
Jornal Litua.no «NOSSA LITUANIA» 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. José Ferreira Carrato

SAVAITĖMS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

ADRESAS:
AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371 

SÀO PAULO
ATSKIRO NUMERIO KAINA

CR.$3,00

N R : 462 ;19)

(Pavergtųjų tautu, atstovai ÍJpéja
J^a i J vu o J iu4 Va

PET SEIMO SPECIALI SESIJA STRASBURGE

(Elta) Balandžio 25 d. Stras 
burge, Laisvosios Europos Ko 
legijos patalpose, prasidėjo 
Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo ketvirtoji speciali sesi 
ja. Prieš pradedant posėdžius 
buvo pusiau stiebo pakeltos 
Lietuvos, 1 atvijos, Estijos, Leu 
kijos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Bulgarijos 
ir Albanijos tautinės vėliavos, 
grojant tų kraštų himnus.

Sesiją atidarė PET genera 
linio komiteto pirmininkas Dr. 
V. Masens (I atvija) Paverg
tųjų tautų atstovus jau pačio 
je pradžioje pasveikino Graff, 
provincijos prefektūros vardu, 
Strasburgo burmistras Ch Al 
torffer (nurodydamas į elzasie 
čių simpatijas pavergtiesi
ems). Strasburgo vyskupo var 
du Msgr. Mauer Europos Ta 
rybos vardu Golsong. JAV 
konsulas Strasburge Thom
son, Laisvosios Europos komi 
teto atstovai 1 eich irHolmec 
f rancūzijos senato atstovas 
Renė Radius pareiškė savo 
įsitikinimą, kad soviėtų sieki 
mų atžvilgių, galų gale, ir 
prancūzai ataižadėsią iliuzijų. 
I avergtųjų >eimą sveikino 
raštu eilė žymių politikų, jų 
tarpe: Amerikos senato átsto 
vas Humphert, JAV atstovų 
lūmų atstovai Kelley ir Ben
tley, atstovų rūmų daugumos

POLITINIS ATENTATAS PRIEŠ EGZILINES OR
GANIZACIJAS MUENCHENE
SPRCGO PASLAPTINGA KNYGŲ SIUNTA

(Elta) Balandžio 18 d. Muen 
chene, kur turi savo būstinę 
viena ukrainiečių organizaci
ja, įvyko sprogimas. Žmonių 
aukų nebuvo, padaryta tik ma 
terialinių nuostolių.

Minėtos dienos popietį paš
tu atėjo knygų siunta ádre 
suota ukrainiečių laikraščio 
vyr. redaktoriui Daniliui Čai 
kovskiui. Siuntą priėmė jo se 
kretorius ir ruošės išvynioti, 
bet pastebėjęs, kad siunta ne1* 
siųsta iš Frankfurto, susilaikė. 
(Savo laiku siuntinys, atėjęs 
iš Fiankfurto į Muenchenn.nu 
žudė slovakų veikėją Matų 
Čemarką ir dar vieną pašali 
nį asmenį). Gautąjį siuntinį 
nunešė atsargumo dėliai į tų 
namų rūsį, kur yra spaustuvė. 
Čaikovskis ten atsargiai atri 
šo raiščius ir pastebėjo, kad 
viduje yra knyga antrašte: U- 
krainiečių emigracijr, iš e;sta 
1938 metais Pragoję. Staiga jis 
ir kiti dalyviai pamatė, kad 
knygos viršelis ėmė keistai 
raitytis, automatiškai atsis
kleisti. Trys dalyviai ukrai
niečiai. knygos siuntą palikę, 
spruko kuo greičiausiai iš rū
sio, bet toli nenubėgus įvyko 
sprogimas tačiau ne labai 
smarkus. Tik mažai suardy
mų padaryta. Spėjama, kad

SÂQ PAULO — BRASH.

lyderis J. Me Cormack ir ma 
žumos lyderis J. Martin Jr., 
JAV atstovų rūmų pirmininkas 
Th. E. Morgan, Amerikos jung 
tinių profesinių sąjungų pirmi 
ninkas G. Meany, Fed. Vokie 
tijos parlamento vice-pirmi
ninkas prof. Carlo Schmidt, 
Tarptautinio komiteto krikš
čioniškai kultūrai ginti Vokie 
tijos sekcijos atstovai Dr. A. 
Ruppert, gen. sekr. G. Jasch- 
ke ir kt. •

Atidarydamas posėdžius, dr. 
Masens dar pareiškė kad 
PET veiklos uždavinys yra 
grąžinti laisvę ir nepriklauso 
mybę pavergtoms Europos 
tautoms Sovietai siekią susil 
pninti laisvojo pasaulio gyny 
bines pajėgas, išgauti status 
quo pripažinimą ir laimėti sa 
vo puolimams naujas pozici
jas Įtampos atslūgis galimas 
pasiek i tik pašalinus svarbiau 
sias kliūtis, būtent grąžinus 
laisvę pavergtoms Europos 
tautoms.

Sesijos darbotvarkėje .buvo 
tokie punktai: 1) Tarptautinė 
padėtis ir pavergtosios tautos. 
2) Europos integracija ir Eu
ropos Tarybos politika. 3) 
Sovietų kolonializmas. 4) Eu 
ropinė Žmogaus teisių charta 
ir pavergtieji. 5) Vengrų klau 
simas.

sprogmenys nebuvo pakanka
mai gerai užtaisyti 19.6 me
tais, Čermako atveju, spiegi
mas buvo toks smarkus, kad 
nužudė du žmones ir suardė 
pašto įstaigos įrengimus

Muencheno policija, žinoma, 
tuoj pradėjo tardymus. E et ji 
jokių paaiškinimų dar nepas
kelbė.

Ukrainiečių laikraščio rcdak 
ciji paskelbė, kad jos nuomo 
ne čia tu: i na reikalo su bol-

Š Amerikos skraidantis «džypukas», kuris per valandą 
gali nuskristi 150 kilometrų ir vertikaliai nusileisti ir pakilti. 
Jis lengvai gali važinėti siauiorais miestų gatvėmis tarp dan
goraižių. Jis naudojamas ar-.ilerijos žvalgybai ir kitiems rei
kalams. , (USIS)
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Š Amerikoje. Iowa universiteto moksiiniukas sustato mi- 
niatūrini gravuotoją juostelėj . kuris bus paleistas erdvėn su 
sekančiu dirbtinu satelitu. Jis naudojamas kosminiams spin
duliams tirti Jo svoris tik pusė svaro Diame ras - pustrečio 
colio, sufabrikuotas iš labai lengvos medžiagos Įdomu, kad 
juosta automatiškai išgravuojama ir vėl iš nauja jgravuoja- 
ma ir tą įgravavimą žemėje priima specialiai pastatytos sto
tys. (UòIS J

(E) Telegramą NATO orga
nizacijai ryšium su jos konfe 
rencija Kopenhagoje pasiuntė 
t EI Seimas strasburgo sesi
jos metu. abrėžiama, kad 
taika ir saugumas gali būti 
užtikrinti tik tuomet kai pa
vergtosioms tautoms duodama 
pačioms apsispręsti.

— Bitininkų ir sodininkų 
suvažiavimas įvyko Vilniuje. 
Platų pranešimą tais klausi
mais padarė ūkio ministério 
pavaduotojas Kriaučiūnas.

— Kauno Čiurlionio vardo 
dailės muziejuje atidaryta kil 
nojamoji dailininkų darbų pa 
rodą. Čia savo darbais daly
vauja įvairių sovietinių respu 
blikų dailininkai.

ševikinių agentų žygiais ku
rie jau ilgoką laiką stengiasi 
Rytų Europos emigrantus iŠ 
vienos pusės įbauginti o iš ki 
tos pusės juos vilioti.

— Klaipėdoje pastatytas 
naujas žvejibos 'aivas - šaldy
tuvas «Pal. nga» balandžio 24 
d, išplaukė į savo pirmąją 
kelionę Netrukus Klaipėdos 
laivų statykloje būsiąs nuleis 
tas dar vienas toks laivas.

—- Kazių Rūdos girininkijo 
je šį pavasarį bus pasodinta 
22 ha jauno miško. Jau paso 
dinta 4 ha pušaičių Gretimo
se girininkijose taip pat vyk 
domi miškų atželdinimo dar
bai. Didinami daigynų ir me
delynų plotai.

— Naujas mokslinis tyrimo 
institutas organizuojamas piie 
Švietimo ministerijąą Institu
te dirbs pasižymėję pedago 
gikos specialistai tus nagri 
nėjami liaudies švietimo, pe
dagogikos teorijos, mokyklos 
vystimosi istorijos ir kiti klau 
simai Institute veiks įvairūs 
sektoriai: Pedagogikos ir psi
chologijos kalbos mokslo, li
teratūros ir istorijos, politech 
ninio mokymo ir kiti, i rie ins 
tituto veiks speciali bibliote
ka. įvairios laboratorijos ir 
eksperimentinės dirbtuvės

— Kauno Medicinos institu 
to dir. prof Januškevičius 
kartu su Sovietų Sąjungos 
mokslininkų medikų delegaci 
ja išskrido į JAV, dalyvauti 
tarptautiniame kongrese Vi
dai,s medicinos klausimais.

IR N. KRUŠČEVUI GRESIA
PAVOJUS

Sovietų Rusijos politikos 
specialistai tvirtina, kad kilę 
i i< ( loginiai ginčai komunistų 
fronte, aukščiausio laipsnio 
pas’ekė, kai Kinijos komunis 
tai užsipuolė Jugoslavijos Ti
to "i as užsipuolimas daugiau 
liečia, kaip žinovai tvirtina.

XI METAI

Kruščevą ir Gomulką negu 
patį Tito. Komunistų fronte 
grumiasi senosios Stalino lini 
jos gynėjai su revizionistais, 
iš kur atsirado ir vadinamas 
tautinis komunizmas. Tų revi 
zionistų eilėse yra Kruščevas 
ir Gomulka. Jų padėtis nėra 
tokia stipri, del vidaus kovų, 
kaip iš šalies atrudo.

RUSIJOJ LAUKIAMA NAUJO 
«VALYMO»

Savo padėčiai sustiprinti 
Kruščevas ruošia naują valy
mą. Numatomų aukų sąraše 
yra Malenkovas paskirtas ga 
Ritiniam su niekinimui, Moloto 
vas, Kaganovičius, Čcpilovas. 
Del vidaus sunkumų dabar 
pats Kremlius nori nustumti 
tolimesnei ateičiai valstybių 
galvų konferenciją-

— Argentinoj pirmas nau
jos vyriausybės žingsnis buvo 
paskelbimas plačios amnesti
jos. Dalis pabėgusių užsienin 
politikų jau grižo, i eronas 
taip pat mano pasinaudoti 
amnestija ir grįžti kraštam

ŠIAURĖS ATLANTO SĄJUNGA 
AIŠKIAI APSISPRENDĖ

Gegužės mėn. 5 7 d., Dani
jos sostinėje posėdžiavo Šiau
rės Atlanto Sąjunga (NATO), 
kurią sudaro 15 valstybių už
sienio reikalų ministerial. Kon
ferencija pavyko, nes visais 
svarstytais klausimais prieita 
vienodo ir aiškaus nusistaty
mo Nato sąjunga nėra vien 
karinė, bet taip pat ekonomi
nė. ypač kreipia dėmesio į 
tarptautinę prekybą ir uzmez 
girną artimesnių ryšių su atsi
likusiais kraštais

Kai dėl Sovietų Rusijos,tai 
Nato susirinkimas konstatavo, 
kad Rusijos elgesys privedė 
prie nusivylimo ir tuo pačiu 
prie tarptautinės padėties ap
sunkinimo Didžiųjų, susirinki
mas yra pageidaujamas ir nau 
dingas, bet nėra vienintėlė 
priemonė tarptautinėms pro
blemoms išspręsti.

Nato pasisakė ir del didžių
jų būsimos konferencijos pro
gramos Frogramos nustaty
mas nėra vien Kremliaus pri
vilegija, dėl jos turi teisės pa
sisakyti ir Vakarų valstybės. 
Nato paremia Amerikos ir An 
glijos užimtą poziciją. Darbn- 
tvarkėn siūlo įrašyti nusigin
klavimo kontrolės ir Vokieti
jos suvienijimo klausimus.

— Prancūzija šiomis dieno 
mis turės naują vyriausybę, 
kurią organizuoja Pleven. 
Š os vyriausybės sudėtyje ne 
bus nė vieno tų ministerir, 
kurie y a ^alininkai jėga tvar 
kyti Arželijos reikalus. Arže 
Ii jos nėr ir urnai Prancūziją 
ekonomiškai pribloškė. Yra 
pavojaus, kad kai kurie pro- 
ouktai bus racionuojami, kaip 
gazolinas, alyva, šilkas ir kit 
Naujai vyriausybei teks dir
bti labai nedėkingose sąlygo
se.

SKAITYK IR PLATU. K 
«MŪSŲ LIETUVA»

Lietuvos nacionalinė
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Prasidėjo byla prieš gestapininkus, kaltina 
mus nužudymu 5.500 Lietuvos gyventoju

10 KALTINAMŲJŲ, APIE 220 LIUDININKŲ. - BYLA TRUKS
3 MĖNESIUS. -r VYRIAUSIAS KALTINAMASIS: BUV. KLA!- 

PĖDOS GESTAPO VIRST I KAS.

(Elta) Balandžio 28 d. Ulme 
(Wuerttenberge) prasidėjo di 
džiulė baudžiama byla prieš 
10 asmenų, kurie kaltinami 
dalyvavę 5.500 Lietuvos gy
ventojų nužudyme 1941 me 
tais, kai karo pradžioje hitle 
rinė kariuomenė įžygiavo į 
Lietuvą.

Vyriausias kaltinamasis yra 
buv. Klaipėdos policijos direk 
torius Gerhard Fischer-Schwe 
der (54 mt) Tasai žymus ges 
tapininkas po karo buvo pa 
keitęs savo pavardę ilgą lai 
ką valdininkavo. Kurį laiką 
buvo pabėgėlių stovyklos vir
šininkas Uline. Niekam iki to 
laiko neatėjo j galvą, kad tai 
galėtų būti «stambi žuvis»kru 
vinoje hitlerinėje istorijoje. 
Kai jį iš tų pareigų Ulme at 
leido išsidavė jis visai nerei 
kšmingu žygiu: Skundės dar
bo teisme dėl tarnybos ir ai 
gos Valdžios įstaigos, žiūrė 
damos jo skundą, ėmėnarplio 
ti ir jo tarnybinę praeitį ir at 
sekė siūlą iki jo gestopinių 
pareigų Klaipėdoje, po to kai 
Hitleris tą kraštą jau buvo pa 
siėmęs) Užvedus tardymą, pa
aiškėjo visa virtinė faktų, ku
rie jį sunkiai apkaltino.

Jis ir jo bendrininkai 1941 
m. karo pradžioje dalyvavo 
Hitlerio klikos suplanuo oje 
akcijoje «sutvarkyti žydų ir 
komunistų klausimą Byloje 
eina apie maždaug 5500 Lie
tuvos gyv ntojų kurie buvo 
«sutvarkyti», kitaip tariant nu 
žudyti Bet kliuvo netik žy
dams ir komunistams, o ir ši 
aip hitlerininkų nepageidauja 
miems asmenims tautiniai nu 
sistačiusieras lietuviams ir pa 
tiems vokiečių tautybės žino 
nėms. Fischer-Schweder ir jo 
bendrininkai Klaipėdoje, Til
žėje ir kitur, pagal kaltina
mąjį aktą siautėjo plačiame 
Lietuvos pasienio ruože. Lie
tuvos žmonių naikinimo būdai 
buvo žiaurūs Sauvališkai be 
teismo ir kaltės pasmerktieji 
mirti žmonės patys turėjo iš
sikasti sau duobes,-išsivilkti 
visus savo drabužius ir tada 

buvo prie atvirų duobių sušau 
domi. Masinės žudynės vyko 
ypač tarp birželio 24 dienos 
ir liepos 15 dienos (1941 mt). 
"Kartu'su Fischeriu Sctiwe- 
du kaltinamasbuv. Tilžės ges 
tapo įstaigos vedėjas Hans 
Joachim Boehme, Tilžės sau
gumo apygardos vedėjas Wer 
nėr Horsmann ir septyni kiti 
buvę pareigūnai, į kuriu tar
pą yra įpainiotas ir vienas lie 
tuvis (buv. policijos valdinin 
kas).

Bylai ruoštasi labai ilgai 
Kaltinamasis aktas apima ke 
lėtą šimtų puslapių. Ir teismo

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
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 na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

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

N Ak U J I E N A !
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas 

^«Gintaras». kurio pirmas numeris išėjo š m. lapkričio 
menes o pradžioje

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėu. 
gausite nemokamai «Gintaras» vfenintėl s P. Ameriko
je lietutiškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viUelu

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina j visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300,00

«.Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:

Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel. 31 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postai 7988 — São Paulo

ir prokurorų sąstatas yra sus 
tiprintas, kad vienam kuriam 
nariui iškritus bylos svarsty
mą nereiktų pertraukti Žino
ma yra ir eilė gynėjų. Ir kai 
tinamieji ir kaltintojui prista
tė šimtus liudininkų Viso iki 
šiol numatoma teismo eigoje 
apklausinėti apie 200 liudinin
kų. jų tarpe ir eilę lietuvių. 
Dalis liudininkų gyvena už
sienyje. Kai kurie parodymai 
duo i po priesaika jau iš an
ksto, tad tie liudininkai į teis
mo posėdį nebeatvyks. Yra 
pakviesta ir eilė ekspertų Da 
lis kaltinamųjų laikomi kalė
jime jau antrus metus. Tai bus 
viena stambiausių bylų poka
rinėje \ okletijoje.

Magdalena Vinkšnaitienė

SUSITIKIMAS
Susitikau tave pievos takely — 
Ir apsikabinome be žodžių... 
Ir, tary .um brangenybių dėželę. 
Anas dienas tu man atvožei------

Ir pamačiau - balti drugeliai skraido, 
Ir žieduose supasi gegužiai...
Mamyt, imčiau tavo žvilgsnį atlaidų!
Jutau — palinkus tu. ir palūžus------

Ir vėliai tu man veidą švelniai glostei — 
Ir beržus girdėjau tyliai šlamant----- -
Ak, suvirto man dienos keistom klostėm.., 
Neatsisveikinau .. atleiski, mama — —

Ta pati pieva, takelis ir smilgos —
Tik metų jau tiek daug nužydėję...
Ir vėl.. nutrūko sipuo gijos ilgos — 
Išskyrė... palaimint nesuspėja!.

São Paulo, 1958.

— Lietuvoje nepaprastai su
mažėjo Lietuvos žemės ūkio 
gamybos vaidmuo.

Šumauskas patvirtino fak
tą, kad. palyginus su pramo
nės gamyba . ietuvos žemės 
ūkio gamyba besudaro tik 
menką krašto gamybos dalį. 
Praėjusiais metais kolūkių pa
jamos sudariusios 1 milijar 
dą ir 74 milijonus rublių. Nors 
į tą skaičių neįeina vadinamų 
tarybinių ūkių gamyba, vis 
dėlto iš karto pasidaro aišku, 
kad žemės ūkis, palyginus su 
kitomis ūkio šakomis, yra ne
paprastai atsilikęs, kitaip ta
riant žemės ūkio gamybos 

vaidmuo viso krašto gamybo. 
je .yra labai sumažėjęs. Sovie
tiniai šaltiniai teigia, kad Lie
tuvos pramonės gamyba 1957 
metais viršijusi 9 milijardus 
rublių Išeina, kad kolūkių ga
myba besudaro tik devintąją 
(1alį pramonės gamybos. I ie
tuvos ūkio struktūra žymiai 
keičiasi.

— Popierius iš Lietuvos. Di 
džiajai sovietų enciklopedi
jai, kuri leidžiama Maskvoje, 
popierius gaminamas Lietu
voje.

Krikščioniškoji
1. KRIKŠČIONYBĖ

Senas demokratijos vardas. 
Jis gimė dar prieškrikščioniš
kaisiais laikais Stabmeldiško
ji Graikija - jos motina ir sa
vo motinos respublikoms ji 
pradėjo tarnauti Stabmeldiš 
koji demokratija - gležna ir 
neturininga nors patraukli - 
ir tuomet jau daug kam vilčių 
kėlė. Tai buvo žiedas be kva
po, forma be turinio.

Kas gi buvo anų laikų pir- 
mykščioji demokratija? Etimo 
loginiai - žmonių valdžia - de 
mos kratein. Praktikoje iš tų 
rėmų ji neišėjo. Dargi ir ta 
žmonių valdžia buvo labai ap
rėžta. Ne visi žmonės buvo 
žmonės. Vergija ir demokra
tinėse respublikose klestėte 
klestėjo. Moteris žmonių veis
lei nepriklausė. Vaikas buvo 
nuo tėvo valios visiškai pri
klausąs daiktas. Už jo gyvy
bės siūlo nutraukimą jis prieš 
nieką nebuvo atsakingas De
mokratija nedaug atmainų įne
šė į anų laikų pasaulį Tiesa, 
ir aname senapie pasauly at 
sirasdavo brolių grakchų, ku
rie kėsindavosi vargstančiam 
pasauliui palengvinti vargų

M. Krupavičius

Dem.o-ratija
IR DEMOKRATIJA

naštą, bet ir jie ne demokra
tinių motyvų* skatinami tai da
rė Grakchai ne demokratijos 
padaras ne jos auklėtiniai

Su tokia demokratija krikš
čionybė parėmė aną senąjį 
pasaulį Krikščionybė atnauji
no pasaulio veidą - renova- 
vit faciem t e r r a e. Tas 
atnaujinimo procesas vyko 
laipsniškai, kaip laipsniškai 
krikščionėje pati žmonija. Ji 
davė visoms gyvenimo sritims 
naują kryptį ir naują turinį 
Naują turinį davė ir toms for
moms, kurias pasisavino iš 
stabmeldystės. Ir demokratija, 
iš krikščionybės mokyklos išė
jusi, suskambėjo kitokiais bal 
sais ir plačiu meilės glėbiu 
apglėbė visą žmonija b e išim 
ties. Nei graiko nei žydo, 
nei vergo, nei laisvojo, nei 
moters, nei vyro jai nebuvo. 
Puvo tik Dievo Tėvo lygūs 
vaikai, kurie lygiomis teisė
mis galėjo naudotis visomis 
Dievo duotomis gėrybėmis. Ir 

„ dėlto Gayraud daro visai tei
singą išvadą, sakydamas, jog 
«moderninė demokratija savo 
esmine koncepcija ir pagrin

diniais dėsniais yra išplauku
si iš tikėjimo Dievu, kaip vi
sų žmonių tėvu, ir iš krikščio
niškosios brolybės dogmos. 
Demokratinė lygybė yra Kry
žiaus medžio vaisius • ( es 
Demokrates Chretiens, Paris, 
1899, psl 28). «Demokratija yra 
faktas, pažanga. Evangelijos 
pasėka» (ten pat 9 psl)

Tai pasako ir visa eilė žy 
mių pasaulininkų, kurie su tuo 
klausimu susidūrė, jį studija
vo ir savo žodį tuo klausimu 
tarė ragal buv. JAV prezi
dentą Roose veltą (1939 m.sau
sio mėn. 4 d kalba>: «demo
kratija yra žmogaus asmens 
gerbimas, laisvė, geras tarp
tautinis pasitikėjimas, turįs 
tvirčiausius pagrinius religi
joj. Religijai demokratija duo
da geriausių garantijų». JAV 
buv. viceprezidento Wallase’o 
teigimu «demokratijayra krikš 
čionybės vienintelė ir tikra iš
raiška». Žinomas filosofas Berg 
sonas (nekatalikãs, priėjo iš
vados, kad «demokratija savo 
esme yra e vangeli ška, o jos 
variklis - meilė».

Geriausio mūsų laikų filo
sofo Jokūbo Maritaino teigi
mu, «demokratija susiformavo 
tik evangeliškojo raugo vei
kiama. Demokratinis pasistū
mėjimas ansireiškia istorijoj, 
kaip evaagėliškos inspiraci 

jos manifestacija laiko tėk
mėje».

Didžiausias mums autorite
tas - Šv. Sostas Roma 1 o c u 
ta - causa f i ni ta, jo žodis 
mums sprendžiamas, kad ir ne 
e x cathedra tartas Ben
dra popiežių mintis kalbamu 
klausimu - demokratija 
y ra ti e k s veika ir tikra, 
kiek remiasi krikš čiony 
be. I eonas X II. kalbėdamas 
prancūzų darbininkų maldi
ninkams (i899 X 8) kiek ki
tais žodžiais tą mintį taip iš
reiškė: «jei demokratija pa
norės būti krikščioniška, ji 
duos jūsų tėvynei laimės, ge
roves ir taikos ateitį». Vadi
nasi, demokratija tiek tik pras
minga ir naudinga, kiek yra 
krikščioniška Iš to aiškėja 
mūsų «katalikiškų naujovinin- 
kų», norinčių ir demokratiją 
ir bendrai politiką padaryti 
aideologine, teigimo - «demo
kratija atsirėmusi! de oi o gi
jos, nėra demokratija» - ver
tė Jis yra griežtai priešingas 
popiežių mokymui.

Buv. Tarptautinio Darbo Biu 
ro prie Tautų Sąjungos pir
mininkas, socialistas Albertas 
Thomas, enciklikos «Quadra
gésimo anno» paskelbimo pro
ga, savo kalboje taip yra pa
sakęs: ”Aš noriu priminti tą 
labai didelį vaidmenį, kurį 

krikščioniškasai mokslas su
vaidino vergijos panaikinime 
laipsniškam darbininkų išva
davime ir t. t. Ar reikalinga 
priminti, kad krikščioniškoji 
tradicija kas kartą vis st prė- 
ja ir stiprėja? Ar reikia pri
minti, kad naujosios encikli
kos mintys duoda milžiniškos 
pagalbos toms pastangoms, ku
rios visų darbininkų vieningai 
dedamos išpildyti taikos su
tarties XIII daliai” kurioje kal
bama apie darbo sąlygų pa
gerinimą. (H. du Passage. So- 
cialisme et Catholicisme so
cial. Paris, 1938, 50 p.). Kitas, 
mums visiems gerai žinomas, 
socialistas, dabartinis Angli
jos min pirmininkas Attele, 19 
45 m. JAV parlamente par.eiš 
kė, kad “pasaulis išsigelbės, 
tik sugrįžęs prie Evangelijos 
dėsnių”. Tuo būdu, ir žymūs 
socialistai, unisonu su popie
žiais ir katalikais bei objek
tyviais nekatalikais, tvirtina, 
kad pasaulio sudemokratini- 
mas - krikščionybės nuopel
nas, kad tokių milžiniškų lai
mėjimų galima pasiekti tik 
krikščioniškosios demokrati
jos pagalba, kitaip tariant, tos 
demokratijos, kuri yra pagrįs 
ta ir persunkta Evangelijos 
dėsniais ir dvasia.

Šį trumpą įterpimą į savo 
temą noriu užbaigti dabartį-
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PICTURESQUE LITUANIA
. PUOŠNUS P. BABICKO ALBUMAS

ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles, Calif.

Sklaidome Petro Babicko- 
«Picturesque Lithuania» arba 
lietuviškai «Gražioji Lietuva». 
Kad Lietuva graži, Babickas 
įrodo nuotraukomis iš įvairių 
Lietuvos vietovių: Augštaitijos 
Vilnijos, Suvalkijos, Prūsijos, 
Žemaitijos. Upės, ežerai, ma 
rios, jūra, miškai, parkai, kai 
neliai, sodybos, tiltai, piliakal 
niai Ir Lietuvos miestų va z 
dai: sostinės Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Karaliaučiaus, Gar 
dino bei kitų. Matome nemir 
tingo meno paminklų, roman 
tiškų gamtos peisažų. moder 
niškų Nepriklausomos Lietu 
vos pastatų, kurortų su paties 
Nobelio premijos laureato To 
mo Mano nameliu lietuviško 
je Nidoje.

Nuotraukų daug, puikiai pa 
rinktų ir puikiai dail. Vijeikio 
spaustuvėje atspaustų. Gražūs 
užrašai (Tik 83 psl. įvykusi 
gal korektūros klaida: Vytau 
to Didžiojo muzėjuje nebuvo 
M. K Čiurlionio galerijos, ji 
buvo atskirame pastate prie 
Meno institututo).

Knygos albumo rašytinį tu 
rinį sudaro straipsnis anglų, 
lietuvių ir ispanų kalbomis. 
Šisai straipsnis vertas verti 
mo į svetimas kalbas. Jame 
apstu puikios, vertingos, origi 
nalios medžiagos. Ištisas teks 
tas naujas, tikras, mielas, ver 
tas dėmesio ir ilgo atminimo. 
Kad ir ši citata iš rašytojo 
Dostojevskio dukters raštų: 
«Nei vienas kraštas nėra tiek 
padaręs slavų civilizacijai, 
kaip mažytė Lietuva. Kitos tau 
tos dirba sau savo pačiij gar 
bei; Lietuva savo išminties žie 
dus paskleidė savo kaimy 
nams. Lenkija, Ukraina ir Ru 
sija to nesupranta ir yra ne 
dėkingos, tačiau ateis diena, 
kada jos aiškiai pamatys sa 
vo milžinišką skolą kukliai ir 
tylinčiai lietuvai» (34 psl).

Šiaurinė Rytprūsių dalis, su 
Tilže, Gumbyne ir Karaliau 
čiumi imtinai, yra Lietuvos da 
lis ir turės sugrįžti Lietuvai. 
Šią teisingą mintį Petras Ba 
bickas pavaizdavo ir žemėla 
piu (57 psl), kur Vilnius, Kau 
nas, Karaliaučius, Klaipėda 

parodyta kaip vienos valsty 
bės Lietuvos miestai, bei susi 
siekimo mazgai su kitais di 
džiaisiais miestais: Berlynu, 
Varšuva, Odesa, Leningradu 
ir kt. Senojo Lietuvos kultu 
ros centro, Karaliaučiaus vaiz 
das 93 psl. primena mūsų pir 
mąją lietuvišką knygą «Maž 
vydo Katekizmą», išspausdin 
tą Karaliaučiuje 1547 metais. 
Yra ir Kuršių kopų tęsinio - 
kurortmiesčio Kranto Cranz 
nuotrauka.

Bet... kodėl pačiame pirma 
jame lape įdėtas nepilnos I ie 
tuvos žemėlapis? kodėl ant lie 
tuviškų Prūsijos žemių nėra 
nei vieno lietuviško vardo?

Tasai žemėlapis paimtas iš 
Lietuvos Turizmo biuro leidi 

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sė. 270 • 4 ° and. - sala 404 - Tel. 35 00b2

GEROS ŽINIOS
JAU G AUTE PADĖTI SAVO ARTI M ES1EMS 

LIETUVOJE IK SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilnų, 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 Camargo; 698. Penha 
Al. Boguslau.-Kas, R F. Ant de Guadalupe, 14. V. Zeima 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

nėli.o apie Lietuvą. Nepriklau 
somais laikais diplomatiniai 
varžtai neleido sakyti visos 
tiesos. Su vokiečiais turėtą 
šnairavimosi dėl Klaipėdos, jie 
būtų visai pablūdę, jei lietu 
viai tais, Hitlerio laikais būtų 
reikalavę ar viešai kovoję dėl 
Įsručio, Karaliaučiaus ir kitų 
lietuviškų vietovių. Bet šian 
dien, kas neleidžia dabar pa 
sakyti tiesą?

Užbaigiant tenka pasakyti: 
«Picturesque Lithuania» yra 
puikus leidinys, tinkamas do 
vanoti saviesiems ir užsienie 
čiams. Iš klaidų mokomąsi. 
Antroje laidoje, tikėtina, jų 
nebus.

Picturesque Lithuania, Li 
tuauia pintoresca. Gražioji Lie 
tuva, Dailininkas Vladas \ i jei 
kis. Spausdino Vivi spaustu 
vė, Chicago. U.S.A., 1958 mt. 
Didelio formato. 1O4 psl, kai 
na 4 dol. Labai gausiai ir gra 
žiai iliustruota.

Draugas

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė 

GEGUŽIS
Gegužis grožio karalaitis — 
Ir svečias pasakų šalies.
Laukų žiedai - tai jojo kraitis, 
Kurie, lyg jūra, pasilies.

Štai — ievos baltos, vainikuotos
Jam peršąs tyliai vakare:
Ten erdvės mėlynos nušluotos,
Čia kvepia pumpurais giria,

Ir oras, pilnas aromato, 
ir šnabždesio tylaus tylaus. 
O akys, tarsi, dangų mato, 
Kuris sapnais, apsiaus, priglaus!

Apsiaus, priglaus... Tik žalia, žalia!..
Siela nudžiugus ir rami:
Ir skausmo kas išblaškė galią, 
Ir karoliaut žiedus imi!

Gegužis — slapto jausmo diegas —
Ir ilgesio skaistaus, tyraus,
Skruostai balti lig šiol, kaip sniegac,’ 
Jam pabučiavus, greit nuia s.

— Dar vienas lietuviškas 
magnetofonas. «Elfos» fabri 
kas Vilniuje be magnetofono 
«Spalis» gamina ir magneto
foną «•. ilnius»-.

— Kauno ruožo geležinke
lio beg ai pakeičiami naujais, 
sunkesnio tipo bėgiais. Žvyro 
antpilas pakeičiamas akmens 
skalda ai įgalinsią padidin
ti traukinių eismo grei . — 
Nuo liepos 1 dienos ruošiama 
si pereiti prie visiškai auto
matinio vagonų sukabinėjimo.
- Kai kurie garvežiai pertai 

somi ta prasme, kad ateityje 
g dėsią būti apkūrenami netik 
angimis, bet ir skystu kuru.
- Radviliškio stotyje bai.ia- 

ma modernizuoti remonto dirb 
tu vės, pastatant naujas sta
kles ir kt.

— Tarp Kauno ir Klaipė
dos naudos daugiau vandens 

kelią. Kaip buvo pranešta Vii 
niaus radijo, šiemet žymiai 
daugiau krovinių iš Kauno į 
Klaipėdą ir atgal bus gabena 
ma vandens keliais (Nemunu. 
Kuršių mariomis) Vienos to 
nos anglies pervežimas tarp 
Kauno ir Klaipėdos vandens 
keliais kaštuojąs 13 rublių pi 
giau kaip geležinkeliu Iš vi 
so esą stengiamasi laivinin 
kystę Nemunu šiemet pagy 
vinti.

— Naujas autobusų tvarka 
raštis įsigalioja gegužės 13 d. 
Autobusų sąstatas esąs papil 
dytas naujomis, galingesnių 
motorų mašinomis. Įvedama 
nauja keleivių susisiekimo prie 
rnonė pašto autobusai, jie 
naujai sukonstruoti Kauno au 
tobusų gamykloje, irmieji to 
kie pašto autobusai kursuos

(pabaiga 4 pusi.)

nio popiežiaus Pijaus XII žo
džiu. Tą klausimą jis specia
liai gvildeno savo tradicinėj 
’944 m. Kalėdų išvakarių kai 
boj Jis kategoriškai tvirtina, 
įrod'nėdamas, kad «tikrosios 
demokratijos pagrin
das yra Dievo autorite- 
tas. Jei viešosios valdžios tu
rėtojas savo valdžios tikslu 
n Taikys Dievo norimos tvar
kos įgyvendinimo tei tuščios 
ir grynai formalios demokra 
tijos vardas, kuriuo jis dangs
tosi, bus tik kaukė jo nede
mokratiniams veiksmams pri
dengti. Jei ateitis turi priklau 
syti demokratijai tai esminė 
jos uždavinių dalis turi tekti 
Kristaus religijai ir Bažny
čiai, kuri yra Išganytojo moks 
io skelbėja bei mokytoja ir 
jo išganimo pasiuntinybės tę- 
; ėja. Juk ji iš tikrųjų skelbia 
ir gina tiesas, reikia Viršgam 
lines malonės jėgas Dievo nūs 
tatytai buities ir tikslo tvar 
kai įgyvendinti. Toji gi, Die
vo nustatyta tvarka yra kiek 
vienos demokratijos esminis 
pagrindas ir kelrodis »

«Bažnyčios uždavinys yra. tę 
šia toliau ten pat Pijus XII. 
tobulesnių laisvės formų trokš 
tančiam pasauliui skelbti kil 
niausią ir reikalingiausią ko 
kia tik gali būti, tiesą, būtent: 
žmogaus kilnumo, jo 
pašaukimo būti Dievo 
vaiku faktą Tai yra galin 

gas šauksmas kuris nuo Bet 
lėjaus prakartėlės iki pat vi 
sų pasaul o pakraščių skani 
ba visų ausyse kaip tix tais, 
laikais, kada žmogaus kilnu 
mas taip apgailėtinai yra pa 
žemintas »

Kun V. Bagdonavičius (N. 
Gyvenimas. 1948 m 3nr. Žmo 
nijos organizavimas) gvilden
damas žmogaus asmens pro 
blemą, duoda lyg šių I ijaus 
XII žodžių ir bendrai Bažny 
čios mokslo platesnį paaiški 
nimą. Bažnyčia asmenį laiko, 
rašo kalbėtas autorius aukš 
čiausiu gėriu iš visų sukurtų 
gėrių Nei pasaulis su visomis 
savo gėrybėmis nei žmonių 
sukurta kultūra nėra aukštes 
nė už asmenį Asmuo yra Die 
vo atvaizdas ir panašumas, 
Kristus atėjo pasaulin asine 
nų gelbėti, asmenims išlaisvin 
ti yra įsteigta Bažnyčia. As 
muo — Dievo kūrybos vaini 
kas. Kas laiko rasę ar tau 
tą, ar valstybę, ar valstybės 
formą ar valdžios laikytojus, 
ar kitas žmonių berdruomė 
nės organizacijų vertybes au 
kščiausia viso ko norma, net 
aukščiau religinių vertybių ir 
jas stabmeldiškai sudievina, 
tas iškreipia ir gadina Dievo 
sukurtą ir jo įsakytą tvarką,, 
sako i ijus XI (Actą Apost, 
Sėd. 1937 m). Tuos žodžius 
pakartojo ir Pijus XII savo

1945 m. birželio mėn. 12 d. 
konsistorinėj kalboj.

Žinomas vokiečių žurnalis 
tas ir filosofas Teodoras Ha- 
eckeris sako, kad didžiausia 
būtis ir aukščausias gėris šia 
me sukurtajame pasaulyjeyra 
asmuo. Ir visa pasaulio isto
rija ir visi į vykiai yra ne kam 
kitam kaip tik žmogui, jo ve 
dimui iŠganyman.

Bažnyčios mokslą apie žmo 
gaus asmens vertingumą esu 
čia nors ir labai trumpai,h g 
praeinantis. palietęs ne be rei 
kalo. Iš to lengvai suprasime 
kodėl Eažnyčia visuomet rė
mė demokratinius idealus kuo 
met dar tas vardas nebuvo 
taip linksniuojamas, kaip da 
bar, ir kuomet jis nebuvo net 
minimas. JAV garsaus arkivys 
kupo, Leono XIII intymaus 
draugo ir artimo bendradar 
bio, lielando ž džiais tariant, 
„krik miofiybė pačio, savo pra 
dži \j jau buvo tikra demokra 
ti a” (Le Fraineau La Demo 
kratie Chretiene La Rochel 
le, 1895 m. 11 pusi), juk tik 

’d •mokratinė krikščioni-ku tu 
riniu r supratimu vąrka gali 
garantuoti žmogiškam . sme 
niui jam skirtą vetting n a ir 
pagarbą bei deramą, viet i vi 
suomenės susitvai kime; tik 
taip suprasta d mokratija ?p 
sau os nu > Įvairiausiu pasikė 
sinimu ir pavoju žmogaus as 
meni ir neleis jo pavergti ir

pažeminti net ir tokiam galin 
gam veiksniui kokis yra vals 
tybė. kuri visuomet turėjo no 
rą žmogaus asmenį pavergti 
valstybės interesams Tas no
ras ypatingai sustiprėjo ir pa 
sireiškė šiuo dvidešimtojo am 
žiaus metu partijų, luomų ar 
asmenų diktatūrų formomis. 
Leonas XIII savo enciklikoje 
Graves.de communi (1912 
m. sausio mėn. 18 d.} tai aiš
kiai patvirtina šiais žodžia s: 
«Reikalinga iš tos sąvokos(de 
mokratija) pašalinti visas po
litines idėjas, kad ji reikštų 
tik krikščioniškąjį gerą dar
bą dirbamą žmonių naudai... 
kad darbininkai galėtų lais
vai ne tik savo šeimų židinį 
uose, bet ir viešumoje prakti 
kuoti dorybes ir atlikti savo 
religines pareigas, kad jie ga 
lėtų jaustis žmonėmis, ne gy 
vulials, krikščionimis, ne pa 
gonimis». Instrukcijose, ku 
rias Leono XIII vardu 1902 
m. sausio mėn. 27 d. paskel 
bė kai d. Rampolla enciklikai 
Graves de communi įgy
vendinti (Instruction sur l’ac-- 
tion populaire chretienne ou 
la demokratie chretiene en Ita 
lie) tik ką pacituoti kalbamos 
enciklikos žodžiai taip paaiš
kinami: «Visi veiksmai, kurie 
siekia žmonių gerovei teisin
gumo triumfo ir meilės prak
tikos... sudaro tikrąjį krikš
čioniškosios demokratijos ob

jektą» (i. Roure. Anarchie 
Morale et Crise Sočia- 
le. Paris. 1903 m., 383 pusi). 
Niekas visuomenėje negali gy 
venti tik sau; kiekvienas at
sako ir už viešuosius visuo
menės interesus, pabrėžia e) 
nas XIII kalbamoj enc. Gra
ves de communi. Leonas 
XIII, norėdamas, kad tas jo 
žadinamas darbas žmonių ge
rovei būtų našesnis ir vaisin
gesnis, tą darbą drausmina ir 
organizuoja, pavesdamas jį 
vyskupų priežiūrai: nepriva
loma pamiršti kad kiekvienas 
socialinėj srity dirbamas dar 
bas, ar tai paskirų asmenų ar 
organizacijų, turi būti dirba
mas visiškai pasiduodant vys 
kilpų autoritetui... Noras, ku 
ris stumia tai klusnumo parei 
gai nepasiduoti, nėra nei šva 
rus, nei naudingas, nei Die 
vui malonus (Graves de com 
muni) Minėto j instrukcijoj c e 
talizuojama vyskupų šioj srity 
vaidmuo: vadovauti, a p š 
vie sti, drąsinti ir sk a ti n 
t i (L. Roure, op. cit. 395 p ). 
Šis privalomas nuostatas galio 
ja ir dabar. Jis saisto visus ti 
kinčius ir drausmingus kata 
likus.
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DARBAS - ŽMOGAUS GYVENIMO 
PAGRINDAS

- Darbas yra 98 procentai genijaus.
Edisonas

MAŽIEJI DARBO MILŽINAI

. Kai į medaus korį pažiūri, 
tokį geltoną, auksinį, putlų, 
pilną sulčių nustembi žmogus: 
toks mažas padarėlis, ta ra
tuotoji bitelė, pikčiurna giliai 
gylį leidžianti, nė lašo van
dens pavilkti negalinti, sune
ša, sudeda suklijuoja korį, 
skanųjį saldumyną.

Vyšnių žiedai bučiuoja vei
dą Žemė pūkuose balta, ne
kalta Čia pat didysis bičių 
miestas avilys Ūžia jame, 
zvimbia tartum kulti) kur ru
dens voratinkliuose žmonės 
Viena bitelė lenkia kitą, vie
na kitą veja, ir visos kartu 
bimbia, kaip karo lauke.

Bitutės myli savo avilį Jų 
piktumas, jų kandumas nero
do jų blogumo: savo piktumu 
savo kandumu jos tik gina sa 
vo darbo vaisius: medų, ko
rius, mažyčius savo vaiku
čius.

Bitutė nežino, kas y a ne- 
/ noras dirbti, iš avilio ji išle

kia lengva, grįžta pavargusi, 
žiedų sulčių kupina, sunki, 
pilna

suskaičiuok dabar, kiek bi
tutė savo mažu snapelių čiup 
tolia gėlių sultis, kiek gėle
lių. ki k žiedų žiedelių, aiški 
rų lapelių ji aplanko apropo- 
ja! O tas korys o saldusis me 
dus’ Juk tai vis tų mažyčių 
bitučių mažais sparneliais, me 
akais snapeliais ne gramais, 
tik nolidiitėmis dulkelytėmis 
sunešiota ir sudėliota., š šių 
pa.-i.urėti mer kų dulkelių per 
žieduotąją vasar lę išauga iš 
tįsi kilogr mai akį verianč o 
gomurį kutenančio medau*.

Bitutė yra nuostabi darbi

i V. «GERBK SAVO TÉVA IR 
MOTINĄ!»

(pabaiga iš 3 pusi) 

Vilniaus-Zarasų ir Vilniaus- 
Veisėjų ruože.

Italijos ūkis Italijoje per 
svėrė žemės ūkis Nuo i957 
m. jau persveria pramonė. Pra - 
menėje dirba 7 milijonai dar 
bininkų, arba 36 8 proc.: že 
m ės ūkyje arti 6 milijonai 
darbininkų, arba 36 4 proc.: 
kitose srityse daugiau kaip 
penki milijonai, arba 29 7 pr. 
Italijoje yra 49 milijonai gy 
ventoju. Bedarbių pernai bu 
vo 1 759.000, arba 9 nroc. ma 
žiau nei 1956 m Italijoje už 
marbis mažas pramonės dar 
bininko darbininko vidutinis 
atlyginimas mėnesiui 40 000 ly 
rų arba 64 dol

ninkė Ji nepažįsta tinginio 
gyvenimo Kad lauke visi lie 
tūs lyja ir visi vėjai pučia, o 
perkūnija audra siautėdama 
nebežino ribų tada mūsų bi
tutė dirbti nebegali, ir ji ta
da kenčia, liūdi, laukdama gie 
droš, kad ji vėl galės pasi
leisti į darbą...

Iš tikrųjų puiki darbštumo 
mokytoja yra ta bitelė pilko
ji ■

Galbūt, tau teko eiti mišku 
pro dideles rudai juosvas krū 
vas, ne žmogaus rankų supil
tas. ne jo suneštas: gal tau 
teko eiti pro skruzdėlynus, 
pro skruzdėlyčių miško mies
tus

Sustokime ir įsižiūrėkime 
čia! š kur tos šakelės, iš kur 
tie keiis kaitas už pačias 
skruzdėlytes ilgesni šapeliai? 
Ak, va žiūrėk žiūrėk — ten 
mažu takeliu kelios skruzdė
lytės gerą sienojėlį įsikibu
sios rita, o ten lapelį tempia, 
eglės spyglelį velka .. Tai vis 
jos. tos mažosios darbo parei
gūnės tinginio nepažįstančios 
nuovargio nebijančios prakai 
tuodamos didina savo miestą, 
stiprina jį kiek įkabindamos.

Sulygink žmogau, šį didelį 
skruzdėlyną su ta mažyte jo 
architekte j•> inžiniere staty 
binįnke pačia skruzdėlyte'Ne 
nuilstus oarbas, jokios aukos 
ątebijąs pasiaukojimas diena 
iš dienos metai iš metų vis 
neša, vis krauna ir sukrau 
na krūvą milžiniškai didesnę 
už oačią krovėją O kiek tų 
mažųjų milžinų, milžinų nykš 
tukų, tų darbščiųjų skruzdė
lyčių žūva! Tačiau ir mirtis 
ir savųjų žuvę kūneliai nuo

TÊVISKÊS Šauksmas
Pro rudens šaltą miglą pro naktį 
Ir pro vėlinių juodus varpus 
Atsišauk, mano žeme, imk plakti 
Ir pro vėjo nuskintus lapus

Pražydėk mano sieloj kaip žiedas, 
Kaip Dubysos laukų lelija
Puošk viltim ištrėmimo Kalėdas 
Ir skambėk kaip giesmė širdyje!

Pro kapus ir pro kryžius tu kelkis, 
Į pavasario žemę mus šauk
Tavo balso, kaip duonos, išalkęs 
Aš meldžiu: — Lietuva, atsišauk!

Atsišauk, kai kelionėj parpuolęs, 
Tako grįžt į tave nerandu
Kai po kojomis skardžiai ir uolos, . 
Rankos pilnos, kajp šerkšno, žaizdų..

Atsišauk, tavo tolimas šauksmas
Te per visą pasaulį aidės, 
Atsišauk, tavo šauksmas tešauks mus 
sveikint laisvės žvaigždės!

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS

Įvyko praeitą sekmadienį. 9 
vai. buvo atlaikytos šv. Mi ;ios

darbo jų neatstumia neatbai
do

Skruzdėlyčių darbas ir pa
siaukojimas kiekvieną protin
gą žmogų sužavi, pamoko ir 
darbui nuteikia.

Gamta yra nuoširdi moky
toja. Joje kiekvienas gyvas 
Viešpaties kūrinys juda, dir
ba ir siekia pagal savo suge 
bėjimą ir pa-kyrimą Tikžmo 
gus, būdamas laisvas, kartais 
išsuka iš savo darbo parei
gos kelio.

už motinas. Pamokslą sakė 
kun. J. Šeškevičius. Bendro
je Komunijoje da'yvavo nedi 
delis būrelis jaunimo ir kele
tas motinų o buvo lauk a vi
sų Šiaip žmonių pamaldose 
buvo daug. Iškilmingas susi
rinkimas Įvyko gimnazijos sa 
Įėję. Ateitininkų vardu moti
nas sveikino Julija Jurgele
vičiūtė ir mokyklos mokinių 
Albertas Tijūnėlis. Motinoms 
buvo sugiedota «ilgiausių me 
tų» ir įteikta gėlės Pagrindu 
nė dienos kalbėtoja p agro
nome Boguslauskienė pasakė 
gražų ir turiningą žodį ypač 
išryškindama motinos meilę.

Meninę programos dalj at
liko pradžios mokykla. Pasta
tydama n. Vinkšnaitienės iš
mokytą žodžio ir dainos mon

Auksinis Paveikslas

Mūsų didžiajame kambary 
tarp l ngų stovi veidrodis Kai 
saulė leidžias, jame žaidžia 
spinduliai, nuš/iesdami baltai 
dėng ą stalą su lauko žoly
nais. supamąją kėdę ir sienos 
pąv ii sius.

Te a atbėgdavom iš kaitrių 
sodų i daržų kur lankstėm 
saulėgrąžus, ir patys nušilęn- 
kdavom langų šviesai. Sėdė
jom tylūs ir žiūrėjom, kaip 
nueina saulė, ir mes liekame 
su vakaru. Tada pamatėme 
vei indyje neryškius miesto 
bokštus, medžius, auksinį dan 
gų. Tai paveikslas, kuris ka
bo prie durų. Didis nežino
mas miestas.

Vakarais kažkas traukė lū 
kuriauti ir žiūrėti tai į vei
drodi, tai į paveikslą, kol vi
sai sutems. Kartą taip besė
dinčius rado mama Paglostė 
mūsų gal ras ir šypsojos.

Mama, kur š.e bokštai? 
- paklausė vyresnysis brolis.

— Bokštą’! pažiūrėjo mo 
tina į paveikslą

-- Kodėl jo dangus toks au 
ksinis. amžinai šviečia ir kaž 
kur traukia? — kalbėjo brolis.

- Ten turi būti gražu.
— Taip, vaiki , taip... —jos 

veide pasirodė lengvas šyps
nys. Pasitraukė prie mūsų su 
pamąją kėdę atsisėdo ir su
žiuro į sodo medžius

Tai Jeruzalė, - pradėjo 
pasakoti. — Ji toli nuo mūsų, 
ten, kur žiemą saulė teka kur 
mirė Jėzus Kris u s.

Prieš daugel metų į šį mies 
tą atvažiavo vienas dailinin
kas. Ar prancūzas, ar italas 
jis buvo, to niekas nežino.

(B. D.)

lažą, p. Valeikienės ir Sese
lės Marijos Lourdes inceniza- 
ciją, šauniai pasirodė p. M. 
Kindurienės vadovaujami dai
nininkai dalyvavo ir mažieji 
tautinių šokių šokėjai ir mu
zikantai parengti I. Adomavi
čiūtės Antrojoje meninės da 
lies pusėje pasirodė gimnazi
jos lietuvių kalbos klasė su 
ponios H. Mošinskienės para 
šytu ir režisuotu vaidinimu, 
du akardijonų trio ir duetas 
parengti Z. Paukštytės. Pabai 
gai ateitininkų choras sudai
navo 4 dainelis. Deja, choro 
pasirodymas šį kartą, paly gi 
nūs ankstesniais pasirodymais, 
buvo silpnokas. Tai turėtų 
būti jaunimui pamoka ateičiai, 
kad susiklausymo stoka truk
do darbą ir apvilia į juos su 
dėtas viltis.

ATEITININKAMS ’

18 dieną gegužės 4 vai. 
p. p. Šv. Juozapo mokykloje 
įvyks svarbus moksleivių atei 
tininkiį susirinkimas. Visiems 
nariams dalyvavimas būtinas. 
Nedalyvavimas bus laikomas 
nusižengimu organizacinei 
drausmei.
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cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

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

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokštei.i !

w«si«sHSErauiminuM?!iinEnaEi^®aifi®aG3i®sKSiHafc!^^

M Wg tol gprindys & Čia. »
B • • '

PRAÇA SAO JOSE DOS CAMFCS, 1 - V. ZELINA 
g SÃO PAULO — Teleft ne 63 5915

g VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIU
NAUJANYBIŲm

Geležies reikmenų, dažu, lėkščių, aluminių indu, 
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu- 

já» fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių i'* ’ '
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas. 

įį>t Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
¥ ISSIMOKEJ1MUI.

S Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
j IRMÃOS BAUŽYS 
E Registrado no C. R. C. sob o n o 55’

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

| Aberturas de firmas
į Encerramentos de firmas 

Transferencias de firmas
g Cor,t.rat. na Junta Comercial 
į Diskai, na Junta Comercial 
§ Escritas Fiscais
g Escritas Comerciais
1 HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.
=~iii'lli j <íi> n>m>’ii>i»wtlli>HH||ii||ii||»miiniii'iliiip'iiiiuimiw'Ui tniiio'W'iHini b nwiiiiir 2 wid.iih ... wh) ih>

MŪSŲ LIETUVA X_ pusi 5

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A

(

Kiekvieną sekmadienj prie 
bažnyčios pas spaudos pb.tín 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų,' maldaknygių bei 
laikraščių.

MBHniBH
- LAPOS lietuviams prane 

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

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

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

PRANAS & CIA. LTDA.
■r*ri2SLenex><»*«*~t" -  _ . .

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Statybos medžiagos sand* lis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas Í

JAKUTIS ž LAPIENIS LTDA- I

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMACjT c a k r šie IR I m
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 
Telefones: 514019 e 51-2213

Caixa 1 ostal 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, I. \URO SANDRON vyriškų rūbų

/■tlVyKLCJE LAURU
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ii’ iš<n akėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo ky be ir kaina
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SPAUDĄ.

— Kun. Jonas Giedrys S. J. 
atvykęs į São Paulo prieš Ver 
bas talkon lietuviams kuni
gams, įvairiuose São Paulo 
priemiesčiuose, kaip Vila Ze- 
linoj, Vila Anastacio, Agua 
Raza, Parque das Nações, 
Bom Retire, pravedė rekolek 
cijas Lietuviai katalikai sve 
čio patarnavimi mielai pasi
naudojo, atliko velykinę išpa 
žinti. Svečias gegužės mėn. 
8 d. per Santos uostą išplau
kė atgal į Montivideo. Tėvai 
jėzuitai Montivideo mieste tu 
ri parapiją, kur šiuo met- 
klebonau a visie ns pažįstam s 
Tėvas Jonas Bružikas S.J.

— Lenkijon galima siųsti 
lietuviškos knygos- ir laikraš 
čiai. Gi Lietuvon neįsileidžia. 
Lenkijoje šiuo metu yra dau
giausia lietuvių Punsko bei 
Seinų apylinkėse Taip pat ir 
Geldapės apskr. kuri šiuo m o 
tu lenkams priklauso, daugu
moj karo metu pasitraukusieji 
iš Lietuvos.

«MUSŲ LIETUVA» KVIEČIA 
TALKON.

Vienintelis Brazilijoj lietu
vių savaitraštis «Mūsų L:etu- 
va», savo dešimtmečiui atžy 
mėti, gegužės mėn. 24 d. ruo 
šia vakarą. Vakaro suruoši
mas ręikalaujau daug darbo. 
Čia reikia talkos. Visi galinti e 
ji talkinti prašomi susirinkti 
ateinantį pirmadienį, 20 vai. 
tuoj po gegužinių pamaldų, V. 
Zelinoje mokykloje Gantas 
iš vakaro pelnas bus panau
dotas skoloms už raides ap
mokėti.

— Lietuvių Sąjungos susi
rinkime balandžio mėn 26 d. 
konsulas A. Polišaitis pasiūlė 
Vila Belos mokyklos patalpas 
panaudoti lietuviškam muze- 
jui suorganizuoti., o Vila Anas 
tacio - išnų. mųoti. projektuo
ja valdyba. Galutinis sprendi
mas bus sekančiame susirin 
kime.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje ieško konsesininko. ku
ris galėtų suorganizuoti Mo
le »s rūmų patalpose Lietuviš
ką seklyčią - lietuvišką val
gyklą su bufetu ir kt.

Šiais reikalais kreipkitės 
pas Sąjungos Pirmininką ar 

pirmą Sekretorių darbo valan
domis telefonu 63-5269.

— Lietuvių Sąjunga Brazi
lijoje nuomuoja Mokos rūmų 
salę vestuvėms, krikštynoms 
ar šiaip įvairiems pasilinks
minimams už Cr. 2.500 00. o 
taip pat Vila Belos rūmų sa
lę už Cr. 1.500,00 (vienkarti
nė nuoma). .

Norintieji nuomuoti sales, 
kreipkitės pas Sąjungos pir
mininką ar nirmą sekreto - ų 
darbo valandomis telefonu 63- 
5269 arba rūmų prižiūrėtoją, 
rua Lituania, 67.

ATITAISOME

«Mūsų Lietuves» <60 nr. pe” 
neapdairumą tilpo nemaloni 
klaida. Būtent, kad j São -ru 
lo buvo atvykęs iš Rio de Ja 
neiro prekybininkas Pranai 
Dūktas ir aplankęs «Mūsų 
Lietuvą» raidžių pirkimui pa
aukojo Cr. 3000.OO. Vietoj 
Pranas Duktus turėjo būt pa
rašyta Pranas Ziezis.
Dūktų.

— Kaip jau buvo pranešta, 
spaliaus mėn, pradžioje Bra
zilijon atvyksta J E. vysk. V. 
Brizgys, kuris São Paulo lietu 
vių tarpe užtruks apie 3 savai 
tęs. Kartu atsiveš Marijos Ne 
kalčiausios Širdies statulą 
Šventojo Tėvo pašventintą ir 
aplankiusią visas kolonijas 
Siaurės Amerikoje ir Kanado 
je Toji pat Dievo Motinos 
statula lankys lietuvių koloni

Chorisčių lenktynes... maišuose... piknike.
dymą

0)«srEZ>i)-®s:E'o4iSIE><xsEs>o<isa®-o-ffla®-o-c^ss-O“<gsO‘(>^£a-o-®ssas><>-CĮ^S'O<Eia®-(>-ss33-i)-

Čia dainavom, čia mes žaidėm .. Prisiminimas iš choro 
pikniko gegužės 1 d.

PIRMAS BANDYMAS BET LA
BU PAVYKĘS

Rio de Janeiro Liet. Kat. 
Moterų Draugija dar nesenai 
Įsikūrusi per Atvelykį «Polo
nia» salėje suruošė susirinki- 
mą-šeimyninj vakarą. Visa pro 
grama buvo trumpa, bet la
bai Įdomi, visiems patiko ir vi 
sus dalyvius gerai nuteikė.

Susirinkimą atidarė gražia 

jas Pietų Amerikoje. Garbin
gam sviečiui priimti bus suda 
rytas komitetas gegužės mėn. 
pabaigoje į kurį turėtu įeiti 
organizacijų, vilų atstovai.

Mums rašo, kad Šių metų 
pabaigoje Brazilijon atvyks 
diplomatų šefas, minisieris St. 
Lozoraitis.

prakalba Draugijos pirminin
kė p Antanina-Saurusaitieuė. 
Ji pažymėjo, kad naujoji Drau 
g.ia ateina į Rio de Janeiro 
Liet k jlonijos viešąjį gyveni
mą ne su tiksiu ką nors iš
stumti iš lietuviškojo ir reli
ginio darbo baro, bet su dide
liu n’oru tą darbą pagyvinti ir 
pagilinti. Jos yrapasiryžusios 
eiti Lietuvos motinų pėdomis: 
saugoti ir ugdyti kat religi
jos ir lietuvybės vertybes sa
vo vaikuose ir šeimose. K vie 
tė vyrus jų darbo paremti, jos 
pasistengs tuo pačiu atsily
ginti.

Tolimesnę programą labai 
vykusiai pravedė p. Anielė 
Dubauskienė, Draugijos vice
pirmininkė P. Petras Babic
kas, Liet Pasiimt sekretorius 
papasakojo s’avo įspūdžius iš 
lankymosi USA. Papasakojo Į-
domiai.

P. Ant. Saurusaitienė ir n. 
Felė ’ Tudre padainavo porą 
duetų, plei. Marlenei Čepaity 
tei pianinu palydint. Visos trys 
susilaukė karštų publikos plo
jimų Rio de Jan. lietuviai dži 
augiasi, kad savo tarpe turi 
tokias gražiabalses daininin
kes ir bręstantį muzikos ta
lentą plę. Marlenę Čepaitytę.

P. Birutė Kutkaitė - Silvienė 
su įsijautimu padeklamavo sa 
vo dėdės, esančio Sibire, ei
lėraštį apie lietuvaitę, i iau- 
dies poetė, lietuviškai darbui 
besiaukojanti p. Gaulienė pas
kaitė savo sukurtą eilėraštį 
Rio Liet. Kat Mot. Draugijos 
garbei Susirinkusieji įvertino 
plojimais nuoširdi} jos pasiro-

Ponia ___________
tie n ė i škal 
moteris S. Paulo i iet. Kat. 
Mot. Draugijos vardu Ji labai 
daug vikių dedanti į ateities 
Draugijos da b; s: Draugijos 
valdybą sudarančios jaunos ir 
energingos lietuvės, idealaus 
nusiteikimo pilnos.

Susirinkimą baigus, sekė šei
myninis vakaras. Mūsų tautie
čiai ir jų prieteliai brazilai pa
sišoko, ir pasilinksmino į va
lias. Apie 12 vai. nakties visi 
išsiskirstė.

Gražiai pa v kęs susirinki
mas ir šeim' vakaras parodė, 
kad naujo i Liet. Kat Moterų 
Draugija sugeba duoti to ko 
lietuviams reikia Tikrai dir
bant dėl Dievo ir Tėvynės, o 
ne dėl savo ambicijų. Draugi 
ja jau susilaukė visų dalyvių 
įvertinimo. Prie jos prisidės, 
neabejotinai, visos lietuvės 
patriotės.

Tiesa, šias eilutes rašąs ma
tė, kiek daug dirbo loterijos 
metu ponios: Čepaitienė Ele
na, Dutkienė Stasė, Gaulienė, 
Kizilienė Stasė. Birutė Kutkai 
tė-Silvienė ir kitos Vaidybos 
narės Dirbo kad visi būtų pa
tenkinti, nesigailėdamos neilė 
šų. (visos aukojo loterijai fan
tus), nei vargo Nuoširdžiai jų 
pastangas parėmė p. Vyt. Pe
tronis tikras lietuviškų orga- 
niz. rėmėjas, p. Čepaitis, p. 
Gaulė Ant ir kiti.

Valio Rio de Janeiro Liet. 
Kat Mot. Draugija!

Dalyvis.

— Šį sekmadienį po sumos 
šaukiamas Vyrų Brolijos na
rių susirinkimas.

— Lietuvi, balsuodamas sa
vo balsą atiduok už lietuvių 
kandidatą į deputatus, Kazi
mierą Ambrozeviciu. Jis gins 
lietuvių teises estado parla.- 
mente.

• - Laiškai: J. Baužiui, Bė
ru ai Zenveskis, V. Skurkevi 
čienei J. Seliokui. A. Pango- 
nienei, J. Bagdžiui, Al. Gra
bauskui, M Jonavičiūtei, S. 
Mit ulienei. v. Blaževičiui E. 
Antanaitienei, V. Baniui K. 
Trubui, St. Jurgelevičiui, A. 
Matelionytei. Ir.Šimonytei. K' 
Navickienei, W. V. Vosyliams, 
A. Nadolskytei, St. Čepeškai, 
W. Urbanavičui. L. Šlapelinei, 
Kaziui Sadzevičiui, EI. Tama- 
liūnienei, A. Lazdauskui, A. 
Narbutytei.

- *Vūsų Lietuvos», vaka
rui artistai, režisuojami J. Bag 
džiaus visu smarkumu ruošia
si suvaidinti linksmą komedi
ją. «Moterims neišsimeluosi».

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

«MUKŲ LIETUVOS» Skaitytojams ir rėmėjams pranešama, 
kad numatytas

bus ne 17.bit 24 d. gegužės mėn. su įdomiu vaidinimu — 
komedija «Moterims Neišsimeluosi». Vaidins stipriausios ar
tistinės pajėgos. Vakaras bus Vila Zelinoje, gimnazijos salė
je. Šio vakaro pelnas skiriamas naujų raidžių įsigijimui.

ALI©. ALI©, TA©TiE©ÍAIT
l.lĘril’.’lt; SĄJUNGA BHAZILI'OJE S. M. GEGIŲ 

ŽES MÉN 10 d vloKoje, Rua Lituania, 67 ruošia įdomu 
KONCERTĄ BALIU

Programą atliks musu Kolonijos jaunos meninės jėgbs 
Nepraleiskite progos pamatyti jaunųjų pastangas 

į meną ir savo atsilankymu padrąsirisim juos tolimės 
nei pažangai.

Šakiams gros -puikus orkestras. Taip pat galėsite 
skaniai l etuv Akai pasivaišinti

Koncerto baliaus pradžiai) vai ir oabaiga 4 vai ryto 
Tad visi j Sąjungos- Koncertą balių! -c

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

Plokštelės gaunamos nas:-
Al. Vinkšnai! R Barão do Pirai. 65, V. Zelina. J. 

Fasel'iuną, R Barão do Pirai 194. V Lucia, Rua Camė 
l'OL'. Mokoje; pas mokyt Si 'Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, A v Zelina, 706

E T© I© 8.T© S>8 © C© N TA CIIL
;MAT© IMENT© ;

’ Irmãos Nascimento
REG. C R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų at.ua.y.nūs, perleidimus, komercines 
ir indusitrialines apyskaitas. sutvarko dokumen

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUĄ IR
' RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
sūriniams 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 Y>aštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo;

SI U VĖJĄ S
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)
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