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Naujas povandeninis laivas «Skate» Š. Amerikos karo laivyno, varomas atomine ener 
gija, kovo mėn. Šiaurės Atlantą perplaukė (po vandeniu) per L dienas 11 valandų, tuo 
pastatydamas naują rekordą tarp submąrinų. «Skate» yra trečiasis amerikonų submarinas 
stumiamas atomine energija.

Ilgaausiai šunys gali susekti žmogų, sulyg jo pėdsakų, gatvėse, kurios yra pilnos žmo 
nių, net po dešimties dienų. Šitie šunys taip sukoncentruoja savo dėmesį į ieškomą asmenį, 
kad visai dėmesio nekreipia į kitus žmones skubančius gatve.

Jūrininkai iš patyrimo žino, kad ledų kalnai yra devynis kart didesni, negu atrodo, 
nes aštuoni devintdaliai yra vandenyje. Kai kurie ledų kalnai turi 60 metrų aukščio ir 65 
kilometrus ilgio. (US1S)

Ir Kitos Tautos Pareiškė Savo Simpatijas 

Lietuviu Tautai
BIRŽELIO ĮVYKIŲ

(E) Europos, Amerikos, Aus 
tralijos žemynuose Birželio 
įvykių sukakties proga dange 
lyje lietuvių kolonijų įvyko 
įspūdingi minėjimai kuriuose 
daug kur dalyvavo ir kitų tau 
tų žmonės, pareikšdami lietu 
viams ir kitoms Pabaltijo tau 
toms ne tik užuojautą dėl 
praeities skaudžių įvykių - 
okupavimo, trėmimų, tautų nai 
kinimo bet ir reikšdami nuo 
širdžias simpatijas Pabaltijo 
tautų laisvinimo pastangoms. 
Būdingus Amerikos vyriausy
bės pareiškimas tos sukakties 
proga:

«J .ngt. Amerikos Valstybių 
simpatijos Pabaltijo tautoms 
yrą visiems gerai žinomos ir 
Jūs galite užtikrinti tuos, kurie 
susirinks birželio 15 d., kad 
mū ų vyriausybė rūpinasi ir 
toliau Pabaltijo tautų" byla. 
Kaip valstybės sekretorius 
yra š.m. vasario 16 d pareiš
kęs, .mes^jsjaierkiame Sovietų 
jėgos veiksmus inkorporuoti 
Pabaltijo valstybes į Sovietų 
Sąjungą ir^ to niekumet nepri 
pažinsime»“’ ’

Toks buvo pareiškimas iš 
Baltųjų rūmų. O JAV Valsty 
b ės departamentas savę ruož 
tu dar tk'./pareiškė:

«Mes’ tikime, kad laisvės 
meilė, kurią visuomet pasižy 
medavo Ėa.baĮtijo .tautos,, yra 
nepalaužiama ir kad joms 
negalės būti atimta neribotam 
laikui te sė gyventi laisvėje, 
išsirinkus sau tinkamas val
džias . .

Ne mažiau pažymėtinas Jun 
gtinių Amerikos profesinių sa 
jungi} organizacijos pirminin
ko G. Meány pareiškimas, 
kuriame pabrėžiama:

«Amerikiečiai ir laisvę my 
tintieji žmonės visame pašau 
lyje niekad nei vienai valan
dėlei negali susvyruoti sayo 
nusistatyme remti Pabaltijo 
tautas, siekančias savo tąuti 
nės nepriklausomybės ir žmo

SUKAKI I ES PROGA

gaus teisių atstatymo. Paverg 
toji Europa yra dėmė ant 2o jo 
amžiaus civilizacijos. Sovietų 
kolonializmas yra net aršes 
nis savo priespauda ir išnau
dojimo politika negu senasis, 
dabar jau smunkantis kolonia 
lizmas Azijoje ir Afrikoje. 
Jokia viršūnių konferencija 
n e patarnaus taikos reikalui 
jei ji nepagreitins tautines 
laisvės grąžinimo Pabaltijo 
tautoms. Jūsų kova už 1 isvės 
atgavimą yra kova už 
žmogaus vertybę ir taika vi 
sur...»

Lietuvių organizacijos yra 
gavusios ta proga pareiški
mus iš eilės JAV valstybių 
gubernatorių, senatorių ir ši
aip žymių asmenų ir įstaigų.

PALECKIS ATVYKS
A >. BRAZILIJON?

Liepos m. antroj pusėj įvy
kstančioj intęrparlamentarrnėj 
konferencijoje Rio de Janeire, 
kaip praneša «M. L.» kores
pondentas iš Europos, daly 
vaus J. Paleckis ir dar gal 
būt vienas Lietuvos komunis 
tų vadeivų, Maskvos paskirtų. 
Praėjusiais metais Paleckis 
su sovietų delegacija dalyva 
vo i ondone. Pavergtųjų Euro 
pos Tautų generalinis komite 
tas nutarė konferencijai me
morandumą pasiųšti, taip pat 
numatoma ir kitaip reaguoti.

— Prel M Krupavičius, bu 
vęs VLIKo pirmininkas, nese 
nai iš Amerikos nuskrido Ėu 
ropon, kur buvo iššauktas 
kaipo liudininkas masinių Lie 
tuvos gyventojų žudymų bylo 
je Ulme. Savo parodymus teis 
me davė 2d d. birželio (Apie 
tai plačiau bus sekančiame 
«M. L.» numeryje). Kelionės 
išlaidas, kaip tokiais atvejais 
yra numatyta, anmoka teis
mas, kuris liudininką kviečia.
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VĖL ŠAUDO VANGRIJOJE

Vengrijos sukilimo vadų šau 
dymas vykdomas toliau. Fra 
nešama kad šiomis dienomis 
buvo sušaudyta našlę Julia 
liajk. Taip pat Sandor Harasz 
ti, Gabor Tancos e Gyorgy 
Fazekas.

Čia minėti asmenys yra 
žymūs Vengrijos politikai ar 
moksuninkai.

— Filosofas Bertrand Rus
sel, ilgą laiką simpatizavęs 
komunistams ir dalyvavęs įvai 
riuose «taikos kongresuose», 
komunistų suruoštuose, šio 
mis dienomis nutraukė ryšius 
su komunistais ir jų «taikos 
kongresais Jį tai padaryti ga 
lutinai pastūmėjo paskutiniai 
sušaudymai Vengrijoje, kurie 
vykdomi Maskvos, įsakymu.

— Nikita Kruščev šiomis 
dienomis lankėsi Rytų Vokie 
tijoje (komunistų valdomoje. 
Vienoj saVo kalbų pareiškė, 
kad Vakarų Vokietija karo 
atveju daugiausia nukentėtų. 
Jo kalbos tikslas atgrasinti 
vokiečius nuo atominių ginklų.

— Didelis krikšč/onių demo 
kratų laimėjimas. Praėjusią 
savaitę, Vakarų Vokietijos pro 
vincijose Westfalijoje ir Peną 
ntjoej buvo vietos parlamento 
rinkimai. D >ugumas gyvento 
jų, penkis dešimts vienas pro 
centas pasisakė už krikščio
nis demokratus. Tai reiškia, 
kad gyventoją] yra patenkinti 
Konrad Adenauer politika kar 
tu ir okietijos apginklavimu 
atominiais ginklais.
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— Amerikos prezidentas 
Adenauer lankėsi Kanados 
sostinėje, kur tarėsi su Kana 
dos minister iu pirmininku Ka 
nądoą ir Amerikos apgynimo, 
nuo staigių užpuolimų, reika
lu' Su šia vizitą dar labiau 
buvo sustiprinti abiejų kraštų 
kaimynystės ryšiai.

— BROLIAI - Ita'ė Augę 
la Saddu buvo duktė vieno 
turting žemių savininko neto

li Romos, bet pamylėjo jau
nuolį Teodorą Tirottą, visai 
neturtingo kaimyno ūkininko 
sūnų Angelos tėvas, nenuro
dydamas priežasčių, stengėsi 
juodu perskirti, bet meilė au 
go akimirkom s ir jaunuoliai 
rengėsi vestuvėms. Neseniai, 
prieš kelias savaites senis Sa 
du pasišaukė Teodorą ir jam 
pareiškė: «Tu esi mano sūnus. 
Angela tavo sesuo». Tai suži 
nojūsi Angela užsidarė savo 
kambaryje ir • o kelių dienų 
mirė iš susikrimtimo Teodo
ras dalyvavo jos laidotuvėse. 
Paskui... prieš K arijos statu 
lą, toje vietoje kur daug kai
tų prisiekė An .elai amžiną 
meilę, išgėrė nuodų ir mirė 
Taip baigėsi brolio ir sesers 
meilės drama.

’—■JAPONIJA. — Patys ja-1 
ponai savo tėvynę vadina Te
kančios Saulės šalim. Bet iš 
tiesų. Japonija yra jūrų ir sa 
lų šalis Jos teritoriją sudaro 
1042 salos, tarp kurių tik ke
lios kiek didesnės: tai Hon
do, Yeso, Sikoko. Kijų, Sijų... 
Visos japonų salos apima tik
tai 333.OOO kv. klm. plotą. Že
mė akmenuota ir kalnuota. 
Daugelį salų sudaro ugniakal 
nių uolos. Žemės ūkiui tinka 
tik ketvirta dalis, o apsodintą 
ir apsėta, ištikrųjų. tik šeši 
milijonai hektarų. Bet Japoni 
joj gyvena 89.275.000 gyvento 
jų. Jeigu suvarysime, juos į 
dirbamos žemės plotus, tai ki 
ekvienam kvadratiniam. kilo
metrui žemės teks po 1.400 
žmonių!. Sunku ištekti ir po 
ryžių saują. Laimė, kad į pa
galbą ateina jūra Pagrindinis 
maistas yra žuvys, o ryžiai 
tik priedas. Žinoma, tai dar 
ne viskas. Japonai yra geri 
daržininkai ir sodininkai, turi 
daug įvairių daržovių ir vai
sių Garsios Japonijos vyšnios, 
arbata, medvilnė, linai ir šil
kas. Garsūs ir perlai. Paima, 
ką tik gali, ir iš žemės gel
mių: geležies rūdą, akmeninis 
anglis, įvairius kitus metalus, 
naftą arba petrolį, alebastrą 
ir porcelaną. Turi visas šakas 
apimančią pramonę ir didelį 
laivyną 1 arduodą ir išveža į 
užsienius savo gaminius, o 
prisiperka duonos, rūbų ir ža
liavų savo fabrikams. Japonų 
tautos, prieauglis didelis: 1920 
m. buvo dar tik 56 bilijonai 
1940 m. jau 73, o dabar - aukš 
čiau paduotas skaičius. Did
žiausias gimimų nuošimtis bu 
vo 1920 ir 1947 m. Tūkstan
čiui gyventojų gimimų teko 
35 ir 34,3. Bet 1952 m. tik 19,3. 
Japonai emigruoja fcur tik ga 
Ii, bet retai kur juos įsilei
džia. Jų imigraciją į Braziliją 
prasidėjo 1908 metais. Anksty 
vėsni japonų pasirpdymai bu
vo tik atsitiktini. J,
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— PORTUGALIJOJ. - Gen. 
Oliveira Salazar, ministeris 
pirmininkas ir faktinas dikta
torius, pareiškė savo ša
lininkams, kad Portugalija da 
bar stovi prieš dvi galimybes: 
tęsti esamą diktatūros režimą, 
jį atnaujinant ir papildant, ar- 

a pereiti į daūgpartįnę val- 
dymosi sistemą. Salazas neti
ki kad Portugalijoj galėtų su 
siorganizuoti reikšminga opo- 
. • -v.-?-;.-. 

zicijos partija Jį labai suer
zino praėjusieji prezidento 
rinkimai, nors opozicijos kan 
didatas gen. Humberto Delga 
do. pagal oficialius duomenis 
tesurinko tik 23% visu baisų 
Opozicija kaltina diktatūrą už 
rinkimų suklastojimą. O Sala 
zar, supykęs pareiškė, kad to 
kių rinkimų daugiau nebus. 
Jis mini netiesioginius rinki
mus, paremtus korporativi.13 
sistema: ateityje kol Salazar 
stovės valdžios priešakyje, i~or 
tųgalijos prezidentą rinks ne 
tauta, per visuotiną balsavi
mą, bet atskirų korporacijų 
atstovai panašiai kaip italai 
rinkdavo savo parlamentą M u 
solinio laikais Darbininkų 
streikai Portugalijoj, lygiai 
kaip Sovietų Sąjungoje, reiš
kia nusikaltimą.

— KUBOJE. - Revoliucija su 
pertraukomis tęsiasi jau keliu 
tus metus, i idel Castro, suki 
lėlių vadas, šeimininkauja kai 
nuošė ir visoje rytinėje salos 
dalyje. Kartais pasiekia ir sos 
tinei Havanai artimus slėnius, 
kur klesti kavos ‘ ir cukrinių 
nendrių plantacijos. Diktato
rius Batista nųolatįniam pavo 
juje. Jo kariuomenė laimimu 
šius, bet sukilėlius nugalėti. 
neįstengia, Fidel Castro kalti 
na JAV už diktatūros palai 
kymą Kuboje. Sukilėliai turi 
suėmę 43 svetimšalius, tarp 
jų 30 jūrininkų amerįkiečįų 
Kiti civiliai, daugiausia inži
nieriai. iš JAV ir Kanados, 
dirbę Rytų provincijoje. JAV 
konsulas Kuboje deda pastan 
gas juos išlaisvinti, bet suki 
lėlių vadas Fidel Castro stato 
tokias sąlygas: 1) JAV turi su 
laikyti savo paramą teikiamą 
diktatoriaus kariuomenei, 2) 
diktatorius Batista turi paleis 
ti visus politinius kalinius ir 
sukilėlius paimtus į nelaisvę. 
Taigi, sąlygos sunkiai išpildo 
mos. Padėtis Kuboje lieka ne 
aiški. .

— SAN DOMINGOS — tai 
mūsų vadinama Domininkonų 
respublika. Šalis garsi politi
niais sąjūdžiais ir sukilimais 
Čia prezidentas verčia prezi
dentą, .diktatorius-— diktato
rių. Dabar ganą, ilgai dpminin 
komis valdo prezidentás-ãik 
tatorius Trujilo. Pas jį buvo 
prisiglaudęs ir Peron ir Gy- 
menėz. Domininkonų respubli 
kos parlamentas, yra jo įran
kis. Trujilo kovoja prieš yan 
kių įsigalėjimą ir jų kompanį 
jų šeimininkavimą, paverčiant 
vietos gyventojus tik nuomi
ninkais ir kampininkais. Da 
bar Trujilo smarkiai pasišiau 
šė: jis nori kad San Domin
gos nutrauktų visas anksčiau 
su JAV sudarytas sutartis, 
kaip — Tarpusavio Apsaugos» 
Atomų Taikos Reikalams, ir 
visas kitas, kurios leidžia a 
merikiečiams laikyti savo ba 
zes Domininkonų teritorijoje.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»
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KAI ŽMOGUS GREITAI PA
VARGSTA IR, RODOSI NE

TENKA ENERGIJOS

Jei kas sulaukęs keturias
dešimt metų, jaučiasi dažnai 
pavargęs, neturįs darbui ener
gijos ir praradęs gerą nuotai
ką, jam galima priminti, jog: 
reikia, kol dar nėra vėlu, su
sirūpinti savo sveikata!

Visi tie ženklai rodo, jog or 
ganizmas netiksliai funkcio
nuoja ir kad pasirodė senste- 
lėjimo žymės. Senatvė juktuo 
ir pasižymi, kad žmonės jau 
yra praradę energiją ir yra 
linkę greičiau pavargti.

Kuriuo gi būdu atsirandą tok 
sai nuovargio jausmas? Žmo
gui bedirbant, jo kūne susida
ro tam tikri nuodai, kurie pa
tenka į kraują. Tuos nuodus 
iš kraujo pašalinti turi plau
čiai, kepenys ir inkstai Poil
sio metu tos nuodingos me
džiagos pašalinamos pakanka
mai greitai. Jaunas organiz
mas šį darbą atlieka visais at 
vėjais irgi tvarkingai Bet kai 
pamažu artinasi senesnis am
žius, kepenys ir inkstai savo 
pareigas pradeda atlikti silp
niau, o nuodai atsiranda orga 
nizme žymiai greičiau, nuo ko 
ir pasireiškia tasai nuovargio 
jausmas. Nuovargiui išnykti 
padeda poilsis ir bent trum
pas miegas, neę tuo būdu nuo 
dai iš organizmo veikiau pa
sišalina.

Kaip panašaus nuovargio 
reiškinius sumažinti? \ isų pir 
ma, turim dabotis, kad'neper- 
sidirbtumėm ir labai nepavarg 
tumėm. Antras patarimas: nie 
kad perdaug neprivalgykim. 
Be to, valgykim neapsunkinan 
čius skilvio dalykus Vengki- 
me krakmolinio maisto ir mė
sos tokių valgių vartokime 
nedaug bet užtat daugiau vai 
gykim šviežių daržovių ir vai 
šių. Jei prisilaikysime šių tai
syklių. suteiksime mažiau dar 
bo kepenims bei inkstams, pa 
dėsime jiems lengviau atlikti 
uždėtas pareigas

Gal kam tai atrodys neįti
kėtina ir juokinga, bet yra fak 
tas. jog vaisių ir daržoviųval 
gymas apsaugo organizmą, pa 
lengvina virškinimą ir nelei
džia pasireikštį vidurių užkie 
tėjimui Vaisiai ir daržovės iš 
valo žarnas nuo užsilikusio 
maisto, stimuliuoja jų veiki 
mą. Ir tuo pat metu atitolina 
senatvės priartėjimą su grei
tu pavargimu bei kitais mažai 
maloniais reiškiniais

Nuovargiui pašalinti yra dar 
ir kitokios priemonės Daug

Kotryna Grigaitytė

Jura Sutemoj
Padangei apsiblaus is 
į tolumas žiūriu, 
juodi laivai praplaukia, 
laivai be žiburių.

Nūdien taip širdį gelia 
žalių pušelių raudos, 
kada'pikti ereliai 
balandį baltą gaudo.

Atplaukę putos kraujo 
rausvai krantus išrašo 
šalta banga maldauja 
skaidraus gyvybės lašo.

Ak, jūra, jūružėle, 
bepig tave minėti, 
kai, gintarus sužėrę 
merkės krantai saulėti...

gelbsti buvimas saulėje, gry
nas oras Padeda ir nesunkūs 
gimnastikos pratimai, atlieka
mi kasdien ir pastoviai.

Rūkymas ir perdažnus alko 
helio vartojimas organizmą tik 
rai sendina Kas nori ilgiau 
išlaikyti jaunystę ir nuo savęs 
atbaidyti senatvę tegu dabo
ja. ką valgo ir geria, nustoja 
rūkęs ir nebijo gryno oro bei 
saulės šilumos.

Vyresnio amžiaus žmonėms 
energija yra sugrąžinama tin
kamomis gyvenimo taisyklė
mis ir savęs dabojimu O jei 
atsiranda kurie nesugalavimai, 
tai jų, aišku, nereikia užleisti.

Sand.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

Lietuviškas žodis 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 Run. P. Kagažins- 

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

MŪSŲ IIETUVA 1958 liepos 12 (į

\ t

Žinovai tvirtina, kad Havajų saloje-kalnas Waialeale yra vienintelė pasauly vieta 
kur daugiausia lyja. Kas metai vidutiniškai ten iškrinta 1212 centimetrai vandens. Praėjusiais 
metais dar daugiau — 1585 centimetrai iškrito. Atrodo keista, kad nuo šio už 24 kilometrų, 
viename pajūrio miestelyje per metus iškrinta vidutiniškai 50 centimetrų.

Tarp žymiausių Siaurės Amerikos mokslininkų, kurie prisidėjo prie dirbtino satelito 
«Explorer» į erdves paleidimo pirmoj eilėj priklauso Dr James Van Aleen (kilęs iš Iowa 
valstijos) Dr. William Pickering (gimęs Naujojoj Zelandijoj) ir Dr. Braun, kilęs iš Vokietijos 
ir po karo priėmęs Amerikos pilietybę. \

Saulė yra žvaigždė, kuri yra arčiausia žemės. Šviesai iš tolimiausių žvaigždžių, ligi 
pasiekia žemę reikia 500 milijonų metų. Šios šviesos spinduliai jau yra pavykę nufotografuo 
ti Tuo tarpu saulės spinduliai žemę pasiekia per 8 minutes. Žinant, kad šviesa per sekun
dę nuskrenda 34<t tūkstančių kilometrų, tai galima įsivaizduoti nuotolį, koks yra tarp žemės 
ir žvaigždžių, kurių šviesa žemę pasiekia per 500 milijonų metų. (USIS)

PASAULIO LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS Š. AMERIKOJE
Oficialūs rinkimų duomenys

Iš LB centro gauta oficialūs 
rinkimu duomenys iš kurių 
matyti kiek kuris kandidatas 
gavo balsų, kas liko kandida 
tais ir kiek buvo balsuotojų.

Į LB Tapybą išrinkti:

1958 balandžio 27 d. visuo 
tiniu, slaptu ir tiesioginiu bal 
savimu į J\V L.B Tarybą yra 
išrinkti (šalia nurodytas gautų 
jų balsu skaičius): S Barzdu- 
kas 2508, S Yla 236'), Ig Al- 
bavičius 1903. Alf Mikulskis 
1831. V Adarakavičius 1821, 
J. Bačiūnus 1699 J Kapočius 
1695, G. Galva 14'4, A. Juška 

1387. A. Devenienė 1343 Pr. 
Skardžius 1270, M. Gimbutie
nė 12 6, M. Katiliškis 12'4. A. 
Landsbergis 1247, K. Mustei
kis 1229, P. Kisielius 1225, J. 
Šlepetys 205. A. Nasvytis 11 
97. J. Jankus 1100, J. Ginkus 
1089.

Kandidatai: K. Sruoga 1077, 
V. Kleiza 1077, J. Jasaitis 10- 
68. K. Pabedinskas 1017, A. 
Trakis 03o ir kt.

Į PLB Seimą išrinkti:

S. Barzdukas 2632, S. Yla 
245L V. Adamkavičius 2113, A. 
Mikulskis ?r67. v. Sidzikaus
kas 2033. K. Pakštas 1973. J. 
Kapočius 1845, J. Bačiūnas 
1835. Pr. Juras 1721, A. Lands 
bergis 15 8, Pr. Skardžius '6 
59, A. Devenienė 1535 G. Gal 
va 1577, A. Nasvytis 1521, M. 
Katiliškis 1497, À. Juška 1495 
J Šlepetys 14 3, L Jankus 14 
26, P. Kisielius 136L K. Bra- 
dūnas 1346, A. Benderius 1340 
A Trakis 1337, V. Kleiza 1323, 
Pr. Saladžius 1307, J. Bakšys 
1218, P Maldeikis 1286 V. Ka 
volis 1274, J. Ginkus 1272 V. 
Čižiunas 1240, A. Kučiūnas 2 
47, J. Jasaitis 12*6 J. Audė
nas 1183, V. Vardys 1168, Pr. 
Naujokaitis 1131, J. Leimonas 
1157, V. Rimšelis 1148, K. Am 
brozaitis 1138, T. Blinstrubas

Į BRAZILIJOS LIETUVIŲEEN- 
DRUOMENÊS TARYBĄ KAN

DIDATAIS IŠSTATYTI ŠIE 
ASMENS

1. Ambrozevičienė Albina, 47 
m , Mooka.

2 Antanaitis Jonas, 54 m., 
Vila Zelina.

3. Bačelis Zenonas, 66 m., 
Ibirapuera.

4. Baužys Juozas, 62 m., Vi
la Zelina

5. Bendoraitis Liudas, 26 m., 
Vila Zelina

6. Bratkauskas Jonas, 51 m., 
Vila Belą

7. Bumblys Aleksandras, 43 
m., Jardim Mirante.

8. Buragas Jonas, 55 m., 
Parque das Nações.

9. Čemarka Feliksas, 76 m., 
Guaianazes.

10 Čiuvinskas Juozas, 58 m.', 
Mooka.

(Tąsa 3 pusi.)

1134, R. Mieželis 1133, J. Šve 
das 1105, K. Mockus 110.3.

Kandidatai: P. Balčiūnas 10 
95, Br. Nemickas 1086, A 
Skrupskelienė 1083, O. Zails- 
kienė 1071, Ig. Malėnas 1056 
ir kt.

Į PLB seimą iŠ viso balsa
vo 4142.

i Stasys Vancevičius

KAS YRA LIETUVIU BENDRUOMENĖ
(Paskaita skaityta per «T

Neseniai São Paulo lietuvių 
spaudoje ir per radio buvo 
paskelbta, kad š m. Rugpiūčio 
mėnesio 24 dieną įvyks rin
kimai į Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą Kadan 
gi tokios bendruomenės orga 
nizavimas mūsų kolonijoj pra 
dėtas neseniai, tai daugeliui 
tautiečių jis yra naujas ir, 
gal būt, nevisai aiškus Dau
gelis ir apie pačią bendruo 
menę dar mažai žino, arba 
klaidingai ją supranta Čia ir 
noriu, trumpais bruožais, patie 
kti keletą paaiškinimų kas 
yra lietuvių bendruomenė, 
kam ji organizuojama ir koks 
jos pagrindinis tikslas

Kada kalbame apie lietuvių 
bendruomenę, turime omeny
je ne kokią partiją, draugiją.1 
klūbą ar kitokį lietuvių sam
būrį, bet Visus Lietuvius. Kai 
bant apie Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenę turime galvoje 
Visus Brazilijoje Gyven’nčius 
Lietuvius Tauta yra prigimto 
ji žmonių bendruomenė. Lie- 

svynės Gar ų> programą)

tuvių tauta sudaro lietuvių 
bendruomenės pagrindą ir lie 
tuviai savaime yra skaitomi 
tos bendruomenės nariais. Bra 
zilijoje gyvena viena mūsų 
tautos dalis, susidedanti iš 
lietuvių išeivių, kuri kaip tik 
ir sudaro Brazilijos lietuvių 
Bendruomenę Tarp bendruo 
menės kaipo tokios, ir kito 
pobūdžio draugijų ar organi
zacijų pagrindinis skirtumas 
yra tas, kad Draugiją Sudaro 
Norintieji Joje Priklausyti gi 
Bendruomenę Sudaro Visi I ie 
tuviai. Jie jau yra lietuvių 
bendruomenės nariais be jo
kio pareiškimo, užrašymo ar 
registracijos.

Lietuvių Bendruomenė yra 
gyva ir egzistuojanti nuo ta
da kai atsirado Lietuviu Tau 
ta. Ji gali išnykti tik išnykus 
paskutiniam lietuviui Taigi 
ir Brazilijoj lietuvių bendruo 
menė yra egzistuojanti su 
tiek narių kiek čia rastųsi 
lietuvių.

Kaip daugelyje kitų kraštų

lietuvių kolonijose, taip ir 
pas mus. ilga laiką lietuviu 
bendruomenė buvo neorgani 
zuota. Tik paskutiniu laiku
kelių são Paulo lietuvių kolo 
nijos vaikėjų iniciatyva prade 
ta gyvai ir rimtai rūpintis 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės organizavimu. Sudary 
tas tos bendruomenės organi 
zacinis komitetas. Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės Orga 
nizacinis Komitetas jau yra 
atlikęs daug paruošiamųjų 
darbų ir š m Rugpiūčio mė
nesio 24 dieną numato praves 
ti rinkimus į tos bendruome
nės Tarybą Į bendruomenės 
Tarybą bus išrinkta 21 atsto 

'■ vas trejiems metams Išrinkto 
■: ji Lietuvių Bendruomenės Ta 

■' rybas bus reprezentacinis lie 
jį tuvių išeivių organas mūsų 
ii- kolonijoj.
ę -Brazilijos Lietuvių Bendruo 

menė organizuojama su tikslu 
įtraukti kuo didesnį skaičių 

Ė lietuvių išeivių į lietuvišką 
kultūrinę veiklą. Tenka kar
tais nugirsti nuomonių, kad 

; lietuvių bendruomenės orga
nizacija galinti pakenkti ki- 

a toms jau veikiančios organiza 
cijoms. Tai baimei nėra jokio 
pagrindo todėl, kad lietuvių 

bendruomenės, organizacija 
ateina ne esamų organizacijų 
valdyti, jas keisti ar paglemž 
ti, bet tik joms padėti, jų vei 
klą paremti papildyti ir ap- 
vainikuot Bene ra Visų Lietu
vių Org^n za j Brazilijos Lie 
tuvių Bendruomenės organiza 
cijoje ras vietos ir darbo vi
si geros valios lietuviai, net 
ir tie. kurie dėl šiokių ar ki
tokių aplinkybių nepritampa 
prie esamųjų mūsų draugijų 
ir organizacijų. Lietuvių Ben 
druomenės Organizacinis Ko 
mitetas, kaip tik ir yra numa 
tęs įtraukti mūsų tautiečius į 
lietuvišką darbą, kurie gyve
na išsiblaškę po visus São 
Paulo miesto priemesčius ir 
provincijos vietoves. Ij patys 
rinkimai į Bendruomenės Ta 
rybą numatoma pravesti kuo- 
plačiausiai, kad juose galėtų 
dalyvauti kuodidesnis skai
čius lietuvių ne tik S. Paulo 
ir Rio d e Janeiro miestuose, 
bet ir interiore gyvenančių.

Mintis organizuoti po visą 
pasaulį išblaškytus lietuvius 
nėra nauja Ji buvo gyvai 
diskutuojama ir svarstoma 
dar 1935 metais Pasaulio Lie 
tuvių Kongreso metu, kuris 
įvyko Kaune tų metų birželio 

mėnesį ir kuriame man pa" 
čiam teko dalyvauti, atstovai! 
jant vieną São Paulo ir kitą 
Rio de Janeiro lietuvių 'or
ganizaciją.

Užėjus Pasauliniam karui 
ir Lietuvai praradus nepri
klausomybę, sumanymas nebu 
vo įgyvendintas. Pirmą pra
džią Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės organizacinei stru 
ktūrai padarė lietuviai jau 
tremtyje 1946 metais Vakarų 
Vokietijos ir Austtalijos zono 
se. Dar vėliau pradėta orga
nizuoti lietuvių bendruomenės 
Šiaurės Amerikos, Kanados 
ir kitų kraštų lietuvių koloni 
jose. Šiais metais Rugpiūčio 
mėnesio pabaigoje Jungtinė
se Amerikos Valstybėse Neu- 
jorko mieste šaukiamas pir 
masis Pasaulio Lietuviu Ben 
druomenės Seimas, į kur pak 
viesta dalyvauti 10 atstovų 
iš Brazilijos lietuvių kolonijos. 
Žinoma iš mūsų tiek atstovų 
vargiai ar galės nuvykti dėl 
stambių kelionės išlaidų, bet 
keletas jau yra pasiruošę šia 
me seime dalyvauti. Be abe
jo, kad šis seimas turės did e 
lės reikšmės lietuvių išeivių 
gyvenime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas padės

2
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11. Draugelis Eliziejus. 70 m., 
Guaianazes.

12. Idika Algirdas. 42 m., Vi 
la Barcelona.

13. Jermalavičius Liudvikas, 
48 m., Vila Zelina

14 Jodelis Jonas, 49 m., Vi
la Zelina.

15. Jurevičius Stasys, 49 m., 
Parque das Nações.

16. Karpavičius Juozas. 51 m , 
S. Paulo centras.

17. Lukoševičius Juozas, 43 
m., Moinho Velho.

18. Matelionis Juozas, 49 m , 
Casa Verde.
19. Meškauskas Kostas 5om., 

Lapa.
20. Mitrulis Leonardas, 21 m., 

Ipiranga.
21. Mošinskienė Halina, 47 

ra., Vila Belą.
22. Navickas Vygande s 22 m., 

* Vila Zelina.
23. Pupienis Vladas. <55 m., 

Mooka. .
24 Ragažinskas F ijus. kuni

gas, 51 m, Vila Zelina.
25. Remenčienė Marija, 50 m., 

S. Paulo. Liberdade.
26. Remenčius Stasys, 5 m., 

S. ^aulo. Liberdade
27. Serbentą Amanas, 50 m., 

Agua Raza.
28. Sliesoraitis Jurgis, 53 m., 

Vila Pompeia
29. Skadas Bronius, 35 m., 

Vila Anastacio.
3). Stočkus Albertas, 33 ra., 

Parque das Nações.
31. Stonis Antanas, 42 m., S. 

Miguel Paulista.
32 Šeškevičius J u >zas, k ini- 

gas, 37 m, Vila Zelina.
33. Tamaliūnas Motiejus, 49 

m., Vila Zelina.
34. Tūbelis Balys 50 m.. Moi 

nho Velho.
35. Tumas Vytautas. 2 m. 

Vila Zelina.
36. Valavičius Henrikas. 4 7 

m , S. Paulo, Indian opolis.
37. Vai ivičius Jonas, 32 m., 

Penha.
38 Vancevičius tąsys. 47 m.. 

Lapą.
39. Vinkšnnitienė Magdalena, 

40 m., Vila Zelina.
40 Žibąs Alfonsas, 53 m., Pa 

raišo.
4L Zapereckas onaų 52 m., 

Bom Retiro.
Rinkimai i Tarybą įvyks š. 

m. rugpiūči > 24 d rganizaci 
nio Komiteto antrašas: Caixa 
Postai 403, S. Paulo.

platesnį pagrindą didesniam 
lietuvių išeivių savitarpio ben 
dravimui ir glaudesnių santy 
kių palaikymui.

Lietuvių Bendruomenės or 
ganizavimas šiuo laiku ypa
tingai reikalingas, kad išlaiky 
ti mūsų tautinę gyvybę. Lietu 
vai netekus laisvės lietuvių 
tautai gręsia kasdien didesnis 
nykimo pavojus. Karo metu 
daug mūsų tautiečių žuvo ir 
tūkstančiai jų liko išblaškyti 
po visą pasaulį. Sovietus Ru 
sijai okupavus Lietuvą kiti 
tūkstančiai lietuvių buvo išga 
benti iš- savo gimtojo krašto 
Į Sibirą ir kitus tolimuosius 
kraštus. Iš jų gal tik maža 
dalis grįžo ar grjž j savo Tė 
vynę. kuri taip pat dabar sve 
timų okupuota ir tikrasis lie
tuvis joje jaučiasi kaip įnamis. 
Lietuviams išeiviams grįžti į 
pavergti], I ietuva taip pat nė 
ra nei galimybės nei prasmės.

Mes. Brazilijos lietuviai, or 
ganizuodami savo lietuvių 

. bendruomenę tęsiame kitų ko 
lonijų pradėtąjį darbą už tau 
tos gyvybės išlaikymą Mūsų 
uždavinys, kiek sąlygos ir 
aplinkybės leidžia, gelbėti 
nuo išnykimo tą lietuvių lau-

Leonardas And riekus

D A U K Š T I S
Rodos, bučiau sunkią nuodėmę padaręs,
Graužė sąžinę kasdien skaudžiau - - 
O tiktai, namo sugrįždamas nuo marių, 
Vakare iŠ lizdo paukštį išbaidžiau.

Smarkiai, lyg strėlė, jisai į tamsą šovė -- 
Sudejavo sužeista rami naktis.
Mušės aidas prieš Atlanto baugią srovę, 
Pažiūrėjo nusigandus pilnatis...

Išbaidytas paukštis pagaliau pragydo 
Pilnu skausmo, pilnu liūdesio balsu, 
Ir atsišvietė saulėtas džiaugsmo rytas 
Mažame lašely tos nakties rasų.

Bet nesibaigia dar sąžinės graužimas - - 
Pasiliko sužeista rami naktis.
Pasiliko ant jurginų kraujo žymės, 
Išbaidyto paukščio paslaptis.

«Milžinų» Kvintetas vadovaujamas mokytojos M. Kindurienės dalyvaus IŠEIVIO DIENOS 
MINĖJIME. Minėjimas įvyks Mokos Lietuvių Mokykloje liepos mėn 20 dieną 3 vai p.p.

tos dalį, kuri randasi išblaš
kyta šioje šalyje. Organizuo 
darni lietuvių bendruomenę 
į didelę ir stiprią organizaci
ją tuo pačiu atgyvinsime lie- 
tuvių išeivių tarpe? didesnį ir 
glaudesni bendravimą Tautos 
būdui, kalbai, kultūrai bei pa 
pročiams išlaikyti reikalingas 
kuodidesnis savitarpio bendra 
vimas. Kaip pageltę, lapai, 
nukritę nuo medžio, žūsta ir 
dingsta, taip mūsų broliai 
nyksta ir žūsta mūsų tautai, 
kada jie pasitraukia nuo lie
tuvių. Taigi lietuvių ben Tuo 
menės organizavimo reikalas 
yra gyvybinis mūsų tautai ir 
mūsų kolonijai dabartiniu me 
tu labiau, negu ankščiau buvo, 
kada Lietuva buvo laisva ir 
lietuviai išeiviai galėjo palai 
kyti tamprius ryšius su Tėvy 
nėję gyvenančiais savo bro
liais. Tais laikais visi lietuviai 
ne tik galėjo laisvai susiraši
nėti, bėk ir laisvai lankytis 
vieni paš kitus. Šiandien padė 
tis pasikeitė ir nykimo pavo 
jus lietuvių tautai žymiai pa
didėjo. Todėl kovai už lietu
vių tautos išsilaikymą reika 
linga suburti visas lietuviškas 
jėgas. Turime imti pavyzdį iš 

žydų tautos, kuri išblaškyta 
po visą pasaulį išsilaikė tūks 
tančius metų! Žydų bendruo 
menė būdama vieninga ir ge 
rai organizuota atsilaikė prieš 
vi «as audras ir liko pavyz
džiu visoms tautoms, kurios 
nori gyventi ir nežūti sveti
mose bangose.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės organizacija yra nau 
ja ir puiki proga visiems lie 
tuviais išeiviams aktyviai sto 
ti į lietuvišką tau infir kultu 
riaį darbą. Kas laiko save ti 
kru lietuviu ir lietuvių tautos 
nariu tas ras plačią dirvą 
Brazilijos Lietuvių Bendruome 
nėję naudingam tautiniam ir 
kultūriniam darbui. Visų susi 
pratusiu ir geros valios lietu 
vių išeivių yra šventa parei
ga šį didelį dMba visomis iš 
galėmis remti ir prie jo prisi 
dėti Tik artimai bendrauda
mi, vieni kitiems ranką paduo 
darni, vieni kitus laikydami 
broliais, varnos ir tos pačios 
tautos vaikais, sugebėsime 
išsilaikyti prieš visas audras 
ir nelaimes, kuriu tiek d>*ug 
tenka pakelti mūsų nedide 
lei tautai.

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÉ, 1052,

PROPAGANDA APIMA VIS Dl 
DĖSNIUS PLOTUS

Jundiaisesusiorganizavo vie 
tinis Comitê pró Candidatura 
de Casimiro Ambrozevicius. 
Tautietis Povilas Miškinis už
leido komitetui dalį raštinės 
patalpų, prie savo dirbtuvės 
Jose do Patrocinio gatvėje, ir 
deda pastangas,kad mūsųkan 
didatas spalio 3 dieną išeitų 
laimėtoju. Propaganda Jundiai 
'labai gyva. Komiteto nariai, 
lietuviai ir brazilai, vaikščio
ja iš namų į namus kalbasi su 
rinkikais ir surašinėja pasiža 
dančius balsuoti už K. Ambro 
Zevičių.

Praeitą savaitę K. Ambro
zevicius, Povilo Miškinio ly
dimas, važinėjo L. Paulistos 
gele cinkelio ruože. Lankėsi 
N. Odessoje, Amerikanoje. S.

Carlose, Rio Clare* Campina- 
še. Aplankė savo draugus D- 
ER turmų darbininkus, ir lie
tuvius kurių adresai buvo ži
nomi. Atidengė kelis naujus 
mūsų spaudos užmirštus tau
tiečius.

N. Odessos apylinkėse ap
lankė Senosios Fazendos že
mės ūkio koloniją Šią kolo
niją įkūrė broliai latviai jau 
prieš 30 metų. Tai buvo dalis 
latvių baptistų, kurie 1924 m., 
belaukdami pasaulio galo. La t 
vijoje išpardavė savo turtus 
ir pinigus išdalino vargšams. 
Vėliau, nepakeldami pajuokos 
ir skurdo verčiami, jie emi
gravo į Braziliją ir čia eida
mi išvien įkūrė tris latvių ko 
lonijas — Varpą Palmą ir No 
vą Odessą Dabar greta ūki
ninkų latvių gyvena ir lietu
vių, ir vokiečių, ir slavų N. 
Odessoje daugumą sudaro bra 
žilai. l atvių persvara jaučia
ma tik Varpoje ir Palmoje, 
kur baptistai turi savo ligoni
nę, kooperatyvą, chorą.

Senosios Fazendos žemėsū 
kio kolonijoje pravesta elek
trifikacija. Ateiviai žemę dir
ba mašinomis, važinėja savo 
traktoriais džipais ir sunkve
žimiais. Arklio traukiamas ve 

žimas čia jau retenybė. Lie
tuviai ir latviai laiko daug kar ' 
vių, kiaulių ir vištų. Pieną li
jo produktus kiaules, vištas ir 
kiaušinius parduoti . N. Oues- 
šoje. . varbiausias javas, fan 
kelinti meta’, yra cukrinės 
nendrės Jų augintojai turi su 
tartis su cukraus fabrikais ir 
spirito varyklomis. Gražaus 
pelno duoda ir kukurūzai, bet 
daug jų sunaudoja pašarui Ku 
kurūzais lesina vištas ir an
tis. žaliai; kukurūzais j-eria 
karves. Gražius ūkius prie N. 
Odesos turi Šileikiai ir Čip- 
liai. Mūsų kandidatas buvo vi 
sur nuoširdžiai sutinkamas ir 
vaišinimas.

Krepšinio čempijonas Wal- 
demar Blatkauskas. studijavęs 
Kūno Kultūros institute s Car 
lose, persikėle į Piracicaba 
ir ėmėsi studijuoti mediciną. 
Jo tėvai gyvena Campine, L en 
jamin Konstant gatvėje. Turi 
savus namus ir batų dirbtuvę.

Rio Claro miestelyje, Ura 
gatvėje, gyvena gydymais pa
garsėjęs lietuvis Mykolas Š*i 
vela. Mykolas buvo gelžke- 
lietis dabar jau pensininin- 
kas, 72 metų amžiaus. Gražiai 
įsikūręs, stiprus ir gerai atro

do Jo na
muose yra •— ir televizija, ir 
šaldytuvai, ir gazo krosnis. 
Kaip moderniškam šių laikų 
gyventojui betrūksta gal tik 
šiek tiek daugiau spaudos, y 
pač lietuviškos. Apie M. Sei 
vėlą pasakojama tokia istori
ja: vienas «kaimo gydytojas», 
čia vadinamas curandeiro, mir 
damas, perdavęs Mykolui ke 
penų gydymo paslaptį ir lie 
tuvis S ivela netrukus pagar
sėjęs visoje apylinkėje. Gar
sas pasiekė ir S. Paulį. Tarp 
klientų esą net žymių vald
žios vyrų Pas Mykolą apsi 
lanko ir sanpauliečių lietuvių. 
Keli man pažįstami tvirtina, 
kad tikrai pasveikę. Tas «cu 
randi iro» davęs jiems vaistų, 
liepęs gerti saulėtą dieną ir 
akmenys «išbirę» iš kepenų 
Ten pat gyvena ir M. Seive 
los žentas Stepas Šatas. Kita 
duktė ištekėjuse už i iudviko 
Steponavičiaus gyvena Jun 
diai. Steponavičiai b ri nuosa 
vus namus pačiam miesto ceu 
tre.

Gyva propaganda ir S. Fau 
lio mieste. Praeitą sekmadie 
nį K. Ambrozevičius, kartu su 
Motiejum Žvirbliu, bomretiriš 
kiu, ir Motiejum Sėjūnu, kaza 
verdiečiu, jūsų korespondento 
lydimi lankė . Casa Verdes ir 
tom Retiro lietuvius. Suspėjo 
aplankyti tik kelias šeimas. 
Casa verdėje mūsų tautiečiai 
beveik visi turi savus namus. 
Keletą smulkių įmonių ir biz
nio įstaigų dirbtuvėlių, krau 
tuvių, barų, ložų - yra lietu
vių rankose. Bom retire, kur 
iš ,pradžių, apie 1927-1S30 me 
tus, buvo susitelkę virš de- ' 
šimts tūkstančių lietuvių, da 
bar belikęs tik koks tūkstan 
tis. Dauguma darbininkai, ir 
sau patalpas, butus, nuomoja. 
Bet vienas kitas įsikūręs ga 
na patogiai Čia yra didoki] 
dirbtuvių ir biznio įstaigų. 
Keli mūsiškiai jau turi dide
lius gražius namus Lietuvybė 
merdi, ir beveik nėra jai vais 
tų. Buvę Lietuvių Namai, kur 
prieš karą veikė lietuviška 
mokykla, kur turėjo patalpas 
«Lietuvio» redakcija ir rinky 
kla, kur rinkdavosi «Vilties» 
choras, sporto sąjunga «Litu a

(Tąsa 4 pusi.)
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Paskutine Medžioklė
Stepas

Šarmoti debesys grūmėsi 
danguje, plaukė, gainiojosi, 
skubėdami vienas kitą pralėn 
kti. Oras buvo nepastovus| A- 
kimirksniais giedra keitėsi lie 
tumi, rami ir tyli šilima - šal 
tu vėju. Kartais viesulas taip 
susisukdavo, kad Povilas vos 
vos abiem rankom išlaikyda.- 
vo skrybėlę,:-už kurios didin
gai stiepėsi vanago plunksna. 
Batų jis neavėjo. Užteko jam 
pusbačių ir rudų tvarsčių, ku
riais ligi kelių apsivyniodavo. 
Einant krūmokšniais ar šoki
nėjant pelkėse nuo vieno kel 
mo ant kito, tvarsčiai saugo
jo kelnes nuo įkyrių žabaga
rų, o viešu keliu žingsniuo
jant, teikdavo mažam vyrui 
medžiotojiškos rimties. Jo ko 
jos buvo kreivos, pilvas že
myn pasmukęs. Vilkėjo siau
ručiais atlapais švarką. Marš
kiniai susegti perskilusia sa 
gute Kažkas pasakė ka d jam 
tiktų užsiauginti uodegą iršo 
kinėti, kaip bobutės oželiui

Ant pečių užsimetęs šautu
vą; ėjo jis šypsodamasis pla
čia raudona burna Rudenio 
vėjas šautuvo tūtoje. Jei kur 
sušlamėdavo tetirvos ovilas 
ūmai stabterėdavo ir, pasiklau 
sęs, vėl eidavo.

Atrodė kad rudenio dienų 
pilkuma lietus šitie paukščiai 
ir medžiotojas neperskiria 
m draugai, et k i jis basas 
išbrisdavo paežerėn ir ranko
se nešdavosi šratais užtaisytą 
šautuvą, paukščiai nujausda
vo par -jų Kiek sparnai išne
ša. lėkdavo jie tada t lyn O 
Povilo ausys įdėmiai klausy
davosi nors ir mažiausio šia 
mėjimo. šgirdęs ir pamatęs 
ežero pakraštyje besi vanojau 
čias laukines antis jis lapės 
žingsniais priselindavo prie 
jų Prisidėdavo prie peties 
šautuvą, primerkdavo akį ir 
plykstelėdavo Dažnai po to 
pakildavo išsigandusių paukš
čių virtinė ir oras prislpildy 
davo sparnų švilpesio. Povi
las į jų vidurį paleisdavo an
trą šūvį r nėra buvę atsiti
kimo, kad po to didžiulis šu
va nebūtų puolęs į vandenį ir 
neišplaukęs su dideliu riebiu 
paukščiu dantyse.

Caca, caca, — glostyda-

(Tąsa iš 3 p”sl )

nia» kur veikė Centrinis LSB 
knygynas parduoti dar karo 
me u. Juos r irado mūsų 
«vada?» per savo neapdairu
mą ir kerštavimus. Dabar Bom 
-?etire veikia tik šeštadieninė 
tų skvklėlė, prisiglaudusi po 
svetima pastoge... Tik vieną 
kartą per mėnesį lietuviams 
laikomos pamaldos . Tik ret 
karčiais juos aplanko Dėdė 
Juozas (kuo J. Šeškevičius) 
ir iš Urugvajaus atvykę lietu 
viai jėzuitai...

, Simas Bakšys.

LIGONIAI TAISOSI
Bronius Smalinskas, iš V. 

Prudentes, prieš kurį laiką

Zobarskas

vo sušlapusį bičiulį. — Gerai 
kad atnešei, bus dir tau juž- 
kąsti.

Šuva padėdavo sus irusį, 
kruvinom plunksnom paukštį 
šalia savo pono, 'ovilas su
griebdavo antį už sparno, pa
čiupinėdavo gurklį, nusišypso 
davo ir patenkintas užsikišda 
vo už diržo. Grįžę namo, abu 
du turėdavo šiltą ir gardų 
kepsnį.

šiandien Povilas keliavo iš
didus maža tekreipdamas dė
mesio į smulkius gyvulius ar 
paukščius. Jo šautuvas laukė 
didesnės garbės, laukė žvė
ries. kuris ūkininkams daug 
ėriukų ir avių buvo išplovęs 
Alkani vilkai valkiojosi po gi 
rią, skriaudė ūkininkus, ir 
jiems atkeršyti Povilas užtai
sė taiklųjį ginklą. Jo bičiulis 
bėgo pirma. Šokinėjo papar
tynuose šukė vingius, ir vėl 
grįžęs prie Povilo vizgino uo 
degą.

Pačioje girios tankumynėje 
Povilas sutiko keletą vyrų ku 
rie taip pat ėjo žvėrių šaudy 
ti. Jų šunes susitiko su Povi
lo šuniu, pašluostė, susipaži
no ir nuliuoksėjo tolyn. Du vy 
rai nuėjo paskui skalikus, ki
ti išsiskirstė girios atšlaimuo 
ęe.

Povilas slinko paliai jaunu
tes eglaites. Žalias, plačiai bu 
jojąs prieauglis kabinosi už 
švarko, smalavo kelnes. Pa

buvo ištiktas širdies smūgio. 
Gydosi namie, Rua Igaraiá, 
436. Susirgo staiga, po gripo, 
o taisosi pamažu.

Jurgis Baltušnikas. iš Casa 
Verdės. nesveikuoju jau kelia 
ti metai Silpna širdis, aukš 
tas kraujo spaudimas, -sėjo į 
pensiją ir gydosi namie. Rūa 
Arpui, 12 J Baltušniko svei
kata. čia pagerėja. čA’vėl 
pablogėja Bet pastaruoju me 
tu ligonis iš lengvo taisosi ir 
atrodo geriau negu pernai.

— 'V’OOOOJE sunkvežimis 
pagavo ir užmušė Navickų 
dukrytę.

— B')M RETIRE, 'lietuvio 
Bernasiaus bare, galima nusi 
pirkti ir «Mūsų i ietuvą» 

ties medžiotojo nesimatė, tik 
skrybėlė ir didingai pasistie
pusia vanago plunksna, rodos, 
palengvėl skrido atžalyno vir 
šūne.

Staiga Povilas sustojo. Vie
noje miško pusėje išgirdo sa 
vo bičiulio skalijimą. Skalijo 
stipriai, ir. šitoks skalijimas 
kiekvienam medžiotojui sakė 
kad čia esama jieškomojo žvė 
ries. Kas minutė balsas artė
jo

Povilas stipriai nusitvėrė šau 
tuvą. Apžiūrėjo, ar gerai už
taisytas, ir išsirinkęs patogią 
aikštelę, pradėjo laukti Neil
gai trukus sudundėjo žemė.

Pridėjo šautuvą prie peties 
ir kietai suspaudė rankom Iri 
ešais lėkė iškėlę galvas du vii 
kai. Iš pryšakio šauti būtu bu 
vę labai patogu, bet pirmasis 
vilkas lyg tyčia, užuodęs pa 
raką, ruošėsi sukti atgal. Kaip 
tik tuo metu plykstelėjo ugnis 
Žvėris atsistojo piestu, sustau 
gė ir krito vietoje Nuo antro 
šūvio pasikėlė virš paparčių 
ir antrasis, bet staiga nekri 
to. tik rodydamas di elis dan 
tis. norėjo pulti medžiotoją 
Tuo tarpu, kol -’ovilas skubiai 
taisė šautuvą šuva užbėgo 
pryšakin ir čiupo vilką už ka 
klo. Klaikus maurojimas nu
klydo girios gilumom Žvėris 
dar labiau pasišokėjo dar la 
biau pasistiepė ant paskutinių 
kojų ir drožė pryšakinėm šu
niui į galvą Kai šuva pasly
do įsiutintas žvėris griebė jį 
už gerklės ir akimirksniu išti 
kimasis medžiotojo palydovas 
ištiesė kojas

Povilas ėmė šaukti:
— Šuniuk, šūniuk. nepasi

duok!
Bet jau buvo per vėlu. Vil

ko maurojimas nustelbė mirš 
tančio šunies dejavimą

Povilas prišoko prie kruvi
no žvėries t autuvo buože 
tol tvojo į galvą, kol uualsin 
tas ir išvargintas miško kla
jūnas krito negyvas ada j s 
atrėmė prie eglės šautuvą ir 
valandėlę žiūrėjo, lyg sustin
gęs, į tris negyvėlius

Paskui priklaup prie šunio 
ir pridėjo ausį prie krūtinė.-». 
Jokių gyvybės žymių nebėra. 
.Paglostė plaukus, pačiupinė 
jo ausis Nusitraukė nuo gai
vos skrybėlę Vanago plunks
na dar tebesistiepė tokiu pat 
išdidumu, kaip ir pirma Ar ji 
jam bebuvo reikalinga? Ir ši
toji plunksna ir šautuvas ir šu 
va buvo susijungę vienon šei 
mynon, bet dabar vienas iš jų 
jau atsiskyrė.

Nuplėšė ją nuo skrybėlės, 
nusviedė šal r nulenkė gal
vą. Kai susi i medžiotojai,
norėdami jį pa ikinti už to

TAUTŲ PARKE
Prie statomos bažnyčios 

vykstančiam kermošiuje, lie
tuviai turi savo pavilijoną. 
Parkiečių lietuvių lėlė (<A Li 
tuaninha ) gražiausia iš visų 
kermošiuje išstatytų. Lėlė lei 
džiama į loteriją. Bilietai po 
Cr. 10/ 0 Parduota jau <u<0 
bilietu Šį sekmadienį lietuvių 
pavilijone bus lietuviška pro 
grama.

Sp. K tas.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
NESKAITO.

Pasišventusiai mūsų vadovei MOKT. M. KINDU- 
RIENEI liū liūčiai- dėl brolio mirties reiškiame |nuošir- 
džią užuojautą.

«Milžinų» Kvintetas

Mūsų brangią kolegę ir mokytoją P. M. KINDURĮ E 
NĘ ir jos artimuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime.

Lietuviškos Mokyklos
Mokytojai ir Mokiniai

kį laimikj, Povilas tiktai nu
mojo ranka, užsikabino šautu 
vą, užsimetė ant pečių negy
vą šunį ir pasuko namų link, 
kad ten, sode, po obelėle jį 
gražiai palaidotų. Jo ■; kreivos 
kojos.' žemyn pasmukęs pilvas 
ir našta ant nugaros darė įs 
pūdį žmogaus, kuriam geriau 
šia tiktų užsiauginti uodegąir 
šokinėti, kaip bobutės oželiui.

KAS IR KURP
Pabrango gazolinas, gazas, 

žibalas «diesel» aliejai ir ki
tos petrolio kilmės prekės. 
S. Paulyje gazolino litras kai 
nu o ja Cr 6 60 kilogramas du 
jų-gazo Cr. 17,40.

— Salvadore nukritęs, vai 
kų paleistas, balionas uždegė 
sisų pluošto sandėlį. Užside
gė dar keli namai. Nuostolių 
padaryta už 5 milijonus kru- 
zeirų

— Rio de Janeire, ka»' uo- 
menės laivo «Angostūros», iš 
gelbėjimas ir nu vilkimas nu » 
seklumos kainavo arti 30 Uii 
lijonų.

— Central do Brasil líni os 
jiešmininkas Adolfo Dilerman 
do de Aguiar liepos 1 d , pas 
tebėjęs kad greitasis trauki
nys visu smarkumu ateina 
tais pačiais bėgiais priešais 
kitą keleivinį įtempęs visas 
jėgas, suspėjo padaryti per 
jungimą ir išvesti greitąjį į 
kitus bėgius, tuo būdu sulai
kydamas nuo, katastrofos 
išgelbėdamas kelių šimtų ke 
leivių gyvybę, bet pats mirė 
čiapat nuo širdies smūgio

— Kipro saloje slapta turkų 
teroristų organizacija «Vol- 
kan» įsakė visiems turkams, 
vedusioms graikes, pasirinkti 
- arba perskyras arba mirtį...

-— JAV žada netrukus pa 
leisti raketą į mėnulį Lig 
šiol visų satelitų paskutinė 
fogetėgilzė, kuri išmesdavo 
rusų sputnikus ir amerikiečių 

ksplorerius į orbitą, nebe- 
rįždavo ir skrisdavo aplink 

■ mę truputi žemiau negu jų 
mesti dirbtiniai mėnuliai, 
et amerikiečiai išrado būdą 

susigrąžinti: paskutinė jų 
aleista raketa grįžo sveika, 
u visais aparatais.

— Ir Lucas Lopes, naujasis 
finansų ministeris, laikysis 
senos kavos kainų palaikymo 
politikos: bus leidžiama eks
portuoti tik 69% kavos der 
liaus Toks esąs tarptautinis 
kavos augintojų susitarimas. 
30% leis parduoti šalies vidų 
je o likusieji 10% bus pavers 
ti į trąšas.

— Medvilnė supirkinėjama 
po Cr. 190,00 už aerobą (15 
kg). Bankai Estado ir Bra
zilijos finansuoja medvilnės 
auginimą suteikdami po cr. 
9.000,00 už alkeirį (24,200 kv. 
m). Pusę avansų išmoka sė
jos, o kitą pusę derliaus nuė 
mimo metu.

— Šiemet Brazilija priims 
500 rusų baltagvardiečių, emi 
gravusių į Tolimuosius Rytus.

26o jau atvyko. Naujieji atei
viai apsigyvena pietiniaose 
estaduose. Atvyko ir 27 olan 
dai. Jie priimti į olandu žem 
dirbių koloniją S. Paulio es- 
tade.

— BULVĖS! —- Vietinės bul
vės užauga lygiai gardžios ir 
miltingos kaip Europoj. Bet 
Brazilijoj bulvės pamažu išsi- 
gema, jų sėkla reikia atsivež 
ti iš Senojo Pasaulio Dėlto 
čia bulvės turi angliškų, por
tugališkų ir dar kitokių var
dą š Europos atvežtų sėkli
nių bulvių kilas kainuoja 30- 
35 kruzeirus Dėlto bulvių au
gintojai vis plačiau naudoja 
vietiniu, čia užaugintų bulvių 
sėklą. Bulvių rūšis dėlto nuo
lat blogėja. Dabar prez. Ku- 
bitsenek pasiryžęs numušti sė 
klinių bulvių kainą, jų užpir
kimui Europoje paskyrė 2o 
milijonų kruzeiru, bet . tik s. 
I aulio estadui bulvių sėklos 
reikalinga 3<’<».OOo dėžių ku
rios vidutiniška kainuos apie 
120 milijonų Bub i ėkla žem 
dirbinius bus pardavinęjama 
papigintomis kainomis

- NE°AV J N ? - B; Ko
i'zonte vyksta Ta r plautinis Le 
prologu kongresas Paaiškė
jo kad lepros ai' raupsų 1 i 
gos gydyme didžiaus ą pažan 
gą padarė Brazilija. Sutana- 
no Institute ga -o.ami sorai 
gražina sveikatą tūkstančiams 
ligonių, svarbu. kad liga ne- 
įsisenėtų Bet raup uotųjų už
darinėjimas i izoliuotas ko o- 
nijas kelia siaubą ir ligoniai, 
pajutę kad serga raupsais,šie 
piasi ir vengia, gydytoju e- 
prologai kelia balsą prieš pri
valomą raupsuotųjų izoliavi
mą. nurodydami kad paski' 
pijus juos, gali būt gydomi n i 
mie be jokio pavojaus kitiem ; 
šeimos nariams Raupsai mu 
galėti.

«A» BOMBA. - Atomini t 
ginklų gamyba yra labai bra i 
gi. Ji reikalauja visos eilė r 
įvairių fabrikų. Vieni gamina 
mašinas medžiagų paruošimui, 
kiti - ruošia tas medžiagas 
gamina atskiras pabūklų da
lis. sustato jas ir Lt Pirmiau 
šiai, 1945 metais, pasirodė ato 
minės bombos Japonijai nu 
galėti amerikiečiai panaudojo 
tik dvi Vėliau, jau po karo, 
išrasta vandenilinė arba hidro 
genijaus bomba daug galin
gesnė. Jų gamybos monopolį 
turėjo JAV. bet - atomines 
bombas ėmė gaminti ir SSSR 
ir Anglija 'Dabar jau yra ir 
atominių patrankų, atominių 
submarinų ir torpedų. Kalba 
ma apie atominius šarvuočius 
ir lėktuvus. Atominių ginklų 
gamyba kelia karo baimę, ly 
giai kaip po pirmojo Pasauli 
nio karo baimę kėlė viską 
naikinančių dujų gamyba. Ir 
naciai išdrįso pradėti Antrąjį 
Pasaulinį karą tiktai po to, 
kai buvo susitarta naujam ka 
re dujų nenaudoti. Ir žinome, 
kad to susitarimo visi laikėsi. 
Dėl trečiojo Pasaulinio karo 
galimybių dabar galime pada 
ryti tokią prielaidą: jis kils, 
greičiausiai, tik tada, kai bus 
susitarta nenaudoti ^atominių 
ginklų naujam kare, arba 
nustačius naudoti leistinų 
dydį ..
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Dentadurų ir judamd aparatų spe- 
„ ' cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

....... ■ ................. .. ii.iii.n . ............ n u

' «TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
;• J,,

per Radio Difusora S.ão Pau i o PRF3-96Ü KC. ZYB7-49 ra. 
ZYB9-19 m.

SÈKMADIENIA1S

I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai
II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,-

III. Speciali “Café Sėlėto” programa visiems!

" PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

g Casa gpnndgs Sr Čia. J
£ sU PRAÇA SAO JOSE DOS.CAM FC S, i - V. ZELINA || 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915 įg|
g / VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI S
g! NAUJANYBIŲ R

r 

flį Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu- |R 
fogonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t t.. 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas.

I
.Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA

/ ISSÍMOKÉJIMUL

Prie pat autobuso NT. 93 sustojimo vietos. H;' 
■R

t

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diverso» 
Seguros ce Fogo e 
Seguros oe acidentes

8 às 19 horas.

f?įtinu,ttfthffliilli ^ilhilhiIKHIidbinilllitltiili HMMI.i» ilinll ilhih UI Ulini iitiillhih;HnHi«Hidb ibilii f iHiteiiillnni.iiMiii.ibdi = = € = 
| ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA.. s 

| IRMÃOS BAUŽYS Į 
3 Registrado no C R C. aob o n c 55’ sr

f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
s ~Telefone 63-6OO5 I

J Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
I Pransferen.cias de firma» 
I Cor.trat na Junta Comercial 
= Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
| HORÁRIO das
g’in'lh gtinwinning umiiiiii'g wiiiniiiiingiiiiiiiiiiiiii|iiiii =m,s

MUSŲ LIETUVA ru- U

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis ..

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

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

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudo» platir. 
tojų gali m a g a u t i 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

■HNUNÍMHHMÉ 
■ j

- LABOS lietuviams prane
šame, kad Lapo» lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėlė. Rua Clemei. 
te Alvares 137.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis9

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
“Endereço Telegráfico: « C A BI UN A >

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Bendradarbiauk joj* 
pranešdamas visas nauiipvas 
iš savo apylinkės, miesto a*

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

í QHÀC J CAKIRI f IK I m,
Lindoya vanauo 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 
ies: 51-4019 e 51 2223

Caixa Postal 3967 SÃO PAU L O

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbu

jis u vyri c jie LAUK? t)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kain»
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

PRIĖMIMAS PAS 
KANADIEČIUS

Š.m. liepos mėn. 1 d. Kana 
dos Konsulas São Paulyje p. 
Charles E. Butterworth su Po 
nia savo rezidencijoje Kana
dos Tautinės Šventės proga 
surengė priėmimą kuriame 
be vietos valdžios, panūstų 
ir kanadiečių kolonijų atstovų 
dar buvo pakviestas ir São 
Paulo Konsulų Korpusas-jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas 
A. rolišaitis su Ponia.

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 18 vai 

su Mišiomis. šeimų Komunija 
ir atlaidais.

Visi į misijas šiais Liurdo ir 
Šiluvos Marijos jubilėjiniais 
metais!
Misijonierius Kun Jėzuitas 

Jonas Bružika

LSB NARIŲ ŽINIAI

Š.m. rugpiūčio mėn. 31 d 
15 vai. (3 v pp ) šaukiamas 
1 ietuvių Sąjungos visuotinas 
narių susirinkimas kur bus 
svarstomi laba' svarbūs Sajų n 
gos reikalai Visu narių daly 
vavimas būtinas. Nesusirinkus 
kvorumui, tą pačią dieną bus 
šaukiamas antras posėdis 15 

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSĖNKA 

\ d voca cm

atlieka visus teiginio nnhudžio darbus, kain įvairiu 
bylų vedima®, inventar) jų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai
' Raštinė:

Praça da Sé. 270 - 4 ° and sala 404 - Tel. 35 00u2 '

■BmaanMHOMBainMMMraniMMnMMnancKflnBaaBMMMiMMMMMCTiMUian nru mEmnsnvwiMllunDOTfiBMNMBlMnMMl 
■ ■ . TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 2!'0,00.

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

GEROS ŽINIOS Y
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS ' 

LIETUVOJE IR SIBIRU

* SKubiai išsiunčiame a 'rangą, maistą, medžiagas, me
gztiniiis, vilna, odą batams ir vaistus. J '

* Turime visu medžiagų pavyzdžius!
♦ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasięki.ą Lietuvą. Oro

paštu 2 3 savaitės. ... . ,
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą^
★ Vist persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia

Gavėjas nieko neturi mokėti. , T
★ Siuntiniai pilnai apdrausti žuvus .grąžiname pinigus'

arba pasiunčiame naują. 1 .
Kreipkitės pas: ./. Ą

Jonas Valavičius, R. Pe Bened. de Cąmąrgo, 698, Penha 
Al. BogųslausKas,R. F Ant de Guadalupe, .14, V. Zelįria 
Rašykite: Caixa postai 403 — São.' Pa.uToT

SIUNTINIAI Į LíETUtó- ’• i -

v. 30 m. ir skaitysis teisėtu 
bent kokiam narių skaičiui 
dalyvaujant kaip kad yra nu 
matyta LSB Įstatuose.

Susirinkimas ivyksiąs S-gos 
patalpose, rua Lituania, 67.

LSB Valdyba.

— Med. studentas Juozas 
Šlikta praėjusį sekmadienį, su 
grupe draugų, mėnesiui laiko 
išvyko į Paragvajų Kelionė 
vienom pusėn truks savaitę 
laiko. Kelionės priemonės, 
traukinys, autobusas ir upe 
laivu.

— Kun. klebonas P. Raga-, 
Žinskas yra 'pramatąs išskris 
ti Amerikon 22 d liepos.

— Mokytojas Henrikas Na 
dolskis, šiais metais mokyto
jaująs Itararė valstybinėj gim 
nazijoj, atostogas praleidžia 
savo tėviškėj, Vila Zelinoje, 
šį sekmadieni, 18 vai kalbės 
per radijo Nove de Julho, 
lietuviškos programos metu.

— LAIŠKAI: Jan Citovicz, 
K. Bratkauskui A Antanaity 
tei. G ukosevičiūtei J. Sėlio 
kui, !r. Skurkevičiūtei, Bruno 
Vrublieski. Aid Černiauskai
tei, M. Vitkūnienei, Elenai 
Goftai, Jonui Kropieniui, 01 
gai Masiulytei. Rozalijai Kali 
nienei. Juozui Širbinskui L- 
Šlapelienei. J Tijūnėliui Aid.

utkauskaitėi. Aid. Narbutai
tei^

— Šią savaitę bus parvežti 
vargonai

— Lietuvių Katalikų Moterų

DĖMESIO, TAUTIEČIAI !..

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š m. rugsėjojTnėn. 13 d. 
Mokoje, rua Lituania, 67 ruošia įdomų

V A KA R Ą - B ALi Ų
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLE» ir po 

to, koncertinė dalis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
nieji menininkai mėgėjai.

Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
tuviškas bufetas.

Taigi, visi į Sąjungos VAKARĄ-BALIU!
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie 

tuviškose mokyklose.
Vakaro pradžia: 20 vai ir pabaiga: 4 vai. ryto.

LSB VALDYBA.

Draugijos susirinkimas šaukia 
mas šį sekmadienį 4 vai. po 
piet Vila Zelinoje mokyklos 
patalpose.

— Lietuviškai prie Pirmos 
Šv. Komunijos rengiasi 8 
vaikai.

— Pakvietimai į Jaunimo, 
šventę jau platinami. Šventė 
bus 3 d. Kūgpiūčio.

— Šį sekmadienį ateitinin
kai rengia išvažiavimą į p p. 
Kindurių ūkį, Mogi das Cru
zes. Sunkvežimis išvyks no 7 
vai. Šv. Mišių. Visi vykstantie 
ji- prieš tai privalo išklausyti 
šv. Mišias.

DĖKOJA

Liet. Kat, Bendruomenės 
choro valdyba taria nuoširdų 
padėkos žodį talkinusiems cho 
ro suruošto vakaro metu bir
želio m 2d: Juozui Baužiui 
ir Antanui Skrebiui tvarkiu
siems salėn įėjimą ir salės 
\ >duje; Juozui MateMoniui, 

Motiejui Tamaliūnui, 
Sabbato Ranieri, Baliui Rim

■ .iTiryiĮrTJTrrrr-i»iĮinriw™r»rnTiw~MTiir>-wiw»-t^<^»w imxnygn nR&K2aoKEZsaB«mnMraB>uaMi

. i

TAUTIEČIAI! DĖMESIO!

Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja š m I iepos 12 die
ną, Mokos lietuvių mokyklos salėje, ua Lituânia, 67, 

rengia labai įdomų
• KONCERTĄ - VAKARĄ

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

D jos narius.

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

Manufatura de «Botões Estrela»
R ia Prof. Gustavo P. de Andrade, 116. caixa nos- j 

tai 4118 ■ Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1937, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma

žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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 praleis>i. 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.

E jf C K Ii TO ĖIO'. CO N TA IE IL
- NAfClMENTÇj

Irmãos Nąscimento
R£G. C R.C. SP. Nro 1.4S4

Atlieka firmų atiuazymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas; sutvarko dokuinen- T 

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina. 831 - Vila Zelina — Tei. 63-2767 - S. Paulo

kui, dirbusiems bufete, Onai 
Sinkevičienei ir Onai Narbu
tienei. skaniai pagaminusioms 
bufetui maistą; Emilijai ir Liū 
dui Bendoraičiams dirbusiems 
prie pardavimo fišų; Elenai 
Šimonytei už meninės progra 
mos suruošimą ir parengimą 
ir visiems prisidėjusiems ir 
bendradarbiavusiems prie va 
karo pasisekimo.

Visiems nuoširdus ačių .'
Choro Valdyba

— Senojo ['/’alūno Vargo Mo 
kyklos lankytojos Birutė irJu 
zė Taleikytės,i!per Nove de Ju 
Iho radijo vadovybės suorga
nizuotą brazilų jaunimui va
landėlę liepos mėn. 5 d. pa
dainavo dainą «Kiškelis». Prieš 
tai radijo pranešėjas klausyto 
jams pranešė kad šios lietu
vaitės dainuos lietuviškai.

— Liet Kat. Moterų Drau
gija S. rauly šiemet mini 20- 
ties metų veikimo sukaktį.

.Šventė - paminėjimas įvyks 
liepos mėn 97 d J Zelinoje.

Tą dieną 11 vai. sumos me 
tu bus visų moterų bendra 

šv. Komuni®...,
dri pietūs,
ninė programa seselių pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Kas norės dalyvauti ben
druose pietuose, turės prisi
dėti pagamintais maisto pro
duktais arba pinigais.

Šventėje kviečiamos daly
vauti moterys ir iš tolimesnių
S. Paulo vietų.

L.K.M. D-jos Valdyba!
t z

PAIEŠKOMI:

1. Miknevičius Antanas,
2. Miknevičius - Mačiulyte 

Mikalina,
3. Miknevičius Antanas,
4. Miknevičius Edvardas,
5. Miknevičius Stasys,
6. Miknevičius Sofija.
7. Kalinskas Juozas, sūnus 

Juozo, gim. ,1915m. Lietuvoje,
8. Kozlowskij Leonard, 

daktaras,
9. Kozlowskij Margareta,

10. Kozlowskij Veronika,
11. Kozlowskij Jonas,
12. ukaševičius Vladas, 
13 Lukaševičius Antanas.
14. Murma Benediktas, sū

nūs Kazimiero, gim. 1E88 m. 
Vilniuje,

15. Maslauskas Vladas (Bro
nius), gim. 19_4 m. gruodžio 
mėn. 24 d.,

16. Jogschies Ertme (Meis- 
zies) gim. 1901 m. gruodžio 
mėn. 17 d ,

17. Juric leksandrov,
18. Juric Aleksandra
19. Jack tin Erna (Rudolf) 

gim. 1914 m balandžio m 8d..
20. Jackst n Bruno,gim 1938 

ar 1939 m .
21. Jackstin Erich, g. 1940m.,
22. Jackstin Klara.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi kreiptis: 
CONSU D* LIT Â IA, 
Rua Dom Josė de Barros. 168 

5.0 an i ar Cx "-.tal 7 49
S. Paulo - Brasil

tsiracio pavojingas ken 
kėjas. ai ilgakojis u >das ku 
ris lungės rajono kolūkiuo
se naikina linus Kai kur au 
sunaikinti ištisi linu plotai š 
čia pavojingas kenkėjas per
si natė jau ir Į Kretingos 
rajono linų laukus. Uodas yra 
apie 16 2 mm ilgio viena po
ra sparnelių ir nenormaliai ii 
gomis kojomis. Nukirtęs jau 
nūs linų stiebelius juos įsitrau 
kia į savo urvelius. Kai prisi 
veisia jų labai dau >, linus vi
siškai išnaikina.

PARDUODA PIGIAI
ŽEMĖS SKLYPĄ V. cruden 

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 
Bariniams rúbams'.(yra pavyz 
džiai). Vaistai, maištas, skal
biniai, avalynė, m.egstiniai, ko 
jipęš, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
t uotas..

Gavėjas namòká nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitieuė - rua Barão do Pi- 
rat 65, Vila Zelina.

Laiškams - eaispa postal 371, 
Sãó Paulo.

' S I U V ĖJAS
POVILAS ĄMBROZEVIČIUb
Rua Inhagapi, 9 .,- V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina. 595)

6


	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00060
	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00061
	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00063
	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00064
	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00065
	1958-nr28-MUSU-LIETUVA-00066

