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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros 
Paroda

Kremliuje pasikeitė tik žmonės, bet 
ne tikslai.

Šiais metais rugsėjo spalio 
mėn S. Paulo mieste Ibira 
pueros Parke Mokslo ir Tech 
nikos Muziejaus Rūmuose yra 
rengiama Pirmoji Apžvalginė 

^Lietuvos Architektūros Paro 
da. kurios tikslas yra supa 
žindi n ti Braz lijos sviesuome 
nę ir lietuvių koloniją su Lie 
tuvos architektūra ir kova už 
Lietuvos Nepriklausomybę

Pereitų metų lapkričio mėn. 
keturių savaičių praūžusi su 
didžiausiu pasisekimu Munici 
pal Bibliotekoje šios parodos 
įžanga triptikas, sujudino ne 
įik viso pasaulio lietuviuskol 
tūrininkus. bet ir vietos bra 
z:lų šviesuomenę

Laukiamoji proga prisiarti
no. Didžiosios istorinės naro 
dos reikšmę suprato mėsų 
tremties Bažnyčios Vyriu usy 
bė Vyskupai Lietuvos Įgalio 
tiniai Ministerial, ’’ytauto Di 
džioio Un to profesoriai, moks 
lin nkai. rašytojai, visuome 
ninkai ir patriotai Jie mielai 
sutiko būti šios parodos ben 
dradarbiais. garbės nariais 
ir reprezentantais

Šios narodos organizacinę 
saranga rodo žemiau išvardin 
tieji vienetai

Garbės Nariai
1) J. E. Vysk. Vincentas 

Brizgys
2) I. E. Vysk Vincentas Pa 

dolskis
3) S. Paulo liet Kolonijos 

Kanelionas Kleb Pijus Raga 
žinskas

4) I E Lietuvos Įg. Ministe 
ris SraZ Dr. Frikas Meieri»

5) J E Lietuves Tg. Minis 
teris Urugvajuje Dr. Kazys 
Graužinis

G) Pasaulinės Liet Inž ir 
Arch. S gos Centro v-bos 
pirm. Dr. Jonas Šimoliūnas

7) Prof Inž. J Gravrogkas
8) Prof Inž. Steponas Kolų 

pala
9) Prof Inž. Stasys Dirmau 

tas
10) Ph Dr Maria Gimbutie

nė Alse kaitė
.11) Dr Kun. Stasys Yla
12) Prof Ignas Končius
13) Dr Eliziejus Draugelis

Reprezentacinio Komiteto 
Prezidiumas

S. Paulo Liet. Kol Kap. ir 
Liet. Katal Bendruomenės 
Pirm. Kleb P. Ragažinskas

Liet S gos Brazilijai Pirm. 
Kap. Juozas Čiųvinskąs.

Pasaulio Liet Bendruome
nės S. Paulo pirm, prof An
tanas Stonis.

Pasaulio L;et Inž. ir Arch 
S-gos Centro V-bos Įgalioti
nis Inž Mikalojus Ivanauskas.

Reprez ntacinio Komiteto 
Na ai

1) Prel Kazimieras Miliaus 
kas, 2) Dr. Kun Antapąs Ap
senka, 3) Kart. Aleksandras 
Alminas, 4) Kun. Juozas-Šei- 
kęvičius, 5) Dr. Eliziejus Brau 

gelis, 6) Solistas Kazys Am- 
brozevičius, 7) Rašyt. Karo- 
lė Pažėraitė. 8) Mokyt. Hali
na Mošinskienė. 9) Arch Al 
girdas Mošinskis. 10) Inž Jo 
nas Antanaitis. 11) \gr Alek 
Sandras Boguslauskas, 12) Dip 
Ek Henrikas Valavičius. 13) 
Balys Adomavičius. 14) Anta 
nas Pavilonis, 16) Jonas Brač 
kauskas, 16) Va st Juozas Lu 
koševičius. 17) Petras Šimo 
nis. 18) Juozas Matelionis, 19) 
Kazys Ausenka, 20) Inž My 
kolas Mitrulfs. 21) Inž. Česlo 
vas Šalkauskis, 22) Inž Pe 
tras Baltėnas, 23) Bronius Šu 
kevičius, 24) Agr. Magd. Vfnkš 
naitienė, 25) Lionginas Š> u 
ras, 26) Rež. Alf "žibąs, *27) 
Inž Aleksandras Grabauskas. 
KOMITETO SEKRETORĖ: Plė 
Elena Šimonytė.

Finansų Vyr. Komisija

Kazys Ambrozevičius 
Petras Šimon s 
Kazys Aųsenka.

Talkos Vadovai

Nardis Antanaitis dekora
vimo

Karole pažeraitė
Hal na Mošinskienė

(dežura vimo)
Albina Ambrozevičienė - pu 

ošmenų
Jonas Valavičius - parodos 

atidarymo programos vedėjas.

Parodos Globėjas

S Paulo Lietuvos Konsulas 
Aleksandras Pol šaitis.

Parodos Bendradarbio i

1) Dr Kun. Ant. Ausenka,
2) Rašyt. Venancijus Ališas,
3) Rašyt Petras Babickas, 4) 
Tėv. Benvenutas Ramanaus
kas OFM, 5) Dr Inž Jurgis 
Gimbutas, 6) Ph Dr Marija 
Gimbutienė. 7) Prof Ignas Kori 
čius. S) Ministras Frikas Meie 
ris. 9) Kleb Pijus Ragaž nskas 
10) Mok. Fel Girdauskas, 11) 
Inž E. Jasiūnas. 12) Prančiš- 
kiečiu Vienuolynas V. Zelinoj. 
13) Inž. Jonas Abranis, 14) 
Dr Romualdas Zaluba, 15) 
Prof Inž Stepas Kolupaila, 
16) Sv Kazimiero Vienuoly
nas (Čikagoj). 17) Dail Vlada 
Stančikaitė-Abraitienė. 18) Dr 
Eliziejus Draugelis. 19) Rašyt. 
Karolė Pažėraitė, 20) Mokyt- 
Halina Mošinskienė, 21) Dail- 
Antanas Kairys 22) Ag Magd- 
Vinkšnaitienė, 23) Tautpd. Ge
gė Teresevičienė, 24) Jonas 
Karvelis (Čikagoj), 25) «Lie
tuvos Dienos» Red. Adm.. 26) 
Nardis Antanaitis, 27) Elena 
Šimonytė, 28) Muz Jonas Ka- 
seliūnas.

Vyr. Parodos Organizatorius:

Stat. Inž. Mikalojus Iva
nauskas.

Pašalinus Malenkova, Molo 
tovą, Kaganovičių ir kitus a: 
sakingų partijos vyriausybės 
pareigu, buvo laukiama šio
kių tokių naujenybių Rusijos 
vidaus ir užsienio politikoje 
Spėliojimu buvo visokių. Bet 
jau kelioms savaitėms praė 
jus nuo permainų galutinai 
paaiškėjo, kad įvykusios per 
mainos beveik nieko neatsi 
1 epė Rusijos vidaus gyveni 
me. o dar mažiau užsienio po 
litikoje Tai vaizdžiai rodo 
nusiginklavimo komisijos dar 
bai, būdai ir priemonės Vo 
kietiją sujungti, santykiai su 
satelitiniais kraštais

Verta dėmesio v ena Kruš 
čevo pasakyta kalba Čekoslo

Rinkimai Argentinoje

Dabartinė Argentinos vyri
ausybė atšaukė Perono kons 
tituciją ir laiko galiojončia 
1853 m. konstituciją Beabejo 
Ši konstitucija turi daug trū 
kūmų, šių dienų Argentinos 
gyvenimui netinka. Šiai kons 
titiicijai pakeisti ir yra šau
kiami rinkimai steigiamojo 
seimo, kuris pakeis konstitu
cija, kas liečia balsavimo tai 
sykles ir prezidento teises

Rinkimu daviniai sunku iš 
anksto nuspėti. Bet politiniai 
stebėtojai tvirtina, kad nė v e 
na grupė negaus daugumos 
balsų. Čia daug nulems pe- 
ronistai, ar daug jų mes bal
tus, tuščius lapelius.

Minas Gerais ir Espirito San 
to kivirčas

Jau nuo 18ūū metų Minas 
Gerais ir Espirito Santo esta- 
dai turi ginčytinų teritoriali- 
nių klausimų.

Ginčas eina del 10 tūkstan 
čių 753 kvadratinių kilometrų 
teritorijos, esančios tarp Mi
nas Gerais ir Espirito Sarto. 
Šioje teritorijoje gyvena 350 
tūkstančių gyventojų Čia že 
mė yra labai derlinga.

Kadaise buvusiose užmirš
tose džiunglėse, pravedus ke 
liūs su didesniais centrais, 
ginčyjama teritorija sparčiais 
žingsniais eina pirmyn, svar
biausias teritorijos miestas 
Mantena. kuri taip sparčiai 
auga, kaip S. Paulo estade, Ma 
rilia. Tu pã, arba Paranoje 
Londrina, Maringá Dabar Man 
tena yra kontroliuojama Mi
nas Gerais kelių tūkstančių 
karo policijos kareivių.
Kitas svarbus miestas, prade
dąs smarkiai klestėti, tai São 
Francisco da Barra. Čia pa- 
troliuoja Espirito Santo esta
do kareiviai, kurių čia daug 
mažiau negu Mantėnoj minei- 
Bet visi labai ’karingai nusi
teikę Vienas iš jų vadų, sako: 
turime ginklus ir drąsą ir nie 
ko mums netrūksta ginti Es
pirito Santo estado teritoriją.

Ginčas tarp Siu dviejų estą 
du kilo dėl mokefič;ų. Pinigai 
vienam ir kitam estadui rei- 

vakijoje, kuril.labai aiškiai ir 
ryškiai vaizduoja rusų politi 
ką. Anot Kruščevo, kai Rusi 
ja pasivys Vakarus ekonomi 
niai ir apsiginklavime, tuomet 
Rusija parodys visiems ką ga 
Ii Rusų politika panaši j peš 
tuką, kuris matydamas, kad 
jo priešas yra stipresnis ir 
norint nenorint turi nusileisti 
bet tuo pat momentu savo šir 
dyje ūgdo kerštą, kad pasi 
taikius patogiam momentui sa 
vo priešą nudobti.

Norint nenorint, pasaulis y 
ra priveistas ginkluotis, nes 
su Kremliaus gangsteriais ki
tos kalbos nėra Jie tenusi- 
lenkia tik prieš jėgą.

kalingi. Ypač-daug mokesčių 
gauna Espirito Santo estadas 
už kavos išvežimą. Čia kava 
labai gerai auga. Praėjusiais 
metais kavos derlius siekė 
600 tūkstančiu maišu. Prazili 
joj yra paprotys, kad išve
žant prekes iš vieno kitan es 
tadan, reik mokėti mokesčius. 
Žemdirbys priklausąs Minas 
Gerais estadui, «avo valsčiu
je už kavos maiša nrivalo su 
mokėti Cr $ 163,00 Bet š Man 
tenos município, pervažiuo
jant per Espirito Santo terito 
riją, dar turi sumokėti 163 
kruzeirup.

Visas ginčas yra federal) 
nės vyriausybės rankose, ku 
n viena kartą ant visados su 
tvarkys tentorialinį dviejų es 
tadų klausimą.

— Rugpjūčio mėn. 1 ir 2 d. 
Rytų Vokietijon atvyks Kruš 
čevas su Bulganinu Vakarų 
Vokietijoje laukiama, kad 
Kruščevas patieks naujų pla 
nų Vokietijos suvienyjimui.

— Rusija uždarė Vladivos
toko įlanką svetimų kraštų 
laivams Spėjama, kad ten ru 
sai daro kariškas bazes.

— Prancūzijoje, Lyono mi
este policija suėmė 1000 šiau 
rés afrikiečių. Policija nori 
ištirti kuriais tikslais jie Pran 
cūzijoje gyvena ir iš ko pra
gyvena.

— Anglijoje streikuoja šim 
tas tūkstančių susisiekimo 
priemonių konduktorių ir 3800 
sunkvežimių, kurie pristato 
Londonui vaisius, daržoves

— Į Londoną atvyko S. Pau 
lo gubernatorius Janio Qua
dros su šeimą kuris bus An
glijos I vyriausybes oficialus 
svečias.

Brazilijoje

Vyriausybė nekeis finansinės 
politikos

Liepos m. 24 ,d., Federação 
das Industrias iniciatyva į S. 
Paulo buvo pakviestas finaų- 

su ministeris Alkrain kalbėti 
apie vyriausybės finansinę po 
litiką.

Iš ministério pranešimo pa 
aiškėjo, kad vyriausybė ir to 
liau žada laikytis dabartinės 
finansų politikos. Gauti iš ban 
kų industrijai ir komercijai 
paskoloms nebus daroma pa- 
lengvin mų

Ministeris tvirtino, kad vy
riausybės finansinė politika 
jau rodanti pasėkmes — kai
nu — keitimą.

Klausytojų tarpe ministério 
pranešimas sukėlė nusivyli
mo, nes jo teoretiškų išved
žiojimų gyvenimas nepatvirti 
na. Kaip gali kristi kainos, 
jei atlyginimas už darbą kyla.

— Brazilijos industrijos siu 
oksniai pasiuntė alarmuojantį 
pareiškimą apie nuolatines 
krašte stre kų bangas ir ally 
ginimo kėlimą.

Streikai Rio de Janeiro

Rio de Janeiro metalurži- 
kos ir elektros reikmenų ga
mybos darbininkų streikai 
šiomis dienomis baigtas. Tarp 
darbadavių ir darbininku pilei 
eita susitarimo Atlyginimas 
pakeltas 30 procentų, turint 
dėmesy praėjusiu metų birže 
lio mėnesio «(liginimą.

Batsiuviu industrijos streikas

Beveik visų Rio de Janeiro 
batsiuvių industrijų darbinin
kai streikuoja Reikalauja at 
lyginimo Čia susitarti bus jau 
sunkiau, nes iš viso batu in
dustrija pergyvena krizį. Yra 
superprodukciją Del ekono
minės ir finansinės krizės ba 
tų pardavimas yra sumažė
jęs. Batsiuviai reikalauja pa
kelti 40 procentų. Fabrikan
tams šis reikalavimas yr» neį 
manomas patenkinti, Todėl 
reikia laukti, kad batsiuvių 
streikas gali ilgokai trukti.

Kai kada laime pinigu ne 

tnrėti

Japonijoje mada nelaimiu 
goję meilėje žudytis, nušokant 
į ugniakalnio kraterį. Taip no 
rėjo padaryti ir 22 metų am 
žiaus Kei Watanabe su savo 
mylima mergaite. Juodu nųvy 
ko traukiniu netoli Tokio, kur 
yra tas ugniakalnis, ištisas 550 
mylių. Kai ugniakalnio papė
dėje atsidūrė, baisiai lijo. Vai 
kinas jau neturėjo pinigų nu 
pirkti dviem bilietam j auto 
busą, kuris priveža prie pat 
ugniakalnio kraterio. Jis tega 
Įėjo nupirkti bilietą tik jai. Ją 
pasiuntė į viršūnę, o pats pa 
žadėjo pėsčias užkopti, kad 
paskui susikabinę abudu ding 
tų verdančioje lavoje. Pake
liui jis taip peršlapo ir taip 
peršalo, kad kreipėsi į polici 
ją pagalbos. Tą išklausiusi, su 
rado mergaitę ir abudu nuga 
beno į ligoninę, nes spėjama, 
mą, kad abiem «širdies užde 
girnas» vjrto plaučių uždegi 
inu.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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pusi. 2
Didelis bandymas be atominės 

bombos
Ar ūkinės gerovės pakilimas apsaugos arabus nuo 

komunizmo

Arabų žemės patraukė akis 
Vakarų ir Maskvos. Ne tik tuo 
kad iš ten teka naftos upės. 
Ir tuo, kad ten ima reikštis 
naujas gyvenimas, kuris la
biausiai sukasi apie du cen
tru: Kairų ir Bagdadą.

Kaire, Egipto sostinėje, Nas 
seris ir kiti kariniai vadai no 
ri virsti politiniu centru, visų 
arabų politiniais vadais. Rem 
damiesi čia Maskva, čia Wa- 
sliingtonu ir iš ten gaunamais 
pinigais, Egipto viešpačiai su 
ka intrygas kituose arabų 
kraštuose, kad juos padarytų 
Kairui klusnius (Syriją, Leba 
noną, Jordaniją) Bet ūkinis 
gyvenimas Egipte yra susmu 
kęs, gyventojų skurdas dide
lis. Egipto kelias — tai Mask 
vos kelias. >

Bagdadas eina kitu keliu, 
kuris labiau panašus į Ameri 
kos kelią. Nors jame sudary tą garsioji sutartis, bet Bag 
dadas nori virsti ūkinio gyve 
nimo pavyzdžiu, klestinčiu 
■ raštd, atsiremdamas tiesiai 
tik Amerikos, Anglijos, Pran 
cúzijos ir kitų vakariečių ka 
pitalais bei planuotojais Pa 
kelti ūkį, pašalinti arabų tam
sumą, skurdą, atsilikimą yra 
jo didžiausias idealas Tam jis 
ir skiria savo kapitalus, gau 
namus iš tekančios jo krašte 
naftos

Iraką veikia jo tolimos pra 
eities tradicijos. Juk tai Me 
sonotamijos kraštas, kuriame 
Tigro Eufrato slėniuose klės 
tėjo šumerų, Babylono civili 
zacijos. Dar devintame amžių 
je Bagdadas buvo Islamo ga 
lybės centras. Bet paskui atė 
jo mongolai, paskui turkai. 
Jie išgriovė užtvankas, kurios 
tvarkė upių vandenis; nekon 
troliuojamas vanduo potvy 
niais nusiaubė kraštą ir pa
vertė vienur pelkėm, kitur dy 
kūmom.

Dar pirmojo karo metu Ira 
kas buvo laikomas kaip ir Si 
biru, į kurį turkai tešluodavo 
valdininkus, nusikaltusius ir 
pačioje Turkijoje nebetinka 
mus.

Šiandien Irakas teturi 5 mil 
gyventojų, bet kiek j s dar 
galėtų turėti! Egiptas turi 22 
milijonus, bet tik trečdalį tjek 
dirbamos žemės, kiek jos' tu 
ri Irakas. Galimybės didelės. 
Ir jas jaunas 2l metų Irako 
karalius nori išnaudoti

Naftos pajamų 70% paskyrė 
kraštui atstatyti Vadinas, apie 
250 mil dol kasmet

Tos sumos vartojamos pa 
gal planą, kurį rengia septy 
nių žmonių komitetas Penki 
tame komitete irakiečiai, du 
užsieniečiai, ir pastarųjų nuo 
monėsyra beveik sveriančios. 
Komitetas dirba planus slap 
tai ir paskui jau greitai ir 
griežtai juos vykdo. Jau pas 
tatė eilę užtvankų prieŲTigro ir Eufrato bei jų intakų, ku 
rios apsaugoja kraštą nuo pot 
vynių ir paskirsto vandenį, 
ten kur jo kaip tik pritrūks 
ta Tikima, kad per 25 metus 
Irako dykumos bus paverstos 
sodų ir daržų rojum Komite 
tas yra numatęs, kad jis atka 
riaus tris milijonus ha naujų 
dirvų

Pakėlus švietimą ir derlius 
turės pakilti mažiausiai pen 
kis kartus daugiau nei dabar. 
Naujom gyventojų masėm ga 
limybės kuo palankiausios.

Geležinkeliai, keliai, namai 
statomi dideliu tempu, paša 
koja, kad neseniai betiesiant 
naują gatvę per Bagdadą ne 
tikėtai buvo atsiremta į maho 
metonų šventojo kapą,' kuris 

planuose nebuvo pažymėtas. 
Sustojo visi darbai, nes nebu 
vo galima rizikuoti įžeisti ti 
kinčiųjų arabų religinius jaus 
mus. Tik po vienos nakties 
visi miestelėnai trynė akis, 
nenorėdami jom tikėti. Ten, 
kur buvo šventojo kapas, bu 
vo puikiausias parkas su pra 
tiestom gatvėm ir prie jų pa 
sodintum gėlėm Tai buvo pa 
daryta per vieną naktį, viską 
paruošus slaptai. Taip buvo 
pagerbtas ir šventasis ir pri 
taikinta vieta prie numatyto 
susisiekimo plano. Kaip ara 
bu pasakose.

Komitetas daro ir klaidų. A- 
merikiečių, anglų, prancūzų, 
olandų specialistų apskaity
mai ne visada pasirodė tiks
lus. Buvo ir tokių vietų, ku
riose buvo nutiesti kanalai, 
įkurdinti ar perkeldint-i žmo
nės, ir vietoj gero derliaus 
susilaukė maliarijos. Tik gi
liau patyrinėjus pasirodė, kad 
ten niekad nebus galima vi
sai nusausinti Tokios klai
dos dar labiau paskatino tir
ti atsidėjus prieš ką nors da
rant. Ir vienas inžinierius už
sienietis juokais pasakė, kad
dabartiniu metu Irakas jau 
tiek ištirtas, jog užteks visų 
paruošiamųjų darbų bent šim 
tui metų statybos.

Irako bandymas stebimas 
atsidėjus ir politiniu ideologi 
niu atžvilgiu - kiek gerovės 
pakėlimas apsaugos gyvento
jus nuo komunizmo ir Mask
vos įtakos.

Darbininkas

P. L. B. Seimo Organizacinio 
Komiteto Pranešimas

Š. m. liepos 12 prel. J Bal 
kūno bute įvyko P. L. B. Sei
mo Organizacinio Komiteto 
posėdis, kuriame taip pat da 
lyvavo A L.B. Centro Valdy 
bos pirm St. Barzdukas. Po
sėdyje buvo pasikeista nuo
monėmis visais klausimais 
liečiančiais seimo rengimą, jo 
programą ir ta proga rengia 
mus kultūrinius pasirodymus

Seimas vyks trijų reikšmin 
gų sukakčių ženkle: keturias 
dešimt metų nuo Lietuvos ne 
priklausomybės atgavimo; šim 
tas metų nuo Lietuvos himno 
autoriaus V Kudirkos gimimo

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São PauiO 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! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į Ó. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

MŪSŲ LIETUVA

Brazdžionis

ŽMOGUI
Kadaise tu gėlių kalbos klauseisi
Ir liepos lapą šlamant supratai.
Tau nešė džiaugsmą žemės sodo vaisiai 
Ir naktį sidabru dabinosi skliautai.

Kadaise tu mažam laukų upely 
Radai gyvybės amžinas versmes, 
Vienplaukis kūdikis šaukei: - Karaliai 
Visų dienų pasauly esam mes.

Kadaise tu girdėjai žiedo maldą
Ir žydinčią lopšinę pumpurų, 
Ir pro baltos lelijos sapną saldų 
Lankei žvaigždynus, puoštus sidabru.

Ir po gėlių, ir po sapnų, po upės 
šviesiam pavasary keliaujančios srovės 
Tu raudi kryžkelėj kaip elgeta suklupęs 
Ir nepažįsti žemės, nei savęs...

ir penki šimtai metų nuo vie 
nintėlio lietuvio šventojo, Šv. 
Kazimiero gimimo.

Paskutiniam organizacinio 
komiteto posėdyjo aptarti pa 
grindiniai Seimo metmenys. 
Detali programa bus paruošta 
artimoje ateityje. Seimo kul
minacinės dienos bus šešta
dienis ir sekmadienis, rugp
jūčio 30 ir 31 d., kada įvyks 
masinis lietuvių susirinkimas 
iškilmingos pamaldos Kate
droje ir misterijos ar jos 
pakaitalo pastatymas Be or
ganizacinių Seime programos 
punktų, numatomi trys agr.n 

dmiai pranešimai ir Seimo 
deklaracija. Pranešimai turės 
patiekti mūsų tautos ir išeivi 
jos padėtes analizę ir nusa
kyti gaires ateities veiklai. 
Pranešėjais bus .pakviesti iš 
įvairių kontinentų pajėgiausi 
lietuviai

C. V. pirm St. Barzdukas 
Seimo crganizaciniam komite 
tui perdavė C. Valdybos pa
geidavimus ir nutarimus Sei
mo rengimo reikalu. Pagrin
dinis jų yra, kad Seimas turi 
būti didingas Seimo reika
lams apsvarstyti rudenį bus 
sušauktas bendras JAV. B-nės 
C Valdybos, Kanados Krašto 
V bos ir Organizacinio komi- 
to posėdis.

Bendruomenės C. V. pirm., 
lankydamasis Čikagoje Seimo 
reikalais kalbėjosi su ALTo 
sekr Dr. Grigaičiu, kuris tam 
reikalui pareiškė ALTo prie
lankumą Pirmininkas tuo rei 
kalu taip pat tarėsi su Vysk. 
V. Brizgiu ir Sons. Daudzvar 
džiu, kuris taip pat pareiškė 
Seimo rengimui pritarimą.

Organizacinio Komiteto pir. 
prel. J. Balkonas dalyvavo 
Se-mo Finansų Komisijos, Che 
ledeno vadovaujamos, posė
dyje Philadėlphijoje. Lėšų 
telkimo vajus prasidės rugsė
jo pradžioje, po Darbo die
nos. Centrinis lėšų telkimo 
biuras bus p. Cheledeno va
dovaujamo banko patilpose. 
Informacinę brošiūrą tam tiks 
lui paruoš Org K-to sekr. V. 
Vaitiekūnas.

Seimo, parodų ir parengi
mų reikalui bus išleisti spe 
cialūs leidinėliai, kurių apim
tis, forma ir skaičius bus ap
tartas sekančiam komiteto po 
sėdyje.

Š m. gegužės mėn. 18 die
nos posėdyje organizacinis 
Komitetas balsų dauguma pa
sisakė už tautinės misteri
jos, ar jos pakaitalo, pastaty 
mą Seimo metu, ir tuo buvo

/
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Rabinas M. Dubinas ii Vys
kupas Reinys.

Rabino M Dubino vardas 
savo laiku buvo žinomas toli 
už Latvijos sienų. Jis buvo na 
rys latvių seimo ir ypatingai 
populiarus šiame krašte. Tai 
buvo labai pamaldus žmogus 
ir visą gyvenimą paaukojo pa 
dėdamas artimui. Jis tai dary 
dávo be rasės ir religijos skir 
tumo Pabėgėliai iš Sovietų 
Sąjungos visada jame rasda 
vo savo užtarėją

Savaime suprantama, kad 
toks žmogus tapo viena pir 
mųjų aukų komunistinio rėži 
mo Kada 1940 m. bolševikai 
užėmė Latviją Dubinas buvo 
areštuotas Kai 1941 m bolše 
vikai traukėsi iš Latvijos, jis 
draug su kitais kaliniais bu 
vo išvežtas į Vladimirsko ka 
įėjimą Su juo drauge buvo 
kalinamas ir vokiečių delega 
cijos patarėjas dr. Starke,ku 
ris tik 1955 m buvo paleistas 
laisvėn ir dabar gyvena Va 
karų Vokietijoj J s da g bai 
saus pasakoja iš to sovietinio 
pragaro Vladimirsko kalėji 
me jis ilgą laiką buvo vienoj 
kameroj, kurioje buvo dar de 
vyni kaliniai, kiekvienos ki 
tos tautybės. Čia tarp kitų bu 
vo ir Lietuvos vyskupas Rei 
nys.

Dubinas gaudavo nuolati 
n:ai piniginę šalpą iš Lenin 
grado žydų organizacijos, kas 
leisdavo jam nusipirkti kalė 
jimo kantinoj maisto priedo. 
Dubinąs dalinosi su kaliniais 
ir pinigais ir maistu Jisgriež’ 
tai laikėsi savo ritualų, daug 
melsdavosi ir giedodavo sa 
vas giesmes.
Taip tęsėsi iki 1951 m Susi 
ginčijus su kalėjimo adminis 
tracija jis buvo pervestas į 
Vladimirsko osichiatrinę ligo 
ninę, bet ir iš ten dar pora 
metų girdėdavosi io pamal 
dus giedojimas 1953 m. jis 
nutilo Greitu laiku paaiškė 
jo, kad šis iškankintas žmo 
gus nebeatlaikė kalėjimo re 
žimo. Jo mirtis giliai sukrėtė 
pasilikusius.

Neliūdėkime, tyliu balsu mi 
nėjo rabiną Dubiną Lietuvos 
vyskupas Reinys nukankin
tieji kovoja draug su mumis. 
Jie nėra mirę, jie stiprina mū 
sų eiles: Tebūna palaiminti/ 
kurie nepasiduoda melui, jie 
gyvena amžinai» 

Vertė H. Mošinskienė 
iš «N. R. Slovo» N. Y.

atsisakyta nuo simf. muzikos 
koncerto rengimo Misterijai 
parašyti konkurso terminas 
baigiasi rugsėjo mėn. Jos pas 
tatymu rūpinasi muzikas A. 
Mikulskis Tam reikalui tiki
masi gauti Metropolitan Ope 
ros sale. Jei misterijos kon 
kursas neduotų tinkamo vei 
kalo, vietoj jos bus duotas 
lietuviškų kantatų koncertas 
arba pastatytas kuris jau turi 
mas veikalas.

Jubilėjiuė lietuvių sporto 
olimpiada, kaip dalis šeiminių 
iškilmių, įvyks ateinančių me 
tų liepos mėnesyje, o seimo 
metu įvyks tik stipriausių lie 
tuvių sport© vienetų futbolo 
ir krepšinio rungtynės.
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Stat Inž. Mik. Ivanau&kas

ŠIMTASIS AIDU NUMERIS
Kiekvienas lietuvis visuo 

menininkas kultūrininkas su 
didžiausiu džiaugsmu sutinka 
vienintelį mėnesinį kultūros 
žurnalą «AIDAI». Brazilijos 
lietuviams yra prieinamiau- 
sios sąlygos: už 6 dolerius - 
tik 160 kruzeirų! Per melus 
susidàro 10 numerių 500 pus
lapių didelio formato, gero 
popieriaus, gausiai iliustruo
ta knyga.

Aidai eina jau dviliktuosius 
metus.

Aidai nuo pat pirmojo ur. 
stovi lietuviškos kultūros sar 
gyboje «Aidų» prenumerato
rių sąrašas visados yra lietu
viškos kultūros tvirtumo liu
dytojas.

O koks įvairus turinys.
GROŽINĖ LITERATŪRA - 

mūsų ir pasaulinio mąsto ra
šytojų kūriniai. Čia rasite 
liriką Venancijų Ališą, Myao 
lą Vaitkų, Bernardą Brazdžio 
nį, Antaną Vaičiulatį, Nelę Ma 
zalaitę, Juozą Kėkštą, Aloyzą 
Baroną, Kazį Bradūną, Joną 
Meką, Vincą Kazoką ir dau
gelį kitų mūsų širdims bran
giu poetų!

STRAIPSNIAI. Mū=ų lietu 
viškosios kultūros šulai, jvai 
riais aktualiais klausimais, dės 
to savo mintis vertingais strai 
psniáis. Yra neįmanoma visus 
išskaičiuoti Mes galime, tik 
didžiuotis, kad baudžiavos pa 
naikinimu prasidėjęs atgįmi 
mo lietuviškos kultūros laiko 
tarpis. šiandie yra pasiekęs 
aukšto Ivg'o

KNYGOS IR ŽURNALAI Be 
spaudo*: knygų, žurnalų ir 
laikraščių nė viena kulturin 
ga tauta ir jos sudedamosios 
dalys šeimos neapsieina š:a 
me skyriuje randame vertin 
giaus u knygų įvertinimą

LITERATŪRA, MENAS, MO 
KSLAS Tai specialūs tos sri 
ties dalykai, kurie ir atomo 
amžiuje yra dar aktualūs.

VISUOMENINIS JR REI.IGI 
NIS GYVENIMAS. Ypatingai

ftarijoko** Atostogos
Užsiėįęs tolokai, Argenti 

nos kviečių provincijoj - San 
ta Fė Atsiduriu tarp lietuviš 
kų širdžių, iš kurių išplauKia 
ne tik vietoje skardi lietuviš 
ka daina, bet retkarčiais ir 
toliau į savąją spaūda jaus 
mai išsilieja. Tiesa, suspėjau 
susipažinti tik su viena kita 
šeima, p p. Rudzevičių, Za 
gurskių ir Rutkų, ir malonio 
je jų globoje apžiūrėti mies 
tą ir apylinkes, na, ir patirti 
didelį vaišingumą. Iš viso čia 
gyvena tik kėlios lietuviškos 
šeimos, ir tai išsiskirsčiusios 
nemažam dviejų šimtų tūks
tančių gyventojų mieste ir a- 
pylinkėse Oficialiai neorga
nizuotos, bet turi stiprius tar
pusavio ryšius ir svarbesniais 
momentais moka tinkamai su 
siorganizuoti.

Buenos Aires mieste, žinb- 
ma, gyviausias lietuviško pa
sireiškimo centras yra prie 
Aušros Vartų parapijos, Tėvų 
Marijonų globoje. Čia randa
si ir lietuviško meno muzie
jus, zkur netyčia teko riiatyti 
turtingus, ypatingai lietuviškų 
audinių ir juostų rinkinius, 
daugumoje dar iš tėvynės at
sivežtus. Be to, čia gausu ir 
visų rūšių liaudies meno dir
binių. Na, ir tuo tarpu tebėra 
prieškomunistinės parodos ryš 
kūs vaizdiniai ir literatūri
niai eksponatai, buvę tos sri
ties viešoje parodoje, miesto 
centre. Malonių Tėvų Marijo
nų dėką gavau apžiūrėti vi
sas čia esančias įstaigas: spa 
uštuvę, iš kurios išeina ūLai-

šis skyrius aktualus tiems, ku 
rie yra apsvaigę mokslo nai 
kybe.

PASTABOS. Daugelis mėgs 
ta kondensuotomis pastabomis 
atkreipti skaitytojo dėmesį į 
aktualius visuomeninius kultū 
rinius reikalus.

ĮVYKIAI - tai svarbiausių 
musų kultūrinių įvykių kroni 
ka, kuri apima visą tautą, vi 
same žemės rutulyje.

ILIUSTRACIJOS. «Aidai» 
nuolat puošiasi musų garsių 
jų dailininkų kuriniais. Pagal 
sanpauliečiu lietuvių skonį
modernizmas reprezentuoja 
ne grožį, bet «baidyklių» raiz 
gyną. Tam tikslui ruošiama 
plati ankieta, kurių daviniai 
bus perduoti redakcijai.

Paminėdami žurnalo šimtą 
jį numerį, linkime jam ir to 
Bau ugdyti lietuvišką kultūrą 
ir skleistis kuo plačiausiai

Štai 100 jo nr. trumpas tu 
rinys: prof K. Pakštas rašo 
savo atsiminimus apie filoso 
fą prof St Šalkauskį, kurio 
idealais yra persiėmęs mtisų 
V. Zelinos ateitiniškas jauni 
mas; F. Jucevičius tęsia toliau 
savo studiją apie Hėgelį ir 
Marksą; Matematikas ir astro 
nomas dr. R Zalubas Supažin 
dina su žvaigždžių gyvenimu 
kurios gimsta ir miršta A. 
Vaičiulaitis. L. Žitkevičiaus ir 
P Jurkus duoda žiupsnį dai 
liosios literatūros. Mokslo sri 
tyje V Gidžiūnas OFM rašo 
apie Inocento IV laiškų rinki 
nį, kuriame paliečiami Balti 
jos kraštai. Meno skyr. apie 
A. Galdiko kūrybą aprašo L. 
Andriekus*, o apie tremties 
lietuvių operą VI Jakubėnas. 
Be to, tame nr. randame tri 
jų knygų recenzijas ir san 
trauka įvykiu

Viršelis papuoštas koplytė 
lę prie Lydavėnų tilto ir P. 
Rimšos «Skausmu» Vidus gau 
šiai iliustruotas A. Galdiko, 
T. Valiaus ir A. Varno kū
ryba.

kas», mokyklą, salę ir bažny
čią. Kadangi čia ir virtuvė 
lietuviška (savo šeimininkė
mis ir jų gaminiais), tai buvo 
neįmanoma atsisakyti skanių 
lietuviškų pietų, kurių proga 
teko matytis su didžiai ger
biamu mūsų veteranu genero

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj
1957 metais Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituariia, 67 

Moóca rengia puikų

Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams 
gros gera muzika, kuri patenkins ir Jaunimą ir senimą. 
Šokių metu lošimai —- loterija gražių ir brangių fantu. 
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

“AIDAI”
galima užsisakyti už 160 cruz 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.

MOŠŲ LIETUVA 1957 m. liepos 27 d.

Aldona - Irena Nasvytytė

Rudenio Naktis
Svyra galvos rudenio Jurginių, 
Sunkios, lyg naktis be miego 
Gelsta lapai, byra, Dievas žino, 
Kur tos visos niūrios dienos bėga.

Skęsta saulė vakare už upės
Ir į baltą miglą grims’ta pievos.
Karklo šakoje paukštelis supas —
Jau ruduo, — o, rodos, vakar balo ievos

Mena vasarą (iš pernai metų) 
Tako vingyje margi jurginai. 
Buvo vasara tokia, kaip reta, - 
Kokių nieks atgal nebegrąžina...

lu Teodoru Daukantu, nenus- 
tojanč u gražių vilčių musų 
ateičiai Aišku, nepamiršta pa 
matyti ir Buenos Aires žyme 
nybės: gen. San Martin (tau
tos didvyrio) statula ir kt

Grįžtant Brazilijon, iš padan 
gių matėsi tolumoje garsieji 
Iguaçu kriokliai ir įvairuojan 
tis žemėvaizdis, tartum žemė 
lapyje, tik be vietovių pava
dinimų.

Atsidūręs S. Paulyje, besi- 
grfisdamas autobusuose tarp 
keliaujančių iš darbo žmonių 
netikėtai pasijutau priemies
tyje Parque das Nações, ža
lumynuose paskendusiam ta
pybos ir grafinio meno židi
nyje, iš kur plaukte plaukia 
įvairiems ir įvairiuose kraš
tuose leidžiamiems lietuviš
kiems (kartais ir svetimomis 
kalbom s) leidiniams puikios 

dail. VI. Stančikaitės iliustra
cijos. o greta to eina ir pa
veikslų, nuolat aiškių, bet ma 
Ibniai suderintų spalvų, nesi
baigianti virtibė, kurių nau
jausiu gerinosi, matydamas 
mūsų mielo Nemuno 

srovę ir gražiuosius krantus, 
taip lyg visa tai būtų tikre
nybėje.

Gi priešingam miesto kraš
te - Agua Rasa atsiduriu 
ten, kur skryniose "ir spinto
se laukia savo netolimos ati 
darymo dienos lietuviškos ar
chitektūros parodos ekspona
tai. Tai jos širdiėš organiza
toriaus inž. M. Ivanausko su 
malonia šeimelė butas. Dėka 
nuoširdžių šeimihinkų, jau da 
bar matau visą gana turtingą 
parodos vaizdą. Tikrai, ne 
tik girtinas, bet ir pasigėrėti
nas žygis. Linkėtina, kad ši 
paroda, kuri nėra grynai ar
chitektūrinė (turi tik architek 
tūrinės apžvalgos pagrindą), 
bet ir dėl mūsų gražaus liau
dies meno, imtų lankoma kuo 
skaitlingiausiai, nes joje ras 
daug ko pamatyti ne tik sve
timieji. bet ir mūsų tautie
čiai. Gi judriam parodos or 
ganizatoriui linkėtina ištver 
mės, kad vėliau galėtų paro 
dą perkelti iki Rio de Janei 
ro ir dar toliau!

Išsiveržęs iš spalvų ir ma 
tomo grožio pasaulio, patekau 
į žodžio meno sritį, pas rašy 
toja K Pažėraitę, kurios ku 
kliam butelyje radau visa 
dvėlk’ant lietuvišku menu, mu 
zika ir spauda, ir uenuilstan 
čio, begaliniai kahtraus ir už 
sisoyrusio lietuviško žodžio 
palaikyme muziko J. Kas-eliū 
no «Mūsų Popiečių» redakci 
ja. Tame leidinėlyje stengia 
masi sukaupti lietuviško žo 
džio, žaidimų ir sąmojaus dva 
šią.

Apsilankiau ir prieteliaus 
inž. A Mošinskio šeimoje, kur 
kuklioje būstinėje slypi di 
džiulė biblioteka, turtinga nau 
jaustais lietuviškos ir tarpiau 
tinės spaudos veikalais iš 

ties. Tai gražus pavyzdys mô

Naujosios Lenkijos žemės

Lenkiją, karo metu prara
dusi nelenkiškas rytines že
mes, gavo istoriškai iš dalies 
lenkiškas, tačiau daugumoje 
jau suvokietintas sritis vaka
ruose: Sileziją, rytinį Bran
denburgą, Pamarį, Dancigą, 
vakarų Prūsiją ir dalį Rytprū 
siu. Didžibji dalis čia gyve
nusių vokiečių buvo stačiai 
išvaryti į Vokietiją, o į šias 
žemes buvo atvežti ir čia įkur 
dinti pabėgėliai ir repatrijan- 
tai iš Sovietų Sąjungai pris
ikirtų sričių, tarp kitko ir iš 
buvusios okupuotos Lietuvos.

Tačiau šios žemės tebėra 
dar palyginus skystokai gyvę 
narnos, kai prieš karą čia 1 
kv. klm. teko 87,2 gyvento
jai. tai dabar jų tėra vos 30, 
o daugely sričių ir to nesie
kia. Pav pamary, kur prieš 
karą gyventojų kv kilometre 
buvo 53 gyv, dabar tėra vos 
21 iki 28 Pramoninėje Sile
zijos srityje, kur 1 kv. klm. 
prieš karą teko 152 gyv, dar 
bar tenka vos 104.

Tokias žinią skelbia vokie
čių spauda, tačiau pagal len
kiškus šaltinius.

sų inteligentirei visuomenei.
Ponia H Mošinskienė, au 

gindama skaitlingą šeimą (dvi 
poreles) randa laiko mokyto 
jauti ir bendradarbiauti spau 
doje ir lietuviškam kultūri 
niam gyvenime, .los vaikučiai 
gražiai kalba ir rašo sąvokai 
ba, ir eidami mamytės pėdo 
mis. dalyvauja organizaciniam 
darbe, nerasdami, kad tai bū 
tų apsunkinimas jų mokykit 
niam lavinimuisi, kaip neretai 
kiti teisinasi.

Lankydamas didžiai gerb. 
Kleboną kun P Ragažinską, 
turėjau progą matyti ir nau 
jąją kleboniją, kuri žymiai pa 
lengvins šiam kilniam parapū 
jos ir kultūrinio darbo vado 
vui darbo sąlygas.

Malonu buvo dalyvauti ir 
veikliausios organizacijos L. 
K. Bendruomenės Choro vaka 
re baliuje, kuriame vaidinta, 
p. J. Bagdžiaus režisuota, vie 
no veiksmo komedija «Uošvė 
į namus, tylės nebebus». Įspū 
dis liko ypatingai malonus, 
juo labiau, kad mūsų lietuviš 
kas jaunimas S. Paulyje, gal 
but, daugumoje nematęs Lie 
luvos, kalba gražiai lietuviš 
kai, įsigyvendamas savo rolė 
se ir paklusdamas lietuviškai 
iniciatyvai

Pričiuptas lietuviškos kny 
gos platintojų, netikėtai padi 
dinsiu savo knygynėiį naujau 
siais mūsų lietuviškais leidi 
niais. Taigi, atostogos nebus 
praleistos be naudos...

Karijokas
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštussiūsti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

Rugpiučio 4 diena visi jauni ir seni dalyvauja Jaunimo šventėje

Kvietimas i Jaunimo Švente
Susiburkit krūvon, 
Lietuvos Sakalėliai, 
Išblaškykit Miglas Jus. 
Galingais sparnais.

Lietuviškas S Paulo Jauni 
me, buvo laikas kada keletas 
šviesuolių kalnus nuversda
vo, bet šiandien kelių nega
na, šiandien reikia visų ryž
to ir darbo.

Musų tėvų žemė neša skau
dų vergijos jungą, jos vaikai 
nyksta Sibiro tyrąlaukiuose ir 
svetimų kraštų vilionėse. O ji 
kasdieną vis silpstančiu bal
su šaukiasi Lietuviško Jauni
mo karstų širdžių ir stiprių 
rankų. Tėvų senųjų darbuoto 
jų gretos retėja, jų pečiai 
linksta po amžiaus našia

Ko vertas jaunimas neklau 
sąs naikinamos tėviškės bal
so. užmiršęs tėvų kalbą, pa 
niekinęs visa už ką buvo šimt 

Praėjusių metų Jaunimo Šventės «Atžalyno» dekoracija 
piešta V. Navicko. Šiemetiniam Jaunimo Šventės «Nulinnusių 
Varpų» pastatymui dekoracijai pavyzdį parengė dalininkė V 
Stančikaitė-Abraitienė išpildys latvių dailininkas Fridriks 
Brante.

mečiais senolių kovota.
Jau atėjo laikas bent dalį 

kovos už lietuv.škumą paim
ti ant jaunųjų pečių, atėjo lai 
kas atsiliepti j Tėviškės šauks 
mą ir todėl Tu. lietuviškas 
jaunuoli, jaunuole, rugpjūčio 
4 dieną Jaunimo Šventėn At
vyk pabūti su visais kartu, 
pasidalyti mintimis, pagaivin
ti savo lietuviškas nuotaikas, 
kartu pasiusti Tvėrėjui ben 
drą maldą, kad Jis laimintų 
mūsų norus ir ryžtus. Susirin 
kini j šventę visi. Tenesukliu 
d<» Tau į ją atvykti, joks sve 
timųju parengimas Juk jau
nimo šventė tik vieną kartą 
metuose ęsti Tetampa ji di
delių bendrų jėgų sutelkimu 
ateities darbams.

Iki broliško pasimatymo 
šventėje.

Jaunimo Šventei reng
ti Komitetas

TRUMPAS «NULINKUSIŲ 
VARPŲ» TURINIO ATPASA

KOJIMAS

Veiksmas vyksta Lietuvoje 
gražioje ūkininko sodyboje 
Pietų metas. Pavargę pjovė
jai sode prigulė, pokaičiokie- 
rae kalbasi šeimininkai. Is ju 
kalbos aiškėja, kad šiandien 
bus pabaigtuvės ir jauniau
sios dukrelės Onytės Isužie 
dotuvės. Tolumoje girdėti dąl 
gių plakimas Jaunimas kelia 
si ir rengiasi į laukus Mer 
ginos barasi už greblių į vai
kinąs. Likusi šeimininkė ren
giami vakaro vaišėms ir per 
piemenuką siunčia pavergu
siems darbininkams atsigai
vinti tradicinį duonos ir me
daus gėrimą mutinį. Seimi
ninkei talkon atskuba moky
toja, antroji mokytoja su va
sarotojais padeda kirtikams 
statinėti. Saulutei leidžiantis 
grįžta dainuodami kirtėjai, 
mergaitės parneša varpų vai
niką. Seka tradicinis rišėjų 
aplaistymas, dainos, vaišės r 
pasilinksminimas. Taip ba gia 
si pirmas veiksmas.

Antrasis veiksmas - merg 
vakaris Pamergės pina, jau
najai kasas, kaišo trobos du 
ris ir kiemo vartus, graudina 
jaunamartę dainomis ir lau
kia atvažiuojant svotų, '’ėliau 
sąmojingai egzaminuoja kvies 
lį, pe kia svotus, šoka jauna
jai atsisveikinimo šokį ir 11.

Visas vaizdelis gražiai vaiz 
duoja lietuviškas tradicijas 
ir gausus tautiniais šokiais 
ir dainomis.

BOM RETIRO LIETUVIŠKA 
MOKYKLA

Savo darbą nenutraukę ir 
atostogų metu, šeštadieniais 
jaunimas renkasi pamokoms, 
"šios mokyklos mokytojas p. 
Simas Bakšys buvo susirgęs 

ir operuotas, Dabar sveikata 
taisosi. Jaunimas tikisi, kad 
mokytojas greit galės grįžti 
į mokyklą.

NAUJI TAUTINIAI ŠOKIAI 
IR ŠOKĖJAI

Per jaunimo šventę «Kubi
lą» pašoks Bom Retiriečiai, 
parengti p. Bortkevičienės ir
D. Bortkevičiūtės, «Blazdingė / 
lę». Senas Malūnas, vadovau 
jant p. M Vinkšnaitienei, Ze 
liniečiai pasirodys su «Rūgti 
čiais» ir «Kalveliu», beto p. 
Guiga su mergaitėms ateiti 
ninkėms rengia dar niekad 
Brazilijoje nematytą aukštai 
tišką šokį «Sadutę».

— Jaunimo Šventės Progra 
moję dalyvaus akardeonų or 
kestras vadovaujamas Ž Pau 
kštytės ir ateitininkų choras
E. Kilčiauskaitės.

kordeonu Bom Retiro tautini 
šokių grupei

— V. Pūkenytė akompanuo 
ja akardeonų trio iš Tautų 
Parko Trio praturtins jauni
mo šventės programą.

— Po pora dainelių jauni
mo šventės meninėje progra 
moję padainuos p. Kindurie- 
nės vadovaujamas mergaičių 
kvintetas ir Šimonyčių ir Janà 
vičiūtės kvartetas.

— Jaunimo Šventės rengi
mo komitetas išleido kelioli
kos giesmių giesmynėlį ir to 
kį pąt dainorėlį, kurs bus iš
dalytas šventės dalyviams.

— Pakvietimai į «Nulinku
siu Varpų» pastatymą sėkmin 
gai platmami visose vilose. 
Platintojai džiaugiasi, kad tau

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

VASARAI

Palik man atminimui žiedus 
O, vasara mano graži!
Kokion šalin tu savo dainą 
Balzamais kvepiančią neši?

Duok pasidžiaugt dar tavo 
[veidu,

Tamsiai žaliomis akimis;
O kas gi žino — tau išeinant, 
Ir man krūtinė gal nurims.

Dar padainuosiu tavo soduos,
Lyg pas močiutę būdama, 
Dar pašvytuosiu šaudykiėlę, 
Lyg plonas drobes ausdama

Tu mane lepini, kaip dukrą, 
Patiesus kilimus žalius, 
ir sirpdini, kaip lauko uogą, 
Suskaičius metų žingsnelius.

— A. Za perskaitė groja a-

.ttmiuui'*-

tiečiai šia proga gausiai au
koja. Jaunimui veltui pakvie 
timai galioja tik tiems, kurie 
dalyvaus visuose šventės pun 
ktuose.

- Atskirų vilų atstovai bent 
savaitę prieš Šventę praneša 
savo sveikintojų pavardes, 
bent apytikrį atvykstančių 
skaičų ir kuo jie prisidės 
prie pusryčių meninės pro
gramos.

Jaunimo Šventės Programa
9 vai Sv. Mišios, bendra 

Komunija ir pusryčiai (salėje) 
15 vai Susirinkimas, meninė 
dalis ir pasilinksminimas.

Dainuok, dainuok jaunyste!
Jaunime, šias dainas iš>ikirpk ir 
stenkis išmokti, kai susirinksim į 
jaunimo šventę dainuosim kartu.

IŠEIK MOČIUTE, ant dvaro, 
Primk talkelę nuo baro 
Tavo ta Įkėlė pailso.
Kalne rugelius nukirto,

Kalne rugelius nupjovė 
Klony gubeles sustatė.

Netiek pailsom pjaudamas 
Klek vainikėlį pindamas 
Kiek vainikėly grūdelių, 
Tiek mes pririšom pėdelių 
Kiek vainikėly varpelių.
Tiek mes pristatėm gūbeiių 
Kiek vainikėlv žiedelių, 

. Tiek mes priskaitėm kapelių

OI TU STRAZDE, strazdeli, 
Tu raibasis paukšteli
Ar giedojai lazdynų krūmely

Ar lazdynus auginai.
Ar uogeles sirpinai?
Ar kalnely rugius brandinai?

Nei laz'dynus auginau,
Nei uogeles sirpinau
Tik kalnely rugius brandinau

Auštant aukštai lakiojau,
Viršum medžių skrajojau
Leidau balsą į žalią girelę

UŽ JŪRIŲ M ARIŲ
Derėjo rūteles kaip avižas,

Derėjo rūteles, kaip avižas,
Vaikščiojo bernelis
Panemune
Vaikščiojo bernelis panemune
Sutiko mergelę, kaip 
Saulelę.

O KAI AŠ, o kai aš
Pas močiutę buvau
Kaip daržely lelijėlė žydėjau,

O kai aš, o kai aš 
Už bernelio išėjau, 
Kai dilgėlė patvorėly siūbavau

Kad galėč, kad galėč 
Pas močiutę sugrįžt, 
Velyk pas ją žąsytėles ganyčiau

Ir daugfaus, ir daugiau» 
Už bernelio neeičiau.
Nors anas ir aukso kalnus žadėtų

PRAPUOLIAU MOTULE, 
Prapuoliau širdele, 
Už didžių vargų 
Už rūpestėlių 
Už gailių ašarėlių

I
Sugrįžki, dukrele, 
Sugrįžki, jaunoji, 
Tave mylėsiu, 
Tave godosiu. 
Ant rankelių nešiosiu.

Negrįšiu, motule. 
Negrįšiu, širdele,

Jau sukalbėti 
Meilūs žodeliai 
Sumainyti žiedeliai

PASISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ, 
Bus mergelė man, 
Dar dar bernužėli, 
Dar ne tavo valioj, 
Ir išdygo žalia rūta... 
Ir nuskyniau žalią rūtą.. 
Ir nupyniau vainikėlį 
Ir sumainė aukso žiedus, 
Bus mergelė man man, 
Jau jau bernužėli 
Dabar tavo valioj 
Jau jau, dobilėli, 
Dabar tavo valioj.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi ji vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir'kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Su<popemba 18-A • — Vila Celeste

pusi. 5

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

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

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...

Raa Javaės, 626 - T@L 51-4011 - São Panic

RUA1 BARÃO DE ITAPET1NINGA, 273 — 4 AND. — SALA 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS. CAMPOS, 1 - V. ZELINA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915 ||

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, M
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- |g| 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. įgj.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI. pį

[aįs 
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

«■snHminHUHnBMl
Ęiiiiiii.ūhihffliiiiiflitiiiiiiiiiiHii iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiihiiiiliiiiiiiibtii m iihiii rthiitiiu.ui hihii iihiiiim m mini ffi;iniuimniii

1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í
i IRMÃOS BAUŽYS !

-L 
== Registrado no C. R. C. eob o n.o 551

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 1 
ê Telefone 63-6005 §
| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
J Transferencias de firmas 
f Cor.trat na Junta Comercial 
g Dis^at. na Junta Comercial 
g Escritas Fiscais 
= . Escritas Comerciais
I HORÁRIO das 8

mi m tin mi iv iwnii tw uh tivim nu iiiiw iniiin wni'w nr nu w w w «v un w <iu un nu un un un iinun win imun uii un un uiw uh un uh į

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Município de 
t Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

■ U Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L INDO Y A 

itoHÀOj CARKIIEKI m,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JÍ U vy «$■_€) J E LAtJIPC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikiakite medžiagos ir darbo kokybe ir k«ina.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

W. ZELfNA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

Spaudos ir radijo reikalu

Turim lietuvišką spaudą, tu 
rime lietuviškus radijo pus
valandžius. Mes tuo didžiuo
jamės. Nors ir su trukumais, 
bet tai, ką rašo lietuviška 
spauda, nerasime svetimų, 
nors ir moderniškiausiai pas
tatytoj spaudoj. Niekas nea
bejoja, kad ji mums reikalin
ga. Malonu yra išgirsti radi
jo bangomis lietuvišką žodį ir 
dainą. Lietuviški radijo pus
valandžiai labai reikalingi ir 
naudingi

Kai paprašoma pas sveti
mus skelbimų lietuviškai spau 
dai ar radijui, tai ne vienas 
pasako: «Kaip gi, lietuvių čia 
yra tiek daug, jų tarpe ir ge 
rai prasimušusių, biznierių, 
industrialų, argi jie nepalai
ko savos spaudos, savo radi
jo programos»? Taip, jei vi
si lietuviai, sulig galimybės 
remtų spaudą ir radijo, tai ne 
tik būt lengva išsilaikyti turi 
mą, bet tiek spauda bútdides 
nė ir įdomesnė, tiek vietoj 
vieno pusvalandžio, galėtume 
du savaitinius radijo pusva
landžius turėti.

Tiesa, yra biznierių, indus 
trialų, kurie tikrai nuoširdžiai 
ir su nemažomis sumomis re 
mia. Bet ne visi Didesnė da 
lis yra abejinga lietuviškiems 
reikalams

Nelaukime, kad mums sve 
limi išlaikytų mūsų radijo 
pusvalandžius ir laikraščius. 
Lietuviška ambicija reikalau 
ja, kad savus reikalus susi 
tvarkytume patys O tai pa
daryti galime, nes šiandien 
lietuviai jau yra gerai įsikūrę.

Kultūriniam Rūdijo pus\a 

Klausykis São 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 aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą 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. BognslausKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

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.

landžiui aukas, skelbimus svei 
kinimus, siųsti šiuo adresu: 
Pedro Šimonis, caixa postai 
4118, São Paulo.

AGUA RAZA LIETUVIAI

Daugelis lietuviškų šeimų 
pasikvietė į savo namus Šv. 
Pranciškaus Varpelį, Liet. 
Pranciškonų leidžiamą mėne
sinį žurnalą, kuris savo išvaiz 
da, turiniu ir paveikslais pa
traukia kiekvieną Tai religi
nio - patriotinio turinio lai
kraštis. Geras popierius, stam 
bios ryškios raidės, žinomi 
bendradarbiai - r šytojai tiek 
kunigai tiek ir pasauliečiai

Prenumeratoriai iš Agua 
Razos: Lionginas Spuras, Pra 
nas Čibas, Antanas Serbentas, 
Petras Medis, Konstancia Pa- 
vilavičius, Ignas Juknevičius, 
Pranas Paunksnis, Ignas Vijų 
nas ir Elena Ivanauskas. Tiki 
masi prenumeratorių skaičių 
padvigubinti.

Sv. Prančiškaus varpelis 
metams kainuoja du doleriai 
arba 60 cruzeirų.

-- Dr M. Gimbutienės «An 
cient Symbolism in Lithua 
nian Folk Art» knygą užsipre 
numeravo dar Rež Alf Žibąs 
ir Stud Aloyzas likta.

Užsakymus siųsti inž. M. 
Ivanauskui c p. 4118 S. Pau 
lo, kaina 2.5 dol. arba 140 
cruzeirų.

SĄJUNGOJ VAKARUI 

pakvietimus galima gauti 
«Žinių» red., V. Pupienis, 

P. Žarkauskas, J. Buragas, K.

Karpavičius, V. Bartkus, J. 
Matelionis, J. Lukoševičius, 
S Kubiliūnas, J. Tūbelis A. 
Žibąs, J. Bratkauskas, B. Rim 
kus. D. Ruzgaitė Mokos moky 
kloję ir pas Valdybos narius.

TAUTINIAIS RŪBAIS

Jaunimo Šventei rengti Ko 
mitetas primena, kad visi tu
rintieji lietuviškus rūbus, į 
jaunimo šventę kviečiami at
vykti s,u jais.

AUKOS KLEBONIJAI

K. Zakarevičienė 200, V. Po
cius 100 (trečią kartą) iri 500 
dukterys mirusios motinos L. 
Citavičienės atminimui.

KERMOŠIAUS PAJAMOS

Praėjusį sekmadienį ir šeš
tadienį kermošiaus pasiseki
mą gerokai sutrukdė šaltas 
oras, pajamų gauta per abi 
dienas Cr $ 11 212.00.

Atskirų barakų pajamos sek 
madienį: Baras 2 100, mokyto 
jų 1.866, našlių 1.726. karolių 
642. F. de Maria ir Kongrega 
dų 630, šautuvėliai 490, šešta 
dienį daugiausia pajamų ga
vo mokytojų barakas, 764 kru 
zeirus.

Praėjusią savaitę Filhas de 
Maria ir Kongregadų barakas 
turėjo pajamų 1.634 kruzeirų.

Iš kermošiaus pajamų jau 
išmokėta Cr $41 000,00 klebo
nijos statybos skolų, nupirk
ta naujos medžiagos dažymui 
ir įrengimui ir pradėta dar
bas Kermošius bus tęsiamas 
ir rugpiūčio mėnesio sekma
dieniais ir šeštadieniais.

ateitininku tėvams

šį sekmadienį (liepos 28) 2 
vai. p p. šv Juozapo moky
kloje šaukiamas ateitininkų 
tėvų pasitarimas jaunimo šven 
tės reikalu Visi tėveliai ir 
mamytės kviečiami dalyvauti.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

VniKiičiii, kurie per atosto
gas lietuviškai mokėsi kate
kizmo bus 4 dieną rugpiūčio 
per 9 vai šv. Mišias

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

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

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

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

PENSÃO ROSA-MARIA

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

Marija-Olga Galkienė

EJCRITCRiO. CCIMTABIL

Irmãos Nascimento
REG. C. ft. C. SP. Nr» 1.484

Atlieka, firmų’ atidarymus, perleidimus, komercines 
c ir indust’riąiinęs 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

MIRUSIEJI

AfA. Dominikas Kapčius

— Domininkas Kapčius, ki
limu Kurklietis, mirė Casa 
Verde liepos 15 Į Braziliją 
buvo atvykęs 1928 m. Liko nu 
liūdusi sesuo Viktorija Tubie- 
nė ir kiti artimieji Palaido
tas Campo Grande ka uose

Liepos 22 d. Vila Zel noje 
staiga mirė Leokadija Čitavi 
čienė. Velionė buvo gimusi 
Jonavoje 1886 metais. Į Bra
ziliją atvyko 1927 metais. Pa 
la dota Quarta Parada Kapuo 
se. Nuliūdime paliko dukteris 
Bronę ir Antaniną, sūnų Je- 
roslovą (Lietuvoje), žentns, 
marčias 13 anūkų ir 3 proanū 
kius. Septintos dienos šv. Mi 
šios bus šeštadieni 7 vai V 
Žolinoje.

— Liepos 23 Itaąuerojį mi
rė Antanas Rukšėnas, kilęs 
iš Linkmenų parapijos. Nuliū 
dime liko žmona Levanora, 
duktė Ona, sūnus Bronius ir 
kiti artimieji. Septintos 
dienos Mišios bus 30 liepos 9 
vai. V. Zelinoje.

-- Liepos m. 21 d. Vila Ze 
linoje buvo organizacijų su
ruoštas Dariaus ir Girėno Išei 
vių dienos minėjimas Progra 
moj buvo 11 vai. pamaldos, 
15 vai. gimnazijos salėje ofi
cialioji ir meninė programa. 
Minėjimą pradėjo kun, P. Ra 
gažinskas pakviesdamas pra
nešėju P Šimonį. Sveikini 
mo žodį tarė Lietuvos k<»nsu 
1 .s o Al Polišaitis. Po to Vik 

to ras|^J 
pi
sudainavo Gailevičiaus maršą 
Dariaus ir Girėno garbei

Dr. Draugelis save kalboje 
palietė įvarias lietuvių gyve 
nimo aktualijas.

Meninę dalį išpildė mergai 
tės Monika Jonavičiūtė, Ese
ną, Irėnė ir Julija Simonytės 
- sudainuodamos Tėviškėlė ir 
Vežė mane iš manų. Rašyto
ja Mg. Vinkšnaitienė pade la 
mavo savo kūrybos eilėraštį 
skirtą Dariui ir Girėnui 
Viktoras G. Šaltenis padai
navo Sasnausko Mano gimti
nė ir Šimkaus Oi greičiau. 
Piano akompanavo jo moky
tojas Cesar Hoffberg. Nors 
tik pirmas pasirodymas, bet 
jaučiama darbo (mokyklos) pa 
sėkmės: balsą valdo ir inter
pretuoja. Kolonijai žinomas 
solistas K Ambrozevičius iš
pildė Sasnausko Skubink prie 
kryžiaus ir Kačanausko Oi 
kas Susirinkusiems gausiai 
plojant padainavo dar vieną 
dainą.Nijolė Bortkevičiūtė jau 
triai padeklamavo eilėraštį: 
Kraštas į kuri skrendu

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu, kurį sugiedojo visa 
salė.

— Sį šeštadienį sumainys 
žiedus Jane Vyšniauskaitė su 
Roberto Branconaro

- Gyd Dr. Penteado kelia 
sumanymą V. Zelinoje stalyti 
ligoninę V. Prudente distrikte 
nėra nė vienos ligoninės
R1ODE JANEIRO LIETUVIAI

Rio Lietuvių Metraštis

Jau pabaigtas spausdinti ir 
greit pasirodys knygos rinko 
je Rio de Janeiro Lietuvių 
Metraštis, kun. Juozu Janilio 
nio suredaguotas ir išleistas 
dviem kalbom: lietuviu ir por 
tugalų. Pirmas toks Brazili
joje.

Veikalas nemažas: su 100 
iliustracijų, sudalytas 4 skyri 
ais ir dviem priedais, kurių 
vienas istoriniai dokumentą- 
liškas, lotynų kalba parašytas 
ir 4 spalvomis atmuštas Tirą 
žas 500 ekz. Kaina dar nenus 
tatyta.

- A f A. Pasimirė Juozas Ka 
linauskas, ukmergiškis, penk 
toje deš'mtyje metu, neišlai
kęs puolės operacijos Velio
nis prieš porą metu buvo ve 
dęs vielinę, nalikdamas ją 
našlę su mažyčio įpėdiniu — 
Morkum. Palaidotas su tikybi 
nčmis apeigomis Caiū kap nė 
se. kurias atliko kun. J. Jani 
lionis.

PAKILO SAKALAI...
Juozas Juraitis su šeima, 

gimimu dzūkai, isvietinti «di 
pūkai», apie 10 metų pragy
venę Brazilijos sostinėje, lie 
pos 12 d. pakilo sparnais į 
Kanadą. Ten, Hamiltone, jų 
laukė brolis.

Taip blaškosi mūsų broliai 
ieškodami kur geriau. Bet... 
be Tėvynės nėr pastogės. Ju 
raičių šeima paliko gražų at
siminima Rio lietuvių koloni
joje: jie buvo pavyzdingi ir 
susipratę lietuviai. Telydi ju 
os laimužė naujoje žemėje!

GEDULINGOS METINES .
Liepos 14 d., sekmadienį, 

šv. Genovaitės bažnytėlėje, 
buvo atlaikytos šv. Mišios ųž 
a.a. Klemenso Bernatavičiaus: 
Vėlę, mirimo metine proga. 
Be. artimųjų, kurie sudaro 4 
gražias šeimas, šios pamaldos 
sutraukė dar nemažą skaičių 
prietelių, nes velionis buvo 
visų mylimas ir gerbiamas 
dėl savo taurumo ir krikščio 
nisko gyvenimo pavyzdžio.

,• S I U V É J A S
POVILAS AMBROZEVIČIUS, 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina' 
(prasideda iš Av. Zelina, 595}
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