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Svarbus įvykiai tarptautinėje politikoje bręsta ATSIŠAUKIMAS BRAZILIJOS LIETUVIU
BENDRUOMENES REIKALU

KAS DAROSI KREMLIUJE?-

Tarptautinės o ypač Rusijos 
politikos specialistai tvirtina, 
kad Kremliuje gali įvykti ne
lauktų pasikeitimų. Atrodo, 
kad Kruščevas savo rankose 
turi vyriausybės ir partijos 
vadeles. Į kur ir kaip nori su 
i. a vidaus ir užsienio politiką. 
Bet yra ir kitaip manančių.

not jų, visai bus nenuostabu, 
bet tik nuosekli įvykių išva 
da, jei kurią nors dieną išgirs 
tume, kad Kruščevas yra pa
siustas kur nors į Rusijos Azi 
ją kuriam nors kolchozui va
dovauti .. .

RUSŲ ATSTOVAS
GENEVON NEVYK 3

Maskva paskutiniu momen
tu atsisakė siųsti savo specia 
listus Genevon. kur liepos 
men. 1 d turėtų prasidėti pa 
sitarimai nusiginklavimo klau 
simu, pirmoj eilėj atominių 
ginklų bandymo sustabdymu. 
L g šiol Maskva buvo didelė 
mėgėja visokių konferencijų, 
k rias visumet savo propagan 
dai stengdavosi panaudoti 
Nors rusai kitokį aiškinimą 
duoda del savo nedalyvavimo, 
bet tikrumoj kol kas susilaiko 
nuo aktyvesnės užsienio poli 
tikos, del paaštrėjusios vidaus 
politikos.

GOMULKOS LIKIMAS

Kremlius kreivai žiūri i Go 
n ' Iką, kuris stengiasi patikti 
11 į skvai, bet kartu nori išlai
kyti am tikrą savarankiškumą. 
Maskva bijo kad Gomulka 
netaptų «atskalūnu» ir nuner
tų Jugoslavijos Tito pėdomis. 
O kad taip neatsitiktų Gomul 
ką reikia nušalinti. Šiomis die 
nomis šitokį gandai sklido ...

BOIKOTUOJA TITO

Maskvos ir Kinijos komunis 
tų neapykanta Titui sustiprė
jo Rodo ir tas faktas, kad į 
Jugoslavijos ambazadoriaus at 
sisveikinimo Vakarienę Peki
ne, neatvyko nė vienas aukš
tesnis pareigūnas. Atvyko tik 
diplomatinis korpusas, bet vie 
i as Kinijos vyriausybės atsto 
vas. Ir nė vienas Kinijos vy
riausybės narys ar aukštas 
\ aldininkas nepriėmė^ Jugos
lavijos ambazadoriaus atsis
veikinimo vizitos. .’„Diplomati
niuose santykiuose yra labai 
svarbus įvykis.

— Iš Tarptautinės Darbo Or 
ganizacijos konferencijos, dau 
Kūmos balsų nutarimu, buvo 
pašalinta, absoliučia balsų dau 
guma. Vengrijos vyriausybės 
< elegacija. Tai yra protesto 
enkląs prieš Imre Nagy su

šaudymą.

— Didžiųjų konferencija, del 
kurios tiek buvo ginčų ir pro 
ektų, atrodo, bent šiems me

tams' yra palaidota. Maskva 
k( ičia savo taktiką vakarų atž 
vilgiu. Griebiasi grasinimo.

LIBANE NIEKO NAUJA...

Libane padėtis nepasikeitė. 
Nors vyriausybė dar krašto 
kontrolę turi savo rankose, 
bet terorizmo veiksmai, bom 
bų sprogdinimas sostinėje ne 
siliauja. Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos atstovai buvo atvykę 
padėties vietoje ištirti Ameri 
kos daliniai yra pasiruošę vyk 
ti Libanan tvarkos padaryti, 
jei šito paprašytų krašto pre
zidentas Libane susikerta ne 
tik garbės, prestižo politika, 
bet ir svarbūs ekonominiai 
reikalai Per Libaną jūrų link 
eina naftos vamzdžiai Jei ne 
nafta, vargu ar amerikonai 
tiek daug klapatytųsi ubano 
reikalais. Čia gali įvykti ir 
ginkluotas susirėmimas kuris 
gali pavirsti ir pasauliniu ka
ro gaisru

Ateinančią savaitę Goia- 
nia mieste bus Brazil’jos vys
kupų konferencija, kurioje 
svarstys aktualius katalikų 
bažnyčios reikalus Brazilijoje. 
Konferencija truks keletą die
nų-

— Brazilijos vyriausybės su 
dėtis pasikeitė Pasikeitimas 
palietė finansų, užsienio dar
bo teisingumo, sveikatos mi
nisterijas Tačiau vyriausybės 
politika, tiek užsienio, tiek vi 
daus pasiliks ta pati.

— São Paulo estade balsuo
tojų skaičius siekia virš pus
trečio milijono.

— Iš Pio de Janeiro pašto 
pavogė 18 milijonų kruzeirų. 
Šitie pinigai buvo skirti val
dininkų algoms apmokėti. Pi
nigai buvo užrakintuose stal
čiuose Spėjama kad vagystė 
buvo padaryta su kaikurių paš 
to tarnautojų pagalba. Polici
ja įvykį tiria.

— Gripo epidemija siaučia 
Pietų Brazilijoje, ypač daug 
susirgimų, tūkstančiais, kas
dien užregistruojama Porto A 
legre mieste Gripą išprovo
kuoja drėgnas ir šaltas oras»,

— Prestes Maia su Adhemar? 
Vietinėje spaudoje rašoma, kad 
nemaža socialprogresistų par 
tijos narių nori kviesti Pres
tes Maia kandidatuotis į vice 
gubernatorius kartu su Adhe
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mar de Barros Politikoje vis
kas galima Vakar dienos prie 
šai, šiandien draugai.

— Jei Brazilijos futbolistai 
bus tarptautinės futbolo olim
piados nugalėtojai, kiekvie
nas gaus po du tūkstančius 
dolerių pinigais, neskaitant 
kitų «dovanų».

— Turkijoj susekta slapta 
komunistų organizacija ir lik
viduota Komunistų tikslas bu 
vo kelti neapykantą tarp Tur 
kijos ir Graikijos.

DIDELE TRAGEDIJA
DĖL NEATSARGUMO

Bahios estade Santo Amaro 
mieste, vieno bombinių par 
davinėtojo sandelėlyje nežinia 
kaip, užsidegė viena bombinė. 
kuri išprovokavo kitų sprogi
mą. Pranešama kad kartu su 
bombinėmis buvę ir dinamito. 
Sprogimas buvo labai stiprus, 
taip kad net elektros aukštos 
įtampos laidai buvo nutraukti, 
kurie krisdami sužeidė ir už
mušė kelini ka žmonių.

Viso nelaimingo atsitikimo 
balansas yra 112 mirusių nuo 
apdegimo ir apie 400 sužeistų.

tão aulo japonų koloni 
ja imigracijos 50 metų sukak 
ties i kilmėms finansuoti su
dėjo 13 milijonų kruzeirų.

— Italijos prezidentas Gron 
chi naują vyriausybę sudaryti 
pavedė krikščionių demokratų 
partijos lyderiui Amintore 
Fanfani

— Iš Anglijos pranešama, 
kad neatatinka tikrenybei gan 
dai, kad neįvykus «viršūnių» 
konferencijai vieni anglai su 
rusais tarsis. Anglai su rusais 
vieni nedarys jokių sutarčių.

— Bulganinas iš Maskvos 
pasiųstas Kaukazan.

- Čili gavo 15 milijonų do 
lerių paskolos iš Šiaurės Ame 
rikos.

Reto įdomumo knyga 
VERKIANTI DIEVO PLOTINA 

SYRAKÚZUOSE

Šu Čikagos Arkivysk. a pro 
bata. Tai pilnas vaizdas neį
prastų ir stebėtinų įvykių Sy-

BROLIAI IR SESES LIETUVIAI

Lietuviais esame mes gimę 
Lietuviais turime ir būt!

«Daugel rankų, didžią naštą pakelia» — sako mūsų pa
tarlė. Lietuviai senai suprato bendro darbo prasmę ir kiek
vienam darbui kvietė talką. Juo darbas buvo sunkesnis, tuo 
buvo didesnė talka. Talkos būdu lietuviai rovė linus, kasė 
bulves, kirto rugius. Jei sunkus darbas žmogų vargino, tai 
artumas to, kurs stengėsi padėti gaivino Ir užtai po sunkios 
darbų dienos Lietuvos laukais skambėjo sutartinė daina Dar 
labiau buvo rūpinamasi sutelkti talką, kai tautai iškildavo 
kritiškas momentas, kai jos laisvei grėsė kurs nors priešas 
Šiai talkai buvo šaukiami ne tik visi ginklą nešioti pajėgūs 
krašto vyrai, bet kviečiamos net kaimyninės draugiškos tautos.

Šiandien mes stovime taip pat prieš labai svarbų ir ne
lengvą uždavim, išsaugoti dvasinį tėvų palikimą, išlaikyti 
lietuvybę ir ją perduoti būsimoms kartoms Kiekvienas gerai 
supranta, kad ši pareiga svetimam krašte nėra lengva, todej 
jai ir turi būti sutelkos visos lietuviškos jėgos Tikslu sujung 
t' visus lietuvius bendram ir organizuotam darbui yra stei
giama Brazilijos Lietuvių Bendruomenė. Todėl kiekvienas 
lietuvis, kurs rūpinasi lietuviškais reikalais, neturi likti abe
jingas Bendruomenei, bet tapti aktyviu jos nariu, dalyvauda 
mas Bendruomenės Tarybos Rinkimuose (š/m rugpjūčio 24) 
ir visais būdais remti išpintosios Tarybos dąrbus

Šiuo atsišaukimu mes kreipiamės į Jus, Brazilijos Lietu
viai kviesdami talkon bendram lietuviškam .darbui Kiekvie 
nas, kurio gyslose teka lietuviškas kraujas, kurs myli šven
tą tėvų žemę, kuriam yra brangi krikščioniška lietuviška 
kultūra, kurs rūpinasi lietuvybės išlaikymu, teįsijungia 
bendruomenę.

Į darbą stokim vyrs į vyrą su ungtos rankos suteiks

Lietuvių Bendruomenės

Pirmininkas 
Prof. Antanas Stonis

I. Sekret.
Mokytoja Hal. Mošinskienė

II Sekret
Inž. Zenonas Bačelis

Kun. Dekanas P. Ragažinskas 
Aktorius Alfonsas Žibąs Redaktorius Stasys Vancevičius 
Dr. Eliziejus Draugelis - Inž J. Antanaitis - Inž. Vincas Abraitis

rakūzuose. Liudininkų ir do
kumentų apstumas verčia su
simąstyti net skeptikus ir in
diferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe ilius
tracijų ir tekainuoja 2 dol. su 
persiuntimu. Puiki dovana bet 
kam ir bet kokia proga!

Orgmizacini; Komitetas:
I vice pir.

Agr. Aleksandras Boguslauskas
II vice pir.

Kun Juozas Šeškevičius
Iždininkas

Marija Remenčienė
Nariai:

— Kap. Juozas Čiuvinskas

DIDELI LIETUS LIETUVCJE

Šie metai Lietuvoje buvo y- 
patingi. Po Naujų Metų oras 
buvo švelnus, su mažais šal
čiais. Į pabaigą žiemos spus
telėjo stiprūs šalčiai. Per Ve
lykas visur buvo sniegas Pra 
sidėjus pavasariui buvo dide
li, lig šiol nematyti, potvy
niai. Vasara irgi lietinga. 
Daug kur pasėliai prigėrė. 
Žemės ūkio derlius bus ma
žas.

— Generolas De Gaulle yra 
pra.matęs artimiausiu laiku 
vykti į Alžeriją.

— D e Gaulle jau aptvarkė 
Prancūziją. Dauguma krašto 
gyventojų yra patenkinti jo 
valdžia.

— Prancūzija gamins savo 
atominę bombą

1
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— (E; Palangoje ieškoma 
mineralinių šaltinių. Jau iškas
tas vienas 400 metrų gilio šu
linys. Tikimasi prieiti prie 
karštų mineralinių šaltinių.

— (E) Birutės kalne statys 
aukurą... Tai praneša Vilniau* 
radijas. Tai būsiąs Eglės, žal
čių karalienės, aukuras. Bū
siąs pastatytas dar šiais me
tais.

— (E) Lietuvos šaulių var
žybose Vilniuje geriausiaisšau 
liais pasirodė kauniečiai Bo 
jerskas 556 taškais, Petraus
kas 553, Samaporis 552 taš
kais.

— (E) Kazachai mokinsis 
Lietuvoje, kaip prekiauti. Į 
Lietuvą birželio pradžioje at
vyko Kazachijos respublikos 
jaunųjų prekybos darbutojų 
delegacija, kuri aplankys įvai 
rias Lietuvos vietoves, susi- 
pažindama su 1 ietuvos preky
bos organizacija.

— (E) Joneliūnas sukonstru- 
avo bulvių sodinimo mašiną. 
Vinco Joneliūno sudarytoji bul 
vių sodinimo mašina kartu bul 
ves sodina irišbera minerali
nes trąšas. Mašina jau išban
dyta «Ąžuolo» kolūkyje.

— (E) Kai kurių vidurinių 
mokyklų klasių mokiniai pra
dėjo jau vasaros atostogas. 
Birželio pradžioje kai kur pra
dėjo veikti jãunimo stovyklos, 
kuriose dalyvaus apie id 000 
mokinių.

— (E) Drėgmei atsparios bul 
vės pradėtos sodinti kai kurio
se Lietuvos apylinkėse, išve
dus naujas bulvių veisles.

(E; Sėja kolūkiuose esan
ti suvėlinta, skundėsi žemės 
ūkio ministério pavaduotojas 
Vilniaus radiofone gegužės 25 
d. Varėnos, Šilutės ir Šilalės 
rajonuose iki gegužės 20 die
nos nebuvę apsėta d<ir nei vie 
nas ha Ir bulvės sodinamos 
labai lėtai. Iki geg. 20 d. bul
vių sodinimo planas respubli
koje buvęs įvykdytas tik apie 
8%.

— (E) Daugiau kaip 2<i lie
tuvių studijuoja visasąjungi
niuose kinematografijos insti
tutuose Maskvoje ir Leningra
de. Pastarais metais čia stu
dijas baigė 11 lietuvių kurie 
dabar dirba Lietuvoje

JUNGT. AMERIKOS VAL3T.

(E) Mirė Antanas Olis. ži
nomas Amerikos lietuvių vei

kėjas, ALTos vicepirmininkas. 
Gimė 1895 m. rugp. 25 d. Či
kagoje. Čikagos universitetą 
baigė 1919 m. Kurį laiką ver 
tėsi advokatavimu. 1946 me
tais buvo išrinktas Čikagos sa 
nitarinio distrikto patikėtiniu, 
o nuo 1950 metų tos didžiu
lės įstaigos pirmininku. Yra 
buvęs minimas kaip respubli
konų partijos kandidatas į Či
kagos burmistrus. Jau nuo jau 
nų dienų uoliai dalyvavo lie
tuviškoje veikloje, eidamas at 
sakingas pareigas įvairiose or
ganizacijose, skatindamas lie
tuvių kultūrinę veiklą ir pan. 
Kurį laiką buvo Amerikos Liet. 
Tautinės Sąjungos pirmininku. 
BALFo vicepirmininku. Dėka 
savo tolerancijos buvo ger
biamas ir kitų politiniu įsiti
kinimų žmonių Jo palygina
mai ankstyva mirtis — nuosto
lis visai Amerikos lietuvi'.; vi
suomenei. Taurų tautos dar
buotoją geroje atmintyje pa
laikys ir kitų žemynų lietu
viai.

— (E) V-sis visuotinis JAV 
liet, krikšč. demokratų suva
žiavimas įvyko Čikagoje. Iš
rinktas naujas centro komite 
tas. Pirmininkas - Dr. Kr. Šid
lauskas. vicepirmininkas - Pr 
Vainauskas, sekretorius - P. 
Maldeikis. iždininkas - Dr. V. 
Litas, nariai - Dr. Danilevi- 
čius K. i abedinskas, kan. V 
Zarakauskas, A Gražiūnas ir 
St Dzikas. Į revizijos komisi
ją išrinkti: Štaniškis, Alšėnas, 
Klioris. Garbės teismas palik
tas senas. Priimtoje rezoliuci 
joje visiems lietuviams pri
minta šventa pareiga kovoti 
už Lietuvos iš aisvinimą. Viso 
pasaulio lietuviai raginami tam 
tikslui jungtis apie v; n<ą, j 
AVlietuviai telkiasiap e ALTą. 
Diplomatams konferencija pa
linkėjo budėti Lietuvos teisių 
sargyboje. Skatinama Lietuvos 
laisvinimo darbą varyti kartu 
ir solidariai su kitų pavergti! 
tautų politiniais veiksniais.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radin \’ove de Julho, kiekvieną sekmadienį n hi 
18,n0 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, m»1 
jį rems susipratę lietuviai.

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

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

Išvengti susisiekimo priemonių susikimšimui didmiesčiuose, yra išrasti vadinami «oro 
traukiniai», kurie šiuo metu ypač madoje Vokietijoje, Šiaurės Amerikoje. Japonijoje. Jie yra 
vieno bėgio ir ant šito bėgio yra pakabintas vagonas. Per valandą jie gali išvystyti 320 ki
lometrų greitį.

N. Kruščev pasuko Stalino keliu. Įsistiprinęs valdžios ir partijos vadovybėse pradė
jo likviduoti savo konkurentus-priešus. ypač tuos, kurie buvo užėmę svarbias pozicijas vy
riausybėje ir partijoje ir žmonių tarpe turėjo didelio pasitikėjimo.

Kaikuriuose kraštuose su lietumi žemėn iškrinta nemaža varlių, žuvų, gyvačių. tar- 
tarugų. Tai atsitinka ypatingų audrų metu, kad audra nuo žemės paviršiaus pakelia ligi de
besų varles ir kitus šliužus, kurie krinta žemėn kartu su lietumi. (U SIS)

Gražina Tulauskaitė

ŽINGSNIAI
— JAPONA'Į — S. Paulio u- 

niversitetuose studijuoja 42 ja 
ponai, atvykę (iš Japonijos. Ja 
ponų vaikų, gimusių Brazili
joj, studentų skaičius siekia 
arti tūkstančio. Tūkstančiai ja 
poniukų lanko pradžios ir vi 
dūrines mokyklas Be tojapo 
nai čia turi daug ir savų pri
vatinių mokyklų Vadovėliai 
atvežami tiesiog iš Japonijos 
arba per JAV-bes. S. Paulio 
universitetuose iš viso yra5(>3 
svetimšaliai studentai. Savo 
skaičium pirmą vietą užima 
italai - 83, seka venezuelie- 
čiai - 72 japonams tenka tre
čia vieta.

1956 m. Brazilija impor
tavo iš Japonijos įvairių pre
kių (laivų, mašinų, šilko kny 
gų .) už 49.967.000 dolerių, 
eksportavo į Japoniją (kavos, 
medvilnės, audinių,, odų mi
neralinių žaliavų, konservų, 
vaisių..) už 37'72.000 Gauta 
dificito 2 795.0(10 dol. Gi 1957 
m importavo tik už 23.2 *5 0T) 
dolerių, o eksportavo už 37. 
460.000 dol. Taigi, prekybos 
balansas pakrypo Brazilijos

Ar ne mano ten jaunystė 
Stirnele prabėgo?
Ar ne jos ten žingsnių žymės 
Juoduoja ant sniego?

Ar ne jos paklydę žodžiai 
Skamba kaip varpeliai 
Ir užmigusią jau širdį 
Vėl dainuoti kelia?

Vasara, kai vėjo smuikas 
Juokės ir dainavo.
Ž ilią pasaka man sekė 
Lapai seno klevo.

Rudenį audra užtiko
Jau po svetimu dangum...
Ąžuolai nepins vainikų 
Pasitikt, jaunyste, mum.

naudai, nes gauta 14.2'5.000 
dol. pelno.

— KIRS KAVYNUS - «Ba
rons Weekly». JAV finansinin 
kų leidinys, kritikuoja Lotynų 
Amerikos kavos augintojų pas 
tangas palaikyti aukštas kai
nas pasaulinėje kavos rinko
je, mažinant kavos produkci. 
ją. Šį klausimą svarstė ir gu
bernatorių konferencija Rio 
d e Jane i re «BW» rašo: «Iš vi 
so abejotina, kad kavos gamin 
tojams Lotynų Amerikoje pa 
vyks įvykdyti kavos gamybos 
kontrolę, kadangi JAV, kur 
viskas geriau organizuota, že 

mės ūkio produktų kontrolės 
niekad nepasiekė». Toliau nu
rodo. kad Abisinijoje kilogra
mo kavos pagaminimas atsei 
na 63 am centais pigiau. Abi 
sinijoj vyksta spartus kavos 
laukų plėtimas. Kavos gamy
ba yra stambiausia žemės ū- 
kio šaka visoje Afrikoje, ir 
neįmanoma, šiuo metu, jį pa 
kirsti. Yankiai mano, kad ka
vos gamybos suvaržymas tu
rėjo būt įvestas jau prieš pen 
pip nr>ntlls ir kaltina Braziliją 
ir Colomb ją, kurios, atmesda 
mus LO.V.U JAV pasiūlytą kavos

(pabaiga 3 pusi)

Kaip gyvena lietuviai interiore.
(Iš Kandidato užrašų)

(tąsa)

Do pamaldų ir skanių pietų, 
visi svečiai iš S Paulio, pasi 
jodinėję arkliais ir pasivaikš
čioję po Senvaičių ūkio lau
kus. savo aniobu.su nuvyko 
vėl į Itapetiningą. Dabar juos 
nepaleido p p Salemai, prieš 
išvykstant į S. Paulį, turėjo iš 
ge ti nors kavos, ir šiek tiek 
užkasti

Senvaičių ūkis. — Antanas 
Senvaitis. rokiškiais. į Brazi 
liją atvyko 1929 m. Apsigyve
no S. Paulyie. Čia vedė Anas 
taziją Perlukaitę, kaunietę iš 
Aleksoto atvykusią jau 1926 
m Broliai Vilkai. Jonas ir Pe 
tras. tada gerai vertėsi nuo
modami fazendas Kiek vėliau 
A. Senvaitis su J. Vilku ir abu 
du, nusipirkę apie 1.000 ha. 
užsivedė bendrą ūkį. Vertėsi 
gy /ulių auginimu. Dabar, po 

atsidalinimo, Senvaičiai turi 
312 ha. Laiko 200 karvių, daug 
kiaulių, vištų ir kelis arklius. 
Turi didelį bananyną ir kas
met parduoda daug bananų. 
Kavos turi pasisodinę tik sa- 
šeimos reikalams. Kiek dau
giau sodina ryžių, kukurūzų, 
pupelių ir mandiokų Žemė ge 
ra ir viskas gerai auga. Bet 
pagrindinė ūkio šaka yra gy
vulininkystė Ūkyje tėvams 
padeda du sūnūs. Valdemaras 
ir Antanas, abudu jau vyrai, 
ir viena duktė dar mokinė.

APLAiYK-U IR VILKUS

Stasys Vilkas pas Senvaičius 
atvažiavo su savo traktor um 
ir. grįždamas, parsivežė mano 
žmoną ir sūnų. Aš tuo tarpu, 
su grįžtančiais į S. Paulį, pa 
važiavau iki Itapetiningos pa
siimti ten paliktą džipą. Visą 

povakarį svečiavomės ir li
kom pas Vilkus nakvoti.

Vilkų šeima turi gražų ūkį- 
didesnį negu Senvaičių. Že 
mės plotas siekia daugiau ne 
gu 700 ha. Šiuo metu laiko30C 
karvių, šiek tiek kiaulių ir na 
minių paukščių. Sodina kuku
rūzų, ryžių, pupelių, mandiokų, 
bulvių, o šiemet turi pasisėję 
ir kviečių. Bet daugiausia pa 
jamų turi iš galvijų. Parduo 
da daug pieno.

Velionis a a. Jonas Vilkas 
buvo kilęs iš Abelių. 1928 m. 
atvyko į S. Paulį, o mirė 1953 
m , savo ūkyje netoli Angatu 
bos. Konstancija Suskytė, da 
bar našlė Vilkienė, rokiškie 
tė. atvyko iš Joniškiu kaimo 
1929 m, kartu su savo tėvais. 
Ištekėjo 1932 m.

Vyrui mirus Konstancija Vii 
kienė liko su 6 vaikais Stasys 
gimęs 1933 metais yra stipri 
ausias Vilkų ūkio ramstis. Ži 
vilė ginusi '931 metais, pade 
da motinai ir broliui Birutė, 
21 metų, baigusi Mokytojuje 

minariją, dabar mokytojauja 
Angatuboje. Jonas — tarnauja 
kariuomenėje. Milda, 18 metų, 
mokosi mokytojų paruošimo 
mokykloje Itapetiningoje. Pe 
trukas, 14 metų, lanko pra 
džios mokyklą ir padeda ūky 
je. Gražu, kada visi dirba 
trūsia ir eina namų apyvoką 
neraginami. Pati K. Vilkienė 
tik prižiūri, duoda patarimų. 
Prižiūri kiaules, vištas ir antis. 
Sodina, laisto ir apravi daržo 
ves Bet ir prie šitų darbų ją 
nuolat pavaduoja dukterys, lin 
ksmos ir smarkios darbinin
kės. Vilkų ūkyje mačiau pane 
lę mokytoją, kartu su savo se 
šute, melžiant karves, šeriant 
kiaules, verdant pietus...

Vilkų ir Senvaičių vaikai — 
tai lietuvių tautos garbingos 
atžalos Brazilijoj, naujoji mū 
sų karta, kuri supranta, kad 
darbas nepažemina, o išaukš 
tina žmogų. Beto, Vilkiukai ir 
Vilkaitės, nors visi gimę Brazi 
Ii jo j moka ir savo tėvų kai 
bą.

IR VĖL S. PAULYJE
Belankydamas lietuvius, su 

sitikau su daug brazilų įtapę 
petiningoje - su Buslių ir Sa 
lemų draugais ir senais mano 
pažįstamais. Senvaičių ir Vii 
kų ūkiuose — su jų darbiniu 
kais ir pusininkais. Turiu pas 
tebėti, kad tie pusininkai yra 
savotiško žemdirbių rūšis: jie 
dirba svetimą žemę, kaip sa 
vo, gauna sėklą ir... derlių da 
linasi pusiau.

Šia išvyką į interiorą esu 
pilnai patenkintas. Daug kas 
pasižadėjo bàlsuoti už mane: 
ir lietuvių vaikai ir brazilai, 
mano ir tenykščių lietuvių 
draugai. Itapetiningoje mano 
propaganda rūpinasi mokyt. 
Dr Salem ir K. Euslius. Anga 
tūboje ir apylinkėse — Vilkai 
ir Senvaičiai. Grįžtant, pirma 
dienį užsukau į S. Miguel Ar 
canjo.

Dėkoju visiems už nuoširdų 
priėmimą, vaisęs ir pažadus 
paremti mano kandidatūrą.

Kazys Ambrozevičius 
ir Šeima.
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COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE 

Casimiro Ambrozevicius
PARA DEPUTADO ESTADUAL. RUA CAME. 1052.

PALANKUS BALSAI ATVYKO PASVEIKINTI

Kazimieras Šileikis, ūkinin
kas iš N. Odessos apylinkių, 
suteikdamas Komitetui žinių 
apie savo šeimą ir galimybes 
sukelti balsų mūsų kandida
tui. rašo:
, «Mes gyvenam laukuose. 
Mūsų darbai be galo ir be 
krašto. Dirbame per dienas. 
Laikome karvių ir kitų gyvu
lių. Pieną ir kiaušinius stato 
me Į N. Odessą. Bet pagrindi 
nė mūsų ūkio š; ka - dabar - 
cukrinis nendrės. Turime su 
tarti su cukra 's ir spirito va 
ryklu kompanija. Savo šeimos 
reikalams sodiname ir kitų 
javų, šiek tiek daržovių ir 
vaismedžių. Dabar jau prasi
dėjo nendrių k rtimo sezonas. 
Darbymetė tęsis ■ šešius mė
nesius.

« Vyriausias mano sūnus jau 
apsivedė ir valdo ūkį. Ištekė 
jo ir vyresnėj! duktė. Antroji, 
Valentina, baigė Escola Nor-' 
mal ir mokytojauja Barretose. 
Yra mokyklos vedėta. Jaunes 
nysis sūnus, Žeko ArJindo, 
.lanko «Colégio Bandeirantes». 
Baigs kitąmet

«Sekmadieniais pasiklausom 
lietuvišku radijo pusvalandžių 
Gauname ;r laikraščius visgi 
yra malonu, kad lietuvių ko
lonija gyvuoja! Aš noriu, kad 
mano «xará» (bendravardis), 
Kazimieras Ambrozevicius, pa 
tekių į S Paulio valstybės, 
seimą. Turėti savo deputatą 
būt” graž” r naudinga Tik. 
labai ga:1a, pas onus daug bal 
su nesumoksime. Nova Odes 
,sa nori atsiskirti tapti vals
čium munici io. tai mus ravi 
ra balsuoti (ir dauguma bal
iuos) už Assemblėjos pirmi 
ninku. Bet nažiūrėsim. Per 
atostogas. liepos mėnesį, kai 
susisuks visi vaikai f ai rasi 
me būdą sukelti nors keli as 
dešimtis balsų ir mūsų tautie 
čiui iš S Paulio. Mano vaikai 
turi daugiau gal mybių.

«Šiam kartui sudieu !
Kazimieras Šileikis »

Nova Odessa 
Bairro e a azenda Velha, 
12 - 6 - 1956.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

gamybos kvotų projektą, lei 
dusios kavos kainai kristi. Da 
bar esą labai abejotina, kad 
k/tos šalys pasiaukotų ir atei 
tų gelbėti jas nuo jų pačių 
neprotingumo pasekmių.

— MOLOTOVAS?.. Tarp iš 
Maskvos išvaikytų komunistų 
vadų, Molotovas lig šiol buvo 
vienintėlis dirbęs savo srity. 
Buvusį užsienio reikalų minis 
terį Chruščevas išsiuntė įMon 
goliją, davė SSSR ambasado
riaus vietą. Gegužės pradžio
je Molotovas atvyko į Mask
vą su mongolų parlamentarų 
ekskursija ir dar negrįžo Pa
gal žinias 'iš Varšuvos, Molo
tovas esąs areštuotas. Chruš
čevas įtaręs, kad jis iš Ulang 
Bator, 1 Mongolijos sostinės, 
kurstęs kiniečius prieš Titą. 
Chruščeyui tie puolimai iš pra 
džių patikę, bet paskui nusi
vylęs. Birželio 16-tą ir 17-tą,

Tautietis Jurgis Maciulevi
čius, ūkininkas iš Barão de 
Antonina žemės ūkio koloni
jos, Itaporangos valsčiuje ga 
vęs žinią ap e Kazimiero Am 
brozevičiaus kandidatūrą j es 
tadualinius deputatus, atvyko 
pasveikinti ir pareikšti savo 
šeimos ir kaimynų naši yžimą 
balsuoti už mūsų kandidatą. 
Maciulevičiai turi gražų ūki 
daugiau negu 100 Im < ai k o 
daug kiaulių ir karvių, bet 
pagrindinė ūkio šaka yra kvie 
čiai. Šiemet turi užsėję 25 ha. 
plotą. Jurgio šeima didelė: 
10 vaiku. 3 gimę Lietuvoje, 
7 Brazilijoj. Balsuos tik pen
ki. Svečias atvežė daug-antra 
šų ir savo kaimynų linkėjimus.

Praeitą savaitę po keletą 
jaunuoliu atsilai kė ir iš La
pos, Utingos, Bom'Retiro, Moó 
kos.. Malonu, kad lietuviai 
vis drąsiau ir drąsiau pasisa
ko už savo žmogaus išrinki
mą Į São Paulio estado seimą 
Malonu, kad vis didesni bū 
rial mūsiškių skuba į talką 
pasiryžę sukelti daugiau bal
su Mūsų draugai ’ ūsimieji 
Kazimiero Ambrnzevič’avs rin 
l ikai, surašinėjami į šiam 
reikalui paruoštus apus, įra 
šant vardą avardę ir gyvena 
n ą vietą, kad. P ikui atėjus, 
nė vienas neliktų pamirštas, 
o visiems būtų išsiuntinėtos 
balsavimo kertelės arba ce- 
dulos. »

Comitė pro Candidatura de 
Casimiro Ambrozevicius, ir 
patsai Kandidatas, dėkoja vi 
siems už sveikinimus o la
biausiai už dedamas pas'an 
gas kad spalio 3 diena, mū-ų 
laimėjimas būtų užtikrin'a1’. 
Sakome mūsų» nes K ' ■ - 
brozevičiaus išrinkimas į de
putatus arba jo laimėjimas 
bus visų lietuviu ir jo vaiku 
laimėjimas! "D k i talką visi! 
Tik visi suraskime nors po 
kelis, nors po vieną balsą!

Komitetas.

Maskvoje buvo Sovietų kom
partijos centro komiteto po
sėdis, jame dalyvavo SsSRam 
basaderiai Washingtone ir Lon 
done, bet Molotovo «Tass» te 
legramos nemini. Jis, kaip se 
nas stalinistas. skatindamas 
kietos rankos politiką, prisi
dėjęs ir prie vengrų «tauti
nių komunistų» ,sušaudymo. 
Bet jis pavojingas ir Chrųšče 
vui. Todėl opozicijos likvida
vimą Chruščevas pradėsiąs 
nuo Molotovo.

— PÊSTINIh KAI SKRAIDYS 
Viena amerikiečių kompanija, 
«Thiokol Chemical Corpora
tion», pradėjo gaminti nese
nai išrastas «skridimo juostas». 
Kareiviai, aprūpinti tais apa
ratais. nugalės visokias pėsti 
ninku judėjimo kl litis, galės 
kopti Į stačiausius kalnus, per 
skristi upes ir kalnų tarpe
klius. o priešui apsupus, ga
lės pakilti ir išskristi.

MŪSŲ LIETUVA

V . Ltd. č ka ė

Pereita šeštadienį išskrido 
Į Jungtines Amerikos Valsty
bės nuolatiniam apsigyveni 
mui «Mūsų Lietuvos bendra
darbė dail. Vlada Stančikaitė 
-Abraitienė su seimą. Šia pro 
ga pasinaudodama, norėčiau 
atskleisti jos kūrybinės darbuo 
tės eigą, nes ligšiol, kitom 
progom, ji neleisdavo ir net 
prašydavo apie ją nerašyti. 
O tų progų buvo daug, ir vi
sos praleistos tylomis Tai vis 
dail Štančikaitės kuklumo' 
dėka Tačiau šį kartą tikiuos 
ji nepyks jei jas išvykimo 
proga prabils faktai.

Dail Siančikąitė dar gim
nazijoje besimokydama-, pusi 
žymėjo gabumu piešti Kai 
kurie jos piešiniai jau tada 
buvo įdėti į vaikų christo'ma- 
t ją, «Jaunučiu Daigeliui». Dar 
gimnazijoje ji svajojo kurti 

-grožio pasaulį drobėje ir tuo 
būti naudinga ietutai Šią 
savo sv’ajonę ji įvykdė, stoda 
ma į Valst Kauno Meno Mo
kyklą, kur 193b m baigė pilną 
6 metu kursą su pažymėjimu 
« abai gerai» ir su premija 
už diplominį darbą Tais pat 
metais jai pavyko išvykti Fa 
rižiun mėlio srity pašįtobulin 
ti 1939 m grįžusi i ietuvon ji 
su visu savo kūrybiniu tempe 
ramentu ir ištvermingumu pa 
si nėrė du rbe Tačiau ji dar 
prieš bailumą meno mokyklos 
buvo pastebėtą kaipo jauna 
gabi menininkė ir jau I936m. 
pradėjo iliustruoti vaikų lite
ratu ms knygas O 1 42 m d a 
lwav” su • rafika ir apyba 
apžvalginėje parodoje, Faune

— J'V ar 8<SR? — Per Ar 
gentines prezidento įvesdini
mo iškilmes rusams pavyko 
sueiti į kontaktą, su daugelio 
valstybių politikais ir diplomą 
tais. Žinome, kad po tų iškil
mių, SSSR, ir JAV delegatai 
lenktyniavo, lankydami Loty
nų Amerikos respublikas. Ni
xon, JAV viceprezidentas bu
vo nušvilptas keliose sostinė 
se Rusai jau buvo išstatę sa
vo agentus s-SR pažadėjo vi 
siems ir paskolų ir pigių pre 
kių kad tik pakišti jankiams 
koją Dar nesenai sovietai 2C0. 
000 kub m petrolio įs vlėUru 
gvajui. dabarmilijoną kub. m. 
nori Įpiršti Argentinai. Siūlo 
daug pigiau negu pardavinė
ja jankių kompanijos Už mi
lijoną kub. m. petrolio, su pris 
tatymu į Buenos Aires, prašo 
tik 7 milijonų dolerių. Vienas 
litras ątseis apie du knizei- 
rus. Rusai jau pasiryžę prade 
ti prekių kaią. JAV tą konku
rentą atmuš tik supirkinėdama 
mainais, Lotynų Amerikos ga 
rainius, kaip kavą medvilnę, 
vaisius, geležies rūdą ir kitas 
žaliavas, ko Sovietų Sąjunga 
padaryti dar nepajėgia.

’ K. R žer.; 0

įkaitei išvykus
1943m dalyvavo dailės pare 
dojo Vilniuje ir tais put me
tais ji laimėjo I premija vai 
kų literatūros žurnalo «Žibinė 
lis» viršehų konkurse Kaune. 
1944 m ji buvo pasirunšinsi 
indiyidaualinei parodai Katine, 
tačiau karas sutrukdė, ir jos 
visi paveikslai liko anapus 
Geležinės Uždangos Tačiau 
tai ryžtingos i? ištvermingi s 
dailininkės nepalaužė nors ir 
rūpesčiai apie šeimą gerokai 
trukdė jai kurti, \okietiie.j, 
Gross-Hesepc stovykloj Map 
pene ji ne uk pat Ik bet 
ir 1246- 1947 m. vadovavo Liet. 
Dailės Studijai (Studija bin o 
Švietimo Įgaliotinio Detmolde 
aprobuota . kur ne tik vado
vavo, bet ir dėstė piešimą, 
skulptūrą ir taikomą ą' dailę' 
Tarp kitų pave lįsiu ji nupiešė 
s to y y klos b a ž n y č. i o s ; 111 o r i u i 
Dievo Motiną su Kūdikėliu 
keliaujančią dailininkės myli 
ma s Lietuvos laukais, su ku 
riais jai teko atsisveikinti, 
bet jos kūrybinė vaizduotė 
ju< s atgamino. Šio paveikslo 
reprodukciją, pasklido plačiai 
spaudoje- ir pati dailininkė 
daugeli tautiečiu ja apdovuno 
jo i947m ji dalyvavo Baltijos 
kraštu parodoje O'ner burge

1c47m. atvykusi Brazilijon 
ji turėjo pakelti visus imigran 
to gyvenimo su n- kum u c. ros 
pradžia visur sunki. Tačiau 
ji nepalūžo Ji tuoj prisidėjo 
su savo gausiomis i ustracijo 
mis prie «' ūsų Lietuvos» žur 
nalo, tuo ii praturtindama. pa 
gražindama Žinoma dirbo vėl 
tui, bet su dideliu užsidegimu 
ir pasiaukojimu Šu t-o pat 
pasiaukojimu ji mokė piešimo 
meno Vila Zelinos jaunimą 
19 2 m Pręstes Maia Gąlęrijąj 
são aulo Lietuvi onininku 

lubas surengė Pirmąją te
turiu Dailės ir Tattxlailés 
Parodą, kurioje cent! aline aši 
mi. buvo dail Štančikaitės pa 
veikslai. Daugelis lankytojų 
negali užmiršti parodos cen
tre besišypsančio senio ■ aidi 
•os su kerkiėn is kin is tam • 
f r- I-vle-įe kytO.D.l

didingą Lietuvos praeitį. Šio
je parodoje buvo išstatyta 90 
jos paveikslų (tapyba, grafika, 
tempera). Kiek nemiegotu nak 
tų jai teko praleisti bekūri- 
ant ir kiek pinigo iš sunkiai 
tada besiverčiančio jos vyio 
inž. Vinco Abraičio algos tai 
parodai paklota. Vis kad tik 
gražesni rėmai būtų, kad tik 
nepadarytų Lietuvai prieš sve 
timšalius gėdos... Gal teko 
nuo'vaikų burnos geresnį kas 
nį nutraukti. Paskui 1953 1954 
m. ji. dalyvavo Liet. Dailės i a 
rodoj Čikagoj su tapybos, gra 
fikos ir tempera kūriniais. 
1955m. jos paveikslai buvo 
išstatyti Lietuvių Religinio Me 
no Parodoj Rio de Janeire. 
Prie jos atkurtos Aušros Var

m birželio 28 d

Kotryna Grigaitytė

P.cirtizču i c íVgíIíS

Atlapa kruni 
m eis ves aky;- eiga 
spaudžia pi ene draugą 
prie karštos ši. dies 
Mirti už tėvynę 
Jau jaunam nebaugu, 
jei rytojus- laisvas 
r ietuvą nušvies

Pamiškiais ir grioviais, 
slenka partizanas 
kalne Gedimino 
priešo' vėliava.
Tarsi kraujo srovę 
iš pilies sruvena 
pavergtojo Vilniaus 
čia gili žaizda 
Jau naktis birželio 
sklaidosi nedrąsiai, 
kvepia n to oras 
dūmais ir krauju. 
Pergmę ar mirtį, 
šiandien tu. atrasi, 
žengdamas į priekį 
ryžtumu nauju.

Saulė susimąsčius 
keliasi iš lėto 
partizanas svyra 
baltu berželiu...
Jis raukas ištiesia 
Vilniui numylėtam 
ir paguldo ganą 
slėny tarp gėlių. 
Ne pilka bitutė 
dobilu žieduose 
į krutinę jauną ‘ 
atmušė sparnus 
Kr.i sostinę brangią 
Trispalvė apjuosė, 
jis tarp ramunėlių 
atgulė ramus.

tų Dievo Motinos sustodavo 
lankytojai- ne tik pasigrožėti, 
bet ir pasimelsti. 1957 m. ji 
dalyvauja Lietuviu Dailės pa 
rodoj orrison viešbuty. Čika 
goję, su grafika ir tais pat 
metais dalyvauja «Associação 
Paulista de Belas Artes» paio 
doj su tapyba ir grafika.

l ygiagrečiai su paveikslais 
dail .-tančikaitė neužmeta ir 
knygų iliustravimo, j o labiau, 
kad autoriai nedi oda jai ra
mybės. Kaipo knygų ii ustra 
tore ji mėgiama rašyto, u ir 
skaitytojų Ji yra ilii.str vuii 
virš 30 knygų. Nu 19-4m. 
Brazilijoje yra iliustravus 8 
knygas ir keliom knygom nu 
piešiusi viršelius. Štai pasku
tiniųjų mei ki.ygi.v-: Brazdžio 
nio «Meškiukas Rudnosįukas» 
(š spalvom) Stasio Džiugo 
« Kiškučio \ ai etinės» (viena 
spalva), «Keturi Valdovai» (4 
spalvom) ir «Neklaužados» (ke 
turiom spalvom); Venancijaus _ 
Ališp «Cascata Cristalina»; J. 
Naminės «Gintarélé» (4 spal
vom); senės Temarienės «Sau 
lės Vestuvės» (grafika, tik vir 
šelis spalvotas) ir «Senolės 
Pasakos» (grafika, viršelis 
spalvotas).

(pabaiga 4 pusi)
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Zig. Gavelis

Dr. Jonas Balys

Medyje pakabinta virvė
Kitą kartą ponas susišaukė 

savo žmones, ragindamas, kad 
suneštų mokesčius. Kiti apsi
mokėjo, o vienas toks jaunas 
ūkininkas ir pritrūko pinigų. 
Tas ponas davė jam keturias 
dienas pasirūpinti pinigų ir 
pasakė:

— Jei per tas keturias die 
nas nepasirūpinsi, tai aš tave 
prilupsiu pribausiu

Tas žmogelis parėjo namo, 
galvoja ir šiaip ir taip, — iš 
kur dabar jis paims tuos pini 
gus, kad nieko neturi parduoti. 
Turėjo dar pasilikęs kokias 
dvi saujas linų naginių apiva 
rams, iš tų nusivijo vadeles, 
daugiau ir vėl nieko nebesu- 
graibo. Lubose buvo aukštinis 
dūmams išeiti. Tas aukštinis 
buvo užkimštas pakulomis, ir 
tos pakulos buvo juodai sus
milkusios. Jis tas pakulas 
išsiėmė ir ėmė vyti apinasrė 
liūs pantelius. Kiek jis ten jų 
prisivijo ir vežasi į turgų 
parduoti — pasikinkė savo ku 
melaitę ir važiuoja Netoli to 
miesčiuko, kur jis važiavo, 
buvo toks miškelis. Per tą 
miškelį- bevažiuodamas, pasi- 
ginė jis tokį ponaitį. Tas po
naitis ėjo pėsčias, o jis važiuo 
tas važiavo, tai ir išsišneko. 
Ponaitis klausia:

— Ar į turgų važiuoji?
— j turgų. — atsakė žmogus.
— O ką čia gero veži par

duoti ?
Tam žmogui gėda buvo ir 

sakytis, bet kai tas ponaitis 
prisispyręs klausinėjo, tai jis 
ir pasisakė, kad tokius niekus 
veža ir parodė juos Tada tas 
ponaitis sako:

— Tai bus gerai, atpirks iš 
tavęs «turgaus brolis», o da
bar mane pavėžink

— Matai pats, ponaiti, —- 
sako tas žmogelis, mano 
tokie blogi ratai, kurgi tamsta 
atsisėsi, o ir mano kumelaitė, 
kaip pats matai, vos mane 
vieną patraukia.

— Niekis, — atsakė ponai
tis, — pamatysi, kad ir mudu 
abu paveš.

Tas žmogelis ką gi — prii
ma ir sako:

— Sėskis, sėskis, kaip jau 
važiuosime, taip.

Kai tas ponaitis įsisėdo, tai 
ta jo kumelė“ dar lengviau bė

JĮIĮ11 ’ .— .--„T ~ ...A,,*..

(pabaiga iš 3 pusi.)

Dail. Stančikaitės paveikslų 
reprodukcijas galima užtikti 
daugelyje žurnalų ir dienraš
čių Jos kūryba ne tik vertin 
ga meno atžvilgiu, bet ir 
mums miela, sava Ir tai dėl 
to, kad dailininkė jon sudėjo 
savo karštą meilę ir ilgesį 
gimtajam kraštui. • šventajai 
Lietuvai, kuriai savo talentą 
paaukojo.

Tenka stebėtis kiek daug 
dailės darbų yra ligšiol dail 
Vlada Stančikaitė sukūrusi. 
Dalį nuopelnų šiuo atvejų ten 
ka priskirti jos gerajam gyve 
nimo draugui inž. Vincui Abrai 
čiui, kuris stengėsi palengvin 
ti jos kūrybai sąlygas. Abu 
p p Abraičių vaikai Šarūnas 
ir Vytukas tai pat gabūs pieš 
ti ypatingai jaunesnysis, atro 
do, paseks motinos pasirink
tuoju meno keliu.

Lai Augščiausias ir toliau 
musu mylimą dail Vlada Stan 
čikaitę veda šviesiu kūrybos 
keliu Dievo ir Tėvynės gar- 
b e i!

ga, nekaip pirma. Daugiau tas 
ponaitis jam sako:

— Kai nuvažiuosi į turgų, 
tu neišsišok, pigiai neatleisk 
tų savo prekių — turi gauti 
tiek pinigų, kiek tau reikia.

Privažiavus netoli miesto, 
tas ponaitis išlipo iš ratų ir 
nuėjo sau Vos tik jis nuvažia 
vo į rinką ir iškėlė tas savo 
prekes tuojau jį apspito pir 
kėjai: varžytynėm, pagaudžiui 
tampydamiesi pasidalino po 
apinasrėlį, ir v’s jį klausia:

— Be kiek neatiduosi?
Šis mato, kad tos jo prekės 

visiems taip jau reikalingos 
ir pagalvojo sau: kad jau lie 
pė plėš i, tai plėšiu 7uoj pa 
prašė už pantelį po griviną, 
už apinasrėlį po tris grivinas. 
Nei vienas nei žodžio nesako, 
tuoj moka pinigus — ir išpir 
ko viską. O tu jo vadelių nie 
kas nei klausti nepaklausė, 
kam jas atvežė. 1 ar, jis Jau 
kia ir žiūri be ne ateis koks 
jų reikalingas pirkėjas L et 
niekur niekas nebeklausia ir 
gana. Jau ir turgus ėmė skirs 
tytis, ir jis važiuoja namo

Vos tik išvažiavo iš miesto, 
šit ir vėl pasigena tą patį po 
naitį. Vos tik privažiavęs tuo 
jau pats jam taiso vietą atsi
sėsti 7as ponaitis įsėdęs klau 
sinėja kaip ėjosi, ar gerą 
turgų turėjo. Šis atsakė:

— Labai getą: viską bran
giai pardaviu, o šitai tų vade 
lių niekas ir klausti nepa
klausė.

Dar pats žmogus nebuvo 
nei skaičiavęs tu pinigų, o tas 
ponaitis jam ir pasakė:

— O, tai tu gerai gavai: da 
bar tu turi 4 rublius ir 4 gri
vinas.

Tas žmogus tuojau suskai 
čiuoja - kaip tik tiek yra.

Daugiau juodu važiuoja per 
tą patį miškelį jau baigė iš
važiuoti į antrą kraštą, staiga 
tas ponaitis rodo jam pirštu 
į mišką ir klausia:

— Žiūrėk, žiūrėk ar tu ne 
matai? Šit turtuolis pinigus į 
žemes slepia.

7 as žmogus žvalgosi žvalgo 
si. žiūri žiūri, kaip nemato, 
taip nemato. Kiek pavažiavus, 
tas ponaitis vėl rodo:

. rgi tu nematai? —klau 
šia:.

Jau ir šis pamatė, kad tur 
tuolis supylė vieną maišą į 
duobę, kitą atsinešė pilti ir 
tą supylęs vėl nuėjo trečio 
atsinešti. Tas ponaitis jį klausia:

— Ar neturi kokio tuščio 
maišo?

— Šit yra maišas su šiau
dais. kur buvau įsidėjęs paša 
ro kuškį kumeliuke! rinkoj 
po snukiu pamesti.

— Iškratyk tuos šiaudus lau 
kan. sako ponaitis. — o aš 
nueisiu ir prisėmęs tau pini
gų atnešiu.

Tas žmogus tuoj iškratė 
tuos šapus ir padavė tuščią 
maišą 7 ai ponaitis nuėjo su 
tuo maišu, prisisėmę pinigų, 
atnešęs įdėjo į ratus ir sako:

Še, turėsi ir savo ponui ką

TAUTIEČIAI!
Z

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje

«Gintare» rasite daug Įdomiu straipsnių, apysakų, 
eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Čr S2ao.OO.

Pin gus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

RUGELIAI
Kai ruduo iškėlęs sodan ugnį neša 
Ir nudegina žaliuojančius medžius. 
Kai lietaus lašeliais debesėliai laša
Ir prie Nylo skrenda paukščiai i svečius:

Plikus laukus aplieja želmenys rugelių.
. O švelnūs jie lyg vaikų plaukeliai nukirpti, 

Ir vis aukščiau, aukščiau jie galvas kelia, 
Kol žiema prieina visiškai arti...

Tuomet apkloja juos minkštutis sniegas:
Toksai kaip patalėlis vaikų lovelėje kvapnus.
Ir tylūs ligi pavasario rugeliai miega,
Ir lanko juos zuikeliai per sapnus...

Ir lygiai kaip diena išaušta po nakties:
Taip pat pavasaris išauš vėl po žiemos;
Visu ūgiu rugeliaisaulėn liemenėlius ties, 
Lyg kūdikiai rankas nubudę prie mamos.

Ir išbujos jie saulėje ir vėjuj,
Ir jokios audros krauti derlių nepastos.
Ir niekur taip kvapios aš duonos neturėjau, 
Kaip mano tėviškės rugelių iškeptos.

Tur Barbutė brolį . ,-.i.4 
sveikina jį vardo dieną.

Sveikas sveikas miels Petruk, 
tu gerutis visad būk, 

klausyk tėčio ir mamos, 
neužmiršk! Lietuvos!

grūsti į gerklę ir tau pačiam 
liks Už tuos pinigus aš perku 
iš tavęs vadeles: nunešk jas 
prie tos duobės ir pakabink 
medyje x

Tas žmogus nunešė vadeles 
pakorė medyje ir grįžo atgal 
Toliau tas ponaitis sako: 
Dabar mes nebevažiuokim ten 
link, nes kelias eina p-o pat 
to turtuolio kiemą, dabar mes 
važiuokim truputį ntgal ligi 
vakaro laiko dar yra, suspėji 
parvažiuoti namo.

Apsisuko ir važiuoja atgal 
Kiek pavažiavus, tas ponaitis 
vėl sako:

Dabar jau galim važiuoti į 
namus.

Vėl atsisuko ir važiuoja. At 
važiavo prie tos vietos kur 
pirma buvo sustoję, tas žmo
gus ištempęs akis žiūri į tą 
pusę kur pirma matė pinigus 
slepiant ogi žiūri tas tur
tuolis kybo pasikoręs ant sau 
so medžio šakos Ir sušuko:

— Aja. apfiu! Gi ar velnias 
jį ten pakorė ?

Tuoj tas ponaitis jam kumšt 
į pašonę ir sako:

— Gi ar velnias jam tas va 
deles nunešė ar tu?

Nusišvilpė tas ponaitis ir 
nuėjo sau. O tas žmogus par
važiavo namo, užsimokėjo tam 
ponui ir sau dar turėjo pini
gų kol gyvas.

VIETOS J/ PONŲ KOLONIJA!
50 METŲ

Pačių japonų daviniais, jų 
emigracija Brazilijon prasidė
jo 1908 metais, tuo būdu, šiais 
metais sukanka 50 metų bei 
šiandien, su čia jau gimusiais 
japonų vaikais, jų pr iškaitoma 
net 400.000 asmenų, kurie dau 
giausiai apsigyvenę S. Paulo 
Estade (Provincijoje), būtent 
75%. I ikusieji - gyvena kituo 
se estaduose. Turint galvoje 
pasakytą, reikia pripažinti, 
kad japonai sudaro gana žy
mią Brazilijos gyventojų dalį 
bei turi nemažos įtakos j jos 
ekonominį gyven mą.

Tam visam atžymėti, jie pa 
siruo ę labai iškilmingai savo 
5u metų jubiliejų apvaikščio
ti, pasikviečiant tam tikslui 
net Japonijos Imperatoriaus 
brolį rincą Mikasą su Prin
cese.

PRIĖMIMAS G U BERN ATVI
ROJ E.

Š m. birželio mėn. 17 d. S. 
Paulo Gub rnatorius Ponas Ja 
nio Quadros su Ponia. Guber 
natūros patalpose, suruošė Ja 
ponijos Princui Mikasa su 
Princese pagerbti oficialų pri- 
ėmiuj kuriame, kaipo kvies 
tieji, be vietos valdžios, pan
ūstų ir japonų kolonijos atsto 
vų dar dalyvavo ir S. Paulo 
Konsulų Korpusas - jų tarpe 
ir Lietu 70s Konsulas A. Poli 
šaitis su Ponia

PAIEŠK 7ML

1 Dėdinas Pijus,
2. Dėdinien** Emilija
3. Dambrauskas Boleslovas,
4) Dobrovolskį Romald. gim. 

19:9 m , '
5. Dil jon Tonsas,
6. En ■ ullis Katha, gimęs 

1926 n
7. E vert F -a z Willy, gim. 

1906 m.,
8. E idrelait Johan ir Marta,
9. Geležius Ko as.

10. Glick’as M i (U ei ir sesuo 
Pearl.

11. Genenė Lydija, gim. 18 
91 m .

12 Grausdies ^ax su šeima, 
13) Getnerienė Antonina, gim. 

1919 m,
14. Ivanauskas Bronius, gim. 

1893 m,
15. Ignatavičius Aleksandras 

s. Vinco,
16. Ignatavičius Jonas, s. My 

kolo.
17. Jonaitienė Utilija,
18. Jokubauskas Ignas
1£. Jašnaitis Augustas, gim 

1910 m
20. Bernatonis Juolis ir
21. Blažaįtis Jurgis.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti 
CONSULADO DA LITUÂNIA, R. 
Dom Jose de Barros, 168 - 5’ 
andar, São Paulo, Brasil.

SUDIEV SANPAULIEČIAI!

Išvykdami į Jungtines Ame 
rikos Valstybes, nespėjom su 
daugeliu savo bičiulių bei pa
žįstamų atsisveikinti. 1 abai ap 
gailestaudami, kad neteko dar 
malonią valandėlę su Jumis 
praleisti, tariame visiems Su
diev!
Inž Vincas Abraitis, dail. VIa 
da Stančikaitė-Abraitienė ir 

sūnūs
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Daniu chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

„iDr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

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

Kensulterija yra Vila Zėlinoje, Avenida Zelina. 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

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

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMU KONCERTAS*
Atsiųskite du tuščiu “Cafė Seieto” voku į C. postai 403, j 

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 lietuviškų plokštelių!

M Osa ^príndgs & Cia.
PRAÇA SAC JOSÉ DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINA gg 

SÃO PAULO —Telefone 63 5915
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI £ 

NAUJANYBIŲ F?

Geležies reikmenų., dažų, lėkščių, aluraiųių indu, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiu- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. ’

iį iih nu nu su nu uii s nu iui m: iii' nu mi du nu nu tin ihi mi mi iii iiiiiiii nii iii. dhiiti till iih iiii 'iiiiih nu nu mitiii m i mi-t t, m; iiimii w «t= 

! ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 
| IRMÃOS BAUŽYS
= Registrado -ac C R. C. «ob o n.o 55>
G

f Pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
i Telefone 63-6005
f Aberturas de firmas
į Encerramentos de firmas
| Transferencias de firmas
| Contrat. na Junta Comercial
| Dis^at. na Junta Comercial
| Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
í HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diverso^ 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.
êfl|l'l|l UH «nfnVHltiUllWiWII) !WBWU»n)bmWiBiąW«>itti||>® wu;tl«l= ItlIllHlWÊ «Itnunw jWWII t|fl||l §,(11

MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA

pusi. 5

Kiekvienų sekmadieni orte 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų g a I i m a g a u 11 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių be’ 
laikraščių.

HHHKKflHKBnni
- LAPOS lietuviams prane 

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

togRMHHM
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

Bendradarbiauk joj* 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interforo

nmMMft w f b

Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

nei darbo įrankių

M

Statybos medžiagos sandėlis ir ivan-iti geležiniu daiktų 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IIRMÃOJ CaIíPIKIIEM ltda.
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
. .. i nes: 51-4019 e 51 2223

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jriuvyrLOJĖ LAUK©
Rua do Orfanato, 686

- Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK,

— Sveikiname Petrus ir Po 
vilus. Ši sekmadienį šv. Petro 
ir Povilo šventė. Mūsų uuošir 
dus sveikinimai: Šimoniui, 
Narbučiui. Baltėnui. Dirsei, 
Paviloniui, Ambrazevičiui, Van 
cevičiui ir kitiems Petrams ir 
Povilams.

— Birželio m. 21d. Vila Ze 
linoje mirė Petras Zabulionis, 
51 m. amžiaus. Nuliūdime pali 
ko žmoną, sūnų Petrą, marčią 
Albiną, anūkus. Palaidotas S. 
Caetano kapuose.

Septintos dienos mišios eg
zekvijos šeštadienį, 28 d bir
želio 8,30 vai., Vila Zelinoje.

— Birželio m. 30 d. 7 vai. 
yra užprašytos Ausenkų šei
mos šv. mišios už a. a. kun. 
Antano Ausenkos sielą.

Liepos m. 5 a. mišios egzek 
vijos už Magilų šeimos mi
rusius.

— Sekmadienį, birželio m. 
29 d. seselės pranciškietės. Vi 
la Zelinoje pradeda vienos sa 
vaitės rekolekcijas.

LIETUVI, KATAL! KE!

Kaip kareivį daro ne rūbas, 
taip kataliką ne metrikai, o 
praktiką!

Štai Casa Verde N. S. das 
Dores bažnyčioje bus religi
nės praktikos savaitė. Gera 
proga atsilikti velykinę!

Visai naujus ir įdomius pa
mokinimus išgirsite iš misijo 
nieriaus Tėvo Jono Bružiko 
S. -L lūpų

Šie metai yra jubilejiniai: 
ir Liurdo Marijos l"0 metų ir 
Marijos Šiluviškės 359 metų!

Šį sekmadienį birž 29 šv. 
Petro ir Povilo šventė!. 17 vai. 
prasideda rekolekcijos su Mi 
šiomis.

Rytais darbo dienomis šv. 
Mišias į pamoksles lygiai 8 
vai. Pirmadienį vakare 17,45 
pamokslai tik mergaitėms ir 
moterims antradienio vakare 
tik vyrams, trečiadienį tik 
vedusioms, ketvirtadienį, penk 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

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

EJCR1TCS21O CCNTAEIL
. NAfCIMENTO

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

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

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 
tbs rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudamo torto pardavimas 
A v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztihius, 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.
* Siuntimai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiaučiame naują.
K reipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698. Penha 
Al. BogųslausKas, R. F Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 -— São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ U

tadienį ir šeštadienį visiems 
bendrai. Liepos 6 sekmadienį 
17 vai. užbaiga su Mišiomis ir 
Šeimų Komunija. Pakanka 3 
valandas išbūti nevalgiusiems 
prieš šv. Komuniją..

Jus visus kviečia Vila Želi 
nos kunigai ir misijonierius. 
Kas gali, atvažiuokite ir iš 
toliau.

Padėka
Pereitą sekmadienį įvyko 

Senojo Malūno Tėvų susirin
kimas, kuris praėjo labai pa
vyzdingai. Susirinko nemažas 
būrys tėvų, kurių vaikai lan
ko lietuviškas pamokas. Kai 
kurie tėvai, kaip pav. p. Ka
zys Talaikis ir p. Kazys Ma
ciulevičius,pasielgė labaidrau 
giškai nes patys negalėdami 
atvykti, prisiuntė savo įpėdi
nius.

Susirinkime buvo sprendžia 
mį kultūriniai bei kitokie rei
kalai ir vieningai prieita nu
tarimo ir toliau dirbti lietu
viškos veiklos darbą

Šia proga reiškiu padėkąvi 
siemsatsilankiusiems Tėvų Ko 
miteto nariams ir p. mok. Jo
nui Kaseliūnui

Balys Tūbelis 
Senojo Malūno Tėvų Komite

to Pirmininkas

— Šį sekmadienį per radio 
«Difuzora» kalbės Agr A. Bo- 
guslauskas apie Brazilijos i ie 
tuvių Bendruomenės rinkim! 
nius nuostatus Per radio 9 de 
Julho Bendruomenės reikalu 
kalbės kun. P, Ragažinskas

Liepos 6 tema «Lietuvišku
mas kaip kultūrinė vertybė ir 
bendruomenė kaip priemonė 
lietuviškumui išlaikyti» kalbės 
J. Antanaitis «. ėvynės Garsų» 
laiku.

— F LB Organizacinis komi 
tetas išleido į lietuvių visuo
menę atsišaukimą Bendruome 
nės reikalu

TAUTIEČIAI! DĖMESIO!

Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja š.m. Liepos 12 die
ną, Mokos lietuvių mokyklos salėje, Rua Lituânia, 67, 

rengia labai įdomų
KONCERTĄ - VAKARĄ

Nepaprastai įdomi programa. Gros puikus «Ritmos 
Paulistanos» orkestras. Puikus bufetas. Pakvietimai gau
nami pas p. J. Karpavičių prieš centralinį paštą ir pas 

D jos narius.

— Šią savaitę baigiasi ter
minas statyti kandidatus į PL 
B Tarybą. Sekantis Organiza
cinio Komiteto posėdis įvyks 
birželio 30 d. Bus svarstomas 
kandidatų sąrašas ir po to greit 
paskelbtas visuomenei.

— Praėjusiam savo posėdį 
komitetas balsavimo į Lietu
vių Tarybą punktus suorgani
zuoti šiose vietose: V. Zelino 
je, V Beloje, Moinho Velho, 
Bom Retire, Casa Verde, Mo
koje, Agua Raza, Lapoję, Par
que das Nações ir Vila Anas
tazijoje. Tose vietose kur ne
bus suorganizuotos rinkimi
nės stotys, lietuviai galės 
balsuoti vokais.

— Šį sekmadienį 4 vai. p p. 
Vila Zelines Bažnyčioje bus 
Mišios ir velykinė ligonių Ko 
munija. Lietuviai kunigai pra 
šo į bažnyčią atgabenti visus 
ligonius senelius ir kitus kurie 
negali reguliariai lankyti pa 
maldų. ♦

— V Anastazijos lietuvams 
pamaldos šį sekmadieni. Po 
pamaldų bus Ateitininkų bū
relio susirinkimas.

Šeimyniškas jaunimo pobū
vis-pasilinksminimas įvyks 6 
liepos 4 vai p p. Vila Žolinoje.

Jaunimo atstovų posėdis 4 
vai. p p.

— Pirmajai Komunijai lietu
viškai va kai bus rengiami a- 
tostogų metu ?>amokos prasi 
dės pirmą dieną liepos jo vai 
ryto ir bus kazdien išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius. 
Lietuviai tėvai prašomi leisti 
savo vaikus išmokti lietuviš
kai melstis Pirmą savaitę pa
mokas lankys ir tie vaikai, 
kurie praėjusiais metais priė
jo prie Pirmos Komunijos, jie 
bus parengti ir įrašomi į skap 

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai

ANTANO PAVILON I O
MANUFATURA DE «BOTÕES ESTRELA»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, L6. caixa pos
tal 4113 - Vila Zelina. Tel. (recados): 63-19^7, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

e
Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal

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

lierius bei šv. ražančiaus bro
liją.

MOKOS LIETUVIAMS

3 dieną liepos pusė aštun
tos vakare Bom Conselho baž 
nyčioje bus klausoma išpažm 
čių lietuviškai,

RIO DE JANEIRO 
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI

Joninių šventės proga suruo 
šė laužą-pobūvį iš kurio liko 
Cr. 3.000 oo pelno. Bravo jau 
nimas. Nors Rio de Janeiro 
kolonija maža, bet palygina
mai stipriai juda. Viso judėji
mo ašimi yra kan. Z. Ignata
vičius.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choro vakaras birželio m. 21 
d. praėjo gražioj nuotaikoj. 
Programa buvo pritaikinta Jo 
ninių išvakarėms Grojo geras 
orkestras Užkandžiai buvo 
skaniai paruošti. Tvarka gera.

— Kun. St Grigaliūnas, kle 
bonaująs Montevideo mieste 
Urugvajaus sostinėje, liepos 
mėn. žada atvykti į Rio de 
Janeiro.

Praėjusį sekmadienį «ML» 
aplankė iš Barão de Anonina 
ūkininkas Jurgis Maciulevi
čius apsimokėjo prenumera
tą ir papasakojo apie gyveni 
mą provincijoje. J. Maciulevi 
čius manytų kad S. Paulo lie 
tuviams būt naudingiau suor
ganizuoti koperatyvą, neguse 
klyčią.

— Kun. P Ragažinskas lie 
pos mėn viduryje išvyks dvi 
ems mėnesiams Š. Amerikon. 
Dalyvaus New Yorke Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seime 
Norintieji pasinaudoti jo patar 

navimu. atl 
Amerikoje, 
iki liepos m

— Vila 'Zelinos parapijos 
kongregadąi liepos mėn 20 d. 
gimnazijos salėje ruošiasi su 
vaidinti įdomią dramą. Pakvie 
timai jau platinami. Kaina 20 
kruzeirų.

— Laiškai: J. Skorupskiui, 
A. Grabauskui, S Mitrulienei, 
Petrui Šukiui, A. Lazdauskui, 
L Skurkevičiūtei. J. beliokui, 
St Čereškai, K. Sadzevičiui.

v

— Pirmąjai Komunijai lietu 
viškai vaikai bus rengiami 
atostogų metų. 1 amokos pra
sidės pirmą dieną liepos ir 
bus kiekvieną dieną išskyrus 
šeštadienius ir sekmadienius. 
Lietuviai tėvai skatinami i i 
leis h’ savo vaikus išmokti lie 
tuviškai melstis.

30 METŲ NUO PIRMO LIETU 
VIO KUNIGO ATVYKIMO 

BRAZILIJON

Liepos mėn. sueina 30 'me 
tų kai į S. Paulo atvyko pir
mas lietuvis kunigas Jeroni
mas Valaitis. Kaip pradžioje 
pati emigracija buvo nepla 
niíiga, taip ir lietuvių religi 
niu aptarnavimu nebuvo su 
sirūpinta. Kun. J. Valaitis, bu 
vęs Amerikoje, matęs kaip 
yra svarbus religinis aptarna 
vimas emigracijoje savo ini
ciatyva, be jokius medžiagi
nės paramos iš šalies, 192gm. 
atvyko Brazilijon. Su nesti 
pria sveikata sunku buvo 
dirbti. Šia proga «Mūsų Lietu 
vos' redakcija prašo, gerai 
prisimenančius kun. J. Valai
čio darbo pradžią, parašyti, 
o jei neparašyti, tai bent su
teikti žinių.

Kartu bus kun J Valaičio 
pagerbimas ir medžiaga S. 
Pa ilo lietuvi» kolonijai.

— Iš Amerikos ir Kanados 
laikraščiai ligi Brazilijos daž 
nai kelionėje užtrunkaapie du 
mėnesius. Prieš karą ateidavo 
per 20 dienų.

Šis užtrukimas aiškinamas 
sumažėjimu keleivinių laivų, 
prekiniai ilgai plaukia.

- «Mūsų Lietuvos» prenu
meratą siųsti šiuo adresu: kun. 
P. Ragažinskas, Caixa Postai \ 
4118, bão Paulo.

— Šį šeštadienį, 28 d. birže 
lio, 20 vai., gimnazijos salėje, 
gimnazijos mokinių tėvai ir mo 
kytojai ruošia linksmą vakarą. 
Pakvietimai prie įėjimo.

— Lietuvi, remk kultūrinį 
radijo pusvalandį. Paramą 
siųsk: Pedro Šimonis, Caixa 
Postai 4118, São 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, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZ®VIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595§
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