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Qaullej.au, valdžioje, Tarptautine parlamentaru konįerencija dTjo de janeire

De Gaulle legaliu I
Didžiausias Prancūzijos vy

riausybės krizis buvo išspręs
tas 1 d. birželio, kai parla
mentas pareiškė pasitikėjimą 
De Gaulle sudarytai vyriau
sybei. Prancūzijai kitos išei
ties nebuvo kaip, tik sutikti 
atiduoti valdžios vairą į De 
Gaulle rankas, kuris šiuo me
tu yra didžiausias moralinis 
autoritetas, arba paskandinti 
kraštą civiliniame kūrė. Dau
guma. šimto bal'U skirtumu, 
pasisakė už De Gaųlle. Komu

DE GAULLE GAVO NEPA
PRASTUS ĮGALIOJIMUS

De Gaulle sutiko' įeiti vy- 
riausybėn su sąlyga, jeigu jam 
bent šešiems mėnesiams bus 
duoti nepaprasti t įgaliojimai 
kraštą tvarkyti. Reiškia, jis 
galės pravesti reikalingas re
formas be parlamento atsi- 
klausimo

Kad dabartinė Prancūzijos 
santvarka yra reikalinga re
formų. niekas neabejoja. Re
formų reikalas jau senai bu
vo keliamas, bet niekas jų ne 

“norėjo vykdinti prisibijodami, 
kad neprarastų populiarumo 
ir nebūt apšaukti demokrati
jos priešais. Šias reformas 
teks pravesti De Gaulle vy
riausybei.

D E GAULLE AFRIKOJE

Birželio m. 4 d. išskrido Ar 
želijon, reikalus vietoje spręs
ti. Koki bus santykiai Arželi- 
jos su Prancūzija, kol kas sun 
ku pasakyti, bet viena jau ži
noma, kad jie bus geresni, ne
gu dabar yra. f "v 'įm, 

KAIP REAGUOJA UŽSIENIS?

Vašingtonas, Bonna, Londo
nas kaip iš oficialių pasisa
kymų matyti yra patenkinti 
n tuja Prancūzijos vyriausybe. 
Atlanto Sąjungai pairti pavo
jaus nėra; Priešingai, kąi.Pran 
cūzija bus stipresnė, bus ge
resnė tvarka viduje, tuo pa
čiu pačios Europos saugumas 
bus tikresnis.

Maskvą nauja vyriausybe 
nepatenkinta, nes jon komu
nistai neįeina.

— Nesenai ,įvykusiuose Bei 
gijos parlamento rinkimuose 
daugiausia atstovų pravedė 
katalikų partija, pravedė 8 ats
tovais daugiau negu praėjusį 
kartą.

Pasaulinė parlamentarų konfe 
renęija Rio de Janeire Ar 

atvyks Paleckis?

Šiais metais pasaulinė par 
lamentarų konferencija bus 
Brazil jos sostinėje. Rio dę 4a 
neire, liepos menesį. Pradžia 
numatyta 24 d. liepos. Jau 
yra praneštas kaikurių kraštų 
delegacijų sąstatas.

eliu perėmė valdžia
nistai visi balsavo prieš. So
cialistų partijos, (jie Prancū
zijoje yra suskilę) balsai pa
sidalino: vieni už, kiti prieš De 
Gaulle. Dešiniosios ir centro 
partijos visais balsais pasisa
kė už naują vyriausybę.

. Vyriausybe s paėmimas dar 
tik pradžia darbo. Prancūziją 
šiuo metu tvarkyti yra nepa
prastai sunkus darbas. Pati 
jautriausia vieta tai Argelijos 
klausimas, kuris ir išprovoka- 

» vo vyriausybės krizį.

Tarptautinei parlamentarų 
sąjungai paiklauso visų kraš
tų parlamentai. Net ir dikta
tūrinių kraštų, kaip pavyz
džiui Sovietų Rusijos ir jos 
satelitų.

I šią konferenciją kreiptu
me mažiau dėmesio jeigu ji 
nevyktų Brazilijoje ir jeigu 
joje nedalyvautų Rusijos «so
vieto» atstovai, o jų tarpe ir 
vienas kitas lietuvis. Lig šiol 
beveik visose parlamentarų 
konferencijose dalyvaudavo 
okupuotos I ietuvos «preziden 
tas» Paleckis. Reikia tikėtis, 
kad į Rio de Janeiro irgi lie 
tuvių atvyks.

Kaip yra rankamas Sovietų 
Rusijos parlamentas - vyriau 
sias sovietas, jau visiems yra 
labai gerai žinoma. Koki gali 
būt rinkimai kur yra tik vie
na komunistų partija ir tik ji 
viena stato atstovus, o balsuo 
ti yra verčiami visi gyvento
jai Taip išrinkti atstovai jokiu 
būdu neatstovauja liaudies va 
lios bei visuomenės daugu
mos nusistatymo. Joks Palec
kis ar Šumauskas neturi tei 
sės kalbėti Lietuvos gyvento 
jų va?-du, nes jis yra partijos 
parinktas, bet ne žmonių iš
rinktas Todėl jei toki «atsto
vai iš Lietuvos atvyktų, mū
sų pareiga atatinkamoms šio 
krašto įstaigoms ir visuome
nei šį reikalą paaiškinti.

Sudaryta Reprezentacinės
Parodos Organizacija

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo proga, New 
Yorke, Riverside muzėjaus pa 
talpose įvyksiančiai represen 
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GERŲ PRAMOGŲ NEDAŽNAI PASITAIKO O JŲ VISI LAUKIA, BET ILGAI 
LAtKTI NEREIKĖS, NES BIRŽELIO M 21 D VILA ZELINOJE, GIMNAZIJOS 
SALĖJE LIET K AT. BENDRUOMENĖS CHORAS RUOŠIA, BEVEIK ŠVENTO JONO 

IŠVAKARĖSE, LINKSMĄ DAINOS, MUZIKOS IR ŠOKIŲ

V A r A R A
NIEKO NEDELSIANT APSIRŪPINKITE PAKVIETIMAIS PAS CHORISTUS, 

VITO BARE IR KITUS PLATINTOJUS

Gros jau žinomas savo švelnia muzika, Antonio Siminiato, orkestras

tacinei lietuviškojo meno pa
rodai rengti PLB Organizaci
nis Komitetas sudarė šitokią 
organizaciją:

1) Reprezentacinės Meno 
Parodos Rengimo Komisiją iš 
garbės pirmininko Adomo Gal 
diko, pirmininko Viktoro Viz
girdos vice - pirmininku: Vy
tauto K Jonyno ir Povilo Pu 
žino, sekretorės Aleksandros 
Kašubienės ir narių Vytauto 
Kašubos. Prano Lapės. Romo 
V iesulo. Kazimiero Žoromskio 
ir PLB Seimo Org. Komiteto 
atstovo Jono Pakalkos;

2) Parodos juri sekciją iš 
A. Galdiko V. Kašubos, R. 
Viesulo ir V. Vizgirdos;

3) Parodos ekspozicijos 
sekciją iš V Jonyno V. Kašu 
bos ir V. Vizgirdos;

4) Parodos katalogo sek
ciją ir Jonyno, Kašubienės ir 
Viesulo;

5) Parodos informacijų 
sekciją pavestą sudaryti A. 
Kasūbienei pasikviečiant tal
kon lietuviškos spaudos atsto 
vųs.

Farodós Rengimo Komisija 
jau pradėjo savo darbą.

BRAZILIJOJE

Federalinis parlamentas jau 
du mėnesiai kaip praktiškai 
nieko neveikia,nes nesusiren 
ka reikalingas atstovų skai
čius. Tas pat ir su S. Paulo 
estado parlamentu. Atstovai 
atvyksta gale mėnesio algos 
pasiimti. Visą kitą laiką pra
leidžia propagandai.

—- Šiomis dienomis turėjo 
pasitraukti finansų ministeris 
Alkimin. Bet partijos (PSD) na 
riai daro spaudimą, kad pasi
liktų. Ministério pasitraukimo 
priežastis - kandidatavimasis 
į federalinius deputatus.

— Dolerio kaina šią savai
tę svyravo tarp 120 130 kru- 
zeirų.

— Naujos sostinės Brazilia 
reikalams. Banco do Brasil 
(valstybinis bankas), kas mė
nesį pasiunčia šimtą milijonų 
kruzeirų.

— Rio de Janeire streikuo
ja autobusų šoferiai. Viešas 
susiekimas yra labai sunkus.

RUOŠIASI PASAULIO LIETU
VIŲ BENDRUOMENĖS SEI.

MUI NEW YORKE

Seimui bus patiekta visa 
eilė išsamių pranešimų, nuš
viečiančių dabartinę mūsų tau 
tos padėtį išeivijoj ir okupuo 
tame krašte.

Pranešimus ruošia: V. Mei
lus - PLB organizaciniai klau 
simai, St. Barzdukas - Tauti
nės bendruomenės išsilaikymo 
galimybės ir priemonės, J. Ka 
jeekas - Laisvojo lietuvio pa 
reigos ir galimybės dalyvauti 
Lietuvos išsivadavime, Dr. St. 
Bačkis - Lietuvos valstybes 
tarptautinė teisinė ir politinė 
padėtis.

Be to prašymus, kurie nuš 
vies dabartinę okupuotos Lie
tuvos ir pavergtosios tautos 
dalies padėtį, ruošia: A. Vai
čiulaitis. Pr. Skardžius, L. 
Dambriūnas, Tėv. V Gidžiū
nas, l-r. Vainauskas. J. Audė 
nas ir Dr. A, Trimakas.

Visi šie pranešimai bus Sei 
mo posėdžiuose peržvelgti, o 
vėliau numatoma juos išleisti 
atskiru leidiniu.

LIETUVIŠKAS MUZIKOS-DAi 
NOS KONCERTAS SEIMO 

PROU.A TIKRAI ĮVYKS.

Koncerto rengiuo klausimas

Mieste, kad išvengti netvar 
kos, policijos dižiūravimas yra 
sustiprintas.

— Socialprogresistų (P5P) 
partija pergyvena krizį Dau
gely vietų žymių partijos žmo 
nių pasitraukia. Adhemar de 
Barros spaliaus mėnesį bus 
sunku laimėti rinkimus.

— Brazilijos kavos ūkis per 
gyvena sunkų krizį. Ekspor
tas beveik visai sustojęs. Bra 
zilija nenori numušti kavos 
kainos Jos augitojai yra atsi 
dūrę dideliuose finansiniuose 
sunkumuose. Jei padėtis ne
pasitaisys, nuo .kavos ūkio 
reiks atsisakyti. Kavos augin 
tojai desperacijos apimti ruo 
šia ateinantį mėmesį «maršą 
į Catete», pas respublikos pre 
zidentą, ‘reikalauti, kad vie
naip ar kitaip išspręstų kavos 
ūkio susidariusią padėtį. 

prieš kurį laiką buvo patekę 
į sunkumus. Dabar paaiškėjo 
kad šis koncertas Carnegie Hali 
salėje PLB Seimo metu tikrai 
įvyks. Jame dalyvaus šie žino 
mi savo pajėgumu chorai :Čiūr 
lionio ansamblis iš Clevelan- 
do, vad. A. Mikulskio, Pirmyn 
choras iš Chicagos vad. Ste
ponavičiaus. Varpo choras iš 
Toronto vad. St Gailęvičiaus, 
Dainavos choras iš Chicagos 
vad. St. Sodeikos. Taip pat 
numatoma, kad dalyvaus solis 
tai: Krikštolaitytė - sopranas. 
Stempužienė - sopranas. Bara 
nąuskas - tenoras Brazis - ba 
ritonas ir Žukas - Vargonai. 
Be to dalyvaus apie 50 asme 
nų simfoninis orkestras.

Visi chorai įtemptai dirba 
ir rūpestingai rengiasi šiam 
svarbiam pasirodymui New 
Yorko žymiausioj salėj, kur 
yra pasirodę visos pasaulio 
muzikos garsenybė'-.

SEIMO IR PARENGIMŲ. 
TVARKARAŠTIS.

Organizacinis Komitetas 
nustatė sekantį Seimo ir ta 
proga vykstančių parengimų 
tvarkaraštį: ru piūčio 27 d., 
trečiadienį - 7.30 v.V. Org. 
Komiteto priėmimas Seimo ats 
tovams. rugpjūčio 28 d., ket
virtadienį - 3 v. p.p. meno pa 
rodos atidarymas Riverside 
muziejuje, - 5 v. p.p. kameri
nės muzikos koncertas \ ten 
pat, rugpjūčio 30 d., šeštadie 
nį - 3 v. p.p. iškilmingas Sei
mo posėdis Statlerio viešbuty 
je, 9 v. v. linksmavakarie 
ten pat, rugpiūčio 31 d,, sek
madienį - 10.30 v. ryto iškil
mingos pamaldos Šv. Patriko 
katedroj, 2. p.p. dainos - muzi 
kos koncertas Carnegie Hall 
salėje, 6 v.’ v. bankietas Sta
tlerio viešbutyje.

Seimo darbo posėdžiai vyks 
rugpiūčio 28 ir 29 dienomis.

POZNANĖJE VEIKIA LITUA
NISTIKOS CENTRAS

(E) Rašydamas apie lietu
vių lenkų kultūrinį bendradar
biavimą, Allensteine (Olsztyn) 
leidžiamas lenkų laikraštis 
«Warmia i Mažuty» bal. 20 d 
pranešė apie tai, kad Pozna
nėje veikiąs lituanistikos cen 
tras, kuriame mokslinį darbą 
dirba pasižymėję mokslinin
kai. Ypač esą tyrinėjama Lie 
tuvos istorija, lietuvių kalba 
ir kultūriniai reiškiniai. Poz
nanė pasidariusi svarbiausiu 
lituanistinių tyrinėjimų centru 
Lenkijoje.

Esą numatyta Poznanėje su 
ruošti lietuviij kultūros pato- / 
dą, kurioje būsią rodomi lie
tuvių literatūros leidiniai, tau
todailės išdirbiniai ir kt.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

nacionalinė M.Mažvydo
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Lietuvos, Latvijos, Estijos 
Pasitarimai Londone

Lietuvos, Latvijos, Estijos 
delegacijų Pavergtosiose Jung 
tinėse Tautose pirmininkai — 
V. Sidzikauskas. Dr. V. Ma- 
sens, ir J. Klesment — gegu
žės 20-21 dienomis Londone 
turėjo pasitarimus su ten re
ziduojančiais Baltijos valsty
bių diplomatiniais atstovais.

Buvo apžvelgta P JT veik
la nuo pernykštės specialios 
PJT sesijos Strasburge, pla
čiau sustojant ties šių metų P 
JT specialia Strasburgo sesi
ja ir tuo pat metu posėdžia
vusios Europos Tarybos kai- 
kuriais pavergtiesiems kraš
tams reikšmingais sprendi
mais

MŪSŲ JIETUVA
Leonardas Andriekus

ŽINIA ‘ .
Turiu tau pasakyt nelauktą žinią - - 
Visvien, jei ir seniai kape guli - - 
Vėl Dievo pirštai palietė beržynus.
Vėl girtą smilgą ima svaigulys.

Šį metą gal išbudo ir per staigiai 
Nuo to skardaus čiurlenimo sulos - -
Ant mano delno tirpsta paskutinė snaigė 
Ir jos, lyg mirštančio žmogaus, gailiuos.

Vieni prisikelia, kiti numiršta - -
' Tokia jau žemės padarų dalia.
Palies, palies ir tavo kapą Dievo pirštai.
Kaip to svyruoklio beržo šakeles.

(Iš eil. rink. «Atviros Marios»)

Delegacijų pirmininkai su
pažindino dalyvius su savo pa
tyrimais bei įspūdžiais iš Eu
ropos sostinių.kurios jiems po 
Strasburgo sesijos teko aplan
kyti.

Diplomatiniai atstovai išdės
tė, kaip atrodo tarptautinė pa
dėtis. ją stebint iš Londono, 
paryškindami tuos klausimus, 
kurie Baltijos valstybėms y- 
patingai yra jautrūs, kaip «vir
šūnių konferenciją», Rytų Va
karų nepuolimo paktas ir kai 
kurie kiti nusiangažavimo pa
vergtųjų atžvilgiu planai Eu
ropoje

Tiek dėl tarptautinės padė
ties Įvertinimo, tiek dėl lais
vinimo politikos siekiant Lie
tuvos, Latvijos, Estijos laisvę 
ir nepriklausomybę atstatyti, 
visų pasitarimo dalyviu pažiū
ros buvo vieningos Pasitari
mas pabrėžė visų Baltijos vals 
tybių laisvinimo veiksnių glau 
daus bendradarbiavimo reikš
mę ir reikalą.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu Šiuo adresu: oaixs. postal 4118, São Paulo.

Televizija auklėjimo reikalams. Amerikoje kas kart te
levizija yra vis daugiau panaudojama auklėjimo ir mokymo 
reikalams.

New Yorko universiteto profesoriai artimai bendradar
biauja su televizijos stotimi «Columbia Broadcasting System». 
Per šią stotj perduodamos literatūros paskalos. kai k>- 
rie tyrinėjimai laboratorijose ir kita. Matome vieną profeso
rių skaitantį literatūros klausimais paskaitą. (UoIS)

A. Stonis

Kas yra lietuviu bendruo

mene

Visuose pasaulio kraštuose 
sutinkame lietuviškų šeimų, 
kurios savo židinyje stengia
si išlaikyti lietuvišką ugnį. 
Ten kur gyvena keletas lie
tuviškų šeimų tuoj pat jos ran - 
da bendrą kalbą, dalinasi kas
dieninio gyvenimo rūpesčiais 
ir vargais prisimena jaunys
tės laikus Lietuvoje. Tarp lie

tuvių, norint ar nenorint su
sidaro suartėjimas ir bendra
darbiavimas, kurį pavadinsi
me lietuviška bendruomene.

S. Paulyje su pirmaisiais 
lietuviais ateiviaisatsirado lie
tuviška bendruomenė. Ir visi, 
kas skaito save lietuviu yra 
šios bendruomenes nariais.

S Paulo lietuvių bendruo
menė yra skaitlinga skaičiu
mi ir nuolat pirmyn žengianti 
ekonomiškai.

Šioje bendruomenėje egzis
tuoja ir veikia visa eilė lie
tuviškų organizacijų. Šioj ben
druomenėje išaugo skaitlin
gas būrys lietuviško jaunimo, 
kurio didelė dauguma sėkmin
gai veržiasi i mokslą, bet kar
tu neužmiršta kad jų gyslo
se teka lietuviškas kraujas. 
Lietuviškas jaunimas gražiai 
pradeda reikštis lietuviškoje 
veikloje, puikiai nasirodyda- 
mi su tautiniais šokiais, daly
vaudami chore vaid nimuose 
ir kituose lietuvišKuose subu
vimuose. Leidžiami du lietu
viški laikraščiai, turime du ra 
dio pusvalandžius. Turime į- 
vairiuose bairuose lietuvių

kalbos pamokas, lietuviškas 
pamaldas, leir iškus pobūvius 
ir suėjimu < Kcieta kartų bu
vo gražiai pasirodyta viešose 
parodose lai giažūs žiburiai 
kurie žiba ir šviečia lietuviš
koje bendruomen je, kurie ro
do, kad lietuviška bendruo
menė S. Paulyje gyva ir pajė 
gi. Visi tie veiksniai yra ats
kirų asmenų ar neskaitlingų 
organizacijų darbo vaisius.

Lietuviška bendruomenė i- 
šeivijoje mums yra lyg mažu
tė Lietuva, kurioj vystosi vi
sas kultūrinis, visuomeninis ir 
religinis gyvenimas.

Tad kam yra brangi Lietu
va, kam yra brangus krauju 
ir ašaromis aplaistytas mūsų 
kraštas, tam turi būti miela ir 
ar ima lietuviška bendruome
nė

Visuose pasaulio kraštuose 
esanč os lietuvių bendruome
nės yra susiorganizavusios ir 
išsirinkusios vadovaujamuo
sius organus:Tarybas, kurios 
rūpinasi visais to kraš o lietu 
vių bendraisiais reikalais, ats 
tovauja lietuvius ir palaiko ry 
šius tiek su kitų kraštų lietu 
viškomis bendruomenėmis, ti
ek su tarptautinėmis organiza

Gijomis.
São Paulo lietuvių bendruo 

menė yra spontaninė, neorga 
nizuota. Neabejotina, kad ir 
S. Paulo o kartu ir visos Bra 
zilijos lietuviams jau seniai y 
ra atėjęs laikas lietuvių ben 
druomenei duoti organizacinė 

« forma, išrinkti Taryba, suda 
ryti organizuotą bendruome
nę. Tam jau yra paruošti įsta 
tai ir rinkimų statutai ir pa
gal juos, šių metų rugpiūčio 
mėn. 24 dieną bus išrinktas 
21 asmuo į lietuvių bendruo
menės Tarybą, kuri rūpinsis 
visais lietuvių kultūriniais ir 
visuomeniniais rekalaiaiš. Ji 
kalbės visų lietuvių vardu.

Lietuviu bendruomenės or
ganizatoriai/kviečia visus lie
tuvius, be amžiaus, lyties ir 
įsitikinimų skirtumo įsijungti 
į bendruomenės organizavimą 
statant kandidatus, juos re
miant, balsavimo dieną balsuo 
jantir kitus paraginant balsi oti 

Tad neleisk kad kas be Tam 
stos spręs:ų. nutartų ir vyk» 
dytų. Buk aktyvus gyvybiniu© 
se Lietuvos reikaluose’

Bendruomenė yra organi
zuojama lietuvybės išlaikymui 

Zitsimink. kad lietuviais esą 
me gimę, lietuviais turime ir 
but...f ■ ',

v
Daslaptingi Vilniaus požemiai

SODININKAS SURANDA PASLAPTINGUS POŽEMIUS. VIL
NIAUS KATAKOMBOS. ŽIAURIŲJŲ KAZOKŲ NUŽUDYTI ŽMO 

NÉS. NAPOLEONO ARMIJOS LIKUČIAI. SLAPTAS GINKlŲ 
SANDÊLYS.

. Dažnai skaitome laikraščiuo 
se. kad Italijoje ar Graikijoje 
suranda senas kapines, pas
laptingus užmirštus urvus To
kios praeities pilna ir Vilniu- 
jLietuvos sostinėje.

Pasakojama, kad jau Vytau
to laikais buvęs požeminis ur
vas iš pilies i dabartinę Bokš
to gatvę. Ten ir dabar yra iš
likę didelį, apgriuvę požemiai, 
kurių niekas gerai neištyrinė
jo Žmonėms geriausiai priei
nami yra domininkonų vienuo 
lyno požemiai.

Sodininkas atranda p'y’ą

Domininkonų gatvėje (bol
ševikų pavadinta Garelio gat 
ve) stovi didelė barokinė do
mininkonų bažnyčia. Prie jos 
vienuolynas su senu itališku 
kiemu, kuriame vaikščiodavo 
vienuoliai kalbėdami maldas.

Kartą lenkam valdant Vil
nių. tame kieme sodininkas 
tvarkė darželius ir kastuvu iš- 
svėrė plytą Žiūri kad ten esa
ma seno mūro Sodininkas tiek 
suprato, kad tuoj pranešė mi
ešto valdybai. Atskubėję inži

nieriai prakasė daugiau že
mės ir rado nemažą mūrą. Iš
mušę kelias plytas, pamatė di
delę tamsią olą.

Katakombų paslaptys

Per skylę įsivedė elek rą ir 
patys nusileido žemyn. Ten gi 
rado didžiulius požemius Iš 
skliautuotos salės į visas pu
ses ėjo devynios galerijos; vie
na net 33 metrų ilgio Galeri
jas jungė daugybė perėjimų 
ir kitokių patalpų. Gerai apžiū 
rėjuš, atrodo, kad dar turėtų 
būti užmūrytų galerijų, gal y- 
ra ir dar vienas žemesnis au
kštas.

Tada buvo surasti laiptai tie
siai į domininkonų bažnyčią. 
Tie laiptai gi labai gudriai įtai
syti Jie palenda po vienu šo
niniu altoriumi. Jei nori iš baž
nyčios įeiti. tai pirmiausia tu
ri nukelti altoriaus priešaki
nę lentą kuri pritvirtinta pas 
lepiais kabliais Nukėlęs len 
tą, gali atitraukti altoriaus laip 
tus. Po jais yra durys. Paė
męs už geležinės grandies at 
keli, ir prieš tave prasiveria 

la ptai į požemį Gal kur bu 
vo ir kitas įėjimas, bet jis 
greičiausiai vėliau buvo užmū 
rytas

Didžioji kapų tyla

Požemiuose vienas negali 
vaikštinėti, paklysi. Reikia bū
tinai vadovo, kuris žino kiek
vieną perėjimą.

Visi požemiai yra ištisas ka
pinynas. Tai senos Vilniaus ka 
takombos, į kurias laidojo vie
nuolius, kunigaikščius didi
kus. karo vadus ir bandžiau 
ninkus Čia oras buvo gana 
sausas, temperatūra pastovi, 
tai mirusiųjų kūnai išsilaikė 
labai gerai Jie tebeturi dra 
bužius. sudžiūvusius, suvytu
sius veidus Įspūdinga vįena 
niša, kur palaidota kažkokia 
kunigaikštienė, jos dukrelė ir 
baudžiauninkas. Mirtis visus 
suvedė į patį skliautotą urvą,

Į gatvės pusę yra karių ka
pai. čia buvo sulaidoti gene
rolai, Lietuvos hetmonai. Iš 
gatvės prasisunkė vanduo, ir 
drėgmė sunaikino jų palaikus’ 
Rasti tik karsto apkaustymai- 
tik kaukuolės. Jos sudėtos len 
tynoje. Viena perskelta kala
viju.'

Mirties laužas

įspūdingiausia gi yra viena 

didelė salė — tamsi ir nejau
ki. aprūkusiom sienom. Kai 
eini koridoriais, išgirsti lyg 
medžius traškant po kojom. 
Pasišvietęs lempute, pamatai 
kaulai!

Dar labiau išsigąsti, kai t- 
žengi į tamsų skliautuotą r.i- 
sį. 1 rieš tave sukrauta didži i- 
lė lavonų krūva, tikras mir
ties laužas.

Iš krūvos kyšo kojos, ran
kos pageltę išdžiūvę veidai, 
kuriuose įžiūri skausmo išraiš 
ka. Šalia nugriuvusi motina su 
kūdikiu ant rankų Motinos 
veide išlikęs siaubas, o vai
kas — sypsosi Jis nežinojo 
mirties ir jos neišsigando. Šiuo 
se sudžiūvusiuose kūnuose pa 
matysi žaizdų pėdsakus, kala 
vijus ir durtuvus.

Iš kur tas mirties sostas?
Seniau vadovas, atlydėjęs 

požemiais, drąsiai pasakyda
vo: tai rusų darbas. Kai 1650 
pirmą kartą rusai įsiveržė į 
Vilnių, žmonės bėgo išsigan
dę Nemaža jų susitelkė ties 
domininkonų bažnyčia, kur ka 
zokai juos užkapojo kardais, 
subadė durtuvais. Todėl žuvu
sių veiduose ir išskaitaiskaus 
mą. baimę išgąstį. Vienuoliai 
ar kas kitas vėliau juos nune
šė nuo gatvės ir sudėjo paže
miuose. Gal tyčia sumetė į 
krūvą, kad išlikę liudytų apie 
praėjusių amžių žiaurumą. Jei 
dabar okupuotoje Lietuvoje 

aplankytum tuos požemius, va 
dovas jau nedrįs patvirtinti, 
kad tai rusų darbas, nes juk 
dabar rusai «nežudo»— jie vi
sus tik glosto ir apdovanoja. 
Vadovas pasakys, kad reika
las dar neištirtas, kad tai iš 
17 ar 18 amžiaus karų.

Napoleono armija
Vienoje nuošalioje galerijo 

je yra sulaidoti Napoleono ka
riai. Per Vilnių jis žygiavo du 
kartu, eidamas į Maskvą ir 
grįždamas. Nuo šalčio pran
cūzai krito it lapai. Nemaža 
ir jų čia palaidota, įspūdinga, 
kad pro pravirus karstus ma
tai jų uniformines baltas kel
nes, batus, pro kurių skyles 
ironiškai kyšo šiaudai.

Suradus požemius, jie buvo 
aptvarkyti. Medicinos fakulte
to studentai surinko palaidus 
kaulus ir sudėjo į dideles skry 
nias.

Paskutinio karo metu pože
miai vėl buvo panaudoti. Vil
nių užimant bolševikam, ten 
lenkai buvo suslėpę savo gink 
lūs.

Kai išeini į gatvę ir pama
tai saulę, pradžiungi. Rodos, 
pats netiki, kad buvai taip to
li, tamsiajame Hade (graikų 
pomirtiniam pasauly). Bet taip 
yra: čia pat. prie triukšmin
gos gatvės, yrarB’gilieji pože
miai su praeities skausmu.

Darbininkas
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Casimiro Ambrozevicius
SVETIMŠALIŲ NATŪRALI- 

ZÀVIMAS.

Brazilija yra imigracijos 
šalis. Tokia ji buvo būdama 
Portugalijos “kolonija, tokia 
paliko ir sudarius nepriklau
somą valstybę. Pagal 1891 m. 
Konstitucijos (pirmoji Respu
blikos Konstitucija) § 69 to 
5-ta staipsnį, visi ateiviai su
kūrę šeimas su brazilais, visi 
turintieji čia gimusių vaikų, 
nekilnojamo turto, jeigu gyve 
na Brazilijos teritorijoj tam 
pa šios šalies piliečiais išsky 
rus tuos, kurie pareiškia, kad 
savo pilietybės keisti nenori. 
Bet. vėliau išleisti dekretai ir 
naujos Konstitucijos, tą atei
vių įpilietinimo būdą, vadina
mą equiparação, panaikino. 
Dabar pilietybę suteikia tik 
šalies prezidentes.

Svetimšalių, ateivių, įsipi 
lietinimą arba natūralizaciją 
lengvina šios apystovos: miš
ri šeima, kurioje vien s iš ve 
dusiųjų yra brasileiro nato; 
čia gimę vaikai; isigyjimas ne 
kilnojamo tur o, mokslo cenzo, 
specialybės diplomo, ir tauti
nis giminingumas. Išpageidau 
jamų tautų, pirmoje vietoje 
eina portugalai, paskui ispa
nai, italai .. Yra ir tokiu, ku
rių įvažiavimą ir įsipilietini- 
mą apsunkina «Nepageidau
jamųjų įstatymas»-Dec. 4.247, 
iš 1921 metų. Beto. yra ir ki
tų priežasčių: priešvalstybinė 
veikla, skelbimas ekstremisti 
nių doktrinų komunizmo, naciz 
mo ir fašizmo, ir neturėjimas 
priimtino pragyvenimo šalti
nio (prostitutės, valkatos, spe 
kuliantai...

Bet pasitaiko, kad imigran 
tas yra visai padorus žmogus, 
išg. v ■ ęs č a daug met , tini 
gj.ua didelį turtą ir brazilišką 
še rną, nesikiša į politiką, o 
paduotas, pilietybei gauti, jo 
prašymas guli, ir guli be pa
sekmių. Pasirttųsti nėra kur- 
galima tik prašyti ir teirautis, 
(nes Pilietybės Suteikimas, pa 
'gal veikiančią Konstituciją, 
Yra Prezidento Malonės Aktas, 
ne pareiga, ir ne kokia sve
timšalio - ateiv.o teisė.

Įsipilietinimo bylos sudary 
mui būtinai reikalingi šie do 
kumentai: 1) Autentiška foto
grafija Svetimšalio Paso - Car 
įeira de Identidade para Es
trangeiro, Modelo 19; 2) Foto 
kopija Darbo Knygelės; 3) Po 
licijos liudymas - atestado po 
ličiai de bons antecedentes, 
gaunamas... no Se*vięo de 
Identificação do Departamen 
to de Investigações. Rua Bri 
gadeiro Tobias. 527, žemai; 
4) /Atestado de Residência: 5) 
Folha Corrida. 6, Certdão de 
Registro do Co urato Social, 
ir mokesčių kvitai. 7) Vedybų 
metr kai, Kada pilietybės pra 
i o ištekėjusi moteris 8 Surin 
k* s visus jau minėtus ir kitus 
re kalaujamus dokumentus, 
aplipinus ž mini lis ženklais 
(Federal ir Educação), para
šomas prašymas ponui Respu 
blikc.s Prezidentui, prisilai
kant Įstatymo - Lm nr. 818 iš 
1949 m Rugsėjo 18 d 9) Da 
l ar, papildant dokumentus, 
surašomas prašymas Saugumo 
Policijos Sekretoriui, kad duo 
tų bylai eigą. 101 Visi prašy
mai ir dokumentai įteikiami... 
na Secção de ixaturalização, 
R i Brigadeiro Tobias. 527 - 
15* andar. 'Fen asmeniškai, ga 
Ii r šia kin i visas abejones 
ir ap«u k m us.

N du.«uizavimosi bylą pa
ruošia dažniausiai advokatai 
arde į achantes, atlupdami po 
kel s t r vho.iką tūkstančių, 
o kar ais, ypatingais atvejais, 
tiesiog pasakiškas sumas Tos 
kainos krinta iki CrS 2.Oi0,00, 
net tūkstančio, tik prieš rin- 
1 ;mus. kada kandi atai sten
gas tikti rinkikams ir *dir

MŪSŲ LIETUVA

J. A. V. Statmenai paky’antis lėktuvas Torrance, California. JAV kariuomenės reika
lams suprojektuotas lėktuvas, kuris gali pakilti tiesiog aukštyn, be įsibėgėjimo, o taip pat 
stačiai žemyn nusileisti. Tas lėktuvas turi sparnų galuose po vieną propelerį apgaubtus 
graižais. Tie propeleriai gali būti pasukami stačiu kampu nuo priekio krypties į aukštį. 
Aukštyn pasuktais propeleriais lėktuvas gali iš vietos pakilti arba nusileisti. Kartą pakilęs 
jis nukreipia savo propelerius į priekį gali skristi dideliu greičiu, kaip ir kiti lėktuvai

Viršutiniame vaizde lėktuvas paruoštas skristi pirmyn, o apatiniame — tiesiam paki
limui į viršų. Nuotraukos padarytos per pirmuosius mėginimus, lėktuvo dar neapdengus.

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÊ, 1052,

praneša kad...
Birželio 6 d. Casimiro Am

brozevičius išvyksta j Itape- 
tiningą Sekmadienį dalyvaus 
pamaldose už a a. kun. Anta 
no Ausenkos vėlę kurias už
prašė buvę ve ionio draugai 
- tenykščiai lietuviai ir Brazi 
lai Ta pačia proga aplankys 
vietos ir apylinkių lietuvius. 
Grįš tik pirmadienio vakare.

Komitetas prašo visus lietu 
vius atsiliepti Rašykite tie
siog kandidatui: Casimiro Am 
brozevičius, Rua Camė. 1052, 
Moóca São Paulo Visi turi
me tapti propagandistais, kad 
mūsų kandidatas būtų išrink
tas Visiems, gavę antrašus, 
parašysiu e k s ir kaip daryti, 
ir prisiusime propagandai rei 
kalingos medžiagos.

PIRMIEJI BRAZILIJOJ GIMĘ 
LIETUVIUKAI...

Nežinoma, dar nenustatyta, 
kas buvo tie pirmieji atvykę 
iš Lietuvos į Braziliją. Neži 
noma nė kada atvyko. Než.no 
mi ir jų vaikai.

Pasakojama, kad. dar 1872 
metais, 800 lietuviu .«ameri- 
kantų». vykusių į Šiaurinę 
Ameriką, patekę į Pietinę. Ta

ba» balsus. Bet - dokumentus 
susirankioti ir prašymus pasi 
rašyti - gali ir patsai preten 
dentas į piliečius, jeigu turi 
laiko ir kantrybės pabėgioti 
po atatinkamas įstaigas Žino 
ma, tai būna retenybė Prak 
tiškai imant, veik visada, yra 
patogiau, ir pigiau išeina pa 
vedant tą reikalą sąžiningam 
advokatui. 

da lietuviai rusų persekioja
mi savo Tėvynėje, slapta bėg 
davo į Prūsus ir, visokiais 
būdais keliaudami per Vokie 
tiją, traukdavo į Hamburgą, 
Bremeną, ir kitus uostus, jieš 
kodami laivų Let vienas ki
tas, likęs be pinigo dėl apni 
kusių ligų ar kitų priežasčių, 
pasilikdavo dirbti uostuose, 
kol užsidirbdavo kelionei. Da 
lis tokių pasiekdavo Angliją, 
dalis pasklisdavo po okieti- 
ją. Tada jau garsėjo Vestfali 
jos provincija, ir dange is mū 
siškių nepatekusių i laivus 
dirbo ten anglių kasyk o e ir 
fabrikuose Buvo net patarlė: 
«Išvyko į Ameriką m vyko į 
Vespôlus» Tais laikais, kaip 
pasakojama, 80 lietuvių be
pinigiu pakliuvę į Brazilijos 
fažendieriu agentų tinklą, ku 
rie žadėdami nuvežti juos į
Ameriką» atvežę į Braziliją 

ir pardavę i fazendas, dvarus, 
kad atidirbtu už laivakortes...

Dalis tų mūsų išeivių vėliau 
susibūrusi Jararei ir Mogi das 
Cruzes apylinkėse prie Rio 
São Paulo gelžkelio linijos, 
kiti nuklydę j šalies pietus - 
Rio Grande do Sul estadą 
Par prieš karą, rodos 1938 
metais vienas pilietis, atvy-' 
kęs į «Lietuvio» redakciją, 
prisistatė kaip tų pirmųjų 
ateivių vaikas Jis dar kalbė 
jo lietuviškai bet nesusigaudė 
tarp datų: vieną kartą tvirtino, 
kad jo tėvai atvykę 1872,.kitą 
- kad 1883 metais Įdomu bū
tų. kad, kas turi «Lietuvio» 
komplektus, pavanytų juos 
ir, suradęs pakartotų t«Mūsu 
’ ietuvoje»’ tada, na-ke’btas 
žinias apie pirmuosius lietu
vius Brazilijoj.

Žinoma, kad keli mts1’ tau 
tiečiai čia atvyko prieš pat 
Pirmąjį Pasaulinį karą, bet 
didysis lietuvių antplūdis į 

Braziliją taip pat j Argentiną 
ir Urugvajų, prasidėjo tik nuo 
1926 m galo.

Ateivių masę sudarė buvę 
smulkūs ūkininkai ir darbiniu 
kai. kuriuos - su šeimomis - 
č a vežė Brazilijos valdžios 
finansuojamos kompanijos 

Niekas jų nepamokė neparuo 
sė naujam gyvenimui nepažis 
taniam svetimam krašte. Nie
kas jų neatlydėjo ir niekas 
via nepasitiko. Nebuvo Lietu 
vos atstovų, kurie būtų jais 
rūpii esi Jų vaidus galime 
rasti tik Jūrų Policijos archy 
vuosc: Šautose, Rio de Janei 
re orto Alegre, ir kituose 
uostuose Niekas jų nesure- 
gistravo ir vėliau, kada Lie
tuva atidarė savo konsulatą. 
Savo vaikus jie reg stravo t k 
vietinėse civil nės metrikaci
jos įstaigose krikštijo brazi
lu bažnyčiose. Pirmąsias lie 
tuvių vaikų krikšto registraci 
jos knygas užvedė tik kun. 
Jeronimas \ alaitis Bet - ir 
tose knygose - surašyti tik tie

Henrikas Radauskas

Laumės juosta
Einu per lauką ir regiu 
Laumės juostą ant rugių.

Drėgnoj erdvėj — varinės vielos, 
Ant jų linguojas paukščių sielos.

Nudžiugę šnekasi ir čiulba 
Aplinkui telegrafo stulpą.

Numirusį ir septyniom
Spalvom pakyla ties galvom.

Ir į skrenda alpstančiais drugiais
Į laumės juostą ties rugiais.

(Iš knygos «Sauja Derliaus»)
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lietuviukai, kuriuo jis pakriks 
tijo Santo Amonio do f ari 
bažnyčioje S t aulyje, prade 
dant nuo 192j m Rugsėjo 6 
dienos. Tą dieną buvo pakri
kštyti:

T ANGELA LASINSKA, gi 
muši 9-1928, S Paulyje R. 
Padre Raposo 153, duktė My
kolo ir Veronikos Aškenytės 
- ašinskų, vedusių Kirdeikių 
bažnyčioje. Komai: Bento La 
šinskas ir Anna Pakalny ė.

2) PAULO SADZEW Z, gi 
męs 30-8M928 R. Prez Costi- 
no. 16 sūnus Jono ir Elenos 
Butkutės Sadzevičių, vedusių 
Karmelitų bažnyčioje Kaune. 
Kūmai: Antonia ir Hedwyga 
Bortkewicz.

Bet pirmenybę pagal tas 
knygas, turi JANINA FAR’.O- 
Km, gimusi 22-5-1927. R. Ma
dre de Lens 239. Įrašytas tik 
tėvo vardas: I adislau Pario- 
ka, vedęs Šv. Trejybės bažny 
čioje, Kaune. Janina pakriks 
tyta 31 3 1929 m. Krikšto tė
vai: Madas Ambrozevičius ir 
Jieva Ambrozevičienė.

Įdomu būtų gauti daugiau 
žinių apie pirmąsias lietuvių 
dienas Brazilijoj: kas, iš kur 
ir kada atvyko? kada gimė, 
kur registruoti ir pakrikštyti 
jų vaikai? kas ir kada miiė? 
kur ir kaip gyvena kurie 
tebėra gyvi? rašau visus 
atsiliepti: tėvai, parašykite 
apie savo pirmąsias dienas 
Brazilijoj, apie savo vaikus 
savo kūmus ir kitus draugus; 
vaikai apie savo tėvus, bro 
liūs ir krikštotėvius, ošė 
apie savo krikštovaikius Ra
šykite į «Mūsų Lietuvos» re- 
redakciją. kad nė vienas lie
tuvis. nė jo vaikai, nedingtų 
be žinios...

S. B.

KAS KAIP GYVENA?

Agua Razos rajone, S. Pau
lyje, įvairiose gatvėse gyve
na nemažas skaičius lietuvių. 
Vultalino gatvėje yra visa k rū- 
va gražių namų, paprastų ir 
sobradų. kurių savininkai mū
sų tautiečiai Čia gražiai įsi
kūrę Andriūnai, Greičiai, Ne- 
varauskai. Stelmokai. Čia gy
vena a a. Longino Gaigalo, bu 
vusio mokytojo šeima: žmona, 
du sūnūs — Juozas ir Longi
nas. ir duktė Elena Kertėje 
tarp Vultalino ir Major Basi
lio gatvių irražiąi įsikūrusi fa 
bučių šeima. Juozas Sabutis. 
67 metų, jau turi visą krūvą 
anūkų Viena anūkė net 23 mė 
tų. Senieji Sabučiai sveiki ir 
stiprūs. Juozas dirba mieste su 
savu automobiliu, o žmonašei 
mininkauja namie Abudu juo
kauja: «Dirbava, kad nepa en 
tova»... Curupirag. savo namus 
turi Antanas Golskis, seržan- 

(pabaiga 4 pusi.)
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BIRŽE JO L’ŪCNŪJŲ ĮVYKIŲ 
M I N ÉJ I M A S

Po šv Mišių už ištremtu© 
sius (kurios bus laikomos V. 
Zelinoje birželio 14 d. 7 vai 
vakaro) visų vilų jaunimas 
padės v’ainikus prie Simboli
nio Partizanų Kapo ir atliks 
momentui pritaikytą susitelki 
mo valandėlę.

JAUNIMO ŠVENTĖ

Ši sekmadienį (birželio 8 d.
3 vai. p p Vila Zelinos klebo 
nijoje įvyks jaunimo atstovų 
ir globėjų pasitarimas Jauni
mo Šventės reikalu. Į pa šita 
rimą atstovus atsiusti yra pa 
žadėję visi organizuoto jauni 
mo'židiniai iš visų vilų. Pati 
šventė Įvyks pirmą sekmadie 
uį po atostogų t y. Rugpiūčic 
3 dieną. l -

— Mokytoja H Mošinskie- 
nė jaunimo šventei paiaši 
gražią trijų veiksmų piešę

«JONINIŲ UGNYS»:?,

Vila Anastazijoje lietuvių 
mokykloje šį šestad enį 2 vai 
p p. įvyks šios apylinkes mo 
keleivių susirinkimas. Visi 
šios 4 apylinkės moksleiviai 
kviečiami dalyvauti.

— SOM RITIRO jaunimo su 
sįrinkimas įvyko gegužės 3i 
dieną po lietuviškų pamokų 
Puvo smarkiai pasisakyta c.ėl 
veikimo praeityje ir nutaria 
sėkmingesniam veikimui atei 
tyie .atskiras darbo sritis pa
vesti atskiriems asmenims.

ATEITININKŲ IŠVYKA

(Sekmadienį moksleiviai atei 
tiuinkai buvo išvykę pasidži-

• J ’ . • . •

(pabaiga iš 3 pusi.)

tas,, policijos «Guarda Civil» 
orkestro muzikantas Dažnai 
groja ir lietuvių parengimuo
se. Jo brolis, buvęs suparali- 
žuotas jau vaikšč’oja. — Cas 
telo Bueno gatvėje gyvena 
Grigaliūnai, ir Kalvaičiai. Pan 
toj > g. savo ,-tintųrariją turi 
R trvs - B trisevečius o prie 
Siqueira ir Bueno gatvės An 
tanas Serbentą turi ęlastikų 
d *h uve P r Kančiauskas — 
būrą, tautietis Paulavičius dir
ba mašinas elastikàms.

— Juozas Meškauskas, Rua
Couto Urbano, IV< o*. tu
ri savo namus ir dirbtųvėlę- 
oficiną

— Balys Vasil auskas deš
rų. salsišų ir mirtai-1’> fabri 
kantas savo fabrikėlį, kurį tu 
‘ Ai'» \gtiM Fria rajone Rua Al 
tinopolis 373. pardavė Gvve- 

a -’ano'e. R. ' edro Dell 
383. Žada verstis namu staty
mo ir nuomavimo bizniu.

Vaitiekus roškus gyvena 
^alkanų avenidoje: Av duš 
Balcans 508 Vila Ipojuca Per 
nai Poškiukas buvo nuvykęs 
į Maskvą, lankėsi ir Lietuve 
je, bet po. visit-balių dūmė 
atgal į Braz liją. nepasiliko ..' 

auti rudenėjančia gamta i Tn 
terlagos. Orą > Dievulis. kai’» 
tyčia po tiek šalčių ir c tų 
pataikė labai gražų... Zelinie- 
čiai su p.M. • • Vinkšnąitiene

— Lapoję, R. William Speer 
698, savo name gyvena Anta
nas Šimbelis. buvęs Lietuvos 
konsulato kurjeris, vėliau —, 
prekybininkas Jo sūnus;Juo- 
zas baigęs sąskaitybos ireko 

* nomijos mokslus, dirba ban
ke. Tuose pačiuose namuose 
gyvena dar viena lietuvių šei
ma, Kostas ir VandaMeškaus 
kai, jau pokariniai ateiviai. K. 
Meškauskas, atvykęs į S. Pau 
Ii mėgino pardavėjo agento 
laimę, kol gavo darbą vieno
je rašomųjų mašinėlių taisy
me dirbtuvėje Iš ten perėjo 
dirbti vieno fabriko raštinėn.
Pradėjo duoti mašinraščio pa
mokas savo bute virtuvėje. 
Dabar Meškauskai turi mašin 
raščio mokyklą ir Brandos Kur 
sus Grį^b į savo specialybės 
sritį ir turi pasisekimą kaip 
turėjo Kaune. Jų mokykląlan 
ko daugiau n-gu 500 mokiniu. 
nro-kausku ^vaikai, du berniu 
kai. mokosi Leonas, gimęs 
Kaune jau aukštesniajam gim 
n.azijo.s kurse (cientifico) An
trasis“ Artinas. gimęs S u y 
je šiemet pradėjo lankyti pra 
džios• ulokyklą. /'budo kalba 
lietuviškai; mėgsta skaityti lie 
tuvįškas knygas.

Sp K-tas. 

priešakyje vyko p. Adomavi
čiaus sunkvežimiu (Už susie
kimo priemonę p. /Adomavi
čiui ir jo soc. Sr. Gentil moks 
leiviai nuoširdžiai dėkoja), iš 
.Anastazijos atvyko mokytojas 
Sc Kubiliūnas su būreliu moks 
laivių Dėdė Juozas dar atve 
žė pilną mašina Bonretiriečių. 
Reto dar ant šio gražaus eže 
ro krmtų pasirodė B‘>m Re
tiro giedojimo mokytojas p. L. 
Ralickas su broliu ir sesute, 
p p Zapereskai. p p. Mikalkė 
nai ir netoliese gyvenąs p A. 
Bagdonas

Jaunimas gražiai praleido 
dieną tyrame ore, kartu pa 
žaidė, ir pasiplaukiojd laive
liais kai saulutė slinko žemyn 
ir artėjanti vėsuma priminė, 
kad yra ruduo, moksleiviai 
vėjelio Raudintais veidais ir 
geros nuotaikos kutena na šir 
durni grįžo atgal į tėvelių 
namus

Visiems išsiskirščiuš Vincu 
kas. tarė-Nejąu nebus kitos 
išvykas . iki važiuosim į

Suuião.

Mėgst uitiems žmonijos isto 
riją yra puiki proga įsigyti į- 
domią knygą port įgalų kalbo 
je «E a Biblia Tinha razão», 

į Jos autorius Werner Keller, 
šleidė Melhoramentos spaus 

tuyė. Gausiai iliustruota.
Kaip jau žinoma, paskuti- 

SffL. niais metais archeologai ir 
Šiaip šios srit es specialistai 
bei istorikai pravedė archeo
loginius tyrinėjimus k ezopo- 
tamijos. k' ir ies jūros ir Vidur 
žemio jūros sritys- ieškodami 
< lok umentų ar d a v imą. k u r ia is 
remiantis būtu galima išaiških 
ti kai kurias Senojo Testamen 
to vietas.

Laikraščiuose bei žurnaluo-
s » dažnai buvo galima užtik
ti paskiru, žinučių apie’vykdo 
mų ekspedicijų rezultatus Bu 
vo rasta įvairių rankraščiu., 
kurie moliniuosę puoduose ii 
silaikė ligi mūsų dienų Šven
tovių rūmų ir nei ištisų* mie? 
tų- griuvėsiai išvydo dipnos 
šviesą įrodydami kad Šven 
tas f aštas Neklydo..'. Daugelis 
Senojo Testamento vietų, ku 
ries buvo laikomos legendo 
mis pateikė savo tikros praei 
ties argumentus*

Vokietis Werner Keller su 
rinkęs šiuos archeologinius 
davinius išleido knygą turin 
čią platų .platų pasisek rmą daų 
gelyje Europos valstybių. . '•'*

LENKTYNĖS INDU NOSOLY
JE

Viena iš geriausių automojn 
lių lenktynių vieta .Š , Ameri
koje yra .Indįąnopolįs. Šių me 
tų lenktynes laimėjo Jimmy 
Bryan kuris yra Š. Amerikos 
"raeitų metų ;čempjįonas.( 
Šiais meta’s čia -buvo didžiau 
šią šioje vietoje įvykusi lenk 
tyniu katas'rofa. Buvo ęužęis 
t aštųoųi. lęnktyp jauto jai bei 
vie '°s užmuštas - , at O’Con 
f OI". II"...';,,. J; -f, Jįl‘. • • •' ( tį‘

Bendrui, paėmus technišką, 
lenkt; lygi nieko naujo ne 

buvo pasiekta.

— Kiekvienas žmogaus inks 
tas turi 1.200.0c nlonyčių vam 
zdelių, kuriuos ištiesus susida 
rytų 2č mylios.

IEŠKAI SVEIKATOS? RYK 
«SPUTNIKA»

Moderni medicina Švedijoje 
plačiu mastu varto ją- naują 
priemonę pacijento sveikai >s 
stoviui nustatyti. Su šaukštu 
gliceriaos nuryjamos tabletes 
didumo radijo siūTuvas. plas
tinės medžiagos aprangoje.

Iš laike dvieju savaičių į 
aplinkumą pasiųstų «bip bip» 
nustatomas bendras sveikatos 
stovis.

—- Geriausia kultūrinė fran- 
cūzų filma, Venecijos kino'jil 
mų festivalyje la mėjusi pre 
miją «Gondola» atiteko «Die 
viškajai Upei». Šios filmus te 
ma—Rodano upė

Čekoslovakijoje viena kai 
miėtė iš °ilseno apskrities an 
mai 'ė tris kraliko kailiukus 
air lygaus skaičiaus lotcrijo; 
b'lie ų. asirodo, kad ueapsi- 
gavo laimėjo 1 ą p ermją

I

— Buenos Aires moterys 
daro pastangas, kad sekąs 
sekmadienis po Motinos Die
nos būtų paskelbtas Tetų 
diena

— Naujo tipo velocimetras 
yra paleistas Amerikos Rin
kom Kai Automobilis pasiekia 
0 km. į vai. greičio ribą už 

sidėga raudona lemputė ir pa 
sirodo šv. Kristupo p’aveiks- 
liiikhs su įrašu - Nuo dabar 
pats ištikrųju esi reikalingas 
ypatingo mano užtarimo. Sv. 
Kristupas yra šoferių globėjas.

— Dviem šimtmečiais prieš 
Brazilijos, atradimą jau buvo 
žinomas braziliškas medis — 
pau. Brašil.

—• 1300 metais — rašo isto 
rikas Tito Livio Fereira savo 
knygoje — «Brazilijos istori
ja».

— Portugalas, kapitonas San 
cho Brandão buvo užtikęs ne 
pažįstamą žemę, apgyventą

LINKSMIAU
STIKLO AKIS BOM RETIRE .

Bom Retire pagarsėjęs J io 
zas L. paskutiniu metu yra 
labai neramus. Draugai Sugal 
vojo šią dainelę puikiai nųsa 
kančią nerimo priežastį

' ’ argšas Juozas nosį trina. 
Nesuranda sau merginą 
Tankiai bėga į Zeliną, 
Kviesti mergaites į kiną ...

, J

Dėl neaiškių aplinkybių pra 
dėjo nykti Pranas (Neoiicia- 
liai yra kalbama, kad svoris 
krito 10 kilogramų). Manoma,' 
kad tai vyksta pasėkoje šir
dies susirgimų. Specialistai 
tvirtinai , kad ligai kitų vaistų 
nesą, ka p keisti klimatą a 
taria vyku į -ŪSĄ», nes Nau 
jorko klimatas turi sveikatai 
reikalingą' elementą.1

Susirūpino kaip Romutis- 
Nežino ar palikti seserį ar. 
važiuoti pas mamą?

■ Bom Retiro alfabetas yra 
trumpesnis negu graikų. Grai 
kiškašis prasidėta- ALFA ir: 
baigiasi v MEGÃf Retirietiška: 
Sis prasideda'MONIKA ir bai 
giasi taip pat OMEGA.1

■ .f

nuogų žmonitp Čia buvę daūg 
miškų kuriuose mųgęs raudė 11 
rių dažų medis» J!: lfėnsaš IV, l 
Portugalijos valtid'Vės sutihka- 
narsius jūrininkus kutie .am 
perduoda naūįiėną'ir hluofâ- 
mas naujai žėme’i b>ivadini
mas. Kadangi čia gausiai au 
gęš minėtasis ifiedis* žarijos, 
spalvos tai 1 ir ; pavadinimas 
atati nk amas - ilha Trás ii (nuo 
brâsá — žarija^’ Neužilgo tai 
yra pranešama pėpiėžJį’Įii Kle 
mėneui VI laiškii;-’kuris da 
tuotas iš Mohtembr o Novo 
1345 m. Vasario mėn 12 dieną.

' ' . ■' ii ’ I ' A - . k-

SKAITYK IR PLATINK 
' , «MŪSŲ LIETUVA»
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MUSŲ LIETUVA
1

m. birželio 7 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Kensultorija yra Vila Zelineje, Avenida Zeliha, 752

E3fw*v«7«s>aaKiKadcc0a> srrt

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLÊ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radi© Difusora São Pam© PR.F3-960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
ii. Nu® 19:3© iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

^PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voktfį C 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.

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

€1

PRAÇA SÂO JOSÉ DOS CAMFCS, 1 - V. ZE1.INA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

fe i

■( •

S

pusi 5

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1U

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminii; indu, 
Įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu-
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokšteliu ir t < 
Taisome visokiu rūšių radios. Darnas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

m
Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

ÍÊilli itiSiiHHiíhiiti į illullrli:iilJll!illiitliuhillnlln!l!i!!i>l!'it'. m (liuli rti,tllni!i -iirih iirm iMMi' įimtu! >ii-«ii !i>ir •ii i'!: «>• r == = 
š - s

j ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
I IRMÃOS BAUŽYS í *■* ~
G fcegletrado no C R C. cob o n o 55 ~
B ~
f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zeiina - S. Paulo g 
į Telefone 63-6OO5 s

Contratos de l<>caę;L> . j
Cartas de Bianca I
Requerinient< s =
Balanços =
Alvarás divefxx* 3
Seguros de Fogo h 
Seguros de acidente* į
às 19 horas. f

g giipwuiiniiwdrUK'HiilliWW'iliiiliiiieilHioiii'ii'WirHi«sihwí wmw= wiioiimv g ‘>-k> u»m iin llh =

| Aberturas de íumas
= Encerramentos re firmas
1 Transferencias de firmas
J Contrat. na Junta Comercial
= Diskai, na Junta Comercial

Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais E
I HORÁRIO das 8

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA
Madeiras em gerai

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto a? 
interforo.

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 520229 
"Endereço Telegráfico: «C A BIUN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvienų sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų g a, 1 i m a g a u 11 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
rno veidrodis?

*• Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
| krautuvė tiktai pas

i JAKUTIS â LAPIENIS LIDA.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

I8KMAOJ CAKRIEKI ™
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 
riet nes: 51-4019 e 51 2223

Caixa Postai 3967 . —

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j šūvyrloję ILAIUW
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir. įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina
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AV. ZELINA. 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SAO PAULO

KVIEČIAME PASITARIMAN

Ateinantį pirmadienį, birže
lio m 9 d. Vila Zelinoje, kle
bonijoje, šaukiamas organiza
cijų valdybų arba jų atstovų, 
vilų atstovų pasitarimas, J. E. 
vysk. V. Brizgio sutikimo ir 
priėmimo reikalu. Kadangi J. 
E. S. Pauly, palydėdamas Die 
vo Motinos Nekalčiausios Šir
dies statulą užtruks apie tris 
savaites, tai jau iš anksto reik 
sudaryti programą kur. kada 
lankysis. Jau pats laikas šiuo 
reikalu pasitarti ir išdirbti 
programą.

Numatytas pasitarimas šį 
sekmadienį neįvyks.

Kun. P. Ragažinskas

— Benediktas Brazas, kilęs 
iš Raseinių šiuo metu gyve
nantis rua Lontra 20. Vila E- 
de, Tucuruvi, paieško savo se 
serėčios Onos Urbanavičiū
tės, kilusios iš Aleksoto, ište
kėjusios už Petro Ffeiferio, 
kadaise gyvenusio Bom Reti
re, Silva Pinto gatvėje.
Žinantieji apie ieškomą
jį prašomi pranešti B. Brazui 
arba «M.L.» redakcijai.

Priėmimas pas Jungtinės Ara
bų Respublikos Ministerį

Š. m. gegužės mėn. 20 d. 
Jungtinės Arabų Respublikos 
Ministeris Ponas Salah Addin 
Al Bittar sirų sporto klubo 
patalpose, Av. Indianopolis, 
1192, suruošė oficialų priėmi
mą, į kurį, be vietos valdžios 
paulistų bei Jungtinės Arabų 
Respublikų kolonijų atstovų, 
dar buvo pakviestas bei daly 
vavo ir São Paulo Konsulų 
Korpusas jų tarpe ir Lietuvos 
Konsulas A. Polišaitis su 
Ponia.

— Alma Šlapelytė. apieNau 
jus Metus iš Vila Zelinos nu 
vykusi Kanadon, šį šeštadie 
nį Toronto mieste sukurs šei
mos židinį. Daug laimės.

Dr, AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé. 270 - 4 ° and. - sala 404 - Tel. 35 0062

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, liet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

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 pakvitavimą.
* 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 Pamargo, 698, Penha 
Al. BogHslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 493 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ '

PADĖKA

O. ir Kl. Dragūnams, paau
kojusiems bažnyčiai gražų bal 
tos spalvos arnotą ir kopą, 
nuoširdžiai dėkoju.

Kun. P. Ragažinskas 
Klebonas

— Šį šeštadienį sukurs šei
mos židinį Vila Zelinoje Anta 
nas Rudys su Anele Andrule- 
vičiūte.

-r- «M. I » bus įvestas juridi 
nis skyrius. Jame bus atsako 
ma į įvairius teisinius klausi
mus, pav. kas liečia nuosavy 
bės dokumentus, apozentado- 
riją, darbdavio ir darbininko 
santykius ir 11 Šį skyrių tvar 
kys advokatas Dr. V. Ausenka.

— Šv. Antano dienoje šv. 
mišios bus 7 vai. ryto ir 7,30 
vai. vakare.

— Praėjusį sekmadienį bu
vo pakrikštyta Regina - Maria, 
Birutės ir Luizo Ediktų dukre 
lė. Kūmais buvo mokytoja Al. 
Nadolskytė ir med. stud' J. 
Šlikta.

- Mirė birželio m. 4 d.Mag 
dalena ] iutkienė, 73 m. am
žiaus, gyvenusi Quinta das 
Faineiras Gelanžauskienė, 70 
metų, gyv. Mokoje.

— Šį šeštadienį, birželio m. 
7 d. Itapetiningoje. a. a. kun. 
Antano Ausenkos gerbėjų ir 
apylinkės lietuvių iniciatyva 
bus mišios už kun. A. Ausen
kos sielą Iš São Paulo penk
tadienio vakare, specialiu au
tobusu. į Itapetininga išvyks
ta usenkų šeima ir būrys vi 
lazeliniečių. Taip pat vyksta 
kun. P. Ragažinskas, keletą 
seselių pranciškiečių, kandi
datus į deputatus K. Ambro- 
zevičius.

— Birželio m. 12 d. išskren 
da Kanadoh nuolatiniam apsi

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEK.NAUDOKITĖS PROGA, KAS NOR! NATUR/

Natūralizacija apmokant tik dokumentu ka
SĄJUNGA NATURAL!ZUOTOJŲ TEISĖMS GINTI (LIGA Pi

BRASILEIROS NATUR XLIZADOS) Priima skubiai užsirašymus visų, kurie nori natūra- įj 
lizuotis dar prieš rinkimus.

Užinteresuotieji natūralizacijos reikalu, prašomi kreiptis į Dr. A. Felmano, Sąjun- 
gos naturalizuotų teisėms ginti pirmininko raštinę, darbo valandomis: $

RUA CONSELHEIRO CRISPIN I ANO. 20 - 8.° AND. SALAS 811-814 -k
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gyvenimui Vladzė ir Vytautas 
Strimaičiai su šeima. Gyveno 
Rio de Janeire. Apsistos To
ronte I aimingos kelionės ir 
sėkmingai įsikurti naujame 
krašte, linkime.

\
— Laiškai: A. T azdauskui, 

A. Mizerienei. J!' Širbinskui. 
Ir. Adomavičiūtei. M. Saldu- 
naitei Al. Butrimavičiūtei. Br. 
Aškinienei, Konst. Slavickie- 
nei. K Sadzevičiui. W. Urba 
navičiui, J. Bliujui, I. Kutkie- 
nei.

PAIEŠKOM I :

1. Varenavičius Jonas, sū
nus Jono, kilęs iš Meilionių 
km., Pašvitinio valšč.. Šiaulių 
apskr.

2. Kuzmickas Juozas, gi
męs 28-3-1907 m., Utenos aps
kričio arba jo giminės,

3. Blugsunahs Emil,
4. Blugsunahs Marianne,
5. Balkūnas Vladas,
6. Balkūnaitė Elzė,
7. Baltruschat Emilie, gim. 

1899 m.,
8. Paltruschat Sibert, gim- 

1929 m., Lietuvoje.
9 Eaniūnis Vytautas, gim., 

6-8 1950 m. i ietuvoje,
10. Benekeraitis Bronius, 

gim. 1928 m.,
11. Budwit Johann.
12. Budwit Marcelė,
13. Budwit Ludwig.
14. Blieske Friederike.
15. Blieske Heinrich,
16 Blieske Anna.
17. Bagdonavičius Juozas, 

gim 29-4 1920.,
18. Bartschat Gisela, gim. 

1891 m ,
19. Bartoszewicz Czeslaw, 

gim. 10-7-1921 m . sūnus Jono,
20. Borz Alfred,
21. Borrz Olga,

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams didelė nau
jiena. Jau galima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus 
įda.inuotas. palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų 
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė. Oi kas?, Bernužėli nesvoliok, Stasys.

Plokštelės gaunamos nas:
Al. Vinkšnaitj. R Barão do Pirai 65, V. Zelina, J. 

Kaseliūną, R Barão do Pirai 134, V. Lueia, Rua Camė 
105S, Mokoje: pas mokyt St Kubiliūną V. Anastacio ir 

«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, Av. Zelina, 706.

EJÇRITORÍO CONTACIL 
fMAfClMENTO

Irmãos Nascimento
RÉS. C lt.O. SP. Mr o 1.484

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

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

Jti'-’drtHS Bepartamentas — Nejudama bario pacda vimas 
Av. Zeitea, 831 — Vila Zelina — Tel 68-2767 - S. Paulo

22. Bromann Marija, gim., 
1-1-1896 m„

23. Barauskienė - Ignatavi- 
čiūtė. Anelė, duktė Julijono,

Bučiūnas Juozas,
25. Cirikas Petras, g. 1924m.
26. Čepas Martinas.
27. Gers Olga
28. Culkienė Morta, gim, 

1901 m
h, 29. Čenkus Jonas ir

30. Čičikas Vladislovas, g.
1923 m__ __

Ieškomieji arba apie 
juos žinantieji, prašomi atsi
liepti: CONSULADO DA LITUÂ 
NIA, R. Dom Jose de Barros, 
168 - 5.o andar. C’x postal 7249, 
São Paulo - Brasil.

ITAQUEROS IR GUA’ANASES

Apylinkių lietuviams pamal 
dos ir velykinė komunija bus 
birželio mėn 22 dieną 4 vai. 
po pietų Guainases Bažnyčio 
je. (Einantieji komunijos turi 
būti nuo 1 vai. p p nevalgę). 
Pamaldas laikys kun. J. Šeš
kevičius.

— (E) Dar trys kongresai 
Čikagoje. Liepos 18-19 dieno
mis įvyks Sandaros seimas, 
liepos 19 20 dienomis Tėvynės 
Mšlėtojų Draugijos seimas, o 
liepos 20 d prasidės Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje sei 
mas.

— (E) Lietuvis dailininkas 
R. Viesulas, neseniai gavęs 
3.SCO dolerių premiją iš Gug- 
gengeimo fondo, ruošiasi vyk 
ti į Europą - T. Valius laimė 
jo -pirmąją premiją Canadian 
Society of Graphics Art paro 
doje už litografiją «Pabėgėliai».

— Žvejybą Baltijos jūroje 
ir kituose vandenyse tyrinėja

Jūros žvejybos tyrinėjimo ins
titutas Gdynėje. Tyrinėjama' 
menkių, silkių, lašišų ir kitų 
žuvų žvejyba. Esą bendradar 
biaujama ir su sovietų Balti
jos pakraščių mokslininkais, 
kaip rašo lenkų laikraštis Dan 
cige, «Glos Wybrzeza». Lietu
viškų pavardžių nepaminėta.

— (E) Kolūkiečiams staty
sią 5 00i) namų. Taip pranešė 
Vilniaus radijas apie šių me
tų planus Be to, būsią stato
ma gyvulininkystės pastatų 
lOO.OOo vietų. Vilniaus staty
bos technikumo direktorius 
siūlo statyboms panaudoti dau 
giau molio žaliava. Tačiau mo 
lio statybai dar nesą kaip rei 
kiant pasiruošta.

— (E) Mechnizuoja durpių 
kasimą. Kazlų Rūdos rajone 
durpynuose pastaraisiais me
tais pradėta naudoti savieigiai 
durpių kasimo agregatai. To
kią mašiną aptarnauja 6 žmo 
nės. Per pamainą ji pagami 
na ir pakloja 65 tonas durpių.

— Stutigarto radijas ir kiti 
vokiečių radiofonai transliaci 
jose apie Vokietijos sociade- 
mokratų partijos konferenci
ja Stuttgarte keliais atvejais 
citavo partijos vado OHenhati 
erio pareiškimą, kad vokiečių 
socialdemokratų masės reiškia 
savo solidarumą su komunistų 
pavergtosiomis tautomis.- Ra 
dio žiniomis, ir Austrijos so
cialdemokratų naujoje politi 
tinėje programoje pabrėžia
mas reikalavimas kad buvu
sios ankščiau, laisvos Rytų 
Europos valstybės vėl atgau
tų nepriklausomybę. Ir sudėtų 
pabėgėlių suvažiavime Stutt
garte pasisakyta už tautų 
apsisprendimo teisę.

— Užsienio pramonininkai 
domisi Lietuvos žibalo klodais. 
«Industriekuries» Vokietijos 
pramonės organas (leidžiamas 
Dusseldorfe), gegužės 15 d. pra 
neša iš Maskvos, kad Vakarų 
ir Pietų Lietuvoje bandomai
siais gręžimais atrasta didžiu 
liai žibalo klodai, apie 30.000 
kvm pločio. Atrasta ir žemės 
dujų Bandomieji gręžimai šie 
kę 2.000 metrų.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuntas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujantsiunčiama 

oro 'paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

S f U V ĖJĄ S
POVILAS AMBRAZEVIČIUS 
Rua Inhagâpi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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