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Konfliktas del Jueso 
kanale * • -

Liepos m. 25 d Egipto pre 
zidentas Nasser pasirašė de 
kretą sulig kuriuo yra nacio 
nalizuojama «Sueso Kanalo 
Kompanija», kurios 44 pro
centus akcijų turi Anglijos 
vyriausybė, bet iš kitos pu 
sės minėtoji kompanija yra 
egiptietiška, kuriai yra priva 
lomi visi vyriausybės nuosla 
tai tvarkantys panašias kom 
panijas. ?

Beabejo, kompanijos nacio 
nalizavimą pagreitino Ameri 
kos ir Anglijos atsisakymas 
suteikti paskolą Asuã užtvan 
kos pastatymui. Mat ameriko 
nams ir anglams nepatiko Na 
ssero šypsojimasis Maskvai. 
Į amerikonų ir anglų spaudi 
mą Egiptas atsakė, žinoma 
Maskvai pakurstant, naciona 
ūžavimu Sueso kanalo kom

LCNDOE
Yra susirinkę Amerikos, An 

glijos ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerial svarstyti 
susidariusios Sueso kanale 
padėties. Amerikonai yra lin 
kę, padėčiai išlyginti, pavarto 
ti visas galimas diplomatines 
ir ekonominės galimybes. Jė 
gą pavartoti tik tuo atveju, 
jei minėtos galimybės nepH 
vestų prie pakenčiamo klau 
Simo išsprendimo.

Paskutinėmis žiniomis Lon 
dono Konferencijos dalyviai 
yra priėję prie bendro priim 
tino projekto, suorganizuoti 
tam tikrą organizmą, kuris 
ne kontroliuotų, bet tvarkytų 
Sueso kanalą.

Į tą organizmą įeitų kraš
tai pasirašę 1888 metų sutar 
tį ir Egipto atstovas. Rusija

Čekoslovakijos futbolistai 
Brazilijoj

Šį šeštadienį Rio de Janei 
loš Čekoslovakijos futbo

lo rinktinė Gi ateinančios sa 
vaitės trečiadienį susitiks São 
Pauly, Pacaembū stadione, 
su Brazilijos rinktine. Pasku 
tiniu kartu Brazilija ir Čekos 
lovakija sulošė lygiomis. 0x0. 
Rungtynėmis susidomėjimas 
yra didelis: Bilietai į rungty
nės, nežiūrint, kad dar kelios 
dienos yra smarkiai perkami.

— Praėjusią savaitę Rio de 
Janeire ir S. Pauly lankėsi 
Amerikos, S. Francisco uni
versiteto studentų krepšinio 
kamanda. Visus lošimus tiek 
Rio de Janeire, tiek S. Pauly 
laimėjo nemaža taškų pers
varų. Du žaidėjai, vienas tu
ri du metrus ir 8 centimetrus 
aukščio, lošia Amerikos krep 
šinio rinktinėje, kuri spaliaus 
mėnesį vyks Australijon į 
tarptautinę olimpiadą.

Nauja traukinio nelaimė

Geležinkelio Central do Bra 

panijos, Šito žingsnio nesiti 
kėjo nei prancūzai, nei an
glai, nei amerikonai.

Anglai su prancūzais gana 
karštai reagavo užsaldydami 
visus indėlius ne tik Sueso 
kanalo kompanijos, bet ir pri 
vatų kapitalu. Amerika yra 
daug švelnesnė. Ji užšaldė 
tik kompanijai jos kapitalą. 
Anglai su prancūzais buvo lin 
kę siųsti savo laivynus ir oku 
puoti Suesą. Anglų laivynas 
Viduržemio jūroje ir Atlante 
yra pasiruošęs bet kokiems 
galimumams.

Įtempta padėtis sušvelnėjo 
kai Nasser pareiškė, kad kom 
panijos nacionala vimas dar 
nereiškia laisvo laivų judė
jimo kanalu suvaržymo Ka
nalu galės laisvai plaukioti 
visų kraštų laivai.

taip pat but atstovaujama; 
Anglija su šiuo Amerikos pa
siūlymu sutiko, bet kartu ir 
pasiliko sau teise pavartoti 
jėga, jei būt kliudomas laivų 
judėjimas kanalu.

Reikia manyti, kad šis pro 
jektas pagrindas Sueso kana 
lo konfliktui išrišti Egipto 
vyriausybės nariai irgi šal
čiau kalba ir realiau vertina 
susidariausią padėtį Nėra pa 
grindo laukti, kad prie Sue
so kanalo užsil epsnotu didės 
nis tarptautinis gaisras Jo 
vengia daugiau, negu vaka 
rai, nes prie dabartinės Rusi 
jos vidaus gyvenimo padėties 
komunizmas būt išsprogdintas 
ir jo skeveldros išnešiotos į 
visus kraštus.

sil linijoje, Barra do Pirai 
stotyje, liepos m. 1 d. anks
ti rytą susidūrė du traukini
ai. Pasekmėje 14 užmuštų, 
trys labai sunkiai sužeisti ir 
virš šimto lengviau sužeistų.

Sustabdytas keleiviniu trau 
kinių judėjimas iš S. Paulo į 
Santos dėl trukusio vieno ly
no. kuriuo leidžiami vagonai 
žemyn nuo Alto da Serra ir 
traukiam: aukštyn Pataisy
mas truks bent apie tris sa
vaites. Kol ši linija buvo pri 
vačios kompanijos rankose, 
šitokių atsitikimų nebuvo gir 
dėti, nes buvo griežta kontro 
lė. Tikrai pasitvirtina posa
kis. kad valdžia blogas šei
mininkas, nes nėra lankstu
mo, popierizmas trukdo sku 
besnę darbo eigą.

—Amer. spauda rašo, kad yra 
davinių rodančių, kad Stali
nas buvo nugalabintas Jis 
buvo paruošęs naują likviduo 
tinų komunistų sąrašą. Į šį są 
raša buvo įtraukti Kruščevas. 
Bulganinas ir kit’ kuriems rei 
kėjo žūti ir būti apšauk 
tais liaudies priešais, arba 
sulikvfduoti Stalinną. Šiuo 
kart pats didysis budelis Sta

POLÍCIA 
FEMININA

SÃO PAULO - BRASIL

PROGA ĮSTOTI Į MOTERŲ POLICIJOS MOKYKLĄ

Kaip jau yra žinoma, S. Pauly yra organizuojama moterų 
policija. Bet šioms pareigoms yra reikalingas pasiruošimas 
<> tą pasiruošima galima gauti specialiai ruošiamuose kursuo 
se moterims, kurios nori dirbti policijoje.

Mokyklon gali įstoti' 1) Brazilijoj gimusi arba priėmusi pi
lietybę, 2) turi būt netekėjusi, arba našlė, bet nusurišta su 
šeima, 3) amžius nuo 21 ligi 30 metų, 4) turėti mažiausia vie 
ną metrą 56 centimetrus aukščio, 5) turėti fizinį tinkamumą, 
6) turėti nesusiaurintas pilietines teises, 7) turėti gimnazijos, 
ar tolygios mokyklos diplomą, 8) išlaikyti policijos mokyklo
je konkursinius egzaminus.

Paduodant prašymą reik pridėti šiuos dokumentus: 12 fo
tografijų 3x4, gimimo metrikus arba jų kopiją, dokumentus, 
kad nek’eėjus:

Po egzaminų Policijos Mokykloje, bus tikrinama sveikata. 
Taip pat reikalinga išsiimti titulo eleitoral, pristatyti mora
linio tinkamumo, dviejų asmenų paliudytą pažymėjimą foto
kopiją diplomo.

Policijos mokyklos kursas truks 180 dienų. Mokslo metu 
kiekviena gaus kas mėnuo po Cr.$ 5 400,00 Uniforma bus 
duodama veltui.

Baigusios kursus sulig savo specialybės, teiks pagalbą, 
moterims ir mažamečiams.

Del egzaminu, programų, iš kokių vadovėlių ruoštis egza
minams ir visas kitas informacijas galima gauti skambinant 
telefonu: 35-0482, asmeniškai apsilankant šiuo adresu: Rua 
Brigadeiro Tobias, 527-15 aukštas.

linas gavo tai, ką kitiems bu 
vo paruošęs.

Pabėgo beturi lenku lakū
nai

Pasinaudoję palankiomis ap 
linkybėmis. iš Deblin aerodro 
mo a r ti Varšuvos, pab ego 
su karišku lėktuvu keturi la 
kūnai, kurie jau keletą mė 
nešiu prie šio žygio ruošę 
si. Jie buvo pasiryžę skristi 
ligi Muncheno, perskren 

dant Čekoslovakija ir Austri 
ją Bet lėktuvui trūkstant ga 
žolino, buvo priverstas nusi
leisti Austrijoje

Nauja salario minimo
Kurį respublikos preziden 

tas paskelbė 14 d. liepas, pra 
dėjo galioti nuo 1 d. rugpiū 
čio. Tačiau Rio de Janeiro 
industrialai ir 36 industrijos 
iš S. Paulo, apeliavo į vyriau 
šią Tribunolą, remdamosios 

darbo konsolidacijos įstatymu 
kuris sako, kad nauji darbi- 
kams atlyginimai įeina gallon 
tik po dviejų mėnesių nūo 
dekreto pasirašymo. Taigi ir 
dabartinis salario minimo ga 
ii būt vykdomas tik nuo rug 
sėjo m. 16 d.

Teismo sprendimo' laukia 
ir darbdaviui ir darbiu', t 
Darbininkai yra pasiryžę sa 
vu teises ginti.

Jie iš sivo pusės padavė 
skundą prezideniui ir darbo 
bei karo miuisteriams, kad 
darbdaviai nevykdo preziden 
to paskelbto dekreto.

Jei teismas pasisakys už 
salario minimo mokėjimą tik 
nuo 16 d. rugsėjo, tai darbi
ninkų sindikatai skelbs strei 
ką

São Pauly numatytas darbi 
ninku streikas 10 rugpjūčio 
yra atidėtas. Panūstai lauks, 
kaip pasisakys Vyriausias Tri 
būnolas Jei bus reikalo strei 
kuoti, tai streikuos nevien S. 
Paulo, bet visos Brazilijos 
darbininkai. Tarp kitų darbi 
ninku reikalavimų yra, kad 
būtų užšaldytos būtiniausių 
maisto produktų kainos, kad 
būt sumažinti išskaitymai iš 
algų, kad būt užtikrinta strei 
ko teisė ir kita.

Is Sibiro neleidžia grizli 
Lietuvon.

Jau pirmiau buvome prane 
šę, kad paleisti kaliniai iš 
kalėjimų ir koncentracijos 
stovyklų nebegali grįžti į sa
vo kraštus Jie yra priversti 
apsigyventi tolimuose Rusi
jos užkampiuose.

Daugiausia šiuo metu lietu 
vių yra apsigyvenę Krasna- 
jarsko apylinkėje. O tuo pat 
metu komunistai veda didelę 
propagandą tarp užsienyje gy
venančių lietuvių grįžti tėvy 
nėn. Jei komunistams tikrai 
rūpi, kad Lietuvoje būt dau
giau, tegul sugrąžina ištrern 
tus į Sibirą, Mongoliją ir ki 
tus kraštus. Jie panaudoja pa 
triotinius lietuvių ir kitų tau 
tų emigrantų jausmus sume 
džioti daugiau vergu. Kokia 
gerovė yra anapus geležinės 
uždangos jau matyti vien tik 
iš gaunamų laiškų. Visuose 
laiškuose prašo drabužių, 
vaistų, laikrodėlių. Žinoma, 
fanatikų niekaip neįtikinsi, 
kad tokia vergija, kokios pa 
saulis dar nežino Jiems sa 
kyk, kad čia juoda, o jie vis 
vien kartos, kad balta. Kai 
ant savo kailio išmėgins na 
gaikų smūgius, praregės. Bet 
jau bus vėlu. Kelio atgal su 
grįžti jau nebebus. .

PRIĖMIMAS PAS PRANCŪZUS

Prancūzu Tautinės Šventės 
prega, Prancūzijos Generali
nis Konsulas Sau Panlyje p. 
Visconde Paul le Mintier de 
Lėhelėc su Ponia š. m. liepos 
mėn. 14 d. savo rezidencijoje 
R Canada, 641, suruošė ofi
cialų priėmimą, kuriame, be 
v etos valdžios atstovų, dar da 
lyvavo S Paulo Konsulų Kor 
pufas. jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis su Po
nia bei vietos visuomenės ir 
prancūzų kolonijos atstovai.
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Pavergtieji laukia konkrečiu veiksmu
Tarptautinė Įvykių sklaida ir Lietuva

(tąsa)

Šiuo metu daug kalbama a- 
pie Sovietų primesto komu
nistinio režimo «liberalinimą» 
ir apie gyvenimo sąlygų ge
rėjimą musų žmonėms ana
pus geležinės uždangos. Pli
ka tikrovė šių kalbų nepa
tvirtina. Jos yra inspiruotos 
Sovietu propagandos laisva
jam pasauliui apgauti ir ji ne 
veiklume užliuliuot. Pvz oku 
puota Lietuva turi užsienio 
reikalų ministeriją, bet jo
kios užsienio politikos netu
ri. Turi krašto gynimo minis 
teriją, bet jokių karinių jėgų 
neturi. Maskva pranešė, kad 
bus panaikinta Sov. Sąjungos 
teisingumd ministerija ir jos 
kompetencija išdalyta vadina 
mokioms respublikoms. Krak 
tiškai šios priemonės neturi 
jokios reikšmės, nes šiuose 
dalykuose, kaip kad ir visuo
se kituose, galutinis sprendi
mas priklauso kompartijai, 
kuri gauna isakirnus iš savo 
centro Maskvoje. Prokuratū
ra ir kalėjimai paliekami ir 
toliau Maskvos MGB kontro
lėje, nors ją vykdytų ir MGB 
agentai Lietuvoje. Tas pat 
galima pasakyti ir apie vadi
namąją «decentralizaciją» ki
tose srityse Prie Stalino oku 
puotos Lietuvos aukščiausią 
sovietą sudarė 205 vadinamie 
ji «deputatai», tarp kurių bu
vo 30 su aiškiomis rusiško
mis pavardėmis. Dabar tas so 
vietas turi 209 narius, tarp 
jų 36 rusus. Prie Stalino bu
vo 29 vadinamieji «ministe
rial» arba ministério laipsnio 
pareigūnai, tarp jų 11 rusų. 
Po Stalino yra 35 tokie pare! 
gúnai, tarp jų 12 rusu. Prie 
Stalino buvo 5 vadinamieji 
«ministro pirmininko pavaduo 
tojai», tarp jų 3 rusai. Dabar 
yra 6 pavaduotojai, tarp jų 
du rusai. Prie Stalino iš 81 
nario Lietuvos kp ck 27 buvo 
importuoti iš Rusijos1, o iš 29 
ck kadidatų 11 buvo rusai. 
Dabar Lietuvos kp ck sudėty 
yra 26 rusai nariai ir 7 kan
didatai. Sov. Sąjungos Aukš 
čiausiame Soviete ir Tauty
bių Soviete greta 8 lietuvių 
okup. Lietuviai 
ir po du rusus.
tis yra ir ko c k

Po Stalino jokių 
kolchozinėj sistemoj, 
has kolchozas nelikviduotas. 
Atvirkščiai, yra pastangų nu 
traukti galimybę kolchozo na 
riams naudotis privačiais 
sklypais, kurie praktiškai įga 
liną kolchožininką šiaip taip 
pramisti Dirbtinis pramoniai- 
mas. ypač sunkiosios p ra m o 
nės srity, teturi vientntėli 
tikslą - juo daugiau iščiulpti 
tautos ūkio išteklius ir pa
vergtos tautos darbo jėgą ma 
sinio vartojimo gaminių sąs
kaita. Kultūros lauke jokio 
pasikeitimo- Tas pats «socia
listinis realizmas» privalomas 
literatūroj ir mene. Tas pats 
rusinimas mokykloje. Plačiai 
išgarsintas neseniai įvykęs 
dviejų nauių vyskupų konse 
kraviraas Lietuvoje Bet tebė 
ra kalėjime n r ištrėmime ar 
kitaip kaip savo pareigas ei 
ti sukliudyti arkiv. M Reinys, 
vyskupai V. Borisevičius, P. 
Ramanauskas, T. Matulionis. 
Pastarasis jau 1922 32 m y- 
ra kalėjęs garsiuose Solov- 
kuose ir Lietuvos vyriausy
bės išlaisvintas, 1946 m. vėl 
Sovietų areštuotas ir ištrem
tas į Rusijos gilumą. Pasku
tinėmis žiniomis, esąs grąžin
tas į i ietuvą, bet nareigų ei
ti neleidžiamas. Toks taigi 
tas Chruščiovo skelbiamas 
«atlydís» religijos atžvilgiu.

«atstovauja»
Panaši pade 

režidiume.
atmainų 

Nė vie

V. Sidzikauskas

Tiesa, pastaruoju metu ga
lima pastebėti it ckupuotoj 
Lietuvoj daugiau atviro nepa 
sitenkinimo bei kritikos esa
mai padėčiai. Sunku pasaky
ti, ar tai yra rezultatas sovie 
tinio teroro suminkštėjimo, ar 
žmonių kantrybės išsekimo. 
Štai buvusi mokytoja rašo iš 
Lietuvos: «mano sesuo, dirbu 
si Sibire prie miško kirtimo 
darbų, buvojl[medžio užmuš
ta. Jos deportuotojo^vyro^ li
kimas nežinomas. Jos septy- 
nerių metų dukrelė buvo grą 
žinta, bet serga tbc ir yra 
prie mirties. Tėvas deportuo
tas ir mirė. Senutė mama pa 
liegus, bet aš jai nieku nega 
liu padėti, nes pati gyvenu 
skurde Ką dar daugiau jie 
gali mums padaryti?»

Argi tatai rodo gyvenimo 
sąlygų tikrą pasikeitimą ar 
režimo liberalinimą? Ir ar vi 
sos kalbos apie tai nėra tik 
patyčios? Nežiūrint į tai, So 
vietų vyriausybė ir okupuo 
tos Lietuvos kvislingai nesi 
gaili pastangų «už grįžimą į 
tėvynę» tarp lietuvių tremti 
nių ir pabėgėlių V. Europoje. 
Ypatingas jų dėmesys skiria 
mas perskirtoms šeimoms. Pa 
vergtosios Lietuvos komunis 
tinis režimas terorizuoja lais 
vajame pasaulyje gyvenau 
čius tremtinius. Koks puikus 
pasireiškimas taip triukšmin 
gai Nikitos Chruščiovo, 
ga iš Sauliaus virtusio 
lium. skelbiamo režimo 
miukštėjimo!

Anlamai, visos Sovietų 
tangos susigrąžinti lietuvius 
tremtinius ir pabėgėlius iš 
laisvojo pasauli© yra nesėk 
mingos, nes visi lietuviai 
tremtiniai ir pabėgėliai jau 
yra patyrę bolševikinį tęrorą 
pirmosios Sovietų okupacijos 
metais ir patys tiesiogiai iš 
gyvenę masiniu areštų, kan 
kinimų ir deportacijų kušina 
rą. ‘

Tam tikrų iliuzijų laisva
jam pasauliui kelia pastaro, 
jo meto V. Europos kompar 
tijų tariamai didesnė nepri 
klausomybė nue Maskvos An 
tai, Italijos kompartijos šefas 
Togliatti, ta prasme yra pada 
ręs ir viešų pareiškimų. Ta 
čiau nekyla abejonių, kad ši 
tariamai nauja kryptis yra ne 
kas kita kaip Kremliaus ko 
lektyvinės diktatūros spąstai 
Vakarų pasaulio nayvėliams, 
kad palengvintų komunis 
tams formuoti liaudies frontus 
pareinamajam tarpsniui ir per 
juos užgrobti visą valdžią.

štai 
Pa u 

su

pas

— Š. m. birželio 20 d prie 
Tarptautinio Komit. Krikščio
niškai Kultūrai Ginti buvo įs
teigta Baltijos sekcija. Kaip 
žinoma, šio komiteto vokie
čių sekcija jau kelinti metai 
gyvai domisi mfisų problemų 
mis ir visaip mums padeda 
musų byloje*su Sovietais, y- 
pač daug prisidėdama prie 

-mūsų išlaisvinimo populiari- 
'"’nimo vokiečių politiniuose ir 
iOhnsuom epiniuose sluoksniuo

se.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 ra. banga.
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis

)

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.$ 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu
37 2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskąs.
’ Pusvalandžio vedėjas

M r- bŲ LIETUVA E(. u . ug 4 d

Eufrozina ir Jonas Antanaičiai liepos mėn. 15 d. minėjo vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Jubiliatus bažnyčioje palaimino kun. klebonas P. Ragažinskas. Šalia, dešinėj, sū
nus Nardis, kairėje dukrelė Audra ir giminaitis Alg. Žibąs. Pažymėtina, kad jubiliatai yra 
pirmieji dypūkai Pietų Amerikoje, atvykę vos baigiant karo gaisrams gesti. Apsistojo dau
giausia lietuviais apgyventame priemiestyje vila Žolinoje. Nesvetimas jiems yra kulturin s 
darbas P J. Antanaitis gabia plunksna, lengvu stiliumi talkina «Musų Lietuvai», ypač verti 
dėmesio straipsniai yra Brazilijos ekonominio gyvenimo klausimais. Nardis ir Audra daly
vauja ateitininkų veikime, p. Ė. Antanaitienė taip pat visur talkina. Antanaičių šeima yra 
viena tų nedaugelio šeimų, kurie neužsidaro savo asmeninių reikalų, ar biznio pasaulyje, 
bet laiko savo pareiga dalyvauti lietuvių vhuomenii iame bei kultūriniame gyvenime 
nesigailėdami nei darbo, nei pinigo.

Bernardas Brazdžionis

Kelione Atgal
Pro naktį juodąja ir pro tamsos bedugnę 
Tu, nemarioji skausmo siela, praeui 
Dainas ir himnus nešdama kaip žemės ugnį, 
Kaip srovę tyrąja drumstajam vandeny...

Ir tau balti kalnų vainikai nusilenkia,
Ir kyla kloniuose giedodami žiedai,
Ir eina džiaugsmas, tartum brolis, po paranke, 
Kuri tu kryžkelėj paklydusį radai

O. tolimų dienų vaikystės siela nemarioji 
Neatsidžiaugianti, kaip dovana, žeme, 
Eime atgal į prarastą jaunystės rojų., 
Į tėviškę, nors pasakyt «sudie» eime.

is ta 
šiais 
tarp 
ben-

Baltų Sekcija yra savo 
tuose numačiusi rūpintis 
uždaviniais: a) suleisti 
paba i tieči ų tarptautinio 
dradarbiavimo ir tarptautinio 
apsijungimo minti: b) infor
muoti laisvąjį pasaulį apie 
Sovietų sudarytąją Pabaltijo 
valstybėse padėtį, pabrėžiant 
jų priklausomumą Vakarams; 
c) rūpintis sovietinės agresi
jos Pabaltijo valstybėse paša 
lininiu ir sudaryti tokią san- Č 
tvarką, kuri įgalintų apsijung | 
ti Europą, patikrinti pasaulio į 
taiką ir socialini teisingumą 

.1 Padienis

PRIEŠ PAVASARI
Ateis pavasaris ir kaisis žiedas vyšnių 
O kas bus su mumis?
Kaip mes. nuėję kelio tiek, sugrįšim.
Kaip per lietus naktin ir audrom i'?

kebas 
pėdos

kietas kelužėlis,Svetimas
Kruvinos
Į gimta kiemą takas bus užžėlęs, 
Ir kas mumis prie vartų pasitiks?

Pabaltijo kraštuose ir likusia 
me laisvajame pasaulyje: d) 
ruošti mokslinę medžiagą mi 
netiesioms uždaviniams vyk 
dyti, o ypač studijomis apie 
padėtį Pabaltijo valstybėse, 
tarptautinį komunizmą irate 
izmą, bendruomeninės kovos 
pagrindus demokratinėms lais 
vėms išlaikyti ir aiškinama
jam darbui sėkmingai praves 
ti: e) atskleisti sovietinę de
magogiją, o ypač jų paslėp
tą propagandą, gintis nuo vi 
šokio teroro, kuris gali būti 
pavartotas laisvajame pasau
lyje esantiems pabėgėliams 
iš Pabaltijo kraštų, atsidėjus 
sekti tarpt utinių įvykių rai
dą ir bendrai siekti, kad mi
nimieji uždaviniai būtų įvyk
dyti tarptautine plotme.

m gruodžio 
jis būtų 
skaičius, 
įstatymo 
išvykti į

— Emigracijos įstatymas i 
JAV baigiasi š 
31 d. Neatrodo, kad 
pratęstas. Nemažas 
ypač ligonių, dėl 
griežtumo negalės 
JAV. Todėl atsidėjus rūpina 
masi, kad juo daugiau pabė
gėlių galėtų emigruoti į JAV 
pagal dabar veikiantį emigra 
cinį įstatymą.

— Elta prašo atsiliepti Al
fonsą Pačiulį, gimusį 1909 m, 
Vilniuje, Antaną Pačiulį, gi
musį 1921 m. Ukmergės aps
krityje Zigmą Sidarą. Jo sū
nų, gyvenanti S. Paulo mieste.
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Radio A Gazeta simfoninis orkestras kuriam valovauja maestro Armando Belardi. Šis orkestras, tarpininkaujant J. Saseliūnui įgrojo Lietuvos 
himną. J. Kaseliūnas orkestre groja bijoti Taip pit grojo ir buvęs L K. Bendruomenės chorvedys \l Ainoroz į lįs, dabar gyvenantis Kanadoje.

Buk sveikas
Manai, kad ji pasibaigė?

Ne, ji dar tebėra labai di
deliame skaičiuje: kiekvie 
niems penkiems šimtams s 
Paulo gyventoji;, yra vienas 
s- sirgimas raupsais (lepra). 
Ž nant, tai malonus skaityto 
jau, yra svarbu žinoti sekau 
ti dalykai:

Raupsai yra liga, kuri atsi 
rauda iš vieno Hanseno baci 
los mikrobo Yra būtina. Kad 
tai visi žinotu, ne» turi už
krečiamą formą, tai yra nuo 
vieno asmens gali būt per
duota. kitara. ■ J<’’

Yra ir kita, neužkrečiama 
raupsų f >rma, kada bacilos 
laikosi odos dėmėse, nosyje.

Ligoniai sergantieji pirmą
ja, užkrečiama forma, turi 
imt internuoti sanatorijo.-e. knl 
nustoja platinti bacilas. Pas
kui gali grįžti šeimon ir tęs
ti būtiną gydymą sveikatos 
punktuose (dispensário).

São Pauly yea 6900 raup
suotieji, galimieji kitus ap
krėsti, p?italpinti penkiose 
valdžios sanatorijose. Neuž 
krečiama raupsų Egos forma 
yra kaip ir kiekviena kita o 
dus liga. Šios rūšies ligoniai 
gyvena normalų gyvenimą 
namuose, gydosi lankydami 
sveikatos punktus. Tokių Ii 
gonių São Paulo mieste ir 
provincijoje yra penkiolika 
tūkstančiu, besigydančių svei 
katos punktuose (dispensa 
rio).

Raupsų liga yra išgydoma. 
Ir kiek galint anksčiau pra 
dedant gydyti, tuo greičiau 
pagydoma. Jei visi šia liga 
susirgusieji būtų tuoj pat gy 
domi, nereiktų jų internuoti 
sanatorijose ir kitų nebeuž 
krėstų. Vaikai ir jaunuoliai 
yra lengviau apkrečiami šia 
liga

Raupsų ligos ženklai. Po 
oda atsiranda kieti, maži rutu 
liukai (caroço), odoje pabalti 
sios ir pamėlynavusios dė 
mės, kurios gali būt atskiria 
mos nuo kitų dėmių, kadan 
gi jos yra nejautrios nei 
skausmui, nei karščiui, tai y 
ra apmirusi kūno dalis.g

Raupsai nėra kraujo liga. 
Ji atakuoja odą ir nervus, tai 
pgi nėra paveldima Sergan 
čių šia liga .vaikai negimsta 
užkrėsti raupsais.

Skiepai B. C. G. padidina 
organizmo atsparumą prieš 
raupsus ir džiovą. ___

Paieškomi siu asmenų ar
timieji ir giminės:

1) Baltrukėno Jono gim.
1913 m. rugpjūčio mėn. 7 d.,

2) Kieliaus Stasio, paeinan 
čiošiš Kauno apskr.,

3) Varnelio Siksto - moky
tojo, paeinančio iš Kauno 
apskr.,

4) Burneikos Jono - kun. 
iš Kauno apskr.,

5) Jankaus Stasio paeinan
čio iš Kauno apskr.,

6) Mickaus Povilo ūkininko 
paeinančio iš Kauno apskr.,

7) Montvilos Antano-ūkinin 
ko, kilusio iš Tauragės apskr.,

8) Gaidausko Jono ūkiniu 
ko, kilusio iš Tauragės apskr.,

9) Girdvainio Kazio-ūkinin- 
ko, kilusio iš Tauragės apskr.,

10) Dabulskio Juozo ūkinin
ko. kilusio iš Tauragės apskr ,

11) Tiko aus Alekso'ūkinin- 
ko, kilusio iš Tauragės apskr,

12) Rakausko Juozo ūkinin
ko, kilusio iš Tauragės apskr.,
13) Šlekio Jokūbo - ūkininko 

kilusio iš Biržų apskr..
14) Jakuškos Kazio staliaus,

Pirmieji raupsų ligos žen
klai nevisado sergančio yra 
pastebimi. Taip pat ir gydy
tojas nespecialistas nepaste 
bi. Už tat visi, kur'e būt gy 
venę su ligoniais užkrėstais 
šia liga, kurie yra Įtariami, 
privalo padaryti odos egza 
miną pas gydytoją specialis 
tą, arba Departamento de Pro 
filaxia da Lepra, a Avenida 
Dr. Arnaldo,925 (Fone: 860004) 
S. Paulo.

Raupsų ligos nugalėjimas 
bet kuriame krašte yra gali 
mas tik sų visų piliečių pa 
galba. Užtat neatsisakyk ben 
dradarbiauti mielas skaityto 
jau, su organizacijomis kovo 
jančiomis prieš raupsus Bra 
zilijoje.

Aldona Nadolskytė 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadieni nuo 
14 ligi 14:30 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 postai 4118 São Paulo.

kilusio iš Biržų apskr.,
15) Makaraičio Petro-moky- 

tojo, kilusio iš Mariampolės 
apskr.

16) Klimo Jono ūkininko ki 
lūšio iš Mariampolės apskr.,

17) Šipailos Klemenso - ūki
ninko, kilusio iš Mariampolės 
apskr.

18) Simanavičiaus Juozo - 
ūkin , kilusio iš Marijampo
lės aps.,

19) Krisiulevičiaus Petro siu 
vėjo. Kilusio iš Alytaus aps..
20) šiaurio Broniaus, kilusio 

iš Utenos apskr ,
21) Margio Jono - ūkininko, 

kilusio iš Panevėžio apskr.,
22) Pašukonio Matu ūkinin

ko. kilusio iš Panevėžio aps ,
23) Sedausko Vlado ūkinin

ko. kilusio iš Panevėžio aps,
24) Černiausko Petro siuvė 

jo. kilusio iš Panevėžio aps ,
25) Lelašiaus Juozo ūkinin 

ko, kilusio iš Panevėžio aps..
26) Klimanskio Kazio ūkinin 

ko. kilusio iš Panevėžio aps.,
27) Blažausko Vinco eigulio, 

kilusio iš Panevėžio apskr.,
28) Makarausko Leono-eigu 

Po. kilii'io iš Panevėžio aps,
29) Stankaus Jono ūkininko 

kilusio iš Kretingos apskr,
3b) Juškos Prano staliaus, ki 

lūšio iš Kretingos apskr,
31) Bartkaus Prūno-staliaus, 

kilusio iš Kretingos apskr.,
32) Gredecko Juozo staliaus, 

kilusio iš Klaipėdos apskr.,
33) Bakučio Broniaus, kilu

sio iš Raseinių apskr ,
34) Vrubliausko Nikalojaus, 

kilusio iš Raseinių apskr,
35) Žemaičio Petro, kilusio 

iš Mariampolės apskr..
36) Mickevičiaus Leono, gi 

mūšio 1923 metais,
37) Putrienės - Gudauskaitės 

paieškomi: vyras ir pažįsta- 
mieji-Kazys Žabora. Antanas 
Vidmantas ir Antanas Reika,
38) Lidonio Vlado, gim 1967

m. kovo mėn. 18 d. Rygoje,
39) Kauno Antano.
40) Simonaičio-kunigo ir

Kotryna Grigaitytė

Debesėliai Plaukia
Ko pilka stirn-elė 
dairosi palaukėj, 
iš visų šalelių 
debesėliai plaukia.

Nebeprisiglaust jai 
žaliojoj giružėj, 
tarp lieknų pušelių 
šiaurūs vėjai ūžia.

Nerajdokim. sesės, 
nusimint neverta, 
tai ne brolio rankos 
giružėlę kerta

Kam, sesutės mielos, 
pasiguost beeisim, 
kad visais keleliais 
veža mūsų kraitį.

Tegu skamba dainos 
iš širdies sugeltos, 
graudžios ašarėlės 
teuebvra veltui, v

Svečiai Amerikiečiai Klausėsi ir Žiūrėjo
Birželio 16-17 Washingtone 

įvyko antras iš eilės lietuvių 
sąskrydis, surengtas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun 
gos. Pirmasis. įvykęs prieš 
trejus metus, nebuvo toks 
gausus, Kâip šis, sutraukęs 
apie tūkstantį lietuvių iš įvai 
riti miestų ir i osėdžiavęs vie 
name žymiausių W ishingtono 
viešbučių - Statler Hotel.

Jei pirmajame savo sąskry 
dyje rengėjai turėjo svečių 
amerikiečių, kurie lietuviams 
kalbėjo apie tai. kad ateis lai 
kas, jog Lietuva bus išlaisvin

41) Augustauskienės S.
Ieškomieji arba ame ju

os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituania, R. 
Dom José de Barros, 158-o.° 
andar, Caixa postal, 7249 
São Paulo, Brasil. 

ta, dabar svečiai amerikiečiai 
tik klausėsi ir žiūrėjo. Kalbė 
jo ir veikė patys lietuviai nu 
sistate amerikiečiams parody 
ti savo tautos ku.tūrinius lobi
us ir juos įtikint j, jog lietuvių 
tautos dailė ir m uzfka yra da 
limi vakarų kultūros, kuriai 
graso sunaikinimas.

Sąskrydžio parengimuose 
gausiai dalyvavo JAV senato 
rių ir kongresmanų, spaudos 
atstovų ir kitokių informacijos 
tarnybos darbuotojų, kurie ne 
tik patys pasidžiaugė ką matė 
ir girdėjo, bet ir kitus infor 
mavo Washington© dienrašči 
ai Įsidėjo labai lietuviams pa 
lankių aprašymų ir fotogra
fijų.

Diplomatinės tarnybos virši 
ninkas min. Stasys Lozoraitis 
į šį sąskrydį buvo specialiai 
atvykęs iš Romos. Iš Washing

(pabaiga 4 pusi.)
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Aliuko
Aliukas žiuri pro langą 

vakarus, o akys raibsta nuo 
saulės. Tartum pailsusi, tyli 
žengia ji Į aną pasaulį. Grim 
sta į marias toli, anapusfmiš 
ko. Aliukas žino, kad ji daug 
toliau, negu atrodo. Iš čia, 
rodosi, visai prie Netikiškių. 
Kai nueini ten, saulė, rodosi, 
jau pabėgėjusi už beržyno. 
0 kai prieini beržyną, pama
tai. kad jos esama jau ana 
pus ežero. Iš čia ir norėda
mas saulės nebepasieksi. Kad 
ir kaip greit perplauktum vai 
tele ežerą, vis tiek nebepa- 
matytum — ji jau butu pasis
lėpusi už mėlynų debesėlių. 
Blyksteli ežere paskutiniai 
spinduliai, sužaižaruoja aky
se ir pradeda suptis klosty
tis balkšvas rūkas.

Sesuo Elena snaudžia. Pa
dėjusi galvą ant rankų, užsi
merkia ir ni^ko nebejaučia. 
Ji kažką sapnuoja, kad net 
lūputės virpa.

Aliukas išbėga kieman Nuo 
kalnelio ateina ragus iškėlu- 
sios karvės. Pirma jų bėga 
rėkdamos avelės. Piemuo ge 
na galvijus, pliaukšėdamas 
botagu, ir dainuoja. Aliuko 
ausyse vis te beūžia bažnyti
nė muzika. Jis pirmą kartą 
buvo bažnyčioje. Kaip gyvas 
stovi prieš akis kunigas: bu 
čiuoja altorių, atsiklaupia, 
vėl atsistoja, atsigręžia ir, iš 
skęsdamas rankas, gieda Ap 
sivilkęs ilga ilga kamža, ant 
pečių arnotas Jo pakraščiai 
išsiuvinėti auksu. Vidury žvil 
ga tulpių žiedai, apie kuriuos 
šakojasi kažkoks nematytas 
augalas. Kai jis pasilenkia, 
arnotas dar labiau žvilga. Ta 
da jis mirga, kaip stiklas, 
nes ant jo krinta pro langą 
prasiskverbusi saulės juosta. 
Žmonės meldžiasi, kumščiais 
mušasi krūtinėn Aukštai, be 
veik prie pat skliautų, gieda 
merginos ir vyrai. Klapčiukai 
klūpo prie kunigo, skambina 
varpeliais.

— Alink! — pasigirsta mo
tinos balsas. - Eik valgytų. 
Ir Eleną pavadink,

Aliukas lyg iš miego pa
bunda. Susėda visi po šakota 
obelim. Valgiai garuoja, kve 
pia. Alkana, visą dieną dir 
busi, šeima taip srebia sriu
bą, kad net ausys linksta. 
Tik Aliukas nenori valgyti. 
Jo ausyse vis tebedunkso 
bažnyčia

— Mama. - sako galiausiai 
jis. - aš labai norėč au būti 
kunigu

— O, o! - nesijuokia tėvas 
- O vargamistra nenorėtum 
būti.
- Ne.
— Kodėl?
— Kad jis nemoka m šių 

laikyti. Jam niekas arnoto 
neduoda.

— Bet vargamistra vargo
nais grot moka. Groja ir gro 
ja kasdien.

Aliukas pamąsto Muzíkr jį 
taip pat traukia. Bet kunigu 
vis dėlto geriau: nusilenki, 
pabučiuoji altorių, atsigręži, 
išsketi rankas ir užgiedi Joty 
niškai...

— Ne. Tiktai kunigu uorė 
čiau būt. daugiau nieku

Pavalgęs tėvas užsirūko 
pypkę ir atsigręžia į Aliuką. 
Motina priglaudžia jo galvą, 
pasiusto.

— Vaikeli, kunigui reikia

Stepas Zobarskas

Mišios
daug daug mokytis. Sunkiau 
sius mokslus reikia išeiti.

Berniokas nuliūsta, nuleid
žia akis ir tik tik neverkia. 
Bet motina ji ramina:

— Pažiūrėsim, kaip Dievas 
duos. Gal užaugęs ir būsi ku 
nigas. Pažiūrėsim... o dabar 
eik gultų...

— Eik, eik tu, kunige. - už 
baigia tėvas šypsodamasis ir 
vėl užtraukia pypkę.

* * *

— Aš esu net trijose baž
nyčiose buvęs, - giriasi pie
muo: - Svėdasuos, Kamajuos 
ir Duokišky. O, Kamajuos tai 
bent bažnyčia: žiūri į bokštus 
ir galva sukasi! Rodos, grius 
ant tavęs visos aukštybės. 
Kiek altorių: vienas už kitą 
gražesni. Ė Svėdasuos staci 
jos kad didelės! Žmonės vi 
siškai kaip žmonės.

Aliukas klausosi ištempęs 
ausis. Jis padeda piemeniui 
ganyti, paveja aveles Neturi 
ko veikti namuose, vienam 
nuobodu. Sekmadienį visi 
išeina, o jį palieka namų 
saugoti.

— Kai aš būsiu kunigas, - 
sako jis. gulėdamas aukštiel
ninkas ir žiūrėdamas į plau
kiančius debesėlius, - pasta 

• tysiu didelę didelę bažnyčią. 
Bokštai dangų sieks.

— Tu tokios nepastatysi, 
- užginčija piemuo. - O aš 
tokią bažnyčią mačiau.

— O kur?
— Kamajuos.
— Nematei.
— Ot mačiau.

(B. D)

I mokykla
Dzin-dzin-dzin skambutis
Į mokyklą šaukia, 
Vieškeliais, keleliais 
Jon vaikučiai plaukia.

Smagūs ir linksmučiai 
Su krepšeliais žengia, 
Tartum baltos žąsys 
Skrenda per padangę.

Rytmečio saulutė
Šypsosi ir šviečia, 
O mokyklos durys 
«Prašom klasėn» kviečia.

Prašom — čia rašysim, 
Prašom — čia skaičiuosi ■’), 
Pertraukos sulaukę 
Žaisim ir dainuosim.

Čia mes su Kolumbu 
Per marias keliausim, 
Afrikoj matysim 
Kaip gyvena strausai

Čia tėvynės savo 
Praeitį regėsim, 
Su Krivių krivaičiais 
Čia pasikalbėsim. .

Dzin dzin dzin skambutis.
Į mokyklą šaukia, 
Vieškeliais, keleliais 
Jon vaikučiai plaukia.

GUVUS VINCELIS
Yra sakoma: išmintingesnis 

miesto veršelis, kaip sodži
aus vaikelis, tačiau atsiran
da kartais ir sodžiuose ma 
Žiūkų su apva-ia galva, kaip 
tai pamatysim.

Žarėnų parapijoj buvo ba
joraitis, vaikas niekuo nedė
tas, bet plikis. Neturėdamas 
savo tėviškėlės, jis nunuomo- 
jo svetimą butą, vedė labai 
akylą moterį ir įmaningai gy 
veno Po metų davė juodviera 
Viešpats sūnų, kurį prie krikš 
to praminė Vincentu. Augi
no jį dailiai Dievo baimėj. 
Bet pačiu du, būdamu nemo 
kytu, ir vaiko neišmokė nei 
rašto nei lenkiškai Į mokslus 
leist; nebuvo kuo Bet Vince 
lis iš prigimimo buvo labai 
mokslus, nes šeštas metus 
užkliudęs, per tris savaites 
rytą ir vakarą kalbinamas, iš 
moko poterius ir prisakymus.

Gimdytojai labai jį rvylė'O. 
bet ir negalėjo nemylėti, nes 
buvo rubuilis: skruostus turė 
jo baltai raudonus, akeles juo 
das. plaukus gelsvus, apsu 
kui gal velės garbanuotus. Sve 
timas, labiausiai moteriško
sios sugavusios jį bučiuoda
vo ir negalėdavo atsidžiaugti.

Dvyliką metų sukakusį, ati
davė tėvai vienam pusponiui 
į pasiuntmeoes vaikiuką. Čia 
bebūdamas. Vincelis išmoko 
raštą ir lenkiškai kalbėti. 
Dvaruose dažnai vaikai pasi
leidžia, nes nėr kam jų pri 
veizdėti. bet Vincelis nepasi 
leido: rytą ir vakarą kalbėjo 
poterius, sekmadieniais, kad 
išlikdavo, vaikščiodavo į baž 
nyčią. eidavo išpažinties, bu 
vo ponui ištikimas ir nė ma 
žiausio daiktu nekušindavo.

Juoba paūgterėjusį onas 
pakėlė Vincelį į pakalikus, 
arba tarnus, dailiai apdarė, 
padėjo gerą algą ir visur su 
savim vežiojo Numanė Vin

ŽINIOS

— Šį sekmadienį bus Pir
moji lietuviukų Komunija ir 
jaunimo šventė. 3 vai. p. p. 
gimnazijos salėje bus gražus 
va dinimas vardu «Atžalynas». 
Ateik pasižiūrėti. Vaikams 
įėjimas nemokamas.

— Lietuvių kalbos pamo
kos prasidės ateinantį pirma
dienį.

- Jei esi užsisakęs. «Eglu
tę», tai sekmadienį pasimk ją 
nuo spaudos stalo. 

l

A Gazeta plokštelių gravavinio patalpos.

celis mūsų žmones perdaug 
esaní bylius, vieką pasako 
jant Teikiantiems ir neteiki 
antiems, todėl ryžos be melą 
gystės nieko svetimiems ne 
pasakyti.

Kaži kuomet ponas su Vin 
celių nuvažiavo į Šiaulius. 
Ponui į miešta išėjus, Vince 
lis prie daiktų paliko. Tuo 
jau atėjęs žydas klausė jį:

— Kas važiuoja?
— Ponas, — atsakė Vjnce 

lis
— Iš kur važiuoja?
- Iš Kuršėnų, - atsakė 

Vincelis (mat, pro Kuršėnus 
buvo atvažiavusiu).

— Kur važiuojata? - kiau 
sé žydas

— Į Šiaulius.
— Nu, aš matau, - sakė 

žydas. - bet ar toliau važiuo 
šita ar grįšita?

— Kaip lieps ponas.
— Nu, kas tu toks esi?! — 

tarė pagaliau žydas. — Eik 
sau!

- Negaliu eiti, nes ponas 
lie ė man čia būti.

Žydas nusispjovė ir spūdi 
no laukan, nieko neprisiklau 
sęs.

Valandai buvus, ponas su 
grįžo ir leidos toliau į kelią. 
Panevėžyje atsitiko nakvoti. 
Ponas, pasišaukęs žydą, tarė:

— Duok man ir mano drau 
gui vaisyti.

— Oi, ką duosiu? — atsa 
kė tas. — Negut šaldytos žu 
vies?

— Na, gerai, — tarė po 
nas, — duok tos.

Žydas atnešė ponui du da 
lyku stambios -žuvies, o Vin 
celini gairelės. Ponas valgė, 
o Vincelis vien savąsias prie 
ausies kišo Pamatęs tai. po 
nas tarė:

(B. D) 

(Visa iš 3 pusi.)

tono Lietuvos Pasiutinybės 
dalyvavo jos patarėjas J. Ka 
jackas. atstovaudamas min. 
Pov. Žadeidį Iš New Yorko 
buvo atvykęs Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys ir vicekon 
sulas A Simutis, iš Chicagos 
- gen. konsulas dr Daužvar 
dis, iš Kanados - konsulas V. 
Gylys.

Lietuvos tautinė vėliava vi 
sur puošė, šalia JAV vėlia
vos, posėdžių ir pobūvių sa 
les, o Lietuvos himnas skam 
bėjo ne tik iškilminguose po 
sėdžiuose, bei ir švz Mato ka 
ten roję per pamaldas.

Pagrindiniu sąskrydžio kai 
bėtoju buvo min St Lozorai 
tis. Lietuviams 1 ietuviškai, o 
publikai esant mišriai, angliš 
kai jis džiaugėsi, kad lietuvi 
ai susirinko Washingtone, 
krašto sostinėje, kas ir pači 
am įvykiui skiria didesnio 
dėmesio. Jis džiaugėsi ir pa 
čių lietuvių gausiu dalyvavi 
mu. o amerikiečių tarpe, rei 
kšdamas dėkingumą šio kraš 
to vyriausybei už ligšiolinį 
Lietuvos laisvinimo reikalų 
rėmimą, jis reiškė viltį, kad 
tas palankumas lydės ir ligi 
galutinio laimėjimo - Lietu 
vos laisvės ir nepriklausomy 
bės atstatymo

Pagrindiniais punktais bu 
vu iškilmingas lietuvių posė 
dis, liaudies meno ir kultu 
ros paroda, liaudies dainų ir 
lietuvių didysis banketas eks 
kursija po Washingtoną. apsi 
laikymas Lietuvos Pasiunti 
nybėje ir kt.

visai sąskrydžio programai 
vadovavo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Centro Vai 
dybos pirmininkas dr. Stn. 
Biežis. Sąskrydžio pabaigoje 
jam kongresmanė Church įtei 
kė JAV vėliavą, kuri viršum 
Kapitoliaus plevėsavo birže
lio 15 Tą dieną, kai buvo pri 
siminta Lietuvos okupacijos 
ir Baisiojo Birželio sukaktis, 
tą dieną lietuvių jaunimo de 
legaciją įteikė vicepreziden- 
tui Nixonui peticiją dėl Lietu 
vos išlaisvinimo ir Sibiro 
tremtinių grąžinimo.

Iškilmingajame posėdyje 
kalbas pasakė ALTS pirm, 
dr Biežis, buvęs pirm. adv. 
Ant. Lapinskas, min. Si. Lozo 
raitis, min. Žadeikio atstovas 
J Kajackas, Amerikos Liet. 
Bendruomenės atstovas dr. 
Alg. Nasvytis, SLA iždo glo
bėjas J. Maceina, Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos pir 
fuininkas V. Rastenis, stmien 
tų atstovas R. Vįldžius, skau 
tų atstovas Alg. Banevičius, 
Margučio red dr. Br Dirmei 
kis, Dirvos red. B. Gaidžiu 
nas ir Vienybės red J TyR 
liava. Posėdis užbaigtis pa 
reiškimu, kurį perskaitė Vyt. 
Abraitis.

Po pietų šeštadtenj ivvko 
ekskursija po Washihgt<»ną, 
svarbiausia uždedant v mi 
kus Arlington© kapinėse Min. 
Lozoraitis uždėjo vainiką prie 
Nežinomojo Kareivio kapo, v 
skautai prie Iin. Samuel Hor 
ris kapo

(Bus daugiau)
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Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių' ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo .. važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano.Patogi vieta ir pikninkams.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia, žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

i-ndų ir kiti] reikmenų prieinamomis 

kainomis, lai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

whshusk
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų . kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui t psisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — José Menino

Industria e Comercio de Calçados

SPECIÀLYBÉ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, fųtbolistams, vaikams...

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA
Importação — Exportação’'

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904
I* * -J ? c f

Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

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

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

iHnaMHms
Nori, kad «Musų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Rna Javaės, 626 -- São Paulo
' ’ & h- ■

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÂO PAULO ‘

I Osa ^prindgs & Čia. |
5 PRACA SAO JOSÉ; 1 - V. ZELINA - S. PAULO ®
6 ‘. r H
Ü VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI H
B] . N AUJ AN Y BĮ Ų ū

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluininių indų, 
W įvairiu daiktu dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu- 

' B.
i- b:fogonų, siuvami] mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOK ĖJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

•MHHnHHnaaHHMKni
unm ifiiiii i(t>iiriihiihi>lHiliiiiiiiliiiiuiiuibiil.iiiiinnii iihitiJii iiuilitiii iihicuih'ii iii.iii.ui m mmi iii m rH iii iirmni «> nnąl 

£ ,

1 ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» i 
Į 'IRMÃOS BAUZIS j
2 Registrado no C. R. C. aob o n.o 55» \ =•

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
I Aberturas de fiVmas 
| Encerramentos de firmas 
§ Transferencias de firmas 
I Cont,rat. na Junta Comercial 
I Diskai. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
i HORÁRIO das 8
É
eHlli|)l'llli||HIH UH i)|li||ll)|IIHIl|)lit|il)|IWitl>WilHWi|)iiW>Willii|liil>li»li||lilUi||ii!lli||lW>||li||ii|Mi|liiW>il>'lli'lll<IIMIli||l>hii|)iW  UIIUIIHJJ

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

tatybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas (

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMAOJ CÀRRIFRI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą įižmpgaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Run Dino Bueno. 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia 

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Ce n tralinė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936

yra gerti alus MOSSORQ.

Skyriai: S. Paulo -■ Al. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485 
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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PRIĖMIMAS PAS ISPANUS

š. m. liepos mėn. 18 d. Is
panų Generalinis Konsulas 
São Paulyje p. Ministras Jo
sé Ricardo Gomez - Acebo y 
Vazquez su ponia, vietos Au 
tomobilių Klubo patalpose, 
Rua Formosa. 369, suruošė 
Ispanijos Tautinės Šventės 
proga oficialų priėmimą, i ku 
rį, be vietas valdžios, paulis 
tų bei ispanų kolonijos atsto
vų, dar buvo pakviesti bei da 
lyvavo ir svetimų valstybių, 
reziduojantieji Konsulai São 
Paulyje, jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis su Po
nia

BELGIJOS TAUTINĖ ŠVEN
TĖ.

Š m liepos mėn. 21 d. Co 
lėgio das Couegas de Santo 
Agostinho koplyčioje, rna 
Caio Prade, 232, Belgijos Tau 
tinės Šventės progą buvo 
iškilmingos pamaldos, j ku
rias Belgijos Generalinio K on 
šulo São Paulyje p. Maurice 
Emile Weckx iniciatyva bu
vo pakviesti bei dalyvavo 
vietos valdžios ir belgų kol© 
nios atstovai bei São Paulo 
Konsulų Korpuso nariai, jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis.

— Š. m liepas mėn. 21 d. 
V. Anastazijaus Dr. J. Basa
navičiaus vardo lietuvių Mo 
kyklos Rėmėjų Būrelis su
ruošė savo mokyklos'patalpo 
se vakarą Programoje buvo 
suvaidinta amerikoniška 2 jų 
veiksmų komediją «Kas Bai
lys?» Nors savo turiniu vai
dinimas niekuo ypatingu ne
pasižymėjo, bet žiūrovams 
sukėlė nemaža skanaus juo
ko.

Vakaras praėjo gana pui
kioje nuotaikoje ir buvo su
traukęs nemaža svečių iš į- 
vairių S. Paulio miesto dalių.

Vakaro pelnas - Cr $5.236,00.

— Šį sekmadienį dėl jauni 
mo šventės Bom Retiro lietu 
viams pamaldų nebus, jos nu 
keliamos į sekantį sekma
dienį. z

ATEITININKAMS

— Šeštadienį (3 vai. p p.) 
tuo po susirinkimo tautinių 
šokių repeticija jaunesniųjų 
grupei. Visi prašomi būti.

— Pakvietimų į «ATŽALY
NAS» platintojai, prašomi ga 
limai greičiau už juos atsis
kaityti, arba bent gražinti ne
išplatintus.

«VYČIO» NARIŲ SUSI
RINK i Mas

— Rugpiūčio men. 12 d. 15 
vai. Vila Zelinoje, mokyklos 
patalpose šaukiamas «Vyčio» 
Sąjungos narių susirinkimas. 
Nariai ir prijaučiantieji pra
šomi punktualiai susirinkti.

— Paieškomi: Juozas Kirve 
laitis, Antanas gaudžius, Vy- 
tinauskas. Kreiptis į «Mūsų 
Lietuvą»

Liepos -mėn 28 d L K. 
Bendruomenės choras diri
guojamas kompozitoriaus J. 
Strolios, dainavo suruoštame 
vengrų kolonijos minėjime, 
paminėti 50J metų sukaktį 
krikščionių laimėjimui prieš 
muzulmonus prie Belgrado. 

Dalyvavo daug aukštų svečiu 
Choras sudainavo penkias dai 
aas su dideliu pasisekimu. 
Programa buvo transliuoja
ma per radijo.

— Samsonas Matas prašo
mas užeiti Vila Zelinoje kle- 
bonijon svarbių dokumentų 
pasiimti.

— Liepos mėn. 28 d. Vila 
Zelinoje sumainė žiedus Jad
vyga Ajauskaitė su Elio D, 
Ana

— Marija Mikšiūnaitė. gy
venanti: 281 W 3rd street. So. 
Boston 27, Mass, U.S.A., pa
geidauja susirašinėti su mer
gaite ar berniuku tarp 17 li
gi 24 metų amžiaus.

— Laiškai: Bučioniui, Jo
nui Valiukevičiui, V. Abrama 
vičiui, Al. Grabauskui, kun. 
A. Miliui. P. Zigmui. P. Star 
tienei, J Seliokui, E. Merž- 
vinskienei, J. Paukščiui, Ir. 
ŠimoRytei.

VYRU BROLIJOS SUSIRIN
KIMAS

Šaukiamas šį sekmadienį 
tuoj po sumos. Nariai prašo
mi atsilankyti.

— Rikardas Neumanas, 49 
metų amžiaus, ki'ęs iš Kau
no, mirė 19 d. liepos, paliko 
nuliūdime žmoną ir du sūnus, 

Rugpjūčio naėn. 2 d, mirė 
Teodora Tamašauskienė - Bar 
zaitė, 68 m. amžiaus, gimusi 
Šiauliuose. Brazilijon su šei
ma atvyko 1929 m. Nuliūdi
me paliko keturis sūnus: Pe
trą. Joną, Adomą, Vytautą, 
dukterį Bronę, marčias, anū 
kus. Sept’ntos dienos mišios

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

de

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

tem sempre em estoque ' 
Lã penteada 2/32 e i/16 
Lã cardada .1/14 e 1/15 
pelos melhores preços

Pantu Klinika
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Imobiliaria Vila Zelina
Praça São José dos Campos, 8 sal. 6-7 

Vila Zelina - São Paulo

Gero biznio agentas

Snr. Stefan
Žemės sklypai, namai ilgam išsimokėjimui be nuošimčiu 
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart 

Puikus sklypai prie Via Auchetos be entrados

DĖMESIO!!!
«•—

Š. M. liepos mėn. 21 d. 20 vai. V. Anastazijos Moky 
klos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą

VASARA.
kuris įvyks Dr. J. Basanavičiaus vardo Lietuvių Kultū
ros Rūmuose, rua Camacam, 625.

Programoje: »K AS BAILYS?» 2-jų veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto gro 

jant puikiam orkestrui.
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto užsisakyti 

pas Būrelio Valdybos narius ir Juozą Karpavičių, A. S. 
João 233, nesį prie įėjimo nebus galima jų įsigyti.

M.R.B-lo Valdyba

ŠĮ SEKMADINĮ DALYVAUKITE JAUNIMO ŠVENTĖJE 
\ ’ ■ • . •

9 vai šv. Mišios ir bendra Komunija.
Po mišių Jaunimo «Agape»
3 vai. p.p. (gimnazijos salėje) iškilmingas susirinkimas ir 
«Atžalinas».
Visi jauni ir seni kviečiami šventėn atvykti.
Jaunieji dalyvauti, vyresnieji pasižiūrėti.

Progran 
traukia.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Vila Anastazijos Dr, J, Ba

Nepraleiskite progos pamatyti “ATŽALYNĄ"
Ši graži penkių veiksmų K. Binkio piešė Brazilijoje stato 

ma pirmą (kas žino gal ir paskutinį) kartą.
Sekmadieni 3 vai. p p. ateik V. Zelinos gimnazijos salėn 

pamatyti «Atžalyno». Nepamatyti «Atžalyno» būtu nuodėmė 
prieš lietuviška kultūrą

egzekvijos bus 10 diena rug 
pifičio 8 vai Vila Zeiinoje 

Rugpjūčio m, 2 d, Vila Ze 
linoje mirė Romualdas Stan
kevičius, 84 metų amžiaus, 
iš Raudondvario parapijos, 
paliko 4 sūnus ir 3 dukteris.

- Lietuvi, neužmiršk pa
remti laikraščio ir radijo. Ne 
užtenka vien skaityti, reikia 
pinigu paremti. Pinigus siūs- 
ti: Pedro Šimonis, caixa pos
tai 4118, São Paulo.

Mezgyklos Dėmesio!!!
Verpykla

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

turi nuolat sandėlyje vilnonių 
siūlų tipo

Lã penteada 2/32 ir 1/16
Lã cardada 1/14 ir 1/15 
Kainos labai prieinamos

— P. H Mošinskienė pra
neša. kad dėl šeimyninių ap
linkybių iš Lietuviško Kultū
rinio Radijo pusvalandžio

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A. 
%

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriera .

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas Įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

Rua Taquari, 19 — s/4 ~ (Esq. R. da Moóca)

sanavičiaus vardo lietuvių 
Mokyklos Rėmėjų Būrelio 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems tautiečiams, kurie sa
ve darbu, materialine parama 
prisidėjo prie suruošto 1956 
m. liepos mėa. 21 d, vakaro.

Ypatingą padėką reiškiame 
L, S, B, Valdybai, p p Juo
zui ir Stasei Valsčiams, Pra 
nui Žambui, Jonui Širvidui, V 
Bartkui. A. Savukynui, P Si- 
niauskui, K. Šneraitei, J. Los 
saco, O. Patinskienei, E Ku 
biliūnienei. P. Kelenienei, V. 
Meškauskienei, M. Petraičiui, 
S. Jonaičiui. B. Pinkauskui, 
J ŠiauČiuliui, J Andriuškevi 
čiui. P. Lašui, J. Polikaičiui, 
J Yngauniui, O. Zinevičiui, 
P. Raškevičiui ir J. Kalaus- 
kui. nes tik jų darbu ir pasiš 
ventimu buvo suorganizuo
ta šis puikiai pavykęs vaka
ras.

M.R.EMio Valdyba

KERMOŠIAUS APYSKAITA

Gauta iš kermošiaus viso 
125 394.60

Išlaidos viso 35.029,60.
Grynas pelnas 89 595,00 (aš 

tuonesdeširats devyni tūkstan 
čiaf penki šimtai devynesde- 
šimts enki kruzeirai)

Apyskaitoje esanti 770 kru 
zeirų skirtumą sudaro neat- 
gautas už butelius užstatams 
taip pat dar yra neatsilyginta 
už dingusius butelius.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 595)
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