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Brazilijos nepriklausomybei 134 metai
Rugsėjo m. 7 d. sueina 134 

metai Brazilijos nepriklauso 
mybei. Tai jau gana ilgas 
nepriklausomo gyvenimo lai 
kotarpis. Laiminga tauta, vals 
tybė ir kraštas, kuris per to 
kį ilgą laikotarpį nepatyrė 
svetimųjų okupacijos, gali 
laisvai kurti, statyti šviesesnę 
ateitį.

. Brazilija, kaip ir visas Pie 
tų Amerikos kontinentas, yra 
naujas, jaunas kraštas, kuris 
dar tik dabar visose gyveni
mo srityse žengia j pilno išsi 
vystymo ir subrendimo laiko 
tarpj, kuria savitą, nepri
klausomą. originalią dvasinę 
ir medžiaginę kultūrą.

Nauju, nesenai išėjusių gy
venimo arenan valstybių, ke
lias yra pilnas vingių šuolių 
vidaus gyvenime didesnių, ar 
mažesnių sukrėtimų. Tai per 
gyveno kiekviena tauta ir 
valstybė

Neišvengė to nei sesė Šian 
rėš Amerika, kuri d -bar turi 
labai pastovią tvarka, papro
čius Ruv<> savitarpio kovų 
ir ginklu ir parlamentų tribū 
nose Todėl visai nenuosta

-gyn į ir . ■.

Tautos
Nuo 1932 metų, Vytauto Di

džiojo karūnacijos jubilėjf- 
nių, 500 metų, rugsėjo mėn. 
8 d. buvo pradėta švęsti kai
po Tautos Diena Jos tikslas 
buvo žadinti, skatinti lietu
vių tautinį susipratimą, šamo 
pingiai. įsijausti į lietuvių 
tautos istorinį likimą, tvir
čiau įsisąmoninti j gyvenamo 
jo laikotarpio konkrečius už
davinius ir pareigas, skatinti 
kultūrinę kūrybą, žodžiu aikš 
tėn ir pabrėžti tai, kas tautą 
iškelia ir užtikrina vietą ki
tų kultūringų tautų tarpe.

Lietuva kaipo valstybė ne- 
vitada buvo. Prieš nepriklau- 
•ęinybės atgavimą Lietuva bu 
tfl svetimųjų okupacijoje virš 
šimto metų. Tačiau kaipo tau 
tá niekad nepūstojo buvusi. 
Tautinę gyvybę, tautinį, lie 
tnyišką chąrakterį ji išsaugo
jo įvairiausių okupacijų me
tais. Lietuvių tautos morali
nis atsparumas prieš svetimų 
jų įtakas buvo didelis. Kiek
vieno okupanto noras yra pa

Prie Sueso visko gali atsitikti..
Jau nuo pirmadienio Egip

to sostinėje Menzies kalbasi 
su prezidentu Nasser. Dery 
bos vykstančios slaptai. Vie 
šai oficialiai apie derybas 
lig šiol nieko nepranešė. Gal 
būt dėlto, kad nėra ko pra- 
Beiti. Susikalbėti labai sun 
ku, nes nė viena pusė neno 
ri daryti ūūęlaidų. Anglijos, 
Prancūzijos ir kiti šios gru
pės nariai nori kanalą pa
versti tarptautiniu, dalyvauti 
jo administravime. Gi Nasser 
•utąrptantinimo nenori, bet 

bu, kad ir Pietų Amerikos 
valstybėse, kurios dar tik 
bręsta politiniai ir emancipuo 
jasi ekonomiškai, pasitaiko 
vienokio, ar kitokio pobūdžio 
sukrėtimų. Bet šiandien yra 
faktas, kad Pietų Amerikos 
valstybių, ypač Brazilijos, svo 
ris tarptautiniame gyvenime 
Jungtinių Tautų Organizacijo 
je ir kitose panašiose, plates 
nės ar siauresnės apimties, 
įtaka, svoris didėja. Mes lie 
tuviai šį faktą gerai privalo 
me suprasti ir įvertinti, pa
naudojant Pietų Amerikos 
valstybių įtaką kovoje už Lie 
tuvos nepriklausomybę

Svetingame Brazilijos kraš 
te yra įsikūrę ir virš 40 toks 
tančių Lietuvos piliečių. Šia 
me didelės ateities ir visokių 
galimybių krašte, demokrati 
nėję santvarkoje galima lais
vai kurtis, stiprėti ir ekono
miškai ir kultūriniai, organi
zuotis. turėti savo spaudą ir 
kitais būdais pasireikšti Tai 
gi ši nepriklausomybės šven 
tė yra kartu ir musų šventė, 
nes Brazilija yra antra mu
sų tėvynė.

Diena
laužti dvasinį tautos atsparu 
mą, duoti jai svetimą, anot 
Maironio, ir dvasią ir rūbą. 
Ypač tai mes ryškiai mato 
me iš šios dienos okupantu. 
Šalia lietuvių kalbos, įstaigo 
se, mokyklose, net antspau 
dai ant laiškų yra lietuvių, ir 
greta rusų kalba. Jei dar lie 
tuvių kalbą toleruoja, tai 
prieš lietuvių tautos dvasią 
aiškiai ir atvirai kovoja Vi 
sa kas yra lietuviška okupan 
tas apšaukia, kad tai yra ka 
pitalistų ar reakcionierių pa 
likimas. Todėl šiandien Lietu 
va yra naikinama ne tik fizi 
niais trėmimais, žudymais, bet 
ir dvasiniai naikinant lietu 
vio širdyje lietuvišką dvasią 
ir jausmą.

Nors užsienyje lietuvių tar 
pe ši šventė dar nebuvo pri 
gijusi, vis dėlto būt pravartu 
ji švęsti. Ji padėtų arčiau su 
«Įgyventi su lietuviu tautos 
rūpesčiais, kovomis ir laimė 
jimais, kas šiuo momentu tu 
ri labai didelės reikšmės.

užtikriną laisvę plaukioti vi
sų vėliavų laivams.

Amerikonai, deryboms ne
pavykus, norį kreiptis į Jung 
tinę Tautų Organizaciją. O 
prancūzai yra pasiryžę oku
puoti kanalą. Tai yra pareiš 
kę šiomis dienomis atsako- 
mingi už užsienio politiką 
Prancūzijos vyrai. Prancūzų 
ginkluotos pajėgos yra suirau 
ktos Viduržemio jūroje.

Okupacijos atveju egiptie
čiai pranešė, kad prašysią 
Maskvos pagalbos, kuri tuo

São Paulo • ■ eimestyje, Ipirangoje, kur buvo paskelbta Brazilijos nepriklausomybė, stovi 
didžiulis nepriklausomybės paminklas. Toliau už paminklo yra muziejus. Ši vieta yra isto 
rinė, kaip Kad Kaune buvęs karo Muziejaus sodas, su Nežinomojo Kareivio Paminklu.

Vorošilovas susaucė 11.000 
karininku

FBI direktorius Edgar Hoo- 
veris pasikalbėjime televizi
joje papasakojo, kas yra toks 
Vorošilovas, kuris dabar jra 
Sovietų Sąjungos prezidentas. 
Esą Vorošilovas gyrėsi Ame
rikos atstovui Maskvoje Bul- 
litui (1933- 36), kaip jis bu
vo Sovietų kariuomenės vir
šininkas Ukrainoje ir kovo
jęs su caro kariuomene. Jis 
buvo caro kariuomenę apsu
pęs Kijeve ir paskelbęs, kad 
jei kariuomenė pasiduos, tai 
jis karininkam nieko neda
rys, tik pasiųą juos su šeimom 
į jų gimtąsias vietas. Po to
kios garantijos kariuomenė 
pasidavė Vorošilovas suėmė 
11000 karininkų ir juos visus 
liepė sušaudyti. Taip pat su
šaudė ir visus berniukus, n 
jų žmonas ir dukterie atida
vė į raudonosios armijos profi 
titucijos namus Vorošilovas 
buvo artimas Stalino bendra 
darbis.

Toki yra tie dabartiniai So 
vietų Sąjungos «kolektyvinės 
vadovybės» neriai, kurie 
smerkia Staliną ir jo žiauru
mus.

Marsas gąsdiną...
Rugsėjo mėn. 7 d. 2 tai. 

nakties Marso planeta bus ar 
čiausiai prie žemės, tik ui 56 
milijonų kilometrų. Sąryšyje 
su Marso priartėjimu kai kas 
ėmė būkštauti, kad žemę ga
lį ištikti kokia nors katastro 
fa. Astronomas būkstaujan- 
čius nuramino, nes 56 milijo 

pat momentu pasiųstų moder 
niškai ginkluotų «savanorių» 
Sueso kanalas gali tapti ka
ro kibirkštimi, kuri kariais 
gali išsilieusnoti į didelį tarp 
tautinį gaisrą Egiptiečiai yra 
pareiškę, kad konflikto atve
ju gali kanalą susprogdinti 
Lauksime tolimesnio įvysiu 
vystymosi.

na> kilometrų vis dėlto yra 
sunkiai įsivaizduojamas nuo 
tolis. Astronomai šį Marso pri 
artėjimą panaudos mokslini 
ams tyrinėjimams.

— Su rusų sporto delega 
cija atvyko ir moterų disko 
nugalėtoja Nina Hanomareva. 
Minėta sportininkė užėjusi 
vienon krautuvėn pavegė po 
ra moteriškų kepuraičių. Sa 
vininkas pranešė policijai. Po 
licija pradėjo ieškoti, bet ne 
surado Vagilka kaip spėja 
ma, pasislėpė rusų pasiunti 
nybėje. Anglai paprašė išduo 
ti, rusai užsigavo. Dėl šios 
menkos vagystės ko tik neki 
lo diplomatinis konfliktas. Tie 
sa, nuostolis nedidelis, bet 
ruskelė smarkiai apsiskanda 
lijo pati ir visiems rusam* su 
darė nemalonumo. O iaikrąš 
čiams buvo sensacija.

— Egipte vyksta mobil z.a 
cija.

— Maskvos radijo smarkiai 
puola Amerikos užsienio rei
kalų ministerį už pasiūlytą 
plan# Sueso kanalo konflik
tui išrišti.

— Argentinos generolas 
Léo» Bengoa, prieš kurį lai 
ką buvo ištremtas tolirnon 
provincijom Šiomis dienomis 
gave leidimą grįžti sostinėn 
Spėjama, kad gen. L. Bengoa 
bus kandidatas į prezidentus 
per busimus rinkimus ateinan 
čiais metais. Jo kandidatūra 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 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.

yra. priimtina daugeliui par
tijų.

— Popiežius Pijus XII, Vo 
kietijos “Katalikų Dienos“, 
Koelno mieste užbaigimo pro 
ga, pasakė kalbą apie Bažny 
čios santykius su satelitais. 
Įspėja katalikus, kad nepasi 
duotu klaidingam koegzisten 
cijos miražui.

— Brazilijoje didelę audrą 
sukėlė naujas spaudos įstaty 
mo projektas. Apie tai kai 
ba parlamentų tribūnose, par 
tijų mitinguose, rašoma spau 
doje, kalba per radio ir tele 
viziją. Spaudos laisvė ir tos 
laisvės piknaudojimas 'yra o 
pūs klausimai. Bet šiuo mo 
mentu yra svarbesnių klausi 
mų, kaip krašto ekonominis 
gyvenimas, j kurio sprendi 
mą toli gražu neįdeda nei 
tiek energijos, nei kreipia 
daugiau dėmesio.

— Rusijoje, Sibire daromi 
bandymai su atomine bomba. 
Dviejų savaičių laikotarpy 
užregistruoti trys dideli spro 
girnai.

— Londone mažai vilčių de 
dama į derybas del Sueso 
kanalo.

- Rusų mokslininkai sako 
kad pastebėję sniego Marso 
planetoje.
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Spekuliacija Pavergtoje Lietuvoje
(ELTA) Pavergtosios Lietu 

vos komunistinėje s audoje 
nuolat pasitaiko informacijų 
apie spekuliacijos klestėjimą. 
Šitokios informacijos kaip tik 
rodo, jog pavergtosios Lie
tuvos gyventojas dar vis stin 
ga įvairių kasdieninio varto 
jimo gaminių

Bolševikinė propaganda ban 
do spekuliacijos paraiškas su 
tapdinti su «buržuazinės vi
suomenės palikimu». Kviečia 
ma visuomenė kovoti su šia 
yda:

«.. iš vienos pusės geri
nant valstybinės prekybos 
darbą, ypač tiekimo, kruopš 
čiai studijuoti vartotojų pa 
klausą, kelti gaminių kokybę, 
iš kitos - neprileisti jokio li
beralizmo kovoje su speku-
liantais».

Šitas pareiškimas, spausdin 
tas « Tiesoje», kaip tik rodo, 
jog pavergtoje Lietuvoje pa 
sireiškianti spekuliacija toli 
gražu nėra «buržuazinis pali 
kímas», bet pasėka pasireiš 
kiančių trūkumų prekyboje, 
tiekime ir gaminių kokybėje. 
O taip pat ir stokoje reikia 
mų gaminių. Šita stoka maty 
ti iš tos pačios «Tiesos» ao 
rašymo, nurodant, jog Vilnių 
je randasi asmenų, kurie tur 
gaus dienomis vaikšto apsi 
kabinėję «batais, medžiago 
mis»:

«Turgavietėje įsiveisė visa 
kategorija niekur nedirbau 
čių dykaduonių Beveik kas 
turgaus dieną kostiuminę me 
džiagą pardavinėj maistpre 
kybos ekspeditorius J. An 
driuKaitis. B' turgaus negali 
gyventi ryšininkas M. Maiz 
linas*

Anet «Tiesos*. Vilniuje spe 
kuliacija klesti diena iš die

Ivan Serov-Sovietu slaptosio > 
policijos nr. 1.

Andrew Keller

Ivan Serov, Sovietų Sąjun 
gos KGB šefas, oficialiai 
KGB žinomas kaip valstybė< 
saugumo komitetas, slaptoji 
Rusijos policija, yra nr 1.

Serov vieno jo senų drau 
gų buvo charekterizuotas kaip 
vienas negailestingiausių slap 
tosios policijos viršininkų. 
Kaip slaptosios policijos vir 
šininkas yra vienas daugiau 
šiai neapkenčiamų.

Sovietų policija veikia nėr 
du didelius departamentus, 
MVD (vidaus reikalų minis 
terija) ir KGB, pati svarbiau 
šia valstybės saugumo, politi 
nė policija.

MVD yra atsakominga už 
viešą tvarką, išaiškinti nepo 
litiniams nusikaltimams

Valstybės saugumo komite 
tas (KGB), rūpinasi daugiau 
priežiūra veiksmų gręsiančių 
valstybės saugumui ir esan 
čiam režimui Jis turi susek 
ti sabotažo šaltinius bei prie 
žastis ir politinius nusikalti 
mus. Šis komitetas per diplo 
matines prekybines misijas, 
pasiuntinybes, kultūrines or 
ganizacijas, laiko užsienyje 
didelį špionažo tinklą.

Platus špionažo tinklas

Nuo 1954 metų Serov yra 
viršininkas šito plataus špiona 
žo tinklo. Jis slaptojoj poli
cijoj pradėjo kilti 193Ò me
tais, kaipo kariuomenės kari 
trinkas, baigęs Maskvos karo 
ąaokyklą, buvo paskirtas į 
NKVD (KGB pirmtakūnas), 
Ukrainos respublikos vidaus 

nos: «Dar prieš tai, kai sku 
bą į darbą darbininkai ir tar 
nautojai užplūsta gatves ir 
miesto autobusai perpildyti 
keleivių, keistą reginį gali 
ma matyti prie Vilniaus cen 
trinės universalinės parduota 
vės durų. Kasdien paryčiais 
žmonės apgula įėjimą į par 
duotuvę. Jie gerai pažįsta vie 
nas kitą, kalba specialiu sa 
vo žargonu.

Ko gi laukia šitie žmonės?
Jie žino gerai, mokyti ne 

reikia. 11 valandą, kai atsi 
veria parduotuvės durys, jie 
pirmieji angula prekystalius 
ir žaibišku greitumu išperk t 
visas, kaip jie sako, «auksi 
nes prekes», žodžiu, tas pre 
kės. kurių retkarčiais jaučia 
mas trūkumas.

Toliau «Tiesa» pažymi, jog 
plačiausia veikla išvystyta 
prekiaujant siuvamomis maši 
nomis, motociklais, statyb ne 
medžiaga. Pavyzdžiui, Vilnių 
je supirktos siuvamos maši 
nos ir stogams dengti skarda 
atsidurianti Ukrainos Vinico 
je. Kai pristingą kurių pre 
kių. tai, pasak «Tiesos» spe 
kuiiantai tuojau pat jų atga 
bena iš Rygos, Maskvos, Le 
ningrado ir kitų m estų.

Tatai rodo, kad spekuliaci 
ja klesti ne tik Vilniuje ar 
Kaune, bet taip pat Rygoje, 
Leningrade ir bolševizmo sos 
tinėje - Maskvoje. O tuo pa
čiu tai yra liudijimas, jog. ne 
žiūrint nuolatinių komunisti
nės spaudos pagyrų apie štai 
gms pramonės šuolius, tiek 
pavergtoje Lietuvoje, tiek ki
tose Sovietų Sąjungos srity
se žmonės pasigenda ne tik 
medžiagos aprangai, bet ir 
skardos prakiurusiam stogui 
uždengti 

reikalų komisaru. Kartu su 
Nikita Kruščiovu. Serov pri
žiūrėjo išvežimus ir pasmer
kimas tūkstančių ukrainiečių, 
kurie riešinosi kolchozų or
ganizavimui ,

1941 m vi sario m buvo 
paskirtas saugumo komisaru 
visai Rusijai Šiose pareigo
se būdamas pasirašė dekretą 
nr. 001223 birželio m 1941 m., 
vykdyti masines deportacijas 
prieš sovietinio elemento Li*e 
tuvoj, Latvijoj’ir Estijoj. De 
šimtys tūkstančių nekaltų 
žmonių iš kiekvieno Pabalti
jo krašto buvo, ištremti Si
biran

Trėmimai buvo vykdomi 
pač’omis žiauriausiomis prie
monėmis. Ištremtieji b ivo pa 
talpinti Į specialias sunkiųjų 
darbų stovyklas. Dažniausiai 
šeimos buvo išskiriamos.

1943 m. Serov priežiūroje 
buvę vykdomos deportacijos 
Sibiran Rusijoj esančių mažu 
mų, kalmukų, Krimo totorių 
ingisų ir kitų. Už šį savo 
darbą gavo Suvorovo ordeną

Anapus geležinės uždangos.

Ipirango- Muziejus São Paulo mieste.

A. Tyruolis

Svetimoji diena
Rožių kvapas svaigus 
Kaip balzamas čia lipias, 
Sodriai kvepia medus 
Žiedo liepų alėjų.

Dūzgia saulės diena 
Su žiogeliais, bitulė n. 
Ir gyvybės pilna 
Lig nakties žada būti.

,'š lenkiuosi tyliai
Rožėn. saulės dukraitėm
Lyg nuodinga strėle

« Tvieskia skausmą- į veidą:

Šiuos šlaituos goždama, 
Sau tiek grožio įžiebus, 
Rožė man svetima 
Ir ne mnn dūzgia liepos

kuriame buvo įrašyta: «Už 
gerą pasisekimą specialiose 
misijose».

Antrą kartą rusam okupa
vus Pabaltijį, Serov buvo į pa 
reigotas palaužti pabaltiečių 
pasi riešinimą. Už naujus ma 
siaius trėmimus Sibiran ir 
kitus žiaurumu- buvo apdo
vanotas pirmos klasės autu- 
zovo ordenu O 1941 m. už 
tokį pat darbą-Lenino ordenu.

Pasibaigus karui >erov bu 
vo paskirtas Berlynan, kur 
jo įsakymu, Rylų Vokietijoje 
buvo sudarytos, prie urani- 
aus kasyklų, sunkų darbų 
stovyklos.

Grįžęs Rusijon dirbo sau
gume, iki buvo paskirtis pri 
žiūrėti Volgos - Dono kanalo 
kasimą

Serov įsakė suiminėti oku 
puotų kraštų gyventojus, ir 
juos kaip vergus, atvežti, 
nors nieko nekaltus, kanalui 
kasti. Dešimtys tūkstančių 
pavergtų kraštų darbininkų, 
dėl sunkaus darbo ir žiaurių 

gyvenimo sąlygų neištvėrė 
ir mirė darbo vietoje. Serov 
už tai gavo kitą Lenino 
ordeną.

Ypskaičiuojama, kad Serov 
dabar savo žinioj turi virš 
250 tūkstančių agentų, kurie 
prięžiūri visą organizacinį ju 
dėjimą krašto viduje, yra įsi 
brovę į studentijos, inteligen 
tu, darbininkų, kariuomenės 
eiles, mokyklas, fabrikus. 
Ypač atsidėję seka kariuome 
ries nuotaikas, ką tiesiog turi 
pranešti komunistų partijos 
centrui.

Stalinas slaptą policiją nau 
dojo kontroliuoti parų i s a i
riams. KBG tarnauja <rgi da
bartiniams Rusijos diktatori
ams, persekiodami tiek sa
vuosius, tiek’-svetimšalius.

Špionažas užsienyje

Serovo i’’ KGB svarbiausia 
pareiga yra slanta špionažo 
tarnyba užsienyje. Šiame dar 
be jam tarnaujaj diplomat! 

nės įstaigos užsieniuose, ke 
munistu partijų centrai, pro 
sovietiškos organizacijos.

Paskutiniais metais buvo 
daug policijos agentų ūsiųs 
tų užsienin, kaip prekybini
ams bei kultūriniams reik* 
lams vedėjai ar patarėjai 
prie pasiuntinybių, konsulatų. 
Ypač daug agentų pasiuntė 
Olandijon, Švedijon, Japoni 
jot», Anglijon, Vokietijon, Ira 
nan. Nesenai Australijos vy 
riausybė patvirtino, kad Rusi 
ja savo pasiuntinybę Cambė 
rroj laiko kaipo špionažo cen
trą visam kr štui.

Kitas organas, kuris talki 
na KGB yra žinių agentūra 
Tass Tarp 1946 ir 1954 m. bu 
vo išaiškinti penki atsitiki
mai. kad KGB agentai buvo 
prisidengę 'Tasso tarnautojais. 
Be špionažo, KGB «.žsiimą 
nepageidaujamo elemento pa
grobimu.

\ akarų Vokietijoje yra tūks 
tančiai nusikaltimų KGB į- 
vykdintų Vienas iš negarbią 
giausių buvo 1952 m , Kada 
buvo pavogtas garsusis vokie 
čių advokatas Dr Walter Lin 
se, laisvų vokiečių advokatų 
komiteto pirmininkas, žinomas 
kaipo didelis komunizmo prie 
šas. Jis buvo užpultas netoli 
savo namo, surištas ir auto
mobiliu nuvežtas, kur jį ko
munistai padėjo dar ir šian
dien nepavyko nustatyti.

Vokietijoj ir Irane

Nicolai Khoklov, KGB a- 
genias, kuris 1954 m. pabėgo 
į laisvą vakarų pasaulį, tvir
tina, kad jį Maskva siuntė spe 
cialiam uždaviniui į Vakarų 
Vokietiją, Frankfurto mies
te, nužudyti prieškomunisti- 
nės rusų imigrantų organiza
cijos pirmininką GeorgiOkok» 
vich. Khoklov nešėsi su sa
vim du keistus ginklus užda
viniui įvykdinti: cigarėtų dė
žutę, kurioje buvo nuodingi

(pabaiga 3 pusi.)
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(pabaiga iš 2 pusi.) 

šoviniai ir mažą elektrinį re
volverį.

1956 m. vasario 29 d. Ira
no policija sulaikė sovietų ka 
rinės misijos šefo padėjėją 
majorą Anatoli Ivanovic Kuz
netsov, kuris buvo įpareigo
tas rūpintis špionažu Irane.

KGB yra taip pat atsako- 
minga už saugumą Sovietų 
valdininkų užsienyje. Kai Bul 
ganinas ir Kruščiovas praė
jusių metų gruodžo mėnesį 
lankėsi Afrikoje, Serov pats 
asmeniškai tvarkė asmeninę 
apsaugą Žurnalistai pastebė
jo Serovo ir Kruščiovo dide 
lę bičiulystę.

Serov dar kartą užsienio 
spaudos puslapiuose buvo ap
rašomas, kai šių metų kovo 
mėnesį atvyko Anglijon pa
tikrinti reikalingas saugumo 
priemones Krušciovo ir Bul- 
ganino vizitai.

Angių spaudos jis biro ap
šauktas banditu. «Manchester 
Guardian» rašė, kad Serov y- 
ra jsispecializavęs perkėlime 
žmonių kurie yra įtariami. 
«London Daily Mirror» rašė, 
kad Serovo darbas buvo «Té 
roras, t rtūros, laidojimas» 
«London Daily Mail» Serov 
palygino su Hitleriu, kuris 
\ okietijoj daugiau buvo ne
kenčiamas. negu pats Hitle
ris. Tas pats laikraštis pri- 
mindamas suteiktus Serovo 
ordenus, rašo, kad juos jis 
gavo «už sunaikinimą gyven
tojų ir jų išsiuntimą Sibiran».

«Nežiūrint, kad parodėm 
dirbtiną nusišypsojimą, svei
kindami laimingai atvykusius 
Kruščiovą ir Bulganina», ra
šo tas pats laikraštis, turėsi
me tai pat paspaust’ ranką 
suterštą krauju Galime pri 
imti loki, bet taip pat turėsi
me priimti ir Šakalą?.

Kremlius, atrodo skaitė 
spaudo* komentarus, nes Se
rov vizito metu pasiliko Mask 
voje.

Red past, šis straipsnis per 
US1S yra specialiai prisiųstas 
«M. L».

DĖMESIO, TAUTIEČIAI, DĖMESIO... j
Lietuvi Sąjunga Brazilijoje š. m. rugsėjo mėn. 15 d. 
(dia 15 de Setembro de 1956) ruošią vakarą - balių, 

j- su labai įvairia ir įdomia programa, - lietuviams 
motoristams, kaipo mėgėjams, taip ir profesiona

lams pagerbt’.

Vakaras įvyks Mokos mokykloje, rua Lituania, 67.
: Veiks puikus lietuviškas bufetas.

Vąkarui pakvietimus prašome pasirūpinti iš anksto, ku<- 
/ riaos galima įsigyti pas visus Sąjungos narius ir Sąjun

gos mokyklose, nes prie įėjimo nebus galima gauti.

Vakaro pradžia - 20 (8 v..v.) vai Pabaiga - 4 v. ryto 
puikiam orkestrui grojant.

LSB Valdyba.

Gražina Tulauskaitė

SVAJONE
Pasėdėt pajūryj,„
Taip prie pat vandens:
Vasara jaunystės
Gal pasivaidens

Ir klausyt, ka šaukia
Vėjas neramus:
Gal jisai paršauks mum 
Aidą iš namų.

Ant; akmens mes sėdim,
Visą naktį žiūrim,.
O, tik mėnuo; plaukia 
Debesinėm burėm.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

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

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

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr.S 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu

• 37-2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Alęks, Boguslauskas.
i

Pusvalandžio vedėjas

Ir nė vieno aido 
Gintaro šalies ■— 
Jūra nebegali 
Ilgesio užliet.

Sumažinti nelaimingiems atsitikimams, Amerikos fabrikuose 
darbininkai yra aprengiami specialiais daroužiais. Ypatingai 
kurie dirba prie soidaviino, gauna speciaiinius akinius, mas 
karą veido apsaugai filtrus kvėpavimui, pirštines, batus ir 
bendrai specialius darbužius kūno apsaugai. (USIS)

LIETUVIU INŽINIERIŲ IR AR 
CHITEKTU METRAŠTIS '■ • • '
Liet. Inž. ir Arch. Metraš 

čip Redaktorius Dip’. Inž. K. 
Krulikas prašo atsiųsti met
raščiui reikalingų žinių:

1. Visų lietuvių inžinierių, 
architektų, technikų, techni
kos darbuotojų pavardės, var 
dai. mokslo laipsnis tr spe
cialybė. kuriam mieste gyve 
na, ką ir kur darbuojasi Taip 
pat jų visuomeninė veikla, 
atlikti išradimai. mokslo dar 
bai ir kita Pageidaujant. ad 
resai bus talpinami metraš 
tyje.

2. Studijuojančių lietuvių 
technikos mokslus Brazilijos 
Universitetuose: pavardė ir 
vardas nuo kada studijuoja, 
kurią technikos specialybę 
ir kuriame U-te (

3 Jeigu tokių inž. yra, ku
rie dirba Brazilijos U tuose 
kaip mokslo personalo nariai. 
Pavardė ir vardas, kokiame

■ -eo ■»» <»<»»» ■»» ■»»—e-

U te ir ką dėsto ar dirba.
Žinias ir prenumeratą siųs

kite šiuo adresu: Mr. K. Kru 
Ii kas. 160 Hendrix St. Apt. 5 
Brooklyn 7, N.-Y USA.
Metraščio prenumeratą mėn. 

3 doleriai.

INŽINIERIŲ IR ARCHl TEK
TŲ DĖMESIUI.

Gauta iš Pasaulines Lietu
vių ir Architektų S gos Cen
tro Valdybos naragininias įs 
teigti Pietų Amerikoje tos fi
gos padalinius.

Suinteresuotieji kviečiami 
susipažinti su prisiųstais įs
tatais ir paaiškinimais, darbo 
dienomis ir darbo valandomis 
(9 • 11) Lietuvos Konsulate, 
Rua Dom Jose de Barros, 168 
And 5.

Atsižvelgiant į vietos visuo 
meninio darbo sąlygas, pato 
giausia steigti Seniūnijas. Jos 
gali būti steigiamos ten, kur

Nedsuomet pinigrai at- 
nesa laime

1933 m lapkričio mėn. Eu 
ropos spauda plačiai skelbė 
žinią, kad Prancūzijoje vie
nas kirpėjas Bonhoure iš Ta- 
rascon pirmą kartą savo gy
venime pirko valstybinės lo
terijos biietą ir laimėjo augš 
čiausią laimikį — 5 milionus 
frankų. Pagai dabartinį kur
są tas laimikis būtų lygus 
150 milionų frankų.

Už šią laimę kirpėjas Bon
houre buvo dalinai dėkingas 
ir savo padėjėjui, nes padė
jėjas, jo pavestas, nupirko 
jam tą laimingą loterijos bi- 
letą. taigi po laimėjimo Bon
houre už tokį pasitarnavimą 
atidavė padėjėjui savo kir
pyklą su visais įrengimais, o 
pats išėjo gyventi taip, kaip 
pridera miliomeriui

Tuo melu tas laimingas lo
terijos biletas Nr. 18414 pa
darė Bonhoure garsiausiu 
žmogumi visoje Prancūzijoje. 
Per paskutinius 10 metų bu
vęs Kirpėjas gyveno įsigyto
je senoviškoje prabangioje 
pilyje pajūryje, važinėjo iiuk 
ausiniu limuzinu ir bejokio 
rūpesčio leido pinigus. Vie
nok po karo pastebėjo, kad 
jo pinigai banke beveik pusi 
baigė Tuomet jis griebėsi sa 
vo rezidencijoje gaminti vy
ną. 'Tačiau gaunamos me
tams 600 hekiolitrų vyno paja 
mos negalėjo padengti pilies 
užlaikymo ir kitų būtinų iš 
•aidų. Pirmiausia teko pakeis 
ii savo liuksusinį automobili 
į arkliais traukiamą bričkelę, 
o vėliau ir pačią pilį parduoti.

gyvena ne mažiau 3 jų asme 
r.u, turinčiu PL1AS nario kva 
lifikacijas.

Susiorganizavus mažais vie 
netais, bus lengviau subūrti 
didesnius sambūrius skyrius.

Inž M. Ivanauskas,
PL1AS Centro Valdybos 

Įgaliotinis
S. Paulo, 24 8-56

PAIEŠKOMI:

1. Ivanauskas Mykolas ir jo 
žmona,

2. Ivanauskas Eugenijus,
3. Pakalniškis Jonas,
4. Pakalniškis Pranas,
5. Pakalniškis Petras,
6. Pakalniškytė Stanislava.
7. Pakalniškienė Elena,
8. Korsakoff Akim, sūnus 

Jono, kilęs iš Telšių,
9) Gladkauõkas Br.,

10) Peteraitis Johann, gimęs 
6-3 1914 m. Tauragės apskr..

11) Peteraitienė M.,
12) landžius Mikas, gimęs 

Tauragės apskr. 1915 metais,
13) Gečas Kazys, gimęs Kre 

tingos apskr 1946 m.,
14) Palubeckas Vladas, gi

męs Raseiniuose 1912 m.,
15) Paulauskas Antanas, gi 

męs Tauragėje 1896 m.,
16) Paulauskienė Elena, gi- 

Musi 1904 m ,
17) Paulauskaitė Ona,
18) Paulauskas Zigmas,
19) Paulauskas Richardas,
20) Juškus Albinas, gimęs 

Joniškyje 1899 m ,
21) Juškienė Pranė, gimusi 

1899 m.
22) Juškytė Birutė, gimusi 

1925 m.,
23) Juškus Bernardas, gimęs 

1927 m.,
24) Juškus Vytautas, gimęs

1930 m ,
25) Junčienė - Lukošiūtė Ju 

zė. gimusi Tauragėje 1908 m.,
26) Atkočaitis Stasys, gimęs

8 IV 1914., Kapliuose, Ra
seinių apskr.,
27) Domas Rudolfas, gimęs 

1886 metais,
28) Domas Heinz, gimęs

1931 m ,
29) Puškorius Jonas,
30) Paiiliks Anastazija, gim. 

lv’29 m . Eazduvėnuose, Tau 
ragės.
31) I etzlach Mira, gim. 1940 

m Šiauliuose,
32) Birtznowski Kazimiera, 

gim. 1911 m. Vilniuje,
33) Bayer Edmund,
34) Kaponai Jurgis, gimęs 

4 IV. 1916 m Jurbarke,
35) Kaponat Augustė, gimusi 

Ragainės apskr,
36) Kaponat Eldigard,
37) Kaponat Alfriedė,
38) Lapinski Bazė.
39) Janulaitis Petras iš Ve

liuonos,
40) Aušra Jonas, sūnus Jur

gio, gimęs Degučiuose, Nau
miesčio Ž. valse ,
41) Ulenderis Liudvikas iš 

Bartiniškių, Tauragės apskr.,
42) Bertulis Augustas, gi

męs Tauragės apskr.,
43) Jučius Bronius,
44) Žibolikausk’enė, po kapi 

tuliacijos gyv. prie Frank
furto,
45) Š’mkevičius Gvidonas, gi 

męs 1921 m. Zarasų apskr.,

(pabaiga 6 pusi.)

Pardavęs pilį Bonhoure ap 
sigyveno paprastame butely 
je Tarascone ir jau būdamas 
73 metų amžiaus nuolat vai 
kštinėja upės pakrantėmis su 
meškere ir praleidžia laiką 
žvejodamas. Šiuo metu buv. 
milionieriaus vardas vėl pla 
čiai aprašinėjamas Prancū
zijos spaudoje, nes Bonhuore 
apsivedė su tokia pat vieni 
ša ir neturtinga našle ?Cur- 
teux, kuri yra vieneriais me 
tais vyresnė už jį.

Po vestuvių Bonhoure lai 
kraštininkų paklaustas pa 
reiškė, kad jis tik dabar įsi 
tikino, kad pinigai jam lab 
mės neatnešė, ir pridūrė, kad 
jis niekad nebuvo toks Ia>+ 
mingas kaip dabar-

P. S.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisij;;: Leonardas Mitrulis, Algis Z’bąs 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

«ATŽALYNO» artistai. Vidury nuotraukos režisierius p. E Vasiliauskas, Žiogo rolėje. Veikalas buvo pastatytas Jaunimo 
Šventės proga ir sutraukė maždaug 800 žiūrovų.

A. Sabaliauskas

Kodėl aš esu ateitininkas
Įdomus klausimas! Bet atsa 

kymas gal) búu dar Įdomės 
Dis. Kaip kapitonas neišve- 
da savo laivo į jurų, nežino 
damas, kur plauks, taip ir 
žmogus, darydamas gyveni
mo posūkį, visa gerai aps
varsto. Svarsčiau ir aš. bet 
labai trumpai (Jai jūs nus
tebkite, bet aš vos 10 seku.id 
žiu tesvarsčiau.

Ar nori būti ate tmirikas?
Kodėl aš atsakiau «taip»? > 

Tikriausiai ne todėl, kad ma 
nęs paklausė geras ir artimas 
draugas ir davė suprasti, kad 
jis irgi jau tas, apie kuriuos 
kalbama. Taip pat ne todėl 
kad tai skambus vardas, ir 
ne todėl, kad įvairenybių ieš 
kojimas butų man prie širdies.. 
, Apie ateitininkus aš išgir
dau nebe pirmą kartą, nors 
apie jų organizavimąsi nieko 
nebuvau girdėjęs Tad gal aš- 
aklai j tą organizaciją žen
giau? Irgi ne. Svarbiausia, aš 
norėjau būti toks, kokie yra 
ateitininkai O su jais aš jau 
buvau retkarčiais susidūręs. 
Daugumas jų buvo mano 
draugai ir net tokie draugai 
kurie mane gerokai stebino. 
Mokėti sujungti futbolą su šv. 
Mišiomis ir šachmatus su miš 
parais į dailią harmoniją - tai 
jau šis tas: Jaunimas, nuo ku 

(no dainų skamba šilai ir dúz 
gia vitražai - mane ėmė jau 
dinti ir veikti. Be žodžių vei 
kė, nes ką dabar žodis: Žo 
dis, geras žodis irgi jau šis - 
tas, bet vistiek tai lieka žo
dis. O čia • tikras draugiš
kumas, pagalba net menknie 
kyje, vargo supratimas, ge
imas darbelis ár net visas dar 
bas - žodžio visa, visa mane 
stebino. Juk kas galėjo ma 
nyti, kad yra'Wkie «armoní- 

’ zuoti žmonės®? Lig tada, aš 
ežinojau dvi rūšis žmonių: 
jos, kurie «davatka u ja» ir 

kurie «chul.ganauja», bet pa 
si rodė, k , u esama trečiosios 
rūšies žmonių: kurie suranda 
vidur} tarp Bažnyčios irspor 
to aikštelės, arba Kurie mo
ka išnešti Dievą pasaulin pro 
bažnyčios duris

Aš štipratau, kad mano ir 
ju idealai sutampa. Vadinasi 
mano keli s yra ateitinoikiš- 
kasis kelias, tas keltis, ku
riuo ėjo kdnusis italu jaunuo 
lis studentas Jurgis Frassatti 
ir jo draugai.

Aš žinojau, kad mano atsa 
kymas bus «taip» Bet dar 
truputį save kritikuoti norisi. 
Tavo draugai tokie buvo, bet 
ar tu būsi toks? Gal visa, 
kas juos paveikė, tau negali 
oja? O antra vertus ar tu 
ištversi? Tu manai: ten bus 
juokai, iškylos ir žaidimai? 
O darbas? Organizacija, kuri 
os nariai tokie žmonės, ne
mėgsta dykaduoniu.

Bet! Mano, idealas yra atei 
tininkiškasfs. O idealo reikia 
siekti, nors jis ir nepasiekia 
mas. Jis toks paprastas, nors 
kartu ir didingas...

Ir taip per 10 sekundžių aš 
pasidariau ateitininkas.

Ir dabar dažnai aš turiu 
«suimti» save i nagą», nes ži 
nau: jaunesniojo draugo šir 
dis fotografuoja O kai mes 
turėdami apleisti savo pos
tus aniems, jų to paties pa
klausime, ko tada paklausė 
mano draugas, jie išsiims vi
sas širdelės foto nuotraukas 
ir pasakys tą, ką jos iš mū
sų šių dienų bus užfiksavę...

(1947 metų “Ateities”)

Ž I N I O S
JAUNIMO STOVYKLŲ*

Šiuo me’u kai mūsų moks 
leiviai pluša mokyklos suole 
gyvenantieji Europoje ir Ši 
aures Amerikoje džiaugiasi 
ilgomis vasaros, atostogomis. 
Atostogų metu įvyko viso ei 
lė vasaros stovyklų. Has Ne 
kalto Prasidėjimo Seseles Put 
name mėnesį laiko gaivinosi 
virš šimtas mergaičių, stovy 
kla buvo baigta lietuvių susi 
artinimo diėna, ta proga sto 
vyklautojos išpildė gražią 
meninę programą. Panašias 
stovyklas berniuk•>ms organi 
zavo tėvai Jėzuitai, Salezie 
čiai. savo naujai įsigytoje va 
sarvie'tėjei Pranciškonai Ken 
tfenbukport, savo motiniška
me name ' \ isą eilę stovy 
klų organizavo Kanados at-ei 
tininkai stovyklavę Nekalto 

: prasidėjimo... para pi jos vasar
vietėje. Europos ateitininkų 
stovykla buvo gražiuose Tilo 
Ifd kalnuose. Amerikos siu 
dentai ateitininkai savo sto
vyklą turėjo Piladelnijos a py 
linkėję. Moksleiviai dvi dieną 
Marianapoly Kita prie Detroi 
to. Visose ateitininkų stovy 
klose buvo jaunimo iš vis- s 
Amerikos. Paimkite JAV Že 
mėlapj ir pažiūrėkit kokį ke 
lią padarė tie. kurie vyko į 
Piladelpiją iš Čikagos ar net

- iš Los Angeles. Jie regis jau 
geriau už mus suprato stovy 
klų reikšmę.

.— Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos Centro Valdybos 
gauta 7 000.00 kruzeirų São 
Paulo Jaunimo vasaros sto
vyklai.

GAUTI ŽENLIUKAI

Jau São Paulj pasiekė šven 
tei skirti, bet pavėlavę, gra 
ž.ūs sidabriniai ateitininkų 

ženkliukai. Ženkliuko kaina 
vienas doleris (mūsiškai 80 
cr.) įsigyti galima pa- ku »- 
pos IždininKą A Zalųbą.

SUSIRINKIMAS

Sekantis ateitininku susirin 
kimus bus rugsėjo 16 dieną 
po 9 vai pamadų Primena 
me nariams, kad ligi sekan
čio susirinkimo reikia apsi
mokėti nario mokestį ir «Atei 
ties» prenumeratą -laimesnių 
jii būrelio susirinkimai vyks 
ta kaip paprastai šeštadie
niais 3 vai.

PASIRODYS S\ E I ŪMIESIEMS

Spalio 6 dieną Teatre Mu
nicipal įvykstančiame folklo
rinių melodijų festivalyje bus 
atstovaujami ii lietuviai Jau 
nesnieji ateitininkai pašoks 
«lenciūgėlį» o Bendruomenės 
Choro choristai «kalveli».

JAUNIMAS VYKSTA Į PIK
NIKĄ

Lietuvių piknikan j São Ber 
nardo parką vyksta nemažai 
jaunimo iš visų vilų. Zelinie- 
čiai būdami gaudausi suor
ganizavo net atskirą jauni
mo autobusą Atskiru autobu 
su vyks lietuviškos mokyklos 
mokiniai su savo mokytojais. 
Visų vilų jaunimas jau yra 
pažadėjęs prisidėti prie meni 
nės pikniko programos.

PROGA SUSITIKTI BOM RE 
TIRE

Spalio 14 Bom Retiro lietu 
viai rengia savo vakarą. Ne
mažą organizavimo darbų da
lį atlieka vietos jaunimas. Jau 
nimas rūpinasi ir menine va
karo programa. Programai 
talką pažadėjo Zeliniečiai. 
Tikimasi, kad į vakarą at
vyks daug jaunimo ir iš kitų 
vilų, nes tai bus nroga vėl 
susitikti São Paulo lietuviš
kam jaunimui.

Margam pasasly
NELAIMINGAS NUMERIS •

Italijoje dviračių yra daug, 
nemaža ir jų vagių. Dvirač ų 
vogimo rekordą sumušė nėa 
polietis Salvatorė Balzi, šva 
riai sutvarkydamas 20ti, bet 
suklupdamas su 207 ju, Polh 
cij«i aiškinosi: «Nujaučiau; 
kad šis eilės numeris bus 
man nelaimingas, bet prieta 
ringą baimę norėjau perga
lėti».

GERIAU GIRIOJ NEI ILGO 
LIEŽUVIO BOBA ;;

Irane girioj buvo pagautas 
apžėlęs ir sulaukinėję vyriš
kis Manyta, kad jis yra neži 
Pomo* padermės ainis arba 
koks besislapstąs didelis nusi 
kaltelis Klausinėj mas pasi
sakė. kad esąs Mahomedas 
Hussein 50 metų, pabėgęs iš 
namų nuo žmonos prieš 18 
metu. : irdi, geriau esą vie
nam vargti girioj, nei gyveti 
ti po v esu stogu su liežuvio 
ga boba, neduodančia nei va 
landėlės ramybės.

PATIKRINK SAVO ŽINOJIMĄ

Pirmas teisingai atsakęs, 
gaus premiją

1) Kas bu,To I latonas (Pla
tão)?

2) Kodėl vanduo užgesina
Ugnį? ;

3) Kada atspauzdinta pir-. 
moji lietuviška knyga ir kas • 
j<»s autorius?

4) . Kaip vadinasi ažuol®;v?ai/
šiai ir k m jie tinka? |

5) Ar briedžio kojos panai 
šio į arklio kojas ar į karvės? į

6) Kas yra f lologija?
7) Į matomąjį indą yra ori;

pilta' vandens. Vandens pavir į 
šius yra sujojęs tins skai- *• 
čiumi rodančiu 5,5 litro, bet1 
j vandenį Įmerkta .3,5 ,ktybi! 
nio decimen-o ledo. Kie^^tu i 
rėsim vandens, kai iedąš'"iŠ? 
li’-ps? ' į

8) Kas pastatė V. ZęlinosF
Bažnyčią? -j

9) Kokioj kalboj buvo Nau ’• 
jasis Testamentas (Šv. Raštas) j

10) Iš k<> galima pažint žu 
vų amžių?

Atsakymus siūsti «Jaunys - 
dės Aidas» Caixa postal 371'. 
Arba įteikti V. Navickui.

LINKSMIAU

Turi laiko
Tamsta žinai, kad alkoholis • 

priklauso prie paleng
va žudančių nuodų, sako gy
dytojas pacijentui.

— Taip, pone daktare, bėt ? 
aš turiu laiko. :
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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 Atichieta, 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.

i'

Pirkimas pirkimui' nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

S

Jeigu peikia statybai medžiagos, 
.4

indų ir Ifitų reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

?•

LAPIENISÍ & JAKUTIS LTDÁ
V

ssofflmHOHHH
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
uui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galimą 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvę 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, iutbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 626 -- São Paulo

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

g PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA - S. PAULO

W VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
H NAUJANYB1Ugg
||Į Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
m jvairių daiktų dovanoms, Įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

B ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Fê ui> m m m m iii m m m m m mm m m m un mimm miihiibfin m <m mm m mun m mim mimim m mutiniu muilinu n?

i ESCRITÓRIO «ViLA ZELINA» I 
I IRMÃOS BAUZIS !
=' . E.
== ‘ Registrado no C. R. C. eob o n.° 551 =•

i Pra(?a $ãQ José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo g
| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
| Distpat. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
È - =•

uh u n n n » P m m m n n n 'ii m m m m n nm 11 » m n u !u* n m *»n w m m m >m upių ihw'ihwih m muii iiirtiiaj

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

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

PRANAS & GIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis^ 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

mMMum
- LAPOS lietuviams prane 

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

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mu veidrodis?

— .bendradarbiauk joję 
prauesdunias visas naujienas 
iš savo apsunkės, miesto ar

t BBBBBBBBBBBMBB»BBDBBBBBBBBBB8BU. U DB B B ■ BBB <■ ■ «V B BBBB BB B B ■■ B B B ,B B B ■ ■ B ■ B M B B » B 8 B ■ IB ■ B BBBB II B B ■ ■■ B

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VAKDENr L I N D O Y /•

IKMÁCJ CARCOI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vien balsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 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.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas:' Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936

yra gerti alus MOSSORO,;

Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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Šį penktadienį, rugsėjo m. 
7 d. šimtai lietuvių vyksta 
autobusais ir privačiais auto 
mobiliais į São Bernardo par 
ką, kuris yra tuojau už V. 
Jasiulionio Churrascaria Ju
rų batu bá Kaip į ten nuvyk 
ti pasiskaitykit 5 laikraščio 
puslapyje įdėtą paaiškinimą 
ir žemėlapį.

— Rugsėjo m. 14 d. 20 vai. 
Vila Zelinoje šaukiamas l'e- 
tuvių kultūrinės radijo pro
gramos finansų ir programos 
komisijų pasitarimas svarbi 
ais reikalais Atskirų prane
šimų komisijų nariams nebus 
siunčiama.

— Rugsėjo mėn. 5 d. kartu 
su rusais išvyko viena kita 
ir lietuvių šeima «plačiojon 
proletarų» tėvynėn. Tarp jų 
ir Petro Pilipavičiaus šeima 
Išvyko pamatyti ir įsitikinti 
kaip iš tikrųjų ten atrodo, 
nes turiemie us faktams apie 
padėtį krašte netiki. 'Tik gai 
Ja, kad į proletariška «rojų* 
kaip ir j Dantės pragarą, kas 
įeina, neturi daugiau vilties 
grįžti į laisvą pasaulį

— Rūgėjo m. 2 d lietu
vių kultūrinėj programoj, per 
radio Nove de -lulho. 14 vai. 
solistas K. Ambrozeviėit.s sū
ri linavo keturi is dainas. 'Ju
lių akompanavo Rita Sprogis. 
Perdavimas buvo geras l’ra 
nešėjais jau kelintas sekma 
riienis yra mokytoja Aldona 
Nadolskytė ir Nardis Anta
naitis

- Gaunami iš išvykusių 
anapus geležinės uždangos 
laiškai rodo, kad ne taip ra. 
do ir netaip yra, kaip tikėjo 
ši. Kaikurie net atvirai savo 
nepasitenkinimą parašo

— Iš Brazilijos’ dėvėti dra 

Escrííório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CANTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rnionuo-e. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam Įvairaus pobūdžio kontraktus ir iii pasikeiti* 
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingis informacijas

Rua Taquari, 19 - s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

Dantų chirurgas •

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR ’

t

bužiai Lietuvon neapsimoka 
siųsti, nes muitas toks 
brangus, kad už sumokėtą 
muitą galima naują nusipirk 
ti. Kas kita iŠ tų kraštų si
ųsti, kur yra rusų atstovybės 
jose galima apmokėti visą 
muitą. Gavėjui nieko nerei 
kia primokėti.

- Šį šeštadienį Vila Zeli
noje, 17.30 vai. sumainys žie
dus, Bronė Jolanda Smalins- 
kaitė su Ljubomir Pjevack. 
Vaisęs bus gimnazijos salėje.

— Aldona Masytė, būvusi 
ilgametė L. K. Bendruomenės 
choristė, dabar g.vvenanti Ka 
nadoje. šį mėnesį stos prie 
altoriaus žiedų sumainyti.

— Šiandien, ketvirtadienį 
20,30 vai L. K. Bendruome
nės choro ir ateitininkų tau
tinių šokių grupės dalyvauja 
pasaulio tautų liaudies melo
dijų koncerte, kurias išpil
dys akordeonų orkestras, su
darytas iš šimto akordeonis
tu Lietuviai pasirodys su tau 
tiniais šakiais minėtam orkes 
trui grojant.

i'EMERIO, ŠEIMININKĖS!

Lietuviškos Muzikos Pusva
landis.‘‘Tėvynės Garsai” kvte 
čia visas šeimininkes atsilan 
kyli į nemokamus kurs u s 
“Cabeça Branca", kurie pra 
sides šio mėnesio i7 dieną 
\ ila elos mokykloj, 8 vai. 
vakare

— Rugniūčio mėn 3 d. mi 
rė Pranas Sabaliauskas. 60 
rn amžiaus kilės iš Vilkijos 
b'.ivm km . Paiiko nuliūdime 
t’-is dukteris ir sūnų

- Rugsėjo mid vila Ze 
linoje mirė Konstancija Me- 

lifcnienė-Žūklytė, 78 m. am
žiaus, kilusi Aleksandravėlės 
parapijos, Obelių valsč. Nu
liūdime paliko dukteris: Emi
liją Vainauskienę, Stefaniją 
Šapokienę, sūnų Stanislovą, 
kuris šiuo metu su šeima laa 
kosi Šiaurės Amerikoje, žen
tus, marčią anūkus Palaido
ta Lapos kapuose. Septintos 
dienos mišios egzekvijos 8 
d rugsėjo 8,30 vai. Vila Želi 
noje Gimines ir pažįstamus 
kviečia atvykti į pamaldas.

— La'škai: Bučioniui, V. 
Skripkai, H. Labuekui. J. Sa 
viekui, N. Vinkšnaitytei, V, 
Vaikšnorienei, -J. Kaupui, -I. 
Seliokui. P Ambrozeviči i>, 
V. Kutkai. kun. A. Miliui, AI. 
Boguslauskui.

— Rugsėjo m. 1 d. kun J. 
Kardauskas persikėlė į Cami 
lopolo, Santo Andrė vysku. 
pi joj, parapiją kurios perduo
ti atvyko pats Santo Andrė 
vysk. Dom Jorge lydimas ku
rijos kanclerio kun. K. Mili
ausko Į iškilmes buvo atvy
kę nemaža ir lietuviu iš V. 
Zelinos, Mokos, Parque das 
Nações S Andrė vyskupijoj 
darbuojasi keturi lietuviai ku 
nigai: Kun. V Kavolis, B Te 
resinha klebonas, kun Al. Ar 
minas, Mana klebonas, kun. 
J Kardauskas, Camilopolo 
klebonas ir kun. K. Miliaus
kas vyskupijos kanc’eHs.

— Yra paieškomas Povilas 
Šeškas, kitados gyvenęs V. 
Zelinoje :r Vila Prudentėje. 
Jis pat” arba apie jį žin^ntie 
ji prašomi pranešti «Mūsų 
Lietuvai».

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

dé

MARIO GER
RU\ PA E RAI'OSO. 3?; 

tem sempre em est< q"e 
Lã penteada 2/32 e /16 
Lã c irdad-i 1/14 e 1/15 
pelos melhores preços

wajKaBnMMumwHMiKMMa .- «rwnrsr~i . iitjt—:nn~mr-.- —r r« i w fr i ■
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SIUVYKLA “GÜERRIERO”
Vytaliano Guerriero

[•>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

WTOHII mr »UI III ..um» II ■mmiMiiniii win ■» - ■*^«••*111 .o-MTVTn.-r.. ... _ ,mat

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

Vih Zel ina - 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 Anchetos be entrados

LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Genė Meldimas, duktė Anelės Deveikytės ir Silvo Meiduno* 
sumainys žiedus su Moacyr F. Zamith, rugsėjo mėn. 9 d. 
16 30 vai šventos Cecilijos bažnyčioje Svotais bus jaunosios 
globėjai Jonas ir Monika Deveikiai. Po šliūbo svotai 
jauniesiems ir svečiams ruošia vaišias. Jauniesiems lai 
Kingų metų.

— Lietuvių bažnyčia V. Ze 
linoj pasipuoš keturiais nau
jais vitražais spalvuota s lan 
gaiš: šv. Mikolo. (Greimo S. 
Miguel auka), šv. Cecilijos 
(L K. Bendruomenės choro 
auka), šv. Jono ir šv Petro.

— São Paulo lietuviai dau 
giausia metasi į tekstilę Pa- 
sižvalgtis po S Paulo mies 
ta ir priemesčius, imant spe 
cialybėmis bene daugiausia 
lietuviu dirba tekstilėje. Ga 
na daug jau yra dirbančių sa 
varankiškai. turinei t savo 
dirbtuvės ir gana nemažas su 
keliais desėtkais darbininkų.

Mezgyklos Démesioll!
Ver pyk’a

MARIO GER
RUA PALRE RAPOSO, 377 

turi nuolat sandėly vilnoniu 
siūtų t po

Lã nentetda 2/32 r 1/16
Lã cardads 1/U i- 1/15 
'.ainos labai :«r'e ir, am O*

Tekstilės išdirbiniams rinka- 
visuomet būs didėlė

— Sąryšyje su Brazilijos 
Nepriklausomybės švente šia 
«M L» numeris išėjo anks
čiau, ketvirtadienį.

LURDE PAGIJO NICOS KO
MUNISTU VADAS

Louis Olivari Nic »s komu
nistų šefas, nusiau paraližuo 
tas, tapo išgydytas stebnklin 
goie Lurde, kur apsireiškė 
Panelė Švenčiausia. Bet jo 
«draugai nenori tuo tikėti:

Kai jam, L. Olivari, ligoni 
rėš kape jonas patarė vykti
Lurdan, jis patraukė oečiaig- 
ir pastkė, kad į nieku rieti 
kis-. Bet žmona jom patarė 
-vykti Jis sau pagalvojo, kad 
ten vykdamas nieko nenra 
ras Ir tikro įvyko stebulę, 
las. Isimaudes staigi pagijo^ 
Šįjvykė tyrė 20 gydytojų.: 
Draugai kcmiinistai jį aplei 
<!•>. nė o .mi.vihí netiki į 
stebiiKl'is iac:aii fikta- yrą 
faktu-

\\:o 1896 m. ligi 1956 yra 
tūkst nė,t i pagijimu Lurde y. 
ra įvynę tači i.i stebuklingais 
pagijimais ilg šiol yra pripa 
žinta tik 50 atsitikimų.

(pabaiga iš 3 pusi) ‘'

46) Jočys Rapolą*, dirbąs 
K ei ti Valdyboje ,'j’au ragėje.,.
47) Tamošauskas,' Petras įlr
48) l’am iš tusKieųe Rozaliją.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi , atsiliepę 
CONSULADO D A L1TUANÍA, 
Rua Dom Jose de Barros, 1,6,8 
5’ andar, Caixa postal 7249, 
São Paulo, Brazil. .

SIUVĖJAS ’
POVILAS AMBRAZEVIČIUS 

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 

(prasideda iš Av. Zelina, 595)

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konfeųltorija yra Vila Zelinoje. Avenida Zelina, 752

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 ;.gą 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Spaliaus mėn. 13-14 dienomis V. Zelinoje bus

DIDELIS KERMOŠIUS
—---------------------------------------- h

•4 -L - ’ S '

Kermošių prašomi paremti fantais, (pręndo- 
/mis). Is anksto kviečiami visi dalyvauti.
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