau
sytbjus, bando į tą jautrų kla
usimą atsiliepti - istorijos fak
tų
klastojimu.
Pripažinęs,
kad prieš 40 metų Pabaltijo
reapubiiikos paskelbė savo
nepriklausomybę, kurią pri
pažino ir Sovietų Sąjunga,
čiapat pakloja stambųjį me
lą, kad «Sovietų Sąjunga ne
darė pastangų tas respublikas
jėga įsijungti į sovietinę vals
tybę; kaip dar Mr. Dulles tvir
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Amerikos satelitas jau skrenda
Kovo m. 17 d. Amerika pa
leido antrą satelitą į erdves
Jo nuotolis nuo žemės yra
tarp keturių šimtų ir keturių
tūkstančių kilometrų. Jame yra įdėti aparatai moksliniams
tyrinėjimams.
Šiuo metu erdvėje skraido
du amerikonų ir vienas rusų
satelitas jau nukrito. Paskuti
nis amerikonų satelitas, kaip
praneša jo paleidėjai, erdvė
je laikysis bent dešimts me
tu Aplink žemę apskr ėja per
135 minutes Antro satelito
vardas yra «Vanguard 1».
Amerikonai studijuoja gali
mybes paleisti satelitą, kurio
diametras bus 35 metrų. Taip
pat studijuojama galimybė pa
leisti satelitą, kuris skraidytų
aplink mėnulį
merika satelitų srityje ne
tik atgavo savo pozicijas, bet
net pralenkė rusus.
Rusai pirmauja tarpkontinentalinių balistinių raketų fa
brikavime Amerikos techni
kai deda visas paslaugas, kad
šioj»_sritije pasivyti rusus. Iš
kitos pusės amerikonai tvir
tina, kad jie turi priemones
apsiginti nuo šų ginklu, spedaliomis raketomis, kurios pa
leistos ore susprogdintų prie
šo pasiųstas balistines rake
tas.
Iš kitos pusės, Amerika Ru
siją yra apsupusi iš visų pu
sių. karo bazėmis. Taip, kad
konflikto metu, iš tų bazių Ru
sija labai greit ir lengvai ga
li būt subombarduota ir supa

tina buvus. «Žinodamas, kad
toks jo tvirtinimas nedaug ką
įtikins,
komentatorius ima
atsakyti j klausimą «Kodėl
tad šios respublikos vistik pa
sidarė Sovietų Sąjungos dali
mi?» Ir jau nemirkščiodamas
dėsto:
Tai buvę Pabaltijo respubli
kų žmonės, kurie patys tokį
žingsnį nusprendė, kai 1940 m.
jie nuvertė savo buržuazinių
nacionalistų
vyraasybes ir
paskelbė sovietinę valdžią
Visose trijose ’respublikose
buvo įvykdyti liaudies referen
dūmai.
Jų rezultatas - trijų
Pabaltijo respublikų žmonių
prašimas priimti į Sovietų Są
jungą
Taigi tatai įvyko nė
jėga, bet pagal žmonių valią,
kad sovietinė valdžia Pabalti
jo respublikose buvo įsteigta.
Maža to kiekviena šių respu
blikų savo nepriklausomybę
pasilaikė. Kiekviena turi sa
vo vyriausybę ir kitus valdži
os orgamus. Buvusios tradici
jos išlaikytos»
Mums įsidėmėtina, kad Mas
kva savo propagandoje užsi
eniams kietai laikosi senosios
stalininės linijos:
Pabaltijo
kraštų užgrobimą vaizduoti
taip, lyg pačios tautos būtų
prašiusios uždėti joms ant
kaklo so etinio jungo k’lpą
Ištisus dešimtmečius yra atre
miamus šitas melas, bet jis
ir dabar dar Maskvos vis kar
tojamas, siekiant tuo pridengti
sovietinės okupacijos «lega
lumą».

Lietuvos nacionalinė
M.Mazvvdo Lihliot-L-

j

raližuotas susisiekimas, fabri
kai, kariuomenės bazės ir kt.
Rusai šioje srityje padarė di
delį progresą dėlto, kadangi
jie karui pasibaigus iš Vokie
tijos Rusijču nusivežė arti 200
vokiečių mokslininkų inžinie
rių, Vokietijoj • dirbusių prie
V-l, V-2.'

Amerika atmetė Maskvos
pasiiilyma
Maskva buvo pasiūlusi di
džiųjų konferencijai svarsty
ti erdvės panaudojimą taikos
tikslams ir amerikonų bazių
panaikinimą užsieniuose. Šį
pasiūlymą Vašingtonas atme
té.

Kasdien nauji pasiūlymai
i

Didžiųjų7 konferencija dar
neturi jokios, kad ir labai ben
drais bruožais dienotvarkės.
Kiekvieną dieną vis nauji pa
siūlymai.
— Maskva praneša, kad
praėjusį sekmadienį renkant
sovietų parlamentą, 500 tūks
tančių balsavo prieš Kaip ti
krumoje žmonės balsavo, nie
kas nežino, nes balsavimus ir
balsų skaitymą tikrina tik vie
na komunistų partija ir skel
bia lokius davinius, koki jai
patinka.

Jungtiniu Tautu Organiza
cijos
Generalinis sekretorius Hamarskjoeld kovo m 21 d. iš
vyko Maskvon Ten matysis
su Bulganinu ir Kruščovu ir
tarsis svarbiaisiais šiuo metu
tarptautinės politikos klausi
mais.

Brazilijoje
Kavos ekspertes dar nepra
dėtas Virš šimtas milijonų ka
vos maišų teguli sandėliuose.
Tos pasekmės Brazilija netu
ri svetimos valiutos. Stoka
svetimos valiutos, laisvoje rin
keje pakėlė dolerio kursą, ku
ris šią savaitę svyravo apie
107 kruzeirus.
Krašto viduje reikalai pasi
taisė. Industrija pradėjo smar
kesniu tempu dirbti Jaučia
mas komercijos pagyvėjimas.
— (E) Geležies klodai Lie
tuvoje yra atrasti Kazlų Rū
dos, Rokiškio ir kituose rajo
nuošė. Bet rūdos klodai toki
ame gilume, kad sunku juos
eksploatuoti.

— (E) Iš Trančūzijos atvež
ta ir paleista Lietuvos ežeru
ose 408.000 jaunų ungurių. Iš
Obės. Amūro ir kitų Sibiro
upių atvežta i Lietuvą už ve is
ti seliava ir kitos žuvys, ku
rių anksčiau Lietuvoje nebū
davn. Lietuvoje dabar yra 17
draustinių ežerų, kur veisia
mos žuvys.
\ertingesnioms
žuvims įrengtos dirbtinės nerš
tavietės. 1956 metais buvęs
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atgaivintas
Lietuvos vėžių
eksportas į užsienį. - Vieton
ežerų žvejybos artelių šiemet
steigiami valstybiniai žvejy
bos ūkiai.

— (E) Prie Kauno, ant Ne
muno kranto, prasidėjo Že
mės ūkio akademijos naujųjų
pâstatu statyba. Pradela staty
ti keturi bendrabučiai, ketu
rių aukštų namai. Kiekviena
me iš jų gyvens po 400 stu
dentų.
— Tarp Klaipėdos ir Palan
gos šią vasarą plaukios kuror
tinis laivas.

— (E) Lietuvos slidininkai
prie Europos Azijos ribos.
Rusijos turistų slidininkų sąs
krydyje prie Uralo buvo nu
vykusi ir 7 lietuvių slidinin
kų grupė, kuri jau sugrįžo į
Vilnių. Į susitikimo vietą Vi
dūrio Urale Lietuvos sLdinin
kai buvo nuvykę trauKiniu,
o vėliau atliko sunkų 10 die
nų žygį smarkiai išraižytu
Uralo reljefu. Viso sąskrydy
je dalyvavo apie 200 sporti
ninku. Lietuviai dalyvavo pir
mą kartą.
— «Pakelta kolūkiečių ge
rovė» Vilniaus radijas Valau
dėlėje žemės ūkio darbuoto
jams vasario 13 d. paskelbė,
kad Joniškio rajonu kai kuri
uose kolūkiuose tiek buvusi
«pakelta kolūkiečių gerovė»,
kad jiems už darbadienį >šdu
odama vidutiniškai po 2,2 kg
grūdų ir po 4,5 rublius.
— (E) Panevėžio mėsos ko
mbinato gaminiai išvežami į
Maksvą, Leningradą Archan
gelską, be to, į Vokietijos
sovietinę zoną. Čekoslovakiją
ir kitus kraštus.
— (E) Potvinis prie Kauno
vasario 17 d. apsėmė «Neinu
no» fabrike slypo dalį. Iš Ka
uno HES atvykę mechaniza
toriai jungtinėmis pastango
mis sustiprino pylimus ir pa
šalino pavojų.

— (E) Naujas vielos tempi
mo agregatas pastatytas «Ne
muūG»gamykl.Kaune. Jo našu
mas • 1500 tonų vielos per me
tus. Agregatas veikia autoroa
tiškai. jį aptarnauja tik vie
nas žmogus. Vielos storumas:
5 12 mm skersmens.
— (E) Šiaulių «Elnio» odos
ir avalynės kombinatas esąs
stambiausias netik visoje res
publikoje, bet ir Pabaltijyje.
Per 4 metūs esą pagaminta
7,5 mil, porų batų.
— ÇE); Šiaulių dviračių fab
riko d ■ račiai eksportuojami
į 22 užsienio šalis.

— Amerikos parlamentas ir
senatas paskyrė tris bilijonus
dolerių įvairiems
darbams,,
kad sumažinti bedarbių skai
čių. kuris jau buvo pasiekęs
virš p?nkių milijonų.
Bedarbių yra ir Kanadoje,
apie 800 tūkstančių. Valdžia
pradėjo visą eilę darbų, kad
sumažinti bedarbių eiles.
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Televizijos ir atominės energi
jos amžiuje
Kun Dr. J. Prunskis
Gyvename nuostabius radi
Žinomas Insbrueko univer
jo, televizijos, atominės ener siteto profesorius Stumpf Ber
gijos laikus. Akivaizdoje tų ntan©; gulėdamas mirties pa
vertingų mokslo laimėjimų, tale, pasikvetė žmoną ir vai
piktos valios klaidintojai net kus, padavė kiekvienam atsis
drįsta skelbti, kad dabar jau veikinimui ranka, padarė kie
viską mokslas išaiškina, kad kvieno kaktoje kryžiaus žen
tikėjimas tėra tamsių žmonių klą ir tarė: «Mokslas grožis,
prietarai, kariuos laikas ir garbė ir galybė be tikėjimošviesa nuneš užmarštin.
nereikšmingi. Tik tikėjimas
palaiko žmogų gyvenime ir
Jei išgirsite šituos žodžius mirime».
betariant, netikėkite propa
Tarptautinis chirurgų kon
gandistams, o įsigilinkite ką gresas suteikė magistro titu
patys mokslininkai byloja. Štai ią pasižymėjusiam mokslinio
mus visus labai reikšmingai kui dr. Jonui Finsener iš Vie
perspėja didysis radijo išra nos, Austrijos. Tos garbės jis
dėjas Marconi, skelbdamas šią nusipelnė vídâus operacijoms
mintį:
atradęs naują būdą-vartojant
— Vien mokslas negali išai vietini užmarintmą, anastezi
škinti daugelio dalykų, visų ją. Dr Finsener tada turėjo
pirma didžiausios pasla uties 72 m. amžiaus ir buvo gyve
- mėsų pačių buvimo, egzis nime padaręs 20 000 operaci
tencijos. Kas mes esame? Iš jų. Savo kalboj pagerbtasis
kur mes ateiname? Nuo to lai mokslininkas pabrėžė savo gi
liūs religinius įsitikinimus,
ko, kái žmogus pradėjo gal
voti, susidūrė su šiomis pro tardamas Šiuos žodžius: «Kai
blemomis ir jų neišrišo Su pa mes vėl busime įsitikinę, ka
sididžiavimu pareiškiu - skel ip svarbi Dievo pagalba mū
bė radijo išradėjas Marconi - sų veiksmuose, o ypač ligoni
kad esu tikintis ir katalikas. nių gydyme, tada bus pasie
Aš tikiu į maldos galybę, aš ktas tikrasis progresas ligo
tikiu į ją ne tik kaip katali niams grąžinti sveikatą»,
Taigi, didieji mokslininkai
kas, bet kaip mokslininkas.
lenkia savo galvas ir kelius
Moderniosios' fizikos pagrin prieš Dievą, tik pigūs propa
dejas, kvantų teorijos sukū- gandistai gali neigti jo būvi
rėjas. Nobelio premijos laurea mą Mokslininkai reiškia pa
tas. Max Planck, yra laikęs garbą ir Kristaus įsteigtai
vieną paskaitą, tema, Religi Bažnyčiai.
ja ir gamatamokslis, ir toje
Argi nuostabu, jog net to
paskaitoje, pa brėžė savo įsi kia švietimo įstaiga, Chicagos
tikinimą, kad Dievas viešpa universitetas, 1952 m. savo
tauja visose žemės šalyse. programos lapuosna, suteiki
«Kur ir kiek tik mes galime ant mokslo laipsnius, perspa
įžvelgti nėra prieštaravimo usdino šv. Pranciškaus gies
tarp religijos ir gamtamoks mę:
— Viešpatie padaryk mane
lio, skelbėta’s Nobelio laurea
tas, pridėdamas, kad religija Tavo taikos įrankiu.
Tos giesmės pabaigoje pa
ir gamtamokslis kits kitą ne
išstumia, kaip kaikurie mano, brėžiama, kad mirdami mes
o kits kitą papildo Tiesiogi gimstame amžinajam gyveni
nis įrodymas, kad religija su mui
tinka su gamtamoksliu, yra
Iš kun. Dr. J. Prunskip ne
faktas, kad didieji visų laikų senai išleistos knygos «Augš
gamtininkai, kaip Kepleris,
Newtonas, Leibnizas buvo per tyn Širdis».
sunkti gilaus tikėjimo». Šiuos
žodžius skelbia mokslininkas
Max Planck.
Iš atominės srities galiu
jums priminti amerikietį moks
lininką dr. Arthur Compton,
St Louis universiteto kandę
rį, kuris už savo gilius kos
minių spinduliu tyrinėjimus
laimėjo taipgi Nobelio premi
ją. Jis Amerikeje paskelbė
reikšmingą straipsnį pavadin
tą: «Kaip atominis mokslinin
kas žiūri į Dievą». Straipsny
je jis ragina nesibaidyti ato
minės jėgos o mokytis mylė
ti savo artimą kaip to prieš
2000 tūkstančius metų mokė
Taikos kunigaikštis Kristus.
Jis skelbia tikėjimo tiesą,
kad žmenės yra Dievo vai
kai. Tikėjimą į Dievą skelbia
esant svarbiausiu dalyku, ku
ris palaiko gyvais mūs idea
lus. Jis net tvirtina, čia kar
toje jo žodžius: «Mokslas jun
giasi su tikėjimu, skelbdamas
žmogaus laisvę. Kaip mokslo,
tain ir religijos atstovai laiko,
kad joks žmogus neturi būt
pavergtas valstybės ar pamin
tas tirono».

Vienos miesto, Austrijos
sostinės, poliklinikos direkto
rius, neurologijos bei psicho
Jogijos professorius, dr V.
Frank, išleido knygą, kurioje
kaip mokslininkas pabrėžia
savo įstikinimą, kad žmogus
turi laisvą, nemaria sielą. Ji
sai sako: «Jeigu aš tokio tikę
jimo neturėčiau, bevelyčiau
nebūti gydytoju».

— (E) Vilniečiai belanko
partinio švietimo paskaitų, pa
siskundė partijos delegatė
Volčkova Vilniaus komunistų
konferencijoje.
Klausytojai
paskaitas lango nereguliariai,
matyt jomis visai nesidomi.
Ypač mažas lankomumas esąs
kai kurių darbininku rateliuo
se. Užsiėmimai vykstą «ne
visada reikiamame ideologi
niame - teoriniame lygyje»
Valstybinės kenservatorijos
partinės organizacijos sekre
torė Girdzijauskienė ir Ope
ros ir baleto teatro partinės
organizacijos sekretorius Ku
navičius nusikundė, kad ideo
loginiame darbe dar vis esą
daug trukumų. Ypač dar ne
pavykę «išauginti komunistų»
kompozicijos, choro dirigen
tų, liaudies instrumentų kate
drose. Konservatorijoje der
esama liberalizmo .. Susitar
ta «bendromis pastagomis»

Pirmutiniai šiaurės polių pasiekė 1909 m. amerikonų ekspedicija padedama eskimų.
Detroit «General Motors Corporation», yra didžiausia industrijos kompanija pasauly
je, kuri nuo 1908 m pagamino 50 milijonų automobilių, ir kuri turi 565 tūkstančius akcionistų.
Yra patirta, kad šiapus geležinės uždangos didžiausia komunizmo kliūtis yra relig ja. Tai matyti iš Afrikos ir Azijos tautų, kur religingom <s yra didelis.

Jonas Aistis

Tavo laimė
Niekada tau laimė nebuvo pražydus,
Nesiekei tu tikslo sąmonėj pilnoj —
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas,
Vienas Gediminas krito Veliuonoj.
Tu ėjai per amžius, lyg per tamsų mišką,
Kur nebesimato palaukių šviesos;
Ašaros ir kraujas tau po kojų tiško,
Neaprėpus kelio ir savęs pačios.
Ir tavo valdovai didybe apsvaigę,
Tik galybės siekė, degė pavydu;
Kiekvienas pradėjo, su kiekvienu baigės.
Tavo kelio tarpas neviltim graudus.

Jotvingiai sutirpo ir neramus prūsai
Gynėsi ir žuvo patys sau vjeni,
Taip norėjo ir tenai mus vedė mūsų
Laisvės ir likimo žingsniai kruvini.

O smarki ir smulki, pavydi, kerštinga
Liejai savo tulžį ant savęs pačios
Ir, narse apakus, kryžkelių ir vingių
Nematei, kaip savo ateities karčios.
Ta diena sielojais ir šakas rytojaus
Tu pati įniršus po savim kirtai
Ir pati sau kelią erškėčiais išklojus
Ir jų neišbridus, po našta kritai.
Savo kunigaikščiais didžiavais ir gyreis,
Kai jie veržės ėjo į svečias žemes,
Tarsi pats likimas jau butų paskyręs,
Būtų jau nulėmęs nykti be prasmės.

Tu jieškojai garso ant Juodųjų marių,
Ant žydro Dunojaus tu pilis statei,
Kai iš'tavo žemių tave pačią varė,
Ir savųjų marių tu jau nematei.

Niekada tau laimė nebuvo pražydus,
Nesiekei tu tikslo sąmonėj pilnoj —
Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas,
Vienas Gediminas krito Veliuonoj.
New York, 1953 m. sausio 24 d.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną 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 nariams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko- s
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

— (E) Kasmetinės premijos
saviveiklos menininkams. Šie
kiant paskatinti dramaturgus,
poetus, kompozitorius ir cho
reografus, kuriančius repertu
arą meninei saviveiklai, Lie
tuvos ministėrių taryba nuta
rė įsteigti, pradedant 1928 me
tą is, metines premijas už to
kius kūrinius. Boriso Daugu
viečio vardo premijos drama
turgams už pjeses savivei
klai bus 5000 3000 2000 rublių
dydžio, Stasio Šimkaus vardo
premijos poetams ir kompo
altoriams to paties dydžio,
taip pat ir premijos už sukur
tus ir pastatytus liaudies šo
kius.
- (E) Keturi nauji ministe
riai. Aukščiausiosios tarybos
pre£ diumo įsaku iš vasario
10 dienos Liaudies ūkio tary
bos pirmininko pavaduotojai
Kairys, Bilevičius ir Macke*
vielas pakelti į ministerius'
Tos tarybos pirmininkas Oząrskis jau pagal pirmykštį įsta
tymą turi ministério teises.

Neturėjai laimės, nežinojai kelio
Ir nebejieškojai tu pati savęs,
Tik kur akys vedė, tik kur nešė kojos
F-idama galvojai — laimė gal išves

kelti ideologinį
ninku tarpe.

rys nuo 20 iki 45 metų Mo
kestį turi mokėti ir neturinti
eji vaikų vedę vy<rai arba iš
tekėjusios moterys.

darbą meni-

— (E) Lietuvos kinemato
grafijos darbuotojai lankėsi
Lenkijoje ir ten lenkų speci
alistams parodę savo doku
mentinius kino filmus «1® die
nų Lenkijoje» ir «Neringa».
Abiejų šalių specialistai nu
tarę ir ateityje bendradarbi
auti.

— (E) Viengungių mckesči
us Lietuvoje turi mokėti vy
rai nuo 20 iki 50 metų, mote-

(E) Kompozitoriai svarstys
Chruščiovo kalbą, susirinkę
kovo mėn į Lietuvos kompoe
altorių sąjungos valdybos ple
numą. Esą siekiama, kad litu
ratūra ir menas glaudžiau
santykiautų su gyvenimu (sprask: komunistine ideologi
ja).
— (E) Kauno gelbėjimo st@
tis išgelbėjo 90 skęstančių
žmonių per vienus (1957) me
tus. Gelbėjimo stotis veikia
prie «Laisvanoriškos drau
gijos armijai, aviacijai ir lai
vynui remti».

— R Europos katalikų vys
kupai, jų tarpe ir Lietuvos,
šiemet turėtų atsilankyti Romojė pagal 1911 m. potvarkį,
reikalaujanti ordinarinius vys
kupus kas penki metai pada
ryti vadinamąjį vizitą «ad limina Apostolorum», t y. pa
gerbti apaštalų šv. Petro ir
Povilo kapus, įteikti savo vys
kupijos darbų apyskaitą ir pa
simatyti su popiežium. Jau yra įsigalėjusi tvarka, kad pir
mais’ais penkmečio metais
lankosi Romoje Italijos vysku
pai, antraisiais — V. Europos,
trečiaisiais — R. Europos, ket
virtaisiais — Amerikos, penk
taisiais — Afrikos, Azijos, Okeanijos. Italijos laikraštis «II
Po.polo» pastebi, kad 1958 m.
būsią «Tyliosios Bažnyčios»
metai, nes jos vyskupai nei
iš Pabaltijo, nei iš kitu kraš
tų negalėsią atvykti Romon:
Rusijoj nebesą nė vieno kata
likų vyskupo.
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1958 m. kovo 22 d.
Magdalena Vinkšnai tienė

Padėkos malda.
Ačiū Tau, Viešpatie, už saulę ir rasą
Ir nuolatinį virpėjimą širdies —
Kryžkelėj viena aš kelio nerasiu,
Jei tavo angelas rankos neišties.
Už duoną ačiū! ir už paukščių kelią,
Vedantj nepasiekiamu toliu — —
Ir už tą skaisčią prie tako gėlelę,
Kurios kvepėjime nualpti galiu!

Žiūrint iš tolimos erdvės, Žemė ir Mėnuo, tamsioje erdvėje atrodys kaip mėlyni ka
muoliai, globai.
Paskiausiu metu komunistų partija pakartojo, kad nepakeitė ir negali pakeisti savo
nusistatymo religijos atžvilgiu ir kad marksistai toliau tęs negailestingą ideologinę kovą
prieš religiją, turėdami dėmesy, kad religija trukdo komunizmui plėstis.
Garsiausias sirenas turi Anglijos laivas «Karalienė Elzbieta». Jų balsą galima girdė
ti 16 kilometrų tolyje. Gi su specialiais aparatais galima gauti sirenų balsus net už 160 ki
lometrų.

— (E) Švedijoje mirė Lietu
vos draugas Dr. Adolfas Schu
eck, 60 m., žinomas istorikaš
ir Stockholmo universiteto do
eentas. Kartu jis buvo Švedų
mokslų akademijos blblioteki
ninku. Prieš karą aktyviai da
lyvavo Švedų-Lietuvių drau
gijos veikloje ir buvo jos vai
dybos narys. Iš viso jis vei
kilai pasireikšdavo pabahiečių tautų bendradarbiavimo
kryptimi Nuo 1938 metų bu
vo ir žurnalo «Baltisk Bevy»
redaktorium. Laisvojo pasau
li® lietuviai draugiškai atsi
mins savo nuoširdų draugą
šiaurėje.

— Moderniausia sekta šiuo
meju plintanti Prancūzijoje ir
Britanijoje yra savotiškų iliu
minatų — apšviestųjų. Jos pra

dininkas — Gurdjev, gyvenęs
Turkestane ir ten studijavęs
žmonių tikybą, buvojęs religi
nėse bendruomenėse — ąš-

Ačiū ir už giesmę kanarėlio skambią,
Ir už raizgomą šią minčių pynę...
Tu žinai, Dieve, kaip rankos suglemba
Žydinčių žodžių širdy nenuskynus-------

Ir už nerimą, kurs, slapčia išaugęs,
Apiberia man dienas kartėliu...
Ir už jėgas išvargt sieloj rauges
Ir vis sekti Tave Golgotos keliu----------São Paulo
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Kiekvienas, kad ir toli gyvedamas, gali sekti «Mūsų Popie
čių» pamokas laiškais ir pasirinkti sau premiją. Adresas; Jo
nas Káseliúnas, Caixa Postal 1764, São Paulo, Brasil.

pasiekti, jei kiekvienas lietu
vis supras, kokį milžinišką
Lietuviu Kandidatas 1 Par darbą gali atlikti mūsų Tėvy
nei ir kolonijai mūsų išrin
lamenta.
ktas kandidatas, atstovas į Par
lamentą.
Daug metų gyvename Bra
Mūsų atstovo išrinkimas į
zilijoje ir mūsų tarpe yrą Parlamentą yra surištas su
daug lietuvių, turinčių teisę dviems tikslais: Svarbiausias
balsuoti. Vieni yra naturalizu tikslas, tai yra, mūsų Tėvynės
oti, kiti - mūsų vaikai čia gi išlaisvinimo darbas, kuris tu
mę. Atiduodame savo balsus rėtų būti pradėtas labai siste
be jokio tikslo ir naudos kaip matingai ir metodiškai. Mūsų
mūsų kolonijai, taip ir mūsų išrinktam atstovui bus atida
pavergtai Tėvynei Mes turi rytos durys į politines ir di
me jėgų ir galime išrinkti ti plomatines sferas, todėl jis
krą lietuvių kandidatą į Par privalės įsiskverbti į jas ir
lamenta, arba net į Senatą, per jas nustatyti Brazilijos
tik reikia vieningumo. O vie Vyriausybę ir jos gyventojų
Bingumą mes lengvai galime pažiūras į mūsų vergaujančią
tautą bolševikų nasruose. Šis
darbas bus be galo sunkus ir
pareikalaus iš būsimo atstovo
rams. Apsigyvenęs Paryžiuje nepaprastų politinių ir diplo
rado jis pritarimą. Pagal Gur matinių gabumų. Todėl mūšų
djev, turįs ateiti naujas Mesi atstovas pirmoje eilėje priva
jas, kuris pradėsiąs naują e
lo būti mums visiems gerai
rą o materializmas žlugsiąs
žinomas, pažįstamas žmogus,
Sektos nariai laikosi gana išsilavinęs ir aukštos intelektu
griežtų asketinių taisyklių, at alės kokybės ir, taip pat, aulieka savotiškas dvasines ir fi kštos moralės, pasižymėjęs sa
zines pratybas, kurios parem vo nuopelnais kaip Tėvynei,
tos budizmo ir hinduizmo nu taip ir kolonijai. Tad būsimas
ostatais. Tai rodo, kad žmo atstovas negali turėti jokios
nės, netekę tikrosios religi
asmeniškos naudos, o būti pa
jos — krikščionybės, ilgisi re
(pabaiga 4 pusi)
Ilginio gyvenimo.

siškių taip ir pakliuvo. Kiti
net tolimojo Sibiro ledynuose
atsidūrė Jau kaip mes atspa
Faljetonas
rūs, tačiau anose sąlygose
nei mūsų giminė negali iš
Aš nekreipiau dėmesio į tverti.
Andai aš per lėkšti atsikė
— Bet palauk, Tamstele,
liau ir išsiskubinau į darbą. aplinką, nes sielos akimis bu
Gal nemiga kaltą,.0 gal iriai vau prasiveržęs pro kalnus, lyg kur tai būsiu tave makrodis bus suklydęs. Miesto pro vandenynus ir klajojau ęs?... - Ar ne tu nulesdavai
aikštėje laikrodis rodė 6 vai. naikinamos tėvynės lauku mano dar nenuplautus miežiMano darbas prasideda 7 vai. ose..
us, o ir kviečių rikes gero
Nors tiek jau metų kaip ka kai aptašydavai?
atsieit, laiko turėjau ganėti
nai
Bestelėjau skverelyje ro audros esu iš jos išblokš— Aptašydavau?... pasipi
ant suoliuko ir paskendau tas, tačiau viską regiu taip ktinęs sučirškė žvirblis.
mintyse. Žvalgiaus apylinkė gyvai, taip vaizdžiai, lyg va
— Argi pamiršai, kas Šv.
se, tačiau mano akys neužkli kar ją būčiau palikęs...
Rašte buvo parašyta?
Staiga mane iš svajonių pa
uvo ilgėliau nei už įvairias
- ... dangaus paukščiai nei
palvių puošnių skverelio gė žaaino įkyrus, bet labai pa pjauna, nei į aruodus krauja,
lių, nei už retų, tik čia ato žįstamas garsas.
tačiau sotūs būna ..
gražų žemėje beaugančių krū
— «Čir, čir, čir»,..
— A? įžūliai čirškė žvir
mų, nei už aukštų lieknų pal
— Tu ko gi čia dabar nori? blis
mių. kurios labai puošė su - paklausiau nustebęs - Bom
— O antra vertus, ko del
pančius miestą kalnus. Už ši dia!..
sei juos nupjauti? Be to, mel
tų kalnų-žalių kalnų, tęsėsi
— Bom dia, bom dia!.. pa ūžiamasis dipuke, rietė ma
dar aukštesni, dar statesni, šiepiančiai sučirškė žvirblis.
ne į ožio ragą žvirblis, kodėl
kur nei medžiai nepajėgė už Tai ką9 Jau mūsiškai ir pasis pernai iš savo klojimo pasto
kopti; tik įvairūs krūmokšniai veikinti užmiršai...
ges iškrapštei ir išmetei lauk
bei sumedėję žoles stipriai
— Atsiprašau, tamsta, kiek mano lizdą? Ar nepastebėjai,
kipo į jų šlaitus; dėl didelio susigėdęs mandagiai tariau: kad ten buvo 6 gražūs mano
nuotolio, del rūkų juos supan maniau būsi ėiabūvis...
brangios žmonelės kiaušiniai
čių, šitie kalnai buvo mėlynos
— Koks čiabuvis? Aš ir ne sudėti? Ka?
spalvos ir vietomis susilieda senai atskridau iš mūsų pa
— Pastebėt pastebėjau, bet
vo su pilkais lazurkiniais de dangės Teko gerokai pavar aš taip samprotavau: «rudži
besimis. Prasiskverbus pro rū gti, kol prasikverbiau pro aras» tenka atiduoti duoklę
kus pakilo virš kalnų saulė geležinę uždangą, Unros bei nuo ha. nežiūrint derliaus,
ir žėrė gausius pluoštus auk Yros komisijas: žinotumėt, taigi, vigu tu.tavn gerbiamo
siniu spindulių;.mane sučiupo ir norėjo grą ji poniute su vaikučiais gul
Miestą^ budo Judėjimo tiži žinti «draugams» (kad juos ant mano javų, tai kas liks
m as didėjo. . įmonių būriai vanagai tokius draugus)! Esą okupantams? Į kacetą vykti
skubėjo į darbą.
jų pilietis ir tiek! Nemaža mū «atostogauti» aš jokio noro

nais pasilinksminti? Ką? O
neturėjau...
Žvirblis
nekantraudamas be to, šitas skystimėkis kar
mane norėjo nuktraukii, bet tais labai daug padėjo politi
aš jį sulaikiau ir tęsiau toliau: koje bei dlplomatojoje su
- Páíaijjk, dar ne viskas: okupantais.
— Kaip? nustebęs nutęsė
pats gerai žinai, kad mes
ūkininkai turėjom atiduoti ne žvirblis. - Nors, tavo tiesa, aš
tik grūdus nuo ha, bet ir pie buvau ir pamiršęs Mūsiškiai
ną, mėsą, kiaušinius, net vii pasakoj©, kad jūsų valstybei
nas - ir tas nuo ha, nors pats atsikūrus, buvo gaminama du
gerai žinai, kad vilnas nuo kartus valyta, skaidrioji, ta
avių kerpa, o ne nuo ha. O čiau pasak žinovų ir ji toli
avių aš nelaikiau, nes per gražu buvo atsilikus nuo krų
mažai žeinės turėjau ir jos minės, arba kaip sakote, tų
neapsimokėdavo laikyti. To «ašarėlių»: jos esą duonele
del maniau atidavęs grūdų kvepėjo. Sako, šita pramonės
prievolę, dalį grūdų parduo šaka jau nuo Nojaus laikų
siu ir pripirksiu ko okupan klesti. Ne tik po vandens tva
no, bet ir po raudonojo maro
tams truk,L.
tvano
ji labai dera.
— Taigi, taigi... sučirškė
Antai
nė vienas didesnis
žvirblis
O grūdų užraugtos
statinės, ten, žinai, peludėje... subuvimas be šito skystimėlio
po šiaudais. (Ir žvirblis akipl neapsieina. Ar Jaltoje, ar
ėšiskai pašiepiamai mirktelė Teherane, ar Berlyne, ar Min
jo viena akim) kuriems vana chene, ar Maskvoje, ar Niujor
gams derėjo būti skiriamos? ke, visur juo pašlakstoma,
palaistoma-perkama, parduo
A a?
Aš sumišęs iš karto nežino dama, taika palaikoma, koe
jau ką atsakyti. Tačiau greit gzisteucija užmezgama...
susigriebęs atrėžiau:
— Nelieskime «didžiųjų» po
— Tu kalbi apie naminį alų? litikos-tai nešvarus biznis nu
— Ne tik apie naminį alų. traukiau įsičirškėjusį žvirbli.
O krūminę, arba kaip jūs ten Reto, man laikas vykti į dar
vadindavot? «rupūžių ašarė bą. Su!
Ies?-jau užmiršai? - ir nevi
— Su!.. Čiau!, Ciau!... anot
donas prasišiepė ligi snapo jūsų-kvatodamas purptelėjo
galo
pilkutis ir dingo skvero krū
— Tai ką tu manai? ar aš muose.
kaip jautis dirbęs ištisus me
M. Šilas
tus negaliu jau nė su kaimy

— Tremtinių miestelį nutar
ta įkurti Belgijos sostinės Bri
ūselio šiaurėj. Darbo ir sočia
linės globos ministerija jau
patvirtino planus, kuriuos pa
teikė Tėvas Pire, domininko
nas. Miestelis bus pavadintas
norvego Fridtjof Nansen var
du, kuris daug yra pasidarba
vęs pabėgėlių globai. Tėvas
Pire tokius tremtinių mieste
liūs yra jau įsteigęs Vokieti
joj — Aacbene ir Augsbur
ge, Austrijoj — Bregenze.
Dar keturius tokius miestelius
jis planuoja įsteigti Vokieti
joj ir kituose kraštuose Įjuos,
priimami tiktai seneliai bei
pabėgėliai, negalį grįžti į sa
vo kraštus.

Mūsų Popiečių» už akių dėstymo kursų premijos atiteko
iš eilės šiems kursantams;

Nijolė Vinkšnaitytė, 222 taškai, rad. aparatâs, Al. Bumblio
Ir. Skurkevičiūtė
200 5 f
liet, lėlė, A. Ambrozevičienės
Petras Makuška
195 99
sien. laikrodis, Al. Bumblio
Julija Tylaitė
194
rank laikrodis, (VI. Pupienio
Arūnas Steponaitis 193 U
prožektorius, Kun. Karaliaus
Vyt. Bendoraitis
188 ! 9
gitara, F’etr. Vosylienės
Laim. Dovydaitis
r. laikrodis, V Pundzevičiaus
184 J)
Aloyzas Faria
kulkosvaidis, J. Sliesoraičio
181
Algird. Sliesoraitis 165
200 kruzeirų, Jono Silicko
Radvilas Gorauskas 164 99
teat, žiūronai, A. Čemerklenės
Mindaug Gorauskas162 99
kino apar. Jurg Sliesoraičio
Rimvydas Štaudė
161 99
100 kruzeirų, Jono Silicko
Evaldas Štaudė
taupomą kasą. M. Čiuvinskienės
160 99
Silickienė Silenė
vand. dažai, Dipl Inž, Baltėno
148 99
Rimgaudas Jūraitis 115 99
ei. purkšlė, Alekso Juodžio
Jane Kaupaitė
107 99
žaid. «Malūnas* D, Paleckienės
Ern. Skurkevičius 98 99
Lit Ilustrada. Dail. A. Kairio
Liucija Juodelytė
94 99
liet, juosta, J. Meiduvienės
kn «Tėv. Kalba» J. Lukoševičius
Algirdas Mikuckis 89 .►J
Antanas Sejúnas
41 ;
PASTABA; Šie dalyviai buvo atžymėti atatinkamais pažy
mėjimais š. m kovo mėn, 2 dieną Vasario 16 d. proga, ku.
riuos įteikė Gerb Lietuvos Konsulas Aleksandras Polišaitis.
Premijas įteikė Lituanijos pirmininkas Inž. Zenonas Bačelis.
Be to, po tautinę juostelę (ženklelį) kiekvienam prisegė «Mū
sų Popiečių» rėmėjas Jurgis Sliesoraitis.

Dialogas su žvirbliu

K. J C.
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ištiesta

Ranka

Vilniaus legenda
Paulius Jurkus

Tai atsitiko senuose metuo
se, kai meistrai ir skulpto
riai baigė statyti ir gražinti
Vilniaus katedrą. Surikiavę
svajojančias kolonas, darniai
sustatę šventųjų ir karalių sta
tūlas, jie ilgai galvojo žiūrė
darni į katedros didžiąsias du
ris, į trikampį stogo suskliautimą, kuriame buvo pavaiz
duotas aukuras ir atsiklaupę
žmonės. Dar kažko trūko ši
am gražiam katedros įėjimui.
Juk čia kadaise kūrenosi
šventoji ugnis, kurstoma vai
dilučių, jos dūmai kilo j aukš
tį. Paskui čia buvo pastatyta
pirmoji Vilniaus bažnyčia su
smailiu bokštu, tartum besi
veržiančiu aukštyn. O dabar
ši puošni katedra, kuri savo
skliautuose glaudžia šventąjį
karalaitį, daugelio valstybės
vyrų ir karalių palaikus. —
visu savo svoriu remiasi į že
mę, o ne kyla aukštyn.
Meistrai ilgai mąstė ir tylė
dami išsiskirstė. Tuojau sku
bėdami braižė planus, o skulp
toriai kalė iš marmuro tris
statulas. Pačiame viduryje jie
pastatys šv. Eleną, laikančią
kryžių, Jie iškalė gražią šven
tosios statula, o kryžių paden
gė auksu; juk turtingas šis
miestas ir prisirišęs prie kry
žiaus, — tegul jis spindi ra
minose saulėlydžiuose Toliau
jie kalė šv. Stanislovo statu
lą. Jo vardu dar senuose me
tuose yra pašventinta ši kate
dra. jam ir pridera štovėti,
aukštai pakopus Sudėjo jo
rankas maldai ir akių žvilgs
nį pakėlė į dangų.

(pabaiga iš 3 pusi)

siryžęs, viską paaukoti Tėvy
nei ir kolonijai Jeigu surasi
me tokį kandidatą, kuris atatiks šioms atsakomingoms pa
reigoms eiti, mes visi kaip
vienas ji paremsimę, nes to
klu būdu ir mes patys pris’’dėsime prie mūsų Tėvynės
išlaisvinimo ir bendros Kolo
nijos gerovės. Iš kitos pusės
nedaleisime, kad mūsų išrin
ktasis kandidatas būtų gėda
šios svetingos šalies atstovų
tarpe. Yra nuomonių, kur ga
Ii pasakyti, jog Parlamentuo
se būna ir bemoksliu atstovu,
tačiau tokie atstovai yra išrin
kti įvairiausias asmeniškais
sumetimais ir parlamentuose
pasilieka manikėnais, statist
tais.
Mums stat stų nereika
linga ir. jeigu neturime tinka
mo asmens, pabrėžiu, išsila.
vinusio mokslo atžvilgiu, ku
ris galėtų Parlamente paruoš
ti įvairiausių projektų ir juos
auginti, n taip pat, iškėlus
Lietuvos išlaivinimo byla, su
gebėtų Įtikinti ne t k eilinius
piliečius, bet įtrauktu šios ša
lies žimiausius politikus ir
diplomatus, profesorius ir ki
tus mokslo žmones, nuo kurių
priklausytų mūsų
Tėvynės
išlaisvinimas tada geriau pala
iTkfi dar keletas metų ir per
tą laiką surasti tikra, to žo
džio prasme, mūsų atstovą į
São Paulo Parlamentą.
Antras mūsų išrinkto, atsto
vo tikslas turėtų būti mūsų
kolonijos ir pavienių asmenų
gerovė Jis privalėtų rūpinta,
kad mūsų kolonijos lygis bū-

O kas bus tretysis šventa
sis, atsistojęs šalia išaukštin
to kr' žiaus? Nė vienas nesu
abejojo, kad tai bus šio mies
to šventasis — šventas Kaži
mieras. Tik kaip ji atvaizduo
ti?
Mąstė užsidarę skulptoriai,
paskui jie ėj > miesto gatvė
mis, kur šventasis kitados
vaikščiodavo ir dalindavo iš
maldą vargšams, stovėjo jie
ir prie tų durų, kur šventasis
naktimis melsdavosi, paskui
nuėjo ir į karalių rūmus, ir
prie šventojo karsto Ir nuta
rė iškalti tokią statula, kuri
vaizduos šventąjį karalaitį iš
tiestom rankom viršum mies
to Bet vos jie pridėjo kaltą
prie marmuro, atėjo Vilniaus
vyskupas, šventas ir namai
dus žmogus, ir nupeikė Skulp
torius; taip netinka; tegu -u
deda ir jo rankas ant krūti
nės, o jo akis tenukreipia į
•dangų, kad miestas, pažvel
gęs į jį. kiltu iš nuodėmių
pas dangiškąjį Tėvą
Me strai dirbo, o Vilniaus

tų pilnoje ankštumoje su kito
m s svetimtaučiu Kolonijomis
mokslo, kultūros ir ekonomi
niais atžvilgiais.
?-į sekmadieni yra kviečia
mi tautiečiai, skaitlingai daly
vaųti V Zelinos parapijos mo
kvkloje, kur bus svarstomas
šis svarbus mūsų gyvenimo
klausimas, kur pasirodys: ar
mes jau e=ame pribrendę ir
prityrę pipetiniai ir politiniai
ir kaig mes mylime savo kraš
tą ir dedame visas-pastangas,
kad greičiau būru atstatyta
mūsų Tėvynės visiška laisvė
ir Nepriklausomybė.
Red. pastaba: Straipsnis d is
kusinis. laukiame daugiau pi
sisakant.

vienuoliai, užsidarę savo vie
nuolyuuuse, pasninkavo, o baž
nyčiose iki gdio- nakties vi
sas mies as meldėsi, kad tik
darbas kuo geriausiai p . vyk
tų.
Pagaliau skulptoriai savo
darbą baigė Statula buvo ne
žemiško grožio. Veidas švie
tė lyg žiedu*. prip Idytas sau
lės. Su didelėm ‘škilmėra už
kėlė visas statulas ant stogo,
• >a-A entino ir pastatė. Pats
vyskupas gyrė meistrus r gan
šiai juos apdovanojo.
Kai išsiskyrsiė žmonės ir
maldai
suskambėjo vakaro
varpai, tolumoje susitiko š en
tųjų žvilgsi) ai,
— Mielas b čiuli. — tarė šv.
Stanislovas — mane džiaugs
mas ima. kad čia liudijame
Viešpatį. Aš nepažinau šito
miesto, bet tu čia g> venai.
Abu čia dabar stovėsime ty
lūs giliai širdyje uždarę sa
vo troškimus, kurtūs žmo
nėms.
-r O ne!
atsakė šv Kazi
mieras, — š negaliu būti abe
jingassavo žmonėms. Man liūd
na. Aš girdžiu šio miesto ai
s vima Girdžiu, kai ten prie
mano karsto verkia našlaitė,
ir nėra kam ja paglostyti. Ir
mano raukos čia sudėtos ant.
krūtinės.
Tue metu iš katedios išėjo
maža mergaitė Ant šventojo
karsto ji buvo padėjusi gėlių
ir vieną žiedelį dar ji nešėsi
savo rankoje Aikštėje ji sus
toj® ir žvalgėsi Ji buvo gir
dėjusi, kad čia kažkur pasta
tė stebuklingą šventojo statu
la Tačiau jos niekur nema
tė Netikėtai ji pakėlė akis
aukštyn, kur saulėje spndėjo
paauksuotas kryžius Dešinė
je pusėje ji pamatė ir šv. Ka
žirni erą
— O kaip aukštai Tave už
kėlė! Kaip aš padėsiu prie ta
vo kojų ši žiedeli? — kalbėjo
nusiminusi mergaitė.
Ant šventojo peties nutūpė
zvlvtė Pasikrapštė snapeliu
sa'n sparnus ir ramiai žiūrė
jo i m'e = to a kšię
— O kad aš būčiau paukš
telš* ir vi-ndM gi-.lėčma čiul
bėti nrie Tavo kūju! -• tarė
mergaitė Ji pasišokėjo aukš
tyn ir metė žiedeli, nnrėda
ma. kad jis nukristu prie šve n
tnjn kojų. Bet žiedelis tik pas
klientė ir nupuolė ant žemės.
Mergaitė gailiai pravirko prie
nukritusio žiedelio: kodėl šven
tasis taip aukštai, toks liepa-
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Kotryna Grigąitytė
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Šventajam Kazimierui
Kai viever-Aliui gíe»! »nt
Pavasaris nubus,
Baitam lelijos žiede
Karalius ir žmogus
Suvirpins šimtmečius dalijančius,
Ir vardas jo per visą šalį
Šimtais aidų mums nuskambės.
Tada matysi, broli, tu,
Nužemin ą ir tylų
Spektre Jį rytmečio žarų
Varpams dar neprabilus,

Kai puola žemėn kryžiumi
Prie rūmų Tėvo Visagalio.
Netrokšdamas sosto nė garbės.

Bedugnėn metams riedant
Tegu mums gyvas bus
Baltum lelijos žiede
Karulius ir Žmogus.1

siekiamas, jis linksminasi dan
guje su angelais ir šventai
siais, o ji liūsta viena žemėje?
Mergaitė pakėlė savo aša
rotas akis Į šventąjį. Tuo me
tu atsiplėšė marmurinė šv Ka
zimiero ranka nuo krūtinės
ir iSbitiesė ties mergaitės gal
va, kaip ir anuomet, kai jis
glostydavo našlaičių vaikų
Zylė džiaugsmingai sučiulbė
jo ir nuskrido, o šventojo ran
ka taip ir pasiliko ištiesta.
Mergaitė nusišypsojo, nusi
lenkė ir patenkinta nubėgo
gatve.
— Bičiuli, tu esi gyvas! —
sušuko šv. Stanislovas
— Taip, Viešpats ištiesė ma
no ranką, kad laiminčiau mi
estą Mano širdis plaka iš
džiaugsmo, ir vos galiu ją sa
vo dešine sulaikyti, kai mano
kairė ištiesta.
Tuojau pamatė visas mies
tas, kad jų švęstasis ištiesė
ranką į juos. Jie bėgo prie
katedros ir meldėsi. Meldėsi
ir skulptoriai, pažinę jo didy
bę. o senelis vyskupas rašė
į Knygas apie didelius jo ste
buklus
Ir nuo tada ten, ant Vilniaus
katedros stogo, stovi šventa
sis Kazimieras, pakėlęs savo
žvilgsnį pas dangiškąjį Tėvą,
vieną ranką pridėjęs prie
krūtinės, o kitą ištiesęs į se
nąjį mūsų miestą — Vilnių.

TU LAIMĖJAI
i.

Ant laivo denio magikas ro
dė keleiviams įvairius šposus
— viskas, ką tik jis paėmė
į rankas — prapuolė. Visi žmo
nės plojo,,įtiktai narve tupian
ti papūga po,, kiekvieno nu
merio ša ūkė,?.«apgavikas!»
Staiga smarkus sprogimas
paskandino laivą Papūga nu
šilę do >ant keletos lentų, į ku
rias įsikibęs plaukė ir magi
kas. Dvi dienas juodu suposi
ant bangų ir nei vienas neta
rė nei žodžio Pagaliau papū
ga tarė; «G-erąi! Aš pasiduo
du — tų laimėjai! Bet- pasa
kyk man, kur tu padėjai lai
vą?»
■ .

•

.

*>

NEDREBĖJO
Negras pasakojo draugams
tikrą atsitikimą;
«Grįžtu iš tvarto, pamilžęs
karves su kibiru pieno. Tik
staiga kažkas: sukliko ir iš
tvarto išbėgo dvasia».
«Ar labai nusigandai? Ar la
bai drebėjai?» susidomėjo
klausytojai.
«Ką jūs čia! Bene aš bailys!
Aš visai nedrebėjau! Tiktai
kai aš įbėgau grįčion, kibire
vietoj pieno buvo du svarai
sviesto»...

5
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MUSŲ LIETUVA
iss:

Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

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

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

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

. Vila Celeste

Av. Sapopemba 18-A

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas!
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA
GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

■HOHBBffll

I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PRANAS & CIA. LTDA.

PÁGÉIDAVIMU KONCERTAS
Atsiųskite dų- tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

Madeiras em

geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 ?— Fone: 52-0229
“Enderêço Telegráfico: «CAB1UNA»
Rio de Janeiro 7.
Serraria « 1 T A» — Serra dos Aimorés —- Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
"
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

ra s
(v.-.S-A
>• .-.s-.

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 273 — 4 AND. - SALA 2^
T EL. 34-7482 — SÃO PAULO
... ...................................................................... ..

to.
bj
o
b.

RUA COSTA BARROS,

34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI

PRAÇA SÃQ JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

VILA ALPINA
GARSIOJO

VANDENS

LINDOYA

IKMAOjT CACKIEKI

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

ÍM

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t..
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

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

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postal 3967

SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

1
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

IRMÃOS BAUŽYS

t

JIUVYKLOJĘ LAURU

į

Rua do Orfanato, 686

Regletrado no C. R. C. eob o n.® 551

S

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

g

___________________ Telefone 63-6OO5___________________
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

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

g

|

?

Vila Prudente

Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir^išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina. ,

£

■

6

vai 30 min. p p. Kryžiaus ke
lia ir g.audū’ verksmai.
Pirmadienį (24 kov<>) 7 vai.
trisdešimtos d enos mišios už
Amelijos Jokubauskaitės tė
velį Visi prašomi dalyvauti
Valdyba

JAU IS ANKSTO RUOŠKITĖS Į .MŪS

VALALA,
Kuris įvyks gegužės mėn.

17 d Vila Zelinoj, gimnazi

jos salėje. .
SUSIRINKIMAS

NUTARĖ: LIETUVIAI DALY
VAUS RINKIMUOSE SU SA
VO KANDIDATU.

Kap jau visiems žinoma,
praėjusį sekmadienį, kovo m.
16 d buvo sušauktas pasitari
mas lietuvių dalyvavimo rin
kiniuose, reikalu.
Susirinkiman niekam speei
alių kvietimų nebuvo siunti
nėjama. Apie tai buvo rašyta
laikraštyje ir pranešta per
radijo. Buvo visi kviečiami,
kuriems šis reikalas rūpi. Ta
čiau atvyko vos 12. Atvykusie
ji nutarė oesiskirstyti, bet re
i ką svarstyti.
Susirinkimą pradėjo kun.
P. Ragažinskas paaiškinda
mas susirinkimo tikslą ir pa
si ulė susirinkusiems išsirinkti
susirinkimo pirmininką ir se
kretorių. Pirmininkauti buvo
pasiūlytas, kp. J. Čiuvinskas
ir sekretoriauti A. Duktus.
Del
lietuvių dalyvavimo
būsimuose rinkimuose, gana
plačiai pasisakė, visi dalyvi
ai. Visi priėjo prie išvados,
kad lietuviams reikia eiti su
savo kandidatu į rinkimus į
Sã© Paulo estado parlamen
tą Jei visi lietuviai, turintie
ji teisę balsuoti, balsuotų už
savo kandidatą. laimėjimas
būtų beveik tikras. Reikalas
aptartas ir iš finansmes pu
sės. Propaganda pareikalaus
nemaža ir pinigų. Vargu, ar
kuris nors kandidatas sutiks
išleisti daugiau p nigo. netu
rint tikrume būti išrinktu.
Kandidato į deputatus pa
rinkimas nutarta palikti sekan
čiam surinkimui, kuris įvvks
kovo 23 d. 15 vai. Vila Želi
noje mokykioR patalpose Tin
kimasi, kad ir iš kitu apylin
kių - priemiesčių atvyks lietu
vių.
Taip pat nutarė, kad susin
kusieji sudaro laikiną organi
zacinę komisiją
Komisijon
nesutiko įeiti iš dalyvavusių
susirinkime A. Dūktus ir Kl.
Jura. Laikinos komisijos pir
mininku išrinktas kun. P. Ra
gažiuskas. sekretoriumi - J
Valavičius.

Ateinantį sekmadienį lauki
ama susirenkant daug daugi
au. Reikia tikėtis, kad kan
didatų tarpe bus tokių kurie
galėtų būt priimtini visiems.
Žinoma, svarbu, kad kandida
tas turėtų atatinkamas kvali
fikacijas būti deputatu. Nema
žiau svarbu ir populiarumas,
kad balsuotojai už jį balsuotų.
Reikalas nėra lengvas išs
pręsti. Reikia tikėtis, kad su
sirinkusieji rimtai, šaltu pro
tu svarstys reikalą ir turint
geros valios bus galima ben
dra kalba surasti.
Kaip iš susirinkusių paaiš
kėjo, kad būsimo kandidato,
jei bųt išrinktas, pirmas įsi
pareigojimas būt dirbti Lietu
vos išlaivinimo darbą, antraginti savų tautiečių reikalus.
Išrinkimas savo deputato lie
tuviams būt didelė garbė.
Teko patirti, kad ir tikrai
niečiai žada išeiti su savo
kandidatu.
— KRYŽIAUS KELIAI IR
GRAUDUS VERKSMAI JAUNI
MU1 bus šį sekmadienį a vai
30 min Vila Zelinos bažny
čioje. Visas S. Paulo lietuviš
kas jaunimas kviečiamas pa
maldose dalyvauti.

— Lietuviškos mokyklos va
dovybė prašo, kad visi, ku
rie ankščiau lankė lietuvišką
mokyklą ir daugiau nelanko,
gražintų knygas, nes moky
klai knygos labai reikalingos.
— MO'NHO VELHO ir apy
linkių lietuviams pamaldos šį
sekmadienį (kove 23 ) parapi
jos bažnyčioje 11 vai Pamal
das laikys kun J. Šeškevi
čius Lietuviai prašomi šia
proga pasinaudoti ir atlikti ve
lykinę išpažintį Visi, kurie
eis šv. Mišių metu prie komu
nijos, gaii valgyti pusryčius
iki 8 vai. ir 15 min.

ATEITININKAMS

Sekmadienį po 9 vai. šv. Mi
šių giedojimo repeticija. 5

Prane-ame, kad š. m. kovo
mėn. 30 d. 15 vai. šaukiamas
Brazilijos Lietuvių Kultūros
Draugijos narių susirinkimas
Mokos lietuvių mokyklos pa
talpose, rua Lituania, 67 Bus
renkama nauja valdyba. Revi
zijos Komisija ir svarstomi
kiti svarbūs D jos reikalai, to
del visi nariai prašomi būti
nai dalyvauti.
Po susirinkimo «Gintaro»
gražuolė kartu su princesom
padarys D-jos valdybai ir na
riams pagerbimą su įdomia
programa.
Valdyba
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PA
MALDOS
Didįjį Ketvirtadienį - 18 vai.
Didįjį Penktadienį - 15 vai.
Didįjį Šeštadienį - ugnies
ir vandens šventinimas 22 vai.
po to šv mišios
Velykų rytmetį iškilminga
procesija gatvėmis 6 vai. ry
to. Po to šv. mišios. Pirmą
Velykų dieną be 6 vai. mi
šių, dar bus 8, 9 ir 11 vai
Didžiosios
savaitės metu
bažnyčia bus atidaryta per
naktį.
— Sumainyti žiedus ruošia
si Jonas Sinkevičius su Aldo
nia Baltrūnaite

BRAZILIJOS ŠIAURĖJE BA
DAS.

Brazilijos šiaurėje yra vie
tų, kur ištisus metus nelyja.
Tuomet laukai išdžiūsta, pa
sėliai, žolė ir bendrai visa
augmenija sunyksta, gyvuliai
del stokos maisto ir vandens
išdvėsta. Toki nelaimingi me
tai yra šiemet. Ypač didelės
sausros naikina Piauí ir ki
tus kaimyninius estadus. Žmo
nės iš provincijos masiniai
vyksta į miestus ieškodami
darbo, duonos ir pastogės O
miestai jų aprūpinti negali.
Federalinė vyriausybė pasky
rė nemažas pinigų sumas ne

laimingiems Prasidėjo ir įva vičius. 4 milijardai kam tinka
irios ligos, i urios padėtį dar kurui, o kita gali būti panaupasunkino.
'dota kraikui ir kitiems tiks
lams. 1957 metais Lietuvoje
pagaminta 2 mili
— (E) Šilutės apylinkėje nu buvo
Šauti 6 vilkai \ien tik šių me jonai tonų durpių kurui ir
tų pirmaisiais mėnesiais Vii tiek pat kraikui bei trąšoms.
kų medžiokle pasižymi Šilu Durpių gamyba bus plečiama.
tės medžiotojų draugijos na Bloga esą tai. kad daugumo
je durpynų durpių gamyba
riai.
vykdoma be plano, ne racie
naliai.
— (E) Kolūkiai smulkina
mi. Per eilę metų sovietu vai
- (E) Lietuviai dailininkai
džia Lietuvoje kolūkius stam
dalyvaus
tarptautinėje kerą
bino. Dabar jau duotas signa
Ias juos smulkinti. Vien tik mikes parodoje Ženevoje. Į
Kauno rajone numatoma, sus parodą jau atrinkta ir išsiųs
mulkinus didžiuosius, padary ta L. Strolio, J. Mikėno, T.
ti 12 naujų kolūkių Kauno Miknevičienės, A. Ličkrutės,
rajono «Lenino keliu» kolū M. Vrubliausko, E Tulevičiukio nariai, kaip pranešė Vil tės, J Vyšniauskienės, V. Mi
niaus radijas vasario 24 d., knevičiaus kūriniai - dekora
jau senai kėlę susmulkino tyvinės lekštss, vazos, žaislai,
klausimą. Sunku buvę vado keramikiniai kardai.
vauti kolūkiui, sunku buvę ir
kolūkiečiams susisiekti su vai
— (E) Stalinas ir šioks ir
dyba, nueiti i fermas, kai ko toks Vilniaus radijas kovo
lūkio laukai nuo valdybos nu 5 d. minėjo Stalimo mirties
sitęsdavę po 10- 12 km. Iš to 5 as metines. Iškėlė jo nuo
kolūkio dabar padaromi du pelnus kovoje prieš «trocki
kolūkiai.
ninkus, dešiniuosius oportu
nistus, buržuazinius naciona
— (E) Degtuku dėžutės iš listus ir visokius kapitalisti
kartono, pradėtos gaminti «Li nio apsupine kėslus». Tolia11
epsBos» fabrike Kaune. Vilni pasakė: «Tačiau ilgainiui St&
aus radijas vasario 26 d. pas linui pradėta priskirti visos
kelbė: «Tokios dėžutės gami didžiosios kp ir tarybų vald
namos pirmą kartą mūsų ša žios pergalės. Tokiomis aplin
lyje»kybėmis palaipsniui išsvystė
Stalino asmenybės kultas Su
— (E) Pagėgiuose pradėjo tuo susijusios klaidos, ypač
veikti duonos kepykla, kuri paskutiniaisiais Stalino gyve
per parą iškepa 8 tonas duo nimo metais, padarė nemaža
nos. Arimiausiu laiku bus ba žalos partijos reikalui».
igta statyti dar viena krosnis. —- Taigi Stalinas blogas bu
Tuomet duonos gaminių iške vęs tik dėlto, kad partijai ža
pimas padidės dvigubai (Prį loš padaręs Kad jis žales pa
eškarą Pagėgiuose veikė ke
darė gyventojams, kad jo va
lios kepyklos, kurios iškep dovybėje nužudyta milijonai
davo duonos ir konditerijos žmonių ir pavergtos Ištisos "
gaminių tiek, kad pakakdavo tautos -nė žodelio neužsimena
ir Pagėgiams ir apylinkei E) Vilniaus radiofono stalinistai.
— (E) Lietuvoje esą apie
5 milijardai kbm durpių atsar
gų Tai pranešė per Vilniaus
radiją Lietuvos durpių fondo
valdytojas, vyr. inž. Alekna

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklypo, tai jį gali

įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra

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 Sé, 270 - 4.° and. - sala 404 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, 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 pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha
Al. Bogaslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postal 4ū3 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

— Laiškai: A. Lazdauskui,
St. Jurgelevičiui, J. Kropie
niui, J. Girdauskui, J. Sėlio
kui, Al. Grabauskui, A. Jar
dauskui, J. Masiuliui, J. Bal
taduoniui, Al Bumbliui, K.
Talalai, M Vitkūnienei, M. Jo
navičiūtei, E. Antanaitienei, A.
Butrimienei, R Dovydaičiui,
O. Masiulytei, E. Šimonytei,
J. Bagdžiui.

SUARÃO
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.

I

Daugiau informacijų kreiptis į «Mūsų Lietuvą».

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ.

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. Vinkšnaitį. R Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J.
Kaseliuną, R. Barão do Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė
1052, Mokoje; pas mokyt. St. Kubiliūną V. Anastacio ir
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.

Medžiagos žieminiams ir va
gariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.
Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
reiptis: Magdalena Vinkšnąitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo,

EJCLITCLIC CCNTABIL
NATCIMENTC

SIUVĖJAS

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. 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

POVILAS

AMBROZEVIČIUS

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

SKAITYK
«MŪSŲ

IR

PLATINK

LIÊTUVÂ»

