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Dariaus ir Girėno - lietuviu
išeiviu diena

1934 m., Kaune, Pasaulio 
Lietuvių Kongreso metu, Da
riaus ir Girėno žuvimo die
nų, buvo nutarta laikyti lietu 
vių išeivių diena. Prieš karą 
ypač Pietų Amerikoje, lietu
viai šią dieną iškilmingai mi 
nėdavo. Į minėjimus susirink 
davo daug lietuvių.

Lietuvių diena, kaip ji va
dinama Amerikoje ir Kanado
je, yra visų lietuvtų solidaru 
mo, vienybės ir ryžtingumo 
diena.

Vienybė ir solidarumas nie 
kad taip nebuvo reikalingas 
kaip šiuo. Tėvynei tragišku 
metu. Kova už Lietuvos išlais 
vinimą ir lietuvybės išlaiky
mą yra plačiausia bazė visi 
ems lietuviams, visų ideologi 
nių ir politini} įsitikinimu

Lietuvių išeivių diena turė 
tų išsiskirti iš visu kitų minė 
jimų Jį turėtų būti tikra visų 
lietuvių šventė, kuri įstengtų 
sujudinti jau Saistančias lietu 
viškas širdis ir sutraukti lie
tuvių iš tolimiausių apylinkių. 
Amerikoje ir Kanadoje lietu 
vių dienos sutraukia daug žmo 
nių Kad išeivių diena galėtų 
būti tokia, apie kurią čia ra
šoma, žinoma, reikia iš anks 
to prie jos ruoštis, sudarant 
smulkią programą.

Jei Vasario 16 to ji dalinai 
yra skiriama svetimšaliams 
•supažindintu su Lietuva, tai 
lietuvių išeiviu diena, turi būt 
specialiai lietuviams ir lietu
viškoms problemoms skiria
ma

Darius ir Girėnas, kaip jie 
rašo savo testamente", savo 
skridimą skyrė Lietuvai. Jie 
gyvendami anapus Atlanto 
lietuvio išeivio gyvenimu ne
užmiršo savo Tėvynės Dole 
ris ir amerikoniško gyvenimo 
patogumai neatšaldė jų lietu
viškų širdžių. Tėvynės garbei 
jie skyrė ne tik savo sutau
pąs, įsigydami plieninį oro 
“Lituanica”, bet ir savo gyvy 
bes. Lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvos laisvinimo darbas

Brazilijoje
Vietinė spauda rašo apie 

ruošiamą rugsėjo mėnesį ge
neralinį streiką S. Pauly ir 
Rio de Janeire. Streikuos nio 
šiasi õOO tūkstančių fabrikų 
darbininkų ir tarnautoju. Di
džiausią streikininkų dalį su
darytų tekstilės darbininkai 
200 tūkstančių, metaluržikos 
100 tūkstančių, batsiuvių 30 
tūkstančių, statybos darbinin
kų 10 tūkstančių, grafikų . 25 
tūkstančiai ir 4(1 tūkstančių 
bankų tarnautojų

Streikininkai siekia uždar 
bių pakelinio. Tačiau esamo 
se sąlygose industrijai pakel 
ti darbininkų atlyginimą yra 
beveik neįmanoma, nes pa 
čios industrijos turi labai di 
dėlių sunkumų bankams ne
duodant paskolų.

Tuo tarpu federalinė vyriau 
sybęMš Banco do Brasil pas 

reikalauja irgi aukos. Anapus 
geležinės uždangos pasiliku 
šieji ant Tėvynės aukuro dar 
ir šiandien deda ir laisvės ir 
gyvybės auką. Iš laisvame 
pasaulyje gyvenančių Lietu
vos laisvinimo darbai nerei 
kalauja nei laisvės, nei gyvy 
bės aukos Laisvinimo veiks
niai prašo, kad kiekvienas.

kyrė 200 milijonų kruzeirų 
būsimos sostinės, Bra-ilia, ur
banizacijos reikalams

Brazilijos ekonominio gyve 
nimo perspektyvos yra tam
sios. Šitokiais momentais kraš 
te galima laukti visokių neti
kėtinumų, net diktatūros.

Argeotinoje

Liepos m. 28 d. bus renka 
mas naujas steigiamas seimas 
kuris turės kraštui paruošti 
naują konstituciją Rinkikai 
pasidalinę į tris; dalis Vieni 
eina su dabartine vyriausybe 
kurio< f r ešakyje stovi gene
rolas Aramburū. Kitam fron
tui vadovauja radikalistų va
das Frondizi. Trečią frontą 
sudaro poronistai. Bet. jų par 
tija paskelbta kaipo nelegali 
ir daugumus vadų yra už

daryti kalėjimuose, todėl ir 
savų kandidatų išstatyti nega 

dirbantis lietuvis Lietuvos lais 
vinimui per metus paaukotų 
savo vienos dienos uždarbį. 
Deja nevisi ir šią menką pa 
reigą atlieka. Arba tiesiog 
yra sunku suprasti, kaip sun 
kiai yra į lietuvišką išeiviją 
įsimetusi (ypač Amerikoje) 
susiskaldymo manija ir nesu 
radimas vienos bendros kai 
bos Lietuvos laisvinimo fronte.

Gyvenimas iškelia lietuviš 
kai išeivijai kasdien naujų už 
davinių, naujų problemų, rei 
kalu. Juos spręskime Dariaus 
ir Girėno testamento dvasioje

— Užpuolimu ant Ame 
rikos atveju įvairios a- 
mekonų bazės svetimuo
se kraštuose turi teisės 
veikti savarankiškai, be 
centro vyriausybės parė 
dymo. Reiškia, sužinoję, 
kad nišai puola Ameriką 
visos Amerikos bazės au 
tomatiškai pradeda Rusi 
jos bombardavimą. Šitas 
potvarkis yra esąs duo
tas todėl, kad kariais su 
bombardavus vyriausy
bės būstinę ir užmušus 
žmonės, fronte neįvyktų 
pakrikimo.

Nesenai Amerikoje bu 
vo įscenizuotas puolimas 
ir taip pat gynimasis. 
Pats prezidentas heliko- 
periu, gavęs pranešimą 
apie priešų lėktuvų arti- 
nimąsi, skrido į iš anks 
to numatytą apsaugos 
vietą

- Ir satelitiniuose kraš 
tuose pradėtas komunis 
tų partijos valymas. Pir
moji eilėj pasirinko Bul 
garija. Ministerių kabinę 
to vicepirmininkas ir po 
litbiuro narys G e o r g i 
Čankov atleistas iš able 
jų pareigų. Anot komu
nistų spaudos pašalinta
sis esąs prieš partijinis 
žmogus. Nereikės ilgai 
laukti, kad tie, kurie ki
tus pašalina, bus patys 
pašalinti ir laikomi parti 
jos priešais. Jau tokia 
revoliucijų logika, prade

Stepas Darius - Stasys Girėnas dant nuo prancūzų revo
liucijos ligi paskutinių įvy.

Ii Peronistų slapta vadovybė 
savo nariams įsako mesti tuš 
čius balsus Nebalsuoti už jo 
kj sąraša Šie rinkimai paro 
dys Argentinos visuomenės 
nusistatymą, o ypač kiek tu 
ri pasekėju Peronas Žinoma, 
peronistai neturi teisės vesti 
propagandos ir jų pasireiški
mo galimybės dekretais yra 
suvaržytos. Bet vis tik dabar 
tinė vyriausybė daugiausia bi 
jo ne kurios kitos grupės* bet 
peronistų. kurie daugiausia 
pasekėjų turi darbininku ei
lėse. Peronas darbininkams 
yra sutekęs daug previlegijų 
Argentb os rinkimais domisi 
ir užsienis.

ŠI SEKMADIENI VISLI DARIAUS-GIRĖNO 
. Minėjimą Vila Zelinoje.

Nusiginklavimo konferencija 
Londone

Atsidūrė mirties taške. A- 
merikonai siūlo komisijos dar 
bus kuriam laikui sustabdyti, 
nes bijoma, kad pasitarimai 
gali visai nutrūkti.

— Amerika savo sąjunginiu 
kus aprūpina atominiais gin
klais ir bombomis. Septintoji 
armija stovinti Korėjoje taip 
pat paskutiniu metu buvo ap 
ginkluota moderniais ginklais.

— Amerikos vyriausybė su 
mažino kariuomenę šimtu tū 
katančių vyrų Iždas sutaupys 
200 milijonų dolerių.

Vengrijoje dar tebešaudo- 
mi prieškomunistis elementas. 
Bijoma naujo sukilimo.

Rusijoje

Padėtis išryškėjo ir bent 
laikinai nusistovėjo. Kovą 
tarp komisarų laimėjo Kruš 
čiovas žadėdamas maršalo Žu 
kovo. Žukovas įėjo į komu
nistų partijos centro komite 
tą. Kariškiai pasirinko Kruš 

čiovą, o ne Malenkovą ir dra 
ugus, kadangi prie Kruščiovo 
kariuomenei bus lengviau ąt 
sipalaiduoti nuo politrūkų

Maršalas Žukovas, anet 
prez. Eisenhowerio yra įsiti 
kinęs komunistas, bet pado
rus žmogus.

Keturi pašalintieji iš aukš 
tų partijos ir vyriausybės vie 
tų, yra išsiųsti į Kazakstaną, 
už kelių tūkstančių kilome 
trų nuo Maskvos nežymioms 
pareigoms. Politiniams prie 
šams sulikvíduotí, kaip kad 
būdavo prie Stalino, laikai 
jau yra praėję

Tiek partijos aukštą vado 
vybę, tiek į vyriausybės na 
rius, pradedamas justi liau 
dies spaudimas.

Užsienio korespondentų pra 
nešimais raudonojoje armije 
je vidaus politikos reikalu ir 
gi nėra vieno nusistatymo Pa 
vyzdžiui krašto apsaugos vi- 
ceministeris generolas Vasi
levskis nepritaria Žukovo pe 
litikai.

Naujiems įvykiams pribręs
ti reikia laiko Rusijos vidaus 
politika yra evoliucijos kely 
je Nauji įvykiai gali staigiai 
išk'lti, o kartais tik po ilges 
nio laiko galima sulaukti štai 
gmenų.

Vėl sklinda gandai apie ga 
limą netolimoje ateityje susi 
tikimą maršalo Žukove su A- 
merikos krašto apsaugos se
kretoriumi Wilson. Prez. Ei
senhower tokiam susitikimui 
pritariąs. Gal kariškiai grei
čiau susitars negu diploma
tai. 4

— Visame pasauly šiuo me 
tu yra virš šimto milijonų au 
tomobilių. 63 nuošimčiai prf 
klauso Siaurės Amerikai. Jei 
dabartiniu greičiu bus ir to 
liau fabrikuojami automobi
liai, tai 1970 m. pasauly bus 
200 milijonų automobilių.

— 12 d. rugpjūčio S. Pau
ly, pirmą kart po karo’atvyks 
ta vokiečių opera. São Pau 
lo mieste jie pastatys tris o- 
peras, Wagnerio, Strausso ir 
Bethoveno. Meninis lygis vo
kiečių operų yra aukštas, nes 
artistu ir dainininkų tarpe da
romą didelė atranka.

— Rusijoje siaučia karščių 
banga. Pavyzdžiui šiaurėje, a 
pie Vorkutą, pavėsyje karš
tis siekė 32 laipsnius.

— Žiniomis iš Maskvos, Bul 
ganino pozicija silpnėja. Pa 
vyzdžiui važinėjant po Čekos 
lovakija su Kruščevu, jis bu 
vo nustumtas į antraeilę vietą 
Kalbas sakė, sutartis pasirašė 
Kruščiovas. už jo nuolankiai 
stovėjo Bulganinas. Spėjama 
kad jis gali būt atleistas pensi 
jon, ar duota kitos pareigos. 
Nauju min. pirm, turėtu būti 
maršalas Žukovas.
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įspūdingas lietuviu sąskrydis Memmingene - 
Vokietijoje.

(E) Birželio 8-10 dienomis, 
per Sekmines, Memmingene j 
vyko didžiulis lietuvių sąskry 
dis, į kurj be vietos ir apy
linkės lietuvių atvyko tautie
čių ir svečių net iš Šveicari 
jos.

Iškilmės prasidėjo Sekmi
nių išvakarėse eisena iš pa 
baltiečių kolonijos į kapines. 
Eisena su žibintais darė gilų 
įspūdį. Kapinėse, pagerbiant 
žuvusius, žodį tarė kun. Dr. 
Aviža, kviesdamas lietuvius 
vienybėn ir ragindamas ištver 
ti kovoje už savojo krašto iš 
laisvinimą. Giedojo «Demos» 
choras.

Sąskrydžio dienomis įvyko 
katalikų ir evangelikų iškil
mingos pamaldos.

Pirmąją Sekminių dieną Kul 
tūros namuose buvo V.Natke 
vičiaus paskaita tema: «Mora 
line lietuvių tautos didybė*. 
Koncertinėje dalyje gražiai 
pasireiškė Birutė ir Julija E- 
retaitės (pianistė ir smuikiniu 
kė), o kitą meninę programą 
atliko Vargo mokyklos moki 
niai.

Antrąją Sekminių dieną di 
džiulėje miesto salėje «Burg- 
saal» paskaitą vokiečių kal-

ba skaitė prof. Dr. J Eretas. 
Po to, vyko koncertas su ga
na plačia programa, kurioje 
ypač gražiai pasireiškė atvy
kęs iš Romos St. Baranauskas. 
To lietuvio dainavimo menas 
ir visas parengimas padarė 
gilų įspūdį ypač atsilanku 
siems svetimtaučiams. Dar 
kartą buvo įsitikinta, kad St. 
Baranausko asmenyje turime 
didelę meninę pajėgą. Linkė
tina, kad jam pavyktų išeiti 
į platųjį pasaulį ir tuo būdu 
garsinii lietuvių vardą Gra
žiai programos dalį atliko 
«Dafnos» choras, vadovauja
mas M. Budriúno.

Sąskrydžio dalyvius VLIKo 
Vykd. Tarybos vardo pasvei 
kino URT valdytojas Dr. P. 
Karvelis. Nuoširdų sveikinimo 
žodį tarė Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas E. Simo 
naitis, pasidžiaugdamas tuo, 
kad visi lietuviai, tiek evan
gelikai, tiek katalikai gražiai 
bendrauja

Memmingene per Sekmines 
įvyko taip pat Ateitininkų sen 
draugių suvažiavimas, kuriam 
pirmininkavo Dr. Radvila (iš 
Berno).

— (E) Vis dar bėga iš so
vietinės zonos. Oficialiais duo 
menimis, per dvi paskutinės 
gegužės mėn. savaitės iš Vo
kietijos sovietinės zonos atbė 
go į Vakarų Berlyną arba į 
Vakarų Vokietiją apie 8900 
asmenų. Jų tarpe buvo apie 
1800 jaunuolių ligi 24 metų 
amžiaus.

Pastarosiomis savaitėmis į 
Vak. Berlyną atbėgo ir papra 
šė azylio teisės trys Rytų Ber 
lyno universiteto profesūros 
nariai, jų tarpe veterinarijos 
fakulteto dekanas prof Dr. 
Schuetzler ir maisto higienos 
instituto direktorius prof. Dr, 
Bergmann.

— (Elta) Anglijos lietuviai 
reikalauja Lietuvai laisvės. 
Birželio 8-10 d d Londone į- 
vyko Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjungos metinis skyrių 
atstovų suvažiavimas, o Sek
minių pirmą dieną, o birželio 
9 d. Lietuvių Sodyboje neto
li Londono, buvo atvęšta tos 
pat sąjungos dešimtmečio su 
kaktis. Ta proga ten buvo 
pašventintas naujai pastaty
tas lietuviškas kryžius - Rū
pintojėlis, padarytas pagal 
dipl. inž. arch. A. J. Daugino

projektą.
Iškilmėse dalyvavo keli šim 

tai lietuvių, suvažiavusių iš vi 
sos Anglijos Esant gražiam 
orui, pamaldos buvo atlaiky
tos po atviru dangumi, po to 
sekė iškilmingas aktas, o po 
pietų tautinių šokių dviejų gru 
pių pasirodymas ir bendras 
pasilinksminimas.

Suvažiavimo oficialioje da
lyje buvo išrinkta nauja są
jungos valdyba, Lietuvių Na
mų akc. b vės direkcija, ir 
priimtas planas ateities veik
lai. DBLS-gos valdybon išrink 
ti: pirm M. Bajorinas, nariais: 
kun. P Dauknys, J. Vilčins
kas, S. Nenortas, T. Grikinas, 
F Neveravičius ir P. Bende
rius.

Suvažiavimas, išklausęs pra 
nešimą apie tarptautinę padė
tį, vienbalsiai nutarė kreiptis 
į D Britanijos min pirminin
ką su specialiu raštu, kuria 
me Jos Didenybės vyriausy 
bė yra prašoma, kad: 1) Gali 
mose derybose su Sov. Sąjun 
ga, butų primygtinai reikalau 
jama, kad Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų laisvė ir nepri 
klausomybė būtų atstatyta; ir 
2) būtų pasiruošta prie pirmos 
progos iškelti pavergtųjų Eu

St. Pamalaišietis

Apie žuvusius sakalus
Kregždė neskrenda Atlantu, 
Vandenynas toks žiaurus. 
Bet lietuvis užsimojo — 
Visos užtvaros sugrius.

Audros ūžauja ir staugia...
Drąsiai, Steponai, Stasy! 
Jei sparnai jaunam išaugo, 
Debesų svetys esi.

Paviliojo daug Atlantas, 
Nugramzdino į gelmes! 
Bet mus vadas Kristaforas 
Į žalius laukus išves.

Vandenynas nusijuokia.
Audra šėlsta staugdama.
Sakalais erdve jie suokia, 
Blykšta mariu toluma.

Nebetoli, nebetoli
Mūsų žemė mylimoji 
Nugalėtas vandenynas 
Ir bangoms «sudieu» jau moja.

Ei, pirmyn, pirmyn, į priekį!
Lekia sakalas plieninis.
Toli vandenis palieka, 
Lupos Lietuvą jau mini.

O audra vis staugia, ūžia
Ir migla aplink tirštėja.
Ir nejaugi mūsų Kelią
Piktos laumės užkerėjo?...

Ir palinko senių galvos, 
Ir jaunų nusviro;
Netoli gimtinės žemės 
Žuvo narsūs vyrai.

BRAZILIJOS PREZIDENTAS 
UŽ PRIVAČIĄ INICIATYVĄ.

Liepos m. 9 d. S Pauly la n 
kėši Brazilijos prezidentas 
Juscelino Kubitschek. Tarp 
kitų klausimų spaudos atsto 
vai paklausė ar jis yra priva 
čios iniciatyvos Šalininkas, ar 
valdžios organizuojamų kom 
panijų. Prezidentas aiškiai pa 
sisakė už privačią iniciatyvą.

— São Paulo. Metereologi- 
jos stočių pranešimu, iš pietų 
artinasi didelė šalčio banga

— Žiniomis iš Rusijos, šiau 
rėš poliuje, saloje vadinamo
je Naujoji Žemė, šiais metais 
taip atšilo, kad net gėlės pra
žydo, ko beveik niekad ten 
neatsitikdavo.

- Amerikos karo laivai vi 
są savaitę stovėjusieji Rio d® 
Janeiro ir Santos uostuose iš 
plaukė Trinidad salos linkui. 
Kaikurie šių laivų apginkluo
ti pačiais modęrniškiausiais 
ginklais - raketinėmis bombo 
mis

-- Brazilijos Bolivijos pre 
kyoinės derybos sunkiai vyks 
ta. Peržiūrima ir 1938 metų 
sutartis, sulig kurios Bolivija 
yra leidusi Brazilijai naudoti 
naftos šaltinius esančius prie 
Brazilijos rubežiaus. Del šios 
naftos koncesijos paskutiniu 
metu kilo nevienodas sutarties 
aiškinimas. Šiuo reikalu Boli 
vijos sostinėje vyksta dery
bos.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPauiO PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»
Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Gali užsira

šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 

Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

Liūdnas garsas per pasaulį 
Plaukia ir nuplaukia.
Sakalai miškuose žuvo, 
Laimės nesulaukę.

Vėjas skrisdamas siūbuoja
Medelius iš tyko.
Lietuva abiem nupynė 
Po garbės vainiką.

— Neužilgo prasidės preky 
binės derybos tarp Sovietų 
Rusijos ir Vakarų Vokietijos.

— Į nusiginklavimo konfe
renciją niekas daugiau jokių 
vilčių nedada. Ji pasmerkta 
nepasisekimui. Ją tik stebuk 
Jas tegali išgelbėti.

ropos valstybių - jų tarpe Lie 
tuvos - bylą Jungtinių Tautų 
asemblejoje, tikslu sumobili
zuoti pasaulio viešąją opiniją, 
kad per tarptautinį politinį, ū 
kinį ir moralinį spaudimą Sov 
Sąjunga būtų priversta ati 
traukti iš pavergtųjų kraštų 
savo kariuomenę, taip kad tuo 
se kraštuose tarptautinėje kon 
trolėje, galėtų būti vykdomi 
laisvi rinkimai.

F rri1 lt. . r.. r-u* L.Tg-

— (E) «GARSUI» 40 metų. 
S. m. gegužės 17 d. suėjo 40 
metų nuo LRKSA organo, sa 
vaitrašeio «Garso* jsisteigimo- 
Jo pirmuoju redaktorium bu
vo Julius Kaupas (vėliau Lie 
tuvos Banko direktorius), po 
jo Leonardas Šimutis (dabar
tinis dienraščio «Draugo» vyr. 
redaktorius), o dabar yra Ma 
tas Zujus, kuris savaitraštį 
redaguoja nuo 1926 metų. 
«Garsas* eina Wilkes Barre, 
Pa.

— Kaganovičius būsiąs pas 
kirtas vienos statybos kompa 
nijos direktoriumi. Molotovas 
dirbrąs prie užsienio reikalų 
rain isteri jos kai po ekspertas. 
Gi Čepilovas būsiąs paskirtas 
kurioje nors mokykloje eko 
nomijos profesoriumi.

SKAITYK IR PLATINK

“MŪSŲ LIETUVA”
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įvairus pasiūlymai Baltijos ir Pabaltijo 
Neutralizacijos klausimais.

(Elta) «Eltos Informacijų» 
bendradarbio pranešimu iš 
Helsinkio, atvykę į Suomiją 
savaitės vizitui Bulganinas ir 
Chruščiovas barę apgyvendin 
ti ištaigingoje viloje, kurią 
Sovietams pavedė turtingas 
kino teatrų savininkas Arvo 
Himberg, buvęs Latvijos gar
bės konsulas Helsinkyje. Kol 
Latvija dâr buvo nepriklauso 
ma, konsulas Himberg mėgda 
vęs savo krutinę puošti latvių 
ir kitais «buržuaziniais» ordi
nais, kurių jis, žinoma, savo 
dabartiniams svečiams nede
monstravo.

Kartu su Chruščiovu ir Bul 
ganinu. į Suomiją buvo atvy
kęs ir Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris Gro 
myko. kultūros ministeris Mi 
chailovas, valstybės saugumo 
tarnybos viršininkas Sierovas 
(žinomas 1941 m Lietuvos trė 
mimų organizatorius) ir eilė 
Maskvos pareigūnų Suomių 
plačioji visuomenė tą apsilan 
kymą stebėjo santūriai, gali 
ma «akyV net šaltai Būta net 
tokio atsitikimo, kad Suomi
jos profsąjungos, švęsdamos 
savo 50 metų sakaktį, j patį 
iškilmingąjį parengimą olim
piados aikštėje sovietų svečių 
visai nepakvietė, o kai jie vis 
dėlto atėjo nekviesti, juos iš
kilmių rengėjai savo sveiki
namoje kalboje nė neminėjo 
Visiems buvo aišku, kad tai 
buvo savotiška antisovietinė 
suomių demonstracija, kaip' 
pranešė DPA

Ryšium su maskviečių vizi 
tu Helsinkyje susirinko šim
tai užsienio spaudos atstovų 
kurie laukė iš Chruščiovo vėl 
kokiu nors «pareiškimų» Jis 
jų ir nesigailėjo Pirmiausia, 
pakartotinai pagyrė Suomijos 
vyriausybę, kad ji laikosi drau 
gystės su Sovietų Sąjunga, 
linijos ir statė suomius pavyz 
džiu k tiems Bet Chruščiovas 
nuėjęs ir dar toliau. UP ir 
DPA žiniomis iš diplomatinių 
sluoksniu Helsinkyje,

Maskva siūlanti neutralizuo 
ti Batí jos jūrą, kad joje k a 
ro metų negalėtų operuoti 
jokie karo laivai Tam tiks 
lui turėtų būti sudaryta neu 
tralizacijos sutartis tarp So 
vietų Sąjungos, Suomijos, 
Švedijos, Danijos, Lenkijos, 
Vokietijos federalinės res
publikos ir Vokietijos de
mokratinės respublikos.

Suomių užsienio reikalų mi
nisterija paskelbė tokio pasiū 
lymo dar negavusi. Yra visi
ems aišku, ko Maskva siekia: 
Šiaurės Europos valst\ biu neu 
tralizacija išjungti tuos kraš
tus (ypač Daniją ir Norvergi 
ją, NATO karinei organizaci 
jai priklausančius) iš Vakarų 
gynybos sistemos. Bet prane 
Šimai iš Helsinkio teigia, kad 
net ir suomiai į visus panašius 
Maskvos planus žiūri gana 
santūriai, nors jie patys tąją 
neutralizaciją praktiškai jau 
vykdo, korektiškai pildydami 
savo sutartis su Sovietų Są
junga.

Pasisakymų Baltijos erdvės 
klausimais pastaruoju metu 
būta ir daugiau. Žinomas JAV 
senatorius Knowland dabartį 
nis ręspublikos frakcijos va
das parašė užsienio rei
kalų ministeriui Dullesui laiš 
ką, kuriame siūlo No rvegiją 
eventualiai atleisti iš Siaurės 
Atlanto gynybos organizaci
jos ir sutikti su to krašto 
neutralizacija,

jei Sovietų kariuomenė pa 
surauktų iš Vengrijos arba 
jei pasitrauktų iš Pabaltijo 
kraštų Vėliau tokiais «mai 
nais« būtų galima neutrali
zuoti ir kai kuriuos kitus 

kraštus, pvz , Sovietų pasi 
traukimą iš Lenkijos kom
pensuoti Graikijos neutrali 
zacija ir panašiai.
Dėl šito Knowlando pasiūly 

mo JAV užsienio reikalų mj- 
nisteris Dulles pareiškė, kad 
tai netinkamas projektas. Jo
kio laisvojo pasaulio krašto 
nesą galima priversti atsisa
kyti nuo kolektyvinio saugu 
mo sutarties, kuriai tas kraš 
tas nori priklausyti. Ir Norve 
gijos užsienio reikalų ministe 
ris Lange pasisakė prieš tokį 
pasiūlymą, kurį pavadino ne 
apgalvotą. Būtų keista, jei ši 
taip būtų disponuojama kito 
kito krašto užsienio politika, 
pasakė Lange

JAV yra susidariusi vokie
čių kilmės amerikiečių orga 
nizacija «Amerikos taryba Vo 
kietijos apjungimo reikalams» 
kuri paskelbė 8 punktų pro
gramą. Juose reikalaujama 
laisvų rinkimų visose Vokie 
tijos dalyse, bendro parlamen 
to ir tokios Europos saugumo 
sutemos, kad Vokietija būtų 
atleista iš NATO karinės są 
jungos, o Lenkija ir Čekoslo 
vakija iš Varšuvos pakto Bū 
dingas G punktas, kuriuo rei 
kalaujama atitraukti visas sve 
timas kariuomenes iš Vidurio 
ir Rytų Europos kraštų.

Baltijos erdvės ateities klau 
simai tokiu būdu pasidaro vis 
didesnių tarptautinių diskus! 
jų objektu.

Choro Vakaras
Lie os m 13 d Liet KaL 

Bendruomenės choras Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje, su 
iiiošė vakarą, kurio progra
moje buvo vieno veiksmo ko 
mediją «Uošvė į namus taikos 
nebebus» Pačio veikalo turi
nys paimtas iš realaus gyveni 
mo ir įvilktas, gana vykusiai 
į komedijos rūbus, žiūrėtoja 
ms lengvai suprantamas ir pa 
traukiantis Vaidinimo metu 
nuobodžiauti, neteko, nes ko 
miškų momentų buvo gausu 
ir juos artistai perdavė labai 
gerai. Publikos susidomėjimą 
rodė didelė tyla ir komiškais 
momentais stiprus juokas.

Artistų didesnė dalis, kaip 
Jonas Bagdžius, Monikas Jo-

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj

Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams 
gros gera muzika, kuri patenkins ir jaunimą ir senimą. 
Šokių metu lošimai — loterija gražių ir brangių fantų. 
Nepraleiskime šios progos pasilinksminti, susitikti su 
pažįstamais ir maloniai laiką praleisti savųjų tarpe prie 
turtingo bufeto. -

Rugpiúcio mén. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

«MkiPAF*
galima užsisakyti už 160 cinz pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

1957 metais Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituanią, 67 — 
Moóca rengia puikų

Juozas Paukštelis

Garbingai žuvusiems lakūnams
Argi ne jūs per platųjį Atlantą
Ereliais, broliai, skridote pas mus 
ir erdvėmis, kur vienos audros tesilanko, 
Tėvynei nešėt laurų vainikus?!

Kaip nuostabios žvaigždės aukštybių ploty, 
Su nerimu, su šauksmu sieloj jūsų laukėm, — 
Juk mes — visa tauta ereliais pasiryžom suplasnoti, 
Nes supančių vulkanų dūmai mūsų šalį niaukia..

Bet žiauriojo likimo mostas kruvinasis
Prie slenksčio tėviškės mirties kilpa, drąsuoliai, jus sugavo, 
Ir vakaruos ant palšojo dangaus išrašė, 
«Lietuvi, — žūti ar-laimėti - kelias tavo».

Nūn galvas apsitraukę gėdulingu šydu
Mes lenkiame prieš jūs — didvyriai kritę, 
Už vandenynų atneštą mums garbę, drąsą didžią, 
Už meilę Lietuvai, kuri iš Jūs padangių kelio švyti...

navičiūtė. Viktoras Tatarūnas 
yra scenos veteranai, j roles 
sugeba be sunkumo jdgyven 
ti sukurti charakteringus ti
pus Elena Rinkevičiūtė, rodos 
pirmą kart scenoje, tačiau 
tarnaitės rolę pavaizdavo be
veik be priekaištų. Irėnė Kli- 
šytė, irgi nesenai išėjusi see 
non, nelengvą Mylės rolę ga 
na patenkinamai suvaidino. 
Režisavo J. Bagdžius. Suflė 
ris N. J. Antanaitis

Lietuviška visuomenė gerai 
paruoštus vadinimus mėgsta 
ir su dėmesiu seka Linkėti
na, kad laikas nuo laiko cho 
ras pastatytų vaidinimą. Žino 
ma, veikalą reikia rinktis to
kį, kad jį žiūrėtojai suprastų 
ir artistai pajėgtų gerai su
vaidinti ubliką nervina ilgos 
pertraukos dekoracijas keiči 
ant Kuo trumpesnės pertrau 
kos. tuo geriau

Totó orkestro grojimas bu 
vo buvo švelnus. Neužgiušino 
ausų, kaip kartais atsitinka 
su kaikurių orkestrų muzika 
kad grojant nė su v kaimynu 
negali susikalbėti. Žmonių at 
silankė daug. Visi staliukai 
buvo užimti. Tvarka buvo 
gera.

Choro valdyba dirbo daug 
talkinama choristų ir necho- 
ristų. Prie dūrų uoliai tvarką

Taipiautinis krikščioniško- 
sios demokratijas kongre

sas São Pauly

Liepos m. 14 d. Vila Zelino 
je lietuviškų organizacijų su
sirinkime Dr Paulo de Tarso 
vienas iš krikščionių demo
kratų žymesniųjų veikėjų S. 
Kaulyje, padarė pranešimą 
apie tarptautinį krikščioniško 
sios demokratijos kongresą 
įį5. Pauly.

Kongresas įvyks rugsėjo 
mėnesį 15 22 dienomis. Posed 
žiu vieta Parque Ibirapuera 
Tikimasi iš įvairių kraštų su 
laukti apie 150 atstovų. Kadan 
gi kongresas vyksta Pietų A- 
merikoje, tai viena kongrese 
nepagrindinių temų ir bus 
apie Pietų Amerikos ekominį 
socialinį bei politinį gyveni 
mą Krikščionys demokratai 
nori mesti Pietų Amerikos ap 
jungimo idėjas ekonominėje 
srityje, kaip panašiai yra pa 
padaryta Europoje su Plieno 
ir Geležies Bendruomenė, su 
bendra, be muito rinka. Pietų 
Amerikai priėjus prie pana
šaus susitarimo ir bendradar 
biavimo, pietų kontinentas 
įgautų daug didesnio svorio 
ir tarptautinėje politikoje.

Kitas svarbus klausimas, 
tai pudėtis anapus geležinės 
uždangos.

Kadangi numatytos kongre 
se svarstyti temos yra visiems 
ir svetimšaliams Brazilijoje 
gyvenantiems įdomios, tai kon 
greso organizatoriai nori su 
eiti kontaktan su įvairiomis 
svetimšalių kolonijomis

Kongreso metu yra numaty 
ta išvyka už miesto kur 
nors. Ten bus atlikti įvairūs 
folkloriniai numeriai tiek Bra 
zilijos, tiek kitų tautų.

Dr. Paulo de Tarso kvietė 
ir lietuvius šioje programoje 
dalyvauti su tautiniais šokiais 
ir dainomis.

Iš lietuvių pusės buvo pa

palaikė Antanas Skrebis, Ka
zys Bacevičius, B. Latvėnas. 
Bare, rankoves pasiraitoję 
talkino choro rėmėjai J. Ma- 
telionis, J. Baužys, M. Tama- 
liūnas, V. Tijūnėlis.

Virė, kepė ir maistą paruo 
šė, be chorisčių O. Sinkevi 
čienė, J. Gudanavičiūtė.

Sekantis Liet Kat. Bendruo 
menės choro pasirodymas bus 
tai jubilėjinis 20 metų veiki
mo koncertas, spaliaus m. 
12 d. Vila Zelinoje, gimnazi
jos salėje, 

reikštas pilnas pritarimas kon 
gresui, ir sulig galimybių pa 
šižadėta kongreso darbus pa 
remti bei jame dalyvauti.

Pageidautina, kad kongrese 
kuo daugiau dalyvautų besi
mokančio jaunimo, nes kon 
grėsė iškelti klausimas yra di 
dėlės svarbos šių dienų gyve 
nime. Svarbūs ekonominiai 
bei socialiniai ir politiniai 
bus rišami krikščioniškosios 
demokratijos idėjų šviesoje.

Knygų naujienos

GINTARĖLĖ
Tolimoje Bolivijoje gyve

nanti J. Narūne išleido dviem 
kalbom atskirai, lietuviškai 
ir ispaniškai, su labai gražio
mis ir turiniui pritaikintomis 
Vlados Stančikaitės Abraitie- 
nės iliustracijomis, legendą 
Gintarėlė, kurioje pasakoja
ma apie seno žvejo penkis, 
kaip ąžuolus tvirtus sūnus, iš 
kurių trys iš karo negrįžo, 
o du žuvo jūrose. Senam žve 
jui teliko jauniausioji dukre
lė Gintarėlė, kuri vieną die
ną pamačiusi gintarą ir norė 
dama jį pagauti, su juo nu
grimzdo jūron.

Auksinė žuvytė, kuria se
nas žvejys buvo sugavęs pa
sižadėjo pranešti Gintarėlei, 
kad jos tėvai yra labai jos iš 
siilgę. Bet karalait.s nenorė
jo jos išleisti ir t. t..

Pasaka savo turiniu yra vie 
na iš įdomiųjų ir ^gražiu sti
liumi parašyta. Įdomumą pa
didina ir sukelia pasigerėji
me meniškos, spalvuotos ilius 
tracijos Neturiu kitų po ran
ka iliustruotų dailininkės Stan 
čikaitės pasakų knygų, bet 
atrodo, kad Gintarėlės ilius
tracijos, jei ne pačios geriau 
sios, tai bent vienos iš pačių 
gražiausių

Reikia sveikinti J Narūnę, 
kad šią legendą. (Leyneda Am 
barita) išleido ispaniškai. Tai 
graži Lietuvos meno, žodinio 
ir vaizdinio, propaganda.

Šis leidinys yra išleistas 
pačios autorės lėšomis.

Gražina Tuleviciúté Žais 
Rietu Amerikoje

Sporto mėgėjai domisi tuo, 
ar dalyvaus pasaulio pirme
nybėse Lietuvos krepšininkės 
Tarybų Sąjungos rinktinėje 
jau tikrai žais kaunietė Gra
žina Tulevičiūtė Tai bus pa
ti pirmoji Lietuvos krepšiniu 
kė Pietų Amerikoje. Kaip ži
noma, pernai f irmą kartą po 
Pietų Ameriką, keliavo mūsų 
vyrai-S Stonkus, A. Lauri- 
tėnas, treneris V. Kulakaus
kas.

Pasaulio moterų pirmenybė 
se Tarybos Sąjungos rinkti
nės pagrindą sudarys nauja
sis šalies čempionas. Kaip ži 
noma, «Žalgirio» krepšininkės 
po pirmojo rato yra antroje 
vietoje ir tik vienu tašku at
silieka nuo lyderio - Maskvos 
«Dínamo». Jei mūsų moterims 
pavyks pasivyti ir pralenkti 
dinamietes, tai tuomet penki
os «Žalgirio» žaidėjos spalio 
mėnesį važiuos į Pietų Ame 
riką, į pasaulio pirmenybes!

Daug tarptautinių susitiki
mų ^iemet turės ir Lietuvos 
futbolininkai, stalo tenisinin
kai, lengvaatlečiai, boksinin
kai. «Tiesa»

— 14 jaunų ksnigų. Kauno 
Kunigų seminarijoje mokosi 
69 klierikai, jų tarpe 12 vilnį 
ečių. Praėjusiais metais buvo 
52 nauji kandidatai, tačiau vi 
sų nebuvo galima priimti, nes 
komunistinė vyriausybė nelei 
do Dabar gautomis žiniomis 
šiais metais Kauno kun. semi 
nariją baigė 14 studentų, ku
rie buvo įšventinti ktini 
gaiš. Pažymėtina, kad tai 12- 
ji kunigų laida po paskutinio 
karo.
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Juozas Švaistas

Gudrioji Elenutė.
KUR GI TU PLAUKI, BALTAS DEBESĖLI, 

j'H ŽYDROSE MĖLYNĖS ČAIŽOMAS ČIURLIU?
AK, KAIP SERĄ TAU-. Y!W>UIIUO3A MĖLIS
IR NEVARŽO NIEKAS LAISVĖS IR KELILU.

AK YRA TENAI-TOLY3E PRANYKUS- 
NEMATYTO GROŽIO KENČIANTI ŠALIS - 

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

TU NUPLAUK TENAI, BALTAS DEBESĖLI, 

VISO MANO SKAUSMO IR PASIILGIMO 
KRIKŠTOLINIU AŠARŲ LAŠUS PABERK.

IR NUPLAUSKI 3AI LIŪDESĮ. NUO GYMIO 
IR PAGUOSKI 3A., BALTAS DEBESĖLI,'. 

AG PRAEIS TOS AUDROS,MYLIMA,
NEVERK.

Daili ir išmintinga buvo 
mergina. Pasenę tėvai labai 
džiaugėsi turėdami tokią dūk 
terį. Tai buvo visas jų turtas 
ir paguoda. Daugiau beveik 
nieko nė neturėjo. Gyveno 
jie pono trobelėj, to paties 
pono, kuriam ėjo baudžiavą. 
Už savo darbą buvo išsiderė 
ję dar, kad galėjo laikyti 
karvę.

Po kiek laiko pasimirė to 
baudžiauninko žmona. Tuojau 
po laidotuvių ponas pagalvo
jo: «Na kam dabar bereika
linga jiems ta karvė? Tėvas 
senas, o mergina jau suaugu 
si. Reikia atimti iš jų karvę, 
bus man daugiau!» Bet vėl 
pagalvojo; «Ne, taip nedera
tiesiog nueiti ir paimti. Te
gul viršaitis suranda kokią 
nors priežastį ir priteisia»

Nuėjo pas viršaitį ir reika
lauja:

— Tu turi nuo to žmogaus 
priteisti man jo karve!

Viršaitis prieš'nasi:
— Na kaip čia dabar be jo

kios kaltės. Jeigu sutiktumėt, 
galima butų dar taip Aš jums 
užminsiu tris mįslės, katras 
atminsit, to bus karvė.

— Gerai! - - ponas sutinka.
— Mįslės tokios: kas pašau 

lyje turtingiausias? kas rie
biausias? kas
mieliausias? Po trijų dienų 
ateisit ir pasakysit man.

Ponui pasirodė, kad labai 
lengva atminti. «Na kas čia 
yra?» pagalvojo jis; «Turtin
giausias, be abejo, aš! Savo 
pinigus galiu gorčiais semti. 
Riebiausias mano meitėlis, 
nes niekas kitas negali tokio 
nupenėti Mieliausia man pa
ti, vaikai. Taip ir pasakysiu 
viršaičiui po trijų dienų, ir 
karvė bus mano»

Baudžiauninkas, sugrįžę? 
nuo viršaičio, skundžiasi sa
vo dukteriai:

— Tu žiūrėk, kas čia d-aro 
si! Veikiai galim netekti sa
vo karvytės..

—- Kaip tatai?
— Nagi viršaitis užminė 

tris mįsles Jei po trijų die
nų neatminsiu, sako, tai kar
vė bus pono. Ale kas čia jas 
gali atmint?

Elenutė, išgirdusi mįsles, 
lengva širdimi nusijuokė:

— Jei tik tiek, tėvel, tai ma 
ža bėda! Vien tik niekai to
kios mįslės! Turtingiausias - 
Dievas, riebiausia žemė, o 
mieliausias - miegas. Jis už 
viską mielesnis!

Po trijų dienų nuėjo pas 
viršaitį Ponas pirmasis sako:

— Turtingesnio už mane nė 
ra. O kas gali nupenėti tokį 
meitėlį, kaip aš? Pati, vaikai 
man mieliausi.

— Ne, visai neteisybė. - at
siliepė viršaitis: - Na, dabar 
sakyk tu, žmogeli?

— Dievas turtingiausias, že 
mė riebiausia, o miegas už 
viską mieliausias

— Čia tai teisybė! Eik, žmo 
gau, ir gyvenk; karvė, kaip 
buvo, taip ir pasilieka tavo!

Ponas išėjo nepatenkintas, 
beveik supykęs. Prisivijo bau 
džiauninką ir klausia;

— Kas gi tau pasakė? Juk 
tu pats tikrai nesugalvojai?

— Mano duktė. Elenutė.
— Kad ji tokia gudri, tai 

aš duosiu tau dvylika virtų 
kiaušinių. Tegul ji padeda po 
višta ir išperina man dvylika 
viščiukų!

Elenutė. gavusi kiauŠ’nius, 
tik nusijuokė. Tuojau paėmė

ji saiką miežių, iššutino juos 
ir sako savo tėvui:

— Še, nunešk ponui! Tegul 
jis šituos miežius pasėja, už
augs tiems viščiukams lesinti.

Ponas duodas svarą linų lie 
pia, kad suverptų kapą sruo
gų, išaustų audeklą ir atneštų 
jam.

- Gerai, sako Elenutė tė
vui; — Še tau šitą pagaliu
ką, nešk ponui. Tegul jis iš 
to pagaliuko padaro man sta
kles, mestu vus, šeivatrinį, vy 
tuvus.

Ponas vis nenusileidžia:
- Na. jeigu tokia tavo dūk 

te, tegul ji nulupa odą tam 
didžiuliui akmeniui, kuris ri
ogso mano lauke.

— O tu eik ir pasakyk po 
nui, - siunčia Elenutė atgal 
tėvą, - tegul jis apverčia tą 
akmenį augštielninką. Aš tu
riu nuo bambos pradėti lup
ti, o tas akmuo kaip tik ant 
bambos guli.

Kai senis nunešė dukters 
atsakymą, ponas suriko;

- Ar tavo duktė kvaila, 
kad akmuo turėtų bambą!?

— O mano duktė sakė’ ar 
tas ponas kvailas, kad akmuo 
odą turėtu?

— Na gerai, - aprimo po
nas; - Klausyk, seni! Parėjęs 
namo, pasakyk savo dukte
riai, tegul ji ateina pas ma 
ne nei pėsčia, nei raita, nei 
nuoga, nei apsivilkus1. nei ta 
ku, nei keliu, tegul atneša 
man nei dovaną, nei ne dova 
na ir tegul atėjusi atsistoja 
tarp žiemos ir vasaros. Jei 
taip padarys ji. tada leisiu sa 
vo sūnui, kad vestu ją sau 
už pačią, o jeigu ne — tada 
parduosiu kitam tolimam po 
nui, kaip vergę.

Didžiai nusinrnęs grįžta tė 
vas. Jis net bijosi prašnekėti 
savo dukteriai Bet toji, kai 
jai pasakė, lengvai numojo 
ranka Elenutė pasigavo porą 
karvelių ir katiną, tinklu ap 
sisuko, užsisėdo ant ožio ir 
joja per laukus griovius.

Ponas pamatė ją atjojant 
ir paleido norą piktųjų šunų,

Ar negaila Elenutės? Byra vargšei ašarytės.
Kas ją nuskriaudė vargšelę? Ko suskaudo jai širdelė?
O Jonukas ją ramina, nuotaiką taisyt mėgina.
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kad sudraskytų. Elenutė išme 
tė tuojau katiną. Šis šoko bėg 
ti, šunys — vytis. Nusivijo to 
liausią. Tuo tarpu Elenutė įjo 
jo į dvarą ir sustojo šalinėj 
tarp rogių ir ratų Kai priėjo 
ponas, ji paleido karvelius. 
Ponas paklausė:

— Ką ten šunys nusivijo?
— Pirmutinį, ponuli, — drą 

šiai atsakė mergina.
Ponas buvo nugalėtas. Čia 

pat stovėjo vyresnysis jo sū 
nūs Vaclovas Jis buvo jau 
suaugęs ir valdė kaimynys'ė 
ję didžiulį dvara Dabar Vac
lovas patenkintas šypsojosi. 
Seniai jam buvo patikusi Ele
nutė, kaip nepaprasta mer
gaitė. Seniai pykosi su tėvu, 
kad neleidžia vesti jos Kiek
vieną karta, kada tik prasi
tardavo, tėvas rūsčiai atsi
kirsdavo: «Na kaip tu gali 
galvoti apie šitą ubagę, mu
zikę, mano baudžiauninkę!? 
Jei vestum, tai būtu didžiau
sia gėda ne tik milsų namams, 
bet visai giminei»! Gal dėl to 
tiktai senasai ponas nuolat 
kibo prie Elenutės tėvų ir 
prie jos pačios. Tarytum jieš 
kojo priežasčių, kad padoriau 
išgrūstų juos kur nors toliau 
Vaclovas atidžiai sekė tėvo 
darbus ir puikiai viską žinojo.

(B D)

Sonė Tamarienė

Saulytės kasos
Kitą kartą, seniai labai se 

niai, kai dar Jonukas Kvailu 
tis į stiklo kalną karalaitės 
pažiūrėti jojo, stovėjo pamiš 
kėje, kaimo gale, sena sena 
trobelė Joje gyveno senelis 
— ne taip senas, kaip nelai
mingas Turėjo žmogus gerą, 
gražią žmoni', dailius, manda 
gins vaikei us. bet užėjo ka 
rai, badai, ligos - išmirė vai 
keliai ir žmona. Ir liko jis 
vienas kaip pirštas Kur tik 
eina, visur nemiela. Pasiklau 
so gegutės kukuojant, varne 
no švilpaujant pragiedrėja 
veidas Bet atsimena savo vie 
natvę — ir vėl dūsauja Ne 
miela žmogui gyventi vienam.

Viena tamsia naktį užėjo 
didelė audra. Žaibai lyg žal
čiai po dangų rangėsi, perku 
nai trankėsi, l ėtus sriautais 
sriuvo, vėjas langines dras 
kė, šiaudinį stogą šiaušė, me 
džius laužė Į trobelės duris 
kažin kas pasibeldė. Žmogelis 
atidarė: sušlapusi, perlyta ir 
drebanti mergelė stovėjo prie 

xduru Nebii'o ta: karaliaus 
duktė, nei kunigaikščio, nei 
didingo bajoro, tik maža naš 
laitėlė. be tėve močiutės ir 
be pastogės. Pagailo žmogui 
našlaitės, priglaudė ją, sušil 
dė, lovelę paklojo Ir apsigy 
veno mergytė su seneliu.

Maža buvo mergytė, nieko 
neatnešė, bet su jos atsiradi 
mu pranyko iš trobelės var 
gas ir liūdesys Kažin k,as 
tai i» varganą trobelę nūšvie 
tė? Gal asla švariai iššluota, 
gal stalas b Itai nušveistas, 
o gal langeliai numazgoti... 
Nežinia Bet senelis liūdėti na 
liovė. Jeigu ir užeis koks še 
šėlis ant ve’do. tai tik pažiū 
rėš j našlaitę, kaip toj' su ka 
tvte žaidžia, po trobelę šmi 
rinėja, ar senelio pirštines a 
do, — ir nusišypso žmogus. 
Yra. kuo rūpintis, apie ka gal 
voti, yra kas jo seno reikalin 
gas, — todėl ne tik verta, 
bet ir gera gyventi.

Užsilipa, būdavo, mergytė 
senučiui ant kelių ir pasakė 
lės prašo. Visi vaikai mėgsta 
pasakas, bet ne visi tas pa 
čias. Vienam patinkamame Ka 
tinėlį Gudragalvį ir Gaidelį 
Margapluksnį, kitam apie mil 
ž'nuką malonkalbj. O senelio 
mergytei labiausiai patikdavo 
nasaka apie samteli, kuris, 
deimanto žvaigždėmis virtęs, 
šviečia, danguje kaip amžinas 
gailestingumo ženklas

Pasakoja senelis vieną pa
saką no kitos, o jau taip gra 
žiai, taip gražiai, kad mergy
tė ir apsiverkia. Taip jai gai-
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C la visų tų našlaitėlių, kuri 
be tėvo ir močiutės vargsta 
ir neturi gero senelio, kuris 
priglaustų, ašarėlę nušluosty
tų. O labiausiai tai gailą tų 
dvylikos brolių, kurie juod
varniais paversti, po svetimas 
šalis lakioja, o į gimtąjį kraš 
tą negalėdami sugrįžti, nes 
ten pikta pamotė ragana jų 
gyvybės tyko. Klausys, klau
sys mergelė ir sakys sene
liui:

— Taip man gaila tų naš
laitėlių, tėveli. Kur yra tas 
vargšas Jonelis? Aš atiduo
siu savo kurpeles, kad jam 
kojelės nešaltų

Nusišypsos, būdavo, senutis 
paglostys mergelės galvelę ir 
atsakys:

— Nereiks ieškoti nė Jone 
lio. pilna vargo ir aplink mus. 

Nežinia, ar suprato tuos žo 
džius mergelė, ar ne, bet, 
žaisdama su kaimo vaikais ir - 
pastebėjusi kurį iš jų ko nors 
trūkstant}, tuojau atiduodavo 
savo kokį daiktelį: vienam 
kurpeles, kitai skarelę ar gra 
žesnę prijuostėlę. O kam nie 
ko neturėdavo duoti, tai nors 
malonų žodelį pasakydavo. 
Taip nuo mažų dienų mergy
tė įprato pastebėti vargą, liū 
desį, skausmą ir visus gelbė
ti, ramimti.

Visados ji buvo giedri, švie 
si, niekas jos supykusios ar 
susiraukusios nematė Sene
liui ji kaip įmanydama taiki
no: ir geresnį kąsnelį paduo
davo ir darbuose pavaduoda 
vo. Kaimynai, o labiau ligo
niai ir nelaimingieji, jos lyg 
aušros ateinant laukdavo. Ro 
dos, ir nelaimė sumažėdavo 
ir vargas išnykdavo, kur tik 
ta mergaitė pasirodydavo

Ir praminė ją žmonės Sau
lytė, nes kaiu saulė nušvies
davo nelaimių užtamsintas 
trobas, kai o saulė nudžiovin
davo skausmo ašaras

Taip ji užaugo ir visa mer
gelė. Ar buvo graži nie
kas nei klausė, nei galvojo. 
Akys kaktoje švietė kaip sau 
lė, kasos ant galvos geltona
vo ka:p kviečiu varpos, liek
na buvo kaip nendrė pažery, 
vikri kaip kregždutė mėlyn
sparnė Neturėjo močiutės 
kráiteliui sukrauti, neturėjo 
š:lkų ir kaspinu pasipuošti, 
bet turėjo aukso kasas, kokių 
nei arti, nei toli ant jokios 
galvos nebuvo

Išeis, būdavo, su draugė
mis maudytis į ežerėlį, paleis 
kasas džiovinti — lyg aukso 
upelis nuo galvos iki kojų nu 
teka, lyg gintaro srovė prieš 
saulę žiba Ne viena merge
lė tokių kasų sau geidė, ne 
viena Saulytei pavydėjo. Bet 
ir Saulytė savo kasas bran
gino; nė už lokį turtą nebū
tų jų išsižadėjusi.

Ir užėjo kartą baisus ka
ras, o su juo sykiu ligos ir 
badas Visur buvo pilna ne
laimingu pabėgėliu; padegė
liu, kuriu namus karo gaiš 
rai sunaikino, paklydusių vai 
kelių, kurie mamos tėvo sau 
kėši. Visi buvo alkani, nuply 
še ir, po namus vaikščiodami 
valgio ir drabužio meldė.

Saulytė su seneliu visiems 
davė, su visais dalijosi. Dali
josi. dalijosi; kol paskutinę 
vištelę paniovė, paskutinį dra 
bužėlį atidavė. Jau ir pas 
juos visur kaip iššluota: nei 
drabužėlio, nei skarmalėlio, 
nei duonos trupinėlio.

Sėdi Saulytė troboje ir se
nelį dainelėmis linksmina, kad 
bado nejaustų. Tik kur buvęs 
nebuvęs įeina vidun senelis 
— o toks jau senas, vos pa
kruta. Ir prašo senelis duoti 
jam ką nors apsivilkti, seną 
kūną pridengti.

(B. D.)
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Dr. JOAQUIM 
neo JUNIOR

Dantų chirurgas

__  —urų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmime valandos kasdiėų: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuO 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
Indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

sanaOHHn

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.

Industria e Comercio de Calçados

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

n

Raa Javaés, 62B - Td. 51*4011 - São Pash

PRAÇA SÂO JOSE DOS CAM PC S, 1 - V. ZELINA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
jvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJ1MUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i
| IRMÃOS BAUŽYS i
— Registrado no C; R

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 
ê Telefone i

| Aberturas de firmas 
j Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
j Centrai, na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
I Escritas Comerciais
I HORÁRIO das

C. «ob o n.© 551 sr

2 - V. Zelina - S. Paulo g
*3-6005__________ |

Contratos de locação |
Cartas de Fiança 
Requerimentos
Balanços g
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes | 
às 19 horas. > 1

PRANAS & ČIA. LTDA.

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Enderêço Telegráfico: «GABIU N A»

Rio de Janeiro
Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - E&tado de Minas Gerais

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo iranKi-u 
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS- LTDA.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

ÍDMÃCJ € A ID KIIE ID 1 ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kairio puikų veikimą į-'žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

iriu Vyri© j t lOLUOt)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

.Medžiaga pardnodama ir išsimekėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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PRIĖMIMAS PAS KANADIE
crus,

Š m. liepos mén. 1 d. Ka 
nados Konsulas S. Paulyje p. 
Charles E. Butterwort su po 
nia savo rezidencijoje rua Ca 
tanduva 66, suruošė, Kanados 
Tautinės šventės progą, ofi 
cialų priėmimą, j kurį, be vie 
tos valdžios, paulįstų bei ka 
nadiečiu kolonijos atstovų, 
dar buvo pakviesti bei daly 
vavo ir svetimų valstybių re 
ziduojantieji Konsulai S. Pau 
lyje, jų tarpe ir Lietuvos, Kon 
sulas A. Polišaitis.

PRIĖMIMAS PAS PRANCU 
ŽUS.

§. m liepos mėn 14 d. Pran 
cuzijos Generalinis Konsulas 
S. Paulyje p. Visconde Paul 
le Mintier de Lėhėle.c su po
nia suruošė, Prancūzijos Tau 
tinės Šventės progą, oficialų 
priėmimą, į kurį, be vietos 
valdžios, paulistų bei prancū
zų Kolonijos atstovų, dar bu
vo pakviestas bei dalyvavo 
dr S Paulo Konsulų Korpu- 
sas, jų tarpe.ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis.

— Portugalijos prez'dento 
gen. Craveiro Lopes lanky
mosi São Pauly proga,' į vai 
riuose oriėmimuose, guberna 
turoj, São Paulo Jockey Klu
be. be centrinės ir 'Tetos vai 
džios įstaigų, buvo
kviečiamas ir konsulu korpu 
sas, jų tarpe ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis

Birželio 16 d. specialioje 
audiencijoj? Portugalijos pre
zidentui buvo perstatyti visi

Klausykis Sąo Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. BogHslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 493 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANA P U S » !

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order • Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą.|Ypatin- 
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

Konsulai, jų tarpe ir Lietu
vos Konsulas.

LIETUVI,

Dalyvauk Dariaus - Girėno 
Išeivių Dienos minėjime lie
pos mí 21 d. "Numatyta pro
grama yra ši:

11 vai. pamaldos, 15 vai. V. 
Zelinoje gimnazijos salėje su 
sirinkimas su Dr. EI. Drauge 
lio paskaita. Meninėj progra
moj pakviestos dalyvauti pa
čios žymiausios meninės ko
lonijos pajėgos.

— Šią savaitę S. Pauly lan 
kėši Amerikoje, St. Louis 
mieste. Mo, dirbantis kun. An 
tanas Bukauskas. Svečias pa
naudodamas atostogas aplan
kė Įdėtų Amerikos kontinentą.

— Liepos mėn. 28 d, sek
madienį, V. Zelinoje Liet K. 
Moterų draugija švęs savo 
globėjos šv Onos šventę, ku 
rioje dalyvauti kviečiame ir 
viešnias - t. y šiai organi
zacijai nepriklausančias mo
teris

Susirinkime tą dieną visos 
- iš visų S Paulo priemieš 
čių (ne tiktai senesnės, bet 
ir jaunamartės), kad galėtu
me pasiųsti Visagaliui bendrą 
ir nuoširdžią maldą už ken- 
čančia musų tėvynę, už sese 
ris ir brolius išblaškytus Lie 
tavoje ar plačiajam Sibire ir 
už visus mūsų artimuosius 
gyvus ar mirusius Sujungta 
malda yra galingesnė pas 
Viešpati!

Šventės programa tokia 9 
vai ryto šv. Mišios moterų in 
tencija, pamokslas ir bendra 

šv. Komunija. Po to bendri pu 
srj čiai su menine programa.

Prie pusryčių reikia nrisidė 
ti maistu arba nemažiau 10 
kruz. pinigais. Iš toliau atvyku 
sius galės atsiskaityti vietoje. 
Taigi kviečiame ir laukiame!

Valdyba.

— Kap. Kl. Martinkus «Mū
sų Lietuvos» atstovą - Rio de 
Janeire, praėjusį šeštadienį 
lankėsi S. Paulį ir įteikė šių 
«M. L » skaitytojų prenume
ratas:

Stasio Kumpio Cr.S 500,00 
Jono Abraičio CrJ 500,00, Sta 
šio Jurgučio Cr.S 400,00, Pra
no Dutkaus Cr ® 250.00, Sta
sio Dutkaus Cr $ 250,60, Jono 
Zaidžio Cr.$ 260,60. «M. L» 
mieliems prenumeratoriams 
už paramą dėkoja.

— Praėjusį sekmadienį «M. 
L.» aplankė ir apsimokėjo šių 
metų prenumeratą ilgametis 
«M. L» skaitytojas Jurgis 
Maciulevičius, gyvenantis Ita- 
tararé Barão de Antonina apy 
linkėję, kur turi nemažą kvie 
čių ūkį, iš kurio galima gerai 
verstis. Žemė kviečiams yra 
tinkama. Visą derlių nuperka 
žemės ūkio ministerija, nes 
su ja turi sudaręs sutartį Kai 
nas moka geras Macb.levičiai 
nors ir toli gyvena nuo lietu 
viško centro, tačiau visa šei 
mą moka gražiai lietuviškai 
kalbėti.

Itararé mieste irgi’ gyvena 
keletą lietuvių šeimų.

— «Mūsų Lietuvoje» laikas 
nuo laikas skelbiami paieško 
jimai. Dažniausiai pasilikusie 
ji Lietuvoje ieško savo gimi 
nių Yra keletą, kurie tikrai 
gyvena S. Paulo apylinkėse 
bet neatsiliepia į savo tėvų 
ar brolių paieškomus Sunku 
tikėti, kad būt atsiž-idėję sa 
vo tėvų ar brolių. Turbūt nes 
kaito lietuviškų laikraščių. 
Lietuviškai negalėjo suspėti 
užmiršt: nes vos ke’eta kai 
Brazilijoje gyvena

— Sį šeštadienį bus šliūbas 
Pijaus JakelaiČio su Maria 
Leite Cavalcante, Vytauto Ki- 
zeliausko su Angelina Cha 
eon, Aleksandro Poslednik su 
Lilia Putaitytė, Mato Vaitke

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien 

Consultoric: Av. Zelina, 471, Tel 63 2477 *
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul puo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mūsų pensione R©sa - 
Maria, esančiame Santos mieste prie pat jūres, netoli 
Bažnyčios Embare, Av. Bartolomeu de Gusmão, 59, 
Tel. 4-1727, Bondės: 4-13-32 39 42 44, Onibususas 42. Prie 
pensiono yra didelis kiemas sustojimui automobiliams - 

Marija-Olga Galkienė

vičiaus su Malvina Pšavuc- 
kaite.

— praėjusį ^šeštadienį, į L. 
K. Bendruomenės gchoro va
karą iš Rio de Janeiro buvo 
atvykęs choro rėmėjas pre
kybininkas Ed. Girčis ir inž. 
Jonas Abraitis.

— Šį sekmadienį Agua Ra 
za lietuviams pamaldos vieti
nėj parapijos bažnyčioj 8 vai.

— Rio de Janeiro lietuviai 
rugpjūčio mėn. 3 d. ruošia 
įdomų, iš partizanų gyvenimo 
vaidinimą, kurį parašė kan. 
Z. Ignatavičiaus. Repeticijos 
vyksta sėkmingai. Patartina 
ir paulistams nuvykti pasisve 
čiuoti ir pamatyti vaidinimo.

— Juozas Juraitis su šei
ma išvyko Kanadon nuolati
niam apsigyvenimui.

— Šią savaitę iš Ponta Gros 
sa lankėsi «M. L» skaityto
jas Aleksandras Urbonas, ap 
simokėjo prenumeratą ir dar 
pridėjo Cr $ 150,00 laikraščio 
reikalams

— Šiomis dienomis atvyks 
į S Paulo Kazimieras Stan
kūnas, buvusio L K. Bendruo 
menės choro maestro Juozo 
Stankūno siinus. Brazilijoj už 
truks keletą dienų

Ši sekmadienį ir šešta
dienį būtinai aplankykite ker 
moMų Vila Zelinoje.

— Už a a. Veroniką Aškini 
enę 30 tos dienos mišios egze 
kvijos bus 25 d. liepos 7 vai. 
Vila Zelinoje

ATEITININKAMS
Sį sekmadienį po 9 vai pa 

maldų mėnesinis susirinki 
mas. Visiems nariams daly va 
vimas Bus svarbus pasitari 
mas jaunimo šventės reikalu.

— Laiškai: R. Mockui, A. 
Valiūnui, J Seliokui, A. Kru 
tulienei, J. Antanaičiui, V. 
Balčiūnui. Lazdauskui, Dr. EI. 
Draugeliui, J. Girdauskui, J. 
Klišiui, Adai Abraitienei, Eug. 
Lukoševičiutei, À Slapelytei.

KERM
Praėju 

madienį 
152 kruz 
rų barai 
šešt. 187

LKĄ Į 4845

sekm.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

tojų šešt. 1.577, sekm. 3.183, 
Baras sekm. 2 353, karoliai 
per abi dienas 1.616, šautuve 
liai 1.340, Vira lata 1 095. Fi
lhas de Maria ir Kongregadų 
bus paskelbta sekančią sa 
vaitę.

— Nepamirškite, kad 4 rūg 
piūčio bus jaunimo šventė, 
nedelsdami įsigykite pakvjeti 
mą.

PAIEŠKOMI:

1) Tamašauskas Motiejus,
2) FJlimonovo St., gimusio 

13-1 1909 m. Joniškyje, gimi
nės,

3) Gelžinis Adam, sunūs 
Lauro, gim apie 1896 m.,

4) Stonaitė Antanina, d Sil 
vestro. gim. apie 1890 m, Lin 
gių km. Tauragės apskr ,

5) Povilaitienė Navickaitė 
Magdė, gim 1908 m.,

6) Povilaitis Leonas, gim. 
1935 m.,

7) Busaicki Agata apie 80 
metų amžiaus.

8) Bendoravičienė Ona, gm 
19 2 m.,

9) Maselis .lonas, sūnus Ste 
po, apie 56 metus amžiaus, ki 
lęs iš Panevėžio apskr ,

10) Juozapavičius Stasys, sū 
nūs Mykolo, gimęs 1909 m. 
Kaune,

11) Jonavičius Edvardas, gi 
męs 1883 m..

12) Balčiūnas Vaclovas, gi 
męs 16 7 1902 m ,

13) Balčiūnas Jonas,
14) Ci •<>rys Adolfas • Sigfry 

da>, trim 1941 m.,
15) Dromantas Petr; s, sūnus 

Antano. gimę< 19i5 m.,
1 T Bud i Kazys Feliksas, gi

męs 1925 m .
17) D unas Hein, gim. 1931 m.
18) Domas Rudolf, gimęs 18 

86 m .
19) Degutis Jonas, apie 53 

melus amžiaus,
20) Guderis Jonas,
21) Guderis August nas, 
221 Guderis Pranciška,
23) Guderis Petronėlė.
24) Gas ūnas Aleksandras, gi 

męs 6 12 1925 m Rygoje,
25) Grumulaitis Leonas, sū 

nūs Jono. gim. apie 1933 m.,
26) Grumulaitienė Anastazi a,
27) Grumulaitytė Alytė - Ce 

ei Ii ja,
28) Gugas Povilas, gimęs 

1906 m.,
29) Jeronius Povilas, sūnus 

Petro, gim 1916 m ir
30) Jeronius Boleslovas, sū 

nūs Petro, gim. 1919 m.
Ieškomieji arba apie juos 

žinant eįi. prašomi atsiliepti; 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dora José de Barros, 168 
5’ andar, Caixa postal 7249, 
S, Paulo, Brasil.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuotás.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postal 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBRAZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina . 
(prasideda iš Av. Zelina, 595|
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