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įdomūs duomenys apie raketų b 
zes Karaliaučiaus srityje

mnikuose 
jūryje. Molėnuose ir kituose 
vietovėse dar pastarais lai
kais buvo statoma^naujos pas 
laptingos bazės.

Daugelis sovietinių raketų 
yra pagamintos taip, kad ga
li būti panaudojamos ir atomi 
niams sprogmenims. Atominių 
kapsulų ir bomhų sandėliai, 
žinoma, laikomi ypatingoje 
apsaugoje ir paslaptyje. Bet 
spėjama kad tie sandėliai 
yra kai kuriose aklinai uždą 
rytose ir labai griežtai saugo 
jamose zonose ne labai toli 
nuo Karaliaučiaus. Kaip sovie 
tai ir nesistengtų tas zonas 
ir bazes paslaptyje laikyti, 
atitinkamos vakariečių įstai
gos vibtiek yra tas bazes išaiš 
kmusios. Šiaip juk neprasis
kverbtų tokie smulkūs duome 
nys į viešumą.

Čia peršasi ir viena politi
nio pobūdžio pastaba. Pagal 
Rapackio planą, kurį iki pas 
kutinio remia Maskva, į siūlo 
mą «beatominę ir beraketinę 
zoną» įeitų Vokietija Čekoslo 

..va k i ja 'ir Lenkija. Apie Kara 
liaučiaus sritį, esančią visai 
čiapat pašonėje, nieko nesa
koma. Reikia manyti, kad va 

5) Trumpų distancijų rakė kariėčiai supras šitą klastą, 
tos «Golem» tipo Skrenda iki ’ ' ’ ’ .
650 km, 8.000 km greičiu į zoną neįjungiama Karaliau- 
valandą. bitas raketas galimą čiaus sritis ir Lietuvos. Latvi 
iššauti ir iš povandeninių jos Estijos pajūriai. toKios zo 
laivų. uos iškilmingas įkurdinimas

(Elta) Turimais duomenimis, 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srityje yra kelios svarbios 
sovietų raketinės bazės, ku
rios yra saugojamos speciali 
nių dalinių (jų tarpe pirmosios 
ir trečiosios tolimo veikimo 
ginklų divizijų)?. Sovietinių ra 
ketinių bazių vienas centrų 
esąs Vėliavos miestelio aero 
drome. Ten yra daug gerai 
užmaskuotų ir saugojamų bun 
kerių, iš kurių diriguojamas 
raketų šaudymas.

Esamais duomenimis, Kara 
liaųčiaus srityje sovietai turi 
tokių raketų bazes:

) Kometos raketa Nr. 2, 
15 2m. ilgio Skersmuo 1 3U m. 
Siekia 1.000 km. Skrenda 9.000 
km valandoje

2) Raketa J2. Tai viena 
naujausių tipų raketa, kuri 
siekia taip pat 1 000 km. ir sa 
vo tikslą pasiekia apytaikliai. 
Ilgis 1 m, greitis 1 200 km. 
valandoje.

3j Tap.avos bazėje paste
bėta tolimų distancijų raketos 
«T3». ilgis 33,20 m, greitis 24.000 
km valandoje Ji gali nuskris 
ti 8.ÓC0 km

4) Toje pačioje bazėje esą 
ir vidutinio nuotolio raketų 
«T4», kuri skrenda ikj 1 600km.

tos «Golem» tipo. Skrenda iki

uos iškilmingas įkurdinimas 
Radaro stotys estnčios Fai būtų tikras akių dūmimas.

— DRANG NĄCH OSTEN!» 
Vokiečiai jau reikalauja Sile
zijos ir Pomeranijos. T. Ober 
leandęr, V. Vokietijos minis
ter s pabėgėlių reikalams,pa
reiškė Berlyne, kad Silezijos 
ir Pomeranijos gyventojams 
turi būt leista apsispręsti kam 
jie turi priklausyti: Lenkijai 
ar Vokietijai? Dabar tas že
mes valdo lenkai Gyventojai 
vokiečiai, karo pabaigoje ir 
tuoj po karo, beveik visi pa
bėgo į Vakarų Vokietiją. Jų 
namuose ir ūkiuose apgyven- 
d ntį LĮetuvos, Gųdįjoą ir Ų- 
krainos lenkai, Ųorie po karo 
užsirašė lenkais ir Sovietų vy 
riąusybęi leiduą, išsikėlė J 
Lenkiją.

— PĘRAUKLĖJIiyiAS?... So
vietinio režimo kūrėjai, pra 
dėdami sovietintibęt kurią Šą 
lį, pirmiausia laisvina jos gy
ventojus, ypač jaunimą, nuo 
kapitalistinės doroš ir religi
jos nuodų... Sugriaunama bu
vusi socialinė ir ūkinė tvar
ka. Bet — toks visuomenės 
perauklėjimo būdas, iššaukia 
du naujus faktorius: palaidą 
gyvenimą ir badą. Tie <lu fąk 
toriai savo ruožtu, paruošia 
dirvą sukčiavimams, vagys 
tėms, apgaudinėjimui, girtuo- 
kliavimui ir kitiems, sovietiš
kai aptariant, buržuaziniams 
papročiams, keista, kad tie 
buržuaziniai papročiai įsigali 
kaip tik tada, kada suklesti 
sovietinis gyvenimas' Sovietų

ir kitur Baltijos pa

Jei į beat=minę ir beraketinę Suslovas Šepilovas ir daug 
už juos mažesnių, kurie tvir
tos diktatūros sąlygose jau 
senai būtų likviduoti. Tuo tar 
pu. anot paties Chruščevo. 
jie - kol kas - gyvi ir sveiki. 
Daugelis net «laisvi» ir turi 
šiokias tokias tarnybas Bet...

Sąjungoje kaip teigia sociolo 
gas Ivan Araruk. tas reiški
nys yra jau įvykęs faktas. Ten 
ka vėl perauklėti visuomenę. 
SSSR vadai, nėr «Pravdą», po 
41 metų nuo naujosios sant
varkos įvedimo šaukia visus 
į kovą prieš vagystes, gandų, 
skleidimą, žodžio nelaikymą, 
valdžios turto grobstymą, gir
tuokliavimą ir orgijas. Bet, ar 
šis naujas ‘perauklėjimas” ne 
bus patentuoto rusiškojo ko
munizmo žingsnis atgal?

— GYVI PAMINKLAI. S.'Ber 
nardė japonų koloniia švęs
dama 50 metų sukaktį nuo pir 
mųjų japonų kolonistų atvyki 
mo į Braziliją, miestelio aikš 
tėję, prieš bažnyčią, pasodi
no 50 japoniškų vyšnių. Dar 
50 vyšnių ir lo pušų pasodino 
kitose vietose. Tuos medelius
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Imre Nag susaudymassukrėtė pasauli
Maskvos žinių agentūra 

«Tass» pranešė, kad Vengri
jos liaudies tribunolas, kuris 
veikia prie vyriausio Vengri 
jos teismo, nuteisė mirties ba 
usme. buvusį teisėtai visos 
tautos išrinktą ministerį pirmi 
ninką !mre Nagy, generolą 
Pal Maleter revoliucinės tary 
bos pirmininką 1956 m. suki
limo metu, redaktorių Miklos 
Ginęs ir žurnalistą Joseph Szi 
lady i.

Nuteisimas ir sušaudymas Į- 
vykdinti M askvos parėdymu

Vengrijos tautos vadų nužu 
dymas sukrėtė visą pasaulį. 
Iš viso laisvojo pasaulio pasi 
pylė prieš 2(> amžiaus barba
rus protesto balsai. Tarp pro
testuojančių yra ir S. Kaulo 
universiteto studentai Jie pas 
merkė komunistų barbarišku
mą.

Prieš pasisakė laisvojo pa
saulio diplomatai, vyriausybių 
vadai, kaip prez Eisenhower,

— PRECEDENTAS? - Atsisė 
dus Chruščevu į Stalino sos 
tą, Sovietu Sąjungoje vėJ'sn- 
sidarė didelė atsarga pažėmin 
tu senu komunistų. kaip Mo
lotovas, Kaganovičius, Malen 
kovas, Žukovas, Bulganinas.

Vengrijoj šiomis die- omis jau 
sušaudytį 1956 metais į Mas
kvos nemalonę' kritę buvę 
vengrų komunistų vadai: Im
re; Nagy, gen. Pal Maleter. 
redaktorius Miklos Ginęs ir 
žurnalistas Jozeph Sziladyi. 
Jų likvidavimo užsienis nelau
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iš Japonijos atvežė karalaitis 
Mikasa. Jeigu mes pav. l.uz 
sode ar kurioje S. Paulo aikš 
tėję turėtume nors 10 iš Lie- 
tuv s atvežtų ąžuoliukų gal 
ir mūsų lietuvybė žaliuotų kar 
tu su jais?
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De Gaulle, Anglijos vyriausy
bės nariai, darbiečių partijos 
vyriausybė. Urugvajuje rusų 
pasiuntmybėn buvo mesta pa
degamoji bomba Danijos sos
tinės studentai išdaužė rusų 
pasiuntinybės langus.

Šis įvykis dar daugiau sus
tiprins šaltąjį karą ir suma- 
: jns bet kokias galimybes su- 
i įtarti nusiginklavimo ir ki
ti is re kalais.

Šita tragedija yra tęsinys 
Vengrijos sukilimo 1.56 m. spa 
liaus mėn , kuri Sovietų Rusi 
jos tankais buvo užslopinta. 
Už dešimtis tūkstančių žuvu
sių ir ištremtųjų didžiausią mo 
ralinę atsakomybę neša Jung 
tinių Tautų Crganizacija, kuri 
neturėjo drąsos ir ryžto veik 
ti taip kaip reikalavo anų me 
tų įvykiai Vengrijoj Prieš tau 
kus turėjo būt pastaiyti tan
kai, prieš jėgą, jėga Kitų prie 
monių prieš organizuotą tarp 
tautinį banditizmą nėra/ 

kė, o dabar stato gana keistą 
klausimą: «Ar jų sušaudymas 
nebus panaudotas; kaip sekti 
nas pavyzdys, kaip proceden 
tas naujoms ekzekucijoms pa 
čioje Sovietu Sąjungoje?» Be 
to, Nagio sušaudymas Vengri 
joj. leis - bent dalinai - pažin 
ti sovietų visuomenės nuotai 
kas, kitaip sakant padės Ch- 
ruščevui atspėti kaip reaguo 
tų visas jo užnugaris, jeigu 
jis vieną dieną nupyškytų Žu 
kovą. Maleakovą ir Bulganiną

— «YETI» .. Tai tariama
sis sniegynų žmogus milžinas, 
kurio pėdsakai rasti Himalajų 
kalnų sniegynuose. Jo buvi
mas ginčijamas. Tūli tyrinėto 
jai tiki, kad tuos pėdsakus 
paliko dideli lokiai Bet dabar 
yienas amerikiečių ekspedici 
jos dalyvis, G. Dyhrenfuth, 
skelbia: ‘ N es lankėme ir ty 
rinėjome urvus, kuriuose gy 
veno yeti, ir surinkome pa 
kankamai Įrodymų, kurie įti
kins bet kurį mokslininką”. 
Tų “yeti” esančios dvi rūšys: 
vieni aukšti, nuo 3 30 iki i,65 
metrų Dyhrenfurth patsai jų 
nematė, bet vienas vadovas tą

i

“tariamąjį sniegynų žmogų” 
užtikęs...

~ — MIRTIES BAUSMĖ. - - - 
Žmogžudystės, apiplėšimai ir 
kiti sunkūs nusikaltimai, tapę 
kasdieniniais, verčia teisinin 
kus ir įstatymų leidėjus pagal 
voti, ar tik neverta ir Brazili 
joj įvesti mirties bausmę už 
k;ii kuriuos nusikaltimus Įdo 
mu, kad tokio įstatymo išlei
dimą remia ir kaikurie kunigai. 
Šiomis dienomis, anot “O Es 
tado •. visus nustebimo kun. 
Francisco Pinheiro, Filozofi- 
jos Fakulteto direktoriaus £al 
vadore, pasisakymas Jis pa
kartojęs Šv. Tomo tezę, kad 
kiekvienas asmuo santykiauja 
su visa bendruomene kaip 
visumos dalis, padarė tokią 
išvadą: «Jei kuris žmogus tam 
pa žalingas bendruomenei ir 
nuo jos nukrypsta dėl sunkių 
nusikaltimų, būtų pagirtina ir 
sveika, jeigu jam būtų pritai 
kinta mirties bausmė, kad 
apsaugoti bendruomenės ge
rovę».

GEDULAS PRISLĖGĖ BRAZI
LIJĄ.

Pirmadienio vakare, birže
lio 16-tą, i aranoje, netoli Cu 
ritibos, nukrito «Cruzeiro do 
Sul» kompanijos lėktuvas su 
27 žmonėmis. Lėktuvas skri
do iš Porto Alegre į Rio de 
Janeiro, su nusileidimais pa
gal nustatytą maršrutą, i asku 
tinį kartą pakilo iš Fiorijano- 
polio, bet netrukus turėjo jieš 
koti vietos priverstinam nutū
pimui Jo priežastys dar neiš
aiškintos iš aerodromų ar
čiausia buvo Afonso Pena, i a 
suko į jį. Oras buvo bjaurus, 
smarkiai lijo. Aerodromo ta
kas buvo užimtas. Leidosi ki 
tas lėktuvas. Teko laukti ore 
kelias minutes. Beskraidant 
aplink «Convair» nusileido per 
žemai, užkliudė medžių viršū
nes. triskart apsivertė ir įs
meigė nosį į žemę.

Žuvo 21 asmuo Jų skaičiu
je yra daug žymių žmonių: 
senatorius Nereu Ramos, fed. 
dep. Leoberto Leal, S. Catari 
nos gub. Jorge Lacerda, Flo- 
rijanopolio dienraščio «O Es
tado» savininkas ir žurnalis
tas Sidney Nocetti, lėktuvo 
komandantas Licinio Correia 
Dias (skraidęs 26 060 valandų), 
kun Oswaldo Gomes Carado, 
gydytojas Dr. Paulo Bandeira 
ir José Carlos Serra, abudu 
PRP (buvusių inte ralistų) va 
dai ir kiti. Gyvi liko t k šeši. 
Jie visi sėdėjo paskutinėse 
sėdynėse Bet laimingiausi bu 
vo Pedro de Santos ir Elias 
Adaime: jiedu, prieš pat lėl^tu 
vui pakilsiant, atsisakė skris
ti ir savo vietas užleido ki
tiems. Už pirmąjį mirėdep. J. 
Lacerda, Santa Catarinos gu 
bernatorius, pasinaudojęs jo 
bilietu. Nelaimingiausiu skaito 
mas kun. Oswaldo Gomes: jis 
pavėlavo ir, visiems keleivi 
ams susėdus, jo vardas buvo ' 
išbrauktas iš sąrašo, bet ats
kubėjo ir Įsėdo paskutinę mi
nutę prieš lėktuvui pakilsiant.

Kita lėktuvo nelaimė ištiko 
Porto Alegre. Sekmadienį, per 
orininkystės vakaro Iškilmes,

(pabaigą 6 pusi.)

Lietuvos nacionalinė
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Sovietai tebevengia išleisti turistu i 
užsienius

Daugiau «turistinės laisvės» atskiroms respublikoms, tačiau 
vis dar menka turistų srovė iš Lietuvos. Per laisvuosius 

kraštus pervežama skobomis.

MUSŲ LIETUVA _____________________________ -

A. Tyruolis

Lietuvos Giria
Kvapas Lietuvos žaliųjų girių 

.Širdį guodžia ir smagiai svaigina.
Pušys, mėlynan dangun išnirę
Moja baltam, pleškančiam beržynui.

(Elta) «Lietuvos turistų gru
pė išvyko į Lenkiją ir Čekos 
lovakiją. Dalyvauja 40 asme
nų. Turistai aplankys Varšu
vą, Krokuvą, Zakopanę, Pra- 
gą ir kai kurias kitas vieto
ves». Tokias ir panašias žinu 
tęs perduoda kartais Vilniaus 
radijas. Apie čia minimą eks 
kursiją buvo pranešta gegu
žės 13 d. Bet tokių praneši
mų pasitaiko palyginamai la
bai retai Dėl to, kad ir patys 
turistai iš Lietuvos labai šykš 
čiai išleidžiami. Ir išleidžia
ma vis į «savus», satelitinius 
kraštus — arba į Balkanus ir 
šiaip jau tokius kraštus, kur 
galima kartais pamatyti didės 
nį skurdą, negu Lietuvoje.

Labai retas atsitikimas, kad 
Lietuvos turistams pavyksta 
išvykti j laisvųjų Vakarų kraš 
tus. Turis inius kandidatus 
smulkiai «išsijojus» leidžiama 
jiems dėtis į bendrąsias visa
sąjungines ekskursijas. Taip 
štai šiuo metu viena tokia so 
vietinių turistų grupė (kurio
je dalyvauja irtam tikrasskai 
čius asmenų iš Lietuvos) kur 
suoja laivu iš Pietų Sovietų 
Sąjungos per Balkanus ir Vi
duržemio jūrą į Vakarų Eu
ropą ir paskiau jau Baltijos 
jūra atgal į Sovietų Sąjungą. 
Patekti į tokią kelionę po Eu 
ropą Lietuvos žmogui ypač 
sunku. Turistų grupės tokius 
didelius nuotolius atlieka per 
palyginamai trumpą laiką. Fa 
vyzdžiui, turistiniu ekskursijų 
laivu «Gruzija», kuriuo plau
kia ir žmonių iš Lietuvos, a- 
not «‘kakarinės Maskvos» lai
kraščio su savo 7 0 keleivių 
Turkiją ir Graikiją perkeliaus 
per 4 dienas, Italiją ir Prancū 
ziją per 3 dienas ir keletą 
dienų pabus Belgijoje, užsuk 
dama ir į pasaulinę parodą 
Briuselyje. Visus vežama pas 
kubomis — ir vis lydint tam 
tikriems palydovams «ange
lams sargams“. kad tik nie
kas iš turistų nenuklystų į ne 
gerus kelius ir neatsimestų 
nuo visos grupės, kaiptaijau 
nekartą yra atsitikę.

Anksčiau turizmu į užsie
nius rūpindavosi perdėm Mas 
kvos visasąjunginis profesinių 
sąjungų centras, talkininkam 

jamas «Inturisto» ir kitų so
vietinių įstaigų. Dabar atski
roms respublikoms duoda dau 
giau laisvės, bet apribojimai, 
suvaržymai, nesumažėjo.

Keli įdomūs palyginimai:Iš 
visos Sovietų sąjungos kaip 
pranešė sovietinė spauda, šiais 
metais vyks į užsienį apie 
7.000 turistų kurie aplankys 
23 kraštus. Tuo tarpu iš už
sienio atvyko 1957 «festiva
lio» metais apie 500.00;) turis 
tų (įskaičius ir turistus iš «sa 
vųjų». satelitinių kraštų) Briu 
sėlio parodos komitetas aps
kaičiavo. kad parodos metu į 
Briuselį šiemet atvyks apie 30 
40 milijonų asmenų Gi iš vi
sos Sovietų Sąjungos laukia
ma vos tik 20 3i) tūkstančių. 
Kaip pranešė Kijevo radijas, 
iš didžiulės Ukrainos, turin
čios apie 40 milijonų gyvento 
jų, į Briuselį vyks tik apie 
500 ukrainiečių Galima sau į- 
sivaizduoti, koks turistų kon
tingentas gali tekti ! ietuvai. 
Keleivius Į Briuselį gabens du 
specialūs sovietų laivai, ku 
rie reguliariai kursuos tarp 
Sovietų Sąjungos ir Belgijos. 
Tokios turistinės grupės, žino 
ma, bus nuolatinėje priežiūro 
je. Kad nereiktų santykiauti 
su vakariečiais, sovietiniai tu 
ristai per naktį kiek galint tu 
rėš nakvoti.pačiuose laivuose 
ir tik dienos metu bus grupė 
mis vežiojami tam tikromis 
kryptimis.

Nors Maskva pastarais ke 
liais metais parodė daugiau 
susidomėjimo laisvaisiais Va
karais, turizmo į užsienius 
varžtų vis dar nesiruošia bent 
kiek jaučiamai atleisti

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

Miško burtą, tylų, paslaptingą, 
Ir krašte toliausiam dar suprasi - - 
Kaip tenai giria džiugiai suklinka, 
Kaip vėl ošia liūdesio gaidas ji.

* / '

Brangi giria' Į tave ne kartą 
Drebančiu, šventu jausmu žengiau jau, 
Širdžiai žodį netartą kad tartum.
Kad skausme maldytume! veikiau ją.

Tankiai Lietuvos giria kovoja, 
Gausiai lieja kraujo sulą.
Kai po beržu ąžuolu žaliuoju 
Karžygiai paparčių kapan gula.

z

Eina baltos, tyliosios mergaitės 
Švento Jono ramią, šviesią naktį, 
Kad surastų brangų girios kraitį, 
Ten paparčio žiedui ėmus degti.

Jos kaip baltos, tylios vaidilutės 
Neša girios aukuran tą žiedą.
Kario -- jo giria nebepabudins - - 
Gyvasties šventa ugnim nulietą.

,Kaip anksčiau, taip ir dabar 
tebesiekiama turizmą panau 
doti komunistinei, sovietinei 
propagandai. Maskvos «Lite 
raturnaja gazeta» bal. 8 d. tai 
pripažino atvirai: Girdi. į už
sienius savo laiku važinėjęs 
ir Majakovskis. bet jis neke 
liavęs tuščioms turistinėms 

pramogoms, jis važinėjęs kaip 
komunistas.. Sovietinis turiz
mas — tai labiau kontrolinės 
kelionės.

Retais atvejais vienam ki 
tam visai ištikimam Lietuvos 
komunistui leidžiama važinėti 
užs.eniuose ir ne grupėmis. 
Bet ir tuomet išleidžiama daž 
niausią tik — dviese. Net pa 
čioje Sovietų Sąjungoje tos 
taisyklės laikomasi. Štai Vii 
niaus «Tiesos» bendradarbiai 
S. Bistrickas ir V. Miniotas 
kuris laikas keliauja aplink 
Sovietų Sąjungą —lankydami 
vis pasienius. Dabar «Tieso
je» rašo jau iš Tolimųjų Rytų. 
Bet, kaip minėta, ir čia jiey- 
ra — dviese. Vienam Bištric- 
kui ir vienam Miniotui vargu 
ar būtų leidę taip pasieniais 
važinėti. Tokia jau sovietinė 
tvarka — vienas turi «saugo
ti» kitą.

1958 birželio 21 d.
Vis dėlto taip užsikarstyt 

geležinėmis užuolaidomis kaip 
Stalino laikais. Sovietų Sąjun 
ga dabar ir ateityje jau nebe
gali ir nebegalės Patsai gy
venimas privers Maskvą turis 
tinius varžtus ateityje dar 1 - 
biau atleisti.

8.000 ASMENŲ IŠ LIETUVOS 
IR UKRAINOS ŠIEMET PER

SIKĖLĖ Į LENKIJĄ

(E) Varšuvos radijas prine
šė, kad per pirmąjį šių metų 
ketvirtį 8.000 asmenų iš ■■ ie- 
tuvos ir Ukrainos persikėlė i 
Lenkiją ir čia buvo pasto ai 
apgyvendinti. 12 000 asm mų 
persikėlė į Lenkiją iš kitų co 
vietų valdomų kraštų (Balt * i 
dijos ir kt). Gi į priešingą nu- 
sę repatrijavo per tą laiką 
vos 126 asmenų.

Perkeldinimas vyksta eina i* 
Lenkijos-Sovietų Sąjungos re
patriacijos sutartim, kuri nu
mato galimumą lenkų kilm 
asmenims, gyvenantiems so
vietu valdomuose kraštuose, 
persikraustyti į Lenkiją I en- 
kų spaudos žiniomis taja su
tartim pasinaudojęs ir tam ti
kras skaičius neienkų asme
nų.Esą pastebėtina kad Chruš 
čiovas ypač žydams lengvai 
leidžiąs išvykti į Lenkiją Re 
to. buvę aptikti suklastoti kil
mės dokumentai (metrikos). 
I enkų tautybės asmuo atski
rais atvejais gali išsivežti su 
savim ir neienkų kilmės šei
mos narius

Nors šiandien ir Lenkijoje 
dar nėra laisvės (krantas te 
bevaldomas komunis-ų), bet 
gyvenantieji sovietų valdo
muose kraštuose tarp savęs 
kalba kad “prie Vyslos,, vk- 
tiek biskj geriau, tad ir sten
giasi repatrijuoti jei tik yra 
įmanoma.

IŠ LIETUVOS PERSIKELIA Į 
VAKARUS VIS DAUGIAU ŽMO

NIŲ

(E) Vokiečių radijo praneši 
mais iš Sovietų Sąjungos į Va 
karų Vokietiją atvyko 70 as
menų, jų tarpe kelios dešim
tys iš lietuves. / tlikę forma
lumus Friedlando pereinamo
je stovykloje, jie išvažinėjo 
pas savo gimines įvairiose Vo
kietijos vietovėse.

Šie repatriantai sovietinių 
įstaigų buvę pripažinti esą vo 
kiečių kilmės ir turį vokiečių 
pilietybę. Šitie 70 asmenys sa

(pabaiga 3 pusi)

Kaip gyvena lietuviai interiore.
(Iš Kandidato užrašų)

MIŠIOS ITAPETININGOJE

Birželio 7 dieną, šeštadienį; 
Itapetininga laukė lietuvių 
subuvimo, nes tai dienai a a. 
kun. Antano Ausenkos drau
gai, Salemai ir Basliai, buvo 
užprašę mišias už velionio 
sielą. Buvau pasižadėjęs at
vykti ir lietuviškai pagiedoti 
«Skubink prie Kryžiaus». To
dėl dar penktadienio rytą, sė 
dęs į džipą, kartu su žmona 
ir jauniausiu sūnum, pasilei
dau Itapetiningos link, dažnai 
sustodamas pakeliui esamuo
se miesteliuose aplankyti se
nus draugus DER darbininkų 
turmuose.

Itapetiningą pasiekėme jau 
vidurnaktyje Čia radome daug 
svečių. Iš S. Paulio buvo atvy 
kęs mūsų klebonas kun. Ra- 
gažinskas. aštuonios seselės 
prancišk tėtės. muzikos moky 
tuja Irena Adamavičiutė, vo- 
kietys vienuolis Dom Alberto, 
S Bento koležiaus vice - pre
feitas ir buvęs didelis a a 

kun. Antano Ausenkos drau 
gas. visa Ausenkų giminė - ve 
lionio tėvai, broliai ir sesuo 
Stasė Civinskienė. Mokyt dr. 
Salem ir Konstantas Baslius 
buvo pasiruošę priimti į nak 
vynę visus kas lik atvyks. 
Visų laukė1 vakarienė ir lo
vos visi beveik iki pat ryto 
vaišinomės ir šnekučiavomės 
su maloniais šeimininkais, jų 
šeimomis ir kitais svečiais. 
Tik seselės-nakvojo ligoninėj: 
jas išsivedė vienuolės - gai 
lestingosios sesers.

Šeštadienio rytą mišias lai 
kė kun Lom Alberto. Jam 
asistavo vietos klebonas kun. 
João ir svečias kun. P. Raga 
žinskas. Giedojo vietinis baž 
nyčios choras. Aš, muzikos 
mokytojai Irenai Adamavičiu 
tei fischarmonika palydint, 
pagiedojau «Skubink prie Kry 
žiaus • ir «Pieta Signori» Žmo 
nių buvo pilna bažnyčia. Jie 
visi susirinko pasimelsti už 
taip anksti dar pačioje iaunys 
tėję mirusį savo draugą ir 

sielų ganytoją.
Po pamaldų susirinkome 

pas Baslius pietų ir. susitarę 
sekmadienio rytą vykti pas 
tautiečius į Angatubą. vėl vi 
si nakvojome Itapetiningoje. 
Pasinaudodamas proga aplan 
kiau savo senus pažįstamus, 
su kuriais man teko dirbti 
Kelių tarnyboje ar susipažinti 
mieste. :

LIETU VIŠKI PLŪGAI

Itapetiningoje, prie R. Bar- 
bosos aikštės Rua Gen. Gli 
cerio, 538, savo namuose gy
vena p p. Buslių šeima. Kons 
tautinas Buslius ir D Apare
cida Buslienė, šeimininkai, 
turi du vaikus. Abudu gimna 
zistai. Yara, 14 metų mergai
tė. jau 4-toje klasėje. Kons 
tautinas Jr., 11 metų, dar tik 
pirmoje. Įdomu, kad ir motina, 
jaunoji Buslienė. nors daug 
darbo turi namie, vakarais 
lanko mokytojų paruošimo 
mokyklą - Escola Normai. 
Dar po metų bus mokytoja 
Konstantinas dirba ir veda 
savo dirbtuvės reikalus.

Kartu su jaunaisiais Basliais 

gyvena ir tėvai. Senis Buslius, 
kalvis iš Lietuvos, dar gana 
tvirtas. Pas sūnų, ūkio padar 
gų dirbtuvėje, jis jaučiasi la
bai gerai: dirba vežimus, ra 
tus, kala plūgus, visai tokius 
pačius kaip dirbdavo Lietuvo 
je. senutė padeda marčiai 
šeimininkauti, dažnai ja pava 
duoja virtuvėje. ,

Busliai turi daug draugų 
mieste ir apylinkėse. Jų na
mus dažnai lanko ūkininkai 
lietuviai, kai atvyksta miestan, 
su reikalais. Konstantino bro 
lis ir seserys gyvena S. Pau 
lyje. Viena Busliutė, rodos, iš 
Freguezia do «O», buvo atvy 
kusi ir kartu su visais daly
vavo pamaldose.

SEKMADIENIS KAIME

Netoli Angatubos yra du 
dideli lietuvių ūkiai - Vilkų 
ir Senvančių. Iš pradžių abi
dvi šeimos gyveno ir dirbo 
kartu. Jų ūkis vis didėjo, au
go hektarų ir gyvulių skai
čius. Vilkai ir Senvaičiai atsi 
dalino tik po Jono Vilko mir 
ties.

Sekmadienio rytą mes visi. 

kurie buvome atvykę iš São 
Paulio į Itapetiningą, p.p. Bu s 
liai ir dr. Salem su šeima 
sėdę į sanpauliškių autobusą 
nuvykome į Senvaičių ūk; 
čia radome jau belaukiančiai 
abidvi lietuviškas šeimas, abie 
jų ūkių darbininkus ir kolo 
nūs. Kun. P. Ragažinskas, kol' 
mes šnekučiavomės’ su šeimi 
ninkais ir grožėjomės mūsų 
tautiečio ūkiu, klausė išpažin 
čių. Netrukus, ten pat, impe.» 
vizuotoje koplyčioje, prasmė 
jo mišios. Giedojo sesei s. 
Visi kartu pagiedojom «Pul
kim ant kelių». Mus visus ga 
bė maldos nuotaika. Tokios iš 
kilmės, su mišiomis, išpazin 
tim ir pamokslu, Brazilijos 
kaime atrodo nepaprastos, di 
dingesnės negu mieste! Tokį 
malonumą lietuviams ir v eti 
niams čia -suteikdavo tik a a. 
kun. Antanas Ausenka.

(bus daugiau)
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COMITÊ PRÓ CANDIDATURA' DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÊ, 1052,

LAIŠKAS

Brangūs Brazilijos Lietuviai!

Atėjo laikas mums susivieny
ti labiau ir labiau. To reika 
lauja laikas ir mūsų reikalai: 
mūsų kolonijos amžius turi 
jau daugiau negu 30 metų, ir 
mūsų, senųjų eilės vis retėja. 
Tu ime vienytis, įtraukti sa
vo vaikus į lietuviškos kolo
nijos gyvenimą, kad naujoji- 
čia gimusi mūsų karta netap 
tų svetima savo tėvų Tėvynei, 
jų kalbai, kultūrai ir... paiiems 
tėvams!

Atvykome jieškoti laimės, 
o patyrėme daug vargo iki - 
vienas kitas - prasigyveno 
me. Dabar, mes lietuviai, čia 
turime gerą vardą. Mūsų pa
ramos jieško vietos politinės 
partijos. Per jas mes jau gali 
me mėginti pravesti savo žmo 
gų į São Paulio estado parla 
mentą reikia tik vieųybės, 
t ktii vienybės, Broliai Lietu 
via’, ir mus apvainikuos nau
jas laimėjimas!

Mūsų • kandidatas, Kazimie
ras Ambrozevičius, kiek aš 
jį pažįstu, neturi mirtinų prie 
šų, o mėgiamas ir kairiųjų ir 
dešiniųjų taigi, yra populia
rus visoje mūsų kolonijoje. 
Jo vardas nepiktžodžiaujamas 
ir braziliškoje visuomenėje. 
Todėl, tikiu kad, išrinkus jį į 
deputatus, jis bus uolus mū
sų užtarėjas Turiu viltį, kad 
mūsų kandidatas išeis laimė
toju. Tikrai eikime visi išvien! 
Tik visi balsuokime ir para
ginkime savo va kus ir kaimy 
nūs balsuoti už Kazimierą 
AmbrozeviČių !

Viso gero linkiu mūsų Kan
didatui ir Jums, Brangūs Tau 
tiečiai!

Alfonsas Macaitis.

LIETUVIAI SPORTININKAI.

Savų sporto klubų neturi
me nei São Paulyje nei Rio 
de Janeire. Visos sporto orga 
nizacijos buvo naturalizuotos 
dar karo pradžioje, pagal ty
čia šiam reikalui išleistus Įs
tatymus. Buvusi garsi ir galui 
ga Sporto Sąjunga «LITUÂ
NIA» bandė persiorganizuoti, 
bet - po Lietuvių Namų par
davimo - sužlugo, i ietuviai 
sportininkai São Paulyje pas
klido po visus sporto klūbus.

Šiuo metu, kaip praneša 
«Gazeta Esportiva* ir kiti lai 
kraščiai. garsiausių Brazilijos 
krepšinio komandų priešakyje 
stovi keli lietuviai. Valdemar 
RIatkaūskas. iš São Carlos 
Šiemet laimėjo 3raz!lijai Pietų 
Amerikos kampijonatą Chilė- 

. je. Pasirodė geriausiu Brazdi 
jos «nivô». Yra São Carlos te 
niso k’ūbo žaidikas, studijuoja 
Aukštojoj Kūno Kultūros mo
kykloje.

Bet pagrindinė ašis, anot 
spaudos atsiliepimų, yra JRad 
vilas Gorauskas, prekybininko 
Algirdo G. Gorausko sūnus 
(rua Costa Aguiar. 208 - Ipi-

(pabaiga iš 2 pusi.)

vo kelionės dokumentus bu
vę sutvarkę jau anksčiau (dar 
prie vokiečiu sovietų repą- • 
triacijos susitarimus), bet jų 
išvykimas, galimas dalykas, 
buvo pagreitintas ryšium su 
Bonnos-Maskvos susitarimais. 
Manoma, kad iš Lietuvos ne 
trukus atvyks didesni repa
triantų skaičiai. 

ranga - São Paulo), studentas, 
17 metų jaunuolis. Tietė klū- 
bo narys pasižymėjęs Flores 
tos krepšinio komandoje. «G. 
E.» birželio 1d. rašo:

«Praeitų metų čempijonatas 
išryškino vieną «pivô», kurio 
ateitis labai didelė Jį parų o 
šė Petras Genevičius, Flores 
tos treneris.
Radvilas, berniukas iš jaunių 
grupės, tapo vienas iš geriau 
šių Florestos žaidėjų. - Peiras 
Genevičius yra tas vietos 
spaudoje dažnai minimas «gar 
susis Pedroca» Jis treniruoja 
ir jaunesnįjį Gorauskiuką Mini 
dangą, kuris reikalui esant, 
jau pavaduoja Radvilą.

S. B.

—- Mūsų Stepas Žičkus, pla 
čiai pagarsėjęs Gigante de 
Memmel arba Klaipėdos Mil
žino vardu, daug kartų “ant 
menčių“ guldęs garsiausius 
imtininkus jau traukiami už 
praeities uždangos Už jos pa 
sitraukė ir Marijus Dantas sa 
vo laiku S. Paulyje buvęs d is 
ko ir kūjo mėtymo čemnijo- 
nas. Už jos pasitraukė ir visi 
kiti senieji sportininkai lie
tuviai.

DĖDĖS KAZIMIERO
R A D I J AS...

— T i Bent Churrasco!- 'nt 
Central do Frasil linijos kelei 
vinis traukinys įvažiavo Į pre 
kinį ir toje nelaimėje - žu
vo... 40 jaučių! Apylinkių gy
ventojai tuoj subėgo į nelai
mės vietą. Bet, šį kartą, vie 
toj raudų prie geležinkelio 
per visą naktį liepsnojo lau 
žai. čirškėjo ir kvepėjo keps 
niai...

— Girtuok'hi ? - Europoje 
vyno gamintojai pagamina kas 
met po 13 5 bili’onų litrų vy 
no Daugiausiai pagamina 
Prancūzija ir Italija. Bet va
dinamo «stalo vyno» prancū 
zai dar nusiperka ir Brazili
joj Vyno bonka pietums ten 
ya būtinas priedas, kaip pas 
mus bananai...

— Akli ir Kurti... yra pilie 
Čiai, kaip ir visi kiti Jų švie 
timui ir auklėjimui vyriausy
bės skiria daug n Ii jonų Vi
sur steigiami y a tingi institu 
tai Aklieji mokomi pagal Erai 
lės metodus: sk»it« braukyda 
mi pirštais per lentelėse išrai 
žytus tekstus. Kurtiems garai 
narai įvairūs klausymo apara 
tai. Šiemet Brazilijoj, per vi
suotinus rinkimus, balsuos ir 
aklieji. Balsavimo kortelės, 
ceduios. jiems bus pagamintos 
braziliškai, kad - palietę pirš 
tais - galėtų perskaityti kan
didatų vardus.

— SSSR Priešai? - Trečiąjį 
rusų «sputniką» užpuolė mi- 
krometeoritai Smarkiausias tų 
erdvės dulkių lietus ant jo 
krito gegužės 16 tą ir 17 tą 
«Hputniko» priešai - maži, tik 
5 mikrų diametro klajūnai, 
skrendu, per erdves po 30-40 
km. per sekundę. Pavojingi, 
anot prof V. Fedynskio, tik
tai stambesnieji mikrometeori 
tai sveriantieji apie vieną 
gramą Jie ealėtų pramušti 
metalinį«sputniko» šarvą Apie 
rusiško mėnulio visas nelai
mes pranešinėja tyčia šiam 
reikalui jame įtaisyti radijo 
siųstuvai.

Leonardas Andriekus 

'laumes
Sako, laumės dailiai verpia, dailiai audžia, 
Našlaitėli, pamirštą laukuos, aprėdo
Ir lopšinėj apdainuoja graudžiai, graudžiai 
Velnio pavogtą per Jonines
Paparčio žiedą.

Tik neaišku, kur jos gulė, kur jos kėlė. 
Kai, nemigus lig aušros, motulė verpė - - 
Neatėjo, nepadėjo, nepasupo man lopšelio, 
Draskant žiemiui naktimis 
Nuo stogo kerpes.

Jos, matyti, pačios triūsė, pačios puošės. 
Susimetusios būriais ant upės kranto - - 
Laumių padermė, ]yg skambanti beržyne tošis. 
Šiaurės vėjo, mano verksmo
Išsigando.

Užpraei-— i ik JxPc ?—- Skir i - n r ne? - Advoka t 
tas Nebon Carne.iro, žinomas 
divorsistų lyderis I io de Ja
neire, kandidatuoja į Federa 
linio Distrito depu atus Už jį 
balsuos, aišku, visi vedusieji, 
k re nori p nuskirti Tai bus 
rijiškių pasisakymas: už ar 
prieš perskyrų įstatymo priė 
mimą ?

Viskas Tv~rkoj! . Vaka
riečių laikraščiai paskelbė 
žinutę, kad Malenkov ir Sus
lov jau nužudyti, kad Bulga 
nin dingo be žinios. Maskvo 
je jų nėra ir užsienių žurna
listai senai jų nemato Visi 
įtarinėjo Chruščevą juos nužu 
džius, kad nesipainiotų ant 
kelio Chruščevas neiškentė 
ir, per karalienės Elzbietos 
metinių puotą, Britų Ambaša 
doj Maskvoje, pareiškė kad 
maršalas Bulganin sunkiai 
serga, jam padaryta operacija 
ir dabar pamažu taisosi, o 
Suslov maudosi Juodmarėse. 
«Jeigu jūs nuvyktumėt į Kry 
mą galėtumėt su juo pasimau 
dyti» - aiškino užsienių žur
nalistams Gi Malenkovą gale 
šią pamatyti jo valdomoj Elek 
tros Centralinėj. Kažkas pri
minė gandus, kad Malenkov 
buvęs suželtas pėr vieną me 
džioklę, tai Chruščevas atsa 
kė: «Buvęs ministrų tarybos 
pirmininkas Malenkov medžio 
ti nemėgo. Ir nemedžiodavo 
Beto, dabar ne medžioklių se 
zonas Galite pranešti savo 
laikraščiams, kad Malenkov 
gyvas ir sveikas»... Bet Chruš 
čev jau senai jo nematąs. 

tos savaitės pradžioje, suge
dus trims motorams .Argenti 
nos keturmotoris lėktuvas, 
betupiant Ilba Grande saloje, 
sudužo ir užsidegė Paaiškė 
jus, kad. apart keleiviu jis 
vežė ir radijoaktyvių medžią 
gų siuntą kilo baimė kad jų 
spinduliai gali užnuodyti pla
čias apylinkes Salos gy- e n to 
jus ir žvejus, ypač tuos kurie 
buvo nubėgę į nelaimės vietą 
ir čiuv i ėjo sudužusio lėktuvo 
skeveldras, apėmė panika 
Bet, valdžios pasiųsta Brazdi 
jos Atominės Energijos Komi 
sija, ištyrė , ir jos vadas moks 
lininkas dr. Borisas Cimbleris 
paskelbė kad to siuntinio tu 
rinj sudarė tik radijoaktyvus 
jodas ?31. Jis buvo įpakuotas 
švininėje dėžėje ir nesudarė 
jokio pavojaus keleiviams, 
nei salos gyventojams Ne 
būtų pavojaus ir tuo atveju, 
jeigu lėktuvui dūžtant - dė 
žė būtų trūkusi nes «jodas 
131» yra vadinami radijoizoto 
pai. naudojami ligonių gydy
mui. iš tolo nepavojingi. Jie 
gali padaryti žalos tik būnant 
sąlytyje arba kontakte per 
ilgesni laiką ..

— Epidemija? - Sklinda ži
nios, kad vėl graso gripas. 
Pati pikčiausia gripo epidemi 
ja buvo «ispaniškas gripas». 
Jis nusiaubė Europą i917 m. 
Po Antrojo Pasaulinio karo 
visą pasaulį kankino «kore;a 
na», paskui «azijatika» o da
bar laukiama «argentinos»... 
Bet Sveikatos Ministerija pra 

neša, kad jau pasiruošu.>i j j. 
nugalėti, kai tik pasirodys

— Esquistosscmose. . Tai ii 
gas ir nesuprantamas ligos 
vardas. Nepažįstama ir pati 
liga, kuri, pažvelgus į ligoni, 
atrodo panaši į mažakraujys
tę ir geltligę. Jos gemalus, 
mikrobus, platina sraigės Ta 
tekę į žmogaus kūną jie įsis 
kverbia į kraujotakos indus 
ir keliauja į vidurius. Esquis 
tossomose suserga dažniau
siai vaikai bebraidydami po 
balas ir nešvarius upelius 
Užsimaudydami, gerdami van 
denį iš balų.. “Adolfo Lutzo“ 
Institutas. S. Paulyje, tyrinėja 
šios ligos požymius, simpto
mus ir būdus nuo jos apsisau 
goti Ypač daug ta liga ser
gančių, net 611, rasta Tatuapė. 
rajone čia dena uralizuoj mi 
visi užteršti vandenys, prini- 
lant į upelius, balas ir suli
nius petrolio, kad jų vanduo 
nebūtų naudojamas

— Geltonasis Tvanas! - Šie 
met sukako 50 metų nuo ja
ponų imigracijos pradžios į 
Braziliją. Japonų ateivių, kar 
tu su čia gimusiais japoniu
kais, priskaitoma jau keli 
šimtai tūkstančiu Jie turi 
savo kooperatyvus, bankus sa 
vo maldyklas kūltūrire- orga 
nizacijas, spaudą ir - jų kil 
mės - deputatų Skaitlingiau 
si japonų sambūriai susitelkė 
S. Paulio. Faranos ir Amązo 
nių estaduose. Dvi naujos di
delės janonų žemdirbių kolo 
nijos telkiasi prie Ferro upės 
Matogrosse Kai kur, kaip 
Marilios apylinkėse, S, Paulio 
estade, jų taip tiršta kad vie 
tinės įstaigos, savo skelbimuo 
se, yra priverstos vartoti ir 
japonų kalbą Dabar visoje 
Brazilijoje vyksta sukaktuvių 
iškilmės Kai kur jos tikrai 
didingos. į tas iškilmes atvy
ko ir Japonijos karalaitis Mi 
kasa su daug aukštų valdiniu 
kų, menininkų ir mokslo vyrų.

— K?ro Akademija. - Norin 
tieji stoti į Academia Militar, 
eiliniai kariai ir civiliai, turi 
paduoti prašymą AMAN Ko- 
mandantui, tik spalio mėne
sį. Reikalaujama, kad būtų 
čia gimę, nevedę, nejaunesni 
17 kos ir nesenesni 23 metų.

— Kavos Mėgėjai. - Vokie
čiai seniau gerdavo juodą ir 
karčią kavą. Mūsų lietuviška 
kava būdavo atskiedžiama pie 
nu ir gerai pasaldinama, kar
tais su sacharinu, kai cukraus 
trūkdavo Pati kava buvo pa 
gruzdinti] miežių ąžuolo gi
lių, kaštanų ir cukorijos miš* 
nys Išgerdavcm kavą, suval 
gydavom ir jos tirščius... Gry 
nų kavapupių kava buvo re
tenybė Ją gerdavo tik vokie 
čiai juodą ir karčią Brtper 
karą kavos vartojimas suma 
žėjo ir Vokietijoje. Ir vokie
čiai ėmė naudoti visokius mi 
šinius, ersatzus. . Taip darė 
ir ankstyvam pokariniam lai
kotarpyje. Tik gerėjant gyve 
nimo sąlygoms vokiečiai vėl 
pradėjo gerti jų mėgiamą gry
nų kavapupių kavą. Jos var
tojimas sparčiai kyla, nes 1950 
metais Vokietija importavo 
tik 423.600 kavos maišų, 1953 
metais 1.271.300, gi pernai, 
1957, jau 2.563 715 maišus. Tre 
čią tos kavos dalį perkasi 
Brazilijoj. Dabar kavapupių 
kilas Vokietijoj kainuoja nuo 
16 iki 20 markių, arba Cr,$ 
512,-0 - 640.00.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»
«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:
Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navicką

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118
São Paulo.

JAUNIMO POSĖDISIŠVENTĖS 
REIKALU

Birželio 8 klebonijoje posė
džiavo vilų jaunimo atsto ai 
Posėdžiautojai nutarė Jauni 
mo Šventę, kaip ir praėju
siais metais rengti bendromis 
jėgomis.

Šiemetinė šventė įvyks 
piūčio 3 d. 9 vai. Šventos mi
šios ir Bendra KomunijaL Pa
maldose jaunimas dalyvaus 
organizuotai. Po to bus jauni
mo pobūvis su bendrais^ pus
ryčiais.

Popietinės programos pa
grindą sudarys p. H. Mošins- 
kienės specialiai šventei pa
rašyta piešė “Joninių Ugnys”. 
Vaidinime bus gausu tautinių 
šokių ir dainų kas duoda pro 
gos dalyvauti didesniam jau
nimo skaičiui. Po programos 
bus pasilinksminimas. Jauni
mui, kurs atvyks i šventę iš 
ryto, įėjimas į visus šventės 
parengimus bus| nemokamas. 
Šventės pelnas, proporcingai 
išplatintų pakvietimų skaičiui 
bus paskirstytas tarp visų jau 
nimo vienetų. Posėdyje daly
vavo: Seno Malūno,Tautu Par
ko, Anastazijos, Bom Retiro ir 
Vila Zelinos atstovai. Jaunimo 
atstovai prašo visus jaunimą 
ir senimą rugpjūčio 3 rezer
vuoti jaunimo šventei. Sekan
tis atstovų posėdis Įvyks lie
pos 6, 2 vai. p. p. Vila Žoli
noje. _

KUKLIAI BET ĮSPŪDINGAI 
PRISIMINĖ IŠTREMTU

Birželio 14, 7 vai. vakare 
kum J. Šeškevičius aukojo šv. 
mišias už gyvus ir žuvusius 
ištremtuosius ir pasakė mo
mentui skirtą pamokslą. Mišių 
metu giedojo L.K B. Choras, 
vargonais grojo p. Liudas Ra- 
lickas, p.p. Stočkai iš Tautų 
Parko duetu sugiedojo -.«Ne
apleiski mūsų, Motinėle». Gies 
mę duetui pritaikė ir paruošė 
mok. St. Jurevičius. Po .Mišių 
choras įspūdingai atgiedojo 
“libera”, sekė nakties šviesų 
procesija bei vainikų padėji
mas prie simbolinio partiza
no kapo. Čia į susirinkusius 
žodį tarė p. Valavičius Vaini 
kus padėjo Moksleiviai Atei
tininkai Bom Retiro 'i autų 
Parko ir Anastazijos jaunimas. 
Susitelkimo valandėlę, kurią 
sudarė maldų, giesmių ir de
klamacijų pynė, išpildė lietu
viškos mokyklos mokiniai ir 
visų vilų jaunimas. (Gaila, šį 
kartą teko pasigesti Seno Ma
lūno atstovų). Jaunimui talki
ninkavo Vila Zelinoje mokyto 
jos ir ateitininkų vadai, Bom 
Retire p. Remenčius ir p. Ra 
liekas, Anastazijoje p. Kubi
liūnas Tautu Parke p Jurevi 
čius. Minėjimas padarė vi
siems gilų įspūdį ir davė pro
gos pasimelsti už negando iš
tiktus brolius.

NAUJAS ATEITININKŲ ŽIDI- 
. NYS

Birželio 8 dieną Vila Anas- 
t zijos lietuvių mokyklos pa
talpose Įvyko tos apylinkės 

moksleivių susirinkimas. Susi
rinkusios moksleivės suorga
nizavo ateitininkišką vienetą 
ir savo valdybon išrinko: Pir
mininke — Genovaitę Svinkū- 
naitę, vice-pir. Ireną Saldytę 
ir sekretorę^Gražiną Kubiliū- 
naitę. Būreli globoti maloniai 
sutiko p. mok. Kubiliūnas. Be 
globėjo susirinkime dalyvavo 
kun, J Šeškevičius ir p. -M- 
Vinkšnaitienė. Būrelis turi 10 
nariu Per šį trumpą laiką jis 
jau dalyvavo organizuotai liūd 
nujų birželio Įvykių minėjime 
ir atsiuntė savo atstovus. į| jau 
nimo posėdį

AT E IT) NI i KŲ SUSI RINKI
MAS
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Pirmasis pagal naują darbo 
planą Įvyko praėjusį sekma
dienį Susirinkimą pravedė p 
Vinkšnaitienės vadovaujamas 
vyresniųjų mergaičių’ būrelis. 
Liucija juodelytė skaitė iefe- 
ratą apie ear jos Garbinimą 
Lietuvoje Susirinkimui pirmi
ninkavo Silvija 1 ogųslauskai 
tė sekretoriavo Dalia Valei- 
kaitė Meninėje dalyje mergai 
tės gražiai padainavo pora 
dainelių ir visus gražiai pa
linksmino prisiminimais, iš bu 
vusio pikninko

i o susirinkimo Įvyko, dėl 
artėjančių egzaminų grėsmės, 
anksti pasibaigęs pasilinksmi 
nimas.

Būreliams buvo paskelbtas 
konkursas kurs būrelis pir
miausia atsilygins už «Ateitį» 
ir užsimokės nario mokestį, 
laimės nemokamą kel onę Į 
tanios. Sekantį susirinkimą 
praves p. A. Vinkšnaičio ir A. 
Stonio vadovaujamas berniu
kų būrelis I iepos 4 būrelis 
šaukia savo susirinkimą.

JAUNIM O SUSI PAŽINIM UI

Programa ir šokiai bus ren
giami 1 ienos 6 dieną V. Zeli
nos mokykloje Tokį popietį 
rengti nutarė jaunimo atsto
vai, kad at kirų vilu munimos 
turėtų progos sūsipažinti už- 
mėgsti draugiškumo ryšius ir 
su didesniu entuziazmu reng
tųsi jaunimo šven ei. Popiečio 
programai, kiekviena vila pa
žadėjo po vieną numeri. Lie
pos šeštoji yra pirmasis atos
togų sekmadienis todėl tiki
masi. kad jaunimas gausiai'su 
sirinks.

— Stud. Vygaudas Navickas 
pažadėjo nupiešti dekoraciją 
«Joninių Ugnims». Vygandas 
Makense Universitete stiidijuo 
ja inžineriją, yra vieno vyrės 
niųju berni ką būrelio pirmi
ninku ir savo meniniais nabu 
mais jau ne kartą praturt no 
jaunimo parengimus.

— Julija Šimonytė mokins 
tautinius šokius V. Anastazi
jos mergaites.

— Ateitininkų Choro vado 
vė mok. E Kilčiauskaiiė ne
žiūrint padaugėjusių darbų sa 
ryšyje su mokyklose vykstam 
čiais egzaminais, jau pradėjo 
rengti dainas jaunimo šventei.

A. Tyruolis

Baltijai
Kodėl tu taip liūdnai, grai din -a' oši, 
Tu mano jūra, man širdy! graudingą?
Tave gintarai kaip mergaitę puoš a, 
Tau amžių pasaka ten jų pririnko.

Tie tavo žėrintys karoliai spir.di 
Kaip šv Jono ugnys man į veidą, 
Bet tavo negande jie byią. krinta 
Vėl į bangų griausmingą, šiurpu aidą.

Kada klausysimos vėl ramaus, svajingo 
Šnerėjimo tavų bangų vakarių, 
Kai jos nuščiūva jau. perdien Įbingę, 
Ir saulė liūdnąjį sudievu taria?

— Tautų Parko ir Bom re- 
tiro jaunimas tikisi padidinti 
savo chorus, tuo tikslu bus 
lankomasi į namus ir verbuo
jami nauji choristai

— Akordijonų orkestras 
«Vyt's» prasidėjus atostogoms 
s u i n t e n s y v i n s s a v o r e p e i i c i j a s. 
Orkestras be jaunimo šven
tes dar dalyvauju tain pat 
Darnius ir .Girėno minėjime 
liepos 2b Mokoje. ' Orkestrui 
visą laiką nuo Įsisteigimo die 
nos vadovauja konservatori
jos stud Žanetė "uukštytė.

LINKSMIAU
— Mark Twain pasižymėjo 

gyvu sąmojumi Kartą jis ėjo 
su kitu rašytoju Bakeliui jie
du pamatė namą prie kurio 
buvo prikalta garbės Įrašo 
lenta.

Kažin, ką įrašys prie ma 
no namo, kai aš numirsiu? — 
pratarė Twaino bičiulis.

Twainas gi atsiliepė:
— adės užrašą: «Išnucmuo 

jamas Butas».

-- Amerikoje, didelis, vieno

D> grožio saliono durininko pu.-' 
bangiškumas. įšaukė policijos 
dėmesį Reikalą ištyrus pasi
rodė, kad durininkas niekur 
Įstatymams nebuvo prasižen
gęs, jis ekonominio;, gerbūvio 
buvo pasiekęsmokėdamas įtik 
ti turtingoms ponioms -- sa
liono klijentėms. Štai jo «sui 
generis sistema»: - Ponioms 
ateinam: jis sakydavo: labas 
Rytas mano ponia»! Tačiau ;- 
Seimmt «plokštelė» jau kita ir 
be abejo galantiška: «Ligi pa 
simatyu o p< nele»’..

TO BETRUKO ...

Prieš kurį laiką pagal ži 
nias iš Tokio įvyko sekantis 
kurijoząs: Penkiasdešimts mer 
ginų grasino nusižudimu jei jų 
mokyklos kirpimo ir siuvimo 
mokyto r s nebus pakeistas ki 
tu. Anot ų jis nusimanas apie 
kimonų siuvimą, tačiau girdi, 
nieko neišmanąs apie vaka
rietiškus drabužius bei madas.

SUSIPYKO ...

Youngstowno Polio ja paste 
bėjo kad vyras važiuoja sė 
dėdamas ant automobilio sto 
go. Kai sulaikę pradėjo jį tar 
dyti, vyras pasiaiškino:

— Aš ir mano žmona susi- 
pykome ir ji n‘leidžia man va 
žinoti automobiliu kartu su 
ja...

(G. Papini Malda į' Kristų)
Išalkusis įsivaizduoja, kad 

ieško duonos ir Tavęs alksta, 
ištroškęs mano, kad nori vau 
c ens. o jis Tavęs trokšta, li
guistas svajoja apie sveikatą, 
o tuo tarpu joliga Tavęs sto 
Fa „Jie šaukias. Tavęs nežino 
darni, kad Tavęs šaukiasi ir 
jų. šauksmas yrą neapsako-, 
inai skausmingesnisjitž mūsų.

ANTANAS ŠABLEVIČIUS,

sūnus Antano ir Kamilijos 
Šablevičių, baigė «Contabili- 
dades» mokslą. Aptanas gra
žiai kalba lietuviškai ir kartu 
su savo tėveliais gyvena Vila 
dos Remedios. Jaunam prote 
sionalui linkime sėkmingo 
darbo.
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Pantu K i i H c a į
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
, VIENINTÈLÈ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

il. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmi;-,
III. Speciali “Cafė Seleto” programa visiems!

/ PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku j 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 Postal 403. São Paulo

Galima gauti naujų lietuvišku plokštelių!

feâ' <• -Í k'f Cm Aprimtos & Čia.
5 PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM PC S, 1 - V. ZELINA gg

SÃO PAULO - Telefone 63 5915
g VISUOMET RAS! SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI B 
® NAUJANYBIŲ •
s® L

Geležies reikmenų., dažų, lėkščių, aluminiu indų, 
' įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokšteliu ir t t 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

m Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA*r ISSIMOK ĖJIMUI. H
SY Prie »at autebuso Nr. 93'sustojimo vietos. S J R
6 aHMnHmMBHMHlHMfld1

Rdii iu j»!*® m c !itiimttitttfcini!fliiiiiiiiiiiiiimiiiim>miítiiiítiiiiniiiii iimin -ihifinm-iii *hhhi = =e #
i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 
i IRMÃOS BAUŽYS Į
B Registravo ne C R C. »ob o n.® 55* ar

i Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
i Telefone 63-6005 =

f Abertura» de firmas
| Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
I' Contrat. na Junta Comercial 
g Diktat, na Junta Comercial 
f Escritas Fiscais
| Escritas Comerciais
i HORÁRIO das

Contratos de locação |
Cartas de Fiança |
Requerimentos
Balanços į
Alvarás diversos ®
Seguros de Fogo e į
Seguros de acidentes»
às 19 horas. I

f’W'lll CDFWUtWWHtVB'Utll ItfW-ttllWHIstlvWiaiiViUiWWWWmiilKS «Wí gmunwirun gilti

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos 
indų ir k it*, reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA
Maaeiras em gerai

Kiekvienų sekmadieni prie 
bažnyčios pa,s spaudo- platin 
tojų gali m a g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

gUMSBSMB
- LAPOS lietuviams urane 

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

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

Bendradarbiauk jojt 
pranešdamas visas naujienai 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interforo.

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone*. 52-0229 
Enderêço Telegráfico: «CA B I UN A >

Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Es.tado de Minas Gerais

vairių geležinių daiktų, indu bei uaroo įrankių 
n.muvė tiktai pas

:’.x

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMÃO/ 'CAKKIEKI m,
Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

H na Dino Bueno, 795 a 835 
nes: 51 4919 e 51 2223

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

nu vykioj r imujco
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo k< kybe ir kaina
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Choro nariams rėmėjams

L. K. Bendruomenės choro 
Valdyba praneša, kad neturi 
galimybės (nei žmonių, nei 
laiko), visų rėmėjų aplankyti 
ir įteikti pakvietimus į ruošia 
mą 21 d. birželio vakarą Vila 
Zelinoje. Choro rėmėjai vaka 
ran prašomi atvykti ir be pa 
kvietimų. Prie ' įėjimo jie bus 
įteikti.

SUSIPAŽINK1M SU BENDRUO 
MENE

Birželio 22 dieną per Radio 
Difusora «Tėvynės Garsų» lai 
ku kalbės p St Remenčius 
tema «Užsienio Lietuvis P.L B. 
Narys». Tą pačią dieną per 
Kultūrinį Radio Pusvalandį 
bendruomenės reikalu kalbės 
Dr. E. Draugelis.

— Lietuvių Kultūros Drau
gijos valdyba šaukia visuoti
nį narių susirinkimą birželio 
m. 22 d, 16 vai Mokoje

SIDABRINIS KUNIGYSTES
J U B I L É J U S

Birželio mėn 11 d., kun. 
Daktaras Antanas Milius atšl 
ventė 25 metų kunigystės ju 
bilėjų kukliai, niekeno nepas 
tebėtas.

Jubiliatas gimė 14-4-1207 
Seirijų parapijoj. Mokėsi Aly 
taus gimnazijoj 19’7 metais 
įstojo į Vilkaviškio kunigų sę 
minariją. kurią baigęs 11 d 
birželio 1933 metais įšventina 
mas kunigu Kur; laiką su 
pasisekimu, darbavosi Prienų

(pabaiga iš 1 pusi.)

kuriose dalvvavo ir Urugva
jaus lakūnai, vienas «teco-te 
co», berodydamas akrobatiš 
kus numerius, nukrito ir sudu 
žo Jo įgula instruktoriaus 
Fernando Franęechi, 19 metų, 
ir mokinys Roberto Padilba, 
17 metų, užsimušė. 

Dr. AYRTQN LORENA . '
Dr. VICTOR AUSE-NKA 

Advocacia ;

atlieka yisüs 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:ODh2

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a mangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus. į ■ ■

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

paštu 2-3 savaitės. v*
’ * Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.

* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami, čia
Gavėjas nieko neturi mokėti. . .

. * Siuntiniai pilnai apdrausti žuvus grąžiname pinigus 
arba pašiunčiame naują.

Kreipkitės pas:.
Jonas Valavičius, R Pe Bened de Camargo. 698. Penha
Al. Bogūslauskaš, R. F Ant. de Guadalupe. ,14. V. Zelma 
Rašykite: Caixa postal 403 — São .Paulo.

•?.. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ~ ?7 ?
m u mu !!■—i iwniin—guiiiihbibbb—8iiwn>inMMniinwinnwiwr>'i tnii i Tl' 1 rii™"-——t-^—rrriiiriiiiniin^MiiiiwTTnY—w—brimi ą—miy iiwnu mjuhim .•

parapijoj. Būdamas gabus mo 
ksle nepasitenkina seminari
jos studijomis, išvyksta moks 
lūs pagilinti į Šveicariją. į 
Friburgo universitetą Baigia 
įsigydamas teologijos daktaro 
laipsnį magna cum Įaudė Vys 
kupo pakviestas profesoriauja 
Vilkaviškio kunigų seminari
joj. Okupavus Lietuvą bolše 
vikaras seminarija likviduoja 
ma, profesorai išsiskirsto po 
įvairias vyskupijos parapijas 
Kun. dr. A Milius vikarauja 
Keturvalakiuos Vokiečių oku 
ei jos metu uoliai kapelionauja 
Alytaus mokytojų seminarijoj 
Vėl rusams veržiantis i Lietu 
vą 1944 metais su kitais pabė 
geliais persikelia į Vokietiją. 
Įsikūrus Eiclistadt lietuvių 
gimnazijai ten kapelionauja 
ir mokytojauja Vėliau neesant 
galimybės grįžti Lietuvon, ęmi 
gruojá į P Ameriką. .Kurį lai 
ką gyveno Argentinoje, pas
kiau persikelia i Braziliją ir 
apsistoja São Paulo mieste. 
Čia gyvendamas bendradar
biauja įvairiose parapijose. 
Visada punktualus visada uo 
lūs ir žmonių mėgiamas klaii 
sykioje Dabartiniu metu ausi 
gyvena Camilopolis parapijo
je, kur darbuojasi kartu su 
vietos klebonu Kanauninku Jo 
nu Kardautkn

Tepadeda nkščiausias dar 
ilgai darbuotis Kristaus vyny 
ne ir sulaukt0 auksinio kuni
gystės jabilejaus

LOTERIJA ATIDĖTA

Maldos ’ paštalavimo Val
dyba praneša, kad loterijos 
bilietų (rifų) traukimas nukel 
tas į liepos mėnesio 27 dieną. 
(Anksčiau negauta, salės) 4 
vai. p p po loteri os bus su
vaidinta drama ir- parodytas 
filmas iš lietuviško gyvenimo, 
ir kic Visi kviečiami, skaitlin
gai dalyvauti Pelnas skirtas 
antrojo vitražo apmokėjimui.

•— Prof. A Stonis bendruo
menės, reikalais praėjusį an
tradieni laukėsi R. tĮeVJaneire.

GERŲ PRAMOGŲ NEDAŽNAI PASITAIKO O JŲ VISI LAUKIA, BET uiS? 

LAUKTI NEREIKĖS, NES BIRŽELIO M. 21 D VILA ZELINOJE, GIMNAZIJOS 
SALĖJE LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORAS RUOŠIA? BEVEIK. ŠVENTO JONO 

IŠVAKARĖSE, LINKSMĄ DAINOS, ' MUZIKOS IR ŠOKIŲ

NIEKO NEDELSIANT APSIRŪPINKITE PAKVIETIMAIS PAS CHORISTUS, 
VITO BARE IR KITUS PLATINTOJUS

Gros jau žinomas savo švelnia muzika, Antonio Siminiato,,orkestras

MOINHO VELHO LIETUVIŲ 
D Ė MES I U i

Birželio m. 22 d 11 vai. vie 
tos parapijos bažnyčioje kun. 
J, Šeškevičius laikys šv. mi
šias apylinkės lietuviams 2 
vai. po piet šaukiams visų lie 
tuvių susirinkimas Tėvo Mi-. 
kalausko vardo mokykloje, 
rua, Abauna, 36 Bus svarsto
mi svarbūs reikalai. ; Prašomi 
visi lietuviai susirink me da
lyvauti.

Tėvų Komitetas

DARIAUS. GIRĖNO IR IŠEIVIO 
DIENOS MINĖJIMĄ

Šiais metais rengia Organi
zacinis Lietuvių Bendruome
nės Komitetas liepos 20 dieną 
Mokos lietuvių mokykloje Mi 
Dėjimui numatyta įdomi pro
grama kuri tikimasi paten
kins visus tsilankiusius

— Mokytoja H. Mošinskie- 
nė Dariaus ir Girėno minėji
mu ruošia poezijos montažą 
«Sakalu Belaukiant».

— L. K. Bendruomenė.s'Cho 
rąs nažadėjo dalyvauti meni 
nėj Deivio dienos programo
je. Maestro F. Girdauskas, 
kuris vado vau jatfWiorui taip 
pat sutiko akompanuoti pro
gramoje dalyvaujantiems dai
nininkams.

—- liet, Kat. Moterų Drau
gijos surinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 22 d birželio, 
4 vai po piet, V'lą Zelinoie. 
mokyklos patalpose Kadangi 
bus svarbūs reikalai svarsto 
mi, tai visos narės prašomos 
atvykti.

— dyap-’nnmn-. '.Ąnn<? A ėf»Į. 
nanti antradienį Joninių šven 
tė. Lietuvoje ši šventė būdavo 
iškilmingai švenčiama ’š vaka 
ro kurdavo, laužus, eidavo ieš 
ko'ti paparčio žiedo ir t.t «M.- 
L.» savo rėmėjų ir skaitytojų 
tarpe turi nemaža Jonų: Jaku 
tį. Antanaitį, Paukšti Valavi- 
<• u. raikaūską, Aagdžiū. Bu 
roo-a kan. Kardanską ir kitus. 
Visiems laimingų metų linkime.

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal- 
I pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 

UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleįs'i. Kad. tai įvykdžius. I iet. 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.

' EJCKiBTŲlRII'O CONTAE1L ' 
NÀ7CIMÉNTO ? .?.

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

Atlieka firmų atf(m«y4)us, perleidimus, komercines 
ir .industrial i nes apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Juridinis Departamentas N-ejudomo. torto pardavimas 
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina - Tel 63-2767 - S. Paulo

Visa eilė pasižymėjusių 
mūsų kolonijos visuomeninkų 
sutiko būti statomi kandida
tais į B. Liet. Bendruomenės 
Tarybą. ■ . .. .

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Vila Zelinoje: Jonas 
Butkus su Helena Labuckaitė, 
N’odesto Ramoni Junior su 
Josėfa Batista Hipolito. ;

PAMALDOS

Šį sekmadienį 11 vai. Šv. 
Vicento Pauiiečio bažnyčioje 
pamaldos Moinho Velho lie
tuviams.

— 4 vai. p.p. Guaianases 
bažnyčioje pamaldo; ir vely
kinė komunija guaianases ir 
Itaųueros apylinkių lietuviams.

D É K O J A

Visiems daly Gausiems mūsų 
milines motinos, uošvės, ir 
senutės
A.A. Katarinos Tim išaukie aė; 
laidotuvėse ir pareiškušiems 
liūdesio valandoje nuoširdžios 
užuojautos, dėkojame

Taip pat kviečiame visus 
į septintos dienos šv mišias- 
egzkevijas. kurios bus atlaiky 
Vila Zelinoje, šį šeštadienį, 
21d. birželio m. 8:30 vai

Tamašauskų šeima.

— Birželio mėn. 16d. mirė 
Katarina Tamašauskienė. 73 
m, amžiaus kilusi iš Rozali
mo parapijos, gyvenusi ligi 
Brazilijon atvykimo Šiauliuo 
se. Nuliūdime paliko dukterį 
Mariją Baranauskienę, žentą 
Joną Baranauską,, sūnų Alber 

allUkUS,

IŠVYKSTA °. P.: ABRAIČIA!

Šį šeštadieni^ėktuvū ’ Šiau
rės AmbrikaĄi^yyksŲU' 
čių šeima. Mūsų kolonija vėl 
netenka uolių ir susipratusių 
darbininkų. Išvykstantieji gy
veno Tautų. Parke, jų para
mą jautė visokeriopas lietu
viškas veikimas. Dailininkės 
V. Stančikaitės - Abraitienės

puikios ilustracijos nuolatos 
puošė mūsų spaudą ir jos pa 
veikslai daugelį lietuviškų gry 
čių. Kai dailininkė jau bus to 
ii nuo mūsų, jie visuomei pri 
mins mums, kad savo tremties 
kely ji čia. buvo keletą metų 
sustojus.' ?,-;•■

P.P, Abraičių draugai praė 
jusi sekmadienį klebonijoje 
suruošė atsisveikinimo vaka
rienę Svečių tarpe buvo prel. 
K. Miliauskas, kanauninkai A. 
Arminas ir JKardauskas, vie 
tiniai kunigai, p. Lietuvos Kon 
sulas Polišaitis su ponia, L. 
Bendruomenės Organizacinio 
Komiteto pirm prof. A Stonis^ 
su ponia, išvykstančiųjų gimi 
naitis p. inž. Abraitis iš Rioir 
daugelis kitų, iš viso 41 as
muo 7 ekninio organizavimo 
darbą atliko rašytoja K aže 
raitė-.Kaseliūnięnė šleistuvė 
se buvo pa akyta daug šiltų 
žotižių. Viši kalbėtoja prisi 
minė išvykstančiųjų kultūra 
nius darbus ir ga lėjo, kad jų 
netenka.

Kaip pati menininkė sako, 
kažin kur gyvenimo knygoje 
buvo parašyti kad jie turi iš 
vykti ir jie- išvyks

Galingas plien niš p ukštis 
išneš juos iš mūsų tarpo be: 
kolonija visados galės didžiuo 
tis kad turėjo garbės eilę me 
tų p.p, Abraičiųs savo narių 
tarpe.

Mielieji išvykstantieji, Am) 
rika tenebūna Jums nauja t’j 
vyne, bet tik sustojimo viet t 
pakeliui Į tėvų žemę, ant Eal 
tijos krantų prisiglaudusią ma 
žytę i ietuvą.
PRIĖMIMAS PAS JAPONŲ 

GEN. KOSULĄ,
Š. m. birželio mėn. 8 d Ja 

ponijos Generalinis Konsulas 
São aulo Fonas Koichi Sųzu 
kr su Ponia“-?Clube Atletico, 

aulistanojpątalpose - rua Co 
•lumbia 77 suruošė Japbnij s 
Ęrincųi Miklia su Princese 
pagerbti oficilų priėmimą, ku 
riame. be vietos valdžios, ir 
Sąo Paulo Konsulu Kornusaš 
jų tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A.Polišaitis šu. Ponia dalyvavo 

'"7 " búitôju ;
■ Šv. Juozapo Vyru Brolijai 

už nupirktus klebonijai du sta 
lūs ir du tuzinus kėdžių, tariu 
nuoširdų padėkos Įžodį.*
Kleb. Kun. P. Ragažinskas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos, žieminiams ir va 
sapniams rūbams (yra';pavyz
džiai). Vaistai,.^maistas, skal
biniai, avalyne,^ megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai

— ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan 

tuo tas < ■ ..•
Gavėjas nainoka nieko.
Pageidaujant — • siunčiama 

oro paštu.
? Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

. Ò | Ii \/ ± I A Q

POVILĄS AMBROZEVIŲIUS 
Rūa Inhagapi, R - . V. Zėliną 
(prasideda iš Av. ZeHnà, 59ū)
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