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Žodis tautiečiams pavergtoje Tėvynėje
B RŽELIO TRĖMIMŲ SUKAKTIES PROGA

Broliai ir Sesės!
Su didžia -širdgėla ir giliu
liūdesiu mename tas pasibai
sėtinas birželio dienas, kada
' iš Pytą atbildėję sovietų da
liniai su tankais užplūdo kraš
tą ir pavergė jį. Šimtai tūks
tančių geriausių mūsų tautos
sūnų ir dukrų buvo negailes
tingai sovietų agentų suimti
ir išgabenti į tolimas Sibiro
taigas arba sugrūsti i kalėji
mus kančioms ir mirčiai. Daug
mūsų artimųjų ten žuvo Dar
daugiau jų prarado savo svei
katą o kiti vėl dingo be ži
nios priešo žiauriai nukan
kinti.
Tai aukos už tėvynės lais
vę Jas mename dabar. Jų ne
pamiršime nė ateity - nie
kados. i e didvyriai liks įra
šyti Lietuvos istorijoje. Jais
/auta didžiuojasi ir gyvena, ly
giai k’tp ji džiaugiasi savo
nepriklausomo gyvenimo oraeitimi ir to laiko laimėjim is
Laisvę atgavę buvome iškė
lę ietuvą į toli nužengusių
1 ultūringu tautu eiles ietuvós vardas skambėjo visur.
Lietuva buvo žinoma visiems,
kaip šviesus, pažangus, lais
vas ir taiką mylintis kraštas.
Nepaisant slegiančios ir bet
kokią tautinę iniciatyvą slopi
nančios sovietinės okupaci
jos ietuza ir jos byla yra
gerai žinoma ir šiandien lais
vajam pasauliui Mūsų kova
už ietuvos laisvę yra tapusi
visuotinosios tautų kovos už
pasaulio taiką, saugumą ir lais
vę neskir.ama dalimi, ietu
vos bylą dedame ant kiekvie
nos tarptautinės konferencijos
ar derybų stalo Nors liūdime
šiandien dėl 1940-1941 metų
nelaimingų įvykių bet rankų
nenuleidžiame. Birželio die
nos yra virtusios laisvųjų lie
tuvių ryžto, naujo pasišventi
mo ir tampresnio susirikiavi
mo dienomis laisvės kovai tęs
ti iki pergalės,
B oliai ir sesės, ryto jui bus
jūsų! Jūsų ryžtas ištverti ir
iškęsti vargai, jūsų kančiosir
pasišventimas mums ir lais
vajam pasauliui yra gerai ži
nomi Jūsų likimas kaip skau
dus bebūtų mus visus ir lais
vąjį pasaulį skatina užkirsti
kelią komunistinei ekspansi
jai ir suduoti raudonajam verž
luiiui tokį smūgį, kad jis dau
giaų nekeltų, ir atidarytų pa
vergtosioms tautoms vartus į
laisvę ir nepriklausomą gyve
nimąJūsų pavergėjai savo laikų
didžiavosi sukūrę darbo žmo
nių rojų .. Iš tikrųjų gi jie pa
vertė darbo žmonių gyvenimą
pragaru. Patyrušioš apie tą
žiaurią padėtį ir apie tai, kad
niekur nėra žmogaus teisės
taip nepaisomos, kaip Sovietų
Sąjungoje, laisvojo pasaulio
darbo organizacijos ėmėsi žy
gių, kad Maskva leistų savo
žmonėms pasisakyti savo rei

kalais ir kad ištremtiesiems į
tolimas sritis būtų leista grįž
ti į gimtuosius kraštus. Neno
romis, gal taktiniais sumeti
mais. bet protestų, pasipikti
nimo ir reikalavimų spiriami,
Sovietai yra padarę kalkinių
nuolaidų, kas rodo, kad jie tu
ri skaitytis su laisvojo pašau
lie balsu ir jo vedama kova
už žmogaus teises, už tautų
laisvę, taiką irge būvį. Ši pa
moka yra kieta. Nevalia lai
kyti tautas pavergtas ir jas
išnaudoti. Nieko Maskvai ne
padės jos reikalavimas pripa
žinti Sovietu Sąjungos kolonialinę imperiją, kaip ji to be
norėtų Laisvasis pasaulis nė
ra aklas kad nematytų kas
pas jus dedasi ir kaip pikta,
sunki ir išnaudojanti yra so
vietinė vergija. Nenusiminki
te ūkiškieji komunistai, pa
niekinę darbo žmogų, išdavę
patys savo pirmtakūnų - -Yark
s Le 'ino ir kitų idėjas suí rivs
kaip griuvo rusiškasis
carų nacionalizmas ir pries
pauda.
Lenkime galvas prieš tuos,
kurie nieko negailėdami au
kojosi kentėjo ir kovojo už
nepriklausomą Lietuvos gyve
nimą ir kuriu garbingą atmin
tį šiandien plačiai visame pa
saulyje minime Ju aukos ne
liks veltui. Pavergtos tautos
numes priespaudos pančius,
ir pakils laisva Lietuva į ku
rią visiems, kur jie bebūto bu
vę okupanto ištremti, bus mie
la ir malonu grįžti ir gyven
ti. Tik kantrybės, ryžto ir tau >
tinės meilės Ištversime. Lai
mėsime!
Dr. A. Trimakas
Vyriausiojo Lietuves Išlaisvi
nimo Komiteto Pirmininkas
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Prieš keikta dienų Brazili
jos prezidentas Juscelino Kubitschek parašė laišką Ame
rikos prezidentui Eisenhoweriui išdėstydamas abiem Ame
rikom rūpimusklausimus Taip
pat pat palietė ir Nixt.no 1 elionę po Pietų Ameriką ir jos
metu įvykusių incidentų prie
žastis. Nurodė, kad išvengti
didesniems blogumams reikia
imtis konkrečių priemonių san
tykiams stiprinti
Amerikos prezidentas į šį
laišką atsakė irgi laišku, pri
tardamas Brazilijos preziden
to pasiūlymams “lik prašė nu
rodyti kokios turėtų būti kon
krečios priemonės numaty
tiems tikslams siekti. Ameri
kos prezidentas savo laišką
Brazilijos prezidentui įteikė
per specialų pasiuntinį.
I aiškų pasikeitimo pasek
mės
jau matyti. Projektuoja
DE GAULE TURI DAUG
ma greitu laiku sušaukti abie
SUNKUMŲ
jų amerikų užsienio reikalų
ministerių konferenciją ku
Valdžią paimti yra daug rios tikslas bus aptarti kon
lengviau negu kraštą tvarkyti. krečias priemones padėti lo
De Gaulle greit į savo ran tynų Amerikai ypač ekono
kas perėmė valdžią. Bet su minėje srityje Nėra paslap
valdžios perėmimu reikalai tis, kad F ietų Amerika, neiš
nepasitaisė. Tiesa, kraštas nu skiriant nė t razilijos, nė Ar
rimo pasitikėdamas generolo gentinos. pergyvena didelį eii',
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—- Užsienio spauda rašo,nepatvn tintomis žiniomis, kad G.
r alei kov yra miręs Mirties
priežastimi gali būt kad b-ivo
f uUk viduoias. arba kokia už
krečiama liga, staigiai mirė,
i ūsų informacijų šaltiniai tyli.
LIBANE DAR VIS NĖRA RA

MYBĖS

l ibano sostinėje ir kituose
r lestuose dar vis tebevyksta
terorizmo veiksmai.
Jungtinių T autų Organizaci
jos Saugumo Taryba nutarė
pasiųsti specialią komisiją pa
dėčiai vietoje ištirti.

Amerikos spauda rašo,
kad Venezueloje komunistai
braujasi į žurnalistų, studen
tų ir darbin.nkų tarpą Parti
ja yra neskaitlinga bet akty
vi Vyriausybė yra nepajėgi
. ai pasipriešinti.
ANGLUOS MINISTERIS PIR

MININKAS LANKĖSI AMERI
KOJE

Anglijos ministeris piiminin
kas Macmillan keletą dienų
praleido Š. Amerikoje. Buvo
sutikęs prez. Eisenhower. Fos
ter Dulles ir kitais diploma
tais aptarti aktualiems tarp
tautinės politikos klausimams
Tarp tų klausimų svarbią vie
tą užėmė ekonominiai - ko
merciniai reikalai.
Iš Amerikos išvyko Kanadon.
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konominį ir finansinį krizį. Su
sidariusius sunkumus yra pa
siryžusi Rusija palengvinti,
siūlomomis paskolomis. Bet
su Rusija nepakeliui. Ir štai
dėlko: Pirma ji pati yra eko
nominiuose sunkumuose ir ne
galės tiek padėti, kiek reiktų;
an ra - už suteiktą ekonomi
nę paramą reikalaus komu
mstų partijai ir komunizmo
propagandai laisvės. Todėl Arika turi rimtai susirūpinti ir
nieko nedelsiant peržiūrėti sa
vo politiką su l ietų Amerika.
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i utoritetu. Eet žinios iš Ak i
kos nėra geros. Arželiečiai
tikėjosi šio to daugiau, negu
De Gaulle jiems davė. De Gaul
le visiems Argelijos gyvento
jams suteikė Prancūzijos pi
lietybę, tuo pačiu parodyda
mas kad Argelija yra i ran
cūzijos teritorijos dalis. Ta
čiau Argelijos nacionalistai
daugiau siekia. Jie nori nepri
klausomybės Gal būt De Gaul
le pavyks kol kas reikalą
apraminti. Tačiau pilnos ne
priklausomybe s idėja nuolat
iškils, ypač turint dėmesyje,
kad šios idėjos kurstytojų iš
šalies netrūksta
Bendrai De Gaulle paėmus
valdžią Prancūzijos autoritei; s tarptaututinėje politikoje
pakilo į jį daugiau dėmesio
kreipia ir daugiau skaitosi
Londonas ir Vašingtonas Lie
pos mėn 4 d. Amerikos už
sienio reikalų ministeris Fos
ter Dulles atvyks Paryžiun
su De Gaulle kalbėtis.
KOS SANTYK

—

— Amerikos parlamentas
priėmė palankųįstatymą tiems
kraštams kurie Amerikai ga
Ii pristatyti žaliavos.
Prezidentui palikta teisė su
mažinti muitus net ligi 25 nuo
šimčių Šis įstatymas yra vie
nas konkrečių žingsnių padė
ti tiems : ietų Amerikos kiaši
tams, kurie turi žaliavos tin
kamos Š Amerikos industri
jai.
■— ’ razilijos rinkimų vyriau
sias tribunolas paskelbė, lad
titulo eleitoral paskutinė išsis
ėmimo diena yra 25 liepos.
BRAZILIJOJE
F u 'bdiás pirmoje eilėje

Vietos spauda pranešė; kad
šios savaitės trečiadienį, ka
da Brazilijos rinktinė susitiko
su Anglijos rinktine Švedijo
je, valdinės, taip p t ir pri
vačios įstaigos pora valandų
pertraukė darbą, kad galėtų
sekti rungtynių eigą Aufcštes
nių mokyklų mokiniai arba iš
bėgo iš klasių, arba į klases
pamokų metu atsinešė radi
jus. Joki politiniai ir ekono
miniai reikalai taip nesuinte
resuoja Brazilijos liaudies
kaip futbolas. Šį sekmadienį
Brazilijos rinktinė susitiks su
Sovietų Rusijos rinktine. At
rodo, kad brazilai turėtų ru
sus be d.dėlių sunkumų nu. a
lėti.
KAVOS POLITIKA

Kavos reikalai dar vis te
bėra prasti. Užsienin beveik
nieko neparduoda. Tiek ka
vos augintojai, tiek kiti eko
nominiai sluoksniai yra labai
susirūpinę kavos politika. Ka
vos eksportas yra federalinės
valdžios rankose. Privatūs aš
menys ar įstaigos neturi tei
sės kavą eksportuoti.
São Paulo gubernatoriaus
iniciatyva buvo pasiūlyta visų
jų estadų gubernatoriams, ku
rių estaduose yra auginama
kavos, susirinkti konferencijai ir ieškoti išeities iš susi
dariusios padėties.
Paranos gubernatorius kon
ferencijai vietą pasiūlė São
Paulo miestą. Visi su pasiūly
mu sutiko. Čia nepatogioj pa
dėty pasijuto federalinės vy
riausybės įstaigos. Ir daugu
mas gubernatorių nuvyko tą
pat dieną į Rio de Janeiro.
S. Paulo atvyko tik Mato Gros
so gubernatorius. Rio de Ja
neiro buvo tariamasi tuo pati
klausimu. Nė vienur, nė kitur;
nieko konkrečiai nenutarta FaT
siūlyta tartis su kitomis įštai
gomis.
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(E) Sniečkūs vėl prieš
«buržuazinius nacionalistus»,
Gegužės 15 d. Vilniuje įvyko,
respublikos «partinio aktyvo»;
pasitarimas, kuriame Lkp pirį
masis sekretorius vėl aštriai'
pasisakė prieš «nacionalistus».'
Anot jo, «buržuaziniai nacio
nalistai nedrįsta atvirai kalbė,
ti apie kapitalizmo restauravi
mą Lietuvoje». Jie iešką «ap
linkinių kelių, siekdami ap
mulkinti kai kurias politiškai
atsilikusias gyventojų grupes».

Potsdamas, Rytprūsiai ir Lietuva
Dr. V. Litas

Potsdamo suvažiavimas pris
kyrė pusę Rytprūsių prie So
vietų Rusijos. Šiaurės Rytprū
šių dalis -- Karaliaučiaus, Is
rutės, Tilžės sritys — atiduo
ta Sovietams kaipo dovana
už karo sukėlimą, Rytprūsių
padalinimas tarp ■ enkijos ir
Sovietų Rusijos rodo bendras
trijų didvalstybių suvažiavi
mo komunikatas. Potsdamo su
važiavimas pasisakė už Ryt
prūsių panaikinimą ir gyven
tojų ištrėmimą. Šiaurinę dali
dabar užėmė rūsų kolonistai
Potsdamo suvažiavimas Sovie
tų Rusiją padarė vakariniu
Lietuvos kaimynu.
Rytprūsių susovietinimas yra
Sovietų Rusijos replių uždėji
mas ant Baltijos valstybių
Rytprūsių priskyrimas prie
Sovietų Rusijos yra Baltijos
valstybių išdavimas. Potsda
mas uždarė Baltijos valstybių
išlaisvinimo kelią. Rytprūsių
surusinimas yra Baltijos vals
tybių sunaikinimas. Rusijos
apsupta valstybė negali būti
nepriklausoma. Rusiškas im
perializmas malonių nepri
pažįsta
Potsdamo komunikatas nūs
tato ribas tik tarp Lenkijos ir
Sovietų Rusijos. Tą ribą suda
ro vadinamoji Potsdamo linija.
Srityse į šiaurę nuo i otsdamo
linijos, kuri prasideda prie
pietinio Lietuvos kampo ir
tęsiasi ligi Baltijos jūros ati
duotos Rusijai. Potsdamo ko
munikatas iš tų sričių neišs
kiria Baltijos valstybių Sovie
tų Rusija tas sritis prasitęsia
ligi Narvos Be abejo Potsda
me kilo Baltijos valstybių
klausimas Sovietų reikalavi
mai apėmė ne tik izoliuotą
Rytp ūsių kamią Rytprūsiai
nėia kaimyninė-Sovietų Rusi
jos žemė Tarp Rytprūsių ir
Sovietų Rusijos yra Lietuva.
Rytprūsiai sudarė tik priedą
prie Baltijos valstybių. Tylos
sąmokslo prieš Baltijos valsty
bę pagrindas siekia Jaltą ir
Potsdamą Baltijos valstybių
įjungimo nepripažinimas iš Va
karų pusės yra tik nenoras
šiuo-laikų dėti savo parašą
po purvinu darbu.

.Oderio — Neisses liniją. Vokiečiai be abejo Oderio —Neis
sės sienų nepripažins. Anapus
Oderio — Neisses linijos yra
įvykdytas vokiečių išstūmi
mas. vakarų pritarimu iš ryti
nės Vokietijos yra ištremta
12 — 14 milionų vokiečių Tas
sritis dabar užėmė lenkai. Ry
tinė Lenkija atiduota Sovietų
Rusijai už Lenkijos užpuoli
mą. Maždaug 400 miįių platu
mo rytinės Lenkijos ' sritys
yra rusų kolonizuotos. 1937
metų vokiečių sienų pripaži
nimas yra galimas tik po l.en
kijos atstūmimo j prieškarinę
padėtį Lenkijos atstūmimas
į tas sritis, kurias dabar uze
m ė rusai, kartu yra Rusijos
atstūmimas į 1939 metų sienas.
Tik po šito tautų kraustimo
gali įvykti Lietuvos išlaisvi
nimas B t tik karas gali ati
daryti rusams “kelią atgal”.
Baltijos valstybių ir kitų
Rusi jos pa vergtų Europos kraš
tų būklė yra sunki: dabartinį
status quo palaiko Vakarai
Rytų ir , idurio Europos tau
toms iš Vakarų pusės neparo
dytes nė mažiausias piršto
krustelėjimas
'Išlaisvinimo
politika” Vakarams yra prie
monė „palaikyti dabartinj sta
tus quo
Europos tautu pavergimą
užtikrina 175 atominiais pa
būklais ginkluotos sovietų di
vizijos, kurios sudaro rusų
nesukalbamame pagrindą Tik
gyvenimo įvykių riedėjimas,
bet ne tušti Laisvinimo poli
tikos” pažadai, mums atneš
kaip ir 19 8 metais t asaulis
kada nors išeis iš dabartinės
padėties usdėlto anksčiau
ar vėliau bolševizmą ištiks
žlugimas Tada, be svetimos
malonės prisikelsim
Draugas

— (E) «Dirbti laukų darbus
bet kokiam orui esant» Tokį
obalsi paskelbė sov.etinė span
da Lietuvoje kolūkiečiams. Be
to, kai kur kolūkiečiai verčia
mi dirbti dviem pamainom —
nuo ankstyvaus ryto iki vidur
nakčio

Vytautas Kastytis

Vėliniu žvakės
Kas pastatys žvakutę,
Kur šiaurūs vėjai pūtė
/ Itajui, Barnaule,
Kur mūsų kaulai dūli?

Kas apraudos likimų,
Kad širdys amžinai nurimo
B 'žadžiuos vakarų griuvėsiuos
Ir niekada nubusti negalės jos?

Ta< jūs - - kur ietuvoj palikot,
Tai jus - gyvi ištrėmime,
girdim uždėsite nevystantį vainiką,
Širdim uždegsit Velnių žvakes!

Veiksniai buvo susirinkę
pasitarti svarbiais Lietuvos
laisvinimo bylos

reikalais

(E) Tarptautinei politinei pa
dėčiai
įsitempus, akivaizdoje state Departmęnte ir įteiktą
Rusų imperializmo
viršūnių konferencijos kur memorandumą, primenantį So
Sustiprinimas
tokiu ar kitokiu būdu gali bū vielų Sąjungos agresiją ir gi
t- paliesti Sovietų Sąjungos pa nai tį ietu vos suverenumo tei
Baltijos valstybių pagrobi vergtų kraštų, o taip pat Lie ses ryšyje su galinčia įvykti
mas įvyko po dvigubo išdavi tuvos reikalai, lietuviški veiks viršūnių konferencija. kurSo
mo 1.39 metais vokečiai ir niai šių me;u gegužės’ lo d vietai yra pasikęsinę siekti jų
rusai sudarė slaptą sąmokslą suvažiavo į Wasbingtoną D. užgrobtų kraštų status į quo
prieš Baltijos valstybės Vo C., kur Continental Hotel pa pripažinimą.
kiečių ir rusų karo mašina talpos^'.turėjo pasitarimą dėl
L šimutis ir Dr. P Grigai
po slapto Baltijos valstybių koordinuotos veiklos ir dary
tis
painformavo apie ALTo
pasidalinimo parbloškė Lenki tinų žygių Lietuvos bylai gi n memorandumą
State Depart
ją Po to krito Prancūzija ir ti.
ments.
kuris
plačiai
. nušvie
daugelis kitų Europos valsty
Pasitarime
daly
vavo:
J.
Ka
čia
Sovietų
Sąjungos
kėslus,
bių. Rusijos, ir Vokietijos im jeckas, Lietuvos atstbėašAVagina Lietuvos teises ir išlais
perializmas privedė prie tar
vinimo
reikalą ir prašo neda
shingtone,
L.
Šimutis
Dr.
P.
pusavio karo. Besąlyginis Va
ryti
su
Sovietais jokio susita
Grigaitis
M.
Vaidyla
rM.'Kikarų prisidėjimas prie Sovie
rimo,
kuris
tiesioginiai ar ne
žytė.
atstovaudami
Alą;
Dr.
tų Kusi jos paklupdė Vokieti
tiesioginiai
apsunkintų
Lietu
A.
Trimakas
J.
Stiklonus
ir
ją. Baltijos valstybių išdavi
vos
laisvinimo
bylą
ALTo
áts
H
Blazas,
atstovaudami
VL1mas vokiečiams neatnešė lai
tovai
taip
pat
painforma

Ką.
Dr
A
Trimakas
’
kartu
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mėjimo.
vo
apie
jų
daromus
žygius
tovavo
ir
Lietuvos
Laisvės
Ko
Potsdamas sukūrė tvirtus
pagrindus rusiško imperializ mitetą kinio pirmininkas V. atstatyti Lietuvos laisvinimo
mo, kuriuo grėsmę dabar jun Sidzikauskas tebėra Europo bylą ALTo atstovai taip pat
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Lietuvos ir kitų Baltijos
tavimo
statusą Amerikos Bal
valstybių išlaisvinimas gali tovas Washingtone, painfor
se.
įvykti tik po Potsdamo nutari mavo apie savo atsilankymus
mų sugriovimo Prie dabarti
nio Rusijos galybės išsiplėti '
mo Potsdamo nutarimus gali,
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
pakeisti tik karas tarp F y tų
ir Vakarų. Kito kelio nėra.
" '
Radio Programos
Išsilsi vir-imo

Są'ygos

Prieš Lietuvos išlaisvinimą
turi būti įvykdytas vokiečių
žemių suvienijimas. Tada iš
kils Vokietijos ir Lenkijos šie
nų klausimas. Vokiečių sieki
mas: 1937 metų sienos 1 otsdąmo suvažiavimas laikinomis
Sienomis nustatė

Nove de Julbo. Kiekviena sekmadienį nuo
18.00 ligi 18:30 vai . bangi 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus- girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai
Radijui naramą gadma įteikti finansinės > komisijos lin
riams a-'reniškai arba, siunčiant per paštą finansų ko
.,.
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postal 4118. São Paulo

Iš

Radio

Dr. A. Trimakas painforma
vo apie VLIKo žygius Euro
poje veikti koordinuotai su
latviais ir estais vakariečių
tarptautines institucijas ir vy
riausybes nedaryti Sovietams
nuolaidų pavergtų tautų sąskaiton, bet jų laisvinimo bylą
laikyti gyvą, ginant laisvojo
pasaulio moralinius principus,
tarptautinę teisę ir reikalau
jant atstatyti tarptautinius su
sitarimus, kurie laidavo dabar
Sovietų pavergtoms tautoms
laisvę ir nepriklausomybę:
Paaiškėjo, kad VLIKo radio
transliacijų valandėlių laikas
iš Europos radio stočių į pa
vergtą kraštą galėtų būti pa
didintas, jei būtų surastos pa
pildomos lėšos VLIKo informaeiniam darbui plėsti
_

k «W&Si

pakartotinai yra patikrinęs,
jog JAV nusistatymas dėl Lie
tuvos teisių ir statuso nėra pa
šikeitęs. Tačiau susirinkusieji
priėjo išvadą, kad dabar, ka
da tarptautinėje politikoje vy
ksta d'deli pakitėjimai, lietu
viški veiksniai turi ypač bu
driai sekti ir išnaudojant kiek
vieną progą tuoj veikti ginant
Letuvos teises ir siekiant jos
išlaisvinimo iš svetimos oku
pacijos ir jos^nepriklausomybės atstatymo. Tačiau, veiks
nių veikla bus žymiai reikš
mingesnė, jeį lietuvių visuo
menė visuose išeivijos kraš
tuose, bet ypač JAV, kurios
vadovauja laisvojo pasaulio

■ (E) Lietuvos paviljonas
visasąjunginėje žemės ūkio
ir pramonės parodoje Maskvo
je esąs šiemet pertvarkytas,
padidintas. Yra daugiau uietu
vos menininkų kūrinių, diagra
mų. liaudies meno išdirbinių.
Vienoje Lietuvos paviljono sa
Įėję rodomi melioracijos dar
bai. Rodomi atskirų Lietuvos
kolūkių (pažangesniųjų) pasie
kimai. Parodos šių metų sezo
nas buvo atidarytas geg 11 d.
Parodoje dalyvauja ir Klaipė
dos laivų statybos įmonė bei
eilė Lietuves fabrikų

— (E) Sovietinė Lietuvos te
legramų agentūra «Elta» \il
niuje turi savo būstinę Stali
no prospekte. Teleprinteriu
gaunamos Tasso žinios iš Mas
kvos rusų kalba. Vilniaus «Ei
toje» tokių aparatų yra visa
eilė. Nors Tasso žinios jau
Maskvoje yra pakartotinai iš
cenzūruotos, jos Vilniuje dar
kartą eina per cenzūrą atren
karnos ir vertėjų verčiamos į
lietuvi ’ kalbą. Vertėjai uiktuo
ja tiesiog mašininkei, kuri ats
pausdina teksto 7 egzemplio
rius Jie yra siuntinėjami res
publikimo pobūdžio laikraš«
čių redakcijoms Provincijos
miestų laikraščiams medžiaga
taip pat perduodama teieprin
teriais o rajoniniams laikraš
čiamišsiuntinėjama paštu.
Be to, Eltos Tašo žinios skai
tomos per Vilniaus radiją. Vii
niaus «Eltos» vadovas esąs D.
Rodą, pavaduotojas Bieliaus
kas.
— (E) Naminė'degtinė dar
daug kur varoma ir. pąrdavinėjama. kaip iš Lietuvos spąų
dos matyti. Provincijoje ji var
tojama ir įvairiems pareigu-,
nams vaišinti.

: — (E) Tarp Vilniaus ir Kau
no lėktuvais kasdien skrenda
apie 150 keleivių. Tuom ruo
žu skris dabar dar vienas pa
pildomas lėktuvas. Be to, is
Vilniaus per Kauną eis i viena
linija į Klaipėdą. Naujas ke
laivinių lėktuvų tvarkaraštis
įsigaliojo birželio 1 d.
_ (E, pUeno lydymo kroa5

Je

paoje'

sta

politikai, bus aktyvi ir savo
viešomis demonstracijomis ir
rezoliucijomis parems veiks
nių žygius ir memorandumus.
Amerikos lietuvių visuome
nei tokią progą sudarys ALT
kongresas, kuris įvyksta šių
metų birželio 27 ir 28 dieno
mis Bostone, Mass. Svarbu,
kad į kongresą atvyktų visi,
kas tik gali, ir tėh vieningai
pademonstruotų savo valią ir
reikalavimą JAV vyriausybei
—• Lietuvos laisvinimo sąskąi
ton nedaryti su Sovietų Sąjuu
ga jokių kompromisų.

3

3 pusi,
— (E) Ežerėlio durpyne per
parą paruošiama apie 1000 to
nų durpių.
— (E) Vilniaus Palangos ruo
žu kelionė autobusu trunka
per 5 valandas. Vilniaus-Kau
no-Panevėžio ruože be ikišio
linių pradėjo kursuoti greitie
ji autobusai. Kelionė šiuo mar
šrutu būsianti valandą trum
pesnė, negu važiuojant per
Ukmergę. Papildomi autobu
sai kursuoja tarp Klaipėdos ir
Pagėgių, Kauno ir Klaipėdos
ir kai kuriais kitais ruožais.
'Nuo geg. 15 tarp Vilniaus ir
Kauno kas dieną kursuoja 13
autobusų.

MŪSŲ LIETUVA
PARQUE DAS NAÇÕES

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE

Casimiro Ambrozevicius
PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAME. 1052,

KAN Dl DA TAS LANKO
LIETUVIUS

Casimiro Ambrozevičius.
mūsų ir KDP kandidatas j es
tadualinius deputatus, lanko
lietuvius ir savo draugus DER
darbininkus, kiek tik išgali.
Nori aplankyti visus, kuriuos
žino, kurie pasikviečia norė
— (E) Pradėjo naują cuk dami
paremti jo kandidatūrą.
raus gamybos sezoną. Kovo Prastą
savaitę lankėsi Penho
20 d. Kapsuko (Mariampolės) je, Utingoje,
Camilopoly Tau
cukraus fabrikas baigė per tų Parke. Buvo
ir provincijoj
dirbti cukrinius runkelius. Po -interiore: Itapetiningoje
rą mėnesių mašinos buvo re kituose to rajono miesteliuoir
montuojamos ir dabar prasidė se. Apia savo kelionę ir jos
jo naujas cukraus gamybos se metu aplankytus tautiečius
zonas: gaminama iš cukrinių parašys pats kandidatas, ats
nendrių, importuotų iš Kubos; kirame straipsnyje.
Ir kiti cukraus fabrikai prauė
i Ccmitė pro candidatura de
jo vasarinį sezoną.
Casimiro Ambrozevicius para
— (E) Panevėžyje statoma Deputado Estadual kviečia vi*
kabelių gamykla Statybai bus sus lietuvius į talką: pranešpanaudota 3000 kv. metrų se
nų patalpų ir dar apie L.000
k v metių naujo garny b nio blonskis ir kt buvo nuvykę
ploto ^âgrindinis korpusas U radinius ištirti Rastas didelis
žims daugiau kaip 2 hektarus. akmens vainikas, ratas, kurio
Pirmąją produkciją gamykla viduryje gulėjo žmogaus griau
išleis dar šių metų pabaigo čiai Prie jų rasta daug viso
je, o visi st tybos darbai bū kių išdirbini h: platus kalavijas
šią baigiami 1963 metais. Fa šydas, ietigalis žalvariniai ge
brikui pilnai veikiant, jo meti riamojo rago apkalai, žalvari
nė gamyba sieksianti 240 mi nė diržo segtelė ir kt. Kai ku
lijonų rublių.
rie išdirbiniai buvo kloti sida
bru. Mokslininkų nuomone ka
— (E) Palangos vasarojimo pą galima priskirti 5-jam šimt
sezonas prasidėjo šiemetgeg. mečiui Manoma, kad čia ^u
15 d «Gintaro». «Žuvėdros» ir vo palaidotas ne eilinis karys
kituose poilsio namuose šie bet vienas iš vadų.
adiniai
met būs ą 3 )00 poilsiautojų, esą labai reti ir turi didelę is
o «Palangos «Bangos» ir ki toninę reikšmę Tyri ėjant šį
tėse^sanatorijose apie 3000 Ii kapą buvo rasta ir senosios
ganių. Naujai rekonstruota ber gyvenvietės pėdsakai, be to
žų alėja, kuri ves iki Naglio įvairūs indai. Tai leis daryti
kalno. Čia pasodinta keli tūks išvadas apie buvusius tos vie
tančiai beržų ir dekoratyvinių tos gyventojus.
krūmų Esąs sutvarkytas ir
— (t) Agurkai 6(> cm ilgio
Jaunimo kalnas, i aplūdimyje
bus pastatyta 150 didžių skje išauginti Kretingos šilinamiuo
ėių ir sūpuoklės. Tarp Vii se Tie rekordiniai agurkai
niaus ir Palangos skraidys ke sveria iki 2 5 kg Čia daržo
leiviniai lėktuvai.
vės auginamos ištisus metus.
* u
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— (E) 179 medikai ir provi
zoriai šiemet laikė baigiamuo
sius (valstybinius) egzaminus
Medicinos institute Kau ^e Ta
sai institutas po karo esąs
ruošęs Ilso kvalifikuotų medi
cinos darbuotojų.

— (E) Sovietų karo laivyno
Baltijos jūroje vadai šiuo me
tu yra šie: Vyr. Baltijos laivy
no vadas admirolas N. M. Char
lamovas, to laivy o vyr. poli
trukas viceadmirolas V. Griša
movas, Rygos laivyno bazės
vadas konteradmirolas I. M.
Filatovas
(E) A Vienuoliui atminti
muziejus steigiamas Anykš
čiuose, Vienuolio g. 3 Jame
bus atvaizduotas rašytojo gy
venimas ir kūryba.
i: i

—- (E) Panevėžyje veikia: 5
vidurinės mokyklos, 3 darbo
jaunimo mokyklos, hidromelio
racijos technikumas, vidurinė
ir septynmetė muzikos moky
klos, vidurinė medicinos mo
kykla ir mechanizavimo mo
kykla.
u
— (E) Panevėžio mėsos kom
pinate kasdien paskerdžiama
apie 700-800 kiaulių. Per vie
nų pamainą apdorojama 2300
paukščių
— t E; Senovės lietuvių ka
rių kapą patvinęs Nemunas iš
ÍJlovė' Krikštonyse. Lazdijų ra
one. Mokslų akademijos mo
kslininkų grupė prof K. Ja

195Ó m birželio 14 d

- (E) Lietuvos augmenijos
žemėlapis, masteliu i:6oo.'00,
dešimties metų darbu sudary
tis Mokslų akademijos Biolo
gijos instituto mokslininkų gru
pės Žemėlapiui sudaryti bu
vo panaudota visa prieinama
karto .'ratinė medžiaga, be to
įvairių mokslininkų ėkspedici
jų tyrinėjimų duomenys Tai
pirmas toks žemėlapis apie
Lietuvos augmeniją, miškus ir
kt
— Petro ir "ovilo bažnyčia
Vilniuje bus restauruojama
valstybi mis lėšomis. Toki
nutarimą riėmė ministeriųta
ryba Vi m mokslinio tyrimo,
projektavin.o ii? atstatymo dar
bus pavesta atlikti Valstybi
niam statybos ir architektū
ros reikalų komitetui Kultū
ros ministerijai pasiūlyta baž
nyčios vidų nufilmuoti prieš
ir po restauravimo. Darbai bū
šią pradėt šiais metais irbaig
i 961 metais.
Vilniaus radijas, pranešda
mas apie tai geg. 12 d , dar
pastebėjo, kad pastatas esąs
«labai puikus XVII-to šimtme
čio architektūros paminklas».
— (E) Nė pensininkams ne
duoda ramybės Kaip prane
ša Vilniaus «Tiesa» visasąjun
ginis profesinių sąjungų cen
tras išleido instrukcijas pen
sininkus įtraukti į ma.$inj,p<>
litinį ir šiaip visuomeninį dar
bą.

kite savo adresus ir .savo pa
žįstamų, kurie pasižada bal
suoti už K Ambrozevičiu,
kad, laikui atėjus, žinotume
kam ir kur pasiųsti cedulų
Rašykite tiesiog pačiam kan
didatui. Casimiro Ambrozevi
cius rua Camė. '052, Parque
da Moóca. São Paulo. Jeigu
visi surasime nors po vieną
balsą, mūsų kandidatas tikrai
bus išrihktas.
UTINGA. CAM ILOPOLIS.

Utingoje ir aplinkinėse vilo
se gyvena daug lietuvių Jų
dauguma dirba fabrikuose pačioje Utingoje, S. Caetane.
S' Paulyje Bet yra ir laisvų
profesijų atstovų: amatininkų,
preKybininkų. mažų dirbtuvių
- oficinų saviniuKU. Sklypus
kai kurie čia. jsigij- jau seliai.. dar gyvendami mieste,
Mokoje ar skiepuose Bom Re
t>ro, Depo be veik1'visi turi sa
vo namelius.
Tarp U n o, ir Parque das
Nações (Tautų Parko) sparčiai
auga kitas miestelis - Camilo
polis, lietuvių lankomas dėl
lietuviškos klebonijos ir gra
žių, kalnelvje atidaryt” kanu .
Camilopolio klebonas yra lie
tuvis kanauninkas onas Kar
dauskas. o jo padėjėjas kun
Milius Savo dvasios vadais
vietos gyventojai labai paten
kinti. Uoliai bendradarbiauja
remdami bažnyčios statybą.
Lietuviai čia lankosi ir iš
(■ plinkinių parapijų, kur lietu
vių kunigų nėra.
Apsilankius K Ambrozevičiui, mūsų kandidatui j estadualinius deputatus. Utingos
ir Camilopolio lietuviai pasi
žadėjo remti savo tautiečio
kandidatūrą: balsuos už jį
kas turi teisę balsuoti, o kas
jos neturi suras • tarp drau
gų ir kaimynų brazilų - nors
po vieną balsą

Šio miestelio vardas reiškia
Tautų Parką Ir ne juokas. Nes
gatvės čia turi Įvairių tautų
vardus: lietuvių, vokiečių pran
cūzų. ispanų. Ir gyventojai tikras tautų mišinys. Lietuvių
skaičius čia buvo žymus jau
preš karą. Tada mūsų Tėvy
nė pastatė jiems patogius kul
tūros rūmus: Maironio vardo
mokyklą. Bet. Tie rūmai jau
ne lietuvių Juos prarado Lie
tuvių Sąjungos Eraz lijoj va
dai Lietuvių mokyklėlė, su 21
mokiniu ir jų mokytoju St. Ju
revičium, turi pasitenkinti kam
pininko dalia vien^ tautiečio
garaže. Bet parkiečiai turi vil
tį kada nors pasistatyti nuo
savus Lietuvių Namus. Ir vis
kruta '
Dabar lietuviai, kartu su ki
tais parapijiečiais, dalyvauja
tautų Parko bažnyčios staty
mo vajuje. Bažnyčios naudai
lietuviai rengia kermošių. Ne
prastą, bet su lietuviška kul
tūrine programa Jo atidary
mas bus kitą sekmadienį, šio
mėnesio 2. d uždarymas —per etrino»3 Apsilankius mū
sų kandidatui K. Ambrozevi
čiui, per Devintines laitų
Parko lietuviai, Buragų namu >
se posėdžiavo ir dalinosi pa
reigas. Pasižadėjo vesti ir pro-’
pagundą už savo tautiečio iš
rinkimą į deputatus. Kai kurie
pasiėmė lapus surašinėjimui
rinkikų, pasižadančių balsuoti
už K Ambrozevičiu
Bet kandidatui ir jo paly
dovams. teko išgirsti ir karčių
liesos žodžių, taikomų s. J au
Jįo lietuvių kolonijos a adei
voms. k'urię žlugdo lietuvišką
veiklą, vesdami organizacijas
i bankrotą kad turėtų kuo pa
teisinti jų patalpų
patalpų
pastatytų lietuviu švietimo ir
kultūros reikalams — pardav nėjo ar svetimiems išnuomo
jimo biznį.
aironio vardo
mokyklos rūmų pardavimu par
kiečiai liko labai nuskriausti.
7
S. B.

Gražina Tulauskąjtė
KRYŽIUS
Žydi rožės ant naujojo kapo:
Mūsų meilę tegu jos kalbės. -Užpustytos akys nemato.
Ir širdis neprikels jau širdies.

Fymo kryžius prie užmiršto kapo.
O prie jo parymot kas sustos?
Bėgdami kelio galo nematom
Ir neklausiam savos valandos.
Žydi rožės Viešpaties sodo
Prie šventosios gintaro pilies.
Saulės kryžius kelią ten rodo.
Baltas angelas mus nulydės.
Tik ar mes neprabėgsim pro kryžių,
Kaip vaikai nuolatos bėgdami?
Moja angelas mums at įgrįžęs:
Jo širdis lyg drugys nerami.

Lede K zys:
EKSTRA NAUJ.ENOS.
Tarpvalstybinęs Migra ei
jos Tarybos posėdyje Ženevo
je. Brazilija pasižadėjo kas
met įsileisti po 12.0C0 emi
grantų europiečių Japonų,
pagal kvotą, kasmet
po
6.000.
— Iš sausros nusiaubtu Ši
aurės Rytų Brazilijos plotų,
šiemet pasitraukė jau 30.000
gyventojų Jie bėga į Amazo
niją ir į pietinius estadus: į
S. Paulį. Pąraną, Sta. Catariną ir Rjo Grandė do Sul.

— Raupsų ligos gydymo
specialistai teigia kad raup
sai yra mažiau limpanti liga
negu džiova ir gripas. ! epro
logas Dr. Orestes Dinis ma
no, kad raupsuotieji galėtų
būt gydomi ir namie.
— Sudaromas naujas Suezo
Batali.'onas iš parinktų kar ų.
Reikalinga: 1 pėstininkų pul
kininkas leitenantas. 3 majo
rai, 2 kapitonai, 1 kapit. leite
nantas. 1 kapitonas kapelio
nas, 6 vyr. pėst: leitenantai,
2 vyr. 1 t gydytojai, 1 pėst.
leitenantas ir 5 viršilos. 16
grandiniu ir 180 kareivių į
Suezą batalijonas išvyks iš
Paranaguos uosto. Liepos 28 d.
Pakeliui dviem ipnoni sudes
Rio de Janeire Senasis bata
lijoiaas griš j Braziliją.

— Tar tautinis Monetarinis
Fondas 12 mėnesių laikotar
piui, pervedė Brazilijos dispo
zicijon dar 37 milijonus .ir
5;i0.t)00 dolerių.
— KOMUNIZMAS?.,. Vietos
laikraščiai laikas nuo laiko
paskelbia kad kariuomenėje
yra visa eilė karininku komu
nistų Jie toleruojami, nes
«už idėjas nebaudžiama, kol
jos
nepropaguo.'amos.»
- Kr Aps ministras gen Lott.
buvo nepalaužiamas tolerantas Dabar prez. Juscelino
Kubichek, per teisingumo mi
n’strą padarė intervenciją,
išdėstydamas Kariuomenės Va
dovybei, su kokiais sunkumais
susiduria vyriausybė, ir šalies
viduje ir užsienyje, kada ka
riuomenėje karininkai komu
nistą', ar tik įtariami, užima
svarbias vietas. Fagal tele
gramas iš Fio de Janeiro,
gen Lott, galų gale, sutikęs
kad tų karininkų pakeitimas gali būt naudingas.

— SOVIETAI ARTINASI...
Birželio 3 d. «Ancap III» lai
vas atvežė į Montividejų pir
mąjį petrolio krovinį, iš tų
2o .0(10 kub metrų, kuriuos
Uruguajus užpirko Sovietų
Sąjungoje.
— Erukselio mūgėje, Belgi
joj, SSSR, pasistatė pavilijoną
už 55 milijonus dolerių, o JAV
tik už 14 milijonų Tai luksu
sas, kurį Sovietų proletarijaxas apmoka savo kruvinu
prakaitu.

TRECIASIS KARAS... Vo
kietys publicistas Ferdinandas
Barnick, savo veikale «Vokie
tijos Triunfai», įrodinėja kad.
net tuo atveju kada pasekmės •
nenumatomos, vienintėlis pri
imtinas kelias Vokietijai su
vienyti yra tik... trečiasis pa
saulinis karas! - Dabar vokie
čių savaitraštis «Der Spiegei»
praneša, kad Vak. Vokietijos
krašto apsaugos ministeris,
savo laiške tos knygos leidė
jui, pareiškė, kad F. Barnickio samprotavimai jį labai
dômina, nors kai kurios išva
dos esančios nepriimtinos. Vei
kalo autorius neabejoja, kad

(pabaiga 4 pusi.)
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VAIKAI

Nusibodo vaikams aklą tė
vą bekaršinant ir išvežė jį į
mišką ir pametė. Užėjo nak
tis. nradėio lyti, o tėvas guli
žemėje. Ir girdi jis šnekant.
Vienas ba’sas sako: “Kad akli
šią naktį nusipraustų tuo van
deniu, tuoj praregėtų”. Antras
sako: ‘ Kad kas pasikrapštytų
Malūninkas
sau ausi tuojau jam pribyrė
tų
aukso, kiek tik jis nori”
Tuojau po pietų malūninkas
Plateliu parapijoj, ant Ba
Trečias
sako: “Kad kas su
lnu ig> upės, yra malūnas, ku apmovė kamanomis arklį, ku
riame gyvena malūninkas, pa rį vieną teturėjo; tuo ir sū duotu koja i žemę, tuojau atsf
rastų jam puikiausi drabužiai”.
varde Šaltis, vokiečių kilmės num vedinas išėjo., Beregint Nusiprausė
*enis prilytų van
juodu
sutiko
žmonių
jau
grįš
bet jau nuo seno katalikas
deniu
ir
tuojau
atako; pasi
tančių
iš
turgaus
kurie
sakė:
Jis. turėdamas keletą dukte
krapštė
ausį,
ir
pribyrėjo
jam
Meldžiamieji
ar
jūs
pro
rų. o vieną tik sūnų ypatin
krūva
pinigų;
sutrepeno
kojo
to
pritrukote:
purvo
daugybė,
gai jj mylėj ę /alkui tebesant
mis ir atsirado drabužiai.
motina labiausiai vesdama i o arklį turėdami nejojate?!
Parėjo jis i savo kaimą,
Žmonėms pravažiavus tarė:
bažnyčią gebėdavo* jam gal
apsigyveno
ras kaimyną r
tėvas:
vėlę iššukuoti ir daili i ji ap
gyvena
kaip
koks ponas.
— Ar girdi, sūnau peikia
daryti.
Išgirdo
apie
vaikai ir
Kažikuomet malūninkienei sū mus. kad nejojame; todėl aš ėmė pavydėti tai “jo
Važiuokim,
nų iš Platelių bažnyčios ifive sėsiu i arklį, o tu eik pėsčias.
Vos tai padarius, jie vėl su
dant oradėjo žmonės kalbėti:
tiko
kitus žmones, kurie ta
— Oi tegul, i ką malūnin
rė:
ka i išaugins tą savo sūnų, nes
Ar matot: dar žaliukas mo. nesutikę nė kokio žmoputaia ir gašnija begalo?! \ ei
g us. ' ekmadienį po pietų su
zeKit kokia jo kepurėlė, ko tėvas joja, o silpnas vaikas vadinęs tėvus savo vaikus ta
turi bristi! Kas jo per protas!
kia jupelė ir bateliai!
rė:
T'-ms vėl pravažiavus, ta
Kitą kartą malūninkienė. ves
- Vaikeliai bespėdamas no
dama sūnų i Beržorą tyčio rė Ši't's:
riu
su jumis pabyloti ačiau.
- Na. sūneli sėsk tu. aš
mis nešukavo jam galvos, ap
kaip
jūs įsipylėt pape'kti Pla
vilko su priedėvine sermėgė pėsčias br s u
teliuose;
tau Karoliui! škunų
Taip ir padarėt "usmylį nu
le. nedavė nė kokio avalo ir
dž
antis
nieko
m atsakiau nes
sigavę dar sutiko žmonių, ku
klausės ką sakys žmonės.
mačiau
tave
tebesant
vaiką ir
KR bažnyčioj stypsojo nie rie sakė:
ne
ažĮstartt
žmonių
Kad
juo
— Na ir čia protas kaip a
kas nieko nesakė, bet išeinant
ba
juos
pažintum,
tyčiomis
iš
viena moteriškė stačiai Į akis vino: vaike-ą pasodinęs į ar rinkau turgaus diena; išjojo
klį, pats n. i na mo!,?.
malūninkienei sakė:
T ems pravažiavus, tarė tė me dar po pietų, kad daugiau
- Meldžiamoji dAl ko nean
vyrų sutiktumėme. Ką tie sa
gerbei to vaiko b;1 n i bažny vas:
— Turbuti. mes negerai da kė. pats girdėja’, kaip nedė
čią vesdama? Kolba jo iunedamos, nesumanėme jiems į1«. galva n°šukuo a it keras, rome. Sėskime abudu ir joki tikti. Vienok žinokit, ka j žmo
dar basas it šunelis’ Arg jau me dv'sė iais
Tuojau susėdę jojo, sūnus, oės nóra pikti, bet perdaug
tup nuplikot. malūną bevalbylūs, gerai ar negerai, išmin
kad tvirčiau sė lėtų, ap įkabi tingai
dydami?
a’’ neišmintingai turi a• Motina nieko neapsakė bet no tėvą Nieko netrūkus jie pie kitus ką norint pasakyti,
ketvirtą kartą sutiko žmonių, šneka ne apie mus vienus, bet
sūnus peikimą girdei'.
kurie
juokdam >s klegėjo:
Dar vieną karta nuvažiavo
—
Ar
mat >t be ojančius. su apie visus, apie kits kitą
malūninkienė su dukterimis ir
Girdėdamas tai, Karolius ta
s .i tu'v sūnum į ’ latdiis Pa šilę b’nusius kaip varlės pa rė:
regėję1 juos, žmonės balsu pra vasari?! Ar n p na męs s te bjau
— Bet. tėveli kaip reikia
rint.s. 7 ir.arklį sulaužysite! gyventi
dėjo tyčiotis sakydami:
ant žemės žmonėms
i uos pra’eidęs. tėvas tarė:
Ar matot malūnmkienę su
visa
į
pikta
vęrči nt?
— (sū->ęli. ar girdėjai, pei
vaik ris: koks vežim’s koks
—
Sūneli,
per kiaurą savo
ar lys. kas nėr apdarai?1 Ti kia mudu už tai kad susika amžių maža tesiklausyk, o nie
krai i no ms išėjo! Neveltui binome. Sėsk tu antraip ir pri kuomet nesiteirauk. ka apie
į m liūną nuvažiavus, didžius kalk savo nugarą prie mano tave kalba žmon s. at^ak* tė
sios
su-vas
tad nenorėdamas ką
Š s tuojau ir atsisuko į ar- išgirsi t mįau žvelk i savo są
Girdėjo tai visi vaikai ir
nieko n°atsakė ~arvaž avęs kbo uodegą, bet. į nieką neį
ž nę: jei ji prikaiš'oja tau to
sūnus gundės tėvui ant žmo sikibęs negalėj ) pasėdėti
kią ydą. kok a užduoda žmo
nių tai
n tas tik šypte s” rn žemėn todė>. pariet* s nės. — kė veikiausiai tailê
arklio uodegą turėjos bere kis ir sakyk: «icisingai žmo
rėjęs nieko neatsakė.
Rudeniui atėjus ir baimei gint užvažiavęžmonės ka ka- nės šneka, nes kaltas esu». O
purvo atsiradus, vieno penk ka prasijuokė ir sušuko:
sąžinei tylint, p’rasiiuok išgir
—
Ar
mat
>t
tokį
jojimą?
dęs ka. nutilk ir sakvs r»ats
tadienio rytą sakė Šaltis:
\
ienas,
tarė:
sau: « artais ir aš" apie kitus
- Sūnau, ketu šiandien nu
—
irmą
kartą
savo
amžypakalbu: ko čta stebėtis kad
kakti į Jungę: turiu kane-ką
je
regiu
taip
jojant!
jr
kiti man nenerleidžin9'» T-ii
pirkti Keliausime abudu
darydamas
gyvensi dali tai tarp
Š s, papratęs tėvo klausyti,
Dieną numetu nuiojo juodu
į " Įtingę ten pernakvojo o tu pačiu žmonių ir netaikysi
acs iaė:
ryto metą dailiai sugrįžo na- i u ned ra i s
— Gerai.
i

Viktoras Šimaitis

KIŠKIS IR EŽYS

LINKSMIAU

Kartą pasimetė nuo mamos
mažas berniukas. Nusigandęs,
pribėgo p ie policininko ir
Po anų garsių lenktynių
klausia: «Fonas ar tamsia ne
Ėjo kiškis per kelmyną.
matei tokios ponios be ber
O ežys su vežimu
niuko kuris yra panašus į
Jį sustabdė prie'namų.
mane ? »
— Tai buvo Lietuvoje. Jaunas
— Kaimynėli nesipykim.
kunigas, eidamas per mieste
Po pypkelę užrūkykim,
lio aikštę pamatė žaidžiant
Pas mane vidun užeikim
tris berniukus ir nutarė iš
Ir geru tą ginčą baikim.
bandyti jų išsiauklėjimą Priė
jęs
prie jų, sako: «Kuris iš
Senė vyno mums atneš,
jūsų
geriausiai atsakysite į
Lenktynes laimėtai! aš
mano klausimą gausite litą».
Berniukai labai susidomėjo, o
— Apgavikai ir melagiai!
kunigas ir klausią pirmąjį:
Doro kiškio garbę vagiat!
«Ką tų labiaus ai myli?» Ma
mytę», — atsakė berniukas.
• Sakalėly” pats skaičiau,
O tu?» - klausia antrąjį «Aš
Dar gi nupieštą mačiau,
—
tėvelį» — sako am rasis.
Kaip tada mane apgavot:
«Na o tu » klai šia tr< č ąjį «9
Su žmona vagom krypavai. aš — Jėzų Kristų». - atsakė
Susimokę paslapčia,
šis Kunigas pasakęs keletą
Vien tik lojot: ‘ Aš jau čia” paaiškinamųjų žodžių padavė
litą trečiajam, ir žengė eiti
savu keliu bet staiga susigrie
— Kaimynėli, nesipykim,
bė ir dar paklausė laimėjusį:
Po pypkelę užrūkykim,
«0 kaip tu vadiniesi?» «įeik
Po stiklelį išsigerkim,
1 eisakowičius,
ramiai atsa
Pašnekėkim pasitarkim .. • kė berniukas.
Iš pypkelės dūmas kils,
— Vienas senukas skundėsi
Nuo stiklelio kūnas šils.
gydytojui dideliais skausmais
Kaip ten buvo, kaip nebuvo, kairėje kojoje. «Š.tie skaus
mai yra nuo senumo», — aiš
Visa juk seniai pražuvo.
kino gydytojas «Nesąmonė,
Kiškiui nedera ragai,
mano
dešinė koja yra lygtai
Būkim vėl geri draugai.
tokio pat senumo, bet neskaii
da», — a rėžė pacientas.
-- Šunes te su jums drau
gauja. — Viena pasiturinti ponia su
Taip užnu tdijot man kraują, ruošė pas save didelį priėmi
mą, į kurį sukvietė gerokai
Geras - draugas visados,
žm >nių viena jos draugė iš
Apgavikas — niekados!
provokavo šeimininkę padai
nuoti porą dainų programos n e
saku,- ir mes Į tą vietą, ir tu Pirmoji daina buvo apo Že
mes tokie turtingi būsim!” — maiėių senovę Ponia »traukė»
«Važiuokim!» Ir nuvažiavo. iš v s ėgų Baigdama pamatė,
Laukia nakties, o sulaukę girdi kad vienas vidutinio amžiaus
jie kalbant. «Turbūt kas nors žmogus pradėjo verkti onia,
mūsų kalbą girdėjo kad tur nieko nelaukus žengė prie ver
tais pasinaudota: ieškokim, ar kiančio, ir sako: Tamsia tikrai
neatrastai ko nors». Ir atrado būsite žemaitis, ar ne? «Ne, po
tuos vaikus deivės Išlupinė nia, aš esu muzikos profesorius
ta jiems visiems akis ir tiek. — per ašaras atsakė ponas.

ir su malonumu tėviškai pos
mavo, kad Sovietų Sąjunga
Vokietija susikibus su SR^R nesugeba pagaminti nei lai
žūtbūtiniam kare, savo prie krodžio-žadintuvo. kuris ge
šą nugalėtu Bet, anot Farnic rai veiktų, jau pasibaigė. Ru
kio ’žengimas vokiečių ka sų «Sputn takas» buvo žadintu
riuomenės į Maskvą, galėtu vas su taip garsiu skambučiu,
suerzinti vakariečius ir iškel kad pažadino visus».,.
ti naujas kliūtis, kurios su
— KIENO TIE LEDYNAI?griautų susivienijimo viltis.
Dėlto Federa'inė Respublika JÁV pakvietė, o SSSR sutiko
ir Sovietų Sąjunga - abidvi dalyvauti konferencijoj, kuri
suinteresuotos dar ilgam lai aptars tarptautini Antarktikos
kui išlaikyti Rytų Europoje sričių naudojimą Abu didieji
dabar esamą politinę padėtį. jau sutinka dviejuose punktuo
se: mokslinio bendradarbiavi
- SKURDAS PADEDA? «Ga mo ir naudoiimo tų sričių
įima sakyti, - rašo «Estude» karo reikalams Daug sunkiau
publicistas John Gunther. - išspręsti suvereniteto teisės
kad skurdas ypač žemdirbių klausimas. - Chiles ambasado
sluogsniuose reiškia patogu rius Buenos Airėse pareiškė,
mą sovietiniam režimui ir tuo kad Chile, nors ir sutiko da
pačiu metu, nepatogumą Nuo lyvauti toje konferencijoje,
latiniai rūpesčiai ir kova dėl atmeta bet kokį, tiesioginį ar
duonos kąsnio. laukuose ir netiesioginį, antarktikinių jos
fabrikuose atstumia, taip sa teritorijų sutarptautinimą ar
kai t bet kokį susirūpinimą ba jų pavedimą bet kokiai
kitais reikalais. Bet tai dar tarptautinei valdymo sistemai.
nereiškia kad ten nėra dide Bet sutinka nesipriešinti tų
sričių panaudojimui moksli
lio nepasitenkinimo».
niam bendradarbiavimui, ku
SPUTNIKO GALIA... «To ris nepažeis jos suvereniteto.
ji gadynė, - tvirtina John Gun Tokio pat nusistatymo laikosi
th e r - kada vakarai manė ir Argentina.

pabaiga iš 3 pusi.
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO . JUNIOR

Kiekvienų sekmadieni t rie
bažnyčios pas spaudos planu
tojų galima ganu
nusipirkti naujausių lietu* i<
kų knygų, maldaknygių belaikraščių.

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
c ištįstas.

BHHiHBOHH

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

■'is”--

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir ano 17 ligi 21 vai”
Konsulterija yrą Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

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

Vila Celeste

—

»■«> • ••« Bl
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«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto a*
interioro.

VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 in
ZYB9-19 m.
SEKMADIENIAIS

I. Nuo 10:15 iki 10130 - Lietuva ir lietuviai
I. Nuo 16:30 iki 11:00 • Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PRANAS & ČIA. LTDA

gPAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku j C postai 4()3,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52 0229
‘Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403. São Paulo

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokšteliu!

I

^prindys

Čia, J

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM ! C S. 1 - V.
SÃO PAULO - Telefone 63 391.»

ZELINA

T

Geležies reikmenų., dažų, lėkščių, aiuminiu imlu,
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios nišies pečiuiogonų. siuvamu mašinų, radio, plokšteliu ir • •
Taisome visokiu rūšių radios Darbas garantuotas.
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMU1.

J

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

m

RUA UOSTA 8ARROS,
■

VIENINTELIAI

34 C

vila
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ATSTOVAI

ALPINA

VANDENS

GARSIOJO

LINDO Y A

mMÂCJ CARRIER!

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

m

/

W
R?

ltd.

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
Telefones: 51 4019 e 51-2223

Caixa I estai 3967

1

—-

SÃO

PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbu
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IRMAOS BAUŽYS
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Rua do Orfanato, 686

Į
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Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina -
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Aberturąs de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Centrai na Junta Comercial
Diskai na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

j.

jiij vyri, oje

S. Paulo

|

Vila Prudente

|
|
=
|
»
?

Fone 63-5294

Telefone 63-6OO5

HORÁRIO das

ê
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Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes
às 19 horas
rmwiHnwg w»»wg w>iii>ihhv>

nrm im

São Paulo

Medžiaga parduodama ii išsimokėjimui
Ateikite ir

Į
į

įsitikinkite

medžiag* s ir darbo kok\be ir kaina

6
LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

GERŲ PRAMOGŲ NEDAŽNAI PASITAIKO. O JŲ VISI LAUKIA,■
LAUKTI NEREIKĖS, NES BIRŽELIO M. .21 D VILA ZELINGJE, IwMWflW

SALĖJE LIET KAT BENDRUOMENĖS CHORAS RUOŠŲ, BEVEIK ŠVENTO JONO
IŠVAKARĖSE, LINKSMĄ DAINOS, MUZIKOS IR ŠOKIŲ

V A l\ A C A
Choro nariams rėmėjams

NIEKO NEDELSIANT APSIRŪPINKITE

PAKVIETIMAIS PAS CHORISTUS,

lis. Bet, galų gale, Dievas man
padėjo. Gavau darbą Pirajui
VITO BARE IR KITUS PLATINTOJUS
z
L. K. Bendruomenės choro miestelyje. Esu vieno hòtelio
valdyba praneša, kad neturi panaktinis — guarda noturno. Gros jau žinomas savo švelnia muzika, Antonio Siminiato, orkestras
galimybės (nei žmonių, nei Kol kas gaunu tik tūkstantį
laiko), visų rėmėjų aplankyti kruzeirų į mėnesį. Užpernai
ir įteikti pakvietimus į ruošia buvau raštininko padėjėju vie
mą 21 d. birželio vakarą Vila noje fazendoje, o pernai —
Zelinoje. Choro rėmėjai vaka darbininkų turmos prižiūrėto A VOLTA DO MUNDO EM £0 Itapetininga nuvyko specialiu dovaujamas p. M. Vinkšnaitie
nės.
ran prašomi atvykti ir be pa ju Bet dabar gyvenu, nors, DIAS — PER £0 DIENŲ AP autobusu.
LINK
PASAULĮ.
Mišiose
ir
daug
vietinių
gy
Valdyba kviečia visus atei
kvietimų. Prie įėjimo jie bus kaip Tamsta žinai, už tūks
ventojų
buvo,
jų
tarpe
kuu
.
tininkus
šeštadienio vakare da
įteikti.
tantį ir interiore pragyventi
Konsulas
A
Folišaitis
su
Po
Antano
mokslo
draugas
moky
lyvauti
Birželio
trėmimų minė
sunku.
nia
š.
m.
birželio
mėn
10
d.
tolas
Salem
ir
kiti.
Apie
Įvyks
jime
sekmadienį
po 9 vai. šv.
Dabar pranešu, kad Pirajui
— Lietuvių Kultūros Drau
lankėsi
Kino
teatre
«R
’
VOLI»
tančias
pamaldas
iš
anksto
Mišių choro repeticijoje.
gijos valdyba Šaukia visuoti miesto prefeitas daro mano
Av.
São
João
5.7.
kuriame
S.
pranešė
vietinė
spauda.
Mi

natūralizacijos
dokumentus.
nį narių susirinkimą birželio
PAIEŠKO
/
Dar nežinau, ar galėsiu šie Paulo Gubernatoriaus žmonos šių metu giedojo vietos cho
m. 22 d., 16 vai. Mokoje
-Ponios
ELOA
DO
VALLE
QUA
ras
ir
ppra
giesmių
Kazimie
Juozo Karoso į Braziliją
met balsuoti Bet žinau, kad
DROŠ rūpeščiu. vargstančių ras Ambrozevicius
atvykusio
1928 ar 29 metais,
Guarantane
gyvena
mūsų
tau— P. Henrikas ' alavičius
vaikų naudai, buvo parodyta, Malda ir giliu susikaupimu ankščiau gyvenusio S. Paulo
t
etis
Jonas
Kuzmiskas,
kurio
ištremtųjų minėjime prie sim
šeimoje yra bent keturi rinki pakviestiesiems filma: «A Vol itapetiningiečiai pagerbė bran interiore. Ieško puseserė Ka
bolinio kapo pasakys žodį.
gans misijonieriaus atmintį. milija (Karosaitė i Soblevičiekai Siunčiu jo ir Aleksandro ta no Mundo em 8o Dias».
Plačiau apie Itapetiningą ir nė Rašyti jai pačiai Rua Cle
Stankūno
adresus
Nors
kelis
LAIŠKAS KANDIDATUI
balsus surasiu ir aš, tarp bra ITAPETININGOJE MELDĖSI apylinkės lietuvius bus sekan mente Alvares, 13? - São Paulo
čiame «M.L.» nr..
UŽ A. A. KUN. ANTANĄ
- Lapa, arba «Mūsų Lietuvos»
Mūsų tautiečiai, gyvenantie zilų
AUSÊN KĄ
redakcijom
Gerbiamasis
prisiųskiteman
ji interiore sužinoję apie Ka
Sveikiname Antanus. Bir
zimiero Ambrozevičiaus kan jeigu turite lietuviškų laikraš
Kun. A. Ausenka atostogų že io mėn. 13 d yra šv. Anta
— IŠEIVIO DIENOS MINĖ
čių,
iš
-Argentinos.
Urugua
didatūrą į estadualinius depu jaus ir iš kitur Busiu dėkin metą panaudodavo, toliau gy no šven ė. Antanų tarpe «ML» JIMĄ
rengs Lietuvių Bendruo
tatus, pradeda atsiliepti, ir
venančių lietuvių aplankymui. turi daug nuoširdžių rėmėjų, nės Organizacinis Komitėtas
gas
kauksiu
Tamstos
cedulų
stoja į propagandistų eiles. ir laikraščių.
Itapetiningos Augatubos b i kaip: Pavilonį prof Stonį Dut Liepos 20 dieną Mokos lietu
Čia paduodame Stasio ŠaboS Miguel Arcanjo apylinkėse kų, Mikšą, Gaulia ir kitus. Vi vių mokykloje.
Su pagarba
no laišką, nušviečiantį liūdną
gyvenančius lietuvius pora siems Antanams nuoširdžiausi
to lietuvio gyvenimą.
Stasys Šabonas.
kart per metus aplankydavo sveikinimai
PAIEŠKOM I :
Pirajui, 6-6'8
ir suteikdavo jiems religinį
«Gerbiamasis, linkiu Tams PRIĖMIMAS PAS PORTUGA patarnavimą Ne vien tik sa
SUSIRINKIME PASITARTI
1. Garkauskas Bron us,
tai daug laimės ir sveikatos
2 Garkauskas Antanas,
r
viesiems
bet
ir
vietiniams
LUS
Šį sekmadienį po sumos, 12
Tamstos gyvenime Mano gyGarkauskas Andrius, L &i i
gyventojams
patarnaudavo,
vai. šaukiamas Vila Zelinoje
_ venimas liūdnas: 953 m likau
4. Garkauskas Aloizas,
Šių metų birželio mėn. 10 d. kurie sužinoję kad yra atvy organizacijų valdybų, vilų ar
našlys, su trims vaikais Mano Portugalų
5.
Garkauskas Jonas,
kęs
į
kurią
nors
fazendą
lieKonsulas São Pan
kurių kitų organizuotų viene
dukrelė, dabar jau 12 metų,
6.
'arkau-kas Anelė
'
tuvis
misijonierius
atvykdavo
gyvena pas uošvę. O sūnus - tyje «Casa de ''ortugal» patal iš tolimų apylinkių mši išk tų atstovų susirinkimas pasi
7
Balsienė
Elena, d. Jur
pose, Av. da Liberdade, 602.
tarti
J
E
vyskupo
Brizgio
su
vienas 15-kos antras K) metų suruošė
gio
g>m.
905
m ,
oficialų priėmimą ror lausyti ir išpažinties prieiti tikimo ir priėmimo programai
r- pas švogerį, Paranos ęstą8 Boguslauskas Emihjo- __
Būdavo dienų kada reikėda
, de. Jau keturi metai kai ne tugalijos t autinės Šventės ku vo arti 300 žmonių išpažinties nustatyti bei reikalingoms ko nas, gim 1918 m.
misijoms sudaryti
turiu jokios žinios Dėlto man riame be vietos valdžios ats išklausyti.
9 Boguslauskas Aleksan
Atskirų asmeniškų pakvieti dras, gim 1f>16m.
labai liūdna, vis rūpi ar jie tovų ir kitų, dar buvo pakvi-s
Todėl
nenuostabu
kad
kun
tas bei dalyvavo ir São Paulo Antanas buvo plačiai žinomas mų nebus
sveiki, ar gerai auga?
10 Burokas Ignas gim, 1922
Kun P. Ragažinskas
«Mano gyvenimas yra toks Konsulų Korpusas. — jų tar kaip uolus ir pasiaukojęs
m. sūnus Petro.
Visą laiką basčiausi po fazen pe ir ; ietuvos Konsulas A Po misijonierius.
11. Boreiša Julius, g l°26m.
— ’ aiškai: ‘L. Šlapelienei,
das. Buvau colono arba ku lišaitis su Fonia.
12 Belauskas Petras, s An
Itapetiningos ir apylinkių
metis Dirbau turmose pas em
lietuviai norėdami pagerbti M Jonavičiūtei, D. Ruzgaitei. tano, gim '’907 m ,
— Be to. Konsulas A. Poli- kun Antano atminti, birželio J Šimonytei, J. Seliokui, J.
preiteirus arba rangovus as
13. Boriševičienė Benedik
juos dirba po 20 30 camara- šaitis š. m. gegužės mėn 31 7 d . vietos parapijos bažny Kropieniui V. Navickui Aldo ta
dais vadinamų darbininkų, vi d dalyvavo Pono Dr Candido čioj užsakė šv. mišias kurių niai (Brotao), M. Vitkūnienei.
14. Boresevičius Pranas.
sokios spalvos. Yra gerų žmo Motta Filho suruoštame Pau- laikyti nuvyko kun Antano
15. Boresevičius penediktas
nių, bet pasitaiko peštukų Bū listų Akademijos Mokslo pa artimas prietelius vienuolis
ATEITININKAMS
16. Bartasevičienė Eleono
na daug muštynių Rangovų talpose prėmime Ponui Dr. benediktinas Dom Alberto Iš
Š; sekmadienį 4 vai. p.p mė ra. 52 metų amžiaus
duodamas valgis prastas o Inž-LUOAk NOGUEIRA GAR- Vila Zelinos Ausenkų šeima, nesįnis kuopos susirinkimas
17 Cibulskienė Sofija, gim.
darbininko išnaudojimas dide CEZ pagerbti
kun P. Ragažinskas kelios mas Susirinkimą praves vy 1917 m,
18 Daugėla Aleksas, gim,
seselės ir būrys prietelių į resniųjų mergaičių būrelis va
1916 m
19. Dimšienė Malvina.
Dr. AYRTON LORENA
20
Jagaudienė Ona. d VIa
Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
Dr. VICTOR AUSENKA
dislovo,
56 metų amžiaus ir
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška
21.
Jurevičius
Anecetas, g
Advocacia
UŽEIGA - RE-REIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
1916
m.,
s
Juozo.
lėtų gražiai laiką praleis’]. Kad tai įvykdžius, liet. S ga
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių
Ieškomieji arba apie
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą
juos
žinantieji
prašomi atsibylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis. doku
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su
liepti:
CONSULADO
DA LITUÂ
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi
NIA,
R.
Dom
José
de
Barros,
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.
Raštinė:
168-5.0 andar Cx postal 7249,
São Paulo - Brasil.
Praça da Sė. 270 ■ 4° and - sala 404 - Tel. 35 00^2

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIM ES1EMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiamą naują.
Kreipkitės ųas:
Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Oąmargo, 698. Penha
'1. Boguslau’Kas, R F Ant. de GUadaluTe, 14. V. Zelina
Rašykite: Caixa postal 4Ó3 — São Paulo.
SIUNTINIAI f LIETUVĄ

Lietuviškos muzikos ir dainos mėgėjams d'delė nau
jiena. -Jau gulima įsigyti dainininko K. Ambrozevičiaus
įdainuotas, palydint Radio Gazeta orkestrui lietuviškų
dainų plokšteles su šiomis dainomis; Mano sieloj šian
dien šventė. Oi kas?. Bernužėli nesvoliok, Stasys.
Plokštelės gaunamos nas:
Al. Vinkšnaiti R Barão do Pirai, 65. V. Zelina, J.
Kaseliūną. R Barão do Pirai 194, V. Lucia, Rua Camė
Mokoje; pas mokvt St Kubiliūną V Anastacio ir
«Mūsų Lietuvos» Redakcijoje, A v. Zelina, 706.

E/CK1TOKIC CONtABIL
NAfCIMENTC
Irmãos Nascimento
REG. C R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atrua.ymus, perleidimus, komercines
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
A v Zelina, 831 — Vila Zelina ~ Tel, 63-2767 - S. Paulo

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ
'

Medžiagos žieminiams ir va
gariniams, rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlą!
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garas
tuotas.
Gavėjas namoka nieko.
, Pageidaujant r- siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitiené - rua Barão do Pi
rai. 65. Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVICIUS
Rita Inhagapi, 9 - V, Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 593)

