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— TAI PANTU KAI! - Prie 
Joazeirinio vietovės, Paraibos 
estade, atkas a krūva senų 
griaučių; Dr. Leon Clerot 
(João Pessoa) mužėjaus direk 
torius, nuvykęs i vietą ir iš
tyręs tuos kaulus paskelbė, 
kad tai esą griaučiai priešis 
torinių gyvulių, išnykusių prieš 
daug tūkstančių metų. Kaulų 
krūvoje esą dantų sveriančių 
daugiau negu po pusę kilogra 
mo. , Tas., radinys bus perkel
tas į minėtąjį muzėjų.

— NUTILO... Radi.o mėgė 
jai ir spUtnikų stebėtojai nu
siskundžia, kad «Sputnik 111» 
pakeitė prane-šinėjimo ženklus 
ir jų niekas nesupranta Ma 
n ma, kad sugedo jo siųstu
vas. Nustojo signalizavęs ir 
amerikiečių «Explorer 111» Šis 
turėjo dvi baterėjas siųstuvo 
aptarnavimui, viena išsibaigė 
jau senai ją automatikai pi 
ke t? antroji, bet išsiaikvojo 
ir ši. «Explorer 111» buvo pa
leistas kovo 26 d Dabar abu 
du mėnuliukai ir rusiškas ir 
amerikoniškas, skrenda paty
lomis ir apie savo nelaimes 
ir naujienas, patirtas dangaus 
erdvėse nebeprašineja.

— 3LSR & BR ‘T£.?... Ru
sai siūto du milijonus kub. 
metrų nevalytos naftos mai
nais Lavą kakavą ir medvilnę 
- sėK as ir pluoštą Savo pa
trulį insai Įteiktų dalimis per 
keietą ;:etų Dabar Brazilijos 
vyri usybė svarsto prekybinių 
ryšių gal mybes neatnaujinant 
diplomatinių santykių. Didžiau 
šia kliūtis yra R nepajėgu 
mas nupirkti tas Brazilijos 
prekes, kurias dabar ji eks
portuoja į JA., n^s numato 
ma kad, pradėjus prekybą su 
SSsH. jankiai pradės boikotuo 
ti Brazilijos gaminius. Jau ir 
dabar daug kavos JAV atsive 
ža iš Afrikos, kur kavos užau 
ginimas ir paruošimas ekspor 
tui žymiai pigesnis negu pas 
mus.

— BÔLIVIJON! - Mūsų kai
mynas vakaruose. Bolivija, 
seniau garsėjo auksu ir sida
bru o dabar vis labiau ima 
garsėti savo petroliu. Nelai
mė, kad ir ten trūksta reika 
lingu kapitalų ir darbo rankų. 
Bolivija teišnaudoja dar tik 
mažą dalelę savo žemės tur 
tų. Bet dabartinė jos viriau- 
sybė pasiryžo patraukti į tat 
ką kitas šalis, perleisdama 
joms pagal sudaromas sutar
tis, eksploatuoti žibalo vers
mes sutartyje nurodytuose 
plotuose. Vienok valdžia nūs 
tato iš.aukso kur ir koks plo 
tas skiriamas tos ar kitos ša 
lies kompanijoms. Brazilijai 
skiriamam plote, kaip nurodo 
to ploto išskyrimo aktas, pa
geidaujamas įsikūrimas tik 
trijų petrolio eksploatavimo 
kompanijų Refinarija «União», 
iš Čapuavos. jau pasiuntė sa 
vo ekspertus susipažinti viėto 
je su. galimybėmis pasis'emti 
Bolivijos petrolio.

— RUDA & DOLERIS. - Sus 
vyravus kavos rinkai, vis dau 
giau dėmesio kreipiama į ki
tų ūkio gaminių fabrikatų ir 
žaliavų eksportą. Žemės tur

tai Brazilijoj labai gausūs. Čia 
vietomis riogso pliki geležies 
rūdos ir mangano kalnai, gra 
žiai žvilga melsvai žalios spal 
vos uolos - vario rūda, žiba
lu dvokia bituko akmenys... 
Kam teko keliauti per Mm 
ir Goiazo estadus, kas perėjo 
Paranaibos slėni, tas beabejo 
pastebėjo, kiek šių turtų guli 
pačiame žemės paviršiuje. 
Bet kad jie turėtų prekių 
vertę, paimti - iškasti ir nu
vežti į pramonės centrus ar 
uostus. Vietiniai fabrikai su 
naudoja tik dalį tų žaliavų. 
Dėlto pastaraisiais metais pra 
dėta skatinti jų išvežimas Į 
užsienį Štai, 1956 m. ekspor
tuota tik 260 244 tonų manga 
no. už ' 200.000 dolerių, o per 
nai 1957 metais, jau 79j.C67 
tonos mangano ir pusketvirto 
(3 5) milijono tonų geležes 
rūdos, a įtinkamai, už 37.500. 
t 00 ir 47700.oho doleriu Be
veik visokią rūdą perka tik 
amerikiečiai

— DUETINĖ GUMA. - Bra 
zilijos pramonė dabar kasmet 
sunaudoja po 45-48 tūkstan
čius tonų gumos Apie 6 % 
yra natural! guma gauta iš 
Amazonijos ir aplinkinių gu 
mos mišku gi 4' °/0 yra binte 
tinė arba d rbtinė guma. Sinte 
ti s gumos vietoje pagamina 
ma visai mažai, beveik visa 
atvežama iš užsienio. Bet 
šiemet įvežta dar tik 4.232 to 
nos sintetinės gumos Dėlto 
gumos išdirbinių fabrikai trū 
ksta žaliavų dirba tik dvi tris 
dienas savaitėje, atleidinėja 
darbiu nkus, o ke i jau visai 
sustojo. Gumos išdirbiniai: pa 
dangos, oro kameros, brezen 
tai, guminiai vamdžiai smar
kiai brangsta.

— NUOSTABUS DRUGY<.- 
Cagnes-Sur - Mer apylinkėse, 
birželio 15 dieną sugautas 
nuostabus drugys, patinas, iš 

pompicejų šeimos. 
Jis šviti kaip šv. Jono vabale 
liai, lakioja tik naktį. Sugauta 
sis turi 15 cm. ilgio, yra dide 
lė retenybė ir dėlto vabzdžių 
rinkėjai siūlo už jį pasakiš
kas sumas. Viduramžiais, ka 
da dar labiau negu dabar 
klestėjo visokį burtai, išlepus 
ponija gaudė tuos «pyrilam- 
pus> ir «virė» iš jų visokius 
meilės eleksyrus. Tikėjo, kad 
jeigu mylimas asmuo išgers 
vyną ar arbatos nuo to dru- 
gio-burtininko sparnų, ir jis 
užsidegs meile i, apims nesu 
valdomas geismas meilės to 
asmens, kuris jį pavaišino. 
Buvo tikima, kad tie gėrimai 
sugražina prarastas jėgas ir 
vaisingumą, ir... pagydo nuo 
kaikuriu proto ir nervų ligų! 
Toks drugys, kaip retenybė, 
ir šiandien kainuoja šim
tus dolerių. Bet juos deda tik 
į retų vabzdžių rinkinius ar
ba kob kcijas.

TARPTAUTINĖJE
POLITIKOJE

Šią savaitę buvo jaučiamas 
atoslūgis, nes Kruščevas bu 
vo užsiėmęs partijos ir kraš
to vidaus reikalais. Bet po 
mažos pertraukos vėl grįžo 
«laiškų» politikos. Paskutinė-

NatairaiizaciJos Kmkaits
Jau keletas metų kaip yra 

įsikūrusi S. Paulo mieste: SĄ
JUNGA NATURALiZUuTŲJŲ 
TEISĖMS GINTI (LIGA PRO- 
DIKEITOS DCS BRASI LE. ROS 
NATURALIZADO^). Šią sąjun
gą suorganizavo mūsų tautie
tis Dr A Feimanas, nes bai
gęs aukštuosius mokslus Pran 
cūzijoje atvyko į šią šalį, an
trąją tėvynę ir naturalizavo- 
si. tikėdamas pradėti savo gy
venimą lygiomis teisėmis kaip 
ir visi šios šalies piliečiai. Bet 
deja, 9+ metų Konstitucija 
panaikino visas teises kurios 
buvo suteiktos naturaiizuo- 
tiems einant -891 metų Kons
titucija Tad p Dr A. Feima
nas matydamas šią didelę skri 
audą koki buvo padaryta ati 
mant teises visiems naturali- 
zuotiems pradėjo sunkią ko
vą kad pakeisti šia Konstitu
cijos dalį ir sugrąžinti vėl vi
siems naturalizuotiems lygias 
teises su kitais ■. razilijos pi
liečiais A šku kad šis dar
bas pasirodė beveik beviltiš
kas, nes pakeisti tik ką nau
jai sudarytą Konstitucija bu
vo beveik neįmanoma. Bet p. 
Dr. A Feimanas nenuleido 
rankų ir pradėjo visais gali
mais būdais tirinėti konstitu
cijos pakeitimo būdus. Mat' - 
damas kad vienam bus tai 
neįmanoma," jis suorganizavo: 
SĄJUNGA N AT U A. A LIZ U O TŲ
JŲ f EI ĖUc e, NT.. Šiandie
ną šiai sąjungai priklauso jau 
keletas tūkstančių narių, bet 
yra reikalinga, kad nariųskai 
čius augtų, nes tik bendro
mis jėgomis bus galima apgin 
ii savo teises kurios yra su
varžytos iki minimumo. Kad 
pakeisti Konstitucija Sąjunga 
pradėjo ieškoti įtakingų asme 
nų Federaliniame Parlamen
te. nes jie tik tegali įnešti pro 
jektą Konstitucijos pakeiti- 

mis dienomis vienas toks laiš 
kas buvo pasiųstas Amerikos 
prezidentui Eisenlioweriui. Jo 
turinys nepaskelbtas, tačiau 
ko nors naujo nelaukiama. 
Maskva kaip nors nori išgali 
ti dabartinės padėties patvir
tinimą

— Genevoje yra susirinkę
atominės energijos specialis
tai, kurie ieško būdų ir'prie
monių atominių bombų sprog 
dinimui kontroliuoti. Reikalas 
yra labai sunkiai sprendžia 
mas, kontroliuojant reikia sa- 
von teritorijon įsileisti sveti
mo krašto kontrolierių. Sunku 
tikėti, kad rusai savo kraštan 
įsileistų. Juk jie ir taip ser
ga špionažo liga O įsileidžiant 
savan kraštan kontrolę, špio
nažo baimė dar padidėtų. Po
sėdžiai vyksta uždarytomis 
durimis. Žurnalistai, išsiilgę 
sensacijų slankioja tik kori
doriais.

- Argentinos finansų minis 
teris pranešė, kad krašto fi
nansai yra blogoje padėtyje. 
Biudžetas suvedamas su dide 
Tais trūkumais. 

mm Dėka Dr. A. Felmanui, 
sąjungai pasisekė surasti du 
didelius draugus kurių dėka 
Konstitucijos pakeitimas yra 
jau išjudintas. Pirmoje eilėje, 
dabartinis Federalinio 1 arla- 
mento pirmininkas Dr. R. Maz 
žili paruošė konstitucijos pa
keitimo projektą, kuriuo ei
nant grąžinamos lygios teisės 
naturalizuotiems. taip kaip ir 
čia gymusiems tik su dviem 
išimtim, kad naturalizuotieji 
negalės būti renkami Brazili
jos Prezidentais ir Vice Pre
zidentais ir Estado Guberna
toriais bei Vice-Gubernatoriais 
o kit b visus teises prilygina 
mos prie čia gimusiųj pilie
čių. Šį konstitucijos pakeitimą 
1-ederalinio 1 arlamento juri 
diniame skyriuje referavo ir 
Ji apgynė Dr. Carlos Castilho 
Cabral kur šis projektas tapo 
vienbalsiai priimtas Bendrai, 
kaip t ko patirti yra garan
tuota dauguma šiam projek
tui priimti tik šiuo metu yra 
labai nepala ki situacija, kad 
sunku surinkti net kvorumą, 
nes deputatai daugumoje yra 
išvažinėję į savo Estadus prieš 
rinkiminei propagandai Ųet 
manoma, dar gai ateinančią 
savaitę šis projektas bussvars 
tomas plenume. Beteku palin
kėti kad šis projektas butų 
priimtas ir suteiktos visiems 
naturalizuotiems ligios teisės. 
Visi mes žinome, kokį bega
linį įnašą svetimšaliai yra įdė
ję į Brazilijos, o ypač S Paū 
lo progresą E et jei kartais 
dabar ir nepasisektu pakeisti 
konstitucijos, ir tuomet ąjun- 
ga yra nusistačiusi nenuleisti 
rankų, bet kovoti ir toliau, kol 
tos teisės bus atgautos ir Kons 
titucijà pakeista. Kad labiau 
apjungti visas kolonijas Sąjun

(pabaiga 6 pusi.) ‘

— Libane padėtis nepasikei 
tusi. Vyriausybės armija kovo 
ja su sukilėliais, kurie, be 
abejo, yra Egipto Nasserio 
remiami Amerika iš šalies 
tebežiūri ir svarsto kaip ge
riau būtų: įsimaišyti į Libano 
vidaus kovas ar nuošaly pasi 
likti.

S. Amerika liepos 11 d. švenčia nepriklausomybės šventę. 
Tolumoje (už medžių) matyti Baltieji Rūmai vyriausybės 
centras -- Vašingtone.

— LENKTYNĖS. «Financial 
Times», 23 6-58, paskelbė, kad
petrolio sėmimo ir pardavinė 
jimo lenktynėse didžiausią pa 
žangą daro Artimieji Rytai - 
Iranas, Mezopotamijã Arabi
ja. Tuo tarpu JAV, Venezuela 
ir Kanada sutinka vis daugiau 
kliūčių savo petrolio pardavi
mui. Lytų pe.trolis įsiveržia į 
vakariečių rinkas, nes ten 
Rytuose pigesni darbininkai, 
ir dėlto petrolio gamintojai 
gali savo produktus (žibalą, 
gazoliną) pardavinėti pigiau.

BANG U E G U T..'. yra dar 
naujas žodis, naujos ligos var 
das. Ta liga pasirodė Filipinų 
salose Mirtis ateina bemie
gant ir priežastys neišaiški
namos Tos ligos aukomis 
tampa stiprūs vyrai, tarp 25 
ir 4C metų, kurie atsigula ge
rai prisivalgę Užmigę ima 
.jaudinus, atrodo kad sapnuo- 
_a, pradeda kalbėli, šūkauja, 
vaitoja, steni ir miršta štai a. 
nespėję pabusti, : ai grynai 
filipiniečių liga, nes N anilio 
je, kur gyventojai yra įvairių 
tautų mišinys iš 30 mirusių 
šia liga. 2~> buvo f.lipinai ir 
tik 4 kiniečiai.
t’,. > ■ *- j ■ . . . ■ áá -A A ’

4<i°/0’ Arba «pasiauko
jimo kvota», k: ri norima pri
mesti visiems kavos auginto
jams kavyn savininkams, 
nuomininkams ir pusininkams. 
Siūloma, kad. nuėmus derlių, 
visi kavos augintojai sulaiky
tų *0% gautos kavos, o par
duotų tik 6u%.

— Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Gen De Gaulle 
lankosi po Arželiją. Ten rei
kalai yra nevisai geri. Kraš
tas jaučiasi generolu De Gan 
lie apviltas. Gražinti tvarką 
ir pastovumą nebus lengva.

— Rusija pasiūlė Jugoslav! 
jai naujas ekonomines dery
bas, persvarstyti sudarytas
sutartis. Jugoslavija nėra lin
kus eiti į naujas derybas, nes 
žino, kad Kremlius labai len
gvai visokias derybas laužo.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Briuselio pasaulinėj parodoj pasidairius 
VACLOVO SIDZIKAUSKO, LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO IR 
LIETUVOS DELEGACIJOS PAVERGTOSE EUROPOS TAUTO
SE PIRMININKO ŽODIS OKUP. LIETUVAI PER LAISVĄ RADIJĄ

Š. m. balandžio 18 d Belgi
jos karalius iškilmingai atida
rė Briuselio universalinę ir 
tarptautinę parodą. Parodos 
obalsis - pasaulio atsiekimai 
kuriant žmoniškesnį pasaulį. 
Taigi, paroda nėra komercinė, 
o greičiau mokslinė ir kultū
rinė. Parodoje pavaizduoti ir 
materialiniai įvairių kraštu lai 
mėjimai, kiek jie tarnauja ir 
gali tarnauti žmoniškesnio pa 
šaulio kūrimui. Briuselio pa
rodoje atstovaujamos beveik 
visos laisvosios Europos vals
tybės. Pavergtoji Europos da
lis parodoje (be Sovietų Są
jungos) atstovaujama atskirai 
tik Čekoslovakijos, Vengrijos 
ir Tito valdomos Jugoslavijos.

Paroda vyksta prasidedant 
atominei erai, kuri dar neži
nia ką duos žmonijai — palai 
mą ar pražūtį. Todėl įdomus 
atomiumo pastatas, vaizduojan 
tis geležies branduolį, yra kaip 
ir visos parodos simbolis.

Pasaulinės Briuselio paro
dos dėmesio centre yra Ame
rikos, Anglijos. Prancūzijos ir 
Sovietų Sąjungos paviljonai. 
Apsčiai lankomas taip pat ir 
Civitas Dei — Vatikano pavil 
jonas kuriame specialus sky
rius yra pašvęstas Tyliajai 
Bažnyčiai taigi bažnyčios bū 
klei Lietuvoje ir kituose pa- 
vergiuose kraštuose Jame y- 
ra atvaizdai komunistų nukan 
kintų ar nuo jų nukentėjusių 
aukštųjų Romos Katalikų Baž 
nyčios hirarchų.

Prieš apleisdamas Europą, 
aš buvau užsukęs į Briuselį 
ir porą dienų su pulk. Juozu 
1 anskoronskiu lankiau paro
dą: Jieškojau joje Lietuvos. 
Deja Lietuvos joje neradau. 
Sovietų paviljone, įvairiuose 
jo skyriuose yra šiek tiek eks 
ponatų iš Lietuvos Yra pora 
lėlių tautiniais lietuviu rūbais, 
vienas kitas dalykėlis iš mū
ši} liaudies meno, rodoma lie 
tuviškoji birbynė, ir skudučiai, 
yra lango dydžio plakatas vai 
zduojamis . edimino kalną Vii 
niaus miesto fone su užrašu 
«Vilnius». Pana-'-iai pavaizduo 
ta Ryga bei Talinas greta ki
tų sovietinių respublikų sosti
niu. Rusiškųjų gėralų skyriu
je yra keletas trejų devyne- 
rių bonkučių Yra ir buv. ne
priklausomos Lietuvos Užsie
nių reikalų minister! :os rūmų 
atvaizdas. — juose dabar yra 
įsikūręs Kauno ’ olitechnikos 
institutas. Visa tai yra išmė
tyta po įvairius rusų paviljo
no skyrius, su aiškia tenden
cija pabrėžti, kad Lietuvos 
kaipo valstybės, kaipo savito 
politinio, ekonominio ir kultū
rinio vieneto nėra, o yra tik 
viena ir nedaloma Rusija su 
eile jos Įnamių, kurių tarpe 
yra ir lietuviai Jūs suprasite 
todėl sesės ir broliai, kaip 
skaudu lietuviui, gyvai atsi
menančiam neprih lausomos 
Lietuvos dalyvavimą 1 37 m 
Paryžiaus ir 1939 m New Yor 
ko pasaulinėse parodose lan
kyti šių metų Briuselio paro
dą, stebėti Lietuvos pažemini 
mą, mūsų tautinės savigarbos 
brutalų pažeidimą. Vargastau- 
tai kad ir kiek ji būtų kūry
binga. be nepriklausomybės ir 
be. laisvės!

Sovietų paviljono pastato i- 
šorė yra įspūdinga Tačiau įė 
jus į vidų įspūdis mažėja Per 
daug prikrauta, dvelkia baza- 
ru Vyrauja propaganda. Mil
žiniška Lenino statula, propa 
gandiniai šūkiai už taiką ir už 
taikingą tautų sambūrį. Prisi
grobę svetimų žemių ir turtų, 
pavergę devynias prieš antrą 
jį pasaulinį karą buvusias ne 
priklausomas valstybes, jų tar 
pe ir Lietuvą, Maskvos valdo 

vai dedasi esą taikos apašta
lai, kai tikrumoje jie tik nori 
įteisinti smurtą ir įamžinti tau 
tų pavergimą. Gražiai pavaiz
duoti Kaukazo ir Krimo ku
rortai, tariamai poilsio vietos 
dirbantiesiems. Jūs geriau ži
note, kas ten vasaroja ir gy
dosi. Tik ne Lietuvos nutei
sinti darbininkai, ne nuskur
dinti Lietuvos kolchozininkai. 
Veržte veržiasi noras surikti: 
gana mulkinti vakariečius ro 
dant ištaigingus kilimus, šil
kus. valgius ir gėralus, apie 
kuriuos eilinis sovietinio tau
tų kalėjimo žmogus gali tik 
svajoti. Parodykit tikrąjį so
vietiškojo rojaus vaizdą, - kol 
chozus. valstybės tvarkomus 
fabrikus ir dirbtuves, prievar 
tinio darbo stovyklas, Sibiro 
taigas ir Kazachstano dyku
mas, kur tiek ašarų, vargo, 
skurdo ir kančių patyrė ir šim 
tai tūkstančių niekuo ir nie
kam nenusikaltusių lietuvių.

Gražių ir kilnių tikslų Briu
selio pasaulinę parodą Mask
vos valdovai panaudojo savo 
politikai, kuri yra visiškai 
priešinga parodos šūkiui - kur 
ti žmoniškesnį pasaulį.

SUSTIPRINIMAS LIETUVIŠKO 
JO RADIJO ŽODIS Į LIETUVĄ

(Elta) Džiugu pranešti, kad 
lietuvišk s žodis radijo bango 
mis į okupuotąją tėvynę pas 
taruoju metu dar sustiprėjo. 
Lietuviškoji programa per.Ma 
drido radiją, kuri perduodama 
vakarais ir yra girdima ; ie 
tavoje ir šiaip jau plačiuose 
Europos plotuose, nuo š m ge 
gūžės 31 dienos kartojama dar 
kitos dienos rytą, 8 3U vai. 
Lietuvos laiku. 6,3 ) vai Vidu
rio Europos laiku (42 m ban
ga).

Lietuviškoji radijo programa 
per Madrido radiją veikia da 
bar jau ketvirtus metus iš 
pradžių buvo gauta 10 minu
čių laikas vėliau 15 min.Kai 
lietuviškoji programa dabar 
perduodama du kartus į die
na ! ytais ir vakarais) ji, be 
abejo, pasieks dar didesnį skai 
čių klausytojų, negu iki šiol.

Madrido radijo programa, 
kaip ir kiti V LIK o vykd. Ta
rybos aptarnaujami radiofo
nai perduodaį kraštą medžia
gą, kurią paruošia Eltos Ra
dijo skyrius ir jo bendradai^ 
biai. arba kurią paruošia pa
tys radiofonų darbuotojai. 'Lo
kiu būdu kasdien nenutrūks
tama srove plaukia į okupuo 
tą tėvynę teisingos informaci 
jos ir laisvės dvasia.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., bangu 540 klc.

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

Radijui parama 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 postal 4118 São Paulo.

Pirmasis prekybinis-keleivinis laivas varomas atomine energija. 
Čia nematome kamino, nes jo nereikia. Trejus metus atominė e- 
nergija nereikia keisti, ois laivas atsiėjo 31 milijoną dolerių.

Bernardas Brazdžionis

Tautu Viešpačiui
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai
Ir žiemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus.
Po J avo stogu jos, kai kedro medis, auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

Ir Tu esi jų skydas jų karionėj
Ir prieglauda jų kritusioms kariams,
Ir plieno užtvanka, kad nepaskęstu kloniai. 
Ir žiburys audroj, užgęsus žiburiams!

Tautų likimo Viešpatie, ir mūsų
Tu glauski tautą po savo sparnu.
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų-prūsų, 
Tu būki priebėga ir širdžiai jų sūnų.

Tu buki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčiai stogas jos benamių tremtinių, 
Būk šiltas vėjas, siaučiant pūgai Kazachstane 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinių.

Po tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai, 
Kad į bedugnę nenupultų mūs namai.

Kodėl prancūzai kieti Alzirijoje?
Dr. (n L ta arki ė

Prancūziškosios Alžirijos i m 
perijoje. į kurią įeina ir di 
delis gabalas ir Saharos dyku 
mos. gimsta nauja pasaulio 
Eldoradą. Ten. prancūzai atra 
do naftą ir jau pakvietė kitų 
kraštų naftos bendroves dau
giau juodojo aukso jieškoti. 
Pakvietimas buvo priimtas su 
malonumu. Ten jau atsirado 
amerikiečių geologai, geofi
zikai, kalnų pramonės inžinie 
riai, gręžikai ir kiti specialis 
tai. Didžiojo veiklumo centras 
yra aplink Hasei Messaound, 
400 mylių atstume į pietus nuo 
Viduržemio jūros.

Ne pirmi metai manoma, kad 
prancūziškoje Saharoje turi 
būti turtingi mineralu klodai 
ir naftos laukai, tačiau niekas 
nesiryžo pradėti jų jieškoti 
dėl susisiekimo irvandonsne 
buvimo ir dėl didelio karščio. 

Bet Prancūzijos vyriausybei 
reikėjo ryžtis ką nors daryti 
po to, kai visiškas priklausy
mas nuo skystojo kuro impor 
to iš užsienių pasidarė labai 
pavojingas išvarius anglus iš 
Persijos naftos laukų ir Vaka 
rų didiesiems praradus įtaką 
Vid. Rytuose. Buvo rasta pini 
gų ir patelktos jėgos pradėti 
tyrimo darbus Jie pradėti 19 
52 m., o jau 1956 m sausio 
mėn. prisigręžta iki naftos De 
jele apylinkėse, prie Libijos 
sienos, 70 mylių atstume nuo 
Viduržemio jūros einant per 
Alžirijos teritoriją. Po 6 mė
nesių ištryško nafta į pavir 
šių ir Hassi Messaoud apylin 
kėse.

Dabar jau surastos 4 vietos, 
iš kurių nafta trykšta — trys 
laukai prieEdjele, vienas prie 
Hassi Messaoud Geologai nea 
be j oja, kad tai yra tik labai 
maža pradžia, kad Saharoje 
yra turtingi naftos ir natūra
lių dujų rezervuarai. Tai gal 
nebūsią antrieji Viduriniai Ry 
tai. kaip entuziazmo apgauti 
prancūzai šūkauja, tačiau Sa 
haros gelmėse esanti nafta ga 
lėsianti lygintis su JAV naf
tos ištekliais.

Edjeles naftos laukas, esąs 
1.200-2 500 pėdų gilumoje, ga
lįs duoti 500 milijonų statinių 
Prie Hassi Messaoud nafta ras 
ta 11.000 pėdų gilumoje Ten 
rezervai gali siekti 2 000 mi- 

Ii jonų statinių. Dabar čia jau 
pragręžti 7 šuliniai.

Gręžimas Saharoje proble
mos nesudaro, nes grąžtai su
tinka tik smiltakmenį, skaly- 
ną, storą druskos sluogsnį ir 
po juo pasineria į kvarco smė 
lį kuriame ir suranda naftą 

• Tas kvarco smėlio sluogsnis 
yra daugiau kaip 3;0 pėdųsto 
rūmo, kas kalba apie ten ras 
to naftos lauko turtingumą. 
Dar nėra atsakymo į klausi
mą, ar po tuo kvarco smėlio 
sluogsniu yra vandens, kuris 
padėtų naftą spausti į viršų, 
tačiau ir to klausimo dar neiš 
siaiškinus prancūzai Planuoja 
Hassi Messaoude gauti iš kiek 
vieno šulinio 103.000 statinių 
naftos per dieną.

Naftos suradimas Saharoje 
prancūzamsyra istorinės reikš 
mės įvykis, jei atsiminsim, 
kad pačioje Prancūzijoje te
gaunama tik 9 mil. statinių 
per metus, o devyni dešimta
daliai reikalingo naftos kie
kio reikia pirkti iš Vid. Rytų 
šaltinių. Tai kaštuoja 550 mil. 
dol par metus. Beveik suban
krutavusiai rancūzijai tai y- 
ra sunkiai pakeliama apliaky 
bė. Naftos atvežimas vyksta 
per Suezo kanalą, kuris yra 
pasidaręs Egipto politiniu įran 
kiu. Nereikia stebėtis, kad to 
kiose aplinkybėse atsiradusi 
nafta saharoje skatina pran
cūzus kovoti už Alžirijos da
bartinės padėties išlaikymą. 
Akcijos bendrovių, renkančių 
pinigus Saharos naftos eks
ploatacijai išperkamos per 
vieną nepilną dieną. Jų ver 
tė didėjo pasakiškais tempais 
1956 ir 1957 m.

Tačiau ant politinio Saha
ros žemėlapio stovi klaustu
kas, kuris skaudina šoviniz
mui labai artimą prancūzišką 
širdį. Marokas ir Tunisija pra 
rasta, Alžirija sukilusi kovoja 
už nepriklausomybę ketvirti 
metai. Sukilimui tramdyti gy
vena Alžirijoje -JO.00O pran
cūzų kareivių. Bet ir,jų neuž 
teks juodajam auksui apsau
goti tol, kol nebus išspręsta 
politinė Alžirijos padėtis. Jai 
sutvarkyti yra tik du tradici
niai keliai: karinė pergalė ar 
derybos. Karinė pacifikacija 
per ilgai užsitęsė ir greičiau 
šiai nebepasiseks. Derėtis 
prancūzai dar iki šiol su nie 
ku nenori. Gal ir nėra su kuo 
rimtai derėtis (kaip Tunisijo8 
ir Maroko atveju), nes politi" 
nė Alžirijos sukilėlių vadovy 
bė nėra stipri, greičiau tebėra 
Egipto politinis įrankis.

Prancūzams belieka jieškoti 
kitokio kelio Alžirijos proble 
mai tvarkyti. Tik tenka apgai 
le Jauti, jog racionalizmo tė
vynė ir dar neseniai didelių 
gabumų rodžiusi tauta taip tra 
giškai paleido iš rankų savo 
likimo vairą — nebepajėgia 
surišti praeities su dabartimi, 
nebegali garbingai sutvarkyti 
savo istorijos jai patikėto pa 
likimo. Jūreiviai anglai pasi
rodė šioje srityje sunkiai pa 
sekamas pavyzdys ypač pran 
cūzams, kurie iki apakimo 
įsimylėjo į savo civilizaciją, 
daug pėdų įmynusią ypač Afri 
koje. Bet kaip grąžinsi pagar 
bą tai civilizacijai kuri nebe 
augina nei ryžtingų karvedžių, 
nei toli matančių politikų?

Draugas
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COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÉ, 1052,

Bernardas Brazdžionis

Vergijos Takuos
Dieve, duok, žemė laukia Teisybės
Dieve, siųsk, žemė šaukia Taikos!'
Ar toli žėri ženklas, sužibęs
Tavo,amžių žvaigždėtuos takuos?

BALSAS PRIE BALSO...

Kazimieras Ambrozevicius, 
sanpauliečių kandidatas į Es
tado seimą, kasdien važinėja 
pas rinkikus: lanko juos mies 
te ir vilose, nuvyksta ir toliau 
į estado gilumą - interiorą. 
Kelionių ratą, maršrutą, nusta 
to Komitetas, pagal gaunamus 
atsiliepimus ir žinias apie ten 
ar kitur gyvenančius tautie^- 
čius, pagal prisiunčiamus an
trašus. Praeitą savaitę, dėka 
no kun. P. Ragažinsko, V. Ze 
linos klebono, lydimas, buvo 
Campinase, Jundiaise. Andra 
dinoje, Indiatuboje... Važinėja 
savo propagandos reikalais, 
bet - tos kelionės - turi ir ki 
tų gerų pusių: suteikia žinių 
apie lietuvius gyvenančius 
tarp svetimų, toli nuo mūsų 
kultūrinės veiklos, atidengia 
kuo nors pasižymėjusius tau 
tiečius ar jų vaikus, supažin
dina mus ir suartina vienus 
su kitais. Iš jų sužinome, kaip 
gyvena lietuviai ūkininkai, ką 
jie sėja, kokius gyvulius lai 
ko; gauname informacijų apie 
įvairių profesijų ir verslo 
žmones sužinome - kas, kur 
ir kaip gyvena.

Iš įspūdžių kuriuos papasa 
koja Kandidatas ir jo palydo 
vai, sprendžiame ir galime 
patikinti gerbiamus «Mūsų Lie 
tuvos» Skaitytojus, kad ir tas 
mūsiškių nutautėjimo užsida 
r o tarpusavio nesantaikų 
ir neapykantos \ elnias nėra 
tols baisus, kaip jį kai kas 
nupiešia Lietuvis ir čia sve
timoje salyje, naujoje tėvynė 
je, myli gražius savo tautos 
papročius dom si savųjų rei
kalais, ilgisi savo tėvynės ir 
itavo brolių lietuvių.. Didžiau 
sias jų rūpestis šiuo metu, 
reiškiasi nuoširdžiai ir atvirai: 
visi deda pastangas, kad K. 
Ambr zevičius būtų išrinktas 
į o Paulio estado šeimą - As 
sembléia Legislativa Estadual. 
Tėvai tariasi su vaikais ir 
anūkais, o šie - su savo drau 
gaiš mokyklose ir darbovietė 
se Ir Comitė pro Candidatura 
de Casimiro Ambrozevicius 
kasdien gauna sąrašus naujų 
adresų, kas lien vienas kitas 
- per laišką arba asmeniškai 

pažada savo balsą. Tai, pa 
rražu, dedasi balsas prie bal 
so ir, galime tikėtis, lemtinga 
ją SPALIO 3 DIENĄ, rinkimų 
dieną, jų pabirs tuktąnčiai!

Tik sųkruskime visi!
Simas Bakšys

Komiteto Sekretor us

J U N D LA I

Jundiai yra už 60 km į šiali 
rėš vakarus nuo S Paulio. 
Miestas išsiklostęs abipus ge-' 
ležiiikelio< Su S. Pauliu jį ri
ša ir asfaltuotas plentas Ka
da čia apsigyveno pirmieji lie 
tuviai, prieš 30 metų, Jundiai 
buvo dar nedidelis miestelis, 
o dabar turi jau apie 130 OOo 
gyventojų. Maždaug tokio di
dumo buvo mūsų Kaunas La 
da jį pervažiavom išvykdami 
iš Lietuvos. Bet dangoraižių 
Jundiai mieste dar nėra. Mies 
tas plačiai, išsiklostęs, išsiš.-i- 
kojęs i vilas; Namai vidutinio 
aukščio, daugumoje vadinami 
hobradai. su darželiais ir so
dais aplinkui. Apylinkėse klės 
ti vynuogynai, sparčiai plečia 
si šilkvabalių auginimas Šilk 
\ abaliai minta tutmedžių ir 
amoreirų lapais. Iš jų name
lių, išvyniojus, gaunamas ti
krasis — natūralūs šilkas Mi 
ste ir apylinkėse yra daug 

įvairių dirbtuvių, vyksta, ke
lių. didesnių fabrikų statyba: 
celulozes ir popierio. mašinų, 
keramikos,

Iš,lietuvių bene stipriausiai 
čia įsikūręs Povilas Miškinis. 
Šis tautietis turi durų, langų 
ir baldų dirbtuvę. Bet jo tur
tas; sudėtas į namus: turi 18 
namų Jundiai miestelyje ir dar 
porą; namukų S. Paulyje. ,

CAMPINAS. 
p

į5 Toliau nuo S. Paulio, prava
žiavus Jundiai, dunkso Campi 
nas, jau senas ir didelis mies 
tas, su daug dirbtuvių, moky
klų ir keliais daugiaaukščiais 
namais - dangoraižiais. Čia, 
pačiame miesto centre, Rua 
Benjamin Constant 1473, tau
tietis Kazys Vosylius turi sa
vo foto studiją, o savus na
mus pamiestėje, tolokai nuo 
centro. Kazys Vosylius yra 
vienas iš garsiųjų fotografų' 
menininkų, dalyvavęs fotogra 
fijos muio parodose Rio de 
Janeire, Puenos Aires ir Pa
ryžiuje Apdovanotas garbės 
pažymėjimais. Kitas lietuvis, 
kiek plačiau pažįstamas Cam 
pinų mieste yra Vincas Lau
kaitis. Tua Rafael Sales 645, 
I aukaičiai turi savo namus ir 
biznį - barą ir maisto pro
duktų parduotuvę Fizn’s se
kasi gerai. Miesto pakraštėse 
yra ir daugiau lietuvių, bet 
tarp savęs neturi jokiu orga
nizacinių ryšiu Jie džiaugia
si, kai susitinka vienas kitą.

INDIčTUBA - E F. S.

Indiatuboje gyvena kun Vi 
tas Kavolis - padre Vito Ka 
pelionauja Hospital Santa Ca 
sa ligoninėje. Ten ir gyvena 
ligoninės p» talpose Apsilan
kius K. Am* rozevičiui ’r dėka 
nai kun Ragažinskui. la
bai apsidžiaugė, nes savą 
žmogų - lietuvi čia retai kada 
tesutinka, nors Indiatuba yra 
pižangus miestelis ir žemės 
jo apylinkėse geros

A N DRADIN A

Miestelyje ir apylinkėse gy 
vena keli lietuviai. Ūkininkai 
verčiasi kavos ūkiu, sodina 
dar kukurūzų, ryžių, pupelių 
ir daržovių Miestelyje gyve 
nantieji veik visi dirba Mau- 
ramo skerdyklose ir šaldytu
vuose - Frigorífico Mauram. 
Nesenai čia viešėjo stud. Jo

Matome balistinę raketą iš
šauta iš povandeninio laivo Ra 
ketos iššovimui naudojas sus
paustas oras, kaip ir sprasmi- 
niuose lėktuvuose.

Ar toli Tavo užmirštas žodis
Užmuštųjų Tavų pranašų,
Ar ne veltui vidurnakčio gruody 
Aš pavasario viltį nešu?

Iš uolos tryško vandenys tyruos, 
Kad gyva būtų Tavo tauta, 
Ir gėlė spalio speiguose mirus, 
Kilo, kovo srovės prikelta.

Ir sugriuvo Jeruzalės sienos, 
Kad gyvenimas gimtų mirty;
Kad nušviestum pasaulį Tu Vienas, 
Geso žemės stabai užmaršty.

Dieve, šviesk, mes patamsy paklydom, 
Dieve, šauk, mes apkurtom šauksmuos, 
Dieve, plėšk melo sunkųjį šydą.
Dieve, nešk ledą žemės žiemos!

Aš regiu - - svyra sostai tironų 
Nuo našlaičių kančios ir maldų, 
Nuo mirtin pasmerktų milijonų, 
Nuo tremtinių golgotos žaizdų.

Aš regiu - - kažkur kyla sužibęs 
Žiburėlis Tavosios Taikos. .
Dieve, siųsk žemėn žodį Teisybės - - 
Laisvės viltį vergijos takuos.

MOTER TALKA PASAULINĖJE LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE.

Jau nuo žilos senovės mo 
teris yra neatskiriamas vi
suomenės narys Vartydami 
istorijos lapus mes randame 
moteris, kurių vardai ir nuvei 
kti darbai savo tautai ne kartą 
užtemdo vyrų nuopelnus.

i ietuvių tautoje ir jos vi
suomeniniame gyvenime mes 
taipogi randame visą eilę mo 
terų kurių darbai ir nuopel
nai' įamžinti mūsų istorijoje. 
Lietuviu savitos kultūros išlai 
kyme moteris turi itin svarbų 
vaidmenį. Moteris kaipo moti 
na saugo namų židinį ir fak
tiškai yra to židinio kūrėja 
Ji puoselėja savoj aplinkoj, 

nas Sungaila. Buvo atvykęs 
ras savo pusbrolį Antaną Nie 
meichitzą Antanas veda pro
pagandą už Kazimierą Ambro 
zevičių ir surašinėja visus, 
kurie pasižada už jį balsuoti.

PETRINES UTINGOJE.

Smarki propaganda už K. 
Ambrozevičių eina Utingoie. 
Lietuvių jaunimas susirenka 
jau kelintą kartą Propagan
da vis plečiama įtraukiami ir 
vietiniai lietuvių draugai. Fe 
trinių išvakarėse čia Įvyko ti
kras mitingas. Daug svečių, 
ištisos šeimos ir daug gražaus 
jaunimo, suvažiavo ir iš toli
mesnių miesto rajonų - iš V. 
Zelinoš Mokos, Bom Retiro, 
Santanos, Lapos ir Tautų Par
ko.

Utirigiškiai lietuviai turi sa
vo «salę». tai susirinkimams 
ir šokiams pritaikytas nedide 
bs varažas. Fetrinių išvakarė 
se čia linksminosi ir lietuviai 
ir brazilai: senieji šnekučia
vosi, ir, šeimininkų vaišinami 

paveldėtas- tradįci as, kalbą, 
ir įkvepia savo še moję drąsą 
ir pasiryžimą kovoje už ekzis 
tencijos teises.

Kadangi J ietuvos istorija 
yra atžymėta ištisai nesibai
giančių kovų, tai ir lietuvės 
moters vaidmuo, čia yra ypa 
tingas. Nenuklystant per toli 
į mūsų tautos senovę, prisi
minsime kad ir XIX amžiaus 
lietuvių kovas už laisvę ir 
atgavimą žmogiškųjų teisių. 
1863 metų sukilime, lietuvė 
moteris, baudžiauninkė ar ba 
jorė mokėjo įkvėpti savo sū 
sums tą didįjį ryžtą kuriuo 
jie iškovojo baudžiavos panai 

gėrė ir užkandžiavo, jaunimas 
šoko, visi linksminosi. Paga
liau atvyko visų Jaukdamas 
kandidatas Kazimieras Ambro 
zevičius, ir visi, prakalbomis 
ir delnų plojimais, ir pareiš
kė jam savo simpatijas. Ir 
patsai kandidatas, kartu su vi 
sais svečiais, linksminosi ir 
kalbėjosi iki ryto.

EDÉS VILOJE.

Santanos rajone Petrinių 
šventė įvyko pas Blaževičius. 
Ta proga Blaževičiai (V. Ede 
Rua B, 17 C) surengė įkurtu
ves. Dalyvavo artimieji šeimi 
ninku draugai. Iš Bom Retiro 
atvyko Prano Blaževičiaus ko 
legos — beveik visa lietuviu 
mokyklėlė. Dalyvavo ir moky 
tojai, p Remenčius, ir p. Ra- 
lickas, tik mokyt. S. Bakšys, 
pakliuvęs į mažųjų kompani
ją, pasiliko Bom Retire ir Fe 
triniu sulaukė Zapereckų na
muose.

Spe;c. K-tas. 

kinimo. Taipogi kovoje už 
spaudos laisvę, moteris pasi 
reiškė, kaip viena iš uoliau 
šių lietuviškų maldų ir rašto, 
ji mokėjo paslėpti nuo žanda 
rų žvalios akies lietuvišką 
knygą ir spaudą, savo pasto
gėje ji priglausdavo besislaps, 
tančius knygnešius, o toji; ku 
ri mokėjo apvaldyti plunksną, 
šaukė į tautą nepasiduoti. 
Lietuvės moters dėka, lietuvių 
kalba išliko iki šiandieną, 
kaip brangus lobynas vaikų 
vaikams.

Nepriklausomos Lietuvos 
moteris būdama lygiateisė su 
vyrais, pasireiškia visuomenė 
je ne vien kaip šeimos židi 
nio puoselėtoja, bet ir kaip 
tos visuomenės veikėja, akty 
viai dalyvaudama Lietuvos 
kultūriniame gyvenime Iršian 
dieną mes turime visame pa
saulyje moterų rašytojų, moks 
lininkių, žurnalisčių, meninio 
kių kurios neabejotinai prislde 
,da prie lietuviškos kultūros 
išlaikymo ir ugdymo.

Ta pačia moters talka re
mias' ir Pasaulio Lietuvių Een 
druomenė, kuria sudaro visi 
pasaulio lietuviai, kuriame 
krašte jie bebūtų

Gyvenant svetimuose kraš 
tuose, kur gyvenamoji aplin
ka turi neabejotiną įtaką į 
mūsų kasdienį gyvenimą, mo 
terš pareiga darosi ypatingai 
reisminga Kadangi šeima yra 
tautos gyvybė, tai ir lietuvės 
moters pareiga yra padėti iš
laikyti savo tauta To ji pasie 
kia tvirtai prisilaikydama sa
vo tautos papročių bei kalbos. 
Tik per šeimą vaikai tampa 
susipra-usiais lietuviais.

O būdamas susipratęs lie
tuvis. kiekvienas ieško ben
dro ryšio su savo tautiečiais. 
Čia irgi moters vaidmuo yra 
svarbus. Kaip malonu išgirsti 
sekmadieniais bažnyčios šiyeii 
toriuje, žilagalves močiutes 
šnekučiuojant savo gimtąja 
kalba! Kaip gražu kai vos 
pramokęs švebeldžiuoti vaike 
lis kreipiasi į savo motiną 
lietuviškai! Ir tai dėka tų 
moterų motinų, kurios tarsi 
sęnovės vaidilutės saugo šven 
tą tautos aukurą neleisdamos 
užgęsti lietuvybės amžinai ųg 
niai. Prieš visas tas moteris 
mūsų tautos vaikai turi pagar 
biai nulenkti galvas. Jų var
dai. kad ir nežmomi. bet jau 
yra įjungti į vieną didingą se 
niausios tautos vardą - LIE- 
1 UV'A! !

Lietuvė moteris Brazilijoje 
palaiko lietuvišką mokyklą, 
vienu ar kitu būdu remia lie 
tuviškas organizacija, prisi
deda prie visuomeninės vei
klos. tuo pačiu talkindama už 
sibrėžtiems Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės tikslams.

Taipogi ir steigiamai Bra 
žili joje Lietuvių Bendruome
nei, lietuvė moteris neturėtų 
likti abejinga. Ji kviečiama 
visomis išgalėmis prisidėti prie 
tos Bendruomenės įsteigimo. 
Savo įgimtu moterišku paslan 
kurnu, ji gali paraginti savo 
artimuosius, nelikti abejingais 
bet remti aktyviai lietuvybės 
išlaikymo darbą Tai yra jos 
šventa pareiga, turint prieš 
akis mūsų tautos skaudžią 
dabartį, mūsų brolių didžiąją 
auką Tėvynėje.

H. Mošinskienė
S. Paulo, 1958. VI. 29.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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«JAUNYSTĖS AIDAS»
■I y

«\L L» skyrius jaunimui.

i; nedažnoji Redakcinė Komisija:

. Namutis Kasperavičius, Vygandas Navickas,
.1 ' - • • Į

Leonardas Mrtrulis ir Algis 2J*bas

Kaštus siusti — «Jaunystės Ahfui», [
■ į

C.tixí Kostai 4118 į

São Paulo.

«Joninės» Dail. V. StančiK-m-es

- JAUNIMO ŠVENTĖS pro 
gramai, kuri įvyks rugpiūčio 
3 dieną, jauni nas jau repetuo 
ja mokytojos Kaliuos Mošins- 
kienės parašytą trijų veiksmų 
piešę «JO L m Ų UGNYS». Vai 
dimme gražiai pavaizduoti tra 
dkin ai lietuviški Jonų papro 
ėjai ir tėvynę slegiančio Oku 
paninės nelaimės Be to piešė 
je gausu darniai įpintų lietu
viškų dainų ir tautinių šokių, 
kuriuos išpildys atskirų vilų 
jaunimas.

Taėjusį sekmadienį po 
lietuviškų pamaldų v Anasta 
zijos lietuvių mokykloje įvy
ko antrasis &ios apylinkės 
moksleivių susirinkimas. D. 
Juozas moksleivėms aiškino 
ateitininkiško ženkliuko sim
boliką Susirinkime dalyvavo 
visos būrelio narės ir globė- 
jaš mokytojas St Kubiliūnas. 
Magdalena Vinkšnaitienė su
pažindino mergaites sudauti- 
nių rūbų gaminimu Po susirin 
kimo Įvyko «kepurinės» repe 
ii c i ja. Šokiam vadovauja J. 
Šimonytė

•— Atskirų Vilų jaunimo su

sipažinimui šeimyniškas popie 
tis su pasilinksminimu įvyks 
šį sekmadienį 4 vai p p. Sv. 
Juozapo mokykloje(V.Zelinos).

z- JAUNIMO ATSTOTŲ PO 
SÉDIS šventės reikalu bus 
šį sekmadienį 2 vai (ne 
kaip praėjusiam «M L» klai 
dingai rtspauzdint:.) po pietų 
Vila Zelinojė.

Dalis Seno Malūno Lie- &—> 
tėviškos Mokyklos mokinių. 
Šia proga malonu pastebėti, 
kad daugelis šios mokyklos 
mokinių yra labai ištvermingi 
ir ją lanko jau keletą metų, 
todėl ir lietuvių kalbą yra ge
rai pasisavinę. Šiais metais 
mokykloje dirba muz. J Ka
seliūnas Naujo mokytojo įta
ka žymiai jaučiama į jaunimo 
giedojimą bei dainavimą ''"o- 
kykla randasi p p. Tūbelių na 
muose. B Tūbelis yra moky
klos tėvu komiteto pirminin
kas.

Moki., St. Jurevičius

Lietuviu Bendruomenė ir Jaunimas
(Santrauka kalbos pasakytos per Kultūrinį Lietu

vių Radio pusvalandį.)

Dar prieš Pirmąjį Didįjį karą Lietuvos 
poetas Maironis pranašavo Lietuvos prisikėlimą, 
ragindamas jaunuomenę pakilti, kitaio mastyti 
apie savo gimtąjį kraštą Jis sakė: «Užtrauksim 
nauj t g esmę, broliai, kurią įaunimas . tesupras 
Ne trp giedosim, kaip lig ši >liai, kitas masty
sime dūmas».

Šie Maironio žodžiai skverbte skverbėsi į 
kiekv.eno jaunuolio lietuvio širdį ir pajudino 
jautriąsias patriotizmo stygas Tūkstančiai jaunuo 
lių paliko savo kasdienį gyvenimą mokslo suo
lą, plūgą . ir darbą fabrikuose, stojo į nelygią 
kovą už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę, ne 
sigailėdami savo brangiausio turto gyvybės, auko 
jo ją ant Tėvynės aukuro ir tik dėl to, kad 
kraštas būtų laisva - ir nepriklausomas

Lietuva atgijo, atgavo savo Nepriklausomy
bę. Toliau reikėjo parodyti pasauliui, kad ji jau 
buvo pribrendusi savystoviam. ekonominiam, 
politiniam ir kultūriniam gyvenimui. Per savo 
no s ir trumpą nepriklausomą gyvenimą, Lietuva 
ats’stojo kitų galingų valstybių (ekonomiškai ir 
politiškai) pirmose eilėse. Todėl ir nenuostabu, 
kad ji buvo «Mažąja Amerika» vadinama.

Geografinė Lietuvos padėtis nėra pavydėti
na. Ji randasi didžiųjų valstybių, kryžkelyje. 
Mažiausias kaimynų nesusipratimas Lietuvai bu 
vo kenksmingas ir be galo pavojingas. Tiek jėgų 
L etuva neturėjo, kad galėtų atremti savo karin 
gų kaimynų hordas.

r štai, tas Įvyko per Antrąjį Dydįjį karą. 
Lietuva tap > p rblošta, nukryžiuota, tapo savo 
kaimyn į okupuota ir galutinai pavergta. Tukštan 
čiai jos sūnų ir dukrų buvo ištremta į šaltąjį 
Sib -ą. o kitus išblaškė po platų pasaulį.

Didžiausias lietuvių susispietimas, susibūr - 
mas Pietų Amerikoje kaip tik ir yra čia. šio e 
svetingoje Br ziiijos žemėje. Ši šalis priėmė m is, 
globoja, k iip savo tikruosius sūnus ir dukras, 
leisdama mums laisvai gyventi, organizuot-s, 
turėti savo kultūrines organizacijas, savo moky
klas, kalbėti savo protėvių kalba Tačiau, mūsų 
organizuotame gyvenime tik dalelė lietuvių teda 
lyvauna, kita dauguma yra atšalusi, visai nesi
domi lietuvių organizuotų gyvenimu.

Kitų pasaulio kraštų lietuvių kolonijos yra 
kaži a p j. ut einės Lietuvos atžvilgiu. Turi su
kurtas I etuvių Bendruomenė ;. į kurias įeina visi 
let iv.ai, o pas mus tik dab ir tepradėta apie ta1 
galvoti, t y steigti lietuvių Bendruomenė. į kurią 
kviečami įeiti visi čia gyveną lietuviai, nežiūrint 
savo religinių ekonominių, bei politinių įsitikini
mų. Visi tie kurie as rūpi savo krašto la svė ir 
Nepriklausomybė, turi šioje Bendruomenėje da
ly vai ti.

Ves, vyresnioji lietuvių karta, džiaugėmės ir 
didžiuojamės, kad didelė dalis Brazilijos lietuvis 
ko jaunimo anga, kaip šviesi pavergtos tautos 
viltis. Myli ir mokosi tėvų kalbą, dalyvauja lie
tuviškam veikime, praturtina Hetuviškus paren
gimus savo dainomis, vaidinimais ir tautiniais 
šokiais. Ir todėl tikimės, kad ir Bendruomenės 
reikalams jaunimas nebus abejingas, kad bendruo 
menė susilauks iš jaunimo nuoširdžios talkos. Šie 
žodžiai ir sakom su tikslu jaunimą šion talkon 
pakviesti. Istorijoje nieko nėra amžino. Metai 
palauš ir šių dienų didžiuosius tautų pavergėjus 
Lietuva vėl bus laisva. Galybė ne tautos didume, 
bet jos vieningume. Jei kovosime, kaip mus mo 
ko Maironis : <>Į darbą, broliai vyrs į vyrą, šar
vuoti mokslu vien giliu.

Paimkim arklą, knygą lyrą ir eikim Lietuvos 
keliu, pagreitinsim Lietuvos išaisvinimą ir švęsi 
me kartu su visa tauta jos pergalės šventę
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yV. Dr. JOAQUIM
nu'i 'OWa: ’ PACIFICO JUNIOR

'"JO! Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe 
cįalistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELE 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
IĮ. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku Į C postai 403, I 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

S Casa ^prindgs & W.
W PRAÇA SAO JOSE DOS O M I C S, 1- V. ZELINA 
g SÃO PAULO — Telefone 63 5915

9K g| VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI S 
M NAUJANYBIŲ Rm \

Geležies reikmenų., dažu, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms. Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t.. 

||| Taisome visokiu rūšių radios. ■ Darbas garantuotas. 

ÍVisa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI. 

z
Prie pat ąutebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Rilliiinthithttilli«illiilliili:i!hilhiniillirtliill>illi«lirtliill:i» i1Mll'fl! Hl illiith •fliilliilli'lliilliilliflliilliilliiliiilli*liillifflnfiHliiilhm1=š 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» į 

| IRMÃOS BAUŽYS | 
6 Registrado no C R C. »ob o n.o 55<

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
¥ Telefone 63-6005 |

g Aberturas de firmas
| Encerramentos de firmas
į Transferencias de firmas
f Cor.t,rat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
i. Escritas Fiscais
2 Escritas Comerciais

Contratos de locação i
Cartas de Fiança |
Requerimentos I
Balanços g
Alvarás diversos I
Seguros < e Fogo e g
Seguros ce acidentes |

Į HORÁRIO das 8 às 19 horas. ã
1'iuin ãrniiw'iin(iitwut"'w u nimiií»iií iihww wuoiwwwiuiwiiiiwtvintws «wir-w = «h^iihuimhi &

MUSŲ LIETUVA.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LT.DA.
Av. Sapopemba 18-A --- Vila Celeste

pu- 5

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčioš pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

PRANAS & CIA. LTDA

- LAPOS lietuviams pram- 
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?

Bend ra d a r b i n 11 k j o j♦ 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto a’ 
interfom

Madeiras em gsral

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LIUDO? A

IRMÃOS CÃOOIEOI
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dine Bueno, 795 a 835 
eieUnea: 51-4019 e 51 2223

Caixa Postai 3967 —

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JI D VEIKLOJE ĮLAUŽO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sãó Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina
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AV. ŽELI NA, 706 — CAlXA POSTAL 371 — SÃO PAULO

STAMBIAUSIOS KALBOS 
PASAULYJE:

Neįskaitant įvairių vietinių 
dialektų, pasaulyje yra 2.896 
kalbos. Bet tik trylika kalbų 
yra kurių kiekviena kalba 
daugiau kaip 50 milijonų žmo 
nių. Tokios yra: Kinų kalba 
450 milijonų; angliĮ kalba 250. 
OOO.OoO; industanų 160.UOO.COO; 
rusų 150.0i)0.000; ispanų 120 
milijonų; vokiečių loo.ooo.ooo; 
japonų 100.00 1.000; prancūzų 
80.000.000; indonezų 8o.ooo.ooo; 
portugalų 60.000 000; bengalų 
60.000.000, italų 60.000.000, ir 
arabų 50.000.000 žmonių.

PROF. RICCI PATARIA 
SAUGOTI LIETUVIŲ

KALBĄ.

Spaudos žiniomis, Urugva 
jaus Aukštojo Mokslo Institu
to - ruošiančio licėjų mokyto 
jus ispanų kalbai ir literatu 
rai - Profesoriaus Julio Ricci, 
mokantis apie 30 kalbų, sako, 
kad lietuvių kalba yra seniau 
šia ir gražiausia

Lietuvių kalbą reikia saugo 
ti kaipo didžiausią mokslo 
brangenybę Visi užsieniuose 
gyvenanti lietuviai savo vai
kus turėtų mokyti lietuvių 
kalbos nuo pat mažens

Kalbininkas Ricci sako, kad 
apart kinįčių kalbos jam pati 
sunkiausia yra vaškų (baškų) 
kalba skirtinga nuo indoeu
ropiečių kalbų.

Prof. Ricci porą valandų 
kasdien dirba ir kaipo privati 
nis Švedijos ministério Uru
gvajuje sekretorius.

Pasaulinio garso moksliniu 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka vjsus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventariįų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé. 270 4 ° and sala 404 - Tel. 35 00r>2

IEjT'Č C 8 T© ID 3 © C© TA ID i L 
NAÍCI.HENT©

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

Atlieka firmų at.ua.y.nus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

, _ . _ -r——-- • Data:......    .

I
TAUTIEČIAI! i

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei 
ha kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug Įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š 200,00.

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

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 praleisi. Kad tai įvykdžius. Liet. S ga 

IBr. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

GEROS ŽINIOS 1
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a 'rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilnų, 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 apmokatni čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti • žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Pamargo, 698, Penha 
Al, Boguslauskas, R. F Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

kai kas kart daugiau dėmesio 
kreipia į lietuvių kalbos gro
žį ir jos nepaprastai didėlę 
mokslo vertę.

MISIJOS MOKOJE

N. S. de Bom Conselho baž
nyčioje. Pradžia su Mišioms 
liepos 13 d. 17 vai. Pamokslai 
rytais ir vakarais 8 vai. Pir
madienį vakare tik mergai
tėms ir moterims. Atradienį 
vakare tik vaikinams ir vy
rams.

Visi kiti vakarai bendrai.
Užbaiga liepos 20 d 17 vai 

su Mišiomis, šeimų Komunija 
ir atlaidais.

Visi į misijas šiais Liurdo. 
Šiluvos Marijos įubilėįiniais 
metais!

Casa Verde misijos užsibai
gia liepos 6 d. 17 vai. su Mi
šiomis, šeimų Komunija ir vi
suotiniais atlaidais N. S. das 
Dores bažnyčioje.

Misijonierius Kun. Jėzuitas 
Jonas Bružika<

MALONI STAIGMENA

Guaianazes C B. neidelis 
S. Paulo priemieščio mieste
lis, išsidraikęs kalnų virtinė
se. dėl patogaus susiekimo su 
sostine i ir darbovietėmis), pa 
viliojo kelias dešimts mūsų 
tautiečių, kurie Įsikūrę šitame 
grožio kampelyje jaučiasi lyg 
prarastos tėviškės atspindyje 
Daugiausia čion yra susispietę 
tie. kurie jaučiasi einą prie 
savo žemiškos kelionės galo, 
kurie jau po ilgų, sunkių dar 
bų norėtų poilsio tiek kūnui, 
tiek sielai. Tačiau del sielos

A f A
Kaziui Martinaičiui mirus, jo žmonai, tėveliams Onai 

ir Stasiui, Martinaičiams, jo seseriai Marijai ir švogeriui 
Anuprui Kinduriams, Jų liūdesio valandose reiškia gi
lios užuojautos.

Antanaičių Šeima

A f-A
KAZIMIERUI MARTINAIČIUI mirus,

jo seseriai Marijai Kindurienei, tėvams ir žmonai su sū
neliu nuoširdžią užuojautą reiškia

H. Mošinskienė, A. Gudavičienė. S. P. Terese- 
vičiai, K. Pažėraitė ir J. Kaseliūnas.

reikalų patenkinkinimo atsira 
do nemaža sunkumų. Bet jie 
buvo nugalėti: buvo susitarę 
su a a. kun. A. Ausenka, ku
ris pasižadėjo jiems patarnau 
ti. Tačiau netikėta jo mirtis 
sugriovė visus užsimojimus. 
Tik štai netikėtai sunkumai, 
bent laikinai išsisprendė: ener 
ginkas V. Zelinos vikaras kun. 
J. Šeškevičius birželio m. 22 
atvyko 4 vai po piet išpažin 
čių išklausyti, mišias atlai
kė ir pasakė pamokslą Po 
pamaldų parapijos salėje vi
sus maloniai nuteikė, kai at
vykę jaunuoliai sugiedojo gies 
mę ir padainavo dainų. Daina 
vimui pritarė M. Kindurienė 
kanklėmis. Apylinkės lietu
viai yra dėkingi mieliems sve 
čiams už apsilankymą. Koresp.

TAUTIEČIAI! DĖMESIO!

Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja š m. Liepos 12 die
ną, Mokos lietuvių mokyklos salėje, 7ua 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.

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

ANTANC IP^VIILC^IO
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 1’6, caixa pos
tal 4118 - 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.

SIUVĖJAS
PO VILAS A M B.R O Z EV IČIU s 
Rua Inhagapi, 9 V. Zelmb 
(prasideda iš Av. Zelina. 595)

—-^Liepos m. 2 d. Vila Ze- 
linoje mirė Onà Rišienė 82 me 
tų amžiaus Jau ilgokas lai
kas sirginėjo. Nuliūdime pali
ko dukteris: Petraitienę, Rin 
kevičienę, žentus, anūkus ir 
kitus gimines.

Septintos dienos mišios eg
zekvijos bus ketvirtadienį, lie 
pos m. 10 d. 8 vai. Vila Žoli
noje.

— Pranas Adomaitis iš Arą 
pongos praneša, kad 9 d. bir
želio ten mirė Juozas Adomai 
tis, kurio brolis Mykolas gy
vena São Pauly.

— Laiškai: J. Bagdžiui, A. 
Pumputienei B. Aškinienei, J. 
Seliokui, J. Rinkevičiui, A. Va 
liūnui. M. Vyšniauskaitei, Adai 
Rutkauskaitei, Ant. Kairiui,Ro

Cidade:.___ ...... ........ ........ ...............................
Nome bem legível:
Endereço comercial ou da residência :

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

zalijai Kalini!
kui, A..v Pangtm^.,,... ...» ■■
siulytei, J. Tumosai, L. Šlape 
lienei, Sejunienei

PARDUODA PIGIAI
ŽEMĖS SKLYPĄ V. Pruden 

te netoli centro su patvirtin
tu planu, elektra, vanduo, ge
ras susisiekimas.

Teirautis Imob. V. Pruden
te, R. Cap. Pacheco Chaves, 
1170 sobrado c. Alfio.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
motas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
Sã" Paulo

(pabaiga iš 1 pusi) 
gos valdyba yra padidinta po 
vieną atstovą ir kiekvienos 
svetimtaučių kolonijos, tad są
junga prašo paremti jà mora
liai įstojant nariais, nes neuž 
ilgo manoma sušaukti visų 
Brazilijoje gyvenančių natūra 
lizuotojų Kongresą įvairiems 
reikalams aptarti o ypač pra 
šyti Parlamento ir senato, kad 
v eičiau butu pakeista Kons
titucija ir sugražin os natura- 
lizuotųjų teisės Kaip žinoma, 
naturalizuotu vien São Paulo 
estade priskaitoma apie T00 
tūkstančių ir kasdien tas skai 
čius didėja, ypač kada sąjun 
ga atidarė skyrių kuriame ga 
Ii kiekvienas naturalizuoties 
apsimokėdamas tik dokumen 
tų sudarymo mokestį.

Nemažą skaičių turime jau 
ir lietuvių naturalizuotu ir ti 
kimasi, kad dabar sąjungai 
padedant dar daugiau natūra 
lizuosis ir galės greitu laiku 
užimti įvairias tarnybas bei 
profesijas, kurias nebuvo ga
lima užimti einant dabartine 
Konstitucija. Taip pat atsiras 
padorių tautiečių, kurie pano 
rėš išstatyti savo kandidatū
ras į vereadorius ar deputa
tus, nes tai galės padaryti 
kiekvienas, kas tik bus natu- 
ralizuotas.

Atsižvelgiant į taip svarbų 
reikalą, sąjunga prašo visų 
naturalizuotu ir prijaučiančiu, 
statistikos reikalams užpildy
ti čia žemiau paduodama an- 
kietą ir užpildžius iškirpti ir 
sugrąžinti sąjungai:

Quadro a ser preenchido, 
recortado e devolvido a L!GA 
PRÓ DIREITOS DOS BRASI
LEIROS NATURALIZADOS. 
Estabelecida á rua Conselhei 
ro Crispiniano, 20 - 80 andar 
salas 811-814.

Diga «sim» ou «não» no 
quadrinho correspondente á 
sua opinião.

Oš brasileiros por titulo de 
claratorio ou naturalizados 
devem gozar dos mesmos di
reitos civis e politicos peran 
te a lei?

A Liga prô direitos dos bra 
sileiros naturalizados deve 
prosseguir em sua campanha, 
envidando todos os seus es
forços para concecussão de 
seus Objetivos?

Tém alguma sujestão para 
melhqrar o trabalho nesta 
Liga?.
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