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Socialistinėj sastvailkoj
streiku negali bâti
■ t-

Nepâslaptis, kad vadinamu©
se kapitalistiniuose kraštuose
bent Pietų Amerikoje, didžiau
si streikų kurstytojai ir vie
šosios tvarkęs ardytojai yra
komunistai. Jie garsiai šau
kia apie darbininko teisę strei
kuoti. Tačiau darbininkui tei
sę streikuoti tepripažįsta tik
kapitalistiniuose, bet ne so
cialistiniuose kraštuose. Štai
pavyzdžiui Lenkijoje sindika
tų kongrese Gomulka labai
aiškiai pareiškė, kad bet koks
streikas yra priešingas socia
listinei santvarkai. Lenkija ir
gi pasuke Nikitos Kruščev®
nurodyta linija. Tam tikras,
lig šiol rodytas savarankiš
kumas, kas kart silpnėja.
— Kai Nikita Krušeevas
lankėsi Vengrijoje, aiškiai pa
kartojo, kad pasikartojus su
kilimui, Rusija vėl atsiųs mas
kelių trmiją «krašto tvarkyti»
O Maskva labai dažnai mėgs
ta kalbėti apie nesikišimą į
kitų kraštų vidaus santvarką.
— Kuboje tarp vyriausybi
ninkų ir sukilėlių dar tebe
vyksta partizaninis karas Vy
riausybinlnkai neįstengia iš
gaudyti ir sunaikint! sukilė
lių, e sukilėliai aeįstengia vy
riausybės nuversti. Taip ir
eina kova
skurdan
stu
mianti kraštą. Prezidentas dik
talerius Fulgencio Batista pa
žadėjo demokratiškus rinki
mus lapkričio pradžioje.
— Belgijos sostinėje balan
džio mėn. I? d atidaryta tarp
tautinė parota, kurioje yra
Brazilijos pavilijonas pasta
tytas.
— Iš New Y©rk© praneša
ma, kad kavos tarptautinė rin
ka pagerėjo. Brazilija galės
laisviau atsikvėpti, nes Brazi
Ii jos ekspertas kol kas dar
vis kava yra paremtas.

— Užsienio pranešimais, ru
sų sputninkas, nukritęs šiomis
dienomis,
tūrėjęs nukristi,
jei nesudegė ore bekrisda
mas, Brazilijos džiunglėse.

— Amerikos vyriausybė, be
darbių skaičiui sumažinti, vie
šiesiems darbams paskyrė vie
ną bilijoną 300 milijonų dole
rių, beveik išimtinai naujų
kelių tiesimui.

— Prancūzija vėl be vyriau
sybės. Šią savaite F. Gaillard
rainisterių kabinetui par'Jamen
tas pareiškė nepasitikėjimą,
>■' įšaukė vyriausybės krizį,
Prancūzai niekaip nesusitvar
ko su Afrika. Juo toliau, tuo
daugiau reikalai blogėja. Bran
côzai tvirtina, kad Alžerija
yra Prancūzijos dalis, e patys
afrikiečiai siekia visiško išsi
laisvinimo. Susitarti trukdo
Maskvos ranka, kuri Afrikoje
per savo agentus veikia Ei
na gandai, kad prie vyriausy
bės vairo gali būt pašauktas
generolas De Gaulle, arba bus
keičiama konstitucija, kuri

—

BRASIL

daugiau galios suteiks vykdo
majai valdžiai.
— Vakarų Vokietijoje strei
kų banga, įsikišus finansų mi
nisteriui greit buv© baigta
Įdomu, kad darbininkai reika
lavo ne tik atlyginimo geres
nio, bot ir darbo valandų pa
ilginimo, iš S į 10 valandų.

— Amerikos laikraštis «Sun
day Times» rašo, kad Brazil!
j©s finansininė .krizė dalinai
yra iššaukta, sulig daugumos
pačių brazilų nuomone, del
nevykusios kavos politikos.
Vyriausybė kavos
augint©
jams garantuoja minimalities
kainas. Brazilija tarptautinėje
rinkoje nori daugiau gauti,
negu kad yra lakti na kaina
šių© metu. Kavos pasiūlymų
yra daug iš įvairių kraštų.
Visai nuoseklu, kad pirkėjas
perka iš ten, kur yra pigiau.

Ifcazilijes vyskupai aktua
liais klausimais
Rio de Janeiro kardinolas
Dom Jaime Gamara ir visos
Ri® d© Janeiro bažnytinės pro
vincljos vyskupai išleido rei
kšmingą gyvenam®}© momen
to klausimais atsišaukimą.
Laiške, sąryšyje su Luiz
Carlos Prestes arešto atšau
kimu, atkreipiamas dėmesys
į komunizmo pavojų. Komu
nizmo įtaka jaučiama ir aukš
t©*e valdžios įstaigose.
Antras gyvybinis reikalas,
tai ekonominis socialinis krizis, kuris gali privesti prie
chaoso, nepramatytų skau
džių pasekmių.
Komunistų vade Luiz Car
los Prestes priešteism nisareš
tas buvo atšauktas politikams
spaudžiant, kurie artėjantrin
kimams norėjo įsiteikti rau
donųjų šefui. kad jis juos rin
kimu metu, komunistų balsais
paremtų
Teismo buvo duotas polici
jai Įsakymas prieš keletą me
tų Luiz Carlos Prestes areš
tuoti. Kaip pats Ri© de Janei
ro policijos šefas spaudos ko
respondentams pareiškė, įsa
kymas įvykdinti buvo aeįma
noma, nes komunistų vadą
Rio de Janeire ir Sfio Paulo
estaduese buvo uždrausta are
šluoti.
Atšaukus areštą, politinių
partijų vadovybės, lyg nete
kusios blaivaus proto puolė
si prie komunistų vado. Visuo
menė šį politikų žygį pasmer
kė Ypač į komunizmo pavo
ju dėmesį kreipia Rio de Ja
neiro bažnytinės provincijos
episkopatas.
Brazilijos ekonominė pade
tis yra sunki Užsienio preky
bos balansas suvedamas su
nuostoliais. Krašto viduje pra
gyvenimas brangsta, impor
fui- nėra svetimos voliutos. In
dustrija turi didelių sunkumų.
Doleris laisvoje rinkoje paki
lo virš 120 kružeirų: Padėtis
reikalauja "neatidėliotino iš
sprendimo.

— Brazilijos studentai kad
kiek ir skelbia streiką. Daž
nai net kada jo visai nerei
kia. Štai pavyzdžiui, São Pau
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prezidentas neva
žines âmerikan

Čilės

Si© mėn. 29 d. Čilės prezi
dentas Carles Ibanez del Cam
p© buvo susitaręs su Vašigtenu atvykti Amerikon oficia
liam vizitui. Bet staigiai šio
ms dienomis pranešė, kad
nevyks del svarbių priežasčių.
Kokios tos priežastys nepasa
kė. Tačiau politikai spėja,
kad jos gali but dvejopos.
Pirma, tai, kad šiomis dieno
mis Amerikos vidaus reikalų
sekretorius įteikė parlamen
tui įstatymo projektą apdėti
didesniais muitais įvežamas
žaliavas, kaip varį ir kitus
metalus. O Čilė kaip tik dau
giausia vari Amerikon išveža.
Todėl ji šiuo atveju daugiau
sia nukentėtu Antra kaip bu
vo numatyta Čilės priėmimo
ceremoniale, prez. Eisenho
wer nebčt vykęs j aerodromą
svečio iš Pietų Amerikos pa
sitikti. Čilės prezidentas tuo
mi jaučiasi pažemintas, nes
kai lankėsi Arabijos impera
torius ir eilė kitų prezidentų,
Anglijos karalienė, pats prez.
Eisenhower vykdavo į aeroportą jų pasitikti.

Diplomat i šiai pasijanmai

Maskvoje
Rusijos vyriausybė balan
džio m. 11 d įteikė Amerikos.
Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybėms notą, kurioje pa
geidauja, kad didžiųjų kohfe
reucijai paruošiamuosius dar
bus pradėtų diplomatai, . mbazador.ai Maskvoje balan
džio m. 17 d
Minėtų kraštų
vyriausybės pranešė kad su
tokiu pasiūlymu sutinka.
Ambazadorių konferencija
būtų pirmasis etapas didžiųjų
konferencijai Po ambazado
rių turėtų susirinkti užsienio
reikalų ministerial, ir galuti
nai - vyriausybių galvos.
Kaip jau buvo nekartą ra
šyta, šita konferencija susi
tiks su dideliais sunkumais iš
pat pradžių Ambazadoriai su
lig Maskvos nusistatymo, susi
rinkę, turi pasitekinti tik kon
fereneijos v.etos, dienos nus
tatymu Taip ir del programos
visiškai nediskutuojan: num
tytų svarstyti klausimų Ki
toks nusistatymas yra Angli
jos, Amerikos ir Prancūzijos

ly medicinos mokykloj, buv©
6 svetimšaliais daugiau negu
statutu pramatyta Tuos stu
dentus atsiuntė pati švietimo
ministerija Jie yra iš Pietų
Amerikos kraštų, kurie čia
baigę mokslą, grįš, į savo
kraštus. Bet kam tai uingtelė
jo galvon streikuoti. Nai ir
sustreikavone tik S. Paulo,
bet beveik visos Brazilijos
universitetai
Viena reikalas
be jokio streiko galėjo bút
sutvarkytas, o antra - šitoks
nusistatymas prieš kaimyni
nių kraštu kolegas yra ne tik
nekorektiškas, bet nenaudin
gas, nes sukelia neapykantą.
Mat karšti temperamentai ntįs
tengia saitai spręsti.
Lietuvos navionalinč
M.Mažvydo bibliwtek^

Tarpkontinentalinė raketa paleidžiama iš Amerikes ka
riuotnenės bazės Floridoje, Canaveral, bandymas pavyko 95
procentais. Tikimasi, kad tei-aaonuklearinės raketos galės pa
siekti taikinį už 85b<) kilometrų.
Kairėje- ant stiebo pakabintas raudonos spalvos rutu
lys įspėja laivus, kad bus leidžiama raketa Ši nuotrauka bu
vo traukta iš 5 kilometrų distancijos raketos paleidimo metu.
•O»- -»O—♦♦—©S>--■♦<*—O© ©» ■o» O»

vyriausybių Jie siūlo re tik
FaUhdnks lietuviu kadi
nustatyti dienotvarkę, bet ir,
tinęs didžiosios savaitės
pareikšti nusistatymą svarsto
iHhiB klausimais. Po to rinklų
apeigas
si užsienio reikalų ministerial,
kurie turėtų prieiti prie susi
Apaštalų Sostui 1955 m. re
tarimo. \ alstybių galvos susi formavus Didžiosios savaitės
rinkių daugiau tik formalumus apeigas, buvo neaišku, ar mū
atlikt, sutartims pasirašyti
sų tradicinės įspūdingosios Di
Vakarų valstybės yra nueis džiojo Penktadienio, Šeštadie
tatyrao, jei ambazadoriai ąr ai© ir Velykų Rezurekcijos
užsienio reikalų ministerial
pamaldos dar bus paliktos ir
neprieitų prie susitarimo, tai toliau Lietuvių katalikų var
valstybių galvos nesutiktų.
du vyskupas Vincentas Padols
Kitaip siūle .Maskva Ji no kis š.m sausio 7 d raštu krei
ri, kad ir ambazadoriai, ar peši į Šventąją Apeigų kon
užsienio reikalų ministeriai gregaciją, prašydamas palikti
nesusitartų, vyriausybių viršų šias apeigas Lietuvoje ir viso
nės vis vien turėtų susitikti,
se lietuvių tautinėse parapijo
s« ar misijose užsieny. Juk ši
tie, pažymėjo tame prašyme
Lendone Adenanei
vysk. Phdolskis, ąugščiau mi
Dėtieji Didžiosios sav. šventi
Balandžio mėn 16 j Lundo
mo papročiai netik nėra prie
ną nuvyk© Vakarų Vokietijos šiugi reformuotosioms D džio
nunisteris pirmininkas Kon šios savaitės apeigoms, bet pa
rad Adenauer tartie su Angli
deda dar giliau išgyventi jo
jos vyriam-ybės galva. Busta
mis išreiškiamas Kristauskan
riamasi ekonominiais ir poli čios, mirties ir prisikėlimo pa
tiniais klausimais, tiek lie slaptis» Taigi prašoma tuos
čiančiais abudu kraštu, tiek papročius palikti ir kad Vely
apžvelgs bėndrn. tarptautinę kų Vigilijos pamaldas iš vidur
padėtį,
numatomą didžiųjų nakčio būtu leista atkelti j Di
konferenciją.
džiojo Šeštadienio vakarą po
saulėlydžio. Prie prašymo bu
— Šiaurės Atlanto Sąjunga
vo pridėtos Lietuvos Bažhytf
Europoje turės 30 divizijų ka nės provincijos 1931 m patvir
rfuomenės apginkluotos ato tinto kancionalo puslapių, lie
miniais ginklais.
čiančių minėtas Didžiosios sa
vaitės dienų apeigas, foto nuo
— Dalis Sã® Patilo miesto traukės.
vereadorių pasisakė prieš Car
Šv. Apeigų kongregacija pil
les Preatek vizitą.
nai patenkino vysk Padolskio
prašymą ir atsiuntė raštą, da
tuotą
š.m. sausio 13 d , skirtą
Kendidatu i gabernatorias
Lietuvos diecezijoms, kuria
Sąrašas dar neaiškus. Tarp me taip sako:
«J E. garbingiausiam vysku
partijų vyksta derybos. Vie
oui
V. Padolskiui, tituliariam
nas kandidatas jau tikras, tai
Larandos
vyskupui prašant,
Adhemar de Barros Taip pat
jau beveik visiškai tikras Čar Šventoji Apeigų kongregacija
vai he Pinto
(pabaiga 6 pusi)
Kai del1 Ulysses Guimarães,
Auro Moura de Andrade, nė
ra partijų galutinai nematyta.
Viena yra aišku, kad jei čia tik vienas, pavyzdžiui Carva
visi kandidatuosi», tai Adhe Iho Pinto' tai Adhemaras pra
mar de Barròs la mėjimas laimėtų. Visos .politinės parti
bus tikras.
jos ir visi kandidatai tai ge
Jei jam ©pozicijoj pasiliks rai žino.
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Lietuvos komunistu partija aštrina kova
prieš ideloginius priešus
Be «buržuazinių nacionalistų» partijai atsirado nauji priešai;
«revizíouistai» ir «dogmatistai».
(Elta) Sovietinė propagan
da nė per kelioliką metų ne
įstengė laimėti Lietuvos gy
ventojų palankumą. Komunis
tų partija savo siaurame kiau
te liko sau — liaudis sau.
Laisvajame pasaulyje gal per
maža buvo atkreiptas dėme
sys į tai, kas paaiškėjo Lietu
vos komunistų partijos X ta
me suvažiavime vasario mė
nesį. Tame suvažiavime daug
laiko buvo pašvęsta vadina
miems ideologiniams klausi
mams. Tarpe visų kitų klau
simų, kurie buvo liečiami ta
me suvažiavime, vienas buvo
ypatingai įsidėmėtinas; Suva
žiavimas davė signalą susti
printi komunistų kovą su bur
žuazinės ideologijos pasireiš
Rimais», su «nacionalistinė 
mis liekanomis», su «tautinio
komunizmo» ir «revizionisti
nėmis» tendencijom's Jei Lie
tuvos žmonių pasipriešinimas
komunizmui būtų sumažėjęs,
partija neprivalėtų aštrinti ko
vos su «ideologiniais prie
šais». Kova anksčiau buvo ve
dama tik į vieną pusę: prieš
«buržuazinius nacionalistus».
Dabar jau Lietuvos kaip irki
tų kraštų komunistams išau
go naujas priešas; tautinis ko
monizmas ir revizionizmas sa
vo pačių eilėse Tad Lietuvos
komunistų nartijos vadovybei
tenka kovoti jau dviem fron
tais, su «tikraisiais» priešais
ir su «priešais» savo pačių
tarpe
Lkp pirmasis sekretorius
Sniečkus suvažiavime pažo
džiūt pareiškė; «Lkp centro
komitetas didelį dėmelį krei
pė į tai, kad būtų nuolat kelia
mas ideologinio darbo kovin
gumas, kad visose ideologinio
darbo
srityse
būtų stiprinama kova su bur
žuazinės ideologijos pasireiš
kimais» Įdomu, kad Sniečkus
ir «reviz:o®izmą» ir «dešinyjį
oportunizmą» sutapatina su
«buržuazinės ideologijos» pa

^reiškimais. Tai jau senas
Stalin© metodas visus nuo ge
Bėralinės linijos nukrypusius
partiečius suplakti su išori
niais partijos priešais, bnieč
kui baisu ir pagalvoti, kad
Lietuvos komunistai galėtų
pradėti mąstyti ir mėginti ei
ti «tautinio komunizmo» ke
liais, kaip Lenkijos ar Jugos
lavijos komunistai. Neduoda
Sniečkui ramybės ir užsienio
lietuvių tautinės pastangos:
«Įvairias revizionistines ten
dencijas stengiasi aktyviai
skatinti t-ietuviškieji buržuazi
niai nacionalistai, išsidangi
nę į užsienius ir parsisamdę
Amerikos imperialistams. Ga
jausi yra nacionalistiniai prie
tarai. Į šiuos prietarus labiau
šiai ir stengiasi įsikibti bur
žuaziniai nacionalistai. Jie ži
no, kad autisocialistiniais ši)
kini* nepalenks į savo pusę
Lietuvos darbo žmonių Na
cionalistiniai prietarai yra tas
arkliukas, kuris turįs padėti
nacionalistams nukreipti ats
kirus darbo žmonių sluoks
nius ir ypač atskiras jaunuo
lių grupes iš proletarinio na
eionalizmo kelio į nacionali
nio komunizmo klystkelius».
Sniečkus karčiai pasisakė
ir dėl «nacionalistu kurstomų
antirusiškų tendencijų» Snie
čkui atrodo, kad «tas. kas
kursto prieš rusu tautą, kas
norėtų atplėšti lietuvių tautą
nuo rusu tautos, tas kasa duo
bę lietuvių tautai Arba su ru
su tauta, arba imperialistinė
vergovė, l etuvių tautos su
naikinimo grėsmė» Čia Snieč
ku* jau pasisakė kaip asmuo,
netekęs letuviškos saviųar
bos. kai» galutinai surusėjęs
Stalino palikuonis
Šaukdamas stiprinti ideolo
ginę kovą. Sniečkus užkliuvo
ir už
Lietuvos meaminkų.
skatindamas stiprinti juose ko
munistinę paką. kuri, matyt,
dar nėra tokia, kaip k p n orė
tų. Daug priekaištų Sniečkus
pareiškė Švietimo srities dar

Paulius Jurkus

Kregždės ant Nukryžiuotojo pečiu
(pabaiga)
Klebonas negalėjo pasigirti
savo girdėjimu. Jam visa lai
ką bažnyčia buvo pilna var
gonų balsu, tekių vienodų,
monotoniškai ūžiančių. Negir
dėjo jis ir kregždžių v
— Niekus plepi, — pyktelė
jo klebonas, - geriau dulkes
pašluostytum, jau perbristi ne
galima.
Zakristijonas žinojo, kad da
bar su klebonu ginčytis nerei
kia, nenusileis, dar prie dar
bo pristatys. O be to, jis tuoj
sumojo: pasišnekės su Bendik
tu, ir bus gerai
Ž nonės pastebėjo bažnyčio
je. kad jų medinis Kristus,
kuris buv© tiek laiko vorątin
kliu užuolaidom
apdengtas
ir dulkių apklotas, prasišvie
tė ir pralinkmėjo. Tačiau nie
kas nekreipė dėmesio į kre
gždes, kurios virš Nukryžiuo
tojo pečių ir kiaušinėlius su
dėjo ir vaikus išperėjo. Ir
Kristui buvo gera girdėti už
savo nugaros linsmą čypsė
jimą ir jausti švelnų pečių
kutenimą. Tada jis pralinsmė
davo ir šypsodavos. Toji šyusena atvedė vis daugiau ir
daugiau žmonių į bažnyčią.
Kartą, kai už jo pečiu judė
jo linksmi kregždžiukąi, štai

ga vienas žmogus sušuko:
Kristus šypsosi! Ir visi matė,
aiškiai matė Kristaus veide
malonią įsižiebusią šypseną
kaip dobilo žydėjimą. Ar tai
buvo tas senasis medinis Kris
tus? Žmonės krito kniūbste
ant žemės ir šaukė: stebuklas,
stebuklas Ir jie pajuto, kaip
voratinkliais aptrautos jų šyr
dys pralinksmėjo ir giedru
mą atėjo pas juos
Tik vienas zakristijonas nie
ko nenorėjo girdėti: visą lai
ką galvoj©, kaip čia nusikra
tyti senojo Kristaus Jau bu
vo užsakęs pas Benediktą
dievdirbį nauja bet šis pats
buvęs bažnyčioje ir girdėjęs
minios šauksmą, parėjo na
mo ir drožiamą Kristų sude
gino. Zakristijonas ir pinigų
siūlė ir kito meistro jieškojo,
lakstė, rūpinosi, naktimis ne
mitinamas, bet niekas neišėjo
Tada jis visiems kalbėjo, kad
Kristus, kur tau. nesijuokia,
tai tik davaktų išmislai. Iš to
kio seno ir suskilusio, o ne
ne, iš tokio jokios, naudos, tik
mesti iš altoriaus ir per ug
nies šventinimą Didįjį Šešta
dienj sudeginti.
Ir krautuvininkas, prie atvi
ro lange papsėdamas pypkę,
stabdė praeivius:
— Žiūrėkit, ir man® vartų

LIETUVA
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buotejams Revizionistinės ten
dencijos pasireiškiančios Vii
niaus universiteto Lietuvių Ii
teratūros katedros kai kurių
dėstytojų tarpe Net rektora
tas, esą. taikstosi tu revizio
nistinėmis tendencijomis La
bai apleistas esąs politinis idė
jinis darbas Lietuvos moky
tojų tarpe, skundėsi Snieč
kus. Silpnai esą dirbama ir
su mokytojais komjaunuoliais
kurių šiuo metu esą priskai
tomą 8 tūkstančiai Daug rim
tų spragų esą ir studentijos
ideologiniame auklėjime.

Prieš praeities veikėjų
, lizmą.

idea

Apie ideologinius trūkumus
prasitarė ir kiti suvažiavimo
dalyviai Rašytojų draugijos
pirmininkas A Venclova skun
dėsi, kad ne visi rašytojai ir
kritikai ideologiniame fronte
pasireiškę tinkamai Iš Snieč
kaus, Gedvilo. Niunkos ir ki
tų komunistų kalbų paaiškė
jo. kad Lietuvoje dar plačiai
veikia «praeities veikėju ide
apžavimas»
Kitaip tariant,
Lietuvos gyventojai ir dabar
dar neatsisako tautinių tradi
ciią. gerb:a taupos praeities
didvvrius ir, anot Niunkos,
«sudarinėja iiems tautos did
vyriu aureolę», iškelia «bur
žuazinės kultūros trad'cij«s»
ir tuo būdu temnia jaunimą į
«nacionalizmo bala»
«Labai silpnas ideologinio
darbo baras dar tebėra a*eis
tinė propaganda, materialist!
nės pasaulėžiūros ugdvmas»,
prisipažino tas pats Niunka.
Pokariniais metais žymūs dar
bn žmonių sluoksniai išsiva
davę iš bažnyčios įtakos. «Ta
čiaii dalis darbo žmonių dar
tebėra jos įtakoje Todėl ma
terialistinės pasaulėžiūros ug
dymo klausimai turi būti vi
su nartiniu organizacijų dė
mesio centre Tai yra vienas
svarbiausių mūsų ideologinio
dirbo uždaviniu... Mes turi
me rimčiau šj dėmėsi skirti
ateistinės pronagandos lygio
kėlimui, nuolat ieškoti nauiu.
veiksmingesnių šie darbe for
mų».
«Prasčiokai» nori laisvės.

J. Paleckis, Aukšč tarybos

stulpas šypsosi
Žmonės nenorėjo nusileisti
ir. zakristijono užvedžiojami,
kreipėsi .į kleboną Šis, mile
les giedodamas, juk neturi
laiko žiūrėti, ar Kristus šypso
si, ar ne. Nors ir jam kartą
lyg pasirodė, bet greičiausiai
čia kalti akiniai Jie seni ir
ir kartais mišiole visas rai
des kitaip susodina, ropojan
čia musę palaiko už pilną
gaidą Klebonas- tik tada pas
tėtei akinių pokštą, kai gaida
vis ritasi per linijas, © jis se
nu balsu išvedžioja keistas
melodijas, be to, bijojo jis ir
ginčyti, nes moterėlės juk
daug nrasimano
— Ka čia. vaikeliai, toks
senas Kristus, dar stebuklus
darys. — nubaigė, ir žmonės
pradėjo patys svyruoti, gal
tikrai akyse taip pasirodė.
Linksmos gyveno kregždės
ant Nukryžiuotojo pečių ir
vaikus augiuos. Skrisdavo par
nešti jiems maisto ir smagios
nardė virš miesteli®.
Ir kartą, kai vijosi musę,
staiga jos atsidūrė ties pravi
mis krautuvininko langais ir
išsigandę sustojo: lovoje gulė
jo Domininkas ir sunkiai sir
go.
— Ot gerai, gerai. - čirššėįo Greituoli», bet svajotojai
pagailo ligonio
— Pačiulbėkim jam, — siū
le Svajotoja.
— Nereikia joJjgliiaksminti,

Antanas Miškinis

Nėra niekur
Nėra niekur toki© mišk®, kaip mūsiškis —
Ant pušelių, kaip varpeliai, skamba šiškos.

Ir paukšteliai, kaip iš knygų, pasakyčiau,
Kai sutupia palinguoti ant šakyčių —

Tai suulba, tai sugieda, suraliuoja,
Net palingauja girelė, tą žalieji.
Nieks nematė, uegirdėjo ir nežino,
Tokio balto, toki© skambančio beržyno.
Mes atgyjam ir sušvintam atsiminę —
Mes ten, būdavo, sulaukiamo Sekminių*

Ant takų berte priberta gelsvo smėlio,
O to beržo, to berželio žalumėlis!
Linksta linksta šakytėlės pamažėle,
Kai užrauda, užkukuoja gegužėlė...

Eina vasara, praeina, kaip sapnužiai,
Pūčia vėjai ir girelė vėl suūžia.
O kai pyksta, kai įsiunta vėjai rūstūs —
Baltų pasakų prisninga ir pripusto...

prezidiumo pirmininkas, tau
tiniai nusistačiusius gyvento
jų sluoksnius net anarchistais
pavadino:
«Deja, ir dabar dar mūsų
visuomenėje sutinkami atski
ri žmonės su su anarchisti
nėmis.
individualistinėmis,
smulkiaburžuazinėmis nuotai
komis, politiniai cinikai, nu
sikratę buržuazinėmis, nacio
nalistinėmis atgyvenomis, mė
gstą plepėti apie laisvę, bet
nesugebą atskirti, kur laisvė
ir kur nelaisvė».

Pažvelgusį reklamuojamas
buržuazine* laisves, «kurios
bukapročiams prasčiokams atrodo labai patrauklios», Pa
leckiui tiesiog baisu pasida
ro. Prasčiokus iškoneveikęs,
Paleckis ir inteligentijoje ma
t© daug negerovių; «Lietuvos
inteligentijos tarpe yra ats
kirų žmonių, kurie, nepakaakankamai gerai suprasdami
partiškume principą, komu
nistinėms idėjoms priešpasta
to nacionalines idėjas».

nereikia, — čypsėjo Greitu©
lis, — jo krautuvėje netikros
svarstyklės, vyt vyt,. Jis į
knygas skolininkams prirašė.
Jis juokėsi iš geroj© Kristaus,
persisaldė ir susirgo Merei
kia vyt. vyt!
Re j Svajotoja papurtė gal
velę:
— Žiūrėk, žiūrėk, kaip jis
keučia. Jo niekas nelanko,
paeiulbėkim Ji pirmoji nutūpė
ant palangės ir pradėjo links
mai čiauškėti, Nusileidę ir
Greituolis.
Valandėlę ligonis gulėj® ra
miai, paskui pravėrė akis ir
Įsiklausė į paukščių čiurlius.
Tokie geri linksmi balsai ska
mba ausyse. Jis pasisuko į
langą ir pamatė kregždes.
Tos pačios, kurias nuvijo. O
tokios linksmos Auksine gies
mele sveikino jį. Suprato krau
tuvininkas. ko jes atskrido,
ir šokosi iš lovos.
Moteris, kuri, būdama prie
ligenio, snaudė kėdėje, išsi
gando: Domininkas pamišo.
— Gulėk, juk tu sergi, —
kalbėjo ir norėjo atgal pagul
dyti. bet šis veržėsi prie lan
go moteris šaukėsi pagalbos.
Dar negalėjo pajudėti, e štai
— vaikšto!
— Vyt vyt, — sušuko kregž
dės. pamačiusios besikeliantį
Domininką, apsivertė ore ir
nuniro. - v
— Tos pačios kregždės! —šaukė krautuvininkas prie lan

g® ir lydėjo akim, kol įskri
do į bažnyčią
Kilo gretimi namai, išgirdę
pagalbos šauksmą, manydami,
kad miršta, bėgo pás krautu
vininką ir rado jį kambary
bevaikščiojantį. Jis buv© svei
kas ligi būtų nesirgęs, ir vis
kartoj©: kregždės, kregždės...
Ir jie manė, kad ligonis pami
šo, bėgo dar kitų atsivesti.
Subėgusi visa gatvė suprato,
kad jis tikrai išgijo.
Kitą rytmetį, kai tik zakris
tijonas atidarė bažnyčią, žmo
nės plaukte plaukė. Rinkosi
miestelėnai ir tolimi kaimai,
nešdamiesi žalumynų šakeles
ir giedodami šventas giesmes.
Atėjo ir išgijęs krautuvinin
kas. Per visą vasarą jis čia
nesirodė Vos tik įsispraudė
pr© žmonės į vidų, kaip pa
matė tas pačias kregždes
ant Kristaus pečių linksmai
bečiulbančias. Puolė ant ke
lių ir šaukė:
— Palaimint®» kregždės, pa
laimintos!
Minia taip pat giedodama
klaupėsi. Išgirdęs šauksmą
bažnyčioje, zakristijonas nu
kubėjo prie krautuvininko:
— Ko šūkauji lyg daržinė
je?
— Dievas stebuklus daro.
— Hm, stebuklus. Kokius
stebuklus? Ar tas senas me
dinis Kristus gali juos pada
ryti?
— Stebuklus,
negirdėtus,
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įvairios žinios is okupuotos Lietuvos
(Iš Vilniaus radijo ir kitig šaltinių)
— (B) Mirė rašytojas Sta
sys Lanapienis-Kapnys, 62 m.
anyžiaus. Prozos ir draminiais
veikalais pasižymėjo jau prieš
kariniais laikais. («Žmonės.be
veido», «Da» ir kt.)' Kauno ir
Šiaulių teatruose buvo stato
mi jo veikalai «Kai širdis
traukia» ir «Traukinys atei
na». Liaudies teatrams buvo
paruošęs veikaliuką «Plutelė
ir pelės». 1956 m. išėjo Vil
niuje jo kurinių «Rinktinė».
Mirė Vilniuje kovo 19 d. po
ilgos ir sunkios ligos.
— (E) Lėktuvais tirpino Ne
muno ledą. Kovo 22 d. Nemu
nas ties Kaunu užsikimšo le
dais Potvynio atveju Kauno
miesto žemesnėms dalims bú
tų gręsęs pavojus.
Civilinio
ere laivyno žemės ūkio es
kadrilė skraidė virš Nemuno
ir barstė tam tikrą druskos
mišinį, kuris padėjo ledui
greičiau sutirpti. Šis darbas
buvo vykdomas 109 km. ruo
že nuo Kauno ūki Jurbarko.
Kiekvienu skridimu eskadri
lė išbarstė 4 tonas mišinio.
Šis ledo tirpinimo būdas Pa
kaityje buvo naudojamas pir
mą kartą (Seniau susikimšę
ledai būdavo sprogdinami kar
tais net su artilerijos pagelba).

lio ruožas vis dar yra užda
rytas. Matyt, ten yra svarbios
karinės sovietų bazės. — Va
saros metu tiesioginiai vago
nai eisią iš Lietuvos į Kau
kazo kurortus. — Truput} juo
kinga, kad Vilniaus radijas
kaip naujenybę skelbia parduosimus grįžtamuosius bilie
tus: «Keleiviai galės iš kart©
nusipirkti bilietus į abu ga
lus». Daugumoje pasaulio kraš
tų tokie bilietai jau seniai par
davinėjami.
— (B) Automobilio pirki
mas toks retas dalykas, kad
per laikraščius skelbia. Vil
niaus radijas kovo 17 d pas
kelbė retą naujieną, kad Pa
nevėžyje šiomis dienomis gan
ta sunkvežimių ir lengvųjų
mašinų siunta ir kad lengvą
sias mašinas nusipirkę keli
apylinkės kolūkiai. Atrodo,
kad naujų automašinų pirki
mas yra toks retas dalvkas,
kad net per radiją skelb a.

— (E) Žmuidzinavičiaus pa
veikslai geriausiai patiko. Ne
seniai užsibaigusioje visasą
junginėje dailės darbų paro
doje Maskvoje dalyvavo su
kai kuriais savo darbais ir 17
Lietuvos dailininkų. Su lietu
vių dailininku darbais susina
žino apie 700.000 lankytojų.
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Pažymėtina, kad lankytojams
geriausiai patikę lietuvišku
koloritu dvelkianti A. Žmui
dzinavičiaus peisažai. — Ir
penkiose kilnojamose parodo
se dalyvaus kai kurie Lietu
vos dailininkai. —• Dailininke
Savickio paveikslas «Pabudi
mas» busiąs išstatytas Briu
sėlio pasaulinėje parodoje.

(E) «Mokslas ir technika»,
Mokslinio techninio komiteto
prie Ministerių tarybos leidžia
mas biuletenis kovo 17 d. išė
jo Vilniuje pirmuoju numeriu.
Tai šešių lankų periodinis lei
dinys, skirtas pramonės dar
buotojams.

Kazys Binkis
V

Silkasparniai debesėliai

(E) Klaipėdos žveju mieste
lyje gyvena apie 3 00© žvejų
ir jų šeimos narių, neskaitant
vaikų Tai paaiškėjo iš pas
kelbto balsuotojų skaičiaus
per rinkimus į Aukšč. tarybą.

Debesėliai šilkasparniai
saulės blizgančioj šviesoje,
lyg ant marių baltos burės,
dangaus krištole plaukioja.

(E) Keistas partijos įsaky
mas Lietuvos kompozitoriams.
Lietuvos kp centro komitetas
paskelbė viešą kreipimąsi į
Lietuvos kompozitorius, kuria
me muzikos veikėjų pagrindi
nių uždaviniu minimas būtinu
mas «aukštais idėjiškais ir
meniškais kuriniais išreikšti
tarybinio gyvenimo, ko vos už
komunizmą turinį», Jei Lietu
vos muzikai šita įsakymą ti
krai sektų, jie pasidarytų ne
bent partijos «muzikantais»,
bent ne muzikos meno kūrė
jais.

Tolimoj pietų šalyje
tyros bangos okeano
juos pagimdė, išaugino
ir šilkais juos apkedeno.

Ir išleido į kelionę
po svečias šalis lekioti,
• o pietų vėjeliui liepė
juos lydėti ir daboti.
Ir keliauja debesėliai
kur tik nori, kur sumano,
ir po tyrlaukius klajoja
ir po plotus oKeano.

— (E) «Kiekvienas studen
tas turėtų tapti marksistu».
Toki reikalavimą statė Vil
niaus universiteto studentams
to universiteto Istorijos Molo
gijos fakulteto partinio b nro
narys Lisenkaitė «Tiesoje». Ji
reikalauja, kad «kiekvienas
fakulteto studentas, besimoky
damas universitete, taptų ma
rksistinės pasaulėžiūros žmo
gumi, butų akavus marksis
tinės ideologijos propaguoto
jas ir kovotojas».

Naktį ilsis tarp kalnynų,
rytą šypsos pasilsėję,
© paskui, kaip gulbių pulkas,
vėl išplaukia draug su vėju.

Kur ra nyks ta debesėliai,
niekas, niekas jų nežino, —
ar jie tyrlaukiuos sutirpsta,
ar gelmėse vandenyno...

— (E) Iš Karaliaučiaus į
Maskvą — pro Klaipėdą. Vil
niaus radijas kovo 17 d. pra
nešė, kad traukiniai iš Vil
niaus į Maskvą. įsigaliojus va
saros tvarkaraščiui, išvyksiu
re rytais, bet vakarais. Be to
Maskva būsianti pasiekt1 ke
turiomis valandomis anksčiau.
Būdinga, kad tiesioginiai trau
kiniai iš Kaliningrado (Kara
liaučiaus) į< Maskvą ateityje
eisią per Šilutę, Klaipėdą,
Telšius Šiaulius ir Panevėžį
Tai rodo, kad Įsručio Virba-

Shippingport miestas, atominės energijos pagaminta švie
sa apšviestas yra š Amerikoje, I ennsylvanijos estade Šio,e salėje kontroliuojama atominės energ-jos jėgainė, kuri
gamina atominę elektrą.
Pirmoj eilėj matome kontrolės sistemą išdalinant ener
giją; centralinėj daly turbina geradorius; gilumoj Kontroliuo
jamas atominis reaktorius.

gydančius, — šaukė krautuvi
ninkas.
Zakristijonas griebė krau
tuvininką už ranku, išgrūdo
pro duris ir nustūmė bažny
čios laiptais.
—- še tau! Stebuklai! To be
trūko, tu beproti!
Kai zakristijonas grįžo1* baž
nyčion. mjnia ir vargonai bu
vo nutilę, tik vienas senelio
kunigo balsas
virpėdamas
p.aukė nuo altoriaus. Saulėje
spindėjo Kristus, o virš jo
tyliai šnekučiavosi kregdžių
šeima.
Bažnyčia tylėjo, tik vienas
kunigas ramiai ir plačiai išlin
guodamas vedė:
— Vėrė dignum et justum
ėst, aequm et salutare...
> :rš Niikryžiutojo pečių tu
pėd . ui kregdžiukai klausės
seno kunigo giesmės Vienam
taip patiko tas plasdenąs ore
balsas, kad panoro pamatyti
patį giedotoją, apie kurį buvo
pasakojusi motina Iškišo iš
lizdo galvą ir giliai giliai pa
silenkė. Kunigo vis dar nesi
matė Tada da labiau išsitie
sė ir — išslydo iš savo lizdo,
ir nukrito tiesiai ant altoriaus

tarp mišiolo ir taurės.
Visa bažnyčia aiškiai matė,
kaip kregždžiukas puolė že
myn. Kunigas nutilo giedojęs
ir žiūrėjo j prisitrenkusį pau
kštelį. Zakris.tionas, kuris no
rėjo vėl išvyti sugrįžusį krau
tuvininką, alkūnėmis skirda
masis taką, skubėjo prie alto
riaus. Žmonės stumdomi šklei
dėsi iš kelio, o jis Svylančiu
veidu atidarė groteles ir bė
ge altoriaus laiptais, Visi nuš
čiuvo. tik vienos kregždės
lėkė šaukdamos čia augštyn
prie lizdo, čia žemyn prie nu
kritusio savo va;ko. Zakristi
jonas prišoko ir jau norėjo
tverti paukštelį, bet čia — at
sipalaidavo dešinioji Nukry
žiuotojo ranka, pasilenkė nuo
altoriaus paėmė iškritusi kre
gždžiūką, vėl užkėlė ant sa
vo pečių ir vėl prigludo prie
kryžiaus.
Bažnyčia valandėlę nutilo,
paskui staiga klupo su pačiu
kunigu ir šaukė:
— Hosana, hosana...
Bokšte suskambo varpai o
vargonininkas paleido švilp
ti visus vamzdžius.
Puolė
ant ke'lų ir zakristijonas, su

i

daužė kakta grindis ir čia įs
žiūrėjo į savo per triukšmą
pamestą tabokinę Prišliaužė
prie jo>, pasiėmė’ ir, mušda
masis j krūtinę, pažvelgė į
Kristų. Nūnai suprato, jei jis
daugiau priešinsis, tai praras
ne tik pelningą darbą, bet ir
vardą
Ir apėjo garsai visur apie
Nukryžiuotąjį, jo rankr, kregž
dės, kurias, jis globojo. Atpiudę žmonės matė bes šypsauti Kristų ir ant jo pečių
kregždžių šeimą. Paukščiukai
mėgino lanksčius ir stiprius
kaip irklus sparnus ir jų juo
dos. žvai os sutanėles blizgė
jo saulėje.

Nukryžiuotasis niekad dau
giau nebebuvo liūdi as ir vie
nišas.
Bet atėjo šaltas vėjas, kre
gždes sušaukė savo vaikus ir
tarė Kristui:
— Mes turim skrist, vyt,
vasaros pavyt..,

Kristus palaimino jas savo
gerom akim, ir kregždės, tariusios sudie, išskrido į toli
mus ir saulėtus kraštus.

— (E) Oškinio skąndytuvus
gamins masiniai. Žinomo iš
prieškariu ų laikų sklandytojo
konstruktoriaus Br. Oškinio
naujai pastatytas sklandytu
vas «BRO 12» buvo nuvežtas
į Maskvą ir ten visapusiai
bandomas T© pasėkoje Oški
nio sklandytuvas rastas tinka
mas masin ai gamybai
Apie
tą sklandytuvą surinkta žymi
ai geresni duomenys, negu
apie iki šiol masinai gamin
ta sklandytuvą «MAZ 15». Oš
kirio sklandytuvus gamins vi
sai Sovietų Sąjungai.
— (E) Maskva pasirašinėja
sutartis Lietuvos varau. Jau
neseniai buvo pranešta, kad
Maskva pasirašiusi sutartį su
Bulgarija dėl prieškarinių Lie
tuvos Latvijos ir Estijos pre
tenziju. Kove 7 d. tekia pat
sutartis Maskvoje pasirašyta
ir su Rumunija. Pagal ją. abi
pusės «atsisako visų Lietuvos,
Latvijos ir Estijos respublikų

liečiančių turto ir finansų pre
tenziju, kurios buvo tuo mo
meniu. kai šios respublikos
įstojo į Sovietų Sąjungą» Pro
tokolą pasirašė Sovietų Sąjun
gos vyriausybės įgaliotas fi
nansų ministério pavad. 1 D.
Zlobinas ir Rumunijos amba
Badomas Maskveje Miehajus
Dalia.
— (E) Kiaules penės ultra
violetiniais spinduliais. Kaune
įvyko Žemės ūkio akademi
jos studentų mokslinė konfe
reneija, kuriojer buvo patiek
.ta eilė darbų žemės ūkio ga
mybai didinti. Michanizazijos
ir agronomijos fakultetų stu
dentai patiekę mokslinius pro
jektus, kaip ultravioletiniais
spinduliais būtų galima pakelt
penimų kiaulių svorį. Būta ir
daugiau
pasiūlymų
žemės
ūkio gamybai kelti.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš

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 na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
Radio
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N. Butkienė.

Jonuko ir Katrytės NuotyKiai
Rugpjūčio mėnesiui įpusė
jus, miškuose atsirado grybų.
Vaikai ruošėsi grybauti.
Viena gražią d eną jie nu
tarė eiti į mišką. Buvo tyku,
nė mažiausio vėjelio Tik už
miško pasirodė mažas, pilkas
debesėlis. Dėdė perspėjo juos,
jog gali būti lietaus su per
kūnija ir žaibais.
— Dėde, mes su Katryte
d<ar suspėsim nueiti i mišką
ir grįžti,- užsispyrė Jonukas:
— pamatysi, jokio lietaus ne
bus.
— Ir man taip rodos,-- pri
dūrė Katrytė.
Dėdė nusijuokė.
— Žinai, dėde, patikrinki
me: tu lik namie, o mes su
Katryte eisim į mišką.
— Ir sušlapsite iki siūlų ga
lo,— pasakė dėdė.
— Ne, ne. Mes smarkiau
bėgsime, negu debesys.— Ims
mai suriko Jonukas ir, sugrie
bęs Katrytę už rankos, išbė
go iš narnų, neklausydamas
dėdės perspėjimo.
Jonukas nešėsi pintinėlę,
Katrytė dar sušuko:
— Palauk, aš paimsiu tin
klelį draugeliams gaudyti.
-- Tik greičiau, — ragino
Jonukas.
Bet jos raginti nereikėjo —
ji pati skubėjo Ir vaikai bė
gte nubėgo j mišką
— Aš tavęs čia palauksiu,
— sustojo miško aikštėje K a
trytė; — Čia prie upelio yra
daug drugelių. Aš nor.u jų pa
sigauti.
Gerai, o aš paieškosiu miš
ke gr^bų, — tarė Jokukas ir
vienas įlindo į mišką.
Po dideliu ąžuolu jis rado
visą pulką baravykų. Bet ue
suspėjo jis nė trijų grybų įsi
dėti į krepšelį, kai staiga dan
gus apsiniaukė, sužaibavo,
sugriaudė. Ir netrukus Jonu
kul ant galvos pradėjo kristi
dideli lietaus lašai.
— Vis dėlto dėdė buvo tei
sus, - pagalvojo Jonukas —
reikia pasislėpti po medžiu.
Audra visu smarkumu pra
dėjo siausti. Per kūnas trenkė
ir trenkė Po Jonuko kojų že
mė drebėjo. Medžiu viišunė
mis draikė-i plačios žaibų
juostos. Lijo kaip iš kibiro.
Visur patvi io Ąžuolo šakos
ir lapai mažai tesaugojo Jo
liuką nuo lietaus.
Jonukas atsiminė kad Ka
trytė liko viena prie upelio,
ir dėl jos labai išsigando.
— Ak, brangioji mano sesu
tė, kur tu dingai!
Staiga perkūnas smarkiai
triktelėjo Jonukas vos nepar
griuvę Netoli Jonuko nuvirto
didelis medis.
— Kur dabar bėgti? Kur
galima dabar pasislėpti nuo
audros, jei po medžiu nesau
gu? Kas atsitiko su Katryte?
Gal suspėjo parbėgti namo o
gal perkūnas ją nutrenkę?
Jonukas graudžiai pravirko.
— Ak. kaip bloga, kad ne
paklausėme dėdės Juk dėdė
tiesą sakė, kad vyresnių žmo
nfų reikia klausyti, jie dau
giau išmano,
Lietus staigiai ir praėjo Jo
nukas nusprendė grįžti į tą
vietą, kur paliko Katrytę
Katrytė audros metu sušla
po nemažiau už Jonuką ir
visą laiką jį šaukė. Ji įlindo
prie upelio į krumus ir išsi
gandusi su ašaromis laukė
audros galo.

Uoelis patvino Ir kai Ii-tni
nustojus lyti. Katrytė ėjo u >e
lio krantu, vandens buvo be
veik iki kėliu
Dabar ir ji
atsiminė dėdės žodžms, ir jai
buvo gėda, kad ji jo neklau
sė ir su juo ginčijosi.
— Jonuk! Jonuk! — ša įkė
Katrytė
Katryte!, — pasigirdo neto
Ii užpakaly Jonuko balsas.
Katrytė atsigrįžo ir abu
vos nepravirko iš džiaugsmo,
kad abu gyvi ir sveiki.
Susiėmę rankomis Jonukas
ir Katrytė grį?o namo. Šlapi
drabužiai lipo prie kūno. Ne
truku<' jie pamatė dėdę, atei
nantj jo ieškoti.
— Dėde! - suriko linksmai
va1 kai
Dėdė sustojo ir tarė:
— Bėkite greičiau namo
persirengti O kaip, ar daug
grybu pririnkote vakarienei?
— linksmai tęsė dėdė
nei
mostu nere.kalamas savo ne
pasitenkinimo jų elgesiu.
Dėl io vaikai dar labiau
susigėdo.

11 ėl gražiai saulu ė -vieč a:
• r į pievas žaisti k\iecm,
Katrytė
pradėjo tirpdyti
muilą vandenyj, -ii atsidėju-i
plakė putas Pagaliau sudė
jo į geldą skalbinius ir prade
jo skalbti. Staiga atsidarė du
rys. ir ant slenksčio pasirodė
Jonukas
— Ka tu čia darai. Katry
te?...
Tačiau nespėjo sakinio pa
baigti, ir baltomis lyg sniegas
putomis aptiškę Jonukas Ali
darytas langas buvo priešais
duris, ir vejas nuo lango su
didele jėga ir smarkumu vi-as
nuo skalbinių putas nunešė
tiesiog ant Jonuko.
Katrytė lyg atgijo ir sušukt t
— Sniego senis! Sniego se
n:s! Pasilik toks. Jonuk. Tu
tikras sniego senis. •*— džinu
gėsi Katrytė ir plodama ran
kutėmis pradėjo šokti
Bet Jonukas buvo nelinks
mas, vos neverkdamas jis
su riko;
— Tave sniegas man akis
ir nosį ėda
Tai pasakęs Jonukas išbė
go nosį prausti ..
Sugrįžę pas tėvelius, vaikai,
turėjo daug ką papasakoti
apie savo gyvenimą pas dė
dę vasaros metu

Y. Jonikas

LIETUVA
Lietuva — širdis senuolių žemė»:
t aliijon ji vakaruose remias,
Kutuose krivičių liūnuos grimsta,
piemos J°j Nemunas nerimsta.
i

Visas kraštas
ežerai ir upės,
Ąžuolyrio-i ežerus apsu:ę,
Ežeru salose pilys tūno,
Kadais baldę priešą pasaliną.
Čia Kernavė, Gardinas ir Lyda —
Pažymėta vis lietuvio skydą,
ŽiPuriai nuo Klaipėdos sušvitę, —
Vis kardu lietuvio aprašyta.
Viduryje — Vilniaus — miestų miestas,
Gedimino mūrytas ir šviestas,
Virš tautos iškeltas ir pagirtas,
Stovi senas, prakilnus ir tvirtas.

Čia lietuviui iš gilios senovės
Viešpatavo, rūpinos ir kovės,
Ir Birutės augo, ir Aldonos —
Lietuvaitėms pavyzdžiu malonios.

Čia janauoLai mokės vyriškumo,
Nebijot kovoj patrankos dūmo,
Savanoriais į kautynes ėja, —
Drąsa ir laisvė juos lydėjo. '
Saulė skriejo per dangaus mėlynę
Ir šviesa per tamsą kelią skynė,
Ir prabilo senos amžių knygos,
Ir suskambo naujo laiko stygos. -

BARBORYTĖ BLYNUS KEPA,i
LAÍIHW5 KEPTUVĘ TOA.g
KÀTlWÈÚS APLINK ÍÜKÁS.T

Dauguva — jau brolių latvių žemėj
Vandenų savai didybei semias,
Kur tos pačios mūsų rūtos žydi,
Kur panašios dainos darbą lydi.
&

GAL f P. 3AM NUKRIS
VISI VALGO IR. DĖKO3A,
BLYNAI TAIP, KAIP LIETU

— Koks geras dėdė. Mes
jo neklausėm,,o jis mumis rti
pinasi, mus myli.

*

*

Pavasaris Lietuvos Kaime
(IŠ MAMYTĖS PASAKOJIMŲ)

*

Štai jau mokslo metų pra
džia artinasi, reikia grįžti na
mo, laikas eiti į mokyklą.
Sukruto ir Katrytė su Jonu
ku. Katrytė nutarė išskalbti
savo lėlės skalbinius, nes nie
kas
skalbinių ne
siveža Ji atsinešė pilną pin
tinėlę skalbinių į kambarėlį,
kuriam buvo sudėti šepečiai
ir kibirai, atsinešė geldą, mui
lo ir vandens Nors buvb ne
labai šilta ir vėjas smarkiai
pūtė, bet Katrytė atidarė lan
gus ir džiaugėsi:
— Tas vėjelis net malonus.
Dirbant teks sušilti, o vėjelis
mane atgaivins ir palengvins
darbą.
Linksmai dainuodama išmo
ktą iš še mininkės dainą;
— Ei. vaikučiai, po lietaus
Kiek daug džiaugsmo bus
linksmaus.

Kai kove mėnesio pradžio
je namų pastogės pasipuošia
ilgomis ir smailiomis, žemyn
nukabusiomis, ledinėmis žva
kėmis, vaikai jau žino, kad
pavasaris čia pat, kad tuojau
baigsis šaltos žiemos viešpa
tavimas.
Saulė būna jau gerokai pa
kilusi ir vidurdienį savo šil
tais spinduliais tirpdo sniegą
ir ledą. Iš po sniego išlenda
plikos kalvų ir kalnelių kete
ros. Visur iš tirpstančio snie
go kyšo juodi kupstai. Grio
viais ir grioveliais čiurlena
vanduo
Aukštai iškilęs padangėje,
lyg vietoje laikydamasis savo
mažais sparneliais, traukia
savo pirmąją pavasario gies
melę pilkasis vyturėlis.
Soda klevuose, liepose ir
kituose medžiuose
sodriai
švilf"”i;a varnėnai, parlėkę iš
šiltųjų kraštų
savo tėviškę.

Jie savo švilpavimu tartum
prašo, kad vaikai greičiau
keltų inkilėlius, nes jau laikas
dėti kiaušinėlius ir auginti
mažus geltonsnapius paukš
čiukus O kitas tupėdamas
prie inkėlio, dėkoja už jį ir
sako, kad netrukus kyščios
iš to namelio geltonus snape
liūs jo vaikučiai.
Pavakarėje ir šiltais vaka
rais nenutrūkstamai skamba
varlių kurkianti daina.
Tvartuose nerimsta avys ir
maži ėriukai. Visi gyvuliai
jaučia pavasarį ir neri išsi
veržti laukan.
Ir vaikučiai nekantriai lau
kia dienos, kada su būreliais
avių nuo ryto iki vakaro ga
lės būti laukuose Ir štai vie
ną saulėtą dieną atsidaro avi
dės durys, ir avys su mažais
ėriukais pasileldž a į laukus.
Jas gena piemenukai. Jau kai
triai šildo ir šviečia saulė.
Žaliuoja laūkai. Nenutrūksta
mai skamba vyturėlio čireni
mas. Ant kalnelio striksi erių
kai.
Dirvoje virsta ilgos juodos
vagos. Akėčios užžeria puria
žeme ką tik pasėtus grūdus,

baltus ž:rnius
Netrukus žali
daigai išsikals juodoje dirvo
je.
Piemenukas guli aukštielnikas dirvoje ir žiūri į dan
gų, kur plaukia lengvi gelto
ni debesėliai
Kai artojai pavakare pareis
pirmą dieną arę arba pieme
nukai pargins pirmą kartą,
juos mama netikėtai perlies
vandeniu, kad javai gerai de
retų, kad ėriukai visus metus
linksmai šokinėtų, kad greiti
žirgai būtų...
Bet pavasaris nestovi vieto
je. Kasdieną jis vis puikiau
puošia laukus ir pievas; sėdus
ir girias. Žiūrėk, jau kaip var
ške nukrėstos vyšnios, raus
vai apsirengė obelys. Pievo
se geltonuoja purienos, vis
daugiau ir daugiau iš sodraus
žalumo iškyla - įvairiaspalvių
žiedelių Tikrai gražu ir gera.
Turbūt, niekur kitur nėra
tekio gražaus ir malonaus pa
vasarie kaip Lietuvoje — su
tuo nenutrūkstamu varlių kur
kimu, su pempėmis, su vytu
rėlio čirenimu, su nesibaigiau
čfomis
paukščių , giesmelė
mis...
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LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.

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

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

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

Av. Sapopemba 18-A

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

Vila Celeste

—

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Musų 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

L 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!
PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku i C. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

•ų.

PRANAS & ČIA. LTDA.

aHtmaesCTati-

Madeiras em gerai

•

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
“Endereço Telegráfico: «C A BIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo.
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
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PRACA SAO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
*
SÃO PAULO —Telefone 63 5915
į
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIU
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Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, ’$1.
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiufogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t..
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas. įjgį
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.
H
pi
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
KM

VANDENS

GARSIOJO

L I N D O Y A

IIRMÁCJ CaWOIEIRI im
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus .sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
ciefones: 51-4U19 e 51-2223
Caixa f ostal 3967

—

SAO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

IRMÃOS BAUŽYS
Rftghtrado no C. R. C, aob o n.® 551
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Rua do Orfanato, 686
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Centrai, na Junta Comercial
Pis^-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 acidenteiàs 19 horas.
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Vila Prudente

Fone 63-5294
’

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

6
..ad™ TUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

— Edmundas Bortkėvičius
su šeima pradžioj balandžio
mėn. išvyko Amerikon nuola
tiniam apsigyvenimui. Klieri
kas Algis Bortkėvičius, kuris
mokosi São Paulo kunigų se
minarijoj baigęs mokslo me
jus, irgi Išvyks Amerikon.
AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS
Įvyks gegužės 4 dieną. 9
v?il. Šventos Mišios ir bendra
šeimų Komunija kviečiami da
lyvauti vaikai, jaunimos kar
tu su mamytėms ir tėveliais.
Iškilmingas susirinkimas bus
V. Zelinos gimnazijos salėje
3 vai. p p. Meninę programą
išpildys lietuviška mokykla
ir moksleiviai ateitinikai.
— VILA ANASTAZIJOS lie
tuviams pamaldos bus kaip ir
seniau bus paskutinis mėsėsekmadienais. Perkėlimas į
trečia sekmadienį dėl kun.
Ausenkos mirties atšaukia
mas.

-— Šį ketvirtadienį įvykusia
me svetimšalių kolonijų kape
lionų susirinkime nutarta šiais
metais iškilmingai paminėti
Imigranto Dieną, pabaigoje la
pkričio Minėjime kolonijos
turi progos pasirodyti savo
menines pajėgas.

Rekolekcijos
AGUA RAZA
Balandžio 17. 18 ir 19 (ket
virtadienį, penktadienį ir šeš
tadieni) 8 vai. vakarais. Už
baigimas sekmadienį per liet,
mišias.

— Gegužės 1,2 ir 3 dieno
mis bus rekolekcijos B©m
Retlro lietuviams Pamokslai
bus salėje po švento Eduar
do Bažayčia 8 vai. vakarais
Užbaigimas sekmaoienį per
lietuviškas mišias.
NAUJA

CHORO

VALDYBA

Balandžio mėn 13 d.
metiniame
Liet.
Katalikų
Bendruomenė choro susirin
kime buvo išrinkta šiems me
tams valdyba, kuri įvj kušla
me 15 d valdybos posėdyje
pareigomis pasiskirstė sekau
čiai: pirmininkas'■ Jonas Bag

POSTAL.

371 — SÃO PAULO

džius, vice pirmininkas - Leo
sardas Mitrusis, sekretorius Nardis Anataitis, antras sek re
toriūs - Monika Jbnavičiūtė,
iždininkas - Petras Šimonis»
antras iždininkas Jonas Ba
ranauskas, ūkio vedėja - Ele
na Rinkevičiūte.
Revizijos komisijom Algis
Tamaliūnas, Eugenija Lukoše
vičiūtė, Irene Klišytė.
LIETUVIU SĄJUNGOS BRA
ZILIJOJE NARIU ŽINIAI.

Š m balandžio mėn. 27 d.
15 vai Mokoje, R. Lituania,
67 šaukiamas LSB nariu vi
suotinas
susirinkimas Bus
svarstomi Ubai svarbus Są
jungos reikalai Visų narių
dalyvavimas būtinas.
Nesusirinkus kvorumui, ei
nant LSB Įstatais, bus šaukia
mas antras susirinkimas tą
pačią diena 15 v. 30 m. ir skai
tysis teisėtu bent tiriam na
rių skaičiui dalyvaujant.

LSB VALDYBA.
RIO DE JANEIRO LIETU
VIAMS «MÚSU LIETUVA»
ORO PAŠTU.

«Mūsų Lietuvą» Rio de Ja
neiro lietuviams būtų galima
nusiųsti oro paštu, jei susitar
tų vietą iš kur prenumeratų
riams būt patogu atsiimti. Oro
paštu siunčiant «M. L» Rio
de Janeire būtų kiekvieno
penktadienio vakare, arba šeš
ta.dienio ryte Laukiame pa
čui Rio de Jiheiro lietuvių
pasisakant šiuo reikalu.
CHORO

PIKNINKAS

Gegužės mėn 1 d L K.
Bendruomenės choras ruošia
savo tradicinį pikninką Itaim,
arti São Miguel Paukšta. Kar
>u atšvęs 21 darbo mėtos. Pi
kininke bus kepamoą šuraš
kos, muzika, žaidimai. Norin
tieji vykti pikninkan daugiau
informacijų gali gauti pas
choro valdybos narius.

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 4Q4 - 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 pasiuučiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas 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

— Ši šeštadienį, sekmadie
ni ir pirmadienį, 19. 20 ir 21
balandžio prie seselių gimna
zijos salės Vila Zelinoje ruo
šiamas trijų dienų kermošius,
kurio pelnas bus panaudotas
mokyklos statybos darbams
užbaigti. Kermošiuje bus daug
vertingų premijų.

— Kun. Juozas Šeškevičius
ketvirtadienį išskrido į Porto
Alegre lankyti ten ir kitose
Rio Grande do;Sul vietose gy
venančių lietuvių.

— Balandžio mėn. 12 d. mi
rė Marija Ambrozevičiene 40
m. amžiaus Nuliūdime paliko
vyrą Povilą. Palaidota Sãe
Caetano kapuose.

— Lietuvių Kat. Moterų
Draugijos susirinkimas bus
ne šį, bet ateinantį sekmadie
nį, balandžio mėn 27 d. _ ,
— Kazimieras Ambrozevičius, kandidatas į deputatus
turi didelio pritarimo ir iš ki
tų kolonijų.
Jo kandidatūrą
pažadėjo paremti latvai, ukrai
niečiai. estai, vengrai.
Nėra abejonės, kad lietu
viai balsuos tik už savo kan
didatą Interior© lietuviai pra
šomi prisiųsti savo andresųs,
kad laiku būt galima prisiusi
cedulas bei kitos propaganda
nės medžiagos, arba pačiam
kandidatui apsilankyti. Laiš
kus siųsti šiuo andresu: Cazi

turimod|
na 30
Šiam reikrlui numatomaa^ff
ruošti vakaras. Taip pat lau
kiame ir skaitytojų piniginės
paramos raidėms įsigyti.

miro Ambrezevičius, caixa
postai 4118, Sã® Paulo Lietu
viai, mūsų garbė reikalauja
išrinkti lietuvį į São Paulo es
tad© parlamentą
— Nuo ateinančio trečiadie
nio pradės veikti nauja auto
busu linija: Vila Zelina Lar
go Tesouro. Pradžioje CMTC
pastatys linijon tik tris onibu
sus. Vėliau pasižadėjo duoti
daugiau. Šia liniją išrūpino
Sociedade Cooperadera pro
Melhoramentos de Vila Želi
na, kurios būstinė yra rua Me
rá, 195

- Agr. A, Zubris paieško.’
Katkaus kilusio iš Šiaulių,
Petro Navicko iš Kauno, Pra
no Janulio iš Meškučių.
—-Dr. Arnaldo Febnanas jau
kuris laikas yra suorganiza
vęs naturalizuotų Brazilijos
piliečių teisėms ginti ir pra
plėsti, kuri vadinasi «Liga Pro
Direitos dos Brasileiros Natų
ralizados», kurios raštinė yra
Rua Cons. Crispiniano. 20 - 8
andar, conjunto 811 §’4 Ši or
ganizacija. per savo draugus
parlamentarus yra įnešusi į
parlamentą svarbų įstatymo
projektą, kurį priėmus natų
ralizuotų Brazilijos piliečių
teisės beveik bus tos pačios,
kaip ir Brazilijoj gimusių
Deputatams, dirbantiems už
minėto įstatymo pravedimą
pagerbti. Dr. Arnald© Felma
has ruošia vakarienę, Auto
mobilių Klubo patalpose, ba
landžio mėn 23 d. 20 vai N©
rintieji dalyvauti gali praneš
ti savo vardą telefonu; 355424 arba 34-0870
— «Mūsų Lietuvai» yra bú
tina įsigyti naujos raidės, nes

Alia 4l-|o» TAOTsrčiAi:
LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILIJOJE Š. M. GEGU
ŽES MÉN 19 d Mokoje, Rua Lituania, 67 ruešia įdėmų
KONCERTĄ BALIŲ.
Programą atliks mūsų Kolonijos jaunos meninės jėgos
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas
į meną ir save atsilankymu padrąsinsim juos tolimes
nei pažangai.
Šokiams gros puikus orkestras. Taip pat galėsit®
skaniai lietuviškai pasivaišinti.
Koncerto baliaus pradžia 29 vai. ir pabaiga 4 vai ryt®.
Tad visi į Sąjungos Koncertą balių!

Laiškai: J. Tumesai, W. Urba
navičiui P. Šukiui, M. Sejūnie
nei, A. Kairiui, J. Skorupskiui, Ang. Dirsytei, Anai M
ricaite, Jadvygai Braknienei,
Pr. Zagorskienei.
— «Mūsų Lietuvos» ruošia
mo vakaro vaidinimą — ko
mediją «Moterims neišsimeluosi» režisuoja Jonas Bagdžius.

(pabaiga iš l:pusl.)
PATVIRTINTOS LIETUVIŲ
TRADICINĖS DIDŽIOSIOS
SAVAITĖS APEIGOS

Šventojo mūsų ganytojo pe
piežiaus Pijaus XII suteiktą
ja jai galia, atsižvelgdama į
Lietuvos tikinčiųjų papročius
kurie nė kiek neprieštarauja
atnaujintoms Didžiosios savai
tės apeigoms, mielai leidžia,
k-id lietuviams, kur jie bebí»
tų (būtent, Lietuvėje ir už Lie
tuvoii ribų visose vadinamose
«tautinėse» parapijose ir ten,
kur pagal Apaštališkąją K©ns
titueiją «Exsul Família» vei
kia tautinės lietuvių misijos)
Velykų Vigilijos apeigos ne
išimties keliu, bet pastoviai
būtų galima pradėti anksčiau,
tačiau n® «prieš temstant ar
tikrai ne prieš saulės nusilei
dimą» (žiūr. Ordinationes et
Declaratienes circa OHS1 diei
1 Februarii 1957, V. 19, b): vi
sa kita atliekant, kaip nusta
tyta. Kas tam potvarkiui prie
šinga, neturi galios».

(Pasirašė): C. Kard. Cieognani
Šv. Apeigų kong. prefektas
Arkiv. Carinei,

Kongregacijos sekretorius
«r..x
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JAU IŠ ANKSTO

RUOŠKI

TĖS Į «MŪSŲ LIETUVOS»

vàfaim,

Jei dar neturi PRAIA GRANDE sklype, tai jį gali

įsigyti patogiomis sąlygomis, gražioje vietoje, kur yra
»
įvestas, vanduo, elektra ir telefonas, prie

AX'

■

.• •

Kuris įvyks gegužės mėn. 17
d Vila Zelinoj, gimnazijos
salėje.

SUARÃO
Arti geležinkelio stotis, bažnyčia, kinas.

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR

Daugiau informacijų kreiptis į «Musų Lietuvą».

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičlaus
įdainuotas, palydint Radi© Gazeta ©rkestrui lietuviškų
dainų plokšteles su šiemis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė, Oi kas?, Bernužėli nesveliok, Stasys.
Plekštelės gaunamos pas:
Al. Vinkšnaitį, R. Barão do Pirai, 65, V. Zelina, J.
Kaseliūną, R. Bara© d® Pirai 194, V. tusia, Rua Camė
1Ü52, Mokoje; pas mokyt St. Kubiliūną V. Anastaeio ir
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.

ESCJĮITCRIO CCNTAEIL
NA fCIMENTC
Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiūak-ymus, perleidimus, komercines
ir industrial!nes apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymas ir tei
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejadom© turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tei. 08-2W - S. Paulo

RUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir va
sariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės,.pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.
Gavėjas namokà nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo.
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SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

(prasideda iš A v. Zelina, 595)

SKAITYK
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