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Daugiau Dėmesio Lietuviškiems 
Parengimams

Lankydami lietuviškus pa
rengimus pamatysime maž- 
daug pusšimtį, kartais šimti 
nę, senesnėsės kartos veidų, 
kurie yra nuolatiniai lankyto
jai ir pirkėjai garbės pakvie
timų staliukų ir 1.1 Jaunimas 
atvyksta kiek vėliau pasišokti.

Pasižvalgius, kartais po apy 
tuštę salę, kyla klausimas: o 
kur kiti? Kodėl jų čia nema
tyti? Gal neturi pinigo pakvie 
timui nusipirkti? Visiškai ne 
Tų nesilankančių į lietuviš
kas pramogas tarpe rasime 
nemažą skaičių prekybininkų, 
kuris atsilankiusiam svečiui 
pastatys kelis tuzinus alaus, 
bet nupirkti pakvietimą vi
saip išsisukinės.

Pasigendame lietuviškuose 
parengimuose jau gana dide
lės dalies kitados mažiau ar 
daugiau pasireiškusios lietu
viškame gyvavime «lietuviš
kos smetonėlės», kurie Da 
riaus-Girėno minėjime, ar pa 
našiomis progomis gana ne
blogų prakalbų pasakydavo, 
po to vėl dingdami visiems iš 
akių.

Kitados sakydavo kaik’urie, 
ot kai įsikursime, ekonomiš
kai sustiprėsime. tai ir padė
sime visiems darbu ir auko
mis.

Jei skurdas yra kultūros 
stabdys, tai nemažam skaičiui 
ekonomiškas iškilimas yra 
stabdis įsijungti į lietuvišką 
kultūrinį gyvenimą.

Kad tai yra tiesa, kiekvie
nas, kuris pažįsta São Pau o 
lietuvių gyvenimą patvirtins

Veltui beįsiteisins mūsų pa
rengimų žemu kultūriniu ly
giu. Priešingai, reikia pasa
kyti, kad daugumoje mūsų va 
karai ar koncertai būna kruop 
ščiai, sąžiningai paruosti ir 
gana nežemo meninio lygio 
O pagaliau ką gali spręsti a- 
pie meninį paruošimą.

Dažnai nematome parengi
muose tų, kurie gražiai pa
kalba įvairių švenčių proga 
apie reikalą kurti ir palaiky
ti savąją kultūrą, apie jauni
mo auklėjimą lietuviškoje dva 
šioje.

O kas vaidina, dainuoja jei 
gu ne jaunimas, kuriam sve
timoje padangėje gimusiam 
ir augusiam nelengva yra iš 
mokti tėvų kalbos.

Ir tas jaunimas pamatęs, 
kad senimas nesidomi jo pas 
tangomis. nesidomi lietuviš
kais parengimais, tai savaime 
klausia, kuriam galui mums 
taip sunkiai prakaituoti su to 
mis lietuviškomis programo
mis Suvaidinę vietine kalba 
daug didesnio pasisekimo tu 
retų.

enimas savo nesilankymu 
viena, kad mažina jaunimo 
entuziazmą kultūriniam dar
bui, o antra pats savo nesi
lankymu izoliuoja jaunąją kar 
tą nuo lietuviškos visuomenė®.

Matome labai realų pavojų, 
kad jaunoji karta liks izoliu•_> 
ta nuo lietuviško gyvenimo.

Tarp kitų faktų, jau spaud ’ 
je buvo minėtas, per mažas 
domėjimasis lietuviška moky

kla, lituanistinėmis pamoko
mis.

Reikalas yra rimtas. Daug 
kas galima išgelbėti, pataisy
ti. Dar labai daug visi šie rei 
kalai priklauso nuo senesnė
sės kartos.

Artėja Liet. Kat. Bendruo
menės choro koncertas, kuris 
bus 10 d spaliaus mėnesio, 
Vila Zelinoje, gimnazijos sa 
Įėję. Programa beveik visa 
nauja. į kurią chorvedis ir 
choristai įdėjo daug širdies 
ir darbo

Jaunimas tikisi, kad jo dar 
bas bus įvertintas gausiu lie 
tuviškos visuomenės atsilan
kymu.

PASAULYJE
KRUŠČIOVO VIZITO

JAV PASEKMĖS

Rugsėjo m 27 d naktį Kruš 
čiovas su visais savo 60 paly 
dovų pakilo iš Vašingtono ae 
rodromo Maskvos linkui ..

Lėktuvui su raudonuoju ca 
ru dingus horizonte, ne tik 
amerikietis, bet kiekvienas 
laisvo pasaulio gyventojas, ku 

’ris turėjo progf s sekti per 
spaudą ir rad /j visų rusijų 
diktatoriaus kelionės pasise
kimus ir nus< • yli nūs vi-uo 
menės bei politikų reakciją, 
šiandie klausia: kokios kon
krečios naudos Kruščiovo vi 
z tas Amerikoje pasiekė ? 
Ar prieita prie bendros nuo
monės bent kokiu klausimu ?
Į šiuos klausimus ieškant at 

sakymo reikia atsiminti dar 
prieš Kruščiovo atvykimą pa 
darytus prez Eisenhower pa 
reiškimus Tarp jų jis pareiš 
l»ė, kad sū Kruščiovu nebus

Liet. Kat. Bendruomenės Choras ruošiamam Koncertui yra paruošęs naują ir įdomią programą

Musų rėmėją ir skaitytoją
FRANČIŠKĄ BALTRŪNIENę ir jos šeimą 

Mudinčią dėl staigios ir tragiškos savo brangios mamytės 
KATARINOS BATUTIENÊS 

mirties nuoširdžiai užjaučiame
«Mūsų Lietuva»

vedama jokių derybų nei da 
romi nutarimai, bet tik pasi 
keitimas nuomonėmis apie 
esamą tarptautinę padėtį. Taip 
ir buvo Visi sprendimai palik 
ti ateičiai Bet vieno tikslo 
pasiekta Šaltasis karas šiek 
tiek atslūgo. Kruščiovas ame 
rikonams pasižadėjo nevarto 
ti jėgos Berlyno klausimo 
sprendime. Taip pat nenusta 
tyti laiko dabartinės padėties 
pakeitimui.

Kaip, kas ir kur spręs opi 
uosius reikalus šių dienų pa 
Saulio, palikta susitarimui.

VAŠINGTONAS INFORMUOJA 
NATO

Pirmoje eilėje apie pasita 
rimų pasekmes Amerikos pre 
zidentas ir užsienio reikalų 
minister’s painformavo Šiau
rės Atl-nto Sąjungos "'N”to), 
per akredituotus am s do
rins, narius.

Gi Italijos pats ministeris 
pirmininkas atvyko jo kelio
nė jau pirmiau buvo prama
tyta. pasitarti su Eisenhowe- 
riu. Su ypatingu dėmesiu Kruš 
čiovo vizitą sekė vokiečiai. 
Ar pramatytos derybos eis 
sklandžiau kaip Ženevoje ir 
kitur, tik ateitis parodys.

KINIEČIAI KRUŠČIOVĄ 
ŠALTAI PRIĖMĖ

Kruščiovas vos "0 valomų 
pabuvęs Maskvoje išskrido į 

raudonąją Kiniją, beabejo pa 
aiškinti kas buvo kalbėta Va
šingtone.

Kiniečiai komunizmo lyde
rį šaltai sutiko Kaip tik šiuo 
metu komunistinė Kinija pra
dėjo didelę propagandą prieš 
nacionalistinę, pabrėždami, 
kad kelios prie kontinento e- 
sančios salos turi būt atimtos 
iš nacionalistų. O vėliau ir pa 
ti Formoza prie Kinijos pri
jungta. Žinoma, Kruščiovas 
pradėjo įtikinėti, kad ginklo 
jėgos reiktų atsisakyti politi
koje. Šitokį atnešti iš Ameri
kos vėjai kiniečiams nepati
ko, nes jie šiuo metu kaip 
tik «ramina» Tibeto gyvento
jus, grasina Indijai, t ž tat 
Kruščiovas šalčiau, negu Ame 
rikoje buvo sutiktas.

Kinijos ir rusuos 
INTERESAI PRIEŠINGI.

Monarchijos metais Kinija 
ir Rusija nebuvo draugai Nė
ra ir nebus draugais komoms 
tiniam rėžimui įsigalėjus. 
Idėjinį giminingumą persveria 
rasiniai bei tautiniai intere
sai.

Geltonoji rasė jau senai 
grasino tuštiems Sibiro plo
tams. Ta grėsmė nė dabar nė 
ra išnykusi. Kinija ir Japoni
ja per daug žmonėmis apgy
venti kiašiai. Maža vietos, 
darbo ir duonos Sibiras juos 
gundo, vilioja Maskva tai ži
no ir mato. Nors Kremlius 

trukšmą kelia prieš Vakarus, 
tačiau su nemažesniu susirū
pinimu planuoja kaip atsispir 
ti prieš geltonosios rasės ant 
plūdį. Ir galimas daiktas, kad 
vieną dieną Kremlius pasida
rys lankstesnis ir nuolaides
nis Vakarams, kad turėti lais 
vesnes rankas Rytuose.

Rusijai reikia darbo jėgos. 
Turistai, kurie keliauja per 
Rusiją pastebi, kad labai daug 
kur vyriškus darbus moterys 
dirba. Tiek industrijai, tiek 
žemės ūkiui ypatingai _ tuš
tiems Sibiro plotams, trūkstą 
darbininkų. Kiniečiai Sibiran 
pasiūlė prieš kiek laiko ketu 
ris milijonus darbininkų. Apie 
tiek pat industrijoms ir į sa
telitinius kraštus. Maskva pa 
siūlymą atmetė. Bijo Sibire 
masinės kiniečių kolonizaci
jos. Tai spragai užkišti iš pa 
vergtų kraštų jėga veža jau
nimą.

Iš šio taško žiūrint į Rtlsi- 
jos-Kinijos santykius, jie vi
sai kitokios spalvos įgauna. 
Tai du kaimynai, kurie bijo 
vienas kito per didelio susti
prėjimo, nes jaučia, kad gali 
tekti susiremti...

PEV SEIMO TAUTINIŲ DE
LEGACIJŲ PIRMININKŲ 

LAIŠKAS EISENHOWERIUI

Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimo tautinių delegacijų 
pirmininkai ryšium su Chruš 
čiovo vizitu parašė JAV Pre
zidentui laišką Jame pirmiau 
šia dėkoja Prezidentui už pa 
ramą sovietų pavergtųjų vale 
tybių bylai, ypač už Pavergtų 
jų Valstybių Savaimės paskel 
bimą. Toliau delegacijų pirmi 
ninkai primena Prezidentui 
dabartinės tarptautinės įtam
pos priežastis ir pabrėžia, 
kad, tik jas pašalinus, įmano 
ma teisinga ir patvari taika 
pasaulyje, ir kad Cruščiovašj 

(pabaiga 6 pusi.)
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2 pusi _______________

Koks Dabar Gyvenimas 
Lietuvoje

PASAKOJA KĄ TIK ATVYKUSI IŠ LIETUVOS A. PAVILANIENÉ
Kovo mėnesį Maskvos val

džios leidimu, į Jungtines A- 
merikos Valstybes, atvyko p. 
A. Pavilanienė, iš Kauno pas 
savo dukterį.

— Kas darė pastangas Jus 
atsiimti į Ameriką? — paklau 
sė «Keleivio» kor.

— Mano duktė, kuri iš Lie
tuvos išvyko dar 1938 metais, 
čia ištekėjo už amerikono ir 
po mano vyro mirties pradė
jo rūpintis mano atvažiavimu. 
Po dvejų metų didelių pastan 
gų, aš gavau leidimą.

— Tai gal dabar jau gali
ma ir kitiems išvykti iš Lie
tuvos?

— Taip, galima tėvams pas 
vaikus, vaikams pas tėvus,ir 
tik gali tie atsiimti, kas išvy
ko iŠ Lietuvos prieš antrąjį 
pasaulinį karą. Vadinami pa
bėgėliai negali atsiimti savo 
giminių iš Lietuvos. Jiems pa 
prastai atsakoma, kad jei no
rite kartu gyventi su savo gi
minėmis, tai jūs patys atva
žiuokite į Lietuvą.

— Kaip jūs gávote Maskvos 
leidimą, Amerikos vizą, pati 
gyvendama Kaune?

— Visą laiką susirašinėji
mas ėjo paštu, tik galutinam 
susitvarkymui, prieš pat išva
žiavimą, turėjau nuvykti į 
Maskvą, ten gyventi apie 2 
savaites ir iš ten per Helsin- 
kius Stokholmą, Kopenhagą 
ir Londoną lėktuvu atskridau 
į New Yorką.

— Sako Maskvoj sunku su 
patalpomis, kaip jums pasise 
kė gauti viešbutį?

— Taip, labai sunku su pa
talpomis. Aš kreipiausi pas 
Lietuvos atstovą Maskvoje pa 
dėt surast nakvynę, tai jis at 
sakė, kad atstovybė rūpinasi 
tik tais, kurie atvyksta val
džios komandiruoti. Patarė pa 
čiai rūpintis nakvyne. Gavau 
privačiai pas vieną našlę ma 
žą kambarėlį be patogumų už 
240 rublių už dvi savaites lai 
ko.

-- O kaip Kaune su butais?
— Didelis trūkumas. Mano 

namus nacionalizavo, mat jie 
buvo didesni kaip 22a ketvir
tainių metrų. Nuo tų, kurie tu 
ri nedidesnius namus kaip 220 
ketv. metrų, namų neatėmė. 
Bet jie dėl savo «patogumo* 
spaudžiasi ankštai, kad galėtų 
1 -2 kambarius privačiai iš
nuomoti po 150—200 rublių 
mėnesiui. Naujų namų stato 
tik valdžia, po keliasdešimt 
butų. Privati statyba menka, 
nes labai brangūs sklypai, me 
džiaga ir statyba. Žaliajam 
kalne, mano kaimynystėje, 
vienas mano pažįstamas par
davė sklypą pastatymui 220 
ket. metrų namo už 90 tūks
tančių rublių.

— Tai kas gali statytis na
mus, jei taip brangiai kainuo 
ja viskas

—• Aukšti valdžios pareigū
nai, fabrikų direktoriai, staty 
bos inžinieriai ir visi tie, ku 
rie gali pavogti iš savo vado 
vaujamų įmonių. Žinau net 
vieną kunigą, kuris pasistatė 
sau namus

— Tai gražu, kunigus per
sekioja, kankina ir kokiu bū
du kunigas galėjo pasistatyti 
namus?

— Taip, tiesa, augštas nuo 
šimtis kunigų nukentėjo, bet 
tie, kurie liko nepaliesti ir ku 
nigauja miestuose,materialiai 
yra gerai aprūpinti. Mat, jų 
nedaug o žmonių reikalai i ; 
mas kunigų patarnavimo la 
bai didelis Pavyzdžiui, užsa
kytų šv. mišių reikia laukti 
mažiausiai 2 mėnesiu ir kai
na svyruoj nuo 50 iki 250 ru 
bliu. Taip pat už krikštą, lai 
dotuves, o ypač už šliūbą rei 

kia labai brangiai mokėti. Baž 
nyčių nedaug atidarytų irku- 
nigai nesistengia jas atidary
ti, nes už bažnyčios pastatą 
reikia labai augštus mokes
čius mokėti, tai geriau turėti 
mažiau bažnyčių su daugiau 
prie jų kunigų.

— Ar klerikų seminarija 
yra?

— Yra. Tik nedaug klerikų 
ir labai jauno amžiaus. Kad 
seminarija galėtų pati išsilai
kyti, klerikai įšventinami po 
dvejų metų, nebaigę dar moks 
lo, bet jie neįšleidžimi iš se
minarijos kol baigs mokslą,, 
o tuo pačiu metu jau gali lai 
kyti šv. mišias ir tuo prisidė
ti prie seminarijos užlaikymo.

— Ar galima krautuvėse nu 
sipirkti visko?

— Taip, tik reikia eilė^ 
stovėti Jei nenori eilėj sto
vėti, tai maišto produktus ga 
Ii nusipirkti rinkoj, iš kolčho 
zininkų pigiau, iš vertelgų 
brangiau Pavyzdžiui, 1 kilo
gramą sviesto iškolchozinin- 
ko gali pirkti už 18—20 ru
blių, gi vertelga parduoda tik 
tai po ketvirtadalį kg už 8 
rublius.

— Ar didelį kiekį kolchozi 
ninkai atneša į rinką parduo 
ti?

— Ne daugiau kaip 2-3 kg 
sviesto ar 2 3 desėtkus kiau
šinių Tik daržoves, kaip ko
pūstai bulvės ir javai pati kol 
chozo valdžia atveža dideliais 
sunkvežimiais.

— Manau, kad teko būti ju 
ms ir kaime, tai kaip gyve
nimas ten atrodo?

— Labai liūdnas Skurdžiau 
sias gyvenimas tai kolchozi- 
ninkų Jei keliu važiuoji, tai 
atrodo po senovei, mat, dar 
žmonės gyvena senose sody
bose - viensėdžiuose, tik lau 
kus dirba bendrai Dabar pra 
dėjo statyti didelius kolchozi 
ninkam gyvenamus namus viė 
noje vietoje Tų naujų namų 
kolchozininkai daugiausiai ir 
bijo nes tada bus sunkiau par 
nešti iš lauko saują javų, krep 
šelį bulvių... o jei to negalės 
padaryti, tai jų ..laukia tikras 
badas AŠ mačiau tuos javus, 
kuriuos kolchozininkai gavo. 
Tai buvo prasčiausios rūšies 
javai Geruose laikuose ūki
ninkai tik gyvulius tokiais ja 
vais šerdavo. Mačiau ir duo
ną iš tokiu javų. Juoda, trapi, 
kar i Negalėjau nė kąsnio 
praryti, nors buvau gerokai 
praalkusi.

— Nega i būii. ka l viso kol 
chozo javai tokie p asti būtų?

— Žinom?, n Geriausius 
javus pasi ma saldžia, po to 
ko chozo vadovybė, mašinų 
stotis ir kas lieka — kolcho
zininkai. O jiems lieka šiūkš 
lės.

— Tai kodėlkolchozininkai 
nemeta ir nevyksta į miestą? 
Juk mieste vis geriau?

— O iš kur gausi dokumen 
tus? Kolchozas neleidžia, o be 
dokumentų mieste negausi 
darbo. Be darbo ir mieste pras 
tai. Tiesa, neoficialiai galima 
iš kolchozo išsipirkti, kas kai 
nuoja apie 3.000 5.000 rublių 
vienam asmeniui pasprukti iš 
kolchozo. Bet mažai kas gali 
tokią pinigų sumą sugrabsty- 
ti. Paprastai, vyrai atitarnavę 
kariuomenėj jau nebegrįžta į 
kolchozą, tik vargšės mergai 
tės neturi progos išeiti.

— Ar yra dar partizanų?
— Dabar nieko apie juos 

negirdėti Tik praeitais me
tais Kaune ant buvusios jė
zuitų gimnazijos stogo vasa
rio 16 tosios proga nakčia kaž 
kas iškėlė trispalvę vėliavą 
Pasipylė areštai, tardymai, 
bet kaltininkų nesurado, Pra-

MŪSŲ LIETUVA

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Melsvas Žiedelis

Man nereikia nei kalno, nei kelio, 
Nei židinčio sodo gėlės.
Aš turiu dar maldaknygėj melsvą žiedelį 
Iš Šešupės lankų pradalgės.

Teeina pro šalį pavasaris jaunas
Pro arkas vainikų žalių —
Tegu jų pastogėj lizdus paukščiai kraunas — 
Pakelti pavasario jau negaliu.

Man krišpolas dūžta po kojų
Ir sprūsta iš rankų aušrinė skaisti.
Kaip kregždė šioj pakriūtėj žiemoju..
Nedalia vakarot, nėr ko kelti anksti.

Ir žmonės jau viską išsakė :
Gali tik su vėjais pasikalbėti, — 
Kur gedulo dega rarotinė žvakė... 
Daugiau nebėra kur skubėti.

džioj po karo jų buvo daug, 
bet laikui bėgant daug jų iš
žudė, kiti slaptai grįžo ir įsi
maišė tarp žmonių, keletas 
viešai pasidavė komunistams, 
kai pastarieji pažadėjoamnes 
tiją. Bet juos niekad nepalie
ka ramybėj: suima tardo, pa
leidžia ir vėl suima, tardo, 
vienus paleidžia kiti nežinia 
kur dingsta. Vieną kartą, aš 
grįžau nuo Raseinių Žemai
čių plentu Kaunan. Prie Bap- 
tų sugedo mūsų sunkvežimis 
ir šoferis pasakė, kad Baptuo 
se reikia nakvoti Aš gavau 
nakvynę miestely. Žmonės pas 
kuriuos' nakvojau pasakojo, 
kad riakelėj jau ketvirta die 
na guli 7 užmuštų vyrų lavo 
na'’, ir komunistai juos vadi
na banditais Aš klausiau ar 
jie pažįsta’tuos užmuštus ir 
s r tikrai jie banditai yra? 
Žmonės atsakė, kad pažinti 
negalimi nei iš veidų, nei iš 
kitko, dėl baisaus kūno suža
lojimo, bet komunistai pasa
kojo jų vardus, tai žmonės 
pažinojo juos Atsimenu, ir aš 
porą pavardžių, broliai Gra
jauskai ir Aniulis Jie buvo 
gretimo kai no šauliai. Komu
nistai pradėjo visus šaulius su 
iminėti, o tie, žinoma, slaps
tėsi Tada gimines kankino, 
kad pasakytą, kur yra broliai 
vaikai, vyrai. Kai kurie kan
kinimo neišlaikė ir išdavė 
slėptuvę. Visus pasislėpusius 
žiauriausiu būdu nužudė ir 
kelias d anas lai! ė lav nūs 
aikštėje kitą pagą dilimui.

— Ar daug gauni lietuviai 
iš Amerikos siuntinių ir ame 
persekioja komunistai tų, ku 
rie gauna siuntinius?

— Rodos, nemažai gauna, 
bet toli gražu iki to, kad nors 
vienas iš šimto gautų. Komu
nistai nepersekioja, mat jie 
nenori kirsti šaką, ant kurios 
patys sėdi. Jei jie pradėtųper 
sekioti, niekas daugiau ne
siųstų ir patys komunistai ne 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas. Kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos 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.

gautų pirktis nuo tų, kurie 
gauna siuntinius, tokių gra 
žiu drabužių suknelių, batu
kų. nes dabar gaunantieji yra 
skurdžiai ir dėl duonos kąs 
nio savo siuntinius parduoda, 
gi komunistai, turėdami pini 
gų, juos perka.

— Tai u ūsų nuomone yra 
geras daiktas siųsti lietuviams 
siuntinius?

— Aš esu miesto gyvento
ja Mieste darbininkai geriau 
gyvena dėl to, kad daugiau 
gauna atlyginimo už darbą ir 
dar turi geresnes sąlygas pa
vogti iš fabuko, dirbtuvės, 
sandėlio toki ’ dalykų, už ku 
riuos dar paoaro pinigo.

Bet kolc tozininkai, apsau
gok Viešratie, kokie vargšai. 
Vasarą dar gali kokią saują 
javų ar bulvių nukniaukti, o 
žiemą nieko, absoliučiai nie 
ko O kaip suvarys juos į ben 
drą gyvenamą vietą, tai tada 
jie turės ar nuo bado mirti, 
ar pasidaryti žemesnės rūšies 
žmonėmis laukinio pavidalo, 
nes kovoj dėl gyvybės išlai 
kymo bus priversti valgyti žo 
lę, šaknis ir kirmėles Laisvo 
pasaulio lietuviai, jei Jums 
teks skaityti šiuos mano žo
džius, susimildami gelbėkit 
savo brolius vargšus lietuvius 
dabartinės Lietuvos kolchozi 
ninkus. Siųskite jiems drabu 
žiu. nes jiems nevalia sėti nei 
linų, nei kanapių, nei turėti 
a(vių. nevalia net miške pasi 
daryti karnų vyžom, paskuti
nį pieno lašą nuo vienos kar 
vės, nutraukdami net nuo kū 
dikių, parduoda kad už kele 
tą rublių pirktų žiupsnį drus 
kos, vaistų, kokį skarmalą. 
Siųsdami tiems vargšams pa, 
galbą, Jūs. laisvo pasaulio lie’ 
tuviai atliksite švenčiausią pa 
reigą, kokią tik galima atlikti 
Dievui ir Tėvynei.

«Nepr. Lietuva'»
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Vilniuje Sudaryta Nauja 
įstaiga «Demaskavimo*

Medžiagai Skelbti
Dvi mirties bausmės už 

įvykius 1941 metais

Vilniaus savaitraštis «Lite
ratūra ir mokslas» (35 hr.), 
duodamas antrąją dalį savo 
reportažo «Šiurpūs dokumen
tai apie lietuvių gestapininkų 
piktadarybes Kretingoje* sa 
vo komentare pastebi: Šiur
piųjų dokumentų puslapiai 
tuo dar nesibaigia. Visa Ja- 
kiui, Bražinskui ir Smūgiui 
iškeltos bylos medžiaga ne
trukus bus išspausdinta kny 
goję, kurią spaudai paruošė 
buržuazinių nacionalistų anti 
liaudinės veiklos dokumentų 
skelbimo redakcija, vadovau 
jama B Baranausko». Tai, 
matyt, nauja įstaiga, kurios 
specialus uždavinys rinkti, 
«apdirbti» ir skelbti «demas
kavimo» medžiagą. Knygoje 
būsią dar «daugiau sukre
čiančių pasakojimų apie lietu 
viškų hitlerininkų žvėrišką 
siautėjimą ramiajame Žemai 
tijos mieste». Girdi, užsienio 
lietuvių emigrantinėje spaudo 
je pasirodą vis daugiau raši
nių, kuriais esą stengiamasi 
anų laikų dėmes nutrinti. Tad 
« demaskavimo » medžiagos 
skelbimas būtų lyg ir reaga
vimas į Vakaruose skelbtą 
medžiagą apie sovietinius 
žiaurumus.

«Tėvynės Balsas» pastaru o 
se keliuose numeriuose pas
kyrė atskirus rašinius J Kar 
deliui («Neprikl. Lietuvos* 
red) ir prof. Brazaičiui. Be 
to, tęsiamas reportažas «Vana 
gai iš anapus» (apie parašiun 
tininkus, nuleistus Lietuvoje).

Dvi mirties bausmės 
Vilniaus teisme

«Demaskavimo» tendencija 
matosi ir iš bylos, kurią š m. 
liepos 30 d. baigė spręsti 
«Lietuvos TSR Aukšč. teismo 
baudžiamųjų bylų teisminė 
kolegija». Vilniaus «Tiesa» 
apie ją plačiai parašė tik vie 
nam mėnesiui praėjus, rug
pjūčio 30 d.

Toje byloje, mirties baus
me sušaudant, nuteistas Povi 
las Zamauskas, 54 m. amžiaus, 
buv. Ukmergės saugumo ir 
kriminalinės policijos miesto 
rajono viršininkas - ir Povi
las Medišauskas, buv. Ukmer 
gės kalėjimo prižiūrėtojas. 
Zamauskas po karo buvo li
kęs Lietuvoje, prisidengęs mu 
z i ko s mokytojo titulu, o Medi 
šauskas, pakeitęs savo pavar 
dę į Medušą, apsigyvenęs 
Anykščių rajone ir tarnavęs 
«Bolševiko» kolchozo pieme
niu .. .

Byloje jie abu buvo kaltina 
mi ir prisipažinę, kaip rašo 
«Tiesa», dalyvavę t k 117 ,as 
menų nužudyme prie Ukmer 
gės 1941 m. liepos mėn. Žmo 
nės buvę kariami ir šaudomi 
ir kai kuriais atvejais pusgy 
viai užkasami. Byloje buvo 
minimas dar Pranas Kuzmic
kas, buv. Ukmergės kalėjimo 
viršininkas, kuris kartu su 
felčeriu Giedraičiu «ir kitais» 
jau anksčiau buvę nuteisti. 
Taip pat dažnai minėtas Va 
clovas Deveikis, kuris, be to, 
kaltinamas, kad esąs «atsa
kingas už 12 tūkst. tarybinių 
žmonių nužudymą Pivonijos ši 
le», ir Mečys Paškevičius, Uk 
mergės raj. pol viršininkas, ku 
ris kaltinamas dalyvavęs 117 
asmenų žudyme ir dabar pa
keista pavardę gyvenąs Čika
goje. Laikraštis paduoda jo 
tariamą dabartinį adresą.

Nesunku suvokti, kad visa 
bylos medžiaga prikirpta ir pa 
skelbta taip, kad gautųsi kuo 
didesnis «buržuaz. nacionalis
tų demaskavimo» efektas.
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GEGUTĖ SUŽAVĖDAVO VI
SUS SAVO SLAPTINGU

KUKAVIMU
Išgirsti Gegutę Pirmą Sykį 
Kukuojant Buvo Svarbus

Įvykis

Kas mūsų neatsimename m y 
limos gegutės garsų, jos ku
kavimo? Šiuo metu Lietuvoje 
kad ir gegužės mėnesis pasi
baigęs, bet gegutė dar vis 
linksmina Lietuvos žmones sa 
vo kukavimu. Atsimenu gerai, 
kai vaikai išgirdę pirmą kar
tą pavasarį gegutę kukuojant 
skubiai bėgdavo pasakyti sa
vo tėveliams tą didelę naujie 
ną ir pasidalinti tuo džiaugs
mu ir malonumu, kurį teikia 
gegutės pasirodymais.

Mano tėvuko sodyboje au
go seni gluosniai ir keletas 
beržų. Gegutė lėkdama iš alks 
nyno visuomet nutūpdavo ber 
žilose, po to atskrisdavo į 
prie trobų senus gluosnius ir 
čia nutūpusi kartais gana il
gai kukuodavo «ku-ku ku ku”, 
kartais šaukdavo «kva va-va» 
ir «hag-hag bag». Po to pasi
leisdavo į r etoliese esančią 
kaimyno sodybą Ji tą išvyką 
darydav o keletą kartų per die 
ną, lėkdama iš vieno galo sa
vo teritorijos į kitą. Tai bu
vo lengva pastebėti, nes ji 
pra ėkd ima sustodavo mūsų 
sodyboje ir čia kukuodavo.

Lietuviškoji gegutė plačiai 
oaplitusi netik Lietuvoje, bet 
ir kituose kontinentuose: Eu
ropoje, Azijoje ir Afrikoje Y- 
ra kelios rūšys gegučių ir šioj 
šalyje, bet geriausiai žinomos 
yra geltonsnapė ir juodasna- 
pė. Juodasnapė savo apdaru 
yra labai panaši j lietuvišką
ją gegutę, tik, gaila, kad šio
ji gegutė nemoka taip gražiai 
kukuoti kaip lietuviškoji ge
gutė. Ji irgi bando «kukuoti» 
«kuks k ūks» arba «kukkuk- 
kuk», bet tuos garsuos nėra 
to ką teikia mums kukuoda 
ma Lietuvos gegutė

Gegutė parlekia Lietuvon 
maždaug ba andžio mėnesiui 
baigiantis. Kiekvienas patine 
lis pasirenka tam tikrą a py 
linkę, kurią stropiai saugoja, 
ir gina nuo kitų Jeigu gegu 
tę išveja iš jos užimtos teri
torijos, tai ji apsistoja greta 
su nugalėtoju ir jam neduoda 
ramybės — kasdien kaujasi 
su juo. Patirta, kad tie patys 
paukščiai visuomet sugrįžta į 
senąsias vietas

Gegutė yra labai neramus 
ir gyvas paukštis. Ji lekioja 
nuo pat ryto iki Vakaro o 
Skandinavijoje — net ir didės 
n nakties dalį Lekia gegu
tė lengvai ir palyginti gana 
greitai Nutūpusi į medį ant 
šakos žiūri ar nepamatys sau 
‘ kąsnelio». Pamačiusi kirmė
laitę keliais šuoliais prišoka, 
pagriebia ir vėl sugrįžta į tą 
pat šaką, arba nulekia į kitą 
medį ir pakartoja tą pat

Pavasarį gegutė niekuomet 
nepamiršta nutūpti į medi ir 
bent kelis kartus sukukuoti. 
O kai prasideda tuoktuvių die 
nos, ji kukuoja be atvangos, 
kad pagaliau netužkyma. Kai 
gegutė užkimdavo bekukuoda 
ma, tai žmonės Lietuvoje sa
kydavo, kad gegutė pavirto į 
vanagą. O tai sakydavo todėl 
kad paprastai gegutę, kaip ir 
vanagą kiti paukščiai neken
čia, ir kai ji pasirodo atvi
ram ore prie namų, tai kiti 
paukščiai, o ypač kregždės 
suk lia alarmą ir palydi ge
gulę kaip ir vanagą visaip 
ant jų šaukdami ir net kar
tais per kuprą suduodami spar 
nais. Gegutė, žinoma, pasilie 
ka gegute, tik vasarą jau be 
veik nekukuoja.

Kiti paukščiai instinktyviai 
nemėgsta gegutės dėl to, kad 
ji deda kiaušinį į jų lizdą. 
Mat, gegutė, nežiūrint kaip ji 
gražiai nekukuotų, visgi, rei-

MŪSŲ LIETUVA

Trakų pilies griuvėsiai

«IŠPAŽINTIS» GRĮŽUSIO Į
OKUPUOTĄ LIETUVĄ

Gyvenęs Brazilijoje. o iš 
ten sugrįžęs į Sovietų akupuo 
tą Lietuvą, Juozas Žukauskas 
parašė savo «tąvorščiams» į 
São Paulo laišką, kuriame pla 
tokai aprašo savo būvį «t ry- 
binėje^ Lietuvoje.

Jis p kliuvęs j vieną kol 
ėhozą Kapčiamiestyje Jo dar 
bas saugoti kad kas neišvog 
tų pašaro arkliams. Pereitą 
žiemą turėjęs neblogus kaili
nius, tai nebuvę šalta miego
ti šiene

Kolcbozininkai už darbadie 
nį gauna tokį atlyginimą: 3 ki 
logramus grūdų, 1 kilogramą 
šiaudų ir du rubliu pinigais. 
Amerikoniškais pinigais tai bū 
tų išviso apie T centų Tai 
ir visas dieninis vyro ar mo
ters uždarbis.

Norėdamas pasirodyti geru 
komunistu, ils nepraleidžia 
progos papasakoti vietiniams 
žmonėms, kaip sunkiai ir var 
gingai gyvena darbininkai A- 
merikoje (pietinėje ir šiauri
nėje-) Tačiau paties J. Žu
kausko žodž ais:

«Bet pas mus mažai kas 
tam tiki Sako, \rnerikoje to 
nėra — ten visi gerai gyve
na, yra daug pinigų ir visko. 
Jie primeta man. jog esu ko 
munistas ir gaunu pinigų pro 
pagundai...>

Nors vargiai ir kolchozinio 
kai išdrįso jam taip atvirai 
prieštarauti, nes tuomi galė
jo užsitraukti žiaurią bausmę, 
bet kad jie nepatikėjo to pa
kvaišėlio plepalams, apie tai 
abejonių negali būti

Gal būt. pagyvenęs ilgesnį 
laiką komunistinėje sistemo
je J; Žukauskas supras kad 
jis tapo skaudžiai apgautas. 
Tą apsiv.ylimą jau dalinai ga 
Įima pastebėti jo laiško pabai 
goję, kai jis norinčiam grįžti 
į Lietuvą duoda tokį patari
mą: 

kia pasakyti, yra prasta šei
mininkė, tinginė — savo vai 
kų auginimą užkrauja ant k i 
tų pečių...

Išsiritęs iš kiaušinio sveti
mam lizde jaunas gegučiukas 
greit auga ir daug maisto rei 
kalauja Jis apėda esamus 
drauge paukščiukus ir jeigu 
šie nemiršta badu, arba jei
gu jų neišmeta iš lizdo seno
ji gegutė, tai pati jaunoji pa
galiau išstumia juos lauk Liz 
do šeimininkai, nežinodami, 
kad tai ne jų vaikas, gegučių 
ką stropiai maitina; jam da
bar tenka visų žuvusių paukš 
čiukų maistas.

Šiaip gegutė yra labai gra
žus ir naudingas paukštis, nes 
netik gražiai kukuoja, bei kar 
tu yra miškų ir sodų sargas; 
ji sunaikina daug kenksmin
gų vabzdžių ir kirmėlių.

V. Rs.

«Giminių atsiranda labai 
daug, ir kiekvienas nori ko 
nors, Tegul atsiveža čevery- 
kų kad ir dėvėtų Nors jų y- 
ra ir čia ir nebrangūs, bet 
kad patenkinti juos reikia., a- 
merikoniškų Atiodo, jog ne 
žino, ko nori...»

Sandara

Prekyba Senoje \Lietu- 
voje Vyko Su Visa

Europa
Prūsų ir Žemaičių Laivai Plauk 

davo į Tolimus Kraštus

Lietuviai kadaise buvo jūri
ninkų tauta. Užimdami pla 
čias Baltijos jūros pakrantes, 
jie turėjo įsirengę daugelį uos 
tų. statė laivus, kurie galėjo 
atlikti tolimas keliones preky 
bos ir žvejybos tikslais.

Dar prieš Kristaus gadynę 
prūsų ir žemaičių laivai pa 
siekdavo Romos imperijos pa 
kramės gabendami ten ginta
rą, medų, kailius, grūdus li
nus, o iš ten atsiveždami au
deklų me alinių papuošalų, 
ginklų, įvairių, indų ir kitko 
Vėliau panaši prekyba išsi 
vystė su Anglija Švedi a Pran 
cūzija Sausumos keliais pre
kyba vyko su Bizantijos im
perija-ir įvairiomis slavų gi
minėmis. Dideli prekių san
dėliai buvo sukoncentruoti 
prie Baltijos pakrančių: Elbin 
ge, f'ilavoje Rudavoje. Klai 
pėdoje, Palangoje, Liepojuje, 
o krašto viduje: Kaune, Uk
mergėje, Kernavoje, Jurbar
ke. o paskiau Vilniuje, Gar
dine ir kitur.

Pasak senų užrašų, pirkliai, 
savieji ir svetimi, lietuvių tar 
pe buvo laikomi ypatingoje 
pagarboje Jiems miestuose ir 
miesteliuose buvo įrengti vieš 
butukai, (svečių namai), kur 
įvairių kraštų pirkliai galėda 
vo apsistoti ir susitikti.

Lietuvių midus, pasak Simo 
no Daukanto buvo p i garsėjęs 
visoje Europoje. Jį gerdavo 
ciesorių, karalių ir net bažny 
čios dignitarų puotose. Nema
žai buvo ’švežama į kitas ša
lis vaško, džiovintos žuvies, 
grūdų, rūkytų skilandžių me 
džių laivams statyti žemaitiš 
lęų arkliukų, drobių, kiaunių 
gailių, šikšnų ir pan.

Besiplečiant Lietuvai į piet 
ryčius, lietuviai išvedė kelius 
iki pa- Juodosios jūros ir iš
plėtė prekybą su Mažosios A- 
zijos ir Šiaurinės Afrikos kraš 
tais Lietuvos valiuta: skati
kai. muštiniai sidabriniai bu 
vo priimti kaipo kainų rody
klė ir visoje eilėje kitų kraštų.

Vincas Jonikas

Kruvinos Aguonos
Atžvangėjo rūstūs metai 
Siaubo slibinu raudonu, 
Blykšta laisvės siluetai, 
Žydi kruvinos aguonos.

Žemės vardą, širdžiai brangų 
Keikia svetimas žargonas, 
Kumščiai laužiasi į dangų, 
Žydi kruvinos aguonos.

Budelio rknka įgudus — 
Aimanuoja našlės žmonos, 
Naktys nerimu paplūdo, 
Žydi kruvinos aguonos.

Kaip stirnelė prieš skaliką, 
Mergužėlė, — jis čia ponas —
Nevilty graudžioj paliko, 
Žydi kruvinos aguonos.

Žmonės slapstosi o mišką, 
Jugs atranda nevidonas. 
Granata ugnim ištiško, — 
Žydi kruvinos aguonos.

Traukiniai nelaisvėn dunda, 
Maldos šaukiasi Madonos, 
Bet mirtis nutildo skundą, — 
Žydi kruvinos aguonos.

Alpsta kūdikiai antkelių 
Be vandens, be oro, duonos 
Kas įvyks anapus kelio? — 
Žydi kruvinos aguonos.

Kalinių kančios prigėręs, 
Dūsauja rūsių betonas.
Ten puotauja stepių žvėrys — 
Žydi kruvinos aguonos.

Kas gyvi, — dantim sugriežę, 
Stvėrė šautuvus, patronus, — 
Ant gimtos žemelės rėžio 
Žydi kruvinos aguonos.

Gedulu yarh«ai prabilo, 
Rauda, kukčioja vargonai. 
Siruys tvenkia kerslą gilų, — 
Žydi kruvinos aguonos.

DÉLKO LIETUVOJE TRŪKS
TA VINIŲ, GRĖBLIŲ IR KITŲ 

REIKMENŲ,
Netvarka viename stambiausių 
Kauno fabrikų. - Maniušis ir 
kiti apie negeroves pramonėje.

Vilniaus «Tiesoje» (203 nr) 
per kelias skiltis nagrinėja
mi trūkumai Kauno «Nemu
no» fabrike Ilgą laiką čia di 
rektorium buvęs S Funkas, 
kuris nepajėgęs kolektyvui 
gerai vadovausi, aplaidžiai sa 
vo pareigas atlikę ir vyr. inž. 
G Kamarovas. planavimo sky 
riaus viršininkas J. Mikalaus 
kas. Smarkiai pašlijusi draus 
mė, įsiveisę turto grobstymai 
(realizavimo skyriaus buhal
teris Totmeninas pasisavinęs 
keliasdešimt tūkstančių rublių 
grobstyto jų buvę ir daugiau). 
Naujasis direktorius K Gelži 
nis esąs be patyrimo, tad įmo 
nės išjudinti iš sustingimo dar 
nepajėgęs.

Miestų ir kaimo statybinių 
kams labai reikalingos vinys, 
bet įmonė jų pagamina ma
žiau plano, taip pat neišpildo 
ir grėblių bei grandinių garny 
bos pianų, tuo fcarpu vielos 
pagamina daugiau. Nepaten
kinamai panaudojamos esą 
mos mašinos, delsiama įsisa
vinti naujas.

Nustatyta, kad sunkius dar- 
bus čia atlieka rankomis, o 
sudėtingos staklės ir automa
tai riogso šalia nenaudojamų

1959 m. spalio 3 d.

PET SEIMAS ATŽYMĖJO JT 
SESIJOS PRADŽIĄ

Rugsėjo 15 Jungtinės Tau
tos pradėjo savo pilnaties 
XIV sesiją. Šios sesijos pra
džia sovietų pavergtosioms 
valstybėms yra ypatingai ak 
tuali: (1) nuo 1956 visų JT 
pilnaties sesijų darbotvarkėje 
figūravęs Vengrijos klausi
mas XIV sesijos darbotvarkė 
je nebefiguruoja; (2) užtat vie 
toj svarsčiusi Vengrijos bylą, 
JT pilnatis iškilmingai klau 
sysis Vengrijos ir kitų sovie 
tų pavergtųjų valstybių vy
riausiojo budelio Chruščiovo.

Kadangi Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimas savo 
pilnaties sesiją pradeda tik 
rugsėjo 29, kad ryšium su 
Chruščiovo vizitu JAV turėtų 
bent kiek realesnių duomenų 
artimiausios ateities tarptauti 
nės politikos krypčiai vertin 
ti, tai JT pilnaties XIV sesi
jos pradžia buvo atžymėta 
tik PEV Seimo narių-valstybių 
vėliavų pakėlimu prie Seimo 
patalpos priešais JT rūmus.

Grojant tautinius himnus, 
viena po kitos kilo iki pusės 
stiebo Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Estijos, Ven
grijos, Latvijos, Lietuvos, Len 
kijos ir Rumunijos juodu šy
du pridengtos vėliavos Cen 
tro ir Rytų Europos kraštų 
kilmės amerikiečių preziden 
tas Msgr Jonas Bulkūnas su 
kalbėjo įspūdingą maldą, o 
P E J Seimo Pirmininkas S. 
Korbonski tarė žodi, primin
damas, kad prasidedančioj 
JT XIV sesijoj sovietų pa
vergtosios valstybės atstovau 
jamos ne savo tautų pasiekė 
jimą turinčių atstovų, o tik 
Sov Sąjungos jėga primestų 
marijoniečių garsiakalbių, ir 
pabrėždamas kad. užleisda- 
mos savo tribūną Chruščiovui, 
kurį JT pilnatis jau dvylikoje 
savo rezoliucijų Vengrijos 
klausimu yra pasmerkusi, JT 
elgiasi kaip tas Šekspyro he 
rojus, pagal kurį, jei kam ne 
galima atleisti, reikia apka
binti bet kad tokiu savo nuo 
lankomu agresoriui JT pačios 
sau kasa duobę.

įrengimų fabrike esą dabar 
600 000 rublių vertės. Kiemas 
prišiukšlintas visokiais lent
galiais, gelžgaliais, o tarp jų 
stovi dar neišpakuotos nau
jos v’nių kalimo mašinos. Dar 
nespėjome sumontuoti, teisi
nosi cecho viršininkas Palio
nis, tartum mašinos tik nese
niai gautos. Tačiau, rašo «Tie 
sa», ant dėžių «jaū žydiužau 
gusios gėlės, gerokai išsike- 
rėjo net krūmokšniai».

Vielos paruošimo skyriuje 
taip pat nemažai staklių stovį 
sustir gusios. Grandinių sky
riuje darbininkai grandines 
lanksto rankomis, bet tame 
pačiame skyriuje jau ketvir
ti metai rūdija du dideli gran 
dinių suvirinimo automatai. 
Jie nenaudojami vien dėl to, 
kad fabriko vadovybė neūž- 
sako grandinėms lenkti maši
nos.

Kitur vėl 200 000 rublių ma 
šina visai neprižiūrima, su ja 
elgiamasi kaip su niekam ne
reikalingu balastu. Kai fabri 
kas nustojo gaminti sraigtus, 
jų gaminimo mašinos buvo de 
montuotos, jų dalys išmėtytos 
po kiemą ir rūdija.

Iš «Tiesos» aprašymo maty 
Ū, kad «Nemuno» fabrikas dir 
ba nerentabiliai. - Verta pas
tebėti, kad Kauno «Nemunas» 
yra viena tų įmonių, kurias 
sovietinė propaganda mėgsta 
vadint! pažangiomis.
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«JAUNYSTĖS AIDAS.

«M L.» skyrius jaunimui.
; iRedaguoja Redakcinė Komisija:

ii
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis. ;

Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevj- į 
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4418

São Paule.

NELAIMĖJE SUSIMASTOME
— -J.-. . - .................. ■■■ '■ —

Turėjo 15 metų. Ilgos, ant 
kaktos krentančios garbanos, 
siaurutės «jeans», judrios, gi 
lios akutės.

Mes jį vadinom mister 
John, nors buvo tik Jonukas.

Jam labai patiko orlaiviai. 
Žiūrės išsižiojęs valandų va
landas j saulėj žvilgančius, 
laisvoj erdvėj mitriai beskrai 
dančius lėktuvus. Svajojo ir 
jis būt lakūnu.

Buvom dideli, neišskiriami 
draugai. Ir ateitininkų kuopoj, 
ir futbolo aikštėj, ir į moky
klą — vis kartu. Atrodė, kad 
vienas be antro nebūtum ga
lėję gyventi.

Bet ūmai viskas pasikeitė.

Vieną dieną neatėjo j mo
kyklą. — Bus susirgęs — pa 
maniau; ir nudūmiau j namus. 
Bet motina atsakė, kad svei 
kas, ir kad neseniai kažkur 
išėjęs.

Ilgai jo jieškojau, bet ne
radau

Sekančią dieną — sekma
dienis. Jo laukiau ateinant 
mišių. Bet ir ten nepasirodė.

Keliskart stengiaus su juo 
susitikti, bet pasijutau, kad 
jis manęs vengė.

Kaip man buvo skaudu !
«Gal jį būsiu kuo nors už

gavęs?» — klausiau pats sa 
vęs. Bet neatrodė. «Tai kodėl 
jis Šalinasi nuo manęs?»

Tik vėliau sužinojau Pama 
čiau, kad John jau ne tas!

Mokykloj, kur pirmiau vis 
mušdavosi j pirmąsias vietas, 
ėmė smukti žomyn: nenuora
ma, bevalis, padauža — tikra 
mokytojų kankynė.

Motina — kuri, likusi našle, 
stengėsi viena leisti į moks 
lūs vienintelį savo sūnų — 
prieš laiką paseno iš susirū
pinimo.

Jei kas išdrįsdavo jį perspė 
ti ar jam patardavo nutraukti 
tam tikrą draugystę, jis tik 
patrukčiodavo pečiais...

Man atrodė, kam mūsų bi
čiulystė jau galutinai nutrauk 
ta, kai...

Buvo gegužės 24-oji, Mari
jos Krikščionių Pagalbos šven 
tė. Užėjęs į bažnyčią, tą rytą, 
nežinau kodėl, taip vaizdžiai 
prisiminiau John ir karštai 
už jį pasimeldžiau.

Namie radau laišką. Gerai 
pažįstamas raštas. Atplė
šęs ėmiau skaityti:

Mielas Pranai, 
nustebsi gavęs nuo manęs 

šį laišką. Betgi jaučiu, kad 
tarp tiek draugų, su kuriais 
turėjau santykių, tu likai vie 
nintelis, kurs mane tikrai my 
Įėjo ir myli. Net ir tada, kai 
tapau žuliku ir tave apleidau... 

Prakeiktas tas Albertas ! 
Ar jį prisimeni ? Visa mano 
nelaimė prasilėjo tą dieną, 
kai su juo susitikau. Atrodė 

geras draugas, o pasirodė ti 
kras Šėtono pasiuntinys.

Jis mane pastūmė blogu ke 
liu: išmokau vogti, keikti, pra 
virkdinau motiną, po purvy
nus ėmiau valkioti savo sielą..

Kiek kartų sąžinės graužia 
mas, būčiau norėjęs pasitrau 
kti nuo jo ir jo šaikos ! Bet 
neturėjau drąsos — nepajė
giau.

Lyg kokia prakeikta grandį 
nė mane laikė prie jų prira
kintą; jų jieškojau net prieš 
savo valią ir be jų viskas 
man atrodė nemiela, nesmagu

Jei ir norėdavau kada lyg 
atsispirti prieš jų pinkles, už 
tekdavo, kad Albertas su pa
šaipa ištartų: «Nebūk boba, ir 
tu ką nors nuveik!», kad ma 
no veidai paraustų ir aš vėl 
užsidegčiau prakeiktais jų 
žygiais.

t’riėjau net prie šito: išjuo 
kiau savo motinos pamaldu
mą, kelis kart ją apkūliau, 

SUSIMASTYMAS PRIE KAPO V. Sta n či kaitės

grasindamas paėmiau iš jos 
pinigų (tas jos mažas santau 
pas), kad tik galėčiau ir aš 
pasirodyti savo draugams...

Verkė motina; ne tiek pini 
go jai gailėjo, kiek paklydu
sio sūnaus. Tai aš ją palikau 
vieną, išplėšęs iŠ jos beveik 
paskutinius centus.

Viduj, sąžinės gelmėse, kas 
tai šaukė: «Palaidūne1 Galva 
žudy! Tu žudai savo motiną!»...

Žinotum, kaip tie žodžiai 
skrodė man širdį’ Būčiau no 
nėjęs juos kaip nors užslopin 
ti, bet neįstengiau Ypač va
kare, atsigulus, tas balsas vi 
du j taip šaukdavo — tartum 
pasiutęs šuo staugtų .

Vieną dieną mane nutvėrė 
kraustant pinigus iš mokyklos 
priangy pakabintu draugų ap 
siaustų. Ir išdavė vilko bilie 
tą

Tuomet su mama persikė
liau į kitą miestą pas senelę.

Čia. palikęs mokslą kibau 
prie amato Dirbti atrodė len 
gviau negu mokytis Stojau 
«gizeliu» prie automechaniko.

Darbdavys buvo geras ir

Vincas Jonikas

Balti Drugiai
Pabudino švelni giesmė pagojų, 
Aidais virpėdama džiugiais.
Aš pakeliu akis, — žiedų varpais linguoja 
Balti drugiai.

Rytojaus liūdesį regėjau dar iš tolo
Ir burtais lepinaus pigiais:
Aš ištiesiau raukas, — į jas aistringai puola 
Balti drugiai

Širdis per svaigulį rudens nebeišgirsta, 
Aidais dūsaujančio baugiais.
Aš paliečiu ranka, — žieduos sušalę miršta 
Balti drugiai.

davė daug laisvės. Sekmadie 
niais pasiskolinę iš šeiminiu 
ko «motorscooterį». ant kurio 
susitūpdavom visi trys «gize
liai», išvykda mm pasivažinėti

Vieną dieną įvyko tai, ko 
niekas nei pramatyti negal
vojo.

Bevažiuojant per kaimelį, 
iš skergsgatvio nelauktai išlin 
' o vaikinas su motociklu 
Vergdami susidūrimo, mes 
trys pasukom dešinėn, o jis 
stengiasi pasisp iusfri j kelio 
vidurį. Bet kaip tik toj aki
mirkoj visu greičiu atūžė sun 
kvežimis. Šofžris visais stab
džiais blok >vo savo mašiną, 
bet.. jau buvo pervėlu.

Motociklas buvo nusviestas 
kelis metrus pirmyn o vairuo 
to jas nulėkė į pakelę, dėjo 
galva į akmeninį stulpelį, ir 
daugiau nepasikėlė.

Mes trys, apglušinti, iškry- 
pom iš kelio ir nudardėjom 
į pašlaitę

Atgavęs sąmonę, išvydau 
keletą vyrų, besistengiančių 
pakelti mūsų aplamdylą «scoo 
terj».

Mano draugai liko nepa
žeisti.

— O kas atsitiko su anuo?
— paklausiau

Man tyliai nurodė žmonių 
būrelį. Priėjęs ir aš išvydau .. 
Mano Dieve' Buvo Albertas, 
paplūdęs kraujuje.

Nesimatė jokios žaizdos, 
tak raudonas siūlas iš pakau 
šio driekėsi per kaklą...

Negyvas? — bailiai už 
klausiau.

Silpnu galvos linktelėjimu 
keli atsakė: Taip!

Man akyse pasidarė tamsu; 
galva svaigo ir ėmiau visas 
drebėti tartum drugio krečia 
mas. Jutau kaip per nugarą 
netekėjo keli šalto prakaito 
lašai.

O jei man būtų panašiai at 
sitikę ? ! Dabar kur būčiau? 
Ir ant visados!
Jaučiausi mirtinoj nuodėmėj- 
Mielas Pranai kaip tik toj 

akimirkoj prisiminiau tave, 
gražias dienas, kai dar buvau 
doras nekaltas... ir persižeg
nojau taip karštai ir su tokiu 
dėkingumu Viešpačiui, kaip 
lig šiol niekuomet nebuvau 
žegnojęsis.

Tikiuosi greitai pasimatyti...
Tavo Jonas

JAUNIMO SUSITIKIMAS
Į «M.L.» išvažiavimą buvo 

sus rinkę nemažai jaunimo iš 
V. Zelinos, Bom Retiro, V. 
Anastazijos, Seno Malūno, Tau 
tų Parko ir kitur. Buvo nuvy 
kęs ir moksleivių orkestras. 
Gaila, kad dėl staigios vieto
vės savininko mirties negali
ma buvo rengti šokių. Tačiau 
visi maloniai praleido dieną 
gražioje gamtoje ir savoje 
kompanijoje.

— Šį šeštadienį ateitininkų 
kursų paskaitos bus Vila Anas 
tazijoje

— Inžinerijos studentas An 
tanas Tyla šeštadienį parvy- 
ko vienos savaitės atosto
goms pas savo tėvus į Vila 
Belą. Antanas yra moksleivių 
kuopos vice-pirmininkas ir 
nežiūrint kad studijuoja gana 
toli (São José dos Campos'' 
visuomet randa progos ir prie 
monių palaikyti su mokslei
viais tamprius ryšius.

— Robertas Girskus platino 
jaunimo tarpe bilietus loteri
jai ir autobusams į «M L » iŠ 
važiavimą.

— Žanetė Petnytė suorga
nizavo Bom Retiriečius į lie
tuvišką gegužynę praėjusiam 
sekmadienyje Ž&netė pasku
tiniu metu yra pats veikliau
sias lietuviškos kolonijos na
rys šioje apylinkėje.

— Praėjusį antradienį buvo 
trečiasis posėdis jaunimo na
mų reikalais.

Užvakar su juo susitikau. 
Ant kaktos turėjo platų mels 
vą randą, kurs ant išblyšku
sio veido atrodė dar ryškenis. 
Bet akys blizgėjo dėkingumu 
ir laime.

— Tai kas čia, John? — pa 
klausiau, rodydamas randą.

— Tau dar nepasakiau, bei
tą dieną Viešpats praėjo pro 
mane taip arti ir paglostė 
man kaktą... »

Žiūrėjau į jį susijaudinęs.
Jo akys buvo kupinos sau

lės!
Pranas M.

(Saleziečių Balsasj
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTI EU I A I I

Skaitykite ir platinkite vieninteli Pietų Amerikoję 
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.

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

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 va]., ’Lapa 16 

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo, 698. Ponba 
Al. Boguslaufíkas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

K e tvirtą:
Utinga 19,30 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

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

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada)'.071 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.2;
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių'

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

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « I T A > — 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 MARMORARIA 
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R. 
Salesopolis, 146. (Travessa da 
Av. Rudge, 1020), Tel. 81-0460

a »
H Osa ^prindp & Čia. g
B ------------ ------------------------------------------ -- įgį
B Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,

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

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

VIENUT UI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
iššimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELiNA

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n/ 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

ÍKMÁOJ CARB2IO2II
Lindoya vanduo yrr Jewai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visa dos naudokite!.

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

Caixa Postai 3967 ■— SÃO PAULO

MUM MMHMHIB
mminweiim «iffliíun mtui multi Hinn nun m-m r< mm mus « m tmaifiis 

= - 
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» !
1 IRMÃOS BAUŽYS | 
e Ke^Utrado n» C) Rl Cl aob o n.* 551 3

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo “ 
Telefone 63-6OO5 gg ----------------------------------------

| Aberturas de firmas 
i Encerramentos de firmas 
t Transferencias de firmas 
? Cfwntrat na Junta Comercial 
| Diskai na Junta Comercial 
* Paritas Fiscais 
č Peritas Comerciais
« HORÁRIO das

Contratos de l-'<ação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Bala uens
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes-

8 às 19 horas.

B
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SĄNDRON vyriškų rūbų

JI IU VYKLCIJ E ILAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

I Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO

IR VĖL SKAMBĖS LIETUVIŠKA DAINA......
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO RUOŠIAMAME

Koncerte - Vakare
Špaliaus mėn 10 d Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.
Programoje: choro ir solistų dainos.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. Iš 

anksto reikia apsirūpinti pakvietimais ir staliukais.

— Lietuvių wnnnIHHRPK 
cijos Brazilijon minėjimo, bei 
lietuvių dienos surengimo rei 
kalų i960 m . rugsėjo m. 30d. 
Vila Zelinoje buvo sušauktas 
organizacijų, spaudos radijo 
atstovų posėdis, kuris buvo gy 
va? ir darbingas. Padaryta 
reikšmingų nutarimų. Plačiau 
bus sekančiame «M. L.» nu
meryje.

LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ APSIMOKĖJO

Jonas Rumbutis 300 cr., Ma 
rija Genevičienė 300 cr., Sta
sys Jareskis 200 cr., Vladas 
Kozeliauskas 300 cr., Jonas 
Vitonis 300 cr. ir auka 5 cr., 
Stasys Lazarevičius 100 cr., 
A. Lunckis 300 cr., Jonas Kli 
mavičius rėmėjo prenumera
tą 500 cr., Ona Jasaitienė rė
mėjo prenumeratą 500 cr.

P. kap. J Čiuvinskas prate 
sė ir apmokėjo prenumeratą 
kun. J. Janilioniui į Rio de 
Janeiro

Už paramą laikraščiui nuo
širdžiai dėkojame.

— «Mūsų Lietuvos» išvažia 
vimo proga laikraščiui auko
jo: Juozas Baužys 200 cr., Vin 
cas Balčiūnas 200 cr, Gra
bauskas 100 cr., Vancevičius 
100 cr., Kutka 100 cr, Verbic 
kas ICO cr, Mažeika 109 cr., 
K. Meškauskas lou cr., Paukš 
tys 100 cr. Iš viso aukų buvo 
surinkta 2583 cr. Visiems au
kojusiems dėkojeme.

MŪSŲ POPIEČIŲ ŠVENTĖ
«Mūsų Popiečių» radijo me

tinių ir uždavinių sprendėjų 
atžymėjimo bei rėmėjų pager 
bimo proga, ruošiama Vila Be 
los mokyklos patalpose šven
tė, kuri įvyks šių metų spa
lio mėn. 11 d. 15 vai. 30 min. 
Po oficialiosios dalies seks 
meniškoji programa Be to, 
bus loterija su pilnais bilie
tais ir kitos pramogos, o taip 
pat bus galima užkąsti ir lie
tuviškos giros išsigerti.

GRAŽIAI PRAĖJUSĮ
• MUSŲ LIETUVOS» IŠVYKA
Pereitą sekmadienį į Prin

cipe de Gailės suvažiavo gra

(pabaiga iš 1 pusi.) 
kaip tik atvirkščiai, siekia da 
bartinę padėti Centro ir Rytų 
Europoje įtvirtinti, kaip išei
ties bazę būsimoms sovietų 
agresinėms avantiūroms.

Laiško išvadose delegacijų 
pirmininkai reiškia viltį, kad 
JAV Prezidentas Chruščiovo 
vizito proga jam tvirtai pasta 
tys Centro ir Rytų Europos 
kraštų laisvės klausimą. Lie
tuvos Delegacijos vardu laiš 
ką pasirašė Delegacijos pir
mininkas V. Sidžikauskas. 

žus būrys lietuvių, padedant 
pačiais jaunaisiais ir baigiant 
jau bežilstančiais. Visi susi
būrę krūvon sudarė lyg ma
žytę vienos dienos Lietuvą.

Kunigas Šeškevičius atvi
ram ore atlaikė šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą; paskui die
ną praleido kiekvienas kaip 
jam atrodė patogiau ir links
miau.

Jaunimas žaidė, vyresnieji 
lyg Lietuvoje atlaidų popiečiu 
susėdę žolelės dėstė savo už 
kandžius ir vaišinosi, kiti prie 
bufeto gurkšnojo alutį, raga
vo šuraškus. Laikraščio rei
kalams buvo plaiši narni išva
žiavimo ženklai ir lietuviškos 
lėlės (paaukotos p. Remenčie 
nės) loterijos bilietai. Ištrau
kus laimingąjį numerį pasiro
dė, kad jis buvo 0752, (tarp 
išvažiavime dalyvavusių nie
kas laimingojo numerio netu 
rėjo, vėliau atsiliepė jo savi
ninkė D. Maria Gomes dir
banti firmoje «Massei Fergu- 
som» Av. São João. jai ir bu 
vo įteikta premija, laimingą
jį bilietą pardavė Aldutė Nar 
butaitė, dirbanti toje pačioje 
firmoje).

Išvažiavime dalyvių buvo 
arti 500, atsimenant São Pau 
lyje gyvenančių lietuvių skai 
čių galima buvo tikėtis dau
giau. Gaila, kad ne visi to
kias progas vertina jei daž
niau susitiktume, išsikalbėtu
me, vienas kitą paskatintu
me. gal darytumės aktyvesni 
ir labiau sielotumės lietuviš
kais reikalais. Kiekvienas 
kurs dirba kolonijoje kokį 
lietuvišką darbą, žino, kad ge
riausi rezultatai pasiekiami 
asmeniško kontakto keliu. O 
taip sunku kiekvieną namuo
se aplankyti, trūksta laiko ir 
jėgų, tad ar nereiktų išnau
doti šitokias progas. Parengi
mas laikraščio reikalams lai
mėjo maždaug Ur $ 20.000,00, 
(sąskaitos dar nėra galuti
nai suvestos). Laikraščio lei
dėjai ir administratorius nuo
širdžiai dėkoja visiems dar
bu. aukomis ir dalyvavimu 
prisidėjusiems prie parengi 
mo pasisekimo. Išvykos daly 
viai dėkingi rengėjams už ma 
lonią progą gražiai praleisti 
sekmadienį.

ATSARGIAI SU APGAVIKAIS
Redakcijai prisiųstame laiš 

ke Nusivylęs Kaipyras rašo, 
kad jų apylinkėje vaikščioja 
agentai kalbindami žmones ra 

šytis važiuoti į Britų Hondu 
rą kur žemė labai^ derlinga 
ir milžiniški miškai. Lentpjū
vės laukia darbininkų. Apie 
10 laivų jau laukia naujų ko
lonistų. O ta geroji žemė, Bri 
tų Hondūro esanti tarp Goiaz 
ir Bahia, Brazilijos centrą,

Kaip matome, čia ne tas 
Hondūro apie kurį kalba prof. 
Pakštas, į kur galėtų būti nu
kreipta kompaktinė imigraci
ja, tikslu išlaikyti savo kultu 
rą, kalbą, kur galėtume turė
ti kultūrinę autonomiją.

Bet reikalas dar yra aiški
namasi su Honduros ir Pana
mos gubernatoriais. Jokių kon 
krečių žygių apsigyvenimui 
nėra daroma Todėl lietuviai, 
būkite atsargūs su visokiais 
žemių pardavimo agentais ku 
rie nekartą už kelių tūkstan
čių kilometrų džiunglėse ęsan 
čias, nežinia keno nuosavybė 
je žemes pardavinėja.

Jau gana ilgokas laikas ne 
buvo girdėti apie «derlingų 
žemių» pardavėjus Dabar vėl 
pradeda pasirodyti. Atsargiai 
su jais, kad neišviliotų sun
kiai uždirbtą ir ilgai taupytą 
centą

— Jaunučių krepšininkų tre 
niruotės šeštadieniais vyksta 
sėkmingai. Praėjusį šeštadie 
ni trenerį P. Ginęvičių sėk
mingai pavadavo Al. Goraus- 
kas rietuviukai kurie mėgs
ta sportą, ir iš kitų priemies
čių kviečiami šeštadieniais 
atvykti Vila Zelinon 14 vai. į 
gimnazijos aikštę Praėjusį 
šeštadienį dalyvavo virš 20 
berniukų, beveik visi gimna
zijos. ar tolygių mokyklų mo 
kiniai.

— Mykolas Malickas, mirė 
30 d. rugsėjo Santa Casa ligo 
ninėje. Velionis buvo 58 m. 
amžiaus, kilęs jš Žiežmarių. 
Nuliūdime paliko žmoną Sofiją 
ir tris sūnus.

— Lietuvių Kultūros Drau 
gija praneša, kad visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
spaliais mėn 18 d Vila Belos 
lietuvių mokyklos patalpose. 
Po susirinkimo bus kuklios 
vaišės dirbusioms mergužė 
lems praėjusių metų vakaro 
metu ir toms, kurios dirbs 
šiais metais ruošiamo vakaro 
žurnalo Gintaro naudai, metu.

— Katrė Batutienė 20 d. rug 
sėjo eidama į namus per Ibi 
tirama gatvę, buvo sunkiai 
jypo užgauta Nuvežta ligoni 
nėn 24 d. rugsėjo mirė.

Velionė buvo 72 metų am
žiaus kilusi iš Darsūniškio pa 
rapijos Nuliūdime paliko dūk 
teris: Pranę Baltrūnienę, Ade 
lę Moura; tris sūnus žentus, 
anūkus, anūkes. Palaidota S. 
Caetano kapuose.

— Laiškai: J. Tatarūnųi B. 
Aškinienei, W. Urbanavičiui, 
D. Petraitienei, H. Varasilai. 
tei, AL Černiauskaitei, J. Ma 
ckevičiui, J. Bliujui.

Paieškoma Patarnautoja
LIETUVĖ lengviems namų darbams. Atlyginimas: 4 000 
kruz., išlali /mas ir atskiras kambarys. Kreiptis į ponią 

Danutę - tel. 61 4.1-59.

EJCOÍtÕkiÕ contábil
NATCIMENT©

Irmãos Nascimento
R£6. C.R. C. SP. Hro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarkė 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

RESTORANAS
■s

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

IŠNUOMUOJAMA
Lapoję dvi patalpos su pil 

nu elektros jėgos (força elé
trica) įrengimu, tinkančios 
dirbtuvei, sandėliui ar krau
tuvei.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

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

Vincai Povilai TjâbeUâ
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 $ PAULO ^auna’
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktaiANTANO PAVILON1©
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.

v

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

Jauki broliu latviu aplinkuma

Muzil:a europietiška ir moderniška

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 * S. Paulo
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