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Bulganino grasinimu Vakarai
nenusigando
Šią savaitę Vakarų valsty
bių politinė liniją Rusijos atžv.lgiu išrsškėjo. Kaip žino
me, Sovietų ministeris pirmi
ninkas maršalas Bulganinas
pasiūlė tiesiogines derybas
tarp demokratinio ir komunis
tinio fronto valstybių vadų,
prezidentų ar ministerių pir
mininkų.
Tuo pat metu plačiai buvo
išgarsintas ir rado nemaža
pritarimo buvusio Amerikos
ambazadoriaus Maskvoje N.
Kenan planas susilpninti šal
tąjį karą ir ginčytinų klausi
mų išsprendimą, vienu ar ki
tu búdu, pajudinti iš mirties
taško, .lis siūlė tarp Rusijos
ir Vakarų valstybių sudaryti
neutralią zoną ir 11 Bulgani
no laiškai ir M Kenan pro
jektai į Vakarų politiką buvo
įnešę tam tikro sąmišio Nė
ra abejonės, kad Sovietai nau
ją savo politine ofensyva šie
kė ir tebesiekia gauti pripa
žinimą dabartinės padėties
Europoje. Todėl pavergtųjų
kraštu politikams ir laisvini
mo ve’ksniams susidariusi ne
aiški nacbtis ir sukėlė daug
rupe>čio, kad Vakarai «koeg
zMencijos» vardan pavergtuo
sirs kraštus nepaaukotų Mask
vai R* t paskutinėmis dieno
mis jie nusistatė aiškiai Bn'ga
nino ir M Kenan pi atžvilgiu.
Visos vakarų Bloko valsty
bės iš esmės sutinka su Bul
ganino planu sušaukti «aukš
to lygio», prezidentų ar ki
tais vardais pasivadinusių vai
stybiu vadų suvažiavimą kon
f renciją spręsti tarptautin ams politiniams klausimams
Amerika. Prancūz ja. Vokieti
ja ir kitos valstybės siūlo pir

ma negu susirinks patys di
dieji, diplomatiniais keliais ir
per užsienio reikalų ministe
rių susirinkimą, paruošti dir
vą didiesiems. Šito siūlymo
pagrindas yra tas, kad be pa
siruošimo susirinkus didie
sieros ir nesuradus bendros
kalbos ginčytiniems klausi
mams, bet kokioms tolimesni
oms deryboms būt uždarytos
visos galimybės.
Amerika dar siūlo prieš su
sirinkimą būt sprendžiamas,
bent būt numatoma,abiejų Vo
kietijų sujungimo būdas.Taip
pat konferencijos diesotvar
kėn prez Eisenhower siūlo
svarstyti Jaltos nutarimus lie
čiančius Centralinę Europą,
satelitinių kraštų padėlį, kas
žinoma rusams labai nemalo
nu
Prie dabartinio Vakarų blo
ko nusistatymo siūlomų dery
bu atžvilgiu, maža yra vii
ties, kad Bulganino siūloma
konferencija įvyktų, o darma
žiau, kad būt prieita prie ko
kio nors susitarimo, ir tuo pa
čia prie nervu, arba šaltoio
taro susilpninimo Vakarai de
rėtųsi, jei tikrai matytų, kad
Kremliaus diktatoriai tikrai
nori susitarti, bet ne gauti esamGS padėties galutinį patvir
tmimą Bet geros valios įro
dvmo iš maskolių pusės nie
kur nematyti.
Į numatomą konferenciją
Bulganinas norėtų atsitempti
ir kiniečius Bet amerikonai
su šiuo planu nesutinka
Yra ir daugiau klausimų ku
riais Vakarai su komunistiniu
bloku nesutinka, kas ir maži
na bet kokias galimybes «au
kšto lygio» konferencijai.

Vokietija nesutinka su Mas
kvos planais
Didžiųjų valstybių politikai
su mažesniais kaimynais elgi
asi, kaip su savo kokiomis
nors provincijomis įsikišdami
į jų, vidaus ir užsienio politi
ką. Didžiausia specialistė yra
Maskvą. Ji visiems nori pri
mesti gąsdinimu savo politiką.
Jei kuris kraštas saugumo
sumetimais ginkluojasi ar mo
derniškiems ginklams stato
bazes, Maskva grąsina, kad tą
kraštą paversianti kapinynu,
žemę sulyginsianti, miestus
griuvėsių krūva, O Žaliuojanči
us laukus dykumomis paver
sianti. Kokia teisė? Kažinką
Maskva pasakytų, kad kas no
rs pareikalautų panaikinti
bazes pavyzdžiui Pabaltijy ar
kur kitur. Į visus kraštus šau
ktų, kad svetimos valstybės
kišasi į jos vidaus reikalus
Tai vyksta vadinamais demo
kratiniais laikais, kada viešai
ir iškilmingai tvirtinama, kad
mažos ir didelės tautos ir
valstybės turi lygtas teises.
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Viena iš dovanų bnvo nukreiptose demonstracijoseJauanoliai neneri būti kom sūnus.
rubinų žiedas $15,000 vertės. Spėjama, kad diktatūra neuž
jaunuoliais.
Tuos faktus pransša dr. Rod- ilgo grius.

Stebina dar ir toks faktas,
kad to paties šaltinio duomenį
mis 1957 m. sausio 1 d. kom
jaunimo organizacijos kolūki
uose, tarybiniuose ūkiuoe, ma
šinų ir traktorių stotyse ture
jusios tik apie 14 000 narių. Iš
daug šimtų tūkstančių ! Tai
aiškiai rodo, kad ir šita page
Jbiné komunistų partijos orga
nizacija plačiose gyventojų
masėse neturi jokio platesnio
pagrindo. Aiškiai matyti, kad
Lietuvos jaunuoliai nenori bū
ti komjaunuoliais.

Popiežius vyks Lurdan
Šiais metais sueina šimtas
metų nuo Dievo Motinos apsi
reiškimo Lurde Šis jubilėjus
visur bus iškilmingai švenčia
mas. Ypač didelės iškilmės
bus pačiame Lurde
Spėjama, kad šais metais
Lurdą aplankys pats popie
žius Pijus XII. Speciali komi
sija vykdo paruošiamus dar
bus Numatoma, kad popie
žius Lurdą aplankys rugsėjo
m. 17 d., kada ten vyks mari
janų kongresas
Apie

atvykimą

žinia bus duuta tik paskutinę
valanda, nes iš anksto ne
nori pranešti, kad vėliau,del
nepramatytų aplinkybių, ne
reiktų atšaukti Vatikanas šią
žinią nė patvirtino nė nepa
neigė.

Didžiausias gydytojo
atlyginimas
Iš tų didžiųjų atlyginimų gy
dytojams, apie kuriuos turimi
istoriniai dokumentai, pirmą
vietą užima Rusijos impera
torienės Kotrynos II honora
ras, skirtas dr Tomui Dimsda
le. Anglijos gydytojui, kuris
įskiepijo imperatorienės sūnų
nuo raupų. Gydytojas buvo pa
keltas į baronus, gavo $50 00
atlyginimo ir jam buvo pas
kirta pensija iki gyvos galvos
po $2,500 kasmet Jam taipgi
buvo apmokėtos kelionės iš
laidos ir parūpintas pragyve
nimas Rusijoje. Beto — buvo
gausiai apdovanotas jis ir jo

Štai nesenai lenkai pasiūlė
Vokietija «nuatominti» Reiš
kia uždrausti jai apsiginkluo
ti, nors 03 kaimynas Rusija
bus ginkluota ligi dantų Ka
žin kodėl lenkai tokio pasiū
lymo neoasiūntė Maskvon, bet nauer sako, kad jai nus ginBonnon?
klavus tuo pačiu bus palaido
Bet Vakarų Vokietija turi ta ir Šiaurės Atlanto Sąjun
pakankamai protintus politi ga ir tuo pačiu būt pastaty
kus ir ji žino, ką ji esamomis tas pavojun Vakarų Europos
sąlygomis gali daryti ir kaip saugumas.
daryti Visas pasaulis mato;
Vokietijos suvienijimo klau
kad Vokietija moka tvarkytis. simu ministeris pirmininkas
Ji nėra nuskurėlių kraštas laikosi savo seno nusistaty
kaip Rusija Ji turi teisės ans mo, leisti laisvus balsavimus
nręsti ir užsienio politikos kontroliuojant juos Jungtinių
klausimus
Tautų Organizacijai
Adenauer priminė Bulgani
Vokietijos užsienio polit'ką
šiomis dienomis išryškino sa nui 1955 metų nutarimus Ge
vo kalboje ministeris pirmi nevoje, kur rusai pasižadėjo
ninkas Konran Adenauer atsa palengvinti jos suvienijimą.
Savo pranešima per radijo
kydamas į Bulganino laišką.
Vokietija iš principo sutin baigė Adenauer pareikšda
ka. kad būt sušaukta didžių mas, kad turi teisės į laisvę
jų konferenciją,‘tačiau atme ir susivienijimą, taip pat po
ta pasiūlymą ją «nuatominti», susivienijimo nuspręsti toli
neleisti apsiginkluoti. Ade- mesnį savo krašto likimą.

dis žunale «Current Medical
Digest».

Giliausios kasyklos
Giliausios pasaulio kasyklos
yra Kolar aukso laukuose Jn
dijoje Čia žmogus įsikasęs be
veik ištisas dvi mylias gylyn
į žemę: 10,030 pėdų ir kas
met dar kasas: maždaug po
250 pėdų gilyn, tačiau ten tem
peratūrajau taip augšta ir spa
udimas toks didelis, kad net
kietokos uolos spaudžiasi į
angą Tų kasyklų dugne karš
tis siekia 150 laipsnių Fahre
nheito Nepaisant sunkumų, iš
tų kasyklų per paskutinius 83
metus iškasta 958 tonos aukso

Brazilijos-Rusijos santykiai

■(
Pagaliau paaiškėjo, kad di
dėlė dalis vyriausybės narių
visi trys karo ministerial (ka
riuomenės, aviacijos ir laivy
no), pasisakė prieš diplomat!
nių santykių atnaujinimą su
Rusiją Taip pat praėjusią sa
vaitę prieš pasisakė Rio de
Janeiro kardinolas Dom Jai
me Camara. Bendrai gaunasi
Įspūdis, kad šiuo momentu
santykiai, diplomatiniai ir ko
inerciniai, su Rusija nebus at
naujinti.

— Venezueloj nuo 1 d sau
šio, revoliucijos yra areštuo
tų virš 3UOO politikų. •

Lietuviai senovėje buvę
— Iš Japonijos ateina nau
labai svetingi
ja gripo epidemija, kuri vie
Vokiečių Chronininko Dusburgo Užrašai Štai Ką Pati
ekia
Užsilikę iš 13 jo šimtmečio
Dusburgo pranešimai patieklia
gana įdomių žin ų apie lietuvi
5 gyvfeaM prits dalgiau uė
gu septinius šimtus metų
Dusburgas nors ir būdamas
kryžiuočių ordino tarnyboje,
visgi dauglyje vietų bešališkai
aprašė prūsų, žemaičių ir au
kštaičių gyvenimą. Pasak jo,
lietuviai: «Savo svečiams ro
do kokį tik beišgalėd mi švel
numą. ir jų namuose nėra to
kio va'gio ar gėrimo, kuriuo
šia proga nepasidalytų su sve
čiu. »
Tarpe lietuvių nebuvę nei
elgetų, nes jeigu kam pritrūk
davo maisto ar drabužių tokį
aprūpindavo kaimynai. Jeigu
kuri šeima apleisdavo namus
ilgesniam laikuj, pav. išvykda
mi į svečius ar pan . tai griči
oje ant stalo palikdavo ma g:o
netikėtai užėjusiam pakeleivi
ui Nebuvo skaitoma prasižen
girnų, jei kas, važiuodamas ar
jodamas, sustodavo sodyboje
ir pasiimdavo arkliui pašaro.
Minėtas chronininkas paste
bi, jog 13 tam šimtmetyje dro
bes ausdavo ne vien lietuvės
moterys, bet ir vyrai..
Sand.

Venezueloje
Padėtis nėra tvarkoje, nors
vyriausybė savo rankose turi
krašto kontrolę. Prezidentas
diktatorius Perez Gimenes rū
pinasi sustiprinti savo pozici
ją krašte. Jis jaučia, kad ne
tik civilinių gyventojų didelė
dalis esama padėtimi nėra
patenkinti, bet ir
kariuomenė. Prezidentas įsa
kė atimti ginklu» iš aviacijos,
tankų bataliono ir laivyną nu
ginkluoti, visuose miestuose
sargybos sustiprintos Spauda
yra didžiausioj cenzūros kon
trolėje 350 žymiausių krašto
intelektualų pasiuntė protestą,
del krašte esamos padėties,
prezidentui. Studentija akty
viai dalyvauja prieš valdžią

toj «aziatica» vadinsis «japo
nesa». Brazilijos atatinkamos
įstaigos svarsto būdus ir prie
mones, kaip sutikti naują gri
po rūšį.
— Fão Paulo gubernatorius
del svarbių reikalų, politinių,
pe’ūnr.ikė ra””, a^otiogas.

- Brazilija daro spaudimą
Bolivijai, kad ši atnaujintų
1938 m sutartį Šiuo reikalu
šią savaitę buvo susitikę abie
jų kraštų užsienio reikalų mi
nisteriai.
— Įvykusios futbolo rung
tynės tarp Irlandijos ir Itali
jos baigėsi Irlandijos pergalę
2x1. Italija šiuo pralaimėjimu
buvo eliminuota iš dalyvavi
mo tarptautinėje futbolo olim
piadoje šiais metais Švedijo
je birželio mėnėsį.

Grizta pzie penkmečio pla
no
Nuo to meto, kai Tito nutra
ūkė glaudžius ryšius su Mas
kva 1948m., ūkinių penkme
čių planų nebebuvo. Šiemet
vėl paruoštas toks naujas pla
nas Jis paruoštas pagal Mas
kvos pavyzdį tačiau nėra to
ks griežtas — yra numatyti
nukrypimai, jei to reikalau
tų ūkinė konjunktūra bei ki
tokios aplinkybės.
Planas numato pramonę per
tuos 5 metus pakelti 68%. o
žemės ūkio gamybą 42,7%.
Gamibai augaut numatoma ma
žinti importą pirmiausia mais
to produktų importą. Tuo tar
pu valstybės skolos nuo dabar
turimo $410.600 000 turėsią pa
kilti iki $920 000 00 Vadinasi
planui įvykdyti numatoma už
traukti paskolų užsieny.Iš kur
numatoma skolintis, tuo tarpu
neaišku. Sovietai yra pažade
ję Jugoslavijai $20 000 000 pas
kolą prekėmis. Kur numato
ma skolintis dar $310 000.000.
JAV ambasadorių, kuris jį
aplankė Brioni Tito užtikri
no, kad Jugaslavija vesianti
nepriklausomą politiką ir ne
susirišianti su jokiuo bloku.
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Savo aukom ruošia gala palaipsniui
«*
(pabaiga)
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Kai kurie šio grasinančio
įspėjimo išsireiškimai yra rei
kalingi paaiškinimo, nes jie
pavartoti įprastam pas komu
nistus dalykų užtemdymui ir
gali būti Vakarų skaitytojams
nesuprantami. Taigi «demo
kratinę laisvę» reikia suprasti
kaip komunistinę «laisvę», ku
ri su demokratija teturi tiek
pat bendra, kiek, pavyzdžiui,
Sovietų Sąjungos konstituci
ja, kuri, einant bolševikų ter
minologija, taip pat esanti de
mokratinė Toliau «socialisti
nė generalinė linija» tereiš
kia komunistinę ideologiją ir
politiką, kurių tikslas yra įkur
ti komunistinę socialinę ir
valstybinę santvarką. Tokiu
būdu anot Gomulkos yra už
drausta reikšti betkurią prie
šingą komunizmui nuomonę,
ir, žinoma, vesti bet kurią po
litinę akciją prieš komunizmą.
Leidžiama tiktai «kritika», ki
taip sakant, diskusija dėl to
bulesnių metodų komunizmui
įkurti, bet ir ji yra aprėžta
komunistinės «laisvės» spy
gliuota viela.
Kai dėl tautinio komunizmo
reikšmės tarptautinėje plotmė
je, tai čia jo padariniai yra
dar mažesni, galima pasakyti
kad, praktiškai, jų čia visai
nematyti. Praėjusiais metais
nei Tito, nei Gomulka ar Mao
Tse Tungas nėra nieko pada
rę esančiam įtempimui suma
žinti.
Priešingai, jie jį greičiau
paaštrino, kaip, pavyzdžiui pa
darė Tito pripažindamas Pankowo vyriausybę. Vadinamo
jo tautinio komunizmo rėži
mai ištikimai laikės Maskvos
užsienio politikos linijos. Be
to, galimu prileisti.-jog Mask
va panaudoja tautiniai komu
nistines tradicijas, siekdama
atstatyti koegzistencijos atmo
sferą, kuri jai yra reikalinga
naujiems žygiams tarptautinė
je srityje ruošti.
Galop yra dar du momen
tai, kurių priminimas gali pa
dėti įnešti daugiau aiškumo į
dažnai miglotas pažiūras j tau
tinį komunizmą Pirma, tur
būt, dar visi atsimena kitos
totalitarinės sistemos atstovo
— Kvislinko pavardę. Vargiai
begalima abejoti, kad jis bu
vo «tautinis» nacionalsocialis
tas. Ir visdėlto niekas tuo fak
tu nesiremia jo piktadarybėm
pateisinti arba kad ir tik skelb
ti jį buvus «geresniu» naciu.
Antra, juk ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybė dažnai panau
doja tautines ir net naciona
lines stygas. Tai parodo to
kie pasireiškimai, kaip Petro
Didžiojo, Suvorovo, Kutuzovo
garbinimas, rusų tautos vaid
mens paskutiniame kare iškė
limas arba rusifikacija sovie
tu okupuotose Baltijos valsty
bėse. Visa tai vyksta ne nuo
Stalino mirties, bet buvo da
roma dar jam esant gyvam ir
jo paties. Ir vis dėlto niekas
nemano, kad dėl tų nacional
komunistų darbų galima. Mask
vos valdovus laikyti mažiau
pavojingais.
Reziumuojant galima dar
kartą konstatuoti štai ką:
Nežiūrint visų pastarojo lai
ko įvykių kraštuose už gele
žinės uždangos nėra įvykę jo
kių pagrindinių pasikeitimų.
Tų kraštų komunistiniai val
dovai nėra nieko padarę, kad
būtų atstatytas normalus lais
vas gyvenimas Tautinis ko
munizmas nereiškia atsitolini
mo nuo komunizmo. Tautinis
komunizmas veda tik į komu
nizmą ir tiktai į jį gali vesti.
Komunistinė santvarka, ku
rios 40 metu egzistencija yra
pažymėta tik smurtu, netefsy
be ir krauju, bus savo laiku
nuversta Tačiau tai nebus

tautinio komunizmo nuopelnas
bet natūralūs sveiko žmonių
pasibjaurėjimo komunizmo ne
žmoniškumu padarinys.
.... »=■

Jau laikas pagalvoti
> 1958 metai Brazilijoje yra
įvairiausių rinkimų metai. Bus
renkami senatoriai, federal!
niai ir estadualiniai deputatai,
kaikurių estadų
gu bemato
riai, kaikurių valsčių ir mies
tų prefeitai ir vereadoriai.
Rinkimuose dalyvaus visi Bra
zilijos’piliečiai, č agimiai ir na
turalizuotieji, vyrai ir mote
rys. kurie jau atėję į metus.
Čia tenka pastebėti, kad į
visus renkamuosius gali kandidatuotis tik čiagimiai. Naturalizuotieji gali būt renkami
tiktai į savivaldybes; j estadų
seimus, valsčių ir miestų ta
rybas, valsčių ir miestų prefeitus arba viršaičius Natūra
lizuotieji ateiviai negali būti
gubernatoriais, prezidentais,
senatoriais ir federaliniais de
putotais.
Per praėjusius rinkimus, 19
54 m., naturalizuotųjų rinkti
numo klausimas buvo sukė
lęs daug ginčų. Tada Rajoni
niai Rinkimų Tribunolai ke
lia naturalizuotųjų kandidatū
ras atmetė Nukentėjo ir lie
tuvių kilmės rinkikų remia
mas Dr. Arnoldas Felmanas.
už kurį paduoti balsai buvo
panaikinti Bet, jo vadovauja
ma Naturalizuotų Brazilų Są
junga, bylą perkėlė į Vyriau
šią Tribūnplą ir aukščiausias
Brazilijos teismas, atmetęs RR
T-lų nutarimus, galutinai išaiš
kino, kad ateiviai tapę šalies
piliečiais, gali būti estadualiniais deputatais, prefektais ir
vereadoriais
Tas Vyriausio Tribūnolo
sprendimas turi reikšmės ir
mumines mūsų kolonija skait
linga ir lietuvių kilmės pilie
čiai čia gimę lietuvių vaikai
ir naturalizuoteji ateiviai iš
Lietuvos savo balsais São Pau
lyje gali lengvai nulemti bent
dviejų deputatų ir 3 4 vereadorių likimą . Reikia tik vie
ningumo ir kandidatų, kandi
datų, kurie būtų priimtini, jei
gu ir nevisiems. bent daugu
mai lietuvių kilmės rinkikų.
Lig šiol, per buvusius rinki
mus, kandidatų su lietuviško
mis pavardėmis dar nesima
tė. Per praėjusius rinkimus
šiek tiek ryšių su lietuviais
turėjo šie kandidatai: Dr. Ho
racijos Laferis ir Artur Boeris Audra, išrinkti į federalinį seimą, ir Dr Arnoldas Fel
manas, kandidatas į F. Paulo
estado seimą. Bet pirmasis y
ra Brazilijoj gimęs Lietuvos
žydų vaikas, antrasis 17 am
žiuje iš Lietuvos į Italiją emi
gravusių bajorų atžala, o Dr.
Felmanas naturalizuotas iš
Lietuves atvykęs žydas, ir jau
čia S. Paulyje, apdovanotas

LIETUVA

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Keliaujant
Kėlusi rytą — giedra ir tyra,
Pakalnės pilnos saulės ir oro,
Nuo lapų perlai balčiausi byra, —
Garbint Kūrėją visa panoro.

Eini - tau akys plačiai atvertos.
Ištiestos rankos Į glėbį prašos
Visas pasaulis Dausos nekaltos,
Klupo po kojų tau kalnai gražūs.
Širdis jaunėja, ir lupos šypsos.
Mintis, kaip paukštis, padangėj skraido.
Tau, rodos, žemė, tau saulės visos, —
Nėra šešėlių nė tamsaus aido.

Dar varsną žengus — saulutė blanksta,
Ir tavo žemė jau kryžiais kelias,
Nulindo erdvės groję iš anksto, —
Bangų pagraužtas tavasis kelias

Kas nusikalto — dangus ar žmogus?
Daržuose saulės išaugo rykštė..
Rūmus išgriovė, nukėlė stogus —
Rami padangė audras išvystė.
Linksmesios dienos, kaip viešnios jaunos,
Tyloms suskrido j aukštą bokštą,
Širdyje skausmas ilgesio kraunas...
O siela oro ir saulės trokšta.

KIEK LIETUVOJE YRA KOM
J A UNU.0 Lity- .MOKS LELVIŲ

Svarbi! vaidmenį «gerinant
komunistinį moksleivijos au
klėjimą» turį suvaidinti moki
nių komjaunimo bei pionierių
organizacijos Niunkos duome
nimis, šiuo melu Lietuvoje esą priskaitt ma 151.770 pionie

Gedimino ordenu. Kaikurieiš
jų mūsų kolonijoj, net minint
vasario 16 tą, niekad nepasi
rodo. Mums reikėtų kandida
tų kuriuos su mūsų kolonija
riša kultūros ir kraujo ry
šiai, ne vien «platoniška mei
le», parodoma tik per rinki
mus. Š emet, manau, jau lai
kas išstatyti nors vieną kan
didata grynai lietuvių kilmės.
Išrinkti savo žmogų į estą
do Seimą ar į Miesto Tarybą
būtų mums ir garbė ir visoke
riopa nauda. Todėl iškelda
mas šį klausimą norėsiu at
kreipti visų dėmesį, kad jau
laikas apsispręsti ir veikti;
sudaryti komitetus, pasirinkti
kandidatus, laiku juos regis
truoti ir pradėti propagandą
už jų išrinkimą.
Iz. Privalis

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
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. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai. 4118, São Paulo.

Iš

Radio
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rių ir 213Gs komjaunuoliai
moksleiviai. Turint galvoie
bendrą mokinių skaičių, išei
tų kad toms dviems komunis
tinėms organizacijoms priklau
so maždaug vienas trečdalis
mokinių.
Skatindamas suaktyvinti ko
munistinį idėjinį auklėjimą,
Niunka barė ir Švietimo mi
nisteriją, kad ji nepakanka
mai akcentavo idėjinį politinį
moksleivių auklėjimą.
SUSTIPRINS KOVA PRIEŠ
«ATSILIKUSIAS NUOTA1
KAS»

Jau Niunka pastebėjo, kad
daugelis jaunuolių, baigusių
vidurines mokyklas, «eina dir
ti į fabrikus, į MTS, į kolū
kius», matyt, kad abiturien
tams nėra galimumo tuoj sto
ti į aukštuosius mokslus. Gi
diskusijose švietimo ministe
ris Gedvilas nusiskundė, kad
«dar pasitaiko išimčių. Mes
sužinome, kad kažkas atsisa
kė stoti į darbą, kuriam jį
ruošė mokymo įstaiga, kitas
iš viso nenori darbuotis, tre
čias užkrėstas atsilikusiomis
nuotaikomis». Dėl šito esą
kalti visų pirma mokytojai,
bet ir tėvai, ir komjaunimo
ir partinės organizacijos ir vi
sa visuomenė (!) Tarp 24 000
mokytojų, deja, dar pasitaiką
tokių, kurie «politiškai nepa
kankamai paruošti».
— (E) Ragina daugiau ga
minti plataus vartojimo pre
kių. «Sovietskaja Litva» tuo
klausimu įsidėjo vedamąjį,
reikalaudama, kad juo ypatin
• gai turėtų susirūpinti vietinės
deputatų tarybos «Artimiau
sioje ateityje» reikia paga
minti žymiai daugiau tokių
prekių. (Parašo, pakalba - o
krašte tų prekių kaip trūksta,
taip trūksta).

— (E) Druskininkų vykd.
komiteto pirmininkas «Tieso
je» karčiai nusiskundžia sta
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tybos ministerija, kuri vis dar
neužbaigianti kino teatro, vi
durinės mokyklos, skalbyklos
ir kitų objektų statybą. Drus
kininkų kurorte esą daug ne
tvarkos. Ligonys nusiskun
džia, kad gydyklose gamina
mas neskanus valgis, o visai
užmiršti skanūs lietuviški vai
giai. Virtuvėse dirbą nekvali
fikuoti žmonės. Lėtai esą pla
nuojama naujų gydyklų, sana
torijos, dietinės valgyklos, vi
ešbučio statyba. V-is dar ne
pasiruošta statyti duonos kom
binatą. Gyvulius mėsai stato
netoliese esąs tarybinis ūkis.
Bet jis gyvulius «pagal grafi
ką» pirma pristatęs į Kauno
ar N. Vilniaus mėsos kombi
natus, o mėsą Druskininkų ku
rortas turi iš tų tolimų vieto
vių parsivežti
— (E) «Kelti prekybos kul
turą» Tokia antrašte Vilniaus
«Tiesa»
atpasakoja diskusi
jas, vykusias Prekybos minis
terij<»s partinės organizacijos
susirinkime Vilniuje eilė par
duotuvių labai blogai veikia,
pirkėjai nusiskundžia pardavė
jų nemandagumu. Kai kuriuo
se miestuose bei rajonų cen
truose jaučiamas mėsos ir pie
no trūkumas (čia skelbia, kad
jau pasivyta net Amerika, o
čia vėl krautuvėse nėra nei
mėsos, nei pieno! E ) Miestai
vis dar nepatenkinamai aprú
oinami daržovėmis, sunku ras
ti krautuvėse vaikiškos apva
lynės, paprasČ’ausių baldų —
stalų, kėdžių taburečių «La
ba.i žema bulvių ir daržovių,
parduodamų prekybos tinkle,
kokybė». Pakartotinai nusis
kusta bloga prekių kokybe.
«Blogos kokybės gaminius iš
leidžia Kauno duonos fabri
kas Nr. 2. Klaipėdos duonos
kepykla Nr 1. Vilniaus degti
nės likerio gamykla, Kauno
bei Kėdainių konservų fabri
kai ir visa eilė kitų įmonių».

— (E) Lietuvos operos an
samblis į Maskvą. Gruodžio
pradžioje akademinio operas
ir baleto teatro kolektyvas la
nkėsi Maskvoje ir parodė lie
tuvių baletą «Audronė» ir ope
rą «Pilėnai».

— (E) Kauniečių krepšinio
kų «Žalgirio» komanda buvo
nuvykusi į Čekoslovakija ir
iš 10 susitikimų 8 laimėjo.
— (E) Iškirto 3 kartus dau
giau miško, negu numatyta.
Vilniaus radijas pagyrė Biržų
miškų ūkio kolektyvą, kad
vietoje nustatytų 10.000 kbm.
kirtimo iškirto tris kartus dau
giau miško medienos Žymiai
daugiau negu pernai esą pa
gaminta ir miško medžiagos
kolūkių statyboms. Iš kitos
pusės, Biržų rajono girininki
jose lapuočiais ir spygliuo
čiais medeliais iš viso apso
dinta naujai apie 500 hekta
rų.

— (E) Tarpkolūkinės staty
bos organizacijos. Jos pradė
tos steigti nuo 1956 metų. Tai
yra organizacijos, kurias stei
gia kolūkiai savoms staty
boms vykdyti, iš savo lėšų.
Valstybei to tik ir reikia, nes
ji neprivalo investuoti į kolų
kinę statybą žymesnių lėšų.
Kitaip tariant: Sovietinė vals
tybė iš kolūkiečių išspaudžia
kiek tik gali, bet statyba pa
tiems rūpintis finansuoti.
— (E) Klaipėdoje išrastos
tinklų kratymo mašinos, kurių
dėka Šiaurės Atlante žvejojantieji laivai tinklą su 1.5 to
nų silkių gali iškratyti į 3 mi
notes. Mašina aptarnaujama
dviejų žvejų. Klaipėdos laivų
remonto pagamintos mašinos
ateityje bus panaudojamos vi
suose laivuose.
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— (E) Skaudi nelaimė Tra
kų rajone. Vilniaus radijas
gruodžio 11 d. pranešė apie
tokį nelaimiugą atsitikimą:
Trakų rajono vieno kolūkio
vaikų būrelis rogutėmis pasi
leido nuo aukšto kranto eže
ro link. Tačiau ledas buvo
plonas, visi vaikai paniro po
ledum ir atskubėjusieji j pa ’
galbą jų jau nebegalėjo gyvų
išgelbėti.

— (E) Parketas iš atliekų
bus pradėtas gaminti Šiaulių
baldų kombinate
Fabrikas
modernizuojamas, gaunąs nau
jų mašinų.

— (E) Mašinų gamybos ra
cionalizatorių
konferencija
-įvyko Vilniuje gruodžio 9 d.
Konferencijoje paaiškėjo, kad
Lietuvos
fabrikuose būna
daug racionalizatorių, kurie
savo išradimais papigina ga
mybą Pasitarimo dalyviai pri
ėmė nutarimą, kuriame numa
tytos priemonės racionalizato
rių darbui pagerinti.

— (E) Operos artistas Juo
zas Mažeika ryšium su 50 me
tų sukaktim apdovanotas Lie
tuvos aukšč tarybos prezidiu
mo garbės raštu Juozui Sta
nuliui suteiktas «nusipelnusio
artisto garbės vardas».
— (E) Kapsuke (Mariampo
Įėję) statoma nauja autobusų
stotis ir nauji pašto rūmai.

— (E) Į Šiaulių komjaunuo
lių organizaciją pastarais me
tais priimta apie 800 naujų
narių.
— (E) «Dasiturinčiai gyve
na» anot Vilniaus radijo (gruo
džio 9 d ) Troškūnų rajono
Kazimiero Štaro vardo kolū
kio nariai. Ir čia pat prane
ša, kad kolūkiečiams už kiek
vieną darbadienį būsią išduo
ta po 3 kg grūdų ir 3 rublius

— (E) Liaudies teisėjų irta
rėjų rinkimai Lietuvoje įvy
ko gruodžio 15 d Pereitą kar
tą (1954 metais) Lietuvoje bu
vo išrinkta daugiau kaip 8000
liaudies tarėjų, šiemet turbūt
maždaug tiek pat Prieš rin
kimus visoje Lietuvoje įvyko
mitingai liaudies teismų rei
kalu Tokiomis progomis bu
vo «statomi» kandidatai. Ti
krovėje bešališkų rinkimu ne
buvo ir sovietiniame krašte

veikė slegiančiai. Tačiau, įžengus į jaukią ponų Kučins
kų pastoge, kur buvo suruoš
ta
šeimyniška eglutė, užmir
Ligšiol apie Moinho Velho
šau.
apie tropinį Brazilijos kar
(Senojo Malūno) lietuvišką ja
štį
Čia
radau susirinkusius
unimą mažai teteko girdėti,
visokio amžiaus tautiečius.
nes jis dalyvaudavo kitų vilų Vyresnieji, draugingai nusite
parengimuose ne kaipo kom ikę, šnekučiavosi, o jaunimas
paktinis vienetas, o kaipo da sukosi apie improvizuotą lie
lis bendro pasirodymo Ši kar tuvtšką
eglutę, baigdamas
pą. pereitą sekmadienį, teKo aplink ją tverti sidabro tvorą,
nuvykti į Senąjį Malūną ir tą kad bežaidžiant nesumindžio
gražųjį jauniną, o taip pat jų tų, eglutės papėdėje papilto
nuoširdz us tėvus artimiau pa smėlio, įrengtos sodybos, žy
žinti
Buvau pakviesta į jų dinčių laukų, ežero su plauki
suruoštą Eglutę. Vykau neno ančiomis antimis ir laivu, Ge
rom, nes nepaprasta kaitra domino pilies, sodo žiemos me
tu ir t. t.. Pati eglutė buvo
tikrai originali: spalvoti ange
liukai skraidžiojo tarp sidabri
PADĖKA
uių žvaigždžių ir kitokių iman
trių papuošalų. Visa tai padir
Vila Zeliniečiams: Gerb. M. bo pats jaunimas, vadovaujant
Baranauskienei, inž V. Butke jų dabartiniam mokytojui mu
vičiui su žmona, Paukščiams, z'kui Jonui Kaseliūnui Jie te
Baniams, Azaravičiams. Rais turėjo tik savaitę laiko, tad
kiains, Jurams, Tijūnams, Juo negalėjo nė salės susirasti, nė
programos paruošti Tai tebu
dgudžiams. A Pangonienei.
Moinho Velho: Lisauskams, vo grynai šeimyniška eglutė
Kavaliauskams, Dudavičiams, su Lietuvos šeimose žaidžia
Tūbeliams, Vaitkevičiams, J. mais žaidimaais, skambančio
mis dainomis Jaunimas taip
Lukoševičiui ir kitiems.
Mokoje: A. K Ambrozevi- įsilinksmino, kad užkūrė ir vy
čiams. Juodzevičiams
resniuosius. Norėjosi drauge
Lapoję: Jaruševičiams, Bie su poetu Adomu Mickevičium
liūnams, Kunceviciams, V. Za sušukti'." Jaunyste, paduok man
viekui, P. Plauskai, Černiaus sparnus! »
kams ir pusseserei Anelei KiĮ šį šeimyniška subuvimą
zaliutei Šeškauskienei.
Casa Verde; Anelei Lisaus atsilankė,pirma ap ankęs savo
kaitei ir Leonui su šeima, Kri nauja mšina parkiečius Dėdė
Juozas,
apdalinęs jaunimą
aučiunama.
Ūkininkams: Skistimams ir saldainiais ir aktyviai dalyva
Šiaučiuliams
udamas žaidimuose. Atsilankė
Vila Zelinos parapijos kle ir buvęs Senojo Malūno Var
bonui k'in P. Ragažinskui ir
go Mokyklos mokytojas Juo
kun. J Šeškevičiui ir visiems zas Karpavičius. Tik neatsi
kitiems S. Paulo lietuviams, lankė buvęs mok Simas Bak
kuriuos po 30 metų, dar ra šys ir tos mokyklos pirmasis
dau gyvųjų tarpe, o taipgi mokytojas šviesaus atminimo
naujai susipažinusiems, kurie a a Tėvas Vladas Mikalaus
mane nuoširdžiai priėmė ir be kas. kurio vardu ta Vargo
veik visą mėnesį vežiojo ir Mokykla pakrikštyta. f
vaišino.
Visiems Jums iš savo puMalonūs tėvai visus pavai
sės pareiškiu nuoširdžią ir lie šiuo skaniais užkandžiais ir
tuvišką padėką, linkėdamas vėsinančiais vandenimis bei
pasisekimo ir viso geriausio
gira Tėvams čia atstovauja
Gi jau nesanties gyvųjų tar komitetas iš šių asmenų: pir
pe linkiu, kad jiems būtų leug mininkas - p.Balys Tūbelis,
va Brazilijos žemė.
vicepirm. p Juozas Klimašaus
M. Krasinskas
kas. kasininkas Povilas Urbo
nas ir sekretorius p.Edvardas
Jakštys.
Fonseca padainavo keletą ita
Eglutės padabinime daly
lų ir ispanų kalbomis liaudies
dainelių, o ypatingai publikai vavo šie Vargo Mokyklos lan
patiko iš oueros Carmen Ha kytojai: Broliai Vincas ir An
bumiros arija Tai yra stiprus tanas Tūbeliai ir jų sesutė
niežo sopranas.
Rožytė Tūbelytė. sesutės Emi
Kintetas džiažas Felicio Bo lija, Aldona ir Marija-Elena
comino vadovaujamas, kuria Kučinskaitės, dvynės Olga ir
me groja dvi lietuvaitės akor Birutė Taleikytės, Kazys Ta
deonais Tebelytė ir Paukšty
tė, pagrojo keletą liaudies leikis. sesutės Veronika ir A
polonija Deveikytės, Kazimie
motyvų
ra
Klimašauskienė, Tėklė Ma
Jauna pianistė G Pažėrai
tė paskamb.no vengrų Garda čiulevičiūtė. Tikimasi, kad
šą, kuris nepaprastai publikai greit prie šio lietuviško bū
patiko, atrodo, kad jaunutė relio prisidės ir likusia Seno
Gražina turinti gerą piano jo Malūno jaunimas, kuris
taip pat pasižymi lievišku
mokyklą.
Pagaliau girdėjome barito veržlumu ir kurių tėvai, kaip
no V. Šaltenio keletą dainų, pav. p.p Buitvydų šeima, ku
lietuviškai ir portugališkai. rios namuose anksčiau buvo
V. Šaltenis mūsų Kolonijoje vargo mokykla, taipogi yra
yra visai dar jaunas ir, kas padorūs lietuviai. Senojo Ma
girdėjo jį dainuojant praei lūno jaunimas tikrai vertas
tais metais ir dabar, priėjo iš pagyrimo, nes jie iš meilės
vados, kad su laiku turėsime ir pagarbos savo tėvams, ne
dar vieną stiprų dainininką, tik neatsižadėjo tėvų jiems įs
kuris pastiprins mūsų daini kiepytos meilės lietuvių kai
ninkų kadrą Linkime ir toliau bai ir lietuvių papročiams,
jam nenuilstamai lavintis me bet panoro dar labiau tuos
no srityje
gražius tėvų šalies papročius
Programą portugalų kalbo bei lietuvišką veiklą išskleis
je pranešinėjo Ambrozevičiū- ti. Dabartiniu metu Vargo Mo
tė.
kykla prisiglaudusi p.p Tube
Publikos buvo gana daug, lių namuose.
ypatingai vyrų, tad šį karią
K. P-tė.
panelėms neteko visai nuobo
džiauti.
Puikus orkestras, tik viena
yda, negroja lietuviškų šokių.
Tvarka pavyzdinga Pagei
dautina ir daugiau tokių kon
certų balių.
Svečias.

EGLUTE
SENAJAME
MALŪNE

— (E) Batų fabrikas su kon
vejerio
sistema baigiamas
statyti Vilniuje, kaipo atski
ras «Viktorijos» fabriko ce
chas. Prie kiekvieno konveje
rio dirbs po 100 žmonių. Fab
rikas nuo Naujųjų Metų pt-ga
minsiąs kasdien po 1 000 porų
vaikiškų batukų, Specialios
mašinos gautos iš Čekoslova
kijos ir Leningrado.

B. Brazdžionis

Ištrėmimo Žvaigždė
Tėvyne, tu vedi mus žemėj svetimųjų,
Tartum Išminčių neužgestanti žvaigždė, Mes gilią naktį girdim ryto aleliuja.
Ir su tavim - valdovai, nors skurde.

Ir su tavim mes ištrėmime nešam naštą
Ne kaip vergai, ne į kapus, kaip milžinai!
Ir kai tiesa, kaip skęstąs laivas, žemėj mažta,
Mes tikim, tėviške, tik tau, tik tau vienai.
Mes tikim tavo aukurų ugnim šventąja
Ir tavo tūkstančiams nemirštanč ų širdžnų,
Mes tikim tavo amžių kraujo srove gaja
Ir tavo vardui, papuoštam dangaus žvaigždžių!

Ir tavo vardui niekur mes lygaus neradom - Čia, kur tuščios garbės griuvėsiai ir kapai,
Skambėjo jis kelionėj mums kalnų kaskadom,
Skambėjo jis skambiau, nei katedrų varpai.
Skambėjo jis skambiau, nei skamba milijonai,
Ir iki Nemuno mus vesdamas skambės.
Kur bręsta protėvių rugių šventoji duona,
Jis žodis laisvas mūsų laimės ir garbės!

Tu, žodi laisvas mūsų, Lietuva tėvyne,
Pro vergijas ir pro karus ir pro marus,
Kaip drobių raštuos lino žydinti mėlynė,
Kaip sietuva gilus, šviesus ir nemarus.

negali būti «Išrenkami» tie.
kuriuos komunistų partija iš
anksto numato ir užkulisyje
nominuoja.

NAUJIENA!
Jau išėjo iš spaudos naujas lietuviškas žurnalas
«Gintaras», kurio pirmas numeris išėjo š ra. lapkričio
mėnesio pradžioje.
Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn.
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus, populiarus,
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu.
«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar
bes prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina
Cr.$20 00 Prenumeratos kaina { visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai. Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr.$300.00

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tel. 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa
posia^ 7988 — São Paulo.

L. S* B. Kanceitas-Balius.
1957 m. gruodžio mėn. 28
d. Mokoje įvyko Lietuvių Są
jungos Brazilijoje KoncertasBalius, kuris kaip programos
taip ir tvarkos ir pavyzdingu
mo atžvilgiu praėjo su dide
liu pasisekimu.
Programoje dalyvavo ne tik
mūsų Kolonijos meno jėgos,
bet ir iš Municipal Teatro pir
moji Balerina Neide Rossi ir
operos solistė Julita Peres
Fonseca palydint garsiam ope
ros dirigentui Maestro José
Torre.
Ypatingą įspūdį sudarė pu
blikai balerinos N. Rossi atlik
ti du numeriai. Picicata ir In
proviso. Tarp kitko tenka pas
tebėti, kad šiai jaunai baleri
nai pirmuosius klasinio šokio
žingsnius suteikė ponios M.
Čiuvinskienės studija, kurioje
Neide pradėjo ant pirštukų
vaikščioti. Jos karjeroje p M.
Čiuvinskienė turi didelio nuo
pelno
Operos Solistė Julita Peres

MOŠŲ
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«JAUNYSTĖS AIDAS»
«M. L.» skyrius jaunimui.
Redaguoja Redakcinė Komisija:
Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,
Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4118

São Paulo.

IŠVYKA I SOSTINE PRISIMENANT

KA1P JIEMS ATRODĖ PRIEŠ
ŠIMTĄ METŲ

klausėme šventų Mišių, liet i
viškai giedodami, ir važiav >
me teieviz:jon. Direktorij t
prašė tik dešimts minučių pr >
gramos teisindamiesi, kad da
ugiau neturi laiko, bet pama
tę pirmąjį šokį pailgino iki 15
paskui iki 20, norėjo pratęsti
iki pusvalandžio, bet malūnu
užbaigę antrąjį prailginimą, šo
Rėjai dangau nesutiko šokti.
Kiekvieną tautinį šokį prane
šėjas gražiai paaiškino, bet šo
kių programoje dar dalyvavo
akordijonų kvartetas Televizi
ja taip pat davė pasikalbėji
mą šu šokių mokytojo Guiga.
Tos dienos vakare lenku sa
lėje buvo Maironio minėjimas,
Kum J Šeškevičius skaitė pas
kaitą, mes išpildėm meninę
programą. Po minėjimo rijiečiai šiltais žodžiais paliudijo,
kad programa' jiems patiko.
Net vienas indionų/Shavanti
kilmės/
profesorius papra
šė žodžio ir mus labai išgy
rė. Minėjime dalyvavęs Min
Mejeris atvežė mums dovanų.
Ačiū Atsisveikinom su vaišin
gaiš šeimininkais ir dėkojom
v’siems ypač kan Z Ignatavi
čiui, pir. p Martinkui ir mus
priėmiisiems į savo namus bei
nuoširdžiai vaišinusiems lie
tuviams už šios malonios pro
gos sudarymą. Sekančia dienraleidon gražiam kalvomis
ir salomis išpuoštame Tuteroi
paplūdymyje. Gryžtant buvom
vienos lietuvės ponios gyveančios šiame mieste, visi pava
išinti gaivinančiais gėrimais ir
vaisiais Pusė dvilikos naktį
leidomės atgal į kelionę.
Buvom labai maloniai nus
tebinti, kad nežiūrint -vidurna
kčio į stotį mūsų išlydėti su
sirinko didelis būrys vietos li
etuvių Kai aušo sekantis ry
tas jau buvom namuose. Bai
gėsi viešnagė, liko malounūs
įspūdžiai ir viltis vėl susitikti
su naujai pažintais, bet nuoši
rdžiai pamiltais, manome, ir
mus pamilusiais Rio De Jane
iro lietuviais.

— Pirmas geležinis plūgas
Amerikoje 1797 m. neturėjo
jokio pasisekimo. New Jer
sey ūkininkai atsisakė tokiuo
plūgu naudotis, nes girdi, ge
ležis užnuodijanti žemę

Jau greitai bus mėnesis lai
ko, kai 14 gruodžio Rio įvy
ko Emigranto Dienos Minėji
mas. Rodos, kaip vakar sėdo
me į «Cometą» daug kam iš
musų tai buvo tik pirmoji to
Įima kelionė į Kariokų mies
tą, Pro langus tarpais lekia
gražūs kalnuoti vaizdai, tar
pais liūdni nedirbami laukai
su vieno kito vargingo kai
miečių namelio stogu Pakely
pasitaikiusius miestelius atpa
žystame naudodamiesi biliete
esančiu planu
Taio bekeliaujant baigėsi
diena. Kai priartėjom prie
sostinės buvo tamsu, šilta ir
lijo. Iš tolo matėsi margaspal
vė šviesų jura
Visos Rio kalvos, nusagstv
tos lemputėm žėri, kaip kalė
dų eglutė.
«Kur mes nakvosime? Ar
jie žino, kad mes atvažiuo
jam?... kaip surasim apsistoji
mo vietą?..» Ir visi šitie be
reikalingi rūpesčiai greit bai
gėsi.
Kai /mes pasiekėm stotį mū
.sų jau laukė būrys draugiškų
Rijiečiiį su kan Ignatavičium
priešaky. Greitai buvome iš
vežioti į namus pavaišinti ir
paguldyti. Miegoti buvo ne
lengva ne tik. dėl daugybės
kelionės įspūdžių, bet ir dėl
prakaito kurį spaudė smar
Idai karštas sostinės oras. Ry
tą mažai migę sutikome ne
migusius draugus, kurie an
tru autobusu važiavo per nak
tį Po pietų kėlėmės «Corova
don» aplankyti Brazilijos pa
sididžiavimo Kristaus stovy
klos. Čia prasidėjo pirmasis
pasivėlavimas. Ir šią nelabai
gražią tradiciją, «garbingai»
išlaikėm visą viešnagės lai
ką, nebuvo nė vieno progra
mos punkto, į kurį kas nors
nepasivėluotų. Vakare skubė
darni lėkėme j stadijoną, kur
turėjom pirmą pasirodymą.
Pasirodyme dalyvavo 8 tau
tos. Mes šokom «malūną» «žio
gelius» «lenciūgėlį» ir daina
vo «O čia čia». (Programa pa
teko į aparatus. Dabar ir S:
Paulo kinai, parodo ją apž
valgoje). Sekmadienio rytą iš

Romas Dovyda’tis
Red. pastaba Rio de Janei-

Vokietijoje tuo metu bu
v o «įrodyta», kad traukiniui
važiuojant 24 km. į vai grei
čiu žmogaus organizmas neiš
laikysiąs dėl kraujo spaudi
mo. O tuneliuose reikėsią už
dusti.

— Commodoras Vandėkbilt
nenorėjo nei girdėti apie Wes
tinghouse išrastą suspausto o
ro stabdi Tarp kitko norisi
priminti, kad šiandieną šios
rūšies stabdžiai yra plačiau
siu mastu naudojami geležin
keliuose.
— Kai Robertas Fulton tu
rėjo skolintis pinigus savo lai
vo statybai, tai skolintojai
prašė jog jų pavardės nebū
tų viešai skelbiamos.

— Joshus Coppersmith bu
vo areštuotas Bostone už te
lefono kompanijos akcijų par
davinėj ma. nes girdi - «kiek
vienas vidutinio išsilavinimo
žmogus aiškiai supranta, kad
yra neįmanoma žmogaus bal
są, perduoti vielomis».
— Springfield Republican
laikraščio redaktorius buvo
vienas iš atsisakiusiu
pa
sinaudoti pirmenybę pirmųjų
automobilių išbandymo iškil
mėse. Jo užimama vieta bu
vusi per daug garbinga.
- Chaunny M. Denew pri
sipažino pataręs savo gimi
naičiui nekeisti 5000 dolerių
j Ford titulus. Jo manymu pa
ti tobuliausia ir nenuviršija
ma mašina — arklys.

ro lietuviai šia progą padarė
daug nuotraukų, gaila nė vie
na jų nepasiekė
«Jaunystės Aido» redakcija.

PAS MUS

Pavyknsi Kalėdinė Sven*ė

Praeitą šeštadienį, sausio
4 dieną Bom Retiro lietuviš
kos mokyklos mokiniai daly
vavo šauniose lietuviškose
vestuvėse.
Jų klasės draugė Jara Vaitelionytė ištekėjo už Jurgio
Černiausko. M<ter\stės Sa
kramentą jaunieji priėmė N S.
Auxiliadora bažnyčioje, prie
kurios yra prisiglaudusi ir pa
ti mokykla Bo jungtuvių jau
nuosius sveikino gausus būris
draugų ir pažįstamų. Svečia
ms vaišes jaunųjų tėvai suru
ošė p. p. Černiauskų namuo
se Indianopoly. Svečių buvo
180. jų tarpe ir jaunosios lie
tuvių kalbos mokytojas, St.
Remenčius su ponia Jauni
mas dėkingas šelminkams už
vaišes ir gražią progą pasi
linksminti.
Bom Retiro Lietuviškos mo
kyklos mokiniai ir mokytojai
linki mieląją! Jarai ir jos gy
venimo draugui Jurgiui daug
daug laimės ir saulėtų dienų
naujam gyvenimo kelyje.

Š. m. sausio m 5 d 3 vai.
p p. Vila Zelmos gimnazijos
salėje įvyko Lieiuviškos Mo
kyklos paruošta .kalėdinė vai
kų šventė, kurios programą
atliko lietuvių kalbos pamokų
lankytojai.
Trumpoje oficialioje šven
tės dalyje buvo pasveikinti
susirinkusieji tėvai ir vaikai,
ir padalintos mokiniams pre
mijos skirtos už geriausj pa
mokų lankymą, už geriausį
tėvų kalbos žinojimą ir už pa
žangą lietuvių kalboje
Po to į susirinkusius kalbė
jo Lietuviškos Mokyklos vado
vas kun. Juozas Šeškevičius
dėkodamas mokytojams už pa
siaukojirną darbe, o Seserims
Pranciškietėms už duodamas
pataloas Mokytojai buvo ap
dovanoti Tėvų Komiteto sim
bolinèini* dovanomis
Sekė vaidinimas didaktinio
pobūdžio «Kalėdų Dovana».
Dviejuose veiksmuose buvo
parodyta lietuvio moksleivio
nepripažįstančio
vyresniųjų
autoriteto «vargai». Jaunieji
artistai savo roles atliko be
priekaištų Pirmame veiksme
pabrėžtini: Romas Dovydaitis
- Senelis, Danutė Mošinskytė
- Motina, Leonardas Karašaus
kas - Sauliukas, Julytė Krau
jelytė - Dukrytė, Sandra Kin
durytė - Drugelis, Pranas Sat
kūnas puikiai
pavaizdavęs
tiek savo vaidyba, tiek savo
kostiumu Velniuką ir išdykę
šių berniukų rolėse; Petraitis'
Petriukas Bliujus, Ričardas
Tijūnėlis ir Klaudijus Sinke
vičius.
Antrame veiksme, miško
pasakos
scenoje, pasirodė
Vincas Bilevičius - Miško vai
doras, Julija Jurgelevičiūtė Ragana,Robertas Kilčiauskas
- Zuikis, Rimgaudas Juraitis
Nykštukas Trimitininkas,
Aloyzas Faria - Nykštukas
Ilgabarzdis ir kt. Vincas ir
Julija priskirtini prie jau pa
(pabaiga 6 pusi.)

ATE1TINIKŲ

ŠVENTĖ

Sausio 26 dieną moksleiviai
ateitininkai rengia šeimynišką
kuopos šventę 9 vai. pamal
dos ir bendra Komunija 3 vai.
p. p. salėje naujų pasižadėji
mas, choro ir akordijonų or
kestro krikštynos, mokyklas
baigusiu pagerbimas, vaišės
ir meninė programa bei pasi
linksminimas.
— Lietuviškos mokyklos
šventės programoje dalyvavo
šie moksleiviai Julija Kraujalyte. Pranas Satkūnas, Janina
Mošinskyte. Vincas Bilevičius
ir Romas Dovydaitis. Lucija
Juodelytė, buvo pranešėja,
Silvija Bognslauskaitė. Beto
programanoje dalyvavo daug
pačių jauniausiujų apie kuriu
os rasite skyrelyje «Mažiesi
ems».

— Vygaudas Navickas « Ka
lėdų Dovanos» pastatymui nu
piešė puikią pasakų miško de
koracija . Tai jau ne pirmas
kartas, kad Vygaudas pradži
ugina svečius savo sugebėji
mais .
— Visų vilų jaunimas suda
rys jungtinę tautinių šokių
grupę, kuri išpildys programą
vasario 16 Dienos minėjime.
Minėjimas įvyks vasario 23
dieną « Teatre Municipal » .

— Ateitininkų tautiniu šo
kių šokėjai yra kviečiami daly
vauti parapijos blynų baliaus
ir žurnalo «Gintaras» vakaro
programoje .

Rio de Janeiro — praça Tiradentes

kiečių Gimnazijoje lankę lie
tuvių kalbos pamokas, sėkmi
ngai išlaikė Egzaminus ir mo
kyklos šventės metu jiems bu
vo įteikti lietuviškos klasės
baigimo pažymėjimai su gi
mnazijos direktorės, klebono,
klasės mokytojos ir egzaminų
komisijos parašais. Dieve le
isk įgytas žinias panaudoti Li
etuvos labui.
— Pranas Šukys baigė savo
gimnaziją pirmuoju mokiniu.
Visos baigiamosios gimnazijos
klasės turėjo 140 mokinių. Tai
bent pergąlė .

— Rio buvę moks’eiviai ateitininkai Kalėdų Švenčiųproga, šeimoms, kuriose buvo
apsistoję, pasiuntė sveikini
mus ir padėkojo už parodytą
vaišingumą.

—- Daug mūsų kolonijos ja-,
tinimo šiemet baigė vienokias,
ar kitokias mokyklas. « Jau
nystės Aidas» jiems pagerbti
išleis soecialų numerį. Bai
gusiųjų artimieji prašomi pris
tatyti jų notraukas ir suteikti
asmens žinias.

Romas Dovydaitis, Vincas
Bilevičius Ir Liūda Mošinskytė tris metus Seselių Prančiš-

— Į jaunimo stovyklą žada
atvykti keletą noksleivių iš
Rio de Janeiro.

MUSŲ
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

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

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

—

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

Vila Celeste

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Musų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyvenimo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interforo.

VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS
GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

I

per Radio Difusora SãoPauio PRF3-960 KG. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.
SEKMADIENIAIS

s

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
“Endereço Telegráfico: « C A BIUN A >
Rio de Janeiro

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!

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

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

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

| Casa ^prindps & Čia. *
8
S
g
g
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA

SÃO PAULO — Telefone 63 5915

, -

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

VIENINTELIAI ATSTOVAI
KU

VANDENS

GARSIOJO

L I N D O Y A

IKMÀCJ CAKIRÍEKI ™>
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
leief.mes: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postai 3967

SÃO

PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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IRMÃOS BAUŽYS
Rogietrado no C. R. C. »ob o n.« 55i
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
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Telefone 63-6005
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de- acidentes
às 19 horas.
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JiUVyKLOJE ILAUKO
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente
Fone 63-5294

Sào Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

í

lankė mažokai. Lietuviai pri
valėtų gausiau dalyvauti, ypač V. Anastacio artistai, va
dovaujant mok. St Kubihū
nui, programą visumet gerai
paruošia.

AV. ZELINA, 706

—

CAlXA POSTAL.

RUOŠKIMĖS DALYVAUTI VA
SARIO 16 TOS MINĖJIME

Šių metų Vasario 16-tos mi
Dėjimui jau prieš pora mėne
sių pradėta ruoštis. Tuo tiks
lu buvo sušauktas organizaci
jų atstovų susirinkimas ir iš
rinkta minėjimui ruošti komi
sija. Pasiruošimo darbai vyks
ta sėkmingai. Minėjimui yra
gautas S Paulo miesto teatras (Teatro Municipal), pa
kviesti kalbėtojai (Prof Dr Mi
guel Reale ir prof. Dr. J Car
los Ataliba Nogueira), pak
viestas choras, solistai, tauti
nių šokiu ansamblis. Sausio
men. 16 d. įvykūsiame komi
sijos posėdyje buvo apsvars
tyta įr priimta visa Lietuvos
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo programa
Kaip jau buvo spaudoj pra
nešta Vasario 16 tos minėji
mas bus iš 16 vasario, kadan
gi tą dieną išpuola karnava
las perkeltas j *23 d vasario
15 vai.
Šių metų minėjimas yra ne
paprastas, nes sueina 40 me
tų nuo Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo. Todėl kie <
vieno lietuvio yra šventa pa
reiga šiame minėjime dalyvau
ti. S Kaulo miesto prefeitas
Dr. Adhėmar de Barros leido
pasinaudoti miesto teatru
Mes jj privalome užpildyti. To
reikalauja musų garbė Vasa
rio 24 d yra Estijos nepri
klausomybės šventė. Kadangi
jų kolonija yra maža, jie nori
prisidėti pr e lietuviu ir ūbi
ems tautoms kartu minėti tau
tines šventes. Estai fš savo
pusės meninėj programoj da
lyvaus su vienu tautiniu šokiu
ir viena ar dviem dainom, ku
rias jų choras sudainuos Va
sario 16-tos rengėjai tikisi,
kad lietuviškoji visuomenė į
jų kvietimą jautriai atsilieps
ir kad Teatro Municipal bus
pripildytas dalyviais.
Minėjimo proga bus spaus
dinamos programos su skelbi
mais. Lietuviai biznieriai ar
industriniai norintieji patai
pinti skelbimus prašomi krip
tis j «Mūsų Lietuvą».

-

371 — SAO PAULO

— Sausio m. 14 d. buvo bai
gūsių São Paulo univesitetą
filozofijos fakultetatą forma
turą. Šį fakultetą baigė taip
pat Angelina Dirsytė ir Elena
Jucevičiūte.
— Liet Kat. Moterų Drau
gijos susirinkimas šaukiamas
ši sekmadienį 4 vai. po piet
mokyklos patalpose.
L. SĄJUNGOS BRAZILIJOJE
VISUOTINIS NARIŲ SUSI
RINKIMAS

1958 m. sausio 19 d. šaukia
mas L. S. B. visuotinis narių
susirinkimas 15 vai. 30 min.
Rua Lituania, 67.
Nesusirinkus kvorumui pas
kirtai valandai, už pusės va
landos bus šaukiamas antrasis
susirinkimas, kuris bus skai
tomas teisėtu bet kokiam na
rfų skaičiui dalyvaujant.
Dienotvarkė: 1) Valdybos
ir revizijos komisijos praneši
mai. 2) Valdybos ir revizijos
komisijos rinkimai 1958 met.
3) Bėgamieji reikalai.
L. S. B. Valdyba

-- Laiškai: Ed Martinaičiui,
V. Stankevičiūtei, L Ramaša
unskui, Abraičiams, Uršei, A.
Lazdauskui, Genovaitei Kaspe
ravičienei, J Kšanui, J Tatarūnui, K Sadziavičiui, A Šia
pelytei, H Nadoiskiui, Aid. Bu
trimavičiūtei, J Stankevičiui,
J. Valeikienei, A. Rutkauskai
tei, J Kardeliui, M Moekie
nei, J Bagdžiui, J Masiuliui
H Labuckaitei, Juozui Girdasukui
— Šį sekmadienį išvykstan
tiems į Santos mišios bus 5
vai ryto Iš Vila Zeifnos eks
kursija išvyks 5 30 vai.

— São Pauly lankėsi iš Ni
teroi kun M. Valiukevičius.
— Praėjusį šeštadienį Vila
Anastacio Mokyklos Rėmėje
būrelio suruošto vakaro artis
tai programą gana gerai išpil
de. Tik gaila, kad žmonių atsi

AYRTON LORENA
VICTOR AUSENKA

UŽGAVĖNIŲ SEKMADIENĮ
KLEBONUOS STATYBOS
FOND. RENGIA TRADICINĮ

BLYNU BALIU
Vakaro pelnas statybos sko
loms padengti.

AR ZINAI. KAD IR ŠIEMET
BUS JAUNIMO STOVYKLA

Stovyklos laikas — nuo 28
sausio iki 4 vasario.
Vieta — Suarão pajūris.
Pragyvenimo mokestis Cr.$
70,00 dienai.
Kelionė peruomis ten ir at
gal Cr. 250,00.
Bendras stovyklos mokestis
visai savaitei Cr. 750,00
Užsirašyti pas ateitininkų
valdybos narius arba pas Dė
dę Juozą (Galima skambinti
telefonu 63 5975) iki sausio
mėn. 19 dienos.
Stovyklon priimami visi Jie
tuvių vaikai. Pasinaudok pro
ga praleisti atostogas sávo
jaunimo būryje.
— Šį sekmadienį Agua Ra
za ir apylinkės Lietuvams pa
maldos bus 8 vai vietinėj pa
rapijos bažnyčioje.
! — Rymantė Steponaitytė pe
reitų metų gruodžio mėn 21
d baigė pirmąja mokine Ins
tituto Municipal de Comercio
de Santos. Taip pat baigė da
tilografijos, takigrafijos ir an
glų kalbos 5 ių metų kursą.
Jaučiasi pilnai pasiruošusi ko
inerciniam darbui. Bet Ryman
tė nelinkusi apsistoti ji žada
dirbti ir studijuoti. Linkime
jai sėkmės.

— Lietuvos Konsului S Pa
ly p. Al. PoliŠaičiui už svei
kinimą «Musu Lietuvai» deši
mtmečio proga nuoširdžiai dė
kojame.
JAU LAIKAS

MALONUS SKAITYTOJAU,

Nepamiršk, kad laikraščio
likimas priklauso nuo laiku
apmokėtos prenumeratos, nuo
skelbimų, skaityti, prenume
ruuti ir remti lietuvišką span
dá yra kiekvieno lietuvio pa
reiga.
— Šiais metais Kalėdų sve
nčiu proga iš Lietuvos gauta
nemaža sveikinimų ant religi
aio turinio atviručių.

— «Mūsų Lietuva» yra ga
vusi nemaža padėkos laiškų
(pabaiga iš 4 pusi)

iš Lietuvos tiž tarpininkav1
mą giminių paieškojime.

C INE- NO1 VOS
Filma-se reportagem de Ca
sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral.
Tratar com Alfonso Kubliekas, Rua dois Corregos, 212
Vila Bertioga.

PAIEŠKOJIMAI

Vanda Sakalauskaitė, iš Lie
tuvos, paieško Stasio Linke
yičiaus atvykusio į Brazilija
1950 met. Ieškomasis arba
apie jį žinantieji prašome pra
nešti C. Postai 5587 Jão Saka
lauskas.

tyrusių jaunųjų scenos magė
jų, te patvirtina jų laisva lai
kysena scenoje ir gera vaidy
Ieškomas Juozas Vanclavi
binė interpretacijaVeikalas buvo sukombinuo čius, atvykęs Brazilijon 1926
tas ir sėkmingai surežisuotas ar 7 metais, 12 metų amžiaus
kun Juozo. «Drugelių» šokį kartu keliavo su Petru Vanc
paruošė mok. R. Juraitienė su lavičium ir Bernardu Ambra
savo mokinėmis, «Gelių« šokį zevičium Buvo fazendose ka
-mok M. J. Valeikienė, «Gry vos rinkti. Jo paieško pusbro
bus» parengė Sesuo M. Kindu lis Šiaurės Amerikoj.
rienė.
Vaidinimas publika nuteikė
- PARDUODAMA pigia
linksmai Jame vaikai ne vie
kaina
Viloj Zelinoj namas iš
nas atpažino savo silpnąsias
3
kambarių
su virtuve. Skly
pues, o suaugusiems buvo ma
pą.350
m.,
kampinis, tinka
lonu momentui sugrįžti į ne
mas
biznieriams.
Teirautis
rūpestingą pasakos pasaulį
pas
K
Norkaitj,
Rua
Rio do
kur ir zuikučiai ir drugeliai
Peixe,
63.
ir grybai kalbasi.
Vaidinimai pasibaigus «Ka
lėdų Senelis» p Al. Bogusla
PIGIAUSIA KAINA
uskas. įteikė gimnaziją baigų
siems ir lietuvių k egzaminus
Parduodamas didelis žemės
išlaikiusiems lietuvių kalbos
pažymėjimus. Šiais metais sklypas. 6500 kv metų, kuria
jų tebuvo tik trys!... Pažymė me randasi sodas su 500 vy
jimus gavo: Romas Dovydai nuogių kelmų, apie 1U0 kelmų
tis Liudvika Aldona Mošinsky laranžų, miširiku. kriaušių ir
tė ir Vincas Bilevičius. Po to obelių; d dėlė aikštė gegužy
visi vaikai buvo apdovanoti nėms su vandens užtvanka
saldanių maišeliais kuriuos pa (su žuvimis). Sklypas randa
rūpino V. Zelinos Tėvų Komi si gražioj v etoj Guaianazes
E F C do Brasil, nuo sto
teta.
Salės kampe žibėjo p G. Te ties 1 1/2 kil ir nuo automo
resovičionės papošta eglaitė, bilio kelio 200 m Vieta svei
vienintėlė primenanti žiemos ka, apgyventa lietuviu p. p.
šventę, kuria kitaip būntų su Čemerkų. p p. Draugelių ir
nkų įsivaizduoti tropiškos va daug kitų.
įkaitintoje.
Teirautis: Rua Jose Zappi,
637,
Vila Prudente
Akmenė.

PRATĘSTI

GRAŽI

MĖNESINIO KULTŪROS ŽURNALO

IR NAUDINGA
DOVANA

Rio de Janeiro Lietuvių

1958 metams prenumeratą už 200 Cruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bento
vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

METRAŠTIS
Vietinė lietuviška knyga dvi
em kalbom išleista su iQOilius
tracijų ir 600 išvardintų asme
nų.
Kaina Cr.$ 200,00.
Galima gauti mūsų redakcijoj.

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas; inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

'ė
Raštinė:
Praça da Sé, 270 - 4.® and. - sala 404 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aorangą, 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 Gamargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
DR. NELSON PENTEADO

- DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA
Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consultório: Av. Zelina, 471, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12
ligi 18 vai.
Šaukiamas, dreną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
į namus.

EJCLITCLIC CONTÁBIL
NATCIA4ENTC
Irmãos Nascimento

RUSIJĄ.
Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavyž
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skąros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.
Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena VinkšL
naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postal 371,
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS

AMBROZEVIČIUS

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

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina

(prasideda iš Av. Zelina, 595)
SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”

