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Plačiame Pasaulyje
Varšuvos Susirink, nutarimai

Varšuvoje praėjusią savai
tę buvo susirinkę vadinamo 
Varšuvos pakto-sutarties ats 
tovai, kurios sudaro komunis 
tinio bloko valstybės. Tų vals 
tybių užsienio reikalų ministe 
riai posėdžiavo. Kas buvo kai 
bama pasitarimų metu, ar vi 
si buvo vienokio nusistatymo, 
pro geležinę uždangą nė vie 
nas žodis į laisvąjį pasaulį 
neišspruko. Tik pabaigoje bu 
vo paskelbtas bendro pobū
džio pranešimas, kad nutari 
mai visų vienbalsiai buvo 
priimti. Kataip ir negalėjo bū 
ti, nes priešingos nuomonės 
pareiškimas yra negalimas. 
Toks atstovas būtų apšauktas 
imperialistų agentu ir surizi
kuotų savo laisve.

Kas kita demokratiniame 
pasaulyje. Čia susirinkę atsto 
vai atvirai reiškia savo nūo- 
mones, kurias spaudo ir radi 
jo visam pasauliui skelba Už 
savo nusistatymo pareiškimą 
nė vienam negręsia pavojus 
netekti asmeninės laisvės

Varšuvos susirinkimas tik
nuolankiai pakartojo tai, ką noma, tremtyje taria ir koor 
Gromikas iš Maskvos atvežė dinuoja visų trijų Baltijos 
jau iš anksto surašęs Tą pa valstybių politikos žygius jau 
šaulis gerai žino ir į Varšu- nuo 1945 m.
vos susirinkimo nutarimus Posėdžio metu buvo priim-
žiūri, kaip į Kremliaus primes 
tą politiką.

Pareiškime yra tik pakarto 
ta Maskvos nekartą girdėti 
siūlymai Būtent, kad pirma 
reikia parašyti su abiem Vo- 
kietijom taikos sutartis, o pas 
kui kalbėti apie jų suvieny- 
jimą.

PARYŽIUJE
Susirinko Atlanto Sąjungos 

valstybių užsienio reikalų mi 
nisteriai. Pirmą kartą Ameri
ką atstovauja naujas užsienio 
politikos vadas Herter. Jo už 
davinys bus daug sunkesnis 
negu Gromiko Varšuvoje. Čia 
kiekvienas atvirai pasisakys 
del projektų Šis pasitarimas 
yra jau paskutinis prieš U d. 
gegužės konferenciją Genevo 
je, kur susitiks Amerikos, An 
glijos, Prancūzijos ir Rusijos 
užsienio reikalų ministerial.

Darbas bus sunkus, nes kiek 
vieno fronto pasiūlymai yra 
griežtai priešingi.

Argentinoje uždarė komunis
tų pardją

Argentinos vyriausybė yra 
surinkusi labai gausios me

Si Sekmadieni visi dalyvaujame 
Motino^ dienok Jiiné/ime

Minėjimas ivyks 15 vai. Vila Zelinos gimna
zijos salėje. 9 vai. bus laikomos pamaldos 

uz gyvas ir mirusias Motinas.
Kiekvienas kviečiamas savo Motinos intencija 
priimti sv. Komunija. Ispazinciu bus klausoma 

šeštadieni 16 vai.

džiagos rodančios, kad komu 
nistų partijos krašte siekia 
nuversti esamą tvarką orga
nizuojant streikus, sabotažą 
ir įrodė, kad Argentinos ko
munistai yra aklas Maskvos 
įrankis.’*

Vyriausybė paskelbė dekre 
tą sulig kuriuo yra uždaroma 
komunistų parti ja ir jai gimi
ningos organizacijos.

Taip pat sustabdoma komu 
nistinė ir komunistams palan
ki spauda. Nebus leidžiama 
nė iš užsienio įvežti jokios 
komunistinės literatūros, ku
rią gausiai lig šiol skleisda
vo komunistų pasiuntinybės.

Krašte padėtis yra sunko
ka. Sklido gandų apie galimą 
perversmą Bet tie gandai ne 
pasitvirtino Krašto saugumas 
ir laisvė yra kariuomenės ran 
koše. Karo vadovybės žodis 
ir nusistatymas turi didelės 
krašto politikai įtakos Laimė 
kad Argentinos kariuomenės 
vadovybėje nėra komunistų.

— Balandžio 2, 3 ir ir 4 die 
nomis Bonnoje posėdžiavo 
Baltijos Taryba, kuri, kaip ži

tas raštas Federalinės Vokie 
čių Respublikos užsienio rei 
kalų minister!ui ryšium su 
bręstančiais Rytų Vakarų po
litikoj įvykiais Balandžio 4 
d. visų trijų Baltijos valstybių 
delegatai Jakobsen, Liepinš 
ir dr. Karvelis ryšium su šiuo 
reikalu atsilankė Auswaerti- 
ges Amt, kur įteikę notą, tu 
rėjo ilgesnį pasikalbėjimą ir 
gavo patikrinimų, kad Federa 
linės Vokietijos vyriausybė 
Baltijos valstybių požiūriu lai 
kosi ir laikysis savo ligšioli
nio nusistatymo.

Balandžio 3d Baltijos Insti 
tūtas buvo pakvietęs Baltijos 
Tarybą supažindinti ją su sa 
vo veikla ir bendrai aptarti 
tolimesnius Baltijos instituto 
darbo planus. Bendru sutari
mu nusistatyta tirti galimybės 
dar vienam Instituto skyriui 
ar atskiram institutui steigti.

Ta pačia proga būva antar 
ta visa eilė tolimesnių poli
tinių žygių.

LIETUVIŲ - LENKŲ 
PASITARIMAS

Ryšium su pagyvėjusią tarp 
tautine diplomatine veikla ir 
įvairiomis konferencijomis š.

jSTun. Dekanas Pijus Ragazinskas

Kišų. Dekaaa Pija Ragazinska
GIMTADIENIO (geguž. 4) IR VARDADIENIO (geguž. 

5) PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME, LINKIME 
DAUG LAIMINGŲ, IR DŽIUGIŲ METŲ. TESUTEIKIA 
AUKŠČIAUSIAS JĖGŲ ILGAI BUDĖTI MŪSŲ DVASIOS 
REIKALŲ IR TĖVYNĖS RŪPESČIŲ SARGYBOJE!

Mūsų Lietuvos Kolektyvas

m. balandžio 6 d. New Yorke 
įvyko VLlKo specialios komi 
sijos ir lenkij Tautinės Vieny 

.bes Tarybos atstovų pasitari 
mas abiem tautom rūpimais 
klausimais. Šalia kitų reikalų, 
buvo peržvelgta dabartinioji 
tarptautinė padėtis, jos raida, 
kiek ji eventualiai galėtų pa 
liesti abiejų tautų interesus 
ir kokių tektų daryti žygių 
jiems apsaugoti. Buvo taip 
pat nusistatyta visokeriopai 
remti Pavergtųjų Europos Tau 
tų pastangas išplėsti veiklą, 
joje aktyviai reikštis, bendra 
darb auti ir derinti kur reika 
linga, galima ir tikslinga ko
vos už laisvę žygius.

Kaip su Pabaltijo klausimais?

Mums, žinoma, svarbu, ko
ki o a plotmėn patenka Pabal
tijo reikalai. Paryžiaus politi
niuose sluoksniuose neviešai 
reiškiama nuomonė kad Že
nevos konferencijoje, besie
kiant susitarimų su Sovietų 
Sąjunga, galėtų prieiti jei ne 
prie de jure, tai bent de fac
to esamosios padėties (status 
quo) Rytų ir Centro Europo
je pripažinimo. Tai būtų itin 
pavojinga Pabaltijo tautoms. 
Paryžiaus politiniuose slvoks 
niuose spėliojama taip: Jei 
jau Vokietijos klausimu links 
tama prie to kad bent kol 
kas būtų palikta esamoji pa
dėtis, tai tuo labiau sunku ti
kėti, kad toliau į Rytus esan-
čių kraštų laisvės reikalas 
jau dabar išsijudintų Nėra a- 
bejonės, kad sovietai nori 
visais būdais pasiekti tiesiogi 
nio, ar nors netiesioginio sta
tus quo pripažinimo. Bet taip 
pat aišku kad Rytų ir Cen
tro Europos tautų klausimai 
nebūtų išspręsti net ir tuo
met, jei Vakarai Sovietams 
nusileistų. O tuo labiau nie
kad nenurims Pabaltijo ir ki
tos pavergtos tautos. Tačiau 
iš būsimos užsienio reikalų 
ministerių konferencijos pa 
vergtosios tautos daug tikėtis 
negali.

— Amerika prisiunčia paža 
dėtus Brazilijai ginklus

— Panamos vyriausybė pra 
neša, kad jos teritorijon įsi
veržė užpuolikai, kurie užė
mė vieną mažą miestą Užpuo 
likai esą atvykę iš Kubos. 
Šiaurės Amerika nusiuntė Pa 
namai pagalbą ginklais,

— Kubos revoliucijos vadas 
ir jos ministeris pirmininkas, 
Fidel Castro vykdamas Argen 
tinon buvo sustojęs FiodeJą 
neire.

— Komunistinės Kinijos pre 
zidentu išrinktas! iu Chao-Chi 
Maskvai patikimas asmuo.

— Kinijos komunistai dar 
vis tebeskleidžia žinias, kad 
tibetiečių vadas Dalai Lama 
buvo pagrobtas ir jėga Indi
jon nugabentas.

— Maršalas Montgomery nu 
vyko Maskvon pasidaryti. Jo 
vizitas Rusijon turi politinių 
tikslų, nori iš arčiau patirti 
komunistų nuotaikas prieš ge 
gūžės konferenciją.

— Viduriniuose Rytuose 
taip pat kažkas ruošiama. Šo 
vietai savo laivais iš Juodo
sios jūros per Suezo kanalą 
nugabeno į Irako uostą kele
tą stambių transportų ginkiuo 
tų kurdų. Egipto spaudos ži
niomis. tos kariniai apmoky
tos grupės Irake bus panau
dojamos «naujiems žygiams», 
galbūt, naujiems neramumams 
sukelti. Netik Vakarai, bet ir 
Egipto vadas Nasseris bijo, 
kad Maskva Irake neįsitvir
tintų dar daugiau, tuo sukur
dama neramumų židinį vi
siems Vid. Rytams.

—- Kaip vertinamos Lietu
vos žemės. Fed Vokietijos 
vyriausybės žiniose «Bundes 
gesetzblatt» š. m. 1ų numery 
j e įdėtas vadinamo ' «Laste- 
nausgleich* įstatymo vykdo 
mųjų nuostatų papildymas, 
liečiąs vokiečių tremtinių ne 
tektų Rytuose žemių įvertini 
mą buvusiomis reichsmarkė 
mis. Aukščiausiai įvertintos 
Vilkaviškio apskr. žemės (790 
markių hektarui), Marijampo 
lės (760 RM), Biržų (70 RM), 
žemiausiai įvertintos Trakų 
apskr. žemės • 340 RM hek
tarui.

— Atsišaukimus į Lietuvos 
ir kitų pavergt tautų darbo 
žmones už geležinės uždan 
gos ryšium su Gegužės 1 die 
nos švente paskelbė Tarptau
tinio Laisvųjų Profesinių Są
jungų Cen ro generalinis se
kretorius J. H Oldenbroeck 
ir Tarpt Laisv Prof Sąjungų 
Centras Egzilėje.

— Žmogaus teisių kodekso 
akistata su tikrove Rytų Eu
ropoje Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo organizacija ry 
šium su Žmogaus teisių de
klaracijos 10 metų sukaktim 
neseniai išleido anglų kalba 
leidinį, kuriame tos deklara
cijos kilnūs nuostatai prieš
pastatomi šiurkščiai tikrovei 
Rytų ir Vidurio Europoje.

Lietuvos nacionalir
M.MavvwU k;ki: . ..
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2 pusi.

Pavergtosios Europos Tautos Budriai 
Seka Pasaulio Politikos Raida

(Elta) Balandžio 8 d. PET 
New Yorke turėjo du pilna
ties posėdžius, kuriuose buvo 
aptarta eilė aktualių klausi
mų. Tarp kitko buvo paryš
kinti du klausimai: Europos 
problemų sprendimo eventua 
lūs atoveiksmis Azijoje ir Ry 
tų-Vakarų kultūrinių mainų 
praktiško vykdymo galimy
bės. Bet buvo svarbūs ir kiti 
klausimai.

PETo kontaktai Azijoje

PET Seimo pirmininkas S. 
Korbonski informavo Seimo 
pilnatį apie seimo delegacijos 
kelionę Japonijoje, Korėjoje, 
Formozoje, Filipinuose, Aus
tralijoje, Singapūre Vietna
me, Indijoje. Pakistane, Tur
kijoje, Graikijoje, Italijoje 
(nuo sausio 26 iki kovo 26 d ). 
Delegacijos patyrimai įvai
riais atžvilgiais verti dėme
sio. Komunistinis pogrindis vi 
suose lankytuose kraštuose - 
vienur stipriau, kitus silpniau 
—- yra jaučiamas ir vienur sti 
priau, kitur silpniau adminis
tracijos priemonėmis yra pri- 
laikomas. Komunistinės Kini 
jos kolosas veikia Aziją ne 
tik savo karinės jėgos begi
nančia persvara, bet ir savo 
rinkų platumu Japonijos ir ki 
tų kraštų gaminiams realizuo 
ti Ne tik savo oficialiųjų 
sluoksnių atstovai, bet ir pla
čiosios visuomenės eiliniai 
žmonės vieningai įsitikinę, 
kad Europos politinių proble
mų vienoks ar kitoks sprendi 
mas automatiškai atsispindėtų 
ir Azijos problemoms. Kiek
vienas sovietų laimėjimas Eu 
ropos regione automatiškai 
stiprintų sovietų poziciias Azi 
jos regione. Antra vertus. Ry 
tų-Vakarų surastas būdas Vo 
kietijai apjungti esą lygiai ga

Susirūpinimas, kad Vakarai Ne
Perdaug Nusileistu

Dar viena telegrama didžiosioms valstybėms

(E) Pavergtųjų Europos Tau 
tų Seimas ryšium su NATO 
dešimtmečio sukaktim pasiun 
tė telegramą JAV, Didž. Bri 
tanijos, Prancūzijos ir Fede
ralinės Vokietijos vyriausy
bėms, kurioje išreikštas pa
vergtųjų kraštų susirūpini
mas esamais ir būsimais tarp 
tautiniais pasitarimais. Tele
gramoje t k. pareiškiama:

«Mūsų tautų susirūpinimas 
kyla dėl kelių pastarojo me
to dalykų:

1. Dėl Vakarų galybių gali
mo sutikimo su siūlymu įsi 
leisti satelitines vyriausybes 
į viršūnių pasitarimus, arįVo 
kietijos taikos sutartį, ar į 
Europos saugumo paktą. Ta
tai būtų tolygu sutikti su Cen 
tro ir Rytų Europos pavergi
mu. Tolygu atsisakymui kar
totų užtikrinimų nedaryti nie 
ko, kas prailgintų ir įtvirtin
tų pavergimą.

Dėl atkaklių ir nepaneigtų 
spaudos tvirtinimų, kad viena 
vakarų galybė rodo palanku
mo status quc Rytų Europo
je formaliam pripažinimui tuo 
sumetimu, kad, atsižvelgiant 
į Sovietų Sąjungos sunkumus 
Rytų Europoje, ji sveikintų 
kiekvieną (Vakarų) akciją, ku 
ri jos Europiniams satelitams 
«kalną piltų», už tą paslaugą 
atsilygindama Berlyno krizės 
suminkštinimu,

3. Dėl ženklų, kad Vakarų 

lėtų tikti ir Korėjai, ir Vietna 
mui sujungti. Azijos komuniz 
mo žlugimą spėjama kilsiant 
iš vidaus, nes Kinijoje «rajo
niniai» sukilimai prieš komu
nistinį režimą yra nuolatinis 
reiškinys, iš antikomunistinių 
tarptautinių organizacijų Azi
joje gajai reiškiasi Antibolše- 
vikinis Tautų Blokas, domi
nuojamas ukrainiečių. Delega 
cijai nevienoje vietoje buvo 
pareikštas noras PET Seime 
matyti ir Ukrainą ir Gudiją.

Kultūrinių mainų su Rytais 
klausimu pravartu būti 

atsargiems.

Popietiniame posėdyje pil
naties dėmesys daugiausia bu 
vo sutelktas Rytų Vakarų kul 
tūrinių mainų klausimui. Prof, 
Pop i (Rumunija) pateikė Sei
mui dokumentuotą apžvalgą 
apie JV — Sov. S-gos mainų 
rezultatus 1958 m. Iš jų ma
tyt, kad kaikuriose srityse 
Sov. Sąjunga nesilaikė net ir 
sutartimi numatyto reciproci- 
teto. Referato nuomone, PET 
Seimas Rytų-Vakarų kultūri
niam mainam tegali turėti vie 
ną mastą: ar tie mainai pade
da pavergtųjų bylai, ar jai 
kenkia. Vykdomi be plano ir 
be supratimo, ko sovietai tais 
mainai siekia — jie gali bū
ti labai žalinui ne tik paverg 
tiesiems kraštams, bet ir lais
vajam pasauliui Vykdomi ap
dairiai, jie gali būti naudingi. 
Raportas teigia, kad recipro- 
citeto principo laikantis kul
tūriniai mainai pirmiausia tu 
retų bazuotis radijo translia
cijoms. knygų ir apskritai 
spaudos pasikeitimu, filmais, 
parodomis, mokslininkų bei 
studentų ryšiais, bet kuoma- 
žiausiai turistų ekskursijo
mis.

galybės užuot siekusios Euro 
poje visuotinio sprendimo ir 
Europos padalinimo galo, lin 
ksta prisimerkti akis net ir 
dėl Vokietijos apsijuųgimo. 
—Mūsų tautos, sakoma telegra 
mose viliasi.kad šie susirūpini 
rnai neturėtų pagrindo ir kad 
Vakarų valstybės pagerbs sa 
vo vieno didžiojo valstybinin 
ko užtikrinimą, kad «laisvasis 
pasaulis nėra pasirengęs sa
vu saugumu mainikauti supa 
vergtųjų tautų viešpačiais», 
o savais veiksmais patvirtins 
vieno iš NATO steigėjų, bu v. 
JV prezidento H S Trumano 
neseniai pasakytus žodžius, 
kad «pasaulis, pasimokęs iš 
Miuncheno (193b pasitarimų 
su Hitleriu), jog, paleidžiant 
«down the river» miestą, ar 
valstybę, ar tautą, taikos pa
siekti negalima».

— Mūsų tautos, — baigia
ma telegramose, - nori tikė 
ti 'Vakarų galybes sutiksiant, 
kad sovietų sunkumai Rytų 
Europoje sudaro tvirtą argu
mentą spausti Europos proble 
mų sprendimą pagal karo me 
to ir pokarės sutarimų, kurių 
partneris yra ir Sovietų 5ą 
junga, principus, onepritarinė 
ti padėčiai, kuri ne tik prie 
šinga teisingumo principui, 
bet ir būtų Vakarų nuolatinio 
nesaugumo šaltinis. Mūsų tau 
tos taip pat nori tikėti Vaka
rų galybes suprantant, kad so

MŪSŲ LIETUVA
— m nni*lh>—in -tTTW■■imi

A. Tyraolis

Melui paveikslą vieną motinos, 
Paveikslą tą gal būt visų gražiausią, 
Jos žvilgsnį - šypsnį žydinčios dienos. 
Kai kloniais ir šviesiom kalvom keliaus ji

Ant lopšio kūdikio ji lenkiasi,
Visų pirmonių auką ji jam teikia: 
Tebūna jo dalia skaidri, šviesi, 
Tegul, jei reiks, jis slibiną įveikia.

Paskui palieka ilgai ji viena.
Nesyk ją klupdo ilgesys, laukimas, 
Neveikiai švinta vėl skaidri diena 
Nublaivinti karčios dienos lėmimui.

Bet kad jis grįžo iš ilgos tremties, 
Ji - žino - - jos šviesi malda padėjo 
Jam taką laurais pergalės nutiest; 
Dangopi sminga žvilgsnis jų abiejų.

vietiniai viešpačiai kaip visa 
patirtis ir pastarieji jų sifily 
mai Vokietijos klausimu rodo 
yra interesuoti tik tokiu Eu 
ropos problemų sprendimu, 
kuris potvirtintų sovietų už
grobimus ir pašalintų kliūtis 
jų tolesnei agresijai. Visi so
vietiniai siūlymai yra nepri
imtini Vakarams Nepaisant, 
kiek Vakarai savąjį nusistaty 
mą beatskiestų. jis vistiek ne 
bus priimtinas sovietams šio 
kiomis sąlygomis vienintelis 
realus Vakarams ėjimas — 
paskelbti savą Europinės tai
kos programą, pirmiausia pa 
remtą teise, o ne tariamu 
praktiškumu. Tokios progra
mos sutarimas ir nuolatinis 
propagavimas praktiškai duo 
tų tai. ko dabar pavojingomis 
nuolaidomis veltui siekiama.

Telegramos primena nese
niai šių valstybių vyriausy
bėms įteiktą PET memorandu 
mą dėl Vakarų taikos progra 
mos, dėkoja už kietą laikyse 
ną Berlyno krizės atveju ir 
šaukiasi Vakarų galybių tvir
tybės ateinančiuose bandy
muose.

Panašios telegramos dar bu 
vo pasiųstos Norvegijos, Islan 
dijos, Danijos Olandijos, Bei 
gijos, Italijos Liuksemburgo, 
Portugalijos, Graikijos, Turki 
jos ir Kanados užsienio rei
kalų ministeriams.

PET dielegacija (St Kor
bonski V. Sidzikauskas ir Br. 
Coste) iš New Yorko į Euro
pą išskris balandžio 18 d. Ba 
landžio 20 d jau numatyti P- 
ET delegatų posėdžiai Stras- 
burge.

PRANEŠIMAS EUROPOS TA
RYBOS SPECIALIOJE KOMI- 
SIJOJE APIE PADĖTĮ OKU P.

LIETUVOJE

(E) Neseniai Romoje posė
džiavo Europos Tarybos Pa
tariamosios Asamblėjos Spe
ciali Komisija, kuriai pavesta 
rūpintis neatstovaujamų Tary 
boję tautų interesais. Komis! 
jos kviečiamas, Lietuvos Di
plomatijos šefas S. Lozoraitis 
pristatė jai pranešimą apie 
padėtį sovietų okupuotoje Lie 
tavoje. Pranešimui apsvarsty 
ti buvo paskirtas vienas Ko
misijos posėdis, kurio metu 
min. Lozoraitis atsakinėjo į 
gausius Komisijos narių pa
teiktus klausimus ir, svarsty
mui pasibaigus, padėkojo Ko 
misijus pirmininkui K. Boghol 
m’ui, danų parlamentarui, ir 
nariams už parodytą Lietuvai 
didelį susidomėjimą bei pa
lankumą.

Europos Taryba yra tarp
valstybinė organizacija suda 
ryta iš dviejų dalių: Pataria
mosios Asamblėjos, į kurią 
įeina Europos laisvų valsty
bių parlamentų išrinkti ^dele
gatai, ir Ministerių Tarybos, 
kurioje dalyvauja tų valsty
bių užsienio reikalų Ministe
rial.

Lietuvos Diplomatijos šefo 
dabartinis pranešimas Specia 
liai Komisijai buvo antras iš 
eilės. Pirmas pranešimas bu
vo jo padarytas 1956 metų pa 
vasarį kada Komisija buvo 
susirinkusi Palermo mieste, 
Sicilijoje.
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ISPANŲ VYRIAUSYBĖ ir GE
NEROLAS FRANKO REIŠKIA

LIETUVAI PALANKUMO
Faslka bėjimas su Rytų Euro
pai skirtų transliacijų direkto 
rium Dr. Jose Gomez Tello.

(Elta) Tautinis Ispanijos Ra 
dijas, kaip žinoma, jau eilę 
metų duoda galimumą kasdien 
iš Madrido transliuoti Lietu
višką Radijo Valandėlę. Nese 
niai Isp T. Radijo vadovybė
je įvyko pasikeitimai. Sovie
tų pavergtiesiems kraštams 
skirtų transliacijų naujuoju di 
rektorium ispanų valdžios 
paskirtas Dr. Jose Tello.

Transliacijoms vadovauja Lie
tuvos bičiulis.

Direktorius Dr. Gomez Tel
lo yra savo krašte vienas iš 
žinomiausių žurnalistų, dide
lis pavergtųjų tautų, ypač lie 
tuvių bičiulis, antrojo pašau 
linio karo metu asmeniškai 
lankęsis Lietuvoje ir gyvai at 
jaučiąs i ietuvos reikalus. Dr. 
Josė Gomez Tello nekartą.y- 
pač svarbesnių tautinių šven
čių metu, yra išgarsinęs Lie
tuvos vardą ir jos nenuginči
jamą teisę į laisvą gyvenimą.

Čia ir duodamas su juo pa 
sikalbėjimas.

Kodėl ispanai pradėjo trans
liuoti svetimomis kalbomis?

«Svetimomis kalbomis pra
dėjome transliuoti — pradėjo 
dr. Josė L. Gomez Tello — 
pačiomis pirmomis mūsų pilie 
tinio ir prieškomunistinio ka
ro dienomis, 1936 metais, lie
pos 21 dieną vos tik visai is
panų tautai sukilus prieš ko
munistus ir prieš sovietų no
rą, Dpaniją paversti Maskvos 
kolonija. Tuomet, nors dar ir 
nebuvo geležinės uždangos 
kaip dabar, tačiau Sovietų Są 
junga pradėjo prieš Ispaniją 
šlykščią propagandą per savo 
radiją iš Maskvos, palaikyda 
ma tokiu būdu žiaurų komu
nistų terorą mūsų krašte. Su 
prantama kad to pasėkoje 
nebuvo galima rankas sudė
jus ilgai laukti, užtat ir gimė 
idėją organizuoti mūsų radi
jo transliacijas atsikirsti prieš 
Kremliaus kišimąsi į kitų 
kraštų vidaus reikalus. Atsi
rado tikras reikalas gintis 
prieš užpuoliką — sovietus ir 
tarptautinį komunizmą. Ta
čiau kas mus privertė rim
tai organizuoti prieškomunisti 
nių mūsų tautinio radijo pro
gramų tinklą — tai 1944 m , 
kada didelė laisvos Europos 
dalis pateko po Maskvos lete 
na, kadangi tuomet pamatė
me, jog būtina stoti ginti bent 
iš tolo Šimto su virš milijonų 
iki tol laisvų europiečių, jų 
tarpe ir lietuvius. Ispaniją so 
vietų grobuoniškumas prieš 
Europą labai paveikė, nes mes 
patys ant savo kailio daug bu

(pabaiga 3 pusi.)
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.)
■Į.

vome nu« bolševikų iškentė- 
' ję per trijų metų žūtbūtinių 
i grumtynių prieš raudonąjį tva 
> ną mūsų tėvynėje. Tada kaip 

tik ir nutarėme leisti nuo ko 
munizmo pabėgusiems naudo 1 
tįs mūsų radijo siųstuvu, pui
kiai suprasdami, jog laisvas 
žodis pavergtiems Rytų irCen 
tro europiečiams bus pats ge

■ riausiąs ginklas jų rankoje 
• prieš jų kraštų ir tautų engė
■ jus.

C . •

Kokios linijos laikomasi?

Dabar kalbame per Tauti 
nio Ispanijos Radijo stotį net 
20 kalbų, kurias aptarnauja 
atskirų valandėlių vedėjai ir 
redaktoriai, 24 vertėjai ir pra 
nešėjai. Mūsų nustatyta ir se 
karna linija, kaip matote, — 
grynai prieškomunistinė, prieš 
sovietinė ir prieškolonijalinė; 
mūsų vienintelis tikslas prisi 
dėti prie bendros kovos už 
mums visiems taip pat ben
drus Vakarų idealus, ir už pa 
vergtųjų tautų greitą laisvę, 
nes jos pergyvena rizikingą 
visiškoje ir baisaus sunaikini 
mo pavojų Įgyvendinimas mū 
sų prieškomunistinės veiklos 
programos Radijo bangomis 
pavergtųjų labui nenerdaug 
ekonomiškai stipriai Ispanijai 
tikrai daug kainavo nes pasta 
tymas mūsų galingo dabarti
nio radijo siųstuvo yra kaina 
vęs daug milijonų dolerių. Ta 
Čiau nereikia galvoti vien tik 
apie pinigą. Prie to dar rei
kia pridėti kelis šimtus pasi
šventusių specialistų ispanų 
ir užsieniečių, dirbančių šios 
rūšies transliacijose į Rytų 
Europą, ir net į tolimąją Kini 
ją. Jie didele dalimi dirba iš 
pasišventimo, nėra gerai ap
mokami. Dirbame ne dėl pi
nigo, ne iš egoizmo, bet dėl 
švento idealo ir laimingesnės 
pavergtų ateities!

Koks Madrido siųstuvo 
girdimumas už gele

žinės uždangos?

— Radio Nacional, kuriuo 
kasdien naudojasi 15 minučių 
ir lietuviai, yra vienas iš ga
lingiausių visame pasaulyje 
radijo siųstuvų. Už 3o kilome 
trų į pietus nuo Madrido Į vir 
šų kyla ištisas pastatų mies
tas. — tai ARGANIOS mieste 
lis, kur stovi Ispanijos Tauti 
nis Radijas Šiuo siųstuvu ga 
Įima pasiekti visą platųjį pa
saulį, nes jo pajėgumas 620 
kilovatų (3 kombainai po 200 
kw) Užtat galima gerai jau 
vien tik teoriškai pasiekti Lie 
tuvą, tuo labiau, kad mūsų ra 
dijo stotis turi krypties išspin 
duliavimo antenas. Praktiškai 
mus dažnai pasiekia džiugi
nančios žinios iš sovietų pa
vergtų kraštų, tvirtinančios, 
jog mūsų darbas yra naudin 
gas, nes mūsų radijo bangos 
kasdien pasiekia sovietinio 
komunizmo prispaustųjų žmo 
nių ausis. Pvz., lietuviškas bal 
sas iš Madrido, turimomis ži
niomis, gerai girdimas, netik 
bendrai Europoje, bet ir pačio 
je Lietuvoje. Žinome, kad lie 
tuviškųjų transliacijų klausosi 
net ir tolimojo Sibiro lietuviai 
tremtiniai. Raudonasis Lietu
vos, ir kitų pavergtų kraštų, 
okupantas nesitenkina fiziškai 
pavergęs šiuos kraštus. Jis 
visomis priemonėmis ieško pa 
vergti ir jų sielą, užtat, žino
me. jog bolševikai stengiasi 
kiek galėdami trukdyti Madri 
do Tautinio Ispanijos Radijo 
bangas, nevien vakarines lai 
das, bet ir rytines. Tačiau tu 
rime duomenų, kad nežiūrint 
visų bolševikų trukdymų, Ma 
drido transliacijos gerai girdi 
mos ir labai vertinamos pa
vergtųjų ir lietuvių Nuo per 
nai metų bolševikai užsispyrė 

visai užgniaužti radijo bangas 
iš laisvojo pasaulio, tuo ir iš 
Madrido. Iš viso priskaitoma 
per 2.500 sovietinių ir kitų 
komunistinių kraštų trukdytu 
vų, kurie visokiausiomis prie 
monėmis stengiasi mums ken 
kti, tiek užgrobtuose kraštuo 
se, tiek ir pačioje Rusijoje. 
Tačiau mūsų tiesos žodis visa 
tai nugali.

Kaip žiūri Ispanijos vyriausy 
bė į tas transliacijas?

— Tiek antikomunistinės Is 
panijos vado generolo Franko, 
tiek jo vyriausybės nusistaty 
mas kovoti prieš- bolševizmą 
yra nepasikeitęs, ir jis nepa 
sikeis, nes mes pradėjome 
priešbolševikinę kampaniją 
ne oportunistinių aplinkybių 
vedini, bet kovojame būdami 
tikri, jog mūsų kova eina už 
tiesą, ir kad mes esame mo
ralinis prieškomųnistinis avan 
postas Vakarų pasaulyje Esą 
me ypač tikri, jog pilnai ats
tovaujame tą dvasinę ir mora 
line kovą už milijonus pateku 
šių po žiauria bolševikine 
priespauda Mūsų gen Franko 
daug kartų yra pasakęs, jog 
šios rūšies kovoje negalima 
nei suklupti nei pailsti!

Programų klausimai.

— Programų dvasia ir sūdė 
tis į aną geležinės uždangos 
pusę, aišku yra prieškomunis 
tinė. kuri turi aiškią ir tiesią 
liniją: paguosti pavergtuosius, 
paskatinti viltis, pateikiant 
neiškraipytą tiesą apie pašau 
lį, apie politiką, apie bendrą 
pasaulinę kovą prieš bolševiz 
mą, prieš jo nepasotinamą go 
dūmą ir panašiai. Savo progra 
mose į pavergtus komunistų 
kraštus stengiamės aiškinti 
tariamojo bolševikinio «moks 
lo> ir «istorines» klaidas ir iš 
jų išplaukiančius pavojus. 
Stengiamės visomis ėgomis 
bendradarbiauti su tais geros 
valios patriotais iš įvairių ko 
munistų užgrobtų šalių kurie 
dirba sunkų ir atsakingą dar 
bą Tautiniame Ispanijos Radi 
juje prabildami kasdien į sa 
vo pavergtas tėvynės. Vienu 
žodžiu, mūsų transliacijų dva 
šia - yra Kryžiaus Karo dva 
šia, tik su tuo skirtumu, kad 
tada buvo kovojama prieš tur 
kų ir arabų pusmėnulį, o da
bar prif>š mirtį žmonijai ne
šantį kūjį ir pjautuvą.

Lietuviška Radijo Valandėlė 
yra svarbus reikalas

— Lietuviai Madride pasis
tatė labai puikiai nuo pat pra 
džių, užtat gerai ir varo savo 
darbą, nešdami paguodos, pa 
drąsinimo giedresnį žodį pa- 
pavergtajai jūsų tėvynei ir 
jūsų mieliesiems tautiečiams 
pavergtoje Lietuvoje, Sibire 
ir kitur. Matome, kad lieftiviš 
kųjų valandėlių tvarkytojai 
turi sunkumų ypač ekonomiš 
kų, tačiau jų darbu esame pil 
nai patenkinti mes, Informa
cijos ministerija ir net pats 
gen Franko, kuris lietuvių 
reikalus, troškimus ir kančias 
giliai užjaučia, nes ir jis pats 
turėjo nuo komunistų daug 
iškentėti. Kasdien konstatuo
ju, baigė Sr. Gomez Tello, 
kad lietuviškosios programos, 
perduodamos per mūsų Radi 
jo siųstuvą, yra gerai tvarko 
mos, efektyvios; gera medžią 
ga ir gerai pritaikinta kovoje 
prieš Lietuvos ir jos žmonių 
naikintojus, prieš tuos kurie 
taikosi praryti jūsų tėvynę 
amžiams Užtat lietuvių dar
bas per Tautinį Ispanijos Ra 
diją yra nepaprastai svarbus 
ir vienintelis būdas laisvai pa 
siekti savuosius tėvynėje. Lie 
tuvius, dirbančius prie Lietu
viškųjų Radijo Valandėlių mes 
laikome pirmaeiliais lietuvių

MŪSŲ LIETUVA

Kotryna Grigaitytė

ATSILIEPĖ PAVASARIUI
Atsiliepė pavasariui 
margų gėlių daigai, 
atsiliepė ir pumpuras obels trapus. 
Juose Tu šilimą 
savųjų rankų palikai, 
ir Tavo žingsnių pėdos 
čia visad 'gyvos bus.

Atsiliepė pavasariui 
po langu jazminai, 
atsiliepė vikšrelis po lapu, 
nors'atsilieps sode 
lakštingalų pulkai. - 
ak, be Tavęs, motule, 
bus taip klaiku...

Atsiliepė pavasariui 
rugelių žaluma, 
atsiliepė bitutė avily 
Tik r u motule mylima 
tyliam šaltam kape 
man atsiliepti negali ..

tautos žadintojais. Reikia tikė 
tis, kid Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas ir viso 
pasaulio geros valios lietuviai 
ir toliau padės Madride dir
bantiems patriotams tęsti savo 
sunkią, atsakingą, daug pasiš 
ventimo reikalaujančią misi
ją. Šis darbas, be abejo atneš 
daug naudos Lietuvai ir lie 
tuvių tautai Mes ispanai savo 
pažadus lietuviams ir Lietu
vai išpildysime.

— Pavergt. Europos Tautų 
Seimas pasiuntė Dalai Lamai 
ir sukilusiems tibetiečiams 
simpatijos telegramas, parei
kšdamas užuojautą dėl Tibeto 
tautos tragedijos ir linkėda
mas Tibetui atgauti laisvę.

— Iš Lietuvos ir kitų sovie 
tų valdomų kraštų šiemet per 
sikelia į Vakarus dar apie 
9.0-0 asmenų, padavusių pra
šymus pripažinti Vokietijos 
piliečiais Tai paskelbė Vokie 
čių Raudonasis Kryžius So 
vietinės įstaigos iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos norinčios 
išleisti tik tokius asmenis, 
kurie savo kilme yra pripažįs 
tami vokiečiais

JIEŠKANT PAVYZDŽIŲ

J. Kojelis, rašydamas klau
simu. kodėl nenusikalsta Ame 
rikoje gyvenančių kinų vai 
kai, paliečia taip pat kinų ben 
druomenę: «Kinų bendruome

nė Amerikoje yra labai sti
priai suorganizuota. Atrodo, 
gal stipriau, negu žydų. Ben- 
druomenin s susiorganizavi- 
mas pagrįstas ne komerciniu, 
bet tautinio solidarumo ir sa
vitarpinės pagalbos principu. 
Kinas turi savo bendruomenei 
pareigų, tačiau, nelaimės ar 
kokio kito reikalo ištiktas, jis 
naudojasi visos bendruome
nės parama».

Kinų bendruomenė taip pat 
išsprendusi ir tautinio švieti 
mo reikalą: «Jų šeštadieninės 
mokyklos veikia 2-3 valandas 
kasdien po reguliariųjų pamo 
kų. Kinams nekyla mažiau
sios abejonės, kad jų vaikai 
turi išmokti savos kalbos, be 
galo sunkaus rašto, turtingos 
istorijos, tautos papročių ir 
11: Tais klausimais jų visai 
nediskutuojama, taip kaip ne
diskutuojama, ar žmogui rei
kia valgyti ir gerti. Laiką po 
vakarienės, iki einant miego, 
vaikai praleidžia kartu su mo 
tinomis, klausydamiesi kinų 
pasakų, legendų, istorinių pa
davimų. Savaitgalius kinų vai 
kai praleidžia tėvų ir gimi
nių draugijoje. Mokytojas ki
nų bendruomenėje yra laiko
mas labai augštoje pagarbo
je. Auklėjimo pareigose jis 
yra artimiausias tėvų pagal
bininkas ir jų darbų tęsėjas».

Pagrindinės drausmės prie
monės: «tėvų meilė, pasiauko 
jimas, šeimos narių pavyzdys 
bendruomenės dėmesys, šešta 
dieninės mokyklos».

1959 m gegužės 1 d.

SENESNIO ŽMOGAUS PROTĄ 
VIMAS DAROSI ŽIMIAI 

TOBULESNIS

Kelių pa-kutinių metų tyri 
nėjimai įrodė, kad žmogaus 
protavimas darosi gilesnis, lo 
giškesnis ir praktiškesnis jau 
po to, kai asmuo sulaukia dvi 
dešimties metų ir kad protas 
palaipsnivi vis bręsta bei tobu 
lėja. Su žmogaus amžiumi vis 
didėja galvojimo pajėgumas ir 
sprendimų ,tikslumas.

Dr. William A Gwens Jr., 
psichologas, atsitiktinai sura
dęs 1919 metų studentų atsa
kymų lapus. ’27 asmenis, iš 
tų. kurie anuomet atsakinėjo, 
pasiuntė tuos pačius užklausi 
mus. Rezultatai parodė, kad 
žmogaus protas . su amžiumi 
nesilpnėja, bet. priešingai, — 
stiprėja: visi senų žmonių at 
sakymai pasirodė giliai apgal 
voti. rodė sveiką protavima 
ir teisingas išvadas.

Psichologai šiandien yra įsi 
tikinę, kad ankstyvesnės pa
žiūros, jog senstantis žmogus 
protiniai sumenkėja, buvo 
klaidingos.

Žmogavs protui stiprėti nė 
ra jokių ribų’ atmintis pas se 
nyvą žmogų nesilpnėja o pa 
gyvenę gali mokintis net žy
miai geriau, negu jaunuoliai 
— tokie yra naujausių tyrinę 
jimų duomenys

Tik senesni žmonės neturi 
leisti savo protui «rūdyti» ir 
privalo jį nuolat <mankštyti». 
Modernioji medicina, prailgiu 
dama žmogaus amžių, leidžia 
mums ilgiau gyventi: Kūnu 
kad kiek ir nusilpę, galime 
vistik džiaugtis, jog mūsų pro 
tavimas pasilieka stiprus ir 
pajėgus, nežiūrint metų naš
tos ir tariamo senstelėjimo.

Sandara.

GAISRAS TURGUJE

Šio mėnesio 18 dieną 4 vai. 
po pietų užsidegė Belo Hori
zonte miesto turgus «Merca
do Municipa ». Gaisras plėtė
si labai greitai. Ugniagesiai 
nepajėgė jo sustabdyti nes 
trūko vandens Per keletą mi 
nučių ugnis sunaikino didelę 
dalį medinių barakų ir metė
si į turgaus viduryje stovin
čius didžiulius prekių sandė
lius. Gaisras buvo matyti iš 
visų miesto pusių, o kadangi 
buvo šventa diena, tai priva
žiavo daugybė žmonių Kaip 
paprastai tokiais atsitikimais 
atsirado ir vagių, kurie pra
dėjo visa grobti. 10 vagisčių 
policijai suėmus plėšimas lio 
vėsi. Nežiūrint herojiškų ug
niagesių pastangų, gaisras bu 
vo užgesintas tik 9 vai vaka 
ro Nuostolių padaryta už 20 
milijonų kruzeirų.

A. Vaseliauskaitė

«Lygindami kinų ir mūsų 
tautines bendruomenes, leng
vai pastebėsime, kad jų ben
druomenė labai stipri, o mū
soji tik kuriama» (1958 X 24 
«Draugo» 250 nr).
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• JAUNYSTĖS ATDAS»

«M. L» skyrius Jauniumi.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kūniški», 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Pastai 4418

São Paulo.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,06 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. Ragažšns- 

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

— P. Julius Guiga pažadė
jo savo talką moksleiviams 
rengiant programą televizijai.

— Vygandas Navickas nu
piešė iliustraciją Jaunimo 
Šventės pakvietimų klišei.

— Moksleivių ateitininkų 
vardu motinas sveikins Rober 
tas Girskus Praėjusiam atei
tininkų susirinkime J. Biels
kis skaitė referatą ką moks
leivis išmoksta dalyvaudamas 
draugijoje.

V. Stančikaitės raižinys

Graži Tu, Marija, ir amžių Kūrėjas, 
Sukurt negalėjo tavęs gražesnės 
Mes grožį pamilę 
Nematom už tave

ir žemėj paskendę, 
žvaigždės šviesesnės.

Šiuos žodžius skiriame dan 
giškąjai Motinai Marijai Bet 
juos galima taikinti ir kiek
vienai motinai. Juk motinay- 
ra ta žvaigždė, kuri rodo vai 
kui kelią, gyvenimo takams 
susipynus Ji šviečia ir tam, 
kurs dangiškosios motinos ne 
pažino, ji kelia vaiko širdį 
aukštyn, kai jau jis jokios ki
tos šviesos nebemato. Ji au
kojasi, meldžiasi ir viliasi sa

ateičia net ir tuo- 
visi jį paniekino ir

tarnybai pas

vo vaiko 
met, kai 
tamsos 
merkė Pasaulyje būtų daug 
tamsiau, jei jame nešviestų 
motinos širdis.

Sveikindami savo Brangią
sias Mamytes Motinos Dienos 
proga linkime ilgiausių metų 
ir meldžiame gausios Viešpa
ties palaimos.

PAŽINKIME SAVO ŠVENTOVE S
iv

ŠILUVA. Raseinių apskrity, 
ant ribos aukštaičių ir žemai 
čių, randasi kuklus Šiluvos 
žemaitiškas miestelis. Aplin 
kui gražūs pušynai, gausūs 
šilais. Čia randasi garsusis 
Lietuvos Liurdas. Kvapieji ši

tai teisingai pelnė vietovei 
vardą - Šiluva (žemaičiai dar 
vadina Šidlava). Garsiausi at 
laidai kasmet, būna 8 rugsėjo 
— Šv Marijos gimimo šventė, 
ir tęsiasi iki 12, Šv. Marijos 
vardo šventės. (Dar vadinami

Šilinių atlaidai).
17 amžiuje su karų nelaimė 

mis Lietuvą užplūdo protes
tantizmo banga. Visame že 
maičių krašte likę, tik septy 
ni katalikų kunigai. Daugumą 
bažnyčių kalvinai sunaikino 
arba protestantiškomis pa
vertė.

Šiluvoje, šalia katalikų baž 
nyčios, kalvinai pasistatė sa
vo. Katalikų bažnyčią gaisras 
sunaikino. Šv. Marijos paveiks 
las su bažnytiniais rūbais bei 
indais buvo išgelbėti. Apsau 
goti nuo protestantų pajuokos 
ir niekinimų, šiuos šventuo
sius dalykus sudėję į skrynią 
katalikai pakasė žemėn. Baž 
nyčios vieta buvo visai panai 
kinta Toje vietoje buvo aria 
ma ir sėjama bei gyvuliai 
ganomi Katalikų buvo labai 
maža likę.

Po daugelio metų piemenų 
kai, ganydami bandą pamatė 
stovinčią labai gražią moteriš 
kę su kūdikėliu ant rankų. 
Gražioji Ponia verkė sakyda 
ma: «Kam žmonės aria šią vie

į tą? Čia buvo bažnyčia ir jūsų 
E tėvai garbino mano Sūnų». Tą 
7 žinią piemeneliai apskelbė 
| žmonėms. Apylinkėje buvo ne 
I regis senelis, kuris prisiminė 
| tą istoriją, kaip buvo iš gaiš 
Į ro išge'bėti bažnytiniai daly 
h kai ir Šv. Marijos paveikslas, 
i Jis prisiminė ir tą vietą, kur 
S buvo pakasta skrynia. Atves 
1 tas senelis į tą vietą praregė 
Ėjo. Žmonės iškasė paslėptą 
i skrynią su bažnytiniais daik 
I tais ir Paveikslu. Viskas buvo 
| rasta nesugedus. tvarkoje Šis 

įvykis sustiprino katalikų tikė 
jimą ir masės protestantų grį 
žo į tikrąjį tikėjimą.

Pasirodymo vietoje buvo 
pastatyta katalikų bažnyčia 
ir patalpinti rastieji daiktai, 
kurie su pagarba laikomi iki 
šių dienų. Laisvės laikais pus 
tatyta meniška, graži koplyčia 
su Šv. Mergelės statula.

8 rugsėjo tūkstantinės mi
nios tikinčiųjų traukia į Šilu 
vą. Jau nuo pušyno, pamatę 
bažnyčia, daugelis eina ke
liais iki šventovės.

Apie 8 kilometrai nuo Šilu 
vos yra Tytuvėnų bažnyčia 
Tytuvėnai rišasi su Šiluva 
kaip Verkių Kalvarija su Auš 
ros Vartais. Verkių Kai vari 
joje yra gražūs kryžiaus ke 
liai įrengti, o Tytuvėnuose 
brangūs taip vadinami Piloto 
laptai, kuriais Kristus buvo 
vestas į Piloto teismą, ir nuo 
kurių Pilotas parodė nukan
kintą Kristų įsiutusiai miniai 
tardamas: «Ecce homo» (Štai 
žmogus). Tais laiptais maldi
ninkai eina keliais ir prisimin 
darni Kristaus ant jų krūvi 
nūs pėdsakus, bučiuoja laip
tus.

— Prano Šukio vadovauja
mas orkestrėlis repetuoja kas 
šeštadieni Tikimasi kad jau
nimo šventės šokiams jau 
gros savas orkestras.

— Tėvas Daugintis pasiun
tė Urugvajaus Lietuvių Jauni 
mui r&okytojos H. Mošinskie- 
nės parašytą vaidinimą «Jo
ninių Ugnys».

— Balandžio 25 d. po lietų 
viškų pamokų posėdžiavo B. 
Retiro liet, jaunim Svarstė bū 
dus. kaip pagyvinti savo vei
klą ir prie darbo pritraukti 
daugiau naujų jėgų? Posėdy
je be jaunųjų dalyvavo Dėdė 
Juozas ir mokyklos mokyto
jai p. Remenčius ir p. Liūdas 
Ralickas.

— Mokytoja Marija Kindu- 
rienė su «Milžinų Kintetu» mo 
tinos dienai rengia visą eilę 
naujų dainų. Tarp kitų ir par 
tizanų dainą «Pražydo Jazmi
nai po langu».

— Vila Zelinos lietuviškos 
mokyklos mergaitės Motinos 
Dienos minėjime pašoks tau
tinį šokį «Audėjėlę».

— P. Gudavičienės vadovau 
jama lietuvių kalbos klasė 
programą praturtins Metų ins
cenizavimu.

- Gimnazijos lietuvių kal
bos klasė suvaidins specialiai 
šiai progai pritaikintą vaidini 
mą jų mokytojos p. H Mošins 
kienės parašytą ir režisuotą.

— Bomretiriečiai dalyvaus 
su dainų ir poezijos montažu. 
Dainas mokina p. L. Ralickas, 
deklamacijas Stasys Remen
čius.

— Ateitininkų choras išpil
dys keturias dainas, trys iš 
šių apie Motiną.

— Penktadienį 3 vai. p. p. 
Gimnazijos salėje įvyks Atei
tininkų choro repeticija. Cho 
ro vadovė ir kuopos valdyba 
visus prašo į repeticiją atvyk 
ti, nes tai bus paskutinė repe 
ticija prieš pasirodymą. Tau
tinių šokių repeticija vieną 
valandą prieš choro, t. y. 2 
vai. toje pačioje vietoje.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijó, 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35 0062

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N. 
s. das Dores baž. 17,15 vai.

Antrą:
Parque das Nações 10 vai. 

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19 30 vai,
Paskutinį:

- Vilą Anastacio 8,30 vai., < Á

= 
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= 
ą

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

SÃO PAULO

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sào Paulo

np w mi

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
ri elefones: 51-4019 e 51-2223
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ê
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Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

s e

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V.ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Roglttraaio no C; R-J Cl «ob o n.® 55!

Pça. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6005

GEROS ŽINIOS

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 69-8, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

TĖVYNĖS GARSAI”
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO-GOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13 00 iki 14,00.
2. PAGELDAVJMŲ KONCERTAS 
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Pavietus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokęjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 

PRAÇA SAO JOSE DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINĄ 
SÃO PAULO - Telefone 63 5915

Ponto Final do Ônibus V. Želina, n.° 93 
Pastaba: Taisome radijo aparatus, 

Darbas garantuotas.

' ttiittiui hisiBi «tuihiiMinüiHi wüi «hiiiíkiií»t&auai «*as

2
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Centrai, na Junta Comercial 
Discai. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ 
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR 
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI 
KITŲ VAISIAIS

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras ern geral

SĖDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Tone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais^

— Jei Jūsų namams reikia 
kokio nors akmens ar marmu 
ro išdirbinio kreipkitės pas 
savo tautiečius MARMOKARIA 
I R. M AG KEV i Či-U S LTD A. R. 
Salėse polis , 146. (Travessada 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460.

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOJ A

imAOJT CAKKIÍES2I roi.

Caixa Postai 3967

FONTE ÜPS JESUÍTAS

© s

jBuvyrs_€)jE ll_AiUI5€)

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kairi*
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO'

AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

Vila Anastacio lietuviai kviečia visus tautiečius į

LINIVfMA-VAKAI2A, 
gegužės mėn. 9 d.

Programoje linksmą komedija, geras orkestras, 
skanus bufetas. Vakarą ruošia lietuvių Dr. J. Basanovi 
čius vardo Mokyklos Rėmėjai.

Lietuviai, 9 d. gegužės visais keliais į Vila Anas 
tacio lietuviu vakarą.

— Motinos Dienai skirtam 
vaidinime «Nugalėta Pagunda» 
A. Vinkšnaitytė vaidins Saliu
tų, R. Tijūnėlis - Broniuką,E. 
Bartaškaitė - Lili, P. Satkū- 
nas - Džioni ir dėdę, P. Ver
bickas - Arnulfą, E. M. idai- 
tė - Panelę. Vaidinimą para
šė ir režisuoja mokt. H. Mo- 
šinskienė.

Choro išvyka

Ateinantį sekmadienį gegu
žės 3 d Kat. Bendruomenės 
Choras ruošia savo tradicinę 
išvyką į Itaim. Kviečiami da 
lyvauti ir choro rėmėjai bei 
draugai kartu praleisti sek
madienį eukaliptų pavėsyje.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis pas choro valdybos 
narius,

. — Birželiomėnesyje atvyks 
ta iš Argentinos į S. Paulo iš 
garsėjęs Pietų Amerikoje, jau 
mums pažįstamas, dailininkas 
Jonas Rimša. Čia jis vėl su
ruoš, kaip prieš 6 metus, sa
vo paveikslų parodą.

Persikėlė į naują vietą

P P. Šukiai perkėlė savo 
krautuvę iš Av. Zelina 739 į 
nuosavą gražiai atremontuotą 
patalpą kitame tos pačios gat 
vės šone. Naujasis krautuvės 
antrašas yra Avenida Zelina, 
700. (Anksčiau buvusioje «Mū 
sų Lietuvos» spaustuvėje). Lin 
kime gero pasisekimo naujo
je vietoje.

— 23 dieną balandžio Hos
pital das Clinicas mirė Anta
nas Juzėnas, sulaukęs tik 42 
metų. Gimęs buvo Utenos pa 
rapijoje, į Braziliją atvyko 
1927 metais. Nuliūdime paliko 
motiną Emiliją, žmoną Jadvy 
gą, sūnus Irenejų, Antaną ir 
Osvaldą, brolius Kazimierą, 
Praną, Vitą. St tsį, seseris Vik 
toriją ir Oną ir kitus artimuo 
sius.

— Mūsų skaitytoja A. Vase 
liauskaitė iš Belo Horizonte . 
laikraščiui trumpam laiko tar 
pe atsiuntė jau trečią kores
pondenciją iš savo miesto gy 
venimo Jei šiuo pavyzdžiu 
pasektų visi skaitytojai, tai 
«Mūsų Lietuva» būtų žiniomis 
turtingiausias laikraštis visam 
pasaulyje.

—- «Mūsų Lietuvos» skaity
tojas ir platintojas iš Lapos 
p. St. Saldys rašo, kad arti
nantis kurio nors šventojo die 
nai, kaimynai ir artimieji tu
rėtų parašyti apie šį vardą 
nešiojančius asmenis ir juos 
pasveikinti Vardinių proga. 
Pritardami p. Saldžio nuomo
nei manome, kad šiuo būdu 
būtų potalkinta daug daugiau, 
negu kad kaltinant redakci
ją, kad tą ar kitą asmenį ji 
pamiršusi pasveikinti.

ŽYMESNIEJI MUSŲ KOLO
NIJOS STASIAI

Stasys REMENČIUS, gyve
na Praça Carlos Gomes, tre
ti metai vadovauja Bom Reti 
ro lietuviškai mokyklai, nuo
širdžiai talkininkauja jaunimo 
parengimams, yra išrinktas į 
Brazilijos Lietuvių darybą ir 
uolia* remia kiekvieną lietu
višką darbą.

Stasys KUBILIŪNAS, Vila 
Anastazijos lietuviškos moky
klos mokytojas, dirba kartu 

su mokyklos globėjais ir va
dovauja mergaičių ateitinin
kių būreliui. Režisuoja vaidi
nimus ir judina visą šios apy 
linkės veikimą.

Stasys JUREVIČIUS, visa ei 
lė metų, kai d rba Tautų Par 
ko lietuviškoje mokykloje, ne 
kartą koloniją pradžiugino jo 
režisuoti vaidinimai ir mūsų 
parengimus praturtino jo va
dovaujamas mergaičių trio. 
Beto Jurevičius eina sekreto 
riaus pareigas Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoje ir Lietuvių Ben 
druomenės valdybose.

Stasys SALDYS, Lapoję tu 
ri galanterijos gaminių krau 
t-uvę. Nuoširdžiai talkina 
«Mūsų Lietuvos- platinime ir 
savo auka paremia kiekvieną 
gerą lietuvišką pastangą ar 
darbą. Abudu Saldžių jaunieji 
Romas ir Irutė priklauso mo
ksleiviams ateitininkams, o 
vyresnysis Algis jau vedęs, 
gyvena Ipirangoje ir turi nuo 
savą prekybą.

Stasys LAPIENlS, vienas iš 
sumaningiausių lietuvių pre
kybininkų, gyvena vila Alpino 
je, kartu su savo bendrininku 
Jakučiu didelėmis sumomis 
remia radijo pusvalandžius, 
spaudą lietuvišką parapiją ir 
kitus lietuviškus darbus.

Stasys KARALKEVi ČIUS sa 
vo energija nugalėjęs visus 
emigranto sunkumus įkūrė 
nuosavą prekybą Lapoję. Rua 
12 de Outubro, abi Karalkevi 
čiaus dukrelės lanko aukštąjį 
mokslą. Clga studijuoja medi 
ciną, Van-ia teisę Kara'kevi 
čius prenumeruoja ir remia 
«M. L.» ir niekuomet neatsa 
ko savo paramos bet kūliam 
lietuviškam reikalui.

Visus šituos mūsų kolonijai 
nusipelniusius STASIUS Var 
dinių proga sveikinam ir lin
kini daug «Ilgiausių Metų».

Kartu sveikinam ir visus 
kitus «Mūsų Lietuvos» skaity 
tojus Stasius, kuriuos čia ats 
kirai neišvardinome.

«MŪSŲ LIETU JĄ’ GALINA 
užsisakyti

Ir prenumera.ą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S João 
233 (prieš centralinį paštą).

Juozds Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą P. Dauginti prie S. 
G.onęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes.

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI Pupionį, Rua Oratorio 
1257, Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

PRENUMERATA APSIMO
KĖJO

Garbės prenumeratą PRA
NAS ZIEZIS 10o ir aukų 30C0 
cr., JONAS VALAVIČIUS 1000 
cr SIMAS BALVOČIUS 100 > 
cr Kazlauskas 500 cr. ir V. 
Cesna 10 dolerių.

— Neužmirškime, kad lai
kraščio leidėjas yra kiekvie
nas skaitytojas. Jei jūs neap 
simokate savo prenumeratą, 
sunkinate laikraščio leidimą. 
Jau keturi šių metų mėnesiai 
kai skaitytoją lanko «Mūsų 
Lietuva», o dar ne suskubo 
p>asiūsti savo dalį.

— Gimnazijos mokytojas 
Henrikas Nadolskis, apie po
ra metų mokytojavęs Harare 
mieste, nesenai konkurso ke
liu išsirinko kitą darbo vietą 
— Nova Granada miestą, kur 
dirbs gimnazijoje ir escola 
normai.

— Šį šeštadienį. 2 d. gegu
žės, Vila Zelinoje. 7 valj bus 
atlaikytos 33-tos dienos šv. 
mišios už a a. Antaną Kin
durį.

— Trečiadienį, 6 d. gegužės 
8 vai. Vila Zelinoje bus mi
šios už a a. Teofilę Jakiūnie 
nę ir Jakiūnų šeimą. Jakiūnų 
šeima gimines ir pažįstamus 
kviečia atvykti į šv. mišias.

— Praėjusį sekmadienį su
ruoštas Vyrų Brolijos ir cho
ristų išvažiavimas pajūrio, 
nors ir su lietumi, praėjo ge 
roję nuotaikoje. Frie bendrų 
stalų skambėjo pamary lietu
viška daina.

— Gegužinės pamaldos 1 d. 
gegužės bus 7 vai. vakaro. 
Šeštadieniais 6.30 vai. Gi kito
mis savaitės dienomis - 7.30 
vai. sekmadieniais ■ tuoj po 
sumos.

— Vyrų Brolijos susirinki
mas šiaukiamas šį sekmadie
nį tuoj po sumos bus tartasi 
svarbiais reikalais.

— Mūsų skaitytoją PIJŲ 
RADZEVIČIŲ sveikinam Var
do Dienos proga.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO OAVILONIO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, 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.
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Atlieka firmų atiaarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Ruošiasi Dariaus ir Girėno — 
Išeivių dienai

L. Bendruomenės valdyba 
balandžio m. 29 d. Vila Zeli
noje sušaukė organizacijų ats 
tovų susirinkimą Dariaus ir Gi 
rėno - Išeivių Dienos minėji
mo programai apsvarstyti.

Minėjimo vieta - Vila Zeli
noje gimnazijos salėje, kurią 
seselės pranciškietės mielai 
sutiko užleisti. Laikas - 19 d. 
liepos Programos projektą pa 
tiekė p. H. įMošinskienė, ku
rią posėdžių dalyviai aptarė. 
Šių metų minėjimui stengia
masi suruošti įvairesnę ir ori 
ginalesnę programą Kalbėto 
jas bus tik vienas. Juo yra 
pakviestas agr. Al. Vinkšnai- 
tis. Programou stengiamasi 
įtraukti visų apylinkių kultū
rines jėgas. Posėdis praėjo 
darbingoj ir solidarioje nuo 
taikoje.

Iš Ric de Janeiro lietuvių 
gyvenimo

—• Gegužės m. 10 d. ateiti
ninkai ruošia Motinos dienos 
minėjimą.

— Gegužės m. 16 d. L. K. 
Moterų Draugija ruošia vaka 
rą, kurio programoj bus su
vaidinta liaksma komedija. Va 
karo vieta: Rua Guilherme 
Marconi, 66, bairo da Fatima 
(lenkų salėje).

— Rašytoja Gr Beleckienė 
baigia ruošti spaudai faljeto- 
nų rinkinį.

— Rio de Janeiro lietuviai 
per Radio Vera Cruz turi sa
vaitinę programą 20,03 vai., 
antradieniais Programas kruo 
pščiai ir įdomiai paruošia 
kan. Z. Ignatavičius. Perduoti 
per radijo talkina visa eilė 
talkininkų: S. Dutkaitė, E Du 
bauskas, B Kutkaitė Silva su 
savo vyru, M. Čepaitė ir kiti. 
Programos tikrai įspūdingai 
transliuojamos būna Jas megs 
ta nevien lietuviai, bet ir ki
tataučiai gražiai atsiliepia.

— Medžio prekybininkas Pr. 
Ziezis progresuoja. Nesenai 
dar vieną lentpjūvę, prie Mi
nas Gerais ir Baios estado ru

bežiaus pirk 
mu. Turi ir
teičiai. Pr. Ziezis nuoširdžiai 
remia spaudą ir kitus lietu
vių kulturinius darbus. Linki 
me pasisekimo biznyje.

— Paroda apie Vilniaus uni 
versitetą. Vilniaus universite
to mokslinėje bibliotekoje ati 
daryta paroda, vaizduojanti 
Vilniaus universiteto ilgą. 380 
metų istoriją.

— Kampanija prieš studen
tus, nenorinčius eiti į dirbtu
ves ir kolchozus, varoma Lie 
tuvos komunistinėje spaudo
je. Jie laikomi «buržuazinės 
praeities žmonėmis». Vilniaus 
«Tiesos» (78 nr.) šie jaunimo 
sluoksniai vadinami «pikta- 
žaizdėmis» ir «broku».

— «Sukurti geriausią dainą 
apie darbą». Profesinių sąjun
gų taryba. Kultūros ministe
rija, Rašytojų sąjunga ir Kom 
pozitorių sąjunga paskelbė 
konkursą «sukurti geriausiai 
dainai apie darbą ir darbiniu 
kų klasę». Lietuvoje atrink
tos dainos bus vėliau pateik
tos visasąjunginiam konkur
sui.

— Kokie išskaitomi prof, 
sąjungų narių mokesčiai? Vii 
niaus radijo bal. 2 d prane
šimu gaunantiesiems atlygi
nimus iki 500 rublių mėnesiui 
išskaitoma po 0,50 rb už kiek 
vieną 1()0 rublių, taigi už 500 
rublių 2,5») rb. Už 600 rublių 
išskaitoma 4 rb., iš 700 rublių 
5 rb , o iš gaunančių virš 700 
išskaitoma 1% gaunamo ap
lyginimo.

— Lentvario kilimų fabrikas 
iki šiol per mėnesį pagamin
davo 200 - 220 kilimų. Sumon 
tavus naujas audimo stakles, 
bus gaminama 500 - 550 kili
mų. Šiemet respublikos pre
kybinėms organizacijoms bū
sią pateikta daugiau kaip 5000 
kilimų ir virš 65.000 m take
lių.

— Spalių plokštės, kurios 
pakeičia medieną, bus pradė
ta gaminti Šiaulių linų fabri
ke Fabrikas iki tšiol kasmet 
sukaupdavo apie 3900 tonų 
spalių, kuriuos panaudodavo 
kurui arba kaip izoliacinę me 
džiagą Dabar kasmet iš spa
lių pagaminsią apie 14.000 kv. 
m plokščių, jas naudos staty
bos pertvaroms, įzoliacijai, ir 
apdailos darbams, baldų gamy 
boje ir panašiai. Plokštės bus 
panaudojamos ir kaip faneros 
pakaitalas.

IŠNUOMOJAMA
Patalpa dirbtuvei 75x2 me 

trų, Rua Marechal Malei, 78, 
gale kiemo Yra elektros for 
ca, įvažiavimas automobiliui. f f *

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavys 
džiai). Vaistai, maistas, skaL 
biniai, avalynė, megstiniai.ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tūptas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiame 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkė- 

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

Laiškams - caixa postai 371) 
São Paulė.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelins 
(prasideda iš Av. Zelina, 6®8 
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