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POLITINĖ
r-

Po amerikonų išsikėlimo i- 
bane politinė padėtis oasiliko 
įtempta. 23 7-58 amerikonu ka 
ro aviacija skraidė virš Liba
no teritorijos, rodydama savo 
l arinę galybę. Tame pasiro
dyme dalyvavo 51 karo lėk
tuvas Tuo pačiu metu Robert 
Murphy, specialus JAV dele
gatai levanto reikalams ve ė 
pasikalbėjimus su vyriausybės 
ir sukilėliu vadais, ieškodami 
patenkinančio sprendimo, kaip 
išeiti iš susidariusios keblios 
padėties.

Politiškai JAV-bių įsikišimas 
atnešė Vašingtonui daug ne
malonumų. Rusija visais bū
dais tą padėtį išnaudoja pro 
pagandos tikslams. Jie viso
kiais būdais kaltina ameriko
nus imperia'istais ir patys vai 
dina taikos apaštalus Tuo pa
čiu metu, vetuoja bet kokius 
pasiūlymus Vieni gų Tautų Or 
ganizacijoje norėdami kuo il
giau užtęsti išsiaiškinimą ir 
tvarkos atstatymą.

JAV-bės buvo pasiūliusios 
tą klausimą perduoti spręsti 
VTO Saugumo Tarybai -ovie 
tų spauda pasisakė prieš to
kį pasiūlymą, bet kitą dieną 
Krųščevas staiga sutiko daly 
vauti Jis pats norėtų pasinau 
doti ta proga ir nuvykti New 
Yorkan kas jam iki šiol ne
pasisekdavo.

Amerikonams Kruščevo at
silankymas į New Yorką vi
siškai nei ageidaujamas. Jie 
i ano kad su sovietais vis vi 
en nebus pasii kta jokio susi
tarimo, ir jie paskui'tai pa- 
naudossavotropagandai Kruš 
čevo atvykimas i New Yorką 
iššauktų labai did ' es pasipik 
tinimo demonstraci jas emigran 
tų tarpe kurių tėvynėse siau 
čia Kruščevo teroras.

New Yorko policijai reikėtų 
kelių tūkstančių vyrų tik ap
saugoti Kruščevą nuo pasikė
sinimų prieš jo gyvybę.

Prancūzijos valdžios šefas 
gen de Gaulle yra taip pat 
priešingas, kad Artimųjų Ry
tu klausimai būtų sprendžia
mi New Yorke.

Atrodo, kad diplomatijos lau 
ke Amerikonai pralaimėjo ini 
ciatyvą, atsidurdami diuelėje 
kėbliavoj.

. — Venrzuel?. Caracas mies 
te vėl neramu. Buvo ruošia
ma pakeitimai vyriausyb je, 
sustiprinantdešinią ją pa raipą 
ir susilpninant kairiąją. Ta
čiau tokiai atmainai pasiprie 
šino gyventoju ir studentijos 
dauguma, ir tas perversmas 
neįvyko To pasekmėje, kraš 
to apsaugos ministeris gen. 
Leon Castro atsistatydino,nes 
jis pats esą ir ruošęs pervers 
mą.

— Irakas. Bagdadą palieka 
ten gyvenę amerikiečiai, ku
rie lėktuvais grįžta į JAV bes. 
Per Romą praskrido du lėktų 
vai. bet jų keleiviai nedavė 
jokių pasikalbėjimų spaudai, 
apie padėtį Irake. Anglai taip 
pat skrenda namo, bet jie sa
ko k; d tai esąs normalus a- 
tostogininkų grįžimas Angli- 
jon, vykstąs kasmet šiuo lai- 
i ,
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APŽVALGA
ku. Irake gyvena apie E.ti o 
anglų piliečių. \

— Israelis yra labai susirū 
pinęs savo ateitimi. Žydų 
spauda rašo, kad reikia lauk 
ti Libano ir Jordanijos subyrė 
jimo. Pabrėžia anglų ir ameri 
kiečių svyravimą Irako reika 
lu, ir Nasserio užimojimus. 
Jie mano, kad Nasseris neu
žilgo bus apsupęs Israelį iš 
visų pusių, ir turės savo žinio 
je suvienytas arabų karo pa 
jėgas. Israelis turįs tenkintis 
mažos vertės amerikiečių ža 
dėjimais, ir vienintelis žydų 
draugas esąs Prancūzija.

— Kipro saloje anglai vėl 
pradėjo masiniai suiminėti vie 
tinius gyventojus Suimti apie 
120 t graikų ir apie 50 turkų. 
Arkivyskupas Makarios pro
testavo prieš tokį anglų elge 
sį graikų apgyventoje saloje.

— Libane komunistai išmė
tė lapelius, kviečiančius Bei 
ruto gyventojus šaudyti į ame 
rikiečių kareivius, iš šautuvų 
kulkosvaidžių, ir mėtyti į juos 
bombas. Taip daryti jie kvie 
čia moteris, vyrus ir vaikus.

Kadangi sukilimą kursto 
taip pat iš Egipto, Libano vy 
riausybė'pareikalavo Nasse
rio ambasadorių iš Beiruto 
išsikraustyti.

— Jordanijoje, buvo organi 
zuojamas visuotinis streikas, 
bet kariškos Jordanijos pajė 
gos sukliudė jį įvykdinti. Nak 
timis į Jordaniją skrenda an 
glų lėktuvai, kurie atveža oro 
keliu Jordanijai reikalingą 
benziną. Tie lėktuvai skrenda 
per Israelio teritoriją.

— JAV-bė e demokratų par 
tijos senatorius Mike Mans
field siūlo pasinaudoti Lotynų 
Amerikos tarpininkavimu Arti 
mųjų Rytų konfliktui išspręsti. 
Minima Brazilija, kaipo šalis 
kuri simpatizuoja arabams bet 
priklauso vakarų kultūrai.

— Iš V?šing'onopranešama 
kad yra daromi planai kaip 
aprūpinti g žolinu vakarų pa 
šaulį, jeigu krizė arabų kraš 
tuose ilgiau užsitęstų.

— D barti nė krizė Rytuose 
turės pasekmių ir Lotynų Ame 
rikos ekonomijai, dėl to kad 
kapitalai jau nebenori kelti į 
tuos neramius kraštus. To vie 
ton bus daugiau investuoja 
ma į Lotynų Amerikos kraš 
tus, o ypatingai į bazinės pra 
monės išvystymą pirmoje vie 
toje į žibalo versmių išnaudo 
jimą.

- Argentinos vyriausybė pa 
sirašė sutartį su amerikiečių 
ir vokiečių firmomis dėl žiba 
lo versmių išnaudojimo Argen 
tinoje. Pagal tą sutartį busian 
čios pragręžtos dar ->.500 nau 
jų versmių, iš kurių tikimasi 
išgauti iki 24 milijonų tonų ži
balo per metus.

Jau daug 'aiko kai paprasčiausiu gyviu buvo laikoma ameba. Tačiau dabar paaiškė 
jo. kad ji yra protozoanas Protozoanai yra mikrobai vienos ląstelės, kuri atlieka visas gy 
vybei palaikyti reikalingas funkcijas.

Didžiausia pasaulio plaštakė gyvena Naujoje Gvinėjoje. Jos sparnu ilgis turi 30.5 cm.
Nuolatos auga pabėgėlių skaičius iš komunistų užgrobtos Vokietijos dalies į vakarų 

Vokietiją. Paskutiniu metu per savaitę perbėga iki 7 O('O žmonių.

Moterų Draugijos 
Jubiliejus

Šį sekmadienį lietuvių Kata
likių Moterų Draugija švenčia 
2i> metų gyvavimo sukaktį. 
H vai. bus bendra Komunija 
po to vaišės ir kita programa. 
Draugija yra subūrusi daug 
pasišventusių moterų kurios 
per savo gyvavimo laikotarpį 
atliko daug kuklių, bet reikš
mingų ir didelių darbu rau 
gijos talką ypač jaučia lietu
viška parapija. Sukaktuvi
ninkėms linkime gausių Die
vulio malonių ir ilgų veikimo 
metų.

RAMUT. S KASPERAVIČIUS
1958. VII. 23 laivu «Argentina» 
išvyko į USA. Ramutis gimęs 
Klaipėdoje, tremtyje baigė 
gimnaziją. Belo Horizonte lan 
kė technikos mokyk ą ir meno 
institutą I S Paulį atvyko 
maždaug prieš metus laiko. 
Lankė Bom Retiro Lietuvišką 
Mokyklą ir buvo aktyvus tos 
apylinkės lietuviško jaunimo 
darbninkas. Priklausė «Jau
nystės Aido» redakciniam ko 
lektyvui ir daug rašė. «J. A.» 
smarkiai pasiges jo gabios 
plunksnos įvairiems jaunimo 
parengimams piešė meniškus 
pakvietimus ar programas. Dėl 
gero savo būdo 
spėjo įsigyti daug draugų, ku 
rie su skaudančia širdimi iš
leido mielą savo draugą. Kar 
tu su Romučiu išvyko jo se 
šuo Aldona, kuri taip pat daly 
vavo tautinių šokių grupėje 
chore ir t.t.

Jšvykstanč uosius į Santos

I T nac i o n ai i n C

— CANAMICINA. Iš naujo 
viškų vaistų, daug gero pada 
riusių žmonijai, pirmiaus a 
buvo išrasta peniciliną, pas
kui streptomicina. kurtizonė, 
hidrozida ir daug kitų. Dabar 
japonai išbandė ii’jau paleido 
rinkon Canamiciną Ji nugali 
džiovą ir tais atvejais, kada 
streptomicina. PAS ir hidrazi 
da jos neįveikia. Ilgas ir gau 
sus bet .kurių šių vaistų varto 
jimas sukelia ūžimą galvoje 
ir silpniną girdėjihią.

— PACIFIKE. Eniwetok sa 
lyną sudaro uolų salos, plikos 
ir negyvenamos Čia sustoda 
vo tik žvejai japonai ir zelan 
diečiai, atsitolinę nuo savo 
uostų Po karo tas salas ame 
rikiečiai pavertė savo poligo 
nu - atominių ginklų bandymo 
lauku Kasmet, šiaurės vasa 
ros metu, laike birželio be 
pos ir rugpjūčio mėnesių ten 
sprogdinamos vis naujos ‘A’ 
ir ‘H’ tipų bombos. Jų naikina 
moji galia vis didėja. Žinome, 
kad pirmosios atominės bom 
bos, kurią amerikiečiai nume 
tė į Hiroshimą, naikinamoji 
galia buvo lygi tik 20 OoO (dvi 
dešimts tūkstančių) tonų dina 
mito, o dabar, birželio 28 d . 
susprogdintos ’H’ bombos ar
domoji galia buvo lygi «30 me 
gatonų» arba 30 milijonų to 
nų dinamito ... Tokia bomba 
galėtų nušluoti visą S. Paulį; 
užkasta į žemės gelmes, gale 
tų nugriauti didelį kalną; nu 
mesta į vandenį, galėtų ištaš 
kyti nedidelę jūrą t. .

— PATENKINTAS? ... Ric
hard Nixon. JAV vice - prezi
dentas, kurį, kaip jau buvo 
rašyta, Limoje, uaracase ir 
Bogotoje studentai apšvilpė 
ir apmėtė supuvusioms laran 
žėms, dabar skelbia, kad ta 
savo kelione per Lotynų Ame 
riką jis esąs pilnai patenkin
tas, nes susipažinęs su pade 
timi vietoje ir daugeliui vyriau 

palydėjo Dėdė Juozas, mokt. 
St. Remenčius, Ateitininkų cho 
ro vadovė E. Kilčiauskaitė, 
Bom Retiro jaunimo Komiteto 
pirmininkas V. Mikalkėnas ir 
kiti draugai. Abiem linkime 
Dievulio palaimos ir sėkmės 
naujam krašte.

sybiu atvėręs akis kad jų 
šalims gręsja komunistų pa
vojus^

— SUEZ ..Naujas brazilų Su 
ezo Bata ijonas jau paruoštas. 
Jį sudaro 5-tos karinės Apy
gardos Pa ra ne. s ir S Catari
nas) pulkų kariai: 8 įvairaus 
rango karininkai. 36 viršilos, 
1 gradinių ir 182 kareiviai. 
Krašto A s. min generolas 

ott pareiškė kad «Suezo Ba
talijomis» neturės nieko ben
dro su įvykiais Ir ke, Libane 
ir Jordanijoje Jis pakeis Egip 
to-Izraelio sieną saugantį, se
nąjį brazilų batalijoną ir veiks 
kaip ir anas Jungtinių Tautų 
Organizacijos (JTO) globoje.

— DAUGIA U PROTO ! - «Mū 
sų laikais, labiau negu bet ka 
da anksčiau, reikalingas išsi
lavinimas, išvystant proto ir 
dvasios pajėgas, nes nuo jo 
priklausys žmonijos išsilaiky
mas» pareiškė amerikietis 
rašytojas John dos Passos, at
vykęs į Rio de Janeirą. John 
dos Passos skaitomas vienu 
iš didžiausių dabartinių rašy
tojų ir proto galiūnų.

— ELEKTRA! — IkiK60me 
tų galo bus sustatytos maši
nos ir paleista į darbą Capi- 
vario elektrinė jėgainė S Ca 
tarines estade. Ši jėgainė ga
mins 1 000.000 kilowatu elek
tros energijos Kurui bus nau 
dojamos anglys, kasamos ten 
pat ir kuro atmatos iš Volios 
Redondos fabrikų. Yra darbo 
įvairiems specialistams ir dar 
bininkams.

— PIRMYN! — 1254 km. il
gio geležinkelio linija sujun
gė Rio de Janeirą su Anapo- 
liu. Bandomasis traukinys tą 
kelią nuvažiavo per 74 valan 
das. Geležinkelis eina pro bū 
simąją sostinę Braziliją, pa 
lengvins statybos medžiag 
pristatymą ir įstaigų perkė 
mą. Jo pravedimas vyko f 
sisiekimo Ministerijos ir K 
to Apsaugos ministerijos p 
žiūroje.
CXZXX^XDCXKZ>DC>DCXXZX
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2 pusi.

Kur Dingo 4-00-500.000 Lietuviu 
Tautybės Gyventoju?

Naujesnioji Maskvos statistika atidengia aliarmuojančius skai
čius. - Manipuliacijos ruošiantis gyventojų sur. šinė- 

jimui Lietuvoje?

(Elta) Dar prieš keletą me
tų Sovietų Didžioji Enciklope 
dija ir kiti Maskvos statisti
niai leidiniai skelbė, jog 1940 
metais gyventojų Lietuvoje bu 
vo apie 2.9oo.ooo, gi 1954 me
tais ir vėliau, pvz.. 1956 m. gy 
ventojų skaičius Maskvos duo 
menimis siekęs jau tik apie 
2.700 000.

Tačiau mus šį kartą domi
na Lietuvos gyventojų apskri 
tai, o lietuvių tautybės žmo
nių skaičius. Palyginus tam ti 
krus pačių sovietų statistikos 
skaičius, paskelbtus naujes
nėse Sovietų Didžiosios Enci 
klopedijos laidose, gaunasi la 
bai aliarmuojantis vaizdas

Tos enciklopedijos 195 a me
tų laidoje (25 t. 279 pusi.) pa 
rodyta, kad 1940 metais i ie- 
tuvoje lietuvių tautybės gy
ventojų būta 2.4 milijonai. To 
paties tomo 251 puslapyje pa 
sakyta, kad lietuviai sudarą 
per 80% visų gyventojų Lie
tuvoje. kas irgi reikštu apie 
2,4 mil.

O kas skelbiama naujesnėje 
laidoje?

Ne labai seniai išėjo iš span 
dos Sovietų Didžiosios Enci
klopedijos 50-tomas (Maskva 
1957 m.) To tomo 110 pusla
pyje nurodoma, kad 1940 me
tais Lietuvoje būta jau ne 2. 
40<i.m o lietuvių tautybės gy
ventojų, <> t k 2 032.00 . “arp 
25-jo ir 50-jo tomo išleidimo 
praėjo tik keleri metai Sun
ku tikėti, kad per tą laiką bū 
tų paaiškėjus os tokios didžiu 
lės pirmesnių statistikų klai
dos, kad susidaro net apie 
4C0.000 lietuvių tautyb s gy 
ventojų skirtumas. Čia slypi 
tam tikra paslaptis.

Kokiu būdu dingo iš sovie
tų oficialios! is statistikos per 
tokį greitą laiką apie 4O0.OC0 
lietuvių tautybės žmonių? Kaip 
jie galėjo būti «nurašyti» net 
nepaaiškinus, dėl ko taip pa 
daryta ? Ko siekiama tokiomis 
manipuliacijomis?

Pastangos apsisaugoti nuo ga
limų siurprizų?

Kaip žinoma, maždaug už 
pusmečio, 1959 m sausio 15 
d. Lietuvoje (kaip ir kitose 
Sovietų Sąjung >s respubliko 
s e) įvyki visuotina^ gyvento
jų surašinėjimas Jam vado
vaus Lietuvos Statistikos val
dybos viršininkas Boris Duba
sov. Kaip ir bebus stengiama
si «prikirpti'- prie Maskvos rei 
kalu gausi mus s u rašymo du ■- 
menis, v~vien turės išryškė
ti kiek žymiai yra sumažėjęs 
lietuvių tautybės žmonių skai 
čius Lietuvoje Yra galima 
prielaida, kad kompartijos va 
dovybės ir sovietiniai pareigu 
nai, norėdami apsisaugoti nuo 
būsimo gyventojų surašymo 
sovietams nemalonių siurpri
zų sumanė iš anksto apkar
pyti 1940 metų lietuvių skai
čių. Jei sovietu naujesniais 
duomenimis anais 194Ó metais 
ietuvių būta tik 2 '32.100, osu 
ašymas parodys tik panašų 
milijonų skaič ų, tai sovieti 

propaganda, gal būt skelbs 
i karo ir vokiečiu okupa- 
>s pasėkoje lietuvių gyven 

nepriaugo O jeigu bus 
dau negu 2 milijonai, tai 
i savo sovietine santvar- 
uri tariamai leidusi padi 
etuvių skaičiui (o nesu 
. kaip, anot jų. vis skel 
sienio lietuviai nacio-

sovietų duomenimis, 
^minėta, bendras Lie 

tuvos gyventojų skaičius nuo 
1940 iki .1956 metų sumažėjęs 
maždaug 2'O.OCO. Paskelbus 
naujesnius sovietų duomenis, 
rodančius lietuvių skaičių ma 
žesnį net 4o0 it()0, galima lauk 
ti, jog busimojo gyventojų su 
rašinėjimo duomenys jei tik 
jie bus teisingai surinkti ir 
paskelbti, ir mums lietuviams 
gali duoti liūdnu siurprizų. So 
vietinės manipuliacijos, apie 
kurias čia pranešama, tokiam 
pesimizmui duoda rimtą pa
grindą,

Lietuviai laisvajame pasau
lyje visai tikslių žinių apie ti 
kruosius lietuvių tautos duos 
tolius žmonėmis iki šiol nega 
Įėjo turėti Buvo skelbiami tik 
spėjamieji skaičiai; kartaisdi 
dėsni, kartais mažesni t ietu 
viu tragedijos apimtis dar ir. 
šiandien negali būti grindžia 
ma visai tiksliais skaičiais. 
Jie tik su laiku paaiškės Ga 
limas daiktas. kad kitų melų 
pradžioje, kai Lietuvos gyven 
toju surašinėjimas jau busįvy 
kęs. vienu kitu atžvilgiu gau 
sime naujų statistinių duome 
nų. Tačiau matant kaip sovie
tinės įstaigos jau pr.eš tą su 
rašinėjimą atlieka tam tikras 
keistas manipuliacijas net su 
praeitais skaičiais yra gali1 
ma prielaida, kad tos pačios 
įstaigos nesivaržys ad ltitem 
tikras manipuliacijas ir su bū 
simojo gyventoji! surašinėjimo 
duomenimis, siekdami paslėp 
ti tikrąjį išnaikintų ir ištrem
tų lietuvių skaičių.

VĖL NAUJA KOLCHOZŲ RE
FORMA LIETUVCJE '

(E) Kad sovietų kolchozinė 
sistema yra netikusi lai ži 
no visas pasaulis tuo įsitiki
no ir patys sovietų vadai. 
Chruščiovas suskato kolcho
zinę tvarką savaip pertvarky 
ti Tarp kitko, ėmėsi stambino 
sius kolchozus smulkinti, pa
naikino arba sumažino kolū
kiečių prievoles iš jų priva 
čių sklypų, neseniai, pradėjo 
likviduoti MTS i mašinų trak
torių stotis), pradėta pertvar
kyti ir kolūkiečių atlyginimų 
būdą, o dabar greitomis su
šaukus visasąjunginės kp cen 
tro komiteto plenumą, birže
lio 17 d Chruščiovas išdėstė 
vėl naują kolchozų reformos 
planą, kuris jau paskelbtas.

Kokia ta naujoji kolūkių sis-- 
te ros reforma ?

«Pripažinti tikslingu, prade
dant nuo 958 metų, panaikin 
ti kolūkiams žemės ūkio pro
duktų privalomuosius prista
tymus valstybei ir atsilygini
mą natūra už mašina trakto 
rių. remonto technikos ir spe 
ciąlizuotų stočių atliekamus 
darbus kolūkiuose »

«Žemės ūkio produktų vals 
tybineš paruošas kolūkiuose 
vykdyti, pradedant 1958 me
tais, supirkimo tvarka. Šie 
kiant teisingiau nustatyti kolū

A

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 va!., banga 54d klc.

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

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

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

MŪSŲ ! IETUVA

Vincas Jonikas

NEŽINOMAS KARYS
Pažinsim laisvės kari
Tarp tūkstančių blankių veidų: 
Pažvelgs, — žvaigždė vakarė, 
Nuslystanti ledu.

Ar jis ugnim apkrinta,
Ar šerkšnu, kaip šaka obels, 
Jei laisvę kas rakintų, —
Jo ginklas pasibels

Kai naktį pūgos plėšos 
Ir vėjas degina žvarbus, 
Jisai paklaus, kur priešas, 
O kiek jo -- nesvarbu.

Granatų plienui plyštant. 
Per kulkų sraunius upelius
Nueina ir negrįžta
Jis pergalės keliu.

Jo žygiai apsipynę
Žiedais legendų nemarių, 
Jį pašventė tėvynė
Nežinomu Karia.

1943. 1111. 13

r’ ' Š s didžiulis pastatas, pries dirbtinį ežerą yra Š. Ame
rikos paviljonas tarptautinėje parodoje Belgijos sostinėje. 
Bruxelas mieste Ši yra paroda pati didžiausia po an ro pašau 
linio karo. Apie ją plačiau buvo « 4.1..» praėjusiame nr.

kių dalyvavimo mastą aprūpi 
nant valstybę žemės ūkio pro 
dūktais, ir toliau laikytis to 
kio principo, kad pagrindinių 
produktų, konkrečiai, grūdų, 
bulvių, mėsos, pieno, vilnos 
ir kiaušini!’ valstybinių paruo 
šų apim is būtu skaičiuojama 
nuo hektaro, bet dar labiau 
diferencijavus kolūkiams šių 
produktu pardavimo normas »

Naują paruošų tvarką kai
nas ir sąlygas nustato ck mi- 
nisterių taryba.

Be to. nutarta nurašyti visą 
kolūkių pereitų metų įsiskoli

nimą natūra pagal privalomuo 
sius pristatymus už MTS dar 
bus.

Nutarta siekti visų paruošų 
organizacijos atpiginimo, di
desnio ūkiškumo. visos įstai
gos ir organizacijos įpareigo 
jamos pasistengti, kad «besą
lygiškai įvykdytų valstybinius 
planus ir 958 metams prisi
imtus socialistinius įsipareigo 
jimus žemės ūkio produktams 
gaminti ir pristatyti valsty
bei».

Prievolės paliko, tik davė joms 
kitą vardą.

-Z-
Jau paviršutiniai metus akį 

į tą naują tvarką, aiškėja, jog 
kolūkių prievolės «valstybei» 
nė iš tolo nepanaikinamos ir 
kolūkiai nė iš tolo negausiais 
vė< gaminti, ką norės, parduo 
ti kam ir už kiek norės Kad 
žemės ūkio gaminių paruošos 
valstybei dabar vadinsis «su
pirkimai» esmėje mažai kas 
pasikeis. Bus ir toliau nusta 
tyta, kiek nuo hektaro reiks 
parduoti valstybei kokiomis 
kainomis ir sąlygomis. C k pas
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— Dr Jorgen 1. Dalgaard. 
gydytojas norvegas, įrodinėja, 
kad žaizdų atsiradimas pilve 
lyje ir dvylikapirštėje žarno
je turi ryšį su smegenyse pa 
sireiškiančia s skauduliais: 

žaizdos dvylikapirštėje iššau 
kia žaizdas smegenyse, ir 
atvirkščiai. Todėl tos žarnos 
žaizdų gydymas labai opus. 
Paureiškus' skauduliams sme 
genyse, ligoniai gyvena neil 
gai.

— Keturi amerikiečiai lai 
kraščių išnešiotojai, visi ketu 
'ri 14-17 metų berniukai, gavę 
«Eagle Times» dienraščio sti
pendiją, važinėja po Lotynų 
Amer ką. Lankėsi ir Brazilijo 
je Jų palydovas pareiškė: 
« visi mūsų laikraščių išnešio 
tojai yra mokyt.. Tai jaunuo
liai, bendrai imant, kurie tuo 
būdu uždarbiauja kad užsimo 
keti už mokslą. Šios kelionės 
laimėtojai pavyzdžiui, yra pa 
ruošiamajam kurse. Kitąmet 
stos į universitetą». Laikraš 
čių išnešiotojai, jornaleirai, 
gauna algą iš leidėjų. Jie nė 
ra laikraščių pardavinėtojai.

— Anglijos ambaiadorius 
Rio de Janeire pašauktas sku 
biai grįžti į Londoną, kadan 
gi Brazilijos ambasadorius Lon 
done, pašauktas į Rijų, jau 
du mėnesiai kai negr ■ a į 
savo tarnybos vietą. Ir anglas 
pasėdės namie. Tai vis man 
dagumo poliška...

— izos miesto bokštas, 
Italijoje, pastatytas prieš 784 
metus. Pastačius tuoj paaiškė 
jo, kad bokštas pasviręs. Ir 
svyra vis labiau, kasmet po 
vieną m limotrą, o pernai pas 
viro pusantro milimetro Mies 
to galvos labai susirūpino, 
nes, jeigu bokšto svirimo ne
sulaikys, per 300 metų jis nūs 
tos lygsvaros ir grius Pizos 
bokštas reiškia italų garbę ir 
pasidi I iavimą, kaip Eiffelio 
bokštas prancūzų.

— Atominiais ginklais apsi 
ginkluos ir Vakarų Vokietija 
Valdžios partija jau senai ruo 
šiasi. bet turėjo skaitytis su 
social demokratų pasipriešini 
mu. Nesenai eino provinci
joje Renania Westfalia įvyku 
sius rinkimus, kurie buvo lyg. 
atsiklausimas ginkluotis ar ne, 
l’imėjo Adenaujerio krikščio 
nys demokratai. Dabar vyriau 
sybė turi «laisvas» rankas

— Caro laikais Rusijoje sta 
čiatikių arba ortodoksų baž 
nyči buvo valstybinė Po ko 
munistų revuliocijos, įsigalė 
jus sovietiniam režimui, nuo 
1'918 m. sausio 22 dienos tos 
privilegijos ji neteko ir visos 
bažnytinės nuosavybės tapo 
nacionalizuotos Nuo tos da
tos visos tikybos laikėsi kaip 
paprastos organizacijos iš sa 
vo narių įnašų, visos bažny
čios buvo apdėtos mokesčiais 
valdžiai, kaip pramogų klubai 
ar biznio įmonės Buvo už
draustas ir tebedraudžiamas 
tikybos mokymas (iki 18 m ) 
mokyklose ir institutuose. Iš 
500 cerkvių ir bažnyčių, buvu 
šių Maskvoje prieš revoluciją, 
beliko tik 30 Antireliginės cr 
ganizacijos, valdžios remia
mos, dirbo išsijuosusios, bet 
tikybinių jausmų ir maldos iš 
rauti iš žmonių širdžių nepa 
vyko. Pagaliau ir sovietinė vy

(pabaiga 3 pusi.)

kelbime dargi įsakmiai įspėta, 
kad valstybiniai planai turi bū 
ti «besąlygiškai vykdomi». To 
kiu būdu visa ta reforma ge
ra dalimi yra vienas tų pro 
pagandinių blefų, kuriais Krem 
liūs taip vykusiai mulkina ir 
savo šalies ir užsienio žmo
nes.
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Kapt. J. Čįuvin'.kas

Kodėl Privalome Priklausyti Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenei

(Kalba pasakyta per 

(pabaiga)

Tai kaip tik norėjau pa
brėžti jog labiausiai per čia 
pergyventą laiką yra atsilikę 
mus dvasios reikalai: tai Tė
vynės meilė, mūsų tėvų kal
bos išsaugojimas, mūsų lietu
viški papročiai, mūsų tikyba. 
O ar atlikome savo pareigą 
mūsų vaikučių, mūsų jauno
sios kartos atžvilgiu? Tiesa, 
jie šios šalies piliečiai, bet gis 
lose lietuviškas kraujas teka 
ir jokia transfuzija-perliejimas 
to kraujo nesunaikins, tai šis 
palikimas aiškiai sako ir pa
rodo jog jis negali nepažinti 
savo tėvų žemės, nemokėti jų 
kalbos. Giminės pasilikę Tė
vynėje gailis nekartą, kodėl jie 
negali susirašyti su savo gi
minaičiais? O ką mes atsaky
sime?

Mūsų pasiteisinimui belieka 
tik viena: Mes buvome atsis ' 
kyrę nuo lietuvių bendruome 
dės. paskendę savo kasdieni
niuose rūpesčiuose Bet šian
diena, tau brangus lietuvi, at
siranda proga atitaisyti savo 
klaidą ir vėl tapti ir pasijus
ti tikruoju Lietuvos sūnumi, 
nes įkurta PASAULIO LIETU
VĄ BENDRUOMENĖ, kurios 
narys ir tu esi Dabar tau be 
lieka tik aktyviai prisidėti ir 
toje Bendruomenėje aktyviai 
dalyvauti.

Ne dėl mūsų kaltės antrą 
kartą netekome mūsų nepri
klausomybės Šių dienų oku
pantas yra daug žiauresnis ir 
stipresnis.- Mūsų broliai ken
čia vergijos priespaudą lauk- V Q bendruomenei.

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO EITAI U I., RUA CAMÊ, 1052,

<8
PROPAGANDOS FRONTE
Kazimieras Ambrazevičius 

mūsų kandidatas i estaduali- 
nus deputatus, belankydamas 
savo tautiečius ir draugus, pra 
eitą savaitę lankėsi S. Caeta- 
ne. Bom Retire, Mookos ir Pru 
dentes rajonų vilose Visur 
pastebimas nuoširdus susirū
pinimas įtraukti vis daugiau 
ir daugiau žmonių į propa
gandos frontą Tolimesnėse 
vilose; iš namų į namus iš 
gatvės į gatvę, sklinda garsas, 
kad turime savo kandidatą. 
Daugelis jį pažįsta, dar dau 
giau pažįsta tik iš vardo ir 
dainų. Jūsų korespondentas 
pastebėjo, kad visi laukia kan 
didato apsilankant, nori pama 
tyti. Bet... Comite pro Candi 
datura de Casimiro Ambroze 
vičius jau iš anksto atsiprašo 
visų, kuriuos kandidatas ap 
lankyti nesuspės. Komitetas 
prašo visus, nieko nelaukiant 
varyti propagandą, surasti ir 
prikalbėti vis daugiau ir dau 
giau rinkėjų, kad spalio 5 die 
ną. renkant estad dalinius de 
putnius, savo balsus atiduotų

(pabaiga iš 2 pusi)

riausybė prisireikė bažnyčios... 
kad sutramdyti neramius tikiu 
čiuosius ir - nekiršinti laisvo 
jo pasaulio.

«lėvynės G:rų» isdio)

darni pagei bos iš mūsa kurie 
gyvename laisvės šalyje ir 
naudojamės visomis laisvėmis 
ir gėrybėmis. Mes privalo.nie 
jiems padėti, nes mūsų širdy 
se tebeliepsnoja lietuviškos 
meilės ugnelė, gal kiek apge 
susi. Negalima pasilikti toje 
padėtyje kurioje esame, žino
dami, kad persiskirstę mes nie 
ko nepadarysime, o turime bur 
tis, kartu daugiau pasieksime 
ir nuveiksime sau ir mūsų pa 
vergtiems broliams padėsime: 
VIENYBĖJE TIK GALYBĖ, PA 
SAULIO LIETUVIŲBENDFUO 
MENĖS SKYRIUS BRAZI LIJO 
J E kviečia visus stotį akty
viais nariais ir pradėti vėl sa
ve skai'yti tikrais lietuviais 
atliekančiais pilnai savo pilie 
tines pareigas Niekas negali 
pasakyti jog ir be jo apsieis. 
Visi privalo atlikti savo tą men 
kūtę pareigą. Šiandien iš Ta 
vęs mielas broli, Tėvynė rei
kalauja tik aktyvaus p isidėji 
mo ir menko tavo skatiko, 
kaip nario mokesčio, tad jei 
visi vieningai susibarsime ir 
nors menkučiu mokesčiu pa 
remsime šią organizaciją tai 
rezultatai bus begaliniai dide 
Ii Bendromis jėgomis prisidė 
sime prie mūsų brangios Tė
vynės atvadavimo ir tuom at
liksime savo šventą pareigą, 
to reikalauja mūsų garbė, to 
reikalauja Brazilijos lietuvių 
kolonijos garbė, lietuvis lieka 
lietuviu visur ir visada todėl 
kiekvienas lietuvis privalo pri 
klausyti: PASAULIU i_IE. L-

už Kazimierą Ambrozevičių. 
Jeigu jis laukiamas dabar, tai 
v.siems bus tikrai malonu, jei 
g po rinkimų — galės mus 
aplankyti kaip mūsų atstovas 
S. Paulio valstybės seime.

— J•'nas Zapereckas. kelnių 
siuvyklos «ZAPAS» savininkas 
(Rua Tres Rios, 281 —, Bom 
Retiro) lankydamas savo kli 
entus Šamuose, Mandury, Ada 
mantinėje ir kituose S. Paulio 
miestuose varo smarkią pro 
pagandą už K. Ambrozevičių. 
Visi jo kaimynai jau pažade 
jo savo balsus J. Zapereckas 
tikisi — iki rinkimų — suras
ti daugiau negu tūkstantį to 
kių balsuotojų.

— Propagandos fronte uo 
liai dalyvauja ir buvę polici 
jos Guarda Civil viršilos, Jur 
gis Garška ir Antanas Gols 
kis. dabar jau pensininkai. 
Kiekvienas turi savo rajoną.

— Kazys Pranaitis ir Anta 
nas Golskis, pasipuošę džipą 
K. Ambrozevičiaus ir Paulo 
de Tarso paveikslais, vaka 
rais ir šventadieniais lankosa 
vo draugus ir pažįstamus mi 
este ir interiore. ■

— Viktoras Degutis, senas 
kandidato draugas atvyko iš 
Paranos jį pasveikinti ir atve 
žė adresus jo pažįstamų rin 
kikų gyvenančių S. Paulio es

Juozas Tysliava

R A T A I
Keturi vežimo ratai - 
Juodbėri arkliai.
Nepapratę berno metai 
Tūnuoti tyliai.

Arklio kaktą puošia saulė, 
Akys - - spinduliai.
Prunkščia lekia per pasaulį 
Bernas ir arkliai.

Pučia vėjas, vėjas pučia, 
lučia iš kalvos.
Laime, laime ar tai tu čia 
Stovi be galvos?

Keturi vežimo ratai, 
Juodbėri arkliai.
Viską žino, viską mato 
Kirmėlės keliai.

tade. Už mi si kandidatą gali
balsuoti tikta S. Paulio estą 
de gyvenau ieji rinkikai, bet 
jo laimė rūpi visiems lietu
viams

— Keli tautiečiai — Anu
pras Kii durys Jonas Valavi
čius, Norbert s Stasiulionis, 
Tomas Katafai, Jonas Zape- 
reckas jau pasiūlė savo auto
mobilius cedulų išvežiojimui. 
Cedulų dalinimas mieste bus 
tik rugsėjo ( etembro) mėne
sį, į interiorą bus siuntinėja
mos ir anksčiau.

— Rinkimų ir propagandos 
reikalai gyvai svarstomi Eer- 
nasiaus bare, Bom Retiro ra
jone. Ypač penktadienių ir šeš 
tadienių vakarais, kai šio ra
jono lietuviai čia susirenka 
nusipirkti «Mūsų Lietuvą».

— Adomas Žilinską?, sūnus 
Juozo, gyvena netoli Mandu 
rio. Turi gražų 85 ha ūkį Dir 
ba kartu su vaikais, Stasiu ir 
Martinu Sūnus Antanas jau 
vedęs, gyvenas Šaulyje, k an 
dūri nedidelis miestelis, bet 
daug ūkio gaminių parduoda
ma ten pat Žilinskų šeima ir 
gi organizuoja savo kaimy
nus. kad spalio 3 dieną bal
suotų už K. Ambrozevičių.

— Ana Šablevičius, iš Cesa 
rio Langes, rašo, kad mūsų 
kandidatui ir ten suras kele
tą balsų. A. Šablevičienė turi 
ūkį ir namus miestelyje.

— Latvių, estų, lenku, tikrai 
niečių, vengrų ir kelios kitos

KAS KAIP G*. VENA

— Bronius Gailiūnas turi 
avalynės dirbtuvę «Domina
dor» gatvėje Jaceguai. f€5. 
Siuva tik aukštos rūšies batus, 
ir daug jų parduoda pačioje 
dirbtuvėje.

—- Stasys Gimbutis & Fil
hos I tda . rua Ibitirama, 516, 
turi baldų dirbtuvę «Lartex». 
Ten pat ir parduotuvė. Dirba 
visa šeima: tėvas Stasys Gim 
hut's. motina Veronika Trin- 
kūnaitė - Gimbutienė ir vaikai
- Jurgis, Vitas. Stasys ir Al
bertas. Dirbtuvė ir butas sa 
vam dviejų aukštų name. Gim 
bučio vaikai dirba ir mokosi.

— Liudvikas i yderis verčia 
si avalynės ir gatavų rūbų 
prekyba. Lyderių » Casa Líder» 
yra Urbano Duartės gatvėje
- rua Urbano Duarte, 463 
Casa Verde.

— Juozas Avlasevičfus gy 
vena S Caetane kur Rua Tai 
pas, 15 - Barcelonos viloje 
turi namus ir mezgyklą arba 
malhariją. Gamina įvairius 

kolonijos, per savo organiza
cijas pažadėjo paramą mūsų 
kandidatui. Iš estų propagan
doje gyvai reiškiasi Volde
mar Kurik, Comercio Importa 
ęao «Vega» firmos savininkas. 
Iš lenkų — broliai Mackevi- 
čiai. marmuro išdirbinių fabri
ko savininkai, Rua Salesopo- 
lis, 142.

Simas Bakšys. 

megstukus ir šalikus. \ ėdęs 
vietinę, Aną Cintrą. bet jo 
žmona labai domisi savo vyro 
tautiečių gyvenimu. Ana Cin 
tra A vlase vičius, kartu su sū 
num studentu, pasižadėjo su
rasti bent dvidešimts rinkikų, 
kurie savo balsus atiduos už 
K. Ambrozevičių.

-- S Caetane gyvena ir Jo 
nas Žemaitis Čia atsikėlė iš 
Bom Retiro Jonas turi batų 
dirbtuvę - Sapataria «São 
Joãa» rua Capeberibe. 820. 
Barcelonos viloje Priima ir 
užsakymus.

— Laikrodininkas Viktoras 
Citvaras savo bute, rua Vis
conde de Taunay, 219. o-tas 
butas, turi užsivedęs žuvyčių 
«ūkį». Jo akvarijumuose yra 
gražių ir labai retų žuvyčių. 
Kai kurios labai brangios.

— Kostas ir Vanda Meš
kauskai turi mašinračio moky 
klą, didžiausią visame 1 apos 
rajone. Turi ir kitą, kurioje 
ruošiami tarnautojai rašti
nėms ir prekybos kontoroms. 
Abidvi mokyklas lanko arti 
€00 mokinių Tėvams padeda 
ir sūnus Leonas, jau studentas

Sp. Koresp.

— BOLPEBRA - Taip vadi 
narna vietovė, kur susikerta 
trijų valstybių sienos: Bolivia 
- i erū - brasil. Žodis sudėtas 
iš pirmųjų skiemenų, paimtų 
iš kiekvienos valstybės vardo. 
Brazilijos-Bolivijos siena nuo 
Bol ebros iki Juodosios įlan 
kos (Baia Negrai kur susiker 
ta Brazilijos - Paraguajaus - Bo 
livijos sienos, turi 3 200 kilo 
metrų Labar vykdomas tos 
sienos atžymėjimas pagal an 
ksčiau sudarytas sutartis. Lig 
šiol šimtai kilometrų buvo 
visai be jokių gairių, nes 
daugelyje vietų toji sie
na eina per neįžengiamas pel 
kės, pant.mus, ir ežerus, iš 
kurių žymiausi - Mandiorė ir 
Uberaba.

/— DOF. - Reiškia Prancū
zijos Krikščionių Demokratų 
partiją Tai visai naujas poli 
tinis vienetas, atsiradęs tik 
dabar, kai visoms partijoms 
netekus reikalingo prestižo, 
valdžiai sudaryti buvo pašauk 
tas gen. De Gaulle. Georges 
Bidault, DCF kūrėjas, anksčiau 
kelis kartus buvęs ministers, 
pareiškė spaudai, kad. su D e 
Gaulle atėjimu į valdžią, ran 
cūzijoj susidariusios visai nau 
jos politinio gyvenimo sąly
gos. G. Bidault šaukia visus 
laisvę mylinčius prancūzus 
jungtis po krikščioniškosios 
demokratijos skraiste. Naujoji 
partija būsianti pajėgi atrem 
ti fašist nes užgaidas

— SSSR ! - Rusija smarkiai 
veržiasi į mažai it Tvysčiu- 
sias šalis. 1940 m. jos tarptau 
tinės prekybos balansas buvo 
16 tas savo didumu, o 1953 - 
jau šeštas. Tais metais SSSR 
pasirašė 2oo prekybinių susi
tarimų ir tarptautinės tran 
šakei jos su mažai išsivysčiu 
siais kraštais pernai pakilo 
iki 1.200 milijonų dolerių. Lig 
šiol skirtų kreditų daugiausiai 
teko Afganistanui 825 milijo 
nai dolerių, Egiptui - 335, Ši 
rijai - 280, Indonezijai - Um, 
Jemenui - 15 milijonų dolerių 
Tose sumose didžiausias p- 
zicijas sudaro ginklų tiekim 
Tik Indijoj sovietai dalyva 
geležies liejyklų statybo 
Toje srityje ten dirba 
techikų ir SSSR.

TIK LAUKINIS LAIKRA
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«JAUNYSTĖS AIDAS» • j 

«M. L.» skyrius jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

’ Ramutis Kasperavičius, Vygandas Navickas, ' 

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui», ’

Caixa kosti! 41-18

São Paulo.

>—► <—®

JAUNIMO ŠVENTĖ
FANTAZIJOS VAIZDUOSIMusu Jaunimo Paskirtis ir Uždaviniai JAUNIMO ŠVENTĖS PROGRAMA.

(Lietuviškos mintys jaunimo šventes proga. Mintis Redakcijai 
atsiuntė tautų Parko Jaunimo Komitetas)

Kiekvienas taurus lietuvis, 
jaunas ar suaugęs, savo kraš 
te ar svetur - kartoja, kaip 
tautinio išpažinimo maldą:

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žemė,
Iš-praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tačiau ne kiekvienas pa žai 
voja, kokį gilų turinį kokią 
dvasinę programą šie žodžiai 
išreiškia.

Mūsų tėvynė - didvyrių že
mė. tai yra tiesa: ne. tik isto 
rinė, bet ir kasdieninė tiesa.

Mūsų Tėvynė yra Šviesa 
ir Tiesa, yra dvi sąvokos dvi 
vertybės kaip dvi sesės, ku
rių neišskirsi ir nepadalysi.

Mūsų Tėvynė yra Meilė.
Meilė drauge su šviesa ir 

tiesa sutirpdo visokį melą, 
klastą, apgaulę neapykantą 
Meilė naikina nesveikas am
bicijas, savanaudiškumo dva
sią ir partinį siaurumą kurie 
skaldo Tėvynės vaikus. R ei
lė glaudžia lietuvį prie lietu 
vio. —eilė nėra neregė, kuri 
nematytų blogio, puvėsių ir 
pelėsių, ji mato juos savo 
va kuose su labiau skaudan 
čia širdim, ne kur nors kitur

Tikras meilės vaisius yra 
tautos vienybė.

Tumo Vaižganto raštuose 
randame tokius žodžius:

«. . Mūsų jaunime, klau
syk ką tau sakau; mokykis 
bi ti t kru nemeluotu didvy 
riu, kadangi tau lemta arpirk 
ti senos kartos nuodėmes, ati 
taisyti praeities klaidas ! . e 
nu i praeitis būna tavo, 'ne tu 
praeities) šešėliu-! Išmok save 
valdyti ir būsi, vt ras valdyto

vard >! Kas savęs nevaldo, 
a.s svetimos valios vergas... 
Dabar mm gaila Lietuvos,

nes matau ją tokią, kokios 
jūs nematote.

«... Aš girdžiu, kaip širšė 
meilinasi prie voro!

Girdžiu, kaip gyvatė auga 
piktos širdies kiauše. (Kiek 
daug dabar piktų širdžių ! .. . 
(Girdžiu, kaip pumpuruoja 
poeto mintis!

Girdžiu, kaip groja pieme 
nuko ilgesys (bus didvyris,..) 
Girdžiu kaip piktžolė auga 
kuklios mergaitės sieloje ! .. . 
Girdžiu kaip Vištytis cypia 
dar neišperbtam kiaušiny !-.. . 
O jūs negirdite savo sąžinės 
balso: Pasigailėkit Lietuvos ! 
Gelbėkit Lietuvą!

šie žodžiai turi rasti atgar
si kiekvieno jaunoje širdyje. 
Mes než nome ką žada mums 
rytojus. Gali' aplinkybės taip 
susidėti, kad visi norėsim grįž 
t i ė vyne n.

Ir -mtį ar išeivijoj jaunąjai 
kartai yra daug pavojų nutau 
tėti Kovoti su jais nelengva. 
Jaunajai kartai nelengva Lie
tuva domėtis, nes ji jos nepa 
žįsta, nėra surišta su istori
niu likimu, neįaugusi į tautos 
dvasią.

Bet mokytojų, tėvų ir vyrės 
nitijų padedami, gali išmokti 
savo kalbą gali išmokti ir pa 
laikyti ryšį su Tėvyne -Žino
ma. kas savajam kraš’e ku
riasi savaime, čia reikia pa
siekti sunkiu darbu. Tad:

«Į darbą j darbą, kaip Die- 
[vas įsakė»..

į darbą, stokim m džinais ..
Esame svetimam krašte, ne 

kartą bent dvasioje ja učiamės 
jam svetimi. Klaidžiojam po 
pasaulį, kaip jrudenio paukš-’? 
ciai pagauti audros. O debe--' 
sys tamsūs užstoja mums ke 
lia nuo auštančio rvto iki sū- C «Z

temos.

9 vai. šv. Mišios ir Komunija
. Fo Mišių Agapė ir jaunimui skirta programa.

3 vai p p. V. Zelinos gimnazijos salėje meninis pasiro
dymas, kur bus pastatyta H. Mošinskienės trijų veiksmų pie
šė «Joninių Ugnys» Visas Jaunimas kviečiamas atvykti į 
šventę iš ryto ir dalyvauti visuose šventės punktuose. Jaun - 
mui joki pakvietimai nereikalingi. yresnieji prašomi įsig - 
ti pakvietimus į popietinę programą ir no būdu paremti 
jaunųjų darbus.

Pakvietimų platinimas

Vladas Šlaitas

Sukrauk krūvon tuščius ?aolinius indus 
ir jiems kalbėk,

•ir jie kiekvieną žodį.
kiekvieną sakinį kartos lyg aklas aid

i ■ . ■

Tik prisimerk, ir pro blakstienų tinklą 
matysi eilę žmogiškų veidų;
tu jiems kalbėk, ir jie lyg m )lio indai 
kartis kiekvieną žodį.

Sukrauk krūvon tuščius molinius i nu 
užpilki paraku ir vėtroje padėk: 
nenoriu žmogiškų veidų tuš c. 
nenoriu jų !

(Iš «Sauja Derliaus»)

IŠ VCK.EČ Ų KIMO- O

— Žiūrėk Hans' — šakojo 
žmona. - Ei i as savo žinom i 
parneša, šokolado is fabriko. 
Valteris -- muilo, o tu man

Į Tave, Aukščiausias, mūsų 
[viltys vis kyla, 

kaip aukuro dūmai kaip 
[žvilgsniai gėlių. 

Ir kūdikio lūpoms pro sktiUo 
į m 4 p. a byla m 

Grąžinki Tėvynėn visus mus 
[ ka 11 u.

nieko neparneši.
— Bet Ericas dirba šokola 

d) fabrike, o Valteris - mui 
1) Bepigu jiems kišenėsepas 
lepus muilo r šokolado i 
ti pro fabriko vartus Aš juk 
di’bu. pati žinai vaikų veži 
mėlių fabrike O vežimėlį į ki
šenę .juk neįsidės!

—- Bet . tu gali dalimis veži
mėlį susinešti Į namus, — pa 
tarė žmona.

— Čia tavo idėja neblbga. 
Mėginsiu.

ir pradėjo Hansas neštiŲ.į 
namus vežimėlį. Po ašelę, po

IUL NKŲSIŲ! VARPŲ» artistai iš praėjusių metų Jaunimo šventės. Šių metų J Š. programa apima dar didesnį 
k vaidintojų skaičių.

Reikia Jaunimą remti, 
bet ir taupyti reikia. 
Prie vieno stalo telpa daug 
gaivu.

Jaunimas tikisi daug svečių

Mezgasi naujos pažintys

šrįubelį, po ratelį ir sunešė 
viską į palaidą krūvą.

Sekmadienio rytą Hansas iš 
sinešė visas dalis į kiem i, r 
‘pradėjo dė-i vežimėlį. Dėjo, 
iki pat sutemos, bet vežime 
lio vis negalėjo sudėti.

— Sustatė! jau vežimėlį? . 
užk'ausė sugrįžus žmona

— Žinai, kad ne. Ir šiaip 
dėjau dalis, ir taip dėjau; vi 
saip mėginau, bet vistiek gau 
naši kulkosvaidis...

«Vėpla»
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1958 m. liepos 26 d

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avėnida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»- z
VIENINTELE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS

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

III. ' Speciali “Café Seleto” programa visiems!

y PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu ‘ Café Seleto” v< k u i C postai 403, 

ir galite užsakyti kokią tik norite ploi.šieię! Me.-, .luiim 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai" Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403. São Paulo

Galima gauti nauju lietuvišką plokšteliu!

g CASA SPRINDYS&CIA. g
fe p
B: PRAÇA São JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA ~~ 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
g Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
fe Q- . . W

Agora .Vendemos: Maquinas de Costura «btnger» ,
Televisões «Invictus» Último Modelo

TŲ Radios de Alta Fidelidade £%
F ®

Fogões à Gás. das Melhores Marcas, à Vista e a U-4 
Longo Prazo. - Ferragens - Tintas - Artigos Elétricos

Artigos para Presentes, etc.

N. B. Consertamos Radios - Serviço garantido.

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balances
Alvarás diversos 
Seizures de Fogo p 

Seguros de acidente*

s> as 19 horas.

»• Illi IMU illiHtHlkllU m» iMli||l;i|l UlllIhltlillllftlinillllillllllUIIIKIhlll II'. Ill Kllllll i1l|i|l|i||l'lh'lllillnll> IhHlrlhllimHlIlIfflllIlHlIlllllllhg 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
j IRMÃOS BAUŽYS | 
■= odo no C *. C. «ob o n.o 55» =r

| Pça. S. Jose Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo į 
ã Telefona 63-6005 g
5 ■ ................... ....... -

| Aberturas de fi-mas
Encerramen < s de f'.rtna> 

| Transferencias de firmas 
5 Contrat na Junta Comercial 
į ' Dis^at. na Junta Comercial 
Į Escritas Fiscais 
s Escritas Comerciais
I HORÁRIO das
= 'll! III III I UH lll<Hi|||Ht|ll||| |>.||| m I|I1||II|H III til III |.I||I nl||t l|ll()l IMP lll'IHHII ll’UII l|i‘lll'IIH||H|ll IP IH'IMI Ullill» ll'l||l '' W Į

MUSŲ LIETUVI PU

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
ndų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Kiekvieną sekmadieni prir 
bažnyėios pas spaudos platu, 
loja galima gaut i 
nusipirkti naujausių lietuvi* 
kų knygų, malda knygių be 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėse, Rua.Clemeu 
te Alvares 137.

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

Bendradarbiauk , joj* 
p ra nešdamas visas naujiena* 
iš savo apylinkės, miesto a’ 
intęrforo.

ft ne

PRANAS &■ ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO YÀ

IK-MÂCJ CARB2IERI m,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

Rua Dino Bueno. 795 a 835 
I ; nes: 51 4019 e 51 2223

Caixa Postai 3967 — SÃ.0 PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbu

jf i lįj VYiU t O J E IL A <J IÍJ *O
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo 
I

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui 
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir k
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— Didelio būrio draugų ir 
artimųjų palydėtas liepos 22 
dieną «Real* kompanijos lėk 
tuvu dviejų mėnesių atosto
goms išskrido į USA Kun. P. 
Ragažinskas. Paskutiniu metu 
S. Paulo Vyskupijos vadovy 
bė įsteigė V. Zelihos dekana
tą ir kun P. Ragažinską pasky 
rė dekanu Kun Kleb. linkime 
gerai pailsėti ir laimingai su 
grįžti.

— Ateitininku Tėvams. Šį 
šeštadienį 8 vąl. vakaro Šv. 
Juozano mokykloje šaukiamas 
ateitininkų tėvų ir vadovų su 
sirinkimas jaunimo šventės 
reikalams aptarti. Tikimasi, 
kad tėvai parodys deramą rū 
pestį savo vaikų lietuviškais 
darbais ir skaitlingai daly
vaus susirinkime.

— Liepos 22 vakare Vila 
Zelinoje mirė sulaukusi 80 
metų amžiaus Marija Skruz 
deliauskienė (Krespauskaitė). 
Laidotuvių apeigas atliko ir 
iškilmingas mišias atgiedojo 
Tėv. J. Bružikas. Velionė bu 
vo kilusi iš Kaišedorių, į Bra 
ziliją atvyko 1925 m Liko ke 
turi sūnūs: Stasys, Juozas, 
Kazys ir Aleksandras.

— Šį sekmadienį, prieš su
mą priims bažnytinį palaimi 
nimą sidabrinio jugtuvių Jubi 
liejaus proga JUOZAS ir LIÜ 
DA MATELIONIAl Abudu ju 
biliatai yra susipratę lietuviai 
ir aktyvūs lietuviškų darbų 
talkininkai. Matelionių šeimo 
je auga dvi dukrelės Onutė ir 
Marytė, abidvi gražiai kalba 
lietuviškai. Mieliems sukaktu 
vininkams liakim gausios Vieš 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

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

Raštinė:
Praça da Sé. 270 - 4° and - sala 404 - Tel. 35 0002

TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
< eilėraščių ir žinučių «Gintaro» kaina metams tik Cr.Š2>O,Oo.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

. LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
’ gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turinie visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

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

Gavėjas nieko neturi mokėti.
r Siuntiniai pilnai apdrausta - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują. y
Kreipkitės pas: . i T
as Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698i?P‘enha 
BogtislausKas, R F Ant. de Guadalup’e, 14, V. Zelina 
kite: Caixa postal 403 — São Paulo.,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

paties palaimos ir daug ilgiau 
šių metų.

— V. Tumėnienė-Bartušaitė 
paieško savo sesers Anasta
zijos Bartušaitės Jankauskie
nės. jos vyro Vinco Jankaus
ko ir dukterų: Veronikos ir 
Liudvikos Jankauskaičių, Lie
tuvoje gyvenusių Pakerių km. 
Dusetų vaisė.

Ieškotojos Bartušaitės - Tu
mėnienės adresas: Drobės gat 
vė nr. 13, bt. 1, Kaunas, Lie
tuva.

— Petras Vigelis iš Lietu
vos pajieško sesers Angelės 
Vigelytės ištekėjusios už Juo 
zo Barizausko. Paieškomieji 
ilgą laiką gyveno Sant’ana. 
Rua Curua S. Paulo. Atsiliep 
ti šiuo antrašu R. Camė, 751.

— Birutė Drazdytė, gyve
nanti Kaune, Šiluvos g-vėj 
nr. 29, bt. 6. paieško jono 
Menkaičio ir savo dviejų tetų 
Menkaityčių: kilusių iš Sakių 
kaimo, Pajavonio parapijos.

— BOM RETIRO LIETU
VIAMS pamaldų dėl jaunimo 
šventės pirmą rugpjūčio sek
madienį nebus. Sekančios pa 
maldos bus rugsėjo pirmą 
sekmadienį.

— Lietuviškos pamaldos Ca 
sa Verde bus 3 rugpjūčio 17 
vai. I5min N. S. das Dores 
bažnyčioje.

— Š./m. liepos 16 dieną 6 
vai vakaro Bom Retire. New 
ton Prado gatvėje; aprūpintas 
Šventais sakramentais mirė

Vladui Kriaučiunui jo mamytei sesutėms ir artimiesiems, 
liūdintiems dėl brangaus tėvelio 

ANTANO KRIAUČIŪNO 
mirties reiškiu nuoširdžią užuojautą

Kun. J. Šeškevičius

ANTANAS KRIAUČIŪNAS 69 
metų amžiaus. Velionis buvo 
gimęs Lekėčių parapijoje, į 
Braziliją atvyko 1927 m. Nuliu 
dime paliko žmoną Petronėlę, 
sūnų Vladą, dukteris Eugeni
ją ir Anelę, marčią žentus ir 
anūkus A. A. Antanas Kriau 
čiūnas buvo uolus lietuviškų 
pamaldų lankytojas ir didelis 
visų lietuviškų parengimų rė 
mėjas. Bom Retiro lietuviai 
dar ilgai pasiges to gero nuo 
širdaus senelio. Tesuteikia 
jam Viešpats amžiną ramybę.

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos šventejė linksmą kome
diją suvaidins Ir. Klišytė, E. 
Rinkevičiūtė. N. Vinkšnaitytė 
ir M. Kleizaitė. Vadovauja — 
Mg. Vinkšnaitienė.

LSB NARIŲ ŽINIAI
Š.m. rugpiūčio mėn. 31 d. 

15 vai. (3 v. pp ) šaukiamas 
Lietuvių sąjungos visuotinas 
narių susirinkimas kur bus 
svarstomi labai svarbūs Sąjiin 
gos reikalai. Visų narių daly 
vavimas būtinas. Nesusirinkus 
kvorumui, tą pačią dieną bus 
šaukiamas antras posėdis 15 
vį 3o m. ir skaitysis teisėtu 
bent kokiam narių skaičiui 
dalyvaujant, kaip kad yra nu 
matyta LSB Įstatuose.

Susirinkimas į vyksiąs S-gos 
patalpose, rua Lituajda, 67.

LSB Valdyba.

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

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

VAKAR Ą - BAL I 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-BALÍÚ!
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie

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

LSB VALDYBA.

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

ANTANO O A VILOMI C
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, 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 praleisti. Kad tai įvykdžius. I iet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą.1 Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

ETC KITOKIO CO N TA EI L 
NALCIMEMTO

• : i , ■ '

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

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

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

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

— Šį sekmadienį Vila Zeli
noje įvyks L. K. Moterų Drau 
gijos šventė. Visos narės da
lyvauja 11 vai. sumoje ir pri
ima šv. Komuniją. Prie tos dva 
sinės puotos prisijungti kvie
čiame visas S. Paulyje gyve
nančias lietuves moteris. Juk 
tai tokia reta proga pasi isti 
visų bendrą maldą Visagaliui 
ir paprašyti' Jį’ palaimos sun
kioms ir atsakingoms moters 
— motinos pareigoms sveti
mame krašte.

Po sumos (apie 12 vai.) Se
selių Pranciškiečių gimnazi
jos salėje bus bendri pietūs, 
prie kurių galima prisidėti pa 
gamintais maisto produktais 
arba pinigais. Taip pat bus ir 
meninė programa.

Oras gražus laikas patogus 
(einančios prie šv. Komunijos 
gali 7 8 vai. pavalgyti pusry
čius), tereikia tiktai truputį 
daugiau geros valios ir pasi
ryžimo. Tenesulaiko šį sekma 
dienį nė vieną moterį kasdie
niniai reikalai namuose nes 
visų laukiame L. K. Moterų 
Draugijos šventėje!

Valdyba.

— Laiškai: Marijonai Vitkū- 
nienei. Heroslav Presniuk. Gir 
dauskas Juozas. Rozalijai Ka 
linienei, Monika Jonavičiūtė, 
Eva Kutka, Jonas Antanaitis, 
Audra Antanaitytė. Halina Mo 
šinskienė, Vitas Butkevičius, 
Ona Stelmokienė Aantanui Laz

d a u s 
nis, Beri 
kšnaitis. 
an Tumi

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

nė, Onai Šimonienei, Karolė 
Pažėraitė, Pàvilonis Povilas
Baužiui Juozui, Nikolau Pres- 
nick.

LAPOS RAJONO
LIETUVIU ŽINIAI

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Organizacinis Komite- 
tetas šį sekmadienį Liepos 
27 dieną, 4 valandą po pietų- 
Rua Cincinato Pomponet, 204 
antras aukštas, šaukia Lapos 
ir kitų artimesniųjų rajonų 
LIETUVIŲ SUSIRINKIMĄ,' ku
riame bus trumpas praneši 
mas ir renkama to rajono rin 
kimine komisija Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

' B.L.B.O. Komitetas

IŠEIVIO DIENOS MINĖJIMAS
Kartu su Dariaus ir Girėno 

pagerbimu įvyko praėjusį sek 
madienį Mokos lietuvių Moky 
kloję. Minėjimą organizavo 
L. Bendruomenės Organizaci
nis Komitetas. Kalbėtojų buvo 
net trys, bet kiekvienas laikė 
si jam nustatyto laiko, taip, 
kad visos kalbos truko tik 
truputį daugiau kaip pusva
landį ir klausytojams neįkyrė 
jo. Mokt. Stasys Jurevičius 
kalbėjo apie Darius ir Girėno 
žygį, kap. J. Čiuvinskas Išei
vio Dienos tema ir prof. A. 
Stonis apie Bendruomenę Kai 
bos buvo perpintos meninė 
programa, kas minėjimą dar 
labiau gyvino. Meninėje daly 
je dalyvavo moksleiviai su p. 
Mošinskienės montažu» akaių 
belaukiant», ateitininkų tauti 
nių šokių šokėjai, L K B. Cho 
ras «Milžinų» kvintetas ir so
listai. Dalyvių tarpe matėsi 
p. Lietuvos Konsulas A. Poli 
šaitis, prelatas Miliauskas, 
daug kolonijos atsižymėjusių 
veikėjų ir pilna salė publikos. 
Minėjimą organizatorių vardu 
atidarė p. Antanaitis. Progra 
mą vedė A. Boguslauskas.

PASISEKĖ MISIJOS

Misijonierius J. Bružikas 
S J. parvyko į Vila Zelina la
bai patenkintas šv. misijomis, 
kurios įvyko Mokos lietu- 
/viams nuo liepos 13 iki 21 d. 
ryto.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ ;

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
džįai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, mėgstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir dau^ kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas. • '

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdaleną Vinkš

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

Laiškams - caRa postal 371, 
São Paulo.

SIUVÉ J AS
POVILAS AMBROZEVIČKJS
Rua Inhagapi, 9 - Vi Zeddna 
(prasideda iš Av. Zelina, 59SJ
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