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ŽINIOS
— TAIPE- Formos’. .JAV. 

bių militarinės pagalbos še-, 
fas prie Čangkaišeko vyriau 
sybės, vice-admirolas Roland 
N. Smoot pareiškė spaudos 
atstovams, kad JAV artimiau 
siu laiku pasiusiančios pagal 
bos, kuri leisianti tuojau žy
miai pagerinti salų Quemoy 
ir Matsu ginybą. Kokio pavi 
dalo toji pagalba būsianti, jis 
neprasitarė. Kai jo paklausė, 
ar komunistai galėsią užimti 
arba bent neutralizuoti tiedvi 
salas, jis atsakė, kad jie iki 
šiol to padaryti negalėjo. Jis 
taip pat tvirtino, kad JAV ir 
nacionalistinė Kinija (Formo 
zos) nugalėsianti raudonąją 
Kiniją «tą baisų priešą, kuris 
stovįs prie mūsų durų>.

Tuo tarpu Washingtone, Gi 
nybos -ekretorius M c Elioy 
tepasakė, kad jeigu įaudon e 
ji Kiną esą supratingi, jie k i 
ro neturėtų pradėti «Mūsų in
teresas yra neprileisti karo, 
o ne jį iššaukti Tikiuosi kad 
komunistai elgsis panašiai.»

Pentagone (JAV ginkluotų 
pajėgų štabe) vice - admirolo 
Smoot pareiškimas buvo aiš
kinamas taip, lyg jis būtų For 
mozoje kalbėjęs daugiau apie 
tą pagalbą kuri jau buvo dūo 
ta, o ne apie tą kuri dar bus 
pasiųsta Washingtonas laiko 
labai didelėje paslaptyje visus 
savo planus, kure jau padary 
ti tam atvejui, jeigu raudame 
ji tikrai mėgintu išsikelti j 
krantą ir jėga užimti Quenioy 
ir Matsu salas.

— KORĖJA Pietinės Korė
jos generolas Yu - Jae - hung, 
kuris pereitą šeštadienį lankė 
si Formozoje. pareiškė, kad 
Pietinė Korėja pradėsianti ką 
to veiksmus prieš Šiaurinę 
Korėja jeigu raudonieji kiniė 
čiai mėgintų užiintį pakrančių 
salas Quemoy ir Matsu. Lai
ke konferencijos sii Formo- 
žoš vyriáüsybé jis priėjo priė 
glaudaus susitarimo tarpi. Seu 
lo ir Taipé gèiíértliniU Štąbii, 
liečiant Karint veiksmų sūdė- 
fiiiiihą.

—TRUMANAS KALBA, kad 
Rusija rimtai ruošiasi karui 
prieš JAV-bes. Pavojus „Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
yra i ikras ir realūs Trųmano 
žodžiais, Rusija )yra gėriau 
apsiginklavusi negu JAV- bes 
sviedinių atžvilgiu, ir pirmą 
Kartą mokslo srityje JÁV-bés 
tapo pralenktos. Fogetinių Jr 
atominių sviedinių amžių jė, 

LIETUVI NEUŽMIRŠK, KAD VILA ZELÍNOS LIETUVIAI 
KUNÍGAÍ, KURIE PAGAL IŠGALES TEIKIA RELIGINIUS PA
TARNAVIMUS VISAI LIETUVIŲ KOLONIJAI, RENGIA KER- 
MOŠiŲl. JAUŠk SAVO PAREIGĄ KERMOŠIŲ PAREMTI DAIK 
TINE AR PINIGINE PARAMA IR DALYVAVIMU. KERMOŠIUS 
VYKS VISAIS RUGSĖJO ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS., 
PAJAMOS SKIRIAMOS KLEBONUOS STATYBOS SKOLOMS 
t IKVIDUOTI.

tai reiškia rimtą krizę.
Sovietų Sąjunga trečiajam 

pasauliniam karui jau ru<»«ja 
si nuo 1945 metų, tuoj po Vo 
kietijos nugalėjimo, o ameri
konai savo karo pajėgas tuo 
metu demobilizavo.

Šiandien Rusija turi 175 di 
vizijas, kurių dauguma yra 
moderniškai apginkluotos. 

Amerikonų kariuomene it be
sinaudoją senais, pereitojo ka 
rO ginklais, ir teturi vos 14 
divizijų. Povandeninių laivų 
Rusija turi penkis karius dau 
giau negu JAV-bės Fogečiu 
srityje rusai yra tiek pažengę 
pirmyn, kad jie galėtų atolui 
nėmis fogetėmis apšaudyti 
JAV-bių teritoriją. Trumn'» 
atstumo fogečių amerikonai 
taip pat esą turį mažiau negu 
rusai.

Trumanas pasakė taip kad 
tos statistikos dar nereiškia 
visko, bet rodo bendrą tenden 
ciją. Jis tikisi, kad JAV bės 
pajėgsiančios pakelti karinę 
savo krašto galią, nesugriauda 
mos savo šąli■ s ekonominio 
gerbūvio, panašiai kaip pajė 
gė paKe ti tas pastangas an 
tro pasaulinio karo metu. 
Krašto apsauga esanti labai 
brangus dalykas bet taip pat 
ne ekonomija esą s arbiau- 
sias dalykas, o laisvės apgy
nimas.

Trumano pareiškimas yra 
visai priešingas panašiam Gi 
nybos sekretoriaus Me Elroy 
par FlUmui, kur šis pastara 
šis pasakė, kad JAV-bės esan 
etos Rusijos priešakyje ir lai 
metu bet kokį karą vakarų 
naudai.

— Nori dip'omatinių santy
kių:, Sovietų Sąjungos pasiun 
tinyš Washingtone Michail 
Menšikov aplankė Brazilijos 
ambasadorių Amaral Peixoto, 
ir su uo kalbėjosi 45 minu
tes Nuo 1947 metų Braziliją 
nutraukė ir neturi su rusais 
diplomatinių santykių. Kaip 
žinoma, Maskva jau padarė 
Brazilijai p siūlymą pirkti iš 
čia kavos kakao ir kitų žalia 
vų maigais už rusų pėtrolijų.

—. ANGLIJOJE iškilo rasis 
tiniš klausimas. Kaikurie an
glai angliakasiai pradėjo už
puldinėti ten darbo ieškoti 
nuvykusiuš Jamaikos negrus. 
Anglijos vyriausybė perdavę 
teismui 53 vyrūš ir 3 rtotėris. 
kurie dalyvavo tuose juodžių 
apkalimuose. Tuojau po žinių 
pasklidimo Jamaikos ministe 
ris pirmininkės G..W. Manley 
pasiuntė Londonui protestą 
dėl Jamaikos piliečių perse
kiojimo rasistiniais pagrindais

XI METU

Braizlijos Nepriklausomybės Paminklas, Ipirangoje.
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Anglijoje. Naujosios negrų 
valstybė Afrikoje Ghanoš ats 
tovas taip pat įteike Anglijos 
vyriausybėj nrotestą. Afrikos 
ir Azijos kraštų atstovai I on 
done su dideliu dėmesiu seka 
tuos rasistinius įvykius Angli 
jõje.

— JAPONIJA atsisako pasi 
rašyti su Rusija galutinę tai
kos sutartį, tol kol sovietai 
laikys okupavę pietines Kuri 
lų salas Kaip žinoma Japoni 
ja neužpuolė rusų laike pasku 
tiniojo pasaulinio karo, bet 
patys rusai užpuolė* japonus, 
kada tie jau buvo parblokšti 
amerik ečių ir atėmė iš japo 
nų Sachalino salos pusę (pie 
tinę) ir visas japonams pri
klausiusias Kurilų salas Ne
paisant to japonų atsisakymo 
derėtis, rusai asilankylų į Mas 
kvą kuris tą pakvietimą prie 
mė, «jeigu pasitaikys proga».

— Islandija veda prieš An
gliją «mandagumo karą» dėl 
iki 12 jūros myliu praplėstos 
teritorialinių vandenų zonos, 
kurioje labai gausu žuvų (sil
kių!. Islandų pakrančių sargy 
binis laivas «Thor» sulaikė an 
glų žvejų laivą «Northern Fo 
am» ant kurio perkėlė savo 
jūrininkus ir norėjo tą laivą 
nuplukdyti į Islandijos uostą, 
kaipo suimtą. Bet angų žve
jai apie tai per radio prane
šę anglų karo laivui «Eastbo
urne», ir šis nuskubėjęs į pir 
mųjų dviejų laivų stovėjimo 
vietą, nuėmė nuo anglų žve
jų laivo islandiečių jūrininkus 
pakviesdamas pas save ant 
laivę «į svečius?. Vėliau anglų 
laivas «Eastbourne» susisiekė 
su islandų laivo «Thor», kapi 
tonu, pasiūlydamas, kad šis 
savo jūrininkus atsiimtų. Bet 
islandų laivo kapitonas savo 
jųrinipkų pasiimti atsisakė - 
«jūs jįihs suėmėte jūs juos ir 
laikykite». Tuo tarpu Islandi
jos vyriausybė siunčia vsur 
protestus, kad anglų karo lai
vai padarę užpuolimą ant ma 
žos Islandijos salos, jos teri- 
torialiniuėe vandenyse O žve' 
jyboš vandenyse plaukioja is 
landų sargybiniai laivai ir da 
ro fotografijas tų laivų, kurie 

žvejoja 12-kos mylių zonoj, ir 
visiems signalizuoja: «žvejoti 
draudžiama!». Stebimasi, kad 
pirmųjų dviejų dienų tarpe to 
kių «nelegalių» žvejotojų pa
sirodė tik trys laivai. Danija 
deda pastangų kad tas kon
fliktas būtų draugiškai likvi
duotas, nes Islandija yra la
bai svarbi strateginė sala ši
aurinio Atlanto ginybos siste
moje.

— Maskva įspėja JAV-bes, 
kad šios nesikištų į Kinijos 
reikalus ir nepadėtų Čangkai 
šėkui ginti salas Quemoy ir 
Mat u. Iš viso, tarp Rusijos ir 
raudonos os Kinijos yra ' kari 
nė savi arpio pagalbos sutar
tis, ir rusai pagal tą sutartį 
turėtų Kinijos komunistams 
padėti, jeigu amerikonai šiems 
pastariesiems uždrožtų. Rusai 
palaiko Pekino reikalavimus, 
siekiančius užimti Formožoš 
salą, ir panaikinti Čangkaiše 
ko vyriausybę.

Turbūt ryšyje su karo gali
mybėmis šito konflikto pasek 
mėje JAV-bių užsienio reika 
lų sekretorius John Foster 
Dulles turėjo konferencija su 
Anglijos Prancūzijos Pakista 
no Filipinų. Siamo. Australi
jos ir Naujosios Zelandijos pa 
siuntiniais Washingtone.

TARYBOS POSĖDIS

B L B Organizacinis Komi
tetas šaukia pirmąjį naujai iš 
rinktosios Tarybos posėdį rug 
sėjo mėnesio 8 dieną 8 vai 
vakaro Mokos lietuvių moky
klos patalpose. Posėdyje kvie 
Čiami dalyvauti visi Tarybos 
ir Organizacinio Komiteto na
riai.

Dienotvarkėje: L. Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinio 
Komiteto pranešimas ir finan
sinės apyskaitos "perdavimas, 
2. B. L. Bendruomenės prezi
diumo ir valdybos rinkimai ir 
kt.

Brazilijos Lietuvių
Bendruomenės

Organizacinis Komitetas.

— (E) Vilniaus studentų àn 
samblis į Gruziją Azerbeidža 
ną, Armėnija išvyko rugpjū
čio 2 d Kelt inėje išbus 1 mė 
n^sį. Duos 20 dainų ir šokių 
koncertus Kaukaze ir kitur. ’

(Ei Neries memorialinis mu 
ziejns šiemet būs atidarytas 
Palemone, tame name, kur ii 
gą laiką poetė gyveno Poe
tės vyras, skulptorius Bučas, 
pažadėjo muziejui padovanoti 
poetės nsmeniniusdaikti»s,kny 
gas, rankraščius ir kt.

— (E) Su birbyne ir kanklė 
mis į Briuse į Rugpjūčio 3d. 
iš Maskvos į Briuselį išvykę 
300 meninių ko ektyvų artis
tų, kurių tarpe ir i ietuvos Ii? 
audięs dainų ir šokių an su m - 
blio birhyninkas Pranas Tarto 
sáitis, kanklininkai Regina Ta 
mošaitienė ir Antanas Žemai
tis Jų kelionės tikslas: Daly 
vauti Briuselio pasaulinės pa? 
i odos tautinėse dienose. Jure 
pertuare numatyta «Piemenė 
lio daina» sutartinė «Voyerajį 
tė ir Dvariono «Mažoji rapsų 
dija». Be to, lietuviai dalyvaū 
šią ir bendruose Sovietų Są 
jungos parengimuose.

— (E) Moterys, pagimdžiu
sios lo ir daugiau vaikų,. Vo 
rošilovo įsaku apdovanotos 
«Motinos didvyrės» garbėsyar 
du. Lietuvoje apdovanotos ši- 
os moterys: Čiuganova Alek
sandra, Dambrauskienė Elena, 
Degutienė Liucija, Domarkie
nė Agoia, Dambrovska Jani
na, Gabalienė Petronėlė, g ė 
rasimpvič Jadvyga, Jonauskie 
nė Marijona, Karcienė Bronė, 
Katiliauskienė Agnietė, Nau 
džienė Koste, Grinienė Mag
dalena, Petrulevičienė Mariję 
na, Pitiliauskienė Aleksandru, 
PJeikienė Plecida, Subačienįė 
Vladislava, Tomkevičienė Onja 
Urbonavičienė Emilija. Vaisi 
šiene Marė Vizgirdienė Sta
sė, vilkienė Aniceta.

— (E) 17 milijardų rublių 
nuostolių Lietuvai padaryta 
praėjusio karo metu. Tai p|a 
še Vilniaus radijas rugpjūčio 
4 d. laidoje pramonės darbi
ninkams.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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J. Gerdviliena

Sv. Kazimierui
Ar Tu girdi, mūs Karalaiti: 
Dejuoja Nemunas. Neris. 
Tamson ir užmarštin nuskendus 
'iava šventovė ir pilis.

Ir kalnas Gedimino liūdi, 
Rytais nebeskamba varpai.
Nebėr vyties prie Tavo karsto, 
Raudoja protėvių kapai.

Tavyj sudėtos mūsų viltys - - 
Išgirsk maldas tautos vaikų. 
Surinkęs mūsų ištremtuosius, 
Parvesk atgal prie Panerių.

Į Vi nių žirgu atkeliavęs, 
Papuošk trispalve vėliava. 
Tegul iš Tavo rankų galios 
Atgyja vėliai Lietuva.

MŪSŲ LIETUVA

Baisioji Priespauda
Nėra jokio esminio pasikeitimo komunistų laikysenoj 
Bažnyčiom ir tikinčiųjų atžvilgiu. Prof. Cavalli atkrei

pia skaitytojų dėmesį į Pabaltijo valstybes

Įtakingas Italijos katalikų 
mėnesinis žurnalas «La Civil- 
ta Católica» paskutiniame nu 
meryje atspausdino straipsnį 
antrašte: «Katalikų Bažnyčios 
Kryžiaus kelias komunistinė
je priespaudoje-.

Straipsnio autorius yra komu 
nizmo žinovas prof Cavalli, 
kuris prieš keletą metų yra 
parašęs ilgesnę studiją apie 
nadėti Pabaltijo kraštuose. 
Š kartą jis pateikia panora
minį vaizdą, iš kurio aiškiai 
matyti, kad ir šiandien Eažny 
čia visuose komunistų valdo
muose kraštuose nuo Pa
baltijo iki Jugoslavijos — ei
na tuo pačiu erškėčiuotu Kry 
*:aus keliu Nors iš kalėiim i 
bu ro paleistas vienas kitas 
vy >kupas. bet Bažnyčia ir to
liau pasilieka b.- pagrindinių 
teisių atlikti savąją misiją. Ji 
neturi spaudos, mokyklų, or
ganizacijų seminarijų. Jos a- 
teitis yra didel ame pavojuje, 
nes ateizmas platinamas viso 
mis priemonėmis, kurias ko
munistai vieni yra suėmę į 
savo rankas.

Pažvelgė į atskiras valstybes

Peržvelgdamas atskiruskraš 
tus autorius nurodo kad en- 
grijoje kataliku gyvenimas y- 
ra pasidaręs nepaprastai sun 
kus, ypač po ; 56 metų revo 
liucijos kurią sovietiniai tan 
kai paskandino kraujuje Če- 
k‘»sluvak joj Katalikų Bažny
čios hierarchija yra labai su
varžyta Rumunijoj Albanijoj, 
Bu garijoj katalikų persekio
jimai tebesitęsia. Lenkijoj nuo 
195 > metų pabaigos ko vii prieš 
Katalikų Bažnyčią sušvelnėjo 
bet antireliginė komunistu i- 
deologija ir toliau pasiliko 
griežtai priešinga religiniams 
tautos įsitikinimams. Dėl to 
ir kovos sušvelnėjimas yra tik 
dalinis ir nepastovus.

Straipsnio autorius atkrei
pia skaitytojų dėm sį ir į Pa 
baltijo valstybes Rašydamas 
apie ietuvą, primena Rusi
jos ištrėmime mirusius vysku 
pus Reinį ir Borisevičių, pas
tebi. kad iš Sibiro grąžintieji 
vyskupai Matulionis ir Rama 
nauskas negali eiti savo ga
nytojiškų pareigų kad nė 
ia nė vieno katalikiško lai
kraščio. kad nėra katalikiškų 
mokyklų; kad kunigams yra 
draudžiama mokyti religijos 
vaikus; kad veikia tik viena 
kunigų seminarija su kelias 
dešimt auklėtinių, kai norma 
liais laikais, jų visuomet bū
davo apie tuo.

Komunistai nori pridengti 
raudonosios armijos žiauru 

mus Vengrijoje

Turėdamas visa tai prieš 
akis, straipsnio autorius nema 
to jokio esminio pasikeitimo 
komunistų laikysenoj Bažny
čios ir tikinčiųjų atžvilgiu 
Kai kur dalinai atleisdami 
varžtus, komunistai siekia tik 
propagandinių tikslų. Tuo jie 
nori tik pridengti raudonosios 
armijos žiaurumus Vengrijoj, 
kuriuos dar ir šiandien su 
pasibaisėjimu mini pasaulis. 
Komunistų antirelig nė progra 
ma ir toliau pasilieka ta nati. 
Komunizmas negali nuslėpti 
savo esminės bedievybės, ku 
rią jau seniai yra pasmerkę 
popiežiai.

Kiekviena kova prieš D evą 
baigėsi ^negarbingu 

pralaimėjimu
f

«Jei Bažnyčia savo Kri- 
žiaus Kel u eitų, remdamosi 
tik natūralinėmis jėgomis, — 
baigia straipsnį «La Civilta Cat 
tolica». su pagrindu galėtu 
me baimintis dėl jos ateities 
Bet pergalę jai užtikrina jos 
Dieviškojo Įsteigėjo pažadėji 
mas, kurį savo heroiška auka 
liudija nesuskaitomi kankiniai: 
vyskupai, kunigai, vienuoliai 
ir paprasti tikintieji Dviejų 
tūkstančių metų istorijoje 
kiekviena kova prieš Dievą 
baigėsi negarbingu pralaimė
jimu».

NUSKENDO ŠEŠI 
GELBĖTOJAI

ROCKPO"T 23. — saulėta
me paplūdimyje skendo mer 
gaitė ir iš dešimties jos gel 
bėtojų nuskendo šeši Skendo 
9 metų mergaitė Tarp žuvu
siųjų. norint išgelbėti mergai 
tę, yra oro laivyno kapFio
nas. mergaitės motina ir ketu 
ri vaikai. . rajedija prasidėjo, 
kai Janice Bailey 9 metų am 
žiaus, įėjo į pėdų gylio duo 
bę nedideliame paplūdimyje, 
priešais ockport uostą Me
ksikos įlankoje. Leonard Ber 
ry, 40 m amžiaus kunigas iš 
Syracuse, N Y., pasinėrė jos 
jieškoti, tėvas kito vaiko ku 
ris taip pat paskendo šoko 
paskui Paskui gelbėtoją šoko 
skęstančios mergaitės motina 
Mary Bailey 26 m. Jiems vi
siems pagelbėti šoko 7 kiti 
vaikai, iš kurių 4 nuskendo. 
Wayne Bailey, lakūnas iš Fos 
ter oro bazės stovis netoli 
esančios vietovės Victoria,

1058 m rugsėjo 6 d

Tex . buvo tarp maždaug 3 0< 0 
asmenų, kurie matė žuvusius, 
tarp jų ir jo žmonos ir dūk 
terš lavonus ištraukiant iš 
vandens. Traukiant lavonus 
iš vandens tėvas šaukė: «Tai 
mano duktė, tai mano žmona 
tai mūsų kunigas». Paskendę 
kiti vaikai buvo nuo 7 ligi ii 
m amžiaus.

DVI LIETUVOS VĖLIAVOS 
Į LIURDĄ

Tarptautinio Marijos Kon
greso Organizacinis Komite 
tas, kurio būstinė Romoje, 
jau pranešė visoms tautinėms 
grupėms, kurios dalyvaus Lur 
do Kongrese rugsėjo 14-17 d. 
kad pristatytų po dvi vė iava$ 
į Lurdą. Ten jos bus iškeltos 
vėliavų aikštėje ir prie rūmų, 
kur vyks posėdžiai. isoms 
vėlia\ oms nustatytas vienodas 
dydis: 2 m. pločio ir 3 m. ilgio 
Lietuvos vėliavoms vilnonė 
medžiaga puikiame spalvų de 
riny.e jau nupirkta Londone 
J u kaina 7 svarai Abi vėlia
vas nemokamai pagamina Fe 
tras Bulaitis savo siuvykloje 
ir jos tuojau bus išsiųstos į 
Lurdą

Tas pats Organizacinis ko
mitetas praneša, kad Kongre
se dalyvaus apie 80 tautų ir 
Lietuvių Sekcijos vadovybę 
patvirtino šios sudėties: pirmi 
ninkas J E' Vysk. A Fadoli 
kis sekretorino kun P. 
Dauknys Kongrese lietuvių 
dalyvaus apie .-Oo. jų tarpe iš 
Anglijus 82 beveik tiek pat 
iš Prancūzijos, kur kelionę 
organizuoja kun J i’etroš us 
iš Paiyžiaus. iš Vokietijos 
kiek maži m taip pat iš Itali 
jos, Belgijos ir kitų kraštų. 
Ypatingai eisenose mūsų sek 
cijai -zra ų foną sudarys 
berniukų su baltomis vasarinė 
mis uniformomis, kurie atvyks 
is orino Lietuviu saezieiių 
Gimnazijos Taip pat mergai
tės ir moterys, tautin a s dra 
bužiais.

KAUNE
Atsiminimai iš 1955-57

Politinė kalinė, nuteis
ta 25 metams, išbuvo Si
bire pusšeštų metų ir am 

'■ nesti josdėka búvo paleis 
ta. Ji parvyko į Kauną, 
kur buvo praleidus jau
nystę Gavo padavėjos 
tarnybą buv. Rozmarino 
užkandinėje. Sovietinis pa 
reigūnas Saša įkalbėjo 
jai, kad gresia pavojus 
būti grąžintai atgal į Si
birą. Nuolatinių vaišių ir 
kyšių dėka pasisekė nu
lenkti pareigūną, kad jis 
pavojų pašalintų. Jis, ta
riamai tai padaręs, norė
jo atlyginimo

SAŠA turėjo man nepapras 
tą pasiūlymą kad man dau 
giau pavojus negrėstų, aš tu

rinti tapti jo žmona Jis tada 
apsaugos mane nuo visokiu 
\pavojų. Deja atsakiau, mano 
širdis užimta b ors aš jum la
bai dėkinga, bet jis pats ne
norės tokios žmonos — be 
meilės

Bet jei taip. — kalbėjo jis, 
— tai tas. kuriam priklauso 
mano širdis, žinodamas, kas 
tave išgelbėjo, tikriausiai pa
sielgtų taip, kaip anos žmo
nos vyras...

Mes per-iskyrėm, nieko ne
sutarę. Vėliau, gal ir per vė 
lai. pastebėjau, kad jis sekė 
mane ir žiurėjo, kas gali bū
ti tas, kuriam, jo nuomone, 
priklauso mano širdis Jis ne
galėjo nepastebėti mano bi 
čiulio. kuris buvo taip pat grį 
žęs iš Sibiro, i radėjau bai 
mintis, kad jis nepatektų į Sa 

šos nemalonę. Pastebėjo ir ma 
no bičiulis, kad jis yra seka
mas ašos akių «Kas per vie 
nas tas individas?» sykį j s pa 
klausė apie Sašą. «Kaip jo pa 
varde? Kur jis dirba?» Įgra- 
s nta neprasitarti neatsakinė 
jau į tuos klausimus.

Taip įtampoje baigėsi žie
ma ir nieko ypatingo neatsi
tiko. ..

Só ša naktinėje tarnyboje

Vieną dieną, kaip paprastai 
mano bičiulis kuriam pasise
kė laikinai gauti šiokio tokio 
darbo, užėjęs nugėrė alaus ir 
ėmė pasakoti dienos naujie
nas -- vakarykštį įvykį su vie 
na dramos artiste .. Spektak
liui pasibaigus, jau po dvylik 
tos, teko jai vienai eiti namo. 
Vyras negalėjo atvykti jos pa
sitikti. I ukšio gatvėje ją už
puolė kažkoks tipas —šutam 
šiai mėlynu apsiaustu viduti
nio ūgio Man net šilta pasi

darė: staiga stojo akyse Saša. 
Bet savo minties garsiai neiš 
tariau, toliau klausydama pa
sakojimo.. . Moteris buvo į vilk 
ta į tamsų kiemą, į sandėliu
ką, ant šieno. Vyras išsitrau
kė peilį Jei šauksianti, jis 
juokų nekrės. Be to. gatvėje 
laukia jo draugai Užtenka 
jam tik sušvilpti, ir ji perei
sianti per visų rankas . Mo
teris verkė, maldavo. Sakėsi 
esanti nėščia. Tegul jis pasi
gailįs bent jos kūdikio Mote
ris buvo apypilnės figūros, ir 
galima jos pasakymu patikė
ti. Pagaliau ji išsitraukė iš 
rankinuko 2C0 rublių ir įkišo 
jam j kišenę. Tai labiausiai 
jį įtikino. Vyras ją paleidęs ir 
pažadėjęs palydėti, kad kiti 
jo sėbrai jos neužpultų. Tegul 
tik gatvėje nešaukianti. Taip 
ir buvo.

Nuėjo ir tas nuotykis į pra
eitį Jau gerokai pavasarį atė 
jo mano bičiulis ir nekantriai. 

su pykčio gaidele tarė: «Ta" 
da nesakei, dabar aš tau ga
liu pasakyti kas yra tas tavo 
geradaris; galiu pasakyti jo 
vardą, pavardę ir pridėti, kad 
jis gyvena Maironio gatvėje 
tokiame ir tokiame numery
je». Dar labiau buvau nuste
binta. kai jis toliau tęsė savo 
pasakojimą.. Pasirodo, minė
toji artistė po kurio laiko vėl 
išėjo iš teatro su savo vyru. 
Staiga pastebėjo tą patį tipą 
apie teatrą slankiojant. «Žiū
rėk, tai jis, tas pats» . Jiepra 
dėjo sekti, kur tas tipas eis. 
Atsekė į Maironio gatvę. Pa
sibeldė į tas palčias duris, ku 
riose jis dingo Duris atidarė 
Šeimininkė. Kai jie pasakojo, 
kokis čia žmogus įėjęs, šei
mininkė atsakė: «Tai negali 
būti: pas mane gyvena tik la 
bai padorus ir visų gerbiamas 
milicijos kapitonas. Nukentė
jusioji nenurimo. Pakėlė tri
ukšmą Telegramą' pasiuntė
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Daugybė žmonių atsiliko iš 
pažintį ir priėmė į savo pa 
ruoštas' širdis brangų Išgany. 
toją, neretas ir po daugelio 
metų Taip pat susitvarkė ge 
ras skaičius moterysčių. Ti
krai šiemet įvyko šis ŠV. Au- 
gųstino posakis: «Dieviška y- 
ra iš nuodėmių pasikelti, bet 
velniška jose gulėti». Dėl to 
kiekvienas skubinosi apvaly
ti savo sielą, nes tokių metų 
-vargiai kada sulauksime ir be 
to nežinome, kada Dievas mus 
pašauks? Gal jau rytoj, arpo 
savaitės? Bet kad ir po ilges
nio laiko, vis vien nebus per- 

natinį Sūnų mūsų Viešpatį, daug, jeigu iš anksto priemir 
gimusį ir kentėjusį?» «Tikiu». 
-- Ar tiki, į Šventąją D vašią.
šventą visuotinė ' /Bažnyčią/ (prisiruošti, o čia nė šimto ne 
šventųjų Bendravimą, nuodė
mių atleidimą, kūno Jš numi 
rūšių prisikėlimą ir* amžiną 
gyvenimą? (klausimai visai, 
kaip per krikštą), r vėl pasį 
girsta visų tikinčiųjų balsas: 
‘Tikiu». «Ar atsižadi velnio? 
If visų jo darbų, ir visos jo 
puikybės?» - «išsiža *u» nuai
di bažnyčios skliautais balsas. 
«Ar nori atnaujinti krikšto 
įžadus? «Noriu- ir toj mi
nutėj pakyla virš galvų misi- 
jonieriaus kryžius ir išlėto vi 
sus žegnoja, laiminą ir šutei 
kia visuotinius atlaidus, su
jungtus su apaštališku palai 
minimu ir krikšto įžadais. Vi 
sa bažnyčia skęsta džiaugsmo, 
gailesčio ir pasiaukojimo ąša 
rosę Visi tikintieji daro tvirtą 
] asižadėjimą daugiau sunkiai 
r e rūstinti Dievų, neapleisti 
j ekmadieniais šv Mišių nepa 
eigerti ir saugotis mirtinos 
nuodėmės kuri būtinai, sulig

Kas buvo rugp. 24 d V Ze 
linbj per sumą ir ypačVūka 
re misijų užbaigoje ir matė 
žnitbhių minias su uždegtomis 
rankose žvakėmis turėjo* la
bai gailėtis, jeigu šiais, jųbile 
jipiàis mėtais neatsiliko misi 
jų' Užgesinus bažnyčioje elek 
tras, miškas žvakių pakilo į 
viršų. Visa bažnyčia atrodė 
lyg pirmųjų amžių katakom
bos, kuriose tikintieji susirink 
davo ir užsidegę žibintus klau 
sydavo šv? Mišių ir išpąžinda 
vo savo tikėjimą.

Staiga pasigirsta virš žmo
nių galvų graudus ir širdį 
ve* iantis mįsijonieriaųs balsas: 
«Ar t ki į Dievą Tėvą, dan
gaus ir žemės Sutvėrėją?» 
Visa bažnyčia lyg griaustinio 
dundesys suūžia:--«Tikiu». — 
«Ar tiki į Jėzų Kristų, Jo vie.

f v Rašto žodžiais, iššaukia Iš 
ganytoją į kančias ir mirt| 
ant kryžiaus

Į misijų užbaigą susirinko 
tikintieji ne tik iš Vila Zelinos, 
Iš \ ila Belos ar Vila Prude n 
te, bet daug matėsi žmoųių iš 
Mokos iš Agua Rasa ir net 
tolimiausių São Paulo prie
miesčių. Tokių įspūdingų misi 
jų vargiai kada Vila Zelina 
susilaukė, kaip šiais metais, 
kurie yra mums lietuviams 
ypač brangūs, nes Šiluviškės 
Dievo Motinos 350 metų ubi- 
lejus, kai Ji pasirodė ant Ak
mens Šiluvoje ir liejo grau
džias ašaras ant mūsų lietuvis 
kos žemelės, feetp Šv. Kazi
mierų ijOO metų sukaktuvės, 
kaip jis gimė 1458 metais, 
spalio mėn. 3 U. ir Liurdo Dię 

ties rūošimės. nes ir tūkstan
čio metų nepakaktų prie jos 

turime Ką ir kalbėti ne vie
nam beliko uk vieni antri mę 
tai ir jau pasijusime amžiny 
bėję. Duok Dieve, jeigu lai
mingoj, bet jeigu nelaimingoj, 
ką tada daryti? Sugrįžti nega 
Įima, pataisyti irgi negalima. 
Dėl to kurie neatsiliko misijų 
irgi turėtų labai susirūpinti ir 
prisitaikę nors išpažintį atsi
liktų. Dar bus gražiu progų. 
Nes» po kokios poros mėne
sių ir J. E Vyskupas V, Briz-. 
gys atvažiuos vėžinąs keliau
jančią per lietuviškas koloni
jas Nekalčiausios Marijos Šir
dies statulą.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUV »

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

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

Ljętųvįškas 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.

MŪSŲ LIETUVA

Našlaitės žodis
(Eilė aštis. mergaitės iš Lietuvos)

- " i ' ■ ■■ ' ’ ’ ' "■ o'j-

Aš esu, Marija žemėj be motulės — 
Niekas nepaglosto kančioje galvos. 
Ak, kodėl motulė kapinyne guli?
Ašarėlėms riedant kas mane paguos?

Kas ramint našla'tės mažą liūdną širdį, 
Jei nėra matulės mylinčių akių?
Kas švelniausiom rankom sielą man sušildys, 
Kai prie šalto kapo apleista verkiu?

Ar girdi Marija, mano gilią raudą?
Aš Tavęs šaukiuosi geliančia širdim:
— Kaip gėlė be saulės be motulės augu — 
Tu mane, Marija, vargstančią atmink!

Suklupau, Marija, aš prie Tavo kojų, — 
O išgirski maldą iš jaunos širdies' 
To nuo šiol man būki.Motina antroji — 
Tu j dangų kelią man tamsoj nušviesk!

COMITÊ PRO CANDIDATURA DE 
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL. RUA CAMÉ, 1052,

TRE PARĖDYMAI

Spalio 3 čioji bus nedarbo 
diena visoje šalyje. Tą dieną

įvyks rinkimai. Balsavimas vi 
suotinas ir slaptas Visi rinki 
kai turi teisę pasirinkti jiems 
patinkamus kandidatus ir bal 
suoti už juos

Dabar TRE arba Rajoninis 
Rinkimų Tribunolas peržiūri 
nėja partijų patiektus kandi 
tų sąrašus legendas, ir, pasi 
remdamas surinktomis žinio- 
m s. sprendžia apie kiekvieno 
kandidato tinkamumą Mūsų 
kandidatas Kazinreras Ambro 
zevičius oripažintas tinkamu 
ir TRE aktas apie jo kandiją 
tūros priėmimą jau paskelbtas 
per «Diário Oficial ». Pasirodo, 
kad sąrašuose yra ir tokių 
kandidatų, kuriems iškeltos 
bylos už žmogžudystes, vagys

1958 m. rugsėjo 6 d.

tęs, sukčiavimus ir kitokius 
nusikaltimus. Daugeliui jų teks 
eį$ ne į seimą, bet į kalėjimą 
M-es galim e džiau gtiš, k ad 
mūsų kandidatas Kąžimieras 
Ambrožė vičius turi puikias 
savo dąrbų. elgesio, išsilavini 
mo ir moralumo atestacijas.

Balsavimo kortelės cedulos, 
turi būti sveikos ir švarios. 
Įplėštos, suteptos, suženklin 
tos bus atmestos. Todėl visų 
rinkikų pareigą-’ išsirinkti, 
rią, bė jokių ženklų ęedųįą^ 
ir pasidėti ją rinkimų diępąj-G; 
Bet. jeigu kuris rinkikas nęhi 
gautų jam pageidaujamo kąnv 
didato cedulos gali ją pasidąt 
ryti išsikepdamas iš švaraus, 
nęlipijųoto popierio kortelę/: 
(7. em x 1 ú cm ) ir rašomąja 
mašinėle įrašydamas pasirink; 
to kandidato vardą pavardę ir, 
paskirtį Pasidirbant mūsų kan 
didato cedulą reikia į ją įra 
syti tik šiuos žodžius: Para 
Deputado Estadual Casimiro 
Ambroze vieius. s ;

Mūsų kandidato cedulos siun: 
tinėjamos visoms lietuviu šei-.i 
m^ms. kuriu adresai „žinomŲ 
ir prašoma išdalinti jas balsuo 
jautiems Šeimos nariams, sa
vo kaimynams, draugams ir 
pažįstamiems Prašome visus 
atsiliepti, kreiptis laiškais ar
ba užeiti pas K AmbrezęyL 
čių į namus Rua Cąmė T T2
- Parque da Mooca, S. r aulo.
Comitė pró Candidatura de 

CASIMIRO AMBROZEVíGIUS

KAS IR KUR GYVENA
Praeitą savaitę Kazimieras 

Ambrozevičius mūsų kandida 
tas į estadualiniųs deputatus, 
praleido interiore. tarp savo 
senų draugų Kelių " p parta - 
tamento darbininku ir lietuvių. 
Ilgiausiai užtruko itaporangcs 
valsčiuje, Itararés mieste ir 
pas ūkininkus Antoninos že 
mės ūkio kolonijoje.

Barão de Antonina įkurtą 
dar prieš karą. Viduryje augą 
mies elis, vila, o aplink turtin 
gi ūk’ai. Šios kolonijos pažas 
gą s'ū ė ir tebestumia dau
giausia mūsų tautiečiu praV«į 
tas Čia išvardinsiu nors kelis 
mūsiškius, kuriuos aplankė < 
mūsų kandidatas

Antanas Bujokas turi namus 
viloje. Čia nuolat gyveną žmo 
na su mažesniaisiais vaikais, 
kad šiems būtų patogiau lan
kyti mokyklą T ėvas su vyrės 
niąjg’M; vaikais prižiūri ūkį. 
Verčiasi galvijų auginimu Ga 
mina sviestą ir sūrius. Įvairių 
javų pasisėja tik savo ūkio 
reikalams Traukiamoji jėga.
- arkliai. Gyvenamasis namas 
Mūrinis pats gražiausias viso j 
je kolonijoje

(pabaiga 6 pusi)

net Paleckiui, kuris jai asine 
nįškai buvo gerai pažįstamas 
ir pranešė milicijai. Bet mili
ciją atsisakė jį areštuo i ir iš 
viso maišytis į tą istoriją. -Vis 
dėlto nukentėjusioji iškėl by 
lą. Einąs tardymas Tardyfę- 
jas ir Sašos viršininkas prisi
pažinę, kad prieš Sašą jau 
ne vienas panašus skundas 
esąs paduotas. Išaiškėjo ir Ša 
Šos žvejojimo metodas. Jis u- 
žeina pas fotografą ir įsjžiū 
rėjęs į išstatytas noutraukąs. 
teiraujasi iš fotografo jam pa 
tikusios moters adreso. Pas
kui jau pradeda ją persekio
ti ir terorizuoti... Buvo paste 
beta, kad Sašą visada gerai 
apsirengęs, bet savo algą vi
są deda į taupomąją kasą. 
Jis turėjo gyventi iš pajamų, 
gauųamį) ąąlia algps, iš savo 
aukų.

Saša tikriausiai nežinojo, 
kad man pažįstama jo odisė
ja. Jis ir dabar užeidinėdavo 
į barą, tik būdavo vis be nuo 
taikos... Bet Saša nebūtų bu

vęs teisingumo tardytojas ir 
milicijos mokytojas, jei nebū
tų mokėjęs iš bėdos išsisukti. 
Pavasarį jis vedė Vedė lietu 
vaitę iš Kėdainių. Apie ją 
man buvo pasakojęs, kad tai 
esaūti tų pačių «organų» tar
nautoja. Sykį atvedė netparo 
dyti ir labai prašė, kad 
prieš išvykdama iš Kauno bū 
tinai ateičiau atsisveikinti. Nuo 
iadą ir neteko daugiau maty
ti nei atsisveikinti Sašos. to 
mano «geradario».

Kai mūių darbai buvo sustab
dyti

Visų lietuvišku grožių sužy
do 1856 metų pavasaris. «Me
tropolis» jau keli mėnesiai už 

• dary as. Eina didžiausias re
montas. Žada padaryti iš jo 
pirmos klasės resUraną 
kaip Maskvoj. Kelneriai, vi
rėjai ir kiti mėnesiais slampi
nėja be darbo ir be algų. Kiek 
vieną dieną laukiame, kad ir 
mūsų bufetą uždarys Žada re 

montą. po kurio bus vėl karš
ta virtuvė^ir, svarbiausia, 'eis 
pardavinėti degtinę. Vadinsis 
vėl Šišlikine.
i Aš jau pusė išmetu gyvenu 
Sta’ino prospekte 62, buv Lais 
vės ulėje j į r ešais miesto so 
dą. Turiu būti nepaprastai li
kimui dėkinga, kad gavau 
nors tokį mažą tamsų kamba 
rėlį Po tiek metų lagerio ir 
dabartinio triukšmo bare ga 
liu pabūti ramiai viena Onak 
tį man vienas patogumas 
esu pora „žingsnių nuo darbo
vietės

Birželio pradžioj gavau 200 
rublių, užmokėjau 15t)ūžkam 
barį ir likau bedarbė Įki bus 
atidaryta ŠišĮįkinė, Nuspren
džiau išvykti i Žemaičius, kur 
b uvd dar gy v i a tsįminimaį iš 
vaikystės dienų ir kur man 
bus p giau lūukii darbo Ma
mos palaiminta, sėdau į auto
busąAr Išdundėjau kreivais, 
duobėtais Tarybų i ietuvos ke 
liais. Tačiau iki gavau bilie 

tą i autobusą, pusę dienos iš
stovėjau eilėje Buvom sugrūs 
ti autobuse kaip degtukų dė
žutėje.

Miela Lietuvos žemele ko
kia tu nuvargus, ir užguita, 
kaip našlaitė pas pamotę .. 
I usnelės tokios menkos Bet 
vis tiek priešais jas darželis 
Kai kur stovi kryžius ir prie 
jo nuvytusių gėlių/ puokštė 
«Smuikelių» mažai' jau beliko, 
bet vis tiek dar yra Laukuo
se galvijų maža bematyti.

Vakare pasiekiau Raseinius 
Autobusas toliau nėjo Reikia 
laukti rytojaus - kad galėčiau 
toliau iki Šiluvos važiuoti Ap 
grįuvusiamė name randu «vieš 
būtį» ir, gavus lovą, apsinak- 
voju Iš ryto laimingai pate
kau į mašiną Šiluvos link. Ke 
liai blogi Krato, mėto, rodos, 
vidurius ištampys Benzino 
tvaikas ir kažkokį dūmai grau 
žia akis, ir męs visi verkiam 
«kruvinom ašarom».'.

Iš tolo subaltavo aukštas

stebuklingas Šiluvoskoplyčios 
bokštas .. Šiluva nepaprastai 
jaudina mane, nes prie stebu
klingosios A arijos kojų čia su 
dėta tięk vaikystės troškimų 
ir prašymų Čia aš vėl pralei
dau dali savo vaikystės Kiek 
kartų eidavau keliais apie ko
plyčią jei koks troškimas bū
davo itin didelis ir jo įvyk
dymas labai svarbus... O tie 
puikūs Šiluvos atlaidai, kai 
suplaukdavo žmonės iŠ visų 
kraštų Kiek čia maldos, kiek 
triukšmo ir pramogos, kiek 
džiaugsmo jaunimui ir suaugu
siems. .. "•

Išlipu iš autobuso. Galva ap
svaigus. Net bloga. Įkye in 
pilna krūtine Šiluvos orą. įM)- 
estelis toks tyląs. Net žmonių 
nematyti Nepadidėjo; atrodo 
net sumažėjęs, ar tik įspūdis 
toks po daugel metų. Kur ki- 
t'<dos buvo klebonija dabar 
tuščias, apleistas f amas. O Čia 
ir namas, kuris man buvorei
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GIRNŲ
Gyveno kartą vienas ūki

ninkas. Jis turėjo tris sūnus. 
Du jų buvo gudrūs, o trečia- > 
sis — kvailutis Gyveno sau 
žmogus, paskui ėmė ir numi
rė. Visą savo turtą jis buvo 
užrašęs išmintingiesiems vai
kams — ir laukus, ir triobas,

- ir gyvulius, ir pifiigų tmaišą. 
Kvailiukui jis paliko tik gir
nų akmeni.

Tarė šisai brolis:
— Ir to man bus gana.
Jis užsidėjo girnų akmenį 

ant pečių ir paliko savo du 
broliu kurie dalijosi arklius 
ir karves, žagres ir akėčias 
ir pagaliau susėdo prie šikš
ninio raudonųjų krepšio* Juo 
du taip vaidijos, kad nuo jų 
ginčo langai ir katinas juo
džius spruko pro duris

Atbėgo katinas pas tą kvai 
lėlį ir murkė, glaustydamasis 
apie jn vyžas

Paklausė vaikinas:
— Ar eisi su manim?
— Kytoj galėčiau, bet šian

dien turiu dar vieną žiurkę 
paplauti — atsakė juodžius.

Jis pašiaušė riebią savo ke 
terą ir vėl tar^:

— Pagaliau kas man pra
neš, kiek raudonųjų gavo Pe
tras ir kiek Jonas. Bet pats 
gali ei ii savo keliais. Tik žiū
rėk, Juozapėli, nesusidėk su 
lapėmis: jos net ir katinus pri 
gauna ir suėda

Po šio patarimo juodžius ap 
sisuko ir. atsargiai pro .balu
tes dėliodamas savo baltus ba 
lėlius, nučėpojo į kluoną ieš
koti žvynės

Juozapėlis pasitaisė girnas, 
užvertė kepurę ant viršugal
vio ir nuėjo sau švilpauda
mas Kėlias vedė per dirvas, 
per pievas ir brūzgynu* kur 
lakstė driežai ir šnypštė gy
vatės. Paskui ten leidosi gra
žus šlait s Juozapėlis nusiė
męs paritmo sa^o akmenį į 
pakalnę ir pats bėgo iš šono, 
prilaikydamas, kad girnos ne-

Antanas Vaičiulaitis

AKMUO
nugriūtų.

Akmuo riedėjo kaskart grei 
čiau, kad net Juozapėlio kul 
nys švysčiojo ligi pat strėnų. 
Nuo skubumo atsirišo viena 
vyža ir nulėkė žemyn į slė
nį.

Atsidūręs pakalnėje, jis griu 
vo ant girnų ir sušuko:

— Tai ir pagavau!
Susimužti pilvą vaikinas su 

simušė, bet oėl to jis nevai 
tojo ir nesikeikė. FrishiiKęs 
prie šaltinio jis panardino gal 
vą šiltoj versmėj ir gėrė ne
atsikvėpdamas, kol vanduo ė- 
mė slūgti, tada jis atsiprun- 
kštė, nusišluostė veidą ir tarė:

Užteks tuo tarpu
Juozapėlis vėl užsimetė gir 

nas ir nukeb'avo į girią Žen
gė žengė jis ta giria ir kaip 
nėra, taip nėra nei galo nei 
krašto. Čia medžiai ošė seni 
ir apkerpėję, volungės skini 
dė po šakas ir sakalai lekio
jo nuo skroblo prie skroblo. . 
Ten lapė antai nubėgo stir
na praliuokdėjo ir liepoj lū
šis miegojo 1

Jau ir vakaras sutemo, ir 
alkis maustė maudė o kaip 
buvo nematyti, taip nematyti 
nei namų nei žmonių Tik kai 
naktis atėjo, vaikinas pastebė 
jo. kad pro pušis ir nukąru 
sias egles ten lyg maža žvai 
gždutė spinkso žiburėlis. Nie 
ko nelaukdamas, jis pasuko į 
tą švieselę ir rado triobikę su 
žemu stogu ir su siaurais lan 
geliais

Jis padundeno i duris, bet 
niekis neatsiliepė.

Neprašytas įėjo i vidų ir ra 
do seną močiutę kertėj besė 
dinčią prie linų kuodelio.

Ji tarė jam:
. — Bėk greičiau iš šių namų.

— Aš taip nuvargau, k ui 
kojų nepavelku, -- atsakė jis. 
— Leisk man ó a nakvoti. J

— Kaip tu nakvosi, ,j »i tuoj 
grįš g Jvažudžiai ir tave už

muš.
— Kam jiems mane valaby 

ti. jei tave gyvą laiko!
— Matte, sūneli, jie sugavo 

ir pristatė kad jiems virčiau 
barščius. Šutinčiau bulves ir 
kad spirginčiau lašinius.

Bet, senutėle, aš čia ant 
krosnies, už kamino, užlįsiu, 
ir bene jie pastebės maneI 

Nieko nelaukdamas, jis už- 
sirabazd'no ant krosnies sn 
savo girnomis ir pasislėpė už 
kamino. Tūnojo ten vargšelis 
ir mąstė sau vienas: «9 ka.ži 
nai žmogus, kartais gali imti 
ir užterioti tave tie galvažu
džiai ir dar akmenį atimti!» 
Jis kiurksojo apsikamšęs plė 
šikų vyžomis, autais ir paklo 
dėmis. kad tik mažiau jo be
kyšotų. Jis galvojo apie namus 
ir katiną juodžių, apie girią 
ir šaltinį ir apie savo tė" mi 
rūsį Jau miegas buvo bes,.\ 
mąs. kai staiga subildėjo, su 
trinksėjo durys ir sugarmėjo 
dvylika plėšikų. Jie suvirto 
už stalo, kur buvo dvylika d j 
benų. dvylika kumpių ir dvv 
lika duonos kepalų. Pasidėję 
prieš save kiekvienas p > 
pinigų krepšį, jie valgė erzi 
darni. Jie kirto taip smalkiai, 
jog Juozapėliui už kamin > 
seilės varvėjo ir galva suko 
si nuo viso to čepsėjimo. lai 
žymosi ir rijimo Neišsikentęs,

- 7 KUR W TV PLAUKI, BALTAS DEBESĖLI, 
2YDRO3E MĖLYNĖS CA1Í0MAS ôuauul 
ak, kaip gera TAir.viimjuwm niu* 
m NEVARŽO NIEKAS LAISVĖS IR KELKU

AK VRM TENAI-TOLYJE PRANYKUS“ 
NEMATYTO GROŽIO KENČIANTI ŠALIS— 

GINTARO PLAUKAI, O LIKIMAS NYKUS 
HA AKIU MĖLYNĖS ŠIRDGĖLA GILI.

TU NUPLAUK TENAI, KALTAS DEBESĖLI, 

VISO MANO SKAUSMO IR PASIILGIMO 
KRIKŠTOLINIU AŠARŲ LAŠUS PABERK.

IR NUPLAUSIU 3A) LIŪDĖSI NUO GYMIO 
IR PAGUOSKI 3\,BALTAS DEBESĖLI/. 

AG PRAEIS TOS AUDROS,MYLIMA,
.NEVERK.

pro paklodę jis žvilgterėjo į 
galvažudžius. Jie buvo stam 
būs ir raudoni, nelyginant bu 
rokai. Jų rudos barzdos buvo 
išsikerojusios ir siekė diržą, 
o ūsus visi jie buvo apsukę 
aplink ausis — toki ilgi ir rai 
tyti jie buvo. Tačiau baisiau
sias jų atrodė tasai, kurs vi
dury sėdėjo. Jo akys žioravo 
kaip žarijos, jo nosis buvo ne 
mažesnė už ąsotį, gi karpa 
ant tos nosies augo didumo 
sulig kumščia. Jis kriošėjo 
ten toks storas, jog skrandos 
siūlės buvo iširę, o ir pats 
vos bedlaikė neplyšęs.

Prisprogęs, jis tai prašneko:
— Tam pirkliui kad rėžiau 

per makaulę, tai tik žnegtelė 
jo ir jau neslėpė savo muš
tinių.,

— Cha-cha-cha! — kvato 
josi visa dvylika.

Atsiliepė čia kitas, su per
kirstu žandu ir viena akim 
spaugas:

— O ar aš nesakiau: užsu
kim, vyručiai, į tą lūšną, gal 
ir ten nors ką pelnysim, ir 
matot!

— Kas žinojo, kad abu juos 
rasim ėdantis dėl pinigų.

— Jonas dar baudė slėptis, 
o Petras nustėro tik ir atida
vė savo raudonuosius.

Už kamino Juozapėlis -tik 
klausėsi, ar neišgirs, kas jo 

*

brolius ištiko.
Bet anas baisusis plėšikas 

tarė tam. kuris buvo sų span 
ga akimi :

— E, parokyk man tuos pi 
n i gus.

Atrėžė žlibasis:
— Karpa nuo tavo nosies 

pirmiau pukris. kol aš tau pa 
rodysiu! Kas jau į mano ran 
kas pateko, nė su replėmis 
neištrauksi.

— Jis perdaug sau pasiliko! 
— suriko plėšikai. — Tegul 
ir mums dar duoda.

Ir kad pasileido jie visi 
rėkti, garsiau vienas už kitą. 
Kai kurie jau ir už barzdų su 
sirovė. Kilo toks sumišimas, 
kad jų nė didysis galvažudys 
negalėjo sutramdyti...

Tada ar nesupyks jisai, tas 
plėšikas su karpa ant nosies! 
Raudonas kaip krosnis, jis 
kad rėžė *" kumščia į stalą, 
net lenta į šipulius suskilo, ir 
su iko:

— Kad jus visus perkūnas 
trenktų!

Tuo tarpu Juozapėlis jau 
buvo išlindęs iš anapus kami 
no ir, užsikvempęs ant ak-, 
mens, klausėsi: taip jam įdo 
mu buvo žiūrėti, kaip riejasi 
plėšikai. Iš to smalsumo jis 
nė nepajuto, kaip-girnos ėmė 
ir pasprūdo. Bildėdamos, jos 
nugriuvo tiesiog tarp galvažu 
džių kaip tik tuomet, kai jų 
va^as perkūnus šaukė

Nuo irenksmo apglušę, jie 
spruko vieni pro duris kiti 
pro lan t s, 'šku dami «tik us.

Ti didysis plėšikas besi
ma!'nd mas pro langą, ėmė 
ir įstrigo: neišlenda bjaurybė 
nei į orą. ne atgal Muistosi 
kojomis ir šaukia iš visos ka 
kariu* :

— Gelbėki , bėkit!
Kas jį tau gelbės' Kiti plė 

šikai jau buvo numarmėję ir 
slapstai pelkėse. Juozapėlis 
pribėgo prie galvažudžio ir 
šėrė jam kočėlu per beskery 
čiojančius staibius, per pastur 
galį ir per šlaunis. Anas kly 
k ė ant visos girios :

— i miau tik perkūnas, o 
dabar jau ir žaibai. Oi- kaip 
karšta! Gelbėkit...

Čia pri - ko ir močiutė. Ji 
žmogžudžiui kad žiebė su 
menturiu, kuriuo košę maišy 
davo, ir dar pasakė:

— Še tau biaur.i be ! Ilgai 
mane laikei čia sugavęs !

(B- E»

kalingas Kai įžengiu į vidų, 
tamsu ir skurdu sla be grin
dų, visur labai aprūkę Tikė
jausi rasianti savo pusbrolį, 
bet radau tik jo žmoną. Jau 
dinantis pasimatymas ir pasi
sveikinimai Vakare sugrįžta 
ir pusbrolis Betrūksta čia dar 
pusbrolio dukters, kuri moko
si Vilniuje. Ji dar negrįžus. 
Sunku tėvams, bet jie iš pas- 
.kutiniųjų stengiasi, kad vaikas 
į mokslus išeitų

Rytojaus dieną pusbrolis pa 
lydi mane su dviračiu pašte
tą ir seserėčias Einame per 
tą gražų Šiluvos pušyną. Da
ros gaila, kad nebematau se
nos Šiluvos pušies, kuri iš to 
lo pypkę primindavo. Audra 
ją išgriovusi. Iš miško išsine-’ 
riame į pievas. Kiek čia žie
dų ir bičių dūzgimo. Tik po 
ilgo nematymo čia gali pajus 
ti. kokia puiki yra ta Lietuva 
Čia gali kūnas ir siela pasil
sėti.

Pavakariais pasiekėm dėdės 
namus. Teradom jį vieną, se
nuką. Kiti nebuvo parėję iš 
atlaidų. Juk buvo tai sekma
dienis.. Kai sugrįžo teta su 
seserėčia, vėl buvo toks pat 
graudus pasisveikinimas. O 
paskui vaišės. Sviestas, sūris 
,ir juoda lietuviška duona Pie 
nas. Ir daug daug širdies Nors 

■ gyvenimas ir jų, matyt, var

gingas Asla molinė, visi gy
vena viename kambaryje, lan 
geliai maži ir į žemę palinkę.

Vakare paklojo man lovą 
su lietuviškom drobėm. Tie&ą 
pasakius labai blogai miego
jau ir kitą , vakarą jau išsi
krausčiau į daržinę ant šieno. 
Daržinė,, deja, turėjo tik treč
dalį stogo Kai naktį pradėjo 
lyti, vėl.turėjau keltis ir bėg
ti į pirkią

Jie irgi priklauso didžiuliam 
kolchozui. Iš vakaro ateina 
brigadininkas ir paskirstė ry
tojui darbą. Dažniausiai dar
žus ravėti, vėliau šieną pjau
ti, grėbti rugius valyti ir 11. 
Jie turi ir savo nedidelį dar
žą, turi karvę ir telyčią Dau
giau turėti negalima Arklius 
paėmė kolchozas Kai reikia 
arklio, tai prašo kolchozą Tik 
nė visada gauna. Bulvių turi 
truputį atskirai pasisodinę. Vi 
sa kita .^priklauso kolchozui. 
Dirbti tenka|visą pavasarį, ru 
denį, žiemą Javų, kuriuos 
gauna už darbadienius, užten
ka porai mėnesių. Važiuoja ta 
da į Kauną, Raseinius ar Šiau 
liūs, stovi eilėse, kad gautų 
keletą kepalų duonos ar mil
tų. Tas pats su cukrum - jo 
dar sunkiau gauti. Merginos 
siuvinėja'po truputį Daniuose 
ir tokiu būdų uždirbinėja, kad 
galėtų prisidurti.

Iš ryto gaunu šilto pieno. 
Lepina mane, kaip tik jie ga
li. Paėmus paklodę, einu į pa
rugę. Išsitiesus šalia upelio 
ant žieduotos pievos, galėjau 
džiaugtis, kad esu čia. iaip 
praleidžiu dešimt dienų. Ilgiau 
negaliu išlaikyti. Mintys trau
kia į Kauną: gal jau darbovie 
tė atsidarė; kad tik nepražiop 
sočiau darbo

Išvažiuodama dar užsuku 
vieną dieną į Šiluvą Ma- e 
palydi pusbrolio duktė tašė 
studentė, kaip tik dabar par
vyksi atostogų Seka ii man, 
kaip jos Vilniuj bendrabuty 
gyvena, visos labai draugiš
kai . Aplankom su Stase Šilu
vos koplyčią. Deja, uždaryta. 
Prašau Stasę, kad ji paliktų 
mane vieną porai minučių 
Atsiklaupus prie stiklinių du
rų. matau iš vaikystės pažįs
tamą Marijos tą gerąjį, šven
tąjį veidą, ir krūtinėje susi
tvenkia gili padėka už išgel
bėjimą iš Sibiro nelaisvės... 
Aplankom dar kapines. Jos da 
bar labai padidėjusios - be
veik dvigubai tiek vietos ūži 
ma Bet kaip ir anksčiau, ra
mu. tylu ir svaiginantis gėlių 
kvapas.

Kaune, bet be darbo ir be 
kapeikos

Grįžus į Kauną, savo kamba 

ry stalčiuje neradau paskuti
nių pinigų ir karčiai apsiver
kiau Šeimininkės sūnus, turė
damas ant -ą raktą, išsiėmė 
pàskutin us rublitr^ic linksmai 
praleido J onines-

«Šašlikinės» cementas ir ne 
prasidėjo < etropolis» jau pu 
sė metų uždarytas Niekas ne 
sirūpina personalu — bedar
biais ieni vaikšto, rankas į 
kišenes sukišę, vakarais Lais 
vės alėja; kiti išsiskirstė, kur 
kas nujautė kitą darbą; kai 
kurie laikinai išvyko į Palan
gą ir ten dirba,, nes sezonas 
ten prasidėjo Aš jieškau pa
vaduoti išeinančių.į atostogas, 
bet niekur nieko nerandu. O 
reikia už kambarį mokėti. Ki 
taip aš jo neteksiu.

Sužinojau: Kauno transfuzi- 
jos stoty už atiduotą pusę li
tro kraujo moka 20/) rublių. 
Nerasdama kitos išeities, ne
drąsiai nueinu ten. Kraują iš
tiria ir randa, kad dar labai 
geras. Kraujo grupė A. Perė
jus labai sudėtingas cerimoni- 
jas patenku į kraujo tiekimo 
kambarį Jausmas — kaip sker 
dykloje Kraujo bonkos, kru
vini skudurai, višur matyti 
kraujo .. 1 mano ranką įsmi
go kažkoks, rodos, bukas ir 
storas instrumentas. Gana sma 
rkiai, ir skauda. s , r-

Taip ir priėjau prie pasku 

tinės stadijos — ėmiau parda 
vinėti savo kraują fiš ir taip 
silpna dar po pergyvenimų la
gery. F o transfūzijos pirmą 
dieną guliu visai nusilpusi. 
Bet pajėgiu save raminti: ge
niau parduoti kraują negu gar 
įįę. Už kambarį užmoku.

Priešais mano kambario lan
gą užpakalinės «Gastronomo» 
durys kieme. Iš savo kamba
rio stebiu, koks čia amžinas 
«jomarkas» — eilės iki Lais
vės alėjos, kada duoda mil
tus, cukrų, sviestą arba kiau- 
šmius- Tai labai reta prekė, 
žmonės stovi dienomis eilėse, 
iki gauna po vieną kg ar bent 
po pusę. Vargas tam, kas dir
ba — tas negali eilėje pasto
vėti, tai ir to negauna.. Mote 
rys visą dieną grūdasi, kei
kiasi koliojasi — vis dėl tos 
nelaimingos eilės Bet pamė
gink be eilės prieiti, liksi be 
sijono ir be plaukų... Iš ryto 
stovi eilės dažniausiai dėl duo 
nos. Negalima įsivaizduoti So 
Vietų Sąjungos be eilių. Žmo 
nės nusikamuoja, nuvargsta, 
apkarsta, daros pikti kai p žvė 
rys.' ■ ■■-' ■■■.

O gamtoje — slenka gražūs 
saulėti vasaros mėnesiai.

(B D.)
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Daniu chirurgas

Dentadiirų ir judamu aparatu spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTĖLk LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ' AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pam© PRF3-96Ü KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

sekmadieniais ■
1 Nuo 10:15 iki 10:30 ■ Lietuva ir lietuviai

U Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika i lėkštelėmis^ |

III. Speciali “Cafė Seleto” programa visiems!
PAGEIDAVIMU KONCERTAS ‘ Į

Atsiųskite du tuščiu ‘‘Café Seleto” v< ku i C peštai 4$3, Š 
ir galite užsakyti kokią t.k norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime! ’

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su j 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: UaiXa Postai 403. Sã» Paulo

Ganma gauti naujų lietuviškų plokštelių!
. ĮJ-niay ««=-------- ■—........

ÍÜ Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
paskutinio modelio televizijos at aratus «Invictus», 

. , geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
|gg Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 

išsimokėjimuŲggeležies reikmenų, dažus - elektri- 
nius Įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

i| PRAÇA SÃO JOSÉ DO5 CAMFOS. 1 - V. ZELINA 
| SÃO PAULO — Telefone 63 5915

Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
|â Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
O. Darbas garantuotas.
a
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| Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas
| Transferencias de firmas 
| Central, na Junta Comercial 
« Dis^atí na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais 
ę Escritas Comerciais
ê HORÁRIO das

Rh k ih> nii nu Uh nhHft wiil«liiiH:iHirtlniniinti>ili utimi non m m mmi Ht m ilh niiilhHi'iiiiiiiiiimi) iimii<umi>tih niiiflmimii'iii ■>< -

S ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
i : IRMÃOS BAUŽYS i
J; Registrado na C R. C. «ob o n • 55’

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
f • Telefone 63-6OO5 =

Contratos de locação J
Čartas de Fiança ?
Requerimentos į
Balanços ?
Alvarás diversos J
Seguros de Fogo e . ' f 
Seguros de acidentes Į

8 às 19 horas. ' į
41) (liquiti.mtn» umiiiiuiiiuiiw iitimiiytmw <i:>aoiwoniinntniH hhwuubiiwwipiiiimj iwih <it> hp »uhiI

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

LAP1ENIS & JAKUTIS LTDA.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Raa México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
^Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

Rio de Janeiro
Serraria «1TA» Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

pusi o

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o ją galima gauti 
nusipirkti, naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Av. Sapopemba 18-A Vila Celeste
- LAPOS lietuviams prane 

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» hutų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis9»

Bendradarbiauk joje 
pranešdamas, visas naujiena? 
iš savo apylinkės, miesto ar 

• interfere.

Statybos medžiagos --indėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
£ krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GAESIOJO VANDENS L I N D O Y A
■£1

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

Lindoya vanduo yra Senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postal 3967 — SÃO PA U?L O

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jfiiuvyrLOJE ILA. U IR O j
J

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente i
I <

Fone 63-5294

São Paulo 5

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

5
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KV. ZELINA. 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SÃO -’AULO

— RugpiūČio 31 dieną 4 
vai. p. p. Vila Niveje mirė 
Bronė Kuzmauskaitė Malau- 
kienė Velionė buvo gimusi 
19i>9m VIII. m. 24 d. kaulių 
apskrityje, į Braziliją atvyko 
19 6 metais. Nuliūdime paliko 
vyrą Izidorių, vaikus Sofiją, 
Alfonsą ir Neidę brolius VIa 
dą, Stasį, seserį Antoniją, žen 
tus, marčias ir anūkus Palai 
dota Vila Mariana kapuose. 
7 dienos mišios - šį šeštadie- 
Vila Zelinoje. i

— «Mūsų Lietuvos» ekspe
dicijai kiekvieną penkiadienį 
talkina Antanas Skrebys Kos 
tas Olšauskas ir Balys Latvė 
nas. Lietuviškai spaudai dėl 
mažo skaitytojų skaičiaus sve 
timame krašte nelengva išsi
laikyti kodėl kiekviena talka 
jai yra brangi Talkininkams 
priklauso didelė padėka.

— «Mūsų Lietuvą» parvešti 
į Agua Raza sutiko p B Lei 
ta. Tos apylinkes lietuviai 
prašomi kreiptis į jį

— Rugsėjo 1 dieną «Mode
lo» ligoninėje mirė Konstan
cija Narbutienė Klemoraitytė, 
sulaukus 60 metų Velionė bu 
vo kilusi iš Simno Į Brazili
ja atvyko 19.’9 metais Gyve
no Vila Zelinoje riklausėLie 
tuvių Katalikių Moterų Drau
gijai ir Maldos Apaštalavimui 
Nuliūdime paliko vyrą Joną, 
dukteris Birutę, Stefaniją. OI 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka vjsus teisinio pobūdžio darbu*. kaip įvairiu 
bylų vedimas, inventarijų sudarvmas, de^kitis. doku

mentų atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

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

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius. I iet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

TAUTIEČIAI!,

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių jr žinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr,Š 2i»0,00. 

. Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PAÓÉTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiame aprangą, maištą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą„batams ir vaistus.

♦ Turime visų medžiagų pavyzdžius!,/.
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Or© 

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 pasiunčiarae naują.
Kreipkitės pas: ...

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de'Camargo. 698, Penba 
Al. BoguslatŪKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14. V. Zehna 
Rašykite:.. Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

gą Teresę, anuka, šešias se 
seris švogerius ir kitus gimi 
nes Septintos dienos šv. Mi 
šios bus Vila Zelinos bažny
čioje 8 rugsėjo (pirmadienį) 7 
vai ryto

— Praėjusį sekmadienį vila 
Zelinoje įvyko jaunimo atsto 
vų posėdis. Buvo suvesta pi 
niginė apyskaita ir pas* r>ty 
ta pelnas kiekvienai apylin-_ 
kei proporcingai parduotų bi 
lietų skaičiui. Beto buvo pasi 
tarta «Jaunystės Aido» reika
lais Jaunimas pažadėjo savo 
talką radio programai ir ker 
mošiaus darbams.

SUSIRINKIMAS
Brazilijos Lietuvių Kultūros 

D-ja šio mėnesio 28 dieną sek 
madienį. 4 valandą po pietų,. 
Mokos lietuvių mokyklos sa
lėje, rua Lituania (7. šaukia 
savo narių ir prijaučiančiu 

SUSIRINK MĄ
Pus svarstomi svarbūs žurna
lo «Gintaro», vakaro-koncerto 
ir bendri d jos organizaciniai 
reikalai. Po susirinkimo bus 
pristatytos «Gintaro» gražuo 
lės-talkininkės. kurioms bus 
suruoštos kuklios vaišės kar
tu su susirinkusiais Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Valdyba

— Praėjusį šeštadienį ir sek 
madienj ' ila Zelinos ginvazi 
jos salėje įvyko programa 
skirta seselių jubiliejui atžy

mėti. Gyvuose paveiksluose 
buvo parodyta seserų istorija 
Brazilijoje, antroje programos 
dalyje gimnazijos baigiančioji 
klasė pastatė operetę iš mek 
sikonų gyvenimo.

I

— Paštu gaunantiems «Mū
sų Lietuvos» prenumeratą pra 
nešame, kad laikraštis yrais- 
siunčiamas reguliariai šešta
dienio rytą. Pavėlavimu yra 
iš pašto bet ne iš administra 
cijos putės.

LAPOS IR VILA ANASTACIO 
LIETUVIŲ ŽINIAI

Šio mėnesio 14 dieną, sek
madienį, 3 va’andą po pietų, 
šaukiamas labai s arbus la
pos. Vii i ‘ nastacio ir kitų ar
timesniu rajonų lietuvių 

SUSiRIhKIMAS '
Dr J. Basanavičiaus vard> 
lietuvių mokyklos salėje. Rui 
Camacan, 639, Vila Anastacio.

Bus trumpi pranešimai lie
tuvių išeivių klausimais ir 
svarstomi kiti svarbūs reika
lai Visi lietuviai, kuriems rū
pi lietuvybės reikalai prašo
mi dalyvauti.

Iniciatoriai

— Spalio R diena 8 vai. va 
kare Mokos lietuviu mokyklo 
je ivyks naujai išrinktos Ben 
druomenės tarybos pirmasis 
posėdis. Posėdžio dienotvarkė 
je numatoma organizacinio 
Komiteto darbų apyskaita ta 
rybos prezidiumo ir valdybos 
rinkimai.

— Sekmadienį per 8 vai. 
Mišias Vila ZJinoje bus Pir
moji vaikų Komunija

— Ši sekmadienį pamaldos 
Bom Retire 10 vai iš ryto ir 
vakare Casa Verde Pamaldų 
laikyti vyks misijonierius Tė 
vas J. Bružikas S. J

P Karolė Pažėraitė su
grįžo iš Rio kur turėjo pro 
gos dalvvauti Jubiliejiniame 
Sv Kazimiero m’nėjime. Mi
nėjimo proga buvo suvaidin
ta H Mošinskienės arašyta 
5 ve ksmų drama iš Šv. Kaži 
miero gyvenimo.

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š.m. rugsėjo mėn. 13 d. 
į Mokoje, rua Lituania, 67 ruošia įdomų

VAKARĄ-BM! G
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLĖ» ir po 

to koncertinė dilis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
nieji menininkai mėeėjai.

Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
tuviškas bufetas

Taigi, visi į Sąjungos VAKARĄ-RALIÚ!
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie

tuviškose mokyklose.
Vakaro pradžia: 20 vai ir pabaiga: 4.vai. ryto.

LSB VALDYBA.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai v

ANTANO i>AV|Ų)Nfo-
Manufatura de «BotSes Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 1'6. caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų. ir 
lietsargiams dalių.

• " » . ' ■ * .

tJ'CRlT'OajI'D CONiTÀJJlL

Irmãos Nascimento
REG. C R.C. 3P. Nro 1.484

Atlieka firmų ątiUarymus, perleidimus, komercines 
\ ir Industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen- 

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

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

(pabaiga iš 3 pusi.)
Norbertas Talanskas turi 

apie 100 ha ūkį Sėja kvie- 
, čius augina kiaules Kviečiais 

apsėja po kelias dešimtis hek 
tarų. Darbams turi du trakto
rius ir visas ūkio mašinas. 
Tėvams padeda du sūnūs ir 
duktė. Pats jauniausias šel
mės nerys yra dar nedidelė 
dukrytė.

Aleksandras Augustavičius, 
Bujokų žantas, savo ūkyje lai 
ko daug kiaulių ir vištų, sė
ja įvairius javus. Traukiamoji 
jėga - arkliai. Dvi Augustavi- 
čiutės jau merginos, kiti vai 
kai dar maži.

Pranas Janušauskas Junior 
veda mišrų ūkį. Kiek daugiau

— Laiškai: O Adomavičie
nė, Cegliauskams K Ambroze 
vičius G Stonienė. A. Pango 
nienė. A. Butrimavičienė. J Ri 
kevičius A. Lazdauskas. Josė 
Mielnik E Dūdienei. P. Kaman 
tauskui A Zabielai P Šukiui, 
F. Slavinckas A Grabauskas, 
A Nanartonis.J Juzėnas. B Aš 
kinis, V. Sprindys, J. Antanai 
tis A. Pavilonis.

— Kun. Klebonas į S P ui o 
žada sugrįši i rugsėjo mėne
sio pabaigoje.

— Iš suaukotu daiktų maty 
ti, l*ad šių metų Kermošius 
bus labai turtingas. I jį atsi- 
lankusieji galės išlošti daug 
vertingu premijų. Kermošius 
prasideda šį'šeštadien’.

— Lietuviu Misijonierių Di
rektorius Brazilijoje kan. Ig 
natavičius *v. TOzimi°ro ūi- 
b’liejui atžv'Ttėt’ išlpi^o gra
žius meniškus skydelius Vir
šuje skydelio šventojo paveiks 
las. apačioje trispalvė jubi
liejaus įrašai lietuviškai ir 
braziliškai ir vytis <-

Skydelis daro labai malonų 
įspūdį ir jis turėtų puošti 
kiekvieną lietuvišką seklyčią.

... m. K. L’ikošev’čienA Ta
raitė iš Kauno paūeškn savi 
giminiu: brolio Prano Jaro, 
pusbrolio ctasio Jaro, dėdie
nės Jarienės Joanos Prašome 
atsiliepti į redakciją.

LIETUVOS NACIONALIi
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

Žemę dirba.» 
vena ir tėvaB___
mokytoja,

Jonas Meškauskas savo ūki 
pardavė, persikėlė Į vilą t r 
verčiasi prekyba Gyvena sa 
vo namuose, laiko barą ir bil 
jarus. Viloje gyvena dar vie
nas tautietis su šeima. Dirba 
su savo sunkvežimiu, bet 
atleiskite, pavardės neprisi v 
menu. .

Bolls Pętniūnas turi apie 
100 ha ūkį. Sėja ryžius, kuku 
rūzus Savo ūkį nusipirko 1938 
m. Anksčiau dirbo fazendose 
ir S. Pąulyje betriiūnai, ouiis 
ir Juzė, savo šeimą jau užau 
gino. Turi tris vaikus: Vacį, 
Osvaldą ir Mercedę. Kartu gy 
vena ir žentas, iVercedės vy 
ras Zigmas Kinka.

Juozą Trinkūną*, šiemet iš
tiko nelaimė. Lašėjo daugkvie 
čių ir visus pasėlius, apie 75 
Ta apdraudė. Sumokėio’dide- 
lius apdraudos mokesčius bet 
kviečiams neužderėjus apdrau 
dos negavo. Byla atsidūrė teL 
me ir vilkinama. Trinkūnų dūk 
tery-, trys merginos, gyvena 
S Paulio mieste.

Savo ūkius čia turi ir Do
minai, ir Adžgauskai. ir Ju- 
deikiai bet jie gyvena Itara
rés mieste ir verčiasi preky 
ba. Ypatingai stiprią runų ip 
kosmetikos krautuvę turi Juo
zas Kdžgauskas •> Domin i vi
si trys vaikai (sūnus ir dvi 
dukterys) ėjo mokslus ir dá- 
btr j iu mokytojai Valteris 
D «minas mokytojauja Avarės 
miesto gimnazijoje. Čia nat 
Itararés mieste, rua ’!edr • 
2 87, gyvena ir Fimkų šeima 
Aleksandras Rimkus laiko ba
rą ir sorveieriją Tėvams pa
deda dvi dukterys, jau mer
ginas. Lietuvis incas /aliuii 
kas. iš Kapčiamiesčio vals
čiaus. laiko valgykla ir hot.-, 
lį Bet mūsų kandidatas nak
vojo pas vaišingus ūkininkas 
tolimoje Antaninos ko’onijoje.

Į šią apylinkę K Ambroze- 
vičiu atsikvietė Jurgis Maciu 
tavičius Jis ir globojo mūš i 
kandidatą Maciulevičių šei
ni yra pati skaitlingiausia. 
Trys vaikai (Antanas Vytau
tas ir Marija Vanžodienė) gi
mę i ietuvoje, dar septyni gi
mę Brazilijoje: Kęstutis 29 me 
tų, Gediminas - 27, Algirdas - 
23, Birutė 20 Jonas 19, A- 
liutė 15 ir Ramutis - 12 metų. 
Tėvas Jurgis Maciulevičius 
turi 110 ha ūk|, o 45 ha nu
pirko Kęstučiui Laiko kelias 
dešimtis karvių, daug kiaulių 
ir vištų. Turi apie šimtą avi
lių bičių Bet pagrindinė ūkLx 
šaka y a kviečiai. Žemę dir
ba traktorium Šiemet kviečių 
plota 5 siekia 25 ha

Mūsų kandidatas Kazimie
ra* Ambrozeviėius dėkoja vi
siems tautiečiams už malonų 
priėmimą ir tikisi, kad lietu
vių pastangomis Spali-* 3 cią 
dieną Itararés ir Itaporangos 
mieštuose, ir Antaninoje jam 
pabirs nors keli šimtai balsų,

Sp. Koresp.

.SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
T RUSIJĄ
c Medžiagos žieminiams ir va 
«Bariniams rūbams (yra .pavys 
džiai). Vaistai, maistas, ska.l- 
rbiniai, avalynė, mėgstiniai, ko 
’jinėš, pirštinės, skaros, síúlài 
ir daug kitų prekių.

> Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko " 
Pageidaujant — siunčiama 

t oro paštu.
Kreiptis: Magdaleną Vink-š- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

; SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina, S08?
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