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Daugiau idealizmo
Mes užsimušdami, dirbam,
krutam, vargstam, neretai ir
nakties miego nutraukiam kad
tik daugiau pasiektume šio že
miško užmokesnio. Ir kas pa
galiau pasidaro? !'avargę,per
sidirbę, netaiku pasenę, vos
vienerius metus, tegul bus ir
dvejus ar trejus, senatvėje ga
vę pensiją be rūpesčio pasė
dime, ir štai randa mus lovo
je ar kėdėje sustingusius! O
siela, toji vargšė siela, jau at
buvusi pirmąjį teismą! Bet ko
kios jos rankos? Ak, kaip gai
la — Tuščios . Amžinam gy
venimui nieko neužsidirbusios.
Tik dabar toji siela supranta
ir pilnai įvertina Kristaus iš
tartus žodžius: «Žmogau, ką
tau padės nors tu ir visą pa
šaulį laimėtum, bet savo sie
lai nuostolius pakastum». Bet
jau po laiko! Jau tie žodžiai
per vėlai prisimenami Reikė
jo anksčiau tai padaryti Oi,
žmogau žmogau, laiku apsi
žiūrėk ir padaryk rimtą gyve
nirno peržvaL -,', o Augustinas
tau pasakys: «žmogau, ką tu
myli tai tuo ir esi Žeihę my
Ii, žemė esi. D evą myli -—
Dievas esi".
Tik prieš keletą dieną turėjo
me jėzuitų įsteigėja Ignaco
dieną, tai liepos M-ji Tas
narsus Ispanijos karininkas,
tuščios garbes pagautas, dir
bo, vargo, kovojo kad laimė
jus didį vardą ant žemės bet
štai nelaimė, kuri išėjo jam į
laimę: begindimas
ampilonos pilį nuo besivaržančių pra
cūzų, gauna kulką i koją. Kri
to palaužtas d;dvyris, bet pui
kybė dar nepalaužta. Netobu
la tų laikų medicina nemoka
gerai sutverti sutrupintą ko
jos kaulą Koja sugyja. bet
lieka kreiva Ignacas nepa
tenkintas, nenori šlubio var
do. Liepia iš naujo kaulus ar
dyti ir antru kartu tverti.
Koks skausmas, bet tuščia
garbė galinga Ignacas sopu
lius, dantį sukandęs, perneša.
Bet koja vėl kreiva Tuomet
pats ją įkišęs tarp durų tie
sia, bet vis vien visam gyve
nimui pasilieka raišas.
Besigydydamas prisiskaito
įvairu)
romansų, karžygių
kautynių aprašymų, kuriuose,
kaip Servanteso aprašytieji D.
kichotai, kariauja dėl kažko
kių išsvajotų Bea ričių. Kai Ig
nacui pagaliau viskas nusibo
do, ima po ranka pasitaikiusį
- šventąjį Raštą ir ten skaito at
sivertęs kaip tik toje vietoje,
kur Kristus sako žodžius: Žmo
gau, ką tau padės, nors tu ir
visą pasaulį nupelnysi bet sa
vo sielą pražudysi». Užverčia
knygą užsimerkia ir Ignacas
paskęsta galvojime. Kai šau
dyklės pervertas žvėris — mil
žinąs pašoksta į viršų ir visu
svoriu krinta ant, žemės, taip
Ignacas pakelia visą savo
žmonišką prigimtį į Dievą ir
krinta ant kelių prieš Nukry
’ žinotąjį

Ir štai iš to tuščiagalvio ka
riūno pasidaro pilnas idealiz
mo žmogus Vietoj Ispanijos
karaliaus jis pasirenka Kristų,
vietoj išsvajotos Beatričės. Die
vo Motiną ir dangaus Karalie
nę Mariją, o ubagėlis Pran
ciškus iš Asyžiaus darosi jam
pavyzdys. Nusivelka savo pa
auksuotus rūbus ir jų vietoj
užsideda maišą, nukabina nuo
šono brangų savo didvyrio kar
dą ir pakabina prie Marijos
altoriaus, o pats pasiėmęs laz
dą išeina į gatves skelbti Kris
taus karalystės. Anų laikų Is
panijos inkvizicija suima jį ir
įmeta į kalėjimą Salamankoje
bet Ignacas nepalaužiamas.
Jis ištaria amžinai atmintinus
žodžius: «Ir visos Salamankos
suneštos grandinės bus man
meilios panešti dėl Kristaus
varde»
Matydamas, kad be mokslo
nieko neišdarys stoja į moky
klą ir su vaikais mokosi loty
nų kalbos Kad galėtų įstoti
į
orbonos universitetą Pa<y
žiuje
Kai žmogui idealas
šviečia akyse jis visko pasie
kia ir ni kas tokiam pasišven
tėliui nesunku Dėl to ir igna
cas jau senyvame amžy bai
gia garsu Sorbonos universi
tetą, gaudamas magistro laips
nį. Tada atsidaro darbo dirva
ir -.-6 metų įsišventinęs kunigu,
eina VjS i entuziazmu į kovos
lauką už Kristų už kilnius
idealus, ir ką matome šian
dien? 33 tūkstančiai jo pase
kėjų skelbia Kristaus idealus.
Kiek mokyklų, kolegijų, uni
versitetų moko jaunimą aukš
tų kilnių siekimų? Kiek misi
jonieriu iki gyvybės atidavi
mo dirba be jokio atyginimo
misijų darbą pagonių kraštuo
se O pagoniškiausiam iš visų
pagoniškų kraštų-Rusijoj irgi
paslaptomis net Sibire dirbą
sielų gelbėjimo darbą 6 lietu
viai jėzuitai. Jokios bausmės,
neį grasinimai, jokie kalėji
mai ir sunkūs katorgos dar
bai jų»neatgrasina nuo idealo.
Jie dirba iki kankinio mirties
Dievo garbės ir sielų išgany
mo darbą.
Visa tai turėdami prieš akis
ir meg giliai pagalvokime, ar
yra mūsų širdyse nors kiek
aukštesnio idealo? O gal ten
tik dulkini suneštas kalnas,
kurį vėl vėjas mirčiai atėjus,
išblaškys. Frisispyrūsiai mes
patys savęs paklauskime, kas
mums rūpi? Kokie mūs idea
lai ? Kad nebūtų ir su mun is,
kaip su tuo gimnazistu šeštoj
klasėj vienoj Lietuvos gimna
zijoj (aš jo vardą ir pavardę
atsimenu). Mokytojaskarščiuo
jasi, kalba apie žmogaus idea
lūs, apie kilnumą. Irgi žiūri,
kad vienas mokinys miega.
Supykęs mokytojas staiga pa
šaukia vardu pavardę tą mie
galį: «Juozai koks tavo idea
Ias?» 'T'as draugų išjudintas,
praplėšia, akis bet nežino, ką
atsakyti, o vienas už užpaka
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Tyrimij skyriaus direktorius
Alexander Kattveli pasakė:
«Tuojau turime turėti komi ar
davimo ir medžioklės lėktu
rusais susitikti. Rusai atsidu vus galinčius veikti erdėse.
ria įsimyiėjėlio rolėje, kuris Turime turėti anti - satelitus,
dainuoja vis tą pačią dainą: galinčius sunaikinti sputnikus
«... kada pasimatysim ? ...»
naudosimus prieš mus. Todėl
reikalingi
projektai, kurie
— Libane amerikiečių ka mus įgalimų perkelti naikini
ro pajėgos jau išbuvo dvi sa mą už žemės traukos ribų.»
vaites. bet jos ten laikosi
Iš kitos pusės, JAV-ių vy
taip korektiškai kad iki šiol riausybė vėl paskyrė 242 mi
niekur viešai ne simaišė į Ii Ljonus dolerių erdvių tyri
baniečių reikalui, i arpe poli mams nekariško pobūdžio, ir
tinių srovių eina pasitarimai, 294 milijonus tokiem pat, bet
ir atrodo, bus prieha prie jau utilitariniams reikalams.
padėties nuraminimo o tada
amerikiečiai patys žada išsi
— Lenkijoje vėl prasideda
kraustyti. 1 odėl rusų propagan katalikų bažnyčios persekioji
da skuba, kad nepabėgtų pro mai ir naujų pramanytų apkal
ga vaidinti «užtarytojus».
tinimu skleidimas. Policija už
puolė maldininkų minią Čens
— Ir. ke vis dar nėra aiš tachavoje ir ten pat darė
kų, kokią politiką ves naujoji kratą Jasna Gūros vienuolyne,
generolo Abdul Kassemo vy
riausybė. Anglų oro bazė neva ieškodami slaptos spaus
esanti apsupta Irako kariuo tuvės ’• aidžios apka'tinimai
menės, ir patrankų vamzdžiai yra nukreipti prieš kardinolą
yra nukreipti į! anglus, kaip Wyšinskį, lenkų ka'alikų baž
irakiečiai sako, su tikslu juos nyčios galvą.
apsaugoti. .. (nuo ko ?)...
— r; . burgh. Daktaras Jo
Amerikos piliečiai jau be
nas
alk, kuris išrado vaciną
veik visi iš rako išskrido.
prieš
vaikų paraližiaųs ligą Tuo tarpu rytinė Vokietija
poliamieliti
- dabar dirba ty
(sovietų). Graikija ir Persija
jau pripažino naujaja Irako rimų srityje, ieškodamas vais
vyriausybę.
tų prieš vėžį Cancer). Jo
nui mone, medicina iki šiol
— Helsinki. Suomijos pre dar neturi jokių tikrų vaistų
zidentą Rrho Kekkont n ati( a prieš šią ligą.
rydamas naują parlamt uto se
siją pasakė, kad: «artinasi tre
- Rio de Jam-irę vyksta
čiasis pasaulinis-karas »
uo tarptautinė parlamentarų kon
mija stengsis išlaikyti ateity ferencija Rusų delegacijos
je neutralumą.
sąstate yra Justas Paleckis,
komunistų valdžios šefas Lie
— New Yorke praneša, kad tuvoje. Keliems tautiečiams
privatinė civilinė įmonė «Re pavyko susijungti su juo tele
public Aviation» paskelbė sa fonu. Į konkrečius klausimus
vo naują tyrimų programą, jis atsakinėja bendromis fra
kuri numato, keturių metų zėmis Už negalėjimą lankytis
laike, pasiųsti aplink mėnulį Lietuvoje kaltina tarptautinius
erdvių lėktuvą su žmonėmis. santikius. Nesutinką su nieku
Tą programą finansuosiąs pasimatyti. Taip ųesutiko at
privatinis kapitalas Tyrimų vykti i S. Paulį Jo manymu
darbus atliksiu 300 mokslinin užsietio lie u i iesąbosųdrau
kų. kurių tikslas yra pervesti gai ir jam, kaip proletarinės
aeronautiką į aeronautiką respublikos atstovui su jais
(skraidymą po žvaigždžių er matytis nepatogu.
dves).

POLITINĖ APŽVALGA
Vėl praėjo viena laiškų po
litiko savaitė, neatnešusi nie
ko naujo. Rusų Chruščiovas
visokiais būdais skatina vaka
riečius pradėti «viršūnių» kon
fereaciją neduodamas jokios
aiškios programos, ką toje
sueigoje sva styti. Eisenhove
ris tuos jo kvietimus pasvars
to, su savo patarėjais ir są
jungininkais aptaria, ir siunčia
delsiantį atsakymą, ir nenus
tato dienos kada ir kur su
les jam pakužda: «Sakyk -,
bulvės su kopūstais » Tas ir
uzbliauja ant visos klasės:
«Bulvės su kopūstais». Visi
mokiniai pasileidžia juokais,
o jis kaip iškeptas vėžys, rau
donas.
Taip ir mūsų laikais ne vie
nas turėtų raudonuoti užklaus
tas: Koks tamstos idealas?
Dąr bulvės su kopūstais nors
sveikatos priduoda, bet koks
tų idealas, kurie per gerklę
savo sunkiai uždirbtą pinigą
praleidžia ir šeimą į skurdą,
o žmoną į ašaras ir keiksmus
įtraukia? Koks tų idealas, ku
rie susidėję be moterystės
gyvena, vien tik kūniškiems
malonumams atsidavę? Koks
idealas tų. kurie pajuokia
šventus dalykus ir net patį
Kristaus mokslą, o patys jokio
aukštesnio tikslo nesiekdami
vien savo tuščios garbės dul
kėse paskęsta?
Prispirkime save kiekvievas ir amžinų daiktų akivaiz
doje išklausinėkime kas mums
rūpi ko siekiame ir kas mūs
laukia po mirties?... Ar ne
reikia rūpintis žemiškais da
lykais. kaip valgiu, drapana
ir pragyvenimu, ir Kristus
jais rūpinosi ir net 30 metų
Nazarete išgyveno, kaip Dar
bininkas, bet niekumet neiš
leiskime iš akių savo gyveni
mo tikslo ir savo sielą aprū
pinkime dvasiniu maistu.
Mi ij nier us kun. Jonis
Bružikas, S. J.

Kalbantis paukštis žinąs didžiausią žodyną yra australų «Sandy Paul». Jis priklauso
poniai Irenai Paul «Paul moka du vaikiškus eilėraščius ir apie 300 žodžių.
Dr. Robert H. Goddard. Amerikos mokslininkas (jau miręs) yra laikomas moderniš
kos raketos tėvu Dėl savo mokslini!) pastabų padarytų jąu 1920 metais.
Mokslininkai tvirtina, kad žmogus normalaus svorio, per 24 valandas, atsikvepia 25,
040 kartu išprakaituoja pusę litro vandens, ištaria 5000 žodžių panaudoja 7 milijonus _ sme
genų ląstelių. Normalaus žmogaus širdis muša 103.630 kartų ir jo plaukas paauga 0,0174 col.
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Masiniu Lietuvos Gyventoju Žudymu

Byloje Žudosi Liudininkai
Žudymų vaizdai buvę tokie baisūs, kad patys gestapininkai ne
begalėjo miegoti. - Kaip buvo nukankintas Jurgis Gvildys.

(Elta) Jau trečias mėnuo UI butu buvusi keliama nauja by
me eina stambioji byla prieš la.
vokiečių gestapininkus ir ki
tus pareigūnus, kaltinamus Ir buv. Šiaulių gebietskomsadaugiau negu 5.000 Lietuvos ras Gewecke stojo liudininku.
gyventojų nužudymu 1941 me
Geweckès parodymai teis
tais Čia pranešame apie to
mui
t k. tuo buvo įdomūs, kad
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
lesnę jos eigą.
ne visi vokiečių pareigūnai
Dramatiški incidental teismo buvo uolūs instrukcijas apie
žydų naikinimą įkarštin tuoj
salėje ir už jos.
pat įvydyti. Gewecke sugebė
Plaukiu aš jūra viena laiminga,
Jei pati byla jau savo kil jęs Šiauliuose išlaikyti gyvus
Kur liko krantas - nebežinau, ’
me ir apimtimi yra dramatiš kelis tūkstančius žydų iki pat
Dangus ir saulė bangose mirga —
ka, tai bylos eigoje būna dar 1944 metų> Žydai dirbę t.k. oir atskirų dramatiškų inciden dos apdirbimo pramonėje, ku
Jose ir save vos pažinau.
tų. Keletas jų baigėsi tragiš rios gaminiai ėję kariuome
kai - liudininkų nusižudymu. nei. Tik 1944 m, prisiartinus
Nereikia irklų - valužė vėjui!
Vienu atveju liudininku bu sovietų frontui, žydų getas Ši
Valio Undinės — vėjai valio!
vo pašauktas buv. Tilžės ges auliuose buvo likviduotas ir
Greitai laivužis plaukia pavėjui...
tapo valdininkas ir po karo žydai išvežti į Vokietiją Tie
Jeigu ir skęstu - jūroj gilioj.
vėl tarnavęs vokiečių krimi sa, 19 2 metais staiga iš Kau
nalinėje policijoje Mainze Ar no atvykęs t S vadas Jaeger
thur Genath (51 mt ). Jo ap ir pasisakęs turįs įsakymą Ši
Jeigu išplauksiu — taures sudaušiu
klausinėjimas buvo numatytas aulių getą likviduoti. Gewec
Su ryto saule, naktų žvaigždėms
birželio 12 d. Bet jau birželio ke tam griežtai pasipriešinęs
Ir. išsiskleidus žiedu balčiausiu
11 dieną kiti liudininkai -- du ir tiesiai Jaegeriui pagrasi
Kloties linkėsiu juodoms gelmėms...
jo buvę kolegos Tilžėje—tei nęs: «Jei jūs nors ir tik vieną
smui papasakojo, kad Genath žydą gete paliesite, aš įsaky
Jeigu nuskęsiu - vabalams teksiu...
aktyviai pasireiškęs šaudant siu apginkluoti'savo policją
moteris ir vaikus ir tardomų ir lietuvius partizanus ir ati
Kirminai baisūs bučiuos akis;
jų kankiname. Vienu atveju dengsiu ugnį į Jūsų SS». Jae
Banga žaliąja krantus beplaksiu,
nukankinto tardomojo lavoną geris po to išvykęs irŠiau’ių
O jūros .vėjai mėtys blaškys...
savo auto mašina nuvežęs j getas taip ir likęs nesunaikin
Lietuvą. Mušdavęs suimtuo tas Žinoma, tasai žydų išsau
riaukiu. Baltplaukės aplink suspito,
sius Kai birželio 12 d. jį patį gojimas darbams nereiškė kad
Ima ant rankų, neša gilyn .
apklausinėjo teisėjai jam pa nebūtu įvykę atskirų sušaudy
tarė atsisakyti liudijimo ir mų Patsai Gewecke pripaži
Saulė iškrypo jau iš zenito.
priesaikos, jei jis jaučiasi kai no. kad kartą vieną žydą su
Kalnai paraudo — tolyn tolyn!..
tas. Bet Genath visvien stojo šaudę tik dėl juodosios pre
liudininku, išdidžiai visus prie kybos su keliomis cigaretė
kaistus nuneigė ir prisiekęs mis. I kai kuriuos klausimus
tvirtino kad j:s nei egzekuci Gewecke atsisakė kaip liudi
jose, nei suimtųjų kankinime ninkas atsakyti, nenorėdamas
nedalyvavęs
savęs apkaitinti.
Tuomet teismas nutarė pa
daryti jo ir anų kitų dviejų
SS vâdas Jaegsr nebegalėjęs
liudininkų akistatą, kuri liepos naktį
miegoti, net Himmleris
pradžioje ir įvyko. Bet Genath
apalpęs
nutykojo jau iš anksto tuos
W ,' kuris Wuerzburgo teismo buvo Lietuvos saugumo poli
du liudininkus ir akistatos iš
cijos valdininkas Jurgis Gvil
Liudininkai Ulme paliudijo, už Lietuvos gyventojų šaudy dys.
vakarėse vaišino, bandyda kad
Kai bolševikai Lietuvą
mus
iau
yra
nuteistas
iki
gy
Jaeger kartą prisipaži
mas juos palenkti, kad atsiim
užėmė.
Gvildį suėmė. Jis ka
vos
galvos
paliudijo,
kadkar
tų savo parodymus teisme: «Sa nęs: «Aš nebegaliu naktį mie tą viena žydų partija Kaune lėjime išbuvo iki karo pra
kykite teismui, kad sukeitėte goti. Mane persekioja nužu buvusi sušaudyta tiesiog ~po džios. Bet neilgai jis džiaugė
mane su kitu asmeniu, kad ne dytųjų vaizdai» Būdamasatos Boehmės įstaigos langais. Liu si laisve. Naciai jį suėmė ir
aš buvau tas, kurį jūs apkal togose jis nebedrįsęs savo (liniukas buvęs įsitikinęs, kad dabar jau iš Ulmo bylos ei
tinote savo liudijime» Bet liu šeimos vaikų paliesti vis jam tai Įvykę Boehmės įsakymu. gos patiriama, kaltinamasis
dininkai nesutiko savo prie pasimaišę nužudytųjų vaikų Ulmo byloje iškilo ir 40 0(i0 Franz tehrendt, anuomet vo
saikos laužyti. Tuomet Ge veidai.
kiečių policijos pareigūnas,
Net ir vyriausias masinių žmonių nužudymas Vilniuje.
nath išsitraukė iš šva ko ki
Tilžės
gestapo (Boehmės) įs
Kitas
liudininkas,
buvęs
vo
šenės revolverį ir padėjo ant žudymų įsakinėtojas Himmle kiečių policininkas Kaune, pa taigos parėdymu Gvildį nuga
stalo. Bet ir šitas įbaugini ris, buv. SS generolo Bach- liudijo, kad jo dalinys daly va benęs į Lietuvos pasienį, parmas nieko nepadėjo. Priešin Zalevski parodymu per vie vęs tūkstančių žmonių nužu klupdęs su veidu žemen ir su
gai, liudininkai nusprendė teis nas pavyzdines egzekucijas, dyme Ka ne. Bet būta ir atsi šaudęs Kartu su juo buvęs ir
mui pranešti apie savo susiti į kurias jis buvo atvykęs ap tikimų, kad vienas kitas pa kitas pareigūnas.
kimą su Genath. Kai liepos 4 alpęs ir po to jau pareiškęs: čių vokiečių atsisakė žudy
Apklausinėjant liudininkus,
d Genath stojo antrą kartą «Tai juk visai pasibaisėtina. muose dalyvauti. Vienas toks atsirado vienas buv policijos
liudininku, vyr. prokuroras Kaip čia mes turėtume kitaip Kaune pareiškęs: «Aš nesu pareigūnas (Klaipėdoje), ku
Schuele pranešė kad jo įsa daryti?» (Netrukus Berlynas tinku čia dalyvauti, darykite ris tą banditinį veiksmą dar
kymu liudininkui Genath at m ir įvedęs naują žmonių naiki su manim, ką norite». Vėliau gi pateisino. Šitas nacių dva
tas užtaisytas revolveris ir Ge nimo būdą: žudyti nuodingo jį teisęs karo lauko teismas sios liudininkas turėjo drąsos
nath esąs suimtas. Nepaisant mis dujomis).
ir jis pats buvęs sušaudytas. teismo salėje pareikšti, ^girdi,
to Genath visą laiką Įmantriai
Gvildys mirties vertas buvęs
ir įžūliai laikėsi ir ,tuo visuo Boehme ir Kaune vykdęs žu Jurgio Gvi'džio nužudymo pa- dėl savo laikysenos pries Klai
dymus.
se dalyviuose paliko blogą įs
pėdos krašto vokiečius. Net
r štėje
pūdį. Apklausinėjamas paga
teismo
pirmininkas pasipikti
Nors byla Ulme eina tik aliau prisipažino, kad mušęs
no
tokiu
pasisakymu ir paste
Jau
buvo
anksčiau
praneš

Tilžės gestapo įstaigos suim pie žudymus Lietuvos pasie ta, kad vienas Ulme kaltina bėjo: «Na, ką tad nusipelnė
tuosius. Kiek kartų, jis neat nyję, bet bylos eigoje buvo mųjų, Franz Behrendt, prisi tie. kurie tūkstančius žydų
menąs, nes tai įvykę daug paliesti ir žydų žudymui Kau pažino nužudęs «vieną lietu nužudė?»
ne. Mat kaltinamasis Boehme
kartų.
Byloje, iškyla tiek jaudinan
buv. gestapo viršininkas Til vį, kriminalinės policijos ko
čių
dalykų kad dalyviai turi
misarą». Tuomet dar nebuvo
Vienas liudininkas nusinuodi žėje. 1944 metais Kaune ėjęs
turėti
stiprius nervus visam
saugumo policijos (SD) virši aiškiai žinoma jo pavardė. Da
jo, kitas pasikorė
ninko pareigas. Liudininkas bar jau ji yra paaiškėjusi. Tai tam pernešti.
Po akistatos su kitais liudi
Įdomus dokumentai.
ninkais Genath buvo išvestas
iš teismo salės jau kaip suim
Teismas turi savo bylose įKlausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
tasis Liepos 5 d jis Ulmo ka
domių
dokumentų, kurie aiš
Įėjime nusižudė nurydamas
Radio
Programos
kiai
rodo
gestapo ir kai ■ ku
porciją nuodų, kuriuos buvo
rių
kitų
vokiečių
įstaigų ir jų
jau iš anksto pasirūpinęs.
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadieni nuo
pareigūnų,
kaltę
Lietuvos
gy
Kelioms dienoms praėjus, ki
18,00 ligi 18:30 va!., banga 540 klc.
ventojų
žudyme.
Viename
to
tas l ietuvos gyventojų žudy
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
kiame dokumente pažymėta,
mų dalyvis, šaukiamas liudi
„jį rems susipratę lietuviai.
kad gestapas kartu su SD Lie
ninku į Bielefeldo teismą, šau
tuvos
pasienyje Įvykdęs to
Radijui
paramą
galima
įteikti
finansinės
komisijos
na

kimui nepaklausė, bet nuėjo
kius
nužudymus,
liepos 2 d.
riams
asmeniškai
arba
siunčiant
per
paštą
finansų
ko
ir pasikorė Abu jie, ir Genath
Tauragėje
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asmenis,
lie
misijos
iždininko
p.
Petro
Šimonio,
ar
Run.
P.
Ragažinsir šis pastarasis, kitų liudinin
pos
3
d.
Jurbarke
322,
Augus

ko
vardu
šiuo
adresu:
caixa
postai
4118,
São
Paulo.
kų buvo apkaltinti nusikalti
tave
316,
Mariampolėje
68.
Bet
mais Lietuvoje ir- prieš juos
X.

___________1958 rugpjūčio 2 d.

tai tik vienas iš eilės doku
mentų.

— (E) Buv. VLIKo pirminio
kas JI Matulionis, Liton of Ca
nada Ltd. p kas, liepos 4 ir 5
dienomis lankėsi Reuttingene.
Iš Vokietijos išskrido į Angli
ją, o iš ten grįžo į Kanadą
(Pasikalbėjimą su J. Matulio
niu dedame atskirai).
— (E) Buv. VLIKo p-kas
prel. M. Krupavičius, atvykęs
liudytoju Lietuvos gyventojų
žudymų byloje Ulme, šiuo me
tu Wuerttemberge gydosi.

— (E) Už pavergtųjų tautų
laisvę pasisakė visa eilė žy
mių asmenų Tarptautinio ko
miteto krikščioniškai kultūrai
ginti kongrese (apie kurį jau
trumpai pranešėm). Kongreso
pradžia, kaip žinoma, vyko Bo
noje, o antroji dalis Berlyne.
Į kongreso posėdžius Bonoje
buvo atvykęs ir Fed. Vokieti
jos kancleris Dr. Adenauer,
kuris t k. apgailestavo, kad
laisvasis pasaulis per mažai
įvertinąs komunizmo pavojų
visam pasauliui. Kongrese kai
bėjo ir Fed. Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris von Bre
tano, Tarptautinio komiteto pre
zidiumo p-kas ministeris Dr.
Lindrath ir eilė kitų žymių as
menų. Lietuvių ir apskritai pabaltiečių vardu pakartotinai
kalbėjo Dr. P. Karvelis. Kon
gresas padėjo sustiprinti ko
vą už pavergtųjų ta^utų lais
vę tarptautinėje plotmėje.
— (E) Lietuvos draugui adv.
H Jukunen. kaip praneša El
tos bendradarbis Skandinavijo
je, neseniai suėjo 85 metai.
Jis palaikė draugiškus ryšius
su Lietuva jau nuo 1920 me
tų ir ne kartą jpje lankėsi. T.
k. jis padėjo kan A. Sabali
auskui versti žinomo suomių
rašytojo Aleksio Kivio roma
ną «Septyni broliai». 1926 me
tais yra išleidęs leidinį apie
M. K. Čiurlionį ir suomių spau
doje daug rašęs apie Lietuvą,
lietuvius, jų meną ir praeitį.
Mielą Lietuvos draugą nuošir
džiai sveikina lietuvių tautos
žmonės šiapus ir anapus gele
žinės uždangos.

— IR PRANCŪZAI! — Lig
šiol atomines bombas gamino
ir bandymus su jomis darė
tik trys didieji: JAV — Eniwe
toko saloje, Pacifike; Anglija
— Australijos dykumose; SSS
R — Sibire. Dabar prancūzai
skelbia, kad kitą savaitę ir
jie mėgins savo pirmąją «A».... _
bombą, kuri būsianti susprog
dinta Saharos dykumose, Afri
koje. Nerimsta ir Kinija. Chruš
čev siūlo Maotsetungui pra
dėti atominių pabūklų gamy
bą ir žada padėti įrengti rei
kalingus fabrikus. Vokietija ir
Švedija dar vis lūkuriuoja, bet
jeigu JAV ir SSSR nesusitars
sustabdyti atominius sprogdi
nimus, tai ir vokiečiai su šve
dais dalį savo fabrikų pritai
kys tų pragariškų ginklų ga
mybai. Nuo jų žada neatsilik
ti ir žydai. Izraelis maža vals
tybėlė', bet'1 pinigų žydams nestoka.
TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ

NESKAITO.

f,

3

MŪSŲ LIETUVA

3 pusi.
Stasys Remenčius

Užsienio Lietuviai - Pàsaulto

Lietuviu

nes Nariai.

Bendruome-
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Vincas Jonikas

Vidurnakčio sapnas
Žaismingai šokdamos įbėga grakščios laumės,
Pražydę rožės lūpose.
Mane pagauna jos, ir lekiame toliau mes, .
Kur šilko paukščiai supasi.

Nėra tautos, kurios visi na sijaustų bejėgis ir nesutirptų
riai gyventų kartu. Vieni vyks svetimybėje, Jau prieš keletą
ta svetur laimės ieškoti, kiti metų Šiaurės Amerikoje įsi
pasipelnyti ir vėl grįžti, kiti kūrė viso pasaulio lietuvių cen
vidaus kovų ar bado spiriami
Po kojom nubertas žvaigždėm jaunystės,takas,
palieka savo tėvynę, treti prie- tras — PASAULIO LIETUVIŲ
Mes renkam jas ir žavimės.
BENDRUOMENĖ. Tą mintį Aę 1 išstumti.
Kažin
kur liepose apsvaigę širdys plaka
Lietuva savo geografinė pa merikos lietuviai jau turėjo
Kvapniam nakties alsavime.
dėtim buvo ir yra didžiųjų kai prieš pasaulinius karus, kai
mynų, iš rytų ir vakarų, po bu'vo įsteigtas susivienijimas
Pragysta paukščiai mums. Džiaugsmas vakarykštis!
litinių susikirtimų lauku. Sun visų lietuvininkų Amerikoje ir
ku rasti kitą Europoje valsty susivienijimas visų draugysčių
Tos pačios jo melodijos!
bę, kuri būtų turėjusi tiek su katalikiškų lietuviškų Ameri
Liepsnojančiom srovėm į tuščią širdį trykšta
krėtimų kiek . Lietuva. Dėlto
Ir ilgesiu apnuodija,
ji ir davė užsieniui daugiau koje. Jos kiek pataisytais pav
vadinimais
iki
šiol
tebegyvuo
siai savo tautiečių, nustodama
Per svaigų troškulį dar skubame toliau mes,
geriausių sūnų. Iš pradžių lie ja. Viena laisvamaniška, kita
Dar kokio burtų lašo rast.
tuviai vykdavo į artimiausias krikščioniška. Gal tik dėlto
Europos valstybes. Apsigyven jos ir neapėmė viso pasaulio
Akis aš praveriu — išnykę mano laumės,
davo mažomis grupėmis, nesi lietuvių. Tad PASAULIO LIE
Palikę tik po ašarą.
burdavo į organizacijas ir greit TUVIŲ BENDRUOMENĖS steinutautėdavo. Baudžiavą panai gėjų buvo ta pati mintis pa
kinus geresnio gyvenimo ieš kartota ir dar praplėsta ta
koti išvyko laisvųjų valstiečių prasme, kad atsisakė kištis į
. darbininkų ir nuo rusų perse asmeniškus
ir siau
kiojimo inteligentų. Daugiau rus partiniusįsitikinimus
interesus, padė
siai viliojo Šiaurės Amerika, jo pagrindu ir vyriausiu idea
daugiausiai lietuvių ten iške lu lietuvių tautybę išlaikyti
liavo. Jie ir pradėjo ankščiau užsienyje, Pavergtuosius bro
telktis į tautines grupes, kaip liūs išlaisvinti, nepriklausomą
tikri broliai, vienos šeimos na i ietuvą atgauti 'I ad jeigu mes COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
riai. Pradžioje įkūrė savišal- su pasididžiavimu pasisakome
pines draugijas padėti naujai esą lietuviai, mylime savo tau
Casimiro Ambrozevicius
atvykstantiems tautiečiams. tą. branginame savo kalbą, ti
PARA DEPUTADO ESTADUAL. RUA CAME. 1052,
• Jas pavadindavo šventojo ar kybą, palaikome iš tėvynės
kunigaikščio ar žinomo veikė paveldėtas dvasines vertybes
jo vardu: Šv. Kazimiero, Šv. papročius dainuojame gieda
Jurgio, Kunigaikščio Gedimi me lietuviškai, tai tais išvir
jų svorį piliečių svorio svars
TĖVAMS IR VAIKAMS
no,'Daukanto, Kudirkos. Basa šiniais elementais susijungia
tyklėse. Taigi, tėvų pareiga
navičiaus ir kit. Vėliau įsistei me į vieną bendrą tautinę są
Rinkimai įvyks Spalio 3 čią išaiškinti jiems, kad - dėl vi
gė taip vadinamos visų Ame monę. kuriai mūsų protas dik dieną. Į s Paulio estado sei siems bendrų interesų - mes
rikos lietuvių susivienijimo tuoja. krūtinė jaučia,kad esa mą šiemet rinksime 91 atsto visi, tėvai ir vaikai, turime
draugijos, kurių tikslas buvo me tikri lietuviai nors ir bū vą. i gubernatorius yra trys laikytis vienybės Visi, kurie
apimti mažesnes organizacijas tume Amerikos, Brazilijos. For kandidatai: Adhemar de Bar galime balsuoti balsuokime
ir visus lietuvius, ugdyti tau tugalijos. Prancūzijos, Angli ros, Auro Moura Andrade ir už K. Ambrozevičių Visi su
tinės sąmonės idėjas, kad jos jos ar Ispanijos piliečiai. Nes Carvalho Pinto Dar keli šim v raskime nors po vieną rinki
nariai pajustų gilų tautini su- ' tai dar nereiškia, kad jau esą tai panūstų skaitant visų par ką brazilą ir prikalbėkime jį,
sipratimą, kad lietuvybę jie me tų tautų žmonės. Piliety tiju kandidatus, nori‘patekti į kad Spalio 3-čią dieną į tą
brangintų ir reikalui esant dėl bė yra ir pripuolamas daiktas Federalinį seimą Kandidatų lemiamąjį voką idėtų mūsų
jos auko ų?i, Išlaikę mokyklas įgyjama ir nustojama, o tauty sąrašai jau sudaryti. J u yra kandidato cedulą !
ir spaudą Aktyviai dalyvavo bė pastovus, prigimtas ir ne dvylika. Kitaip sakant šiuose
Iz Privalis.
vietos politiniam gyvenime ir perleidžiamas Vienos tautos rinkimuose dalyvaus dvylika
padėjo Lietuvos išlaisvinimui. žmonės ir yra bendruomenė, partijų
Kai vyko kovos su rusais ir kaip portugalų, žydų vokie
VISI JUDA KRUTA
Kiekviena partija turi atski
vokiečiais, pirmojo pasaulinio čių. sirų Tų bendruomenių rus kandidatų sąrašus arba
karo metu, 30.000 lietuvių jau veikla kultūriniam, politiniam legendas. Į estadualinius depu
— Praeitą sekmadienį São
nuolių stojo į Amerikos ka ekonominiam gyvenime pa tatus kiekvienos partijos sąra Caetane įvyko ukrainiečių ko
riuomenę eiti Lietuvos ginti. vienių narių iniciatyva būtų še gali būti po 91 kandidatą lonijos susirinkimas. Ukrainie
Amerikos lietuviai sudėjo be neįmanoma. Todėl ir turi tau Bet balsuosime ne už partijų čiai pasikvietė mūsų kandida
sikuriančiai Lietuvai apie 4 tinius organus kurie diriguo sąrašus, o už atskirus kandi tą Jų kolonija S Faulyje
milijonus dolerių pašalpomsir ja visą savo tautiečių veiki datus visi kandidatai turi ats skaitlinga, bet savo kandidato
švietimo reikalams.
mą Tautiečiai arba bendru o kiras balsavimo korteles, va j deputatus neturi, ir ukrai
niečiai visi pasisakė už K.
Užsienio lietuvių tautinė są menės narai turi būti akty dinamas cedulas. Kiek Ambrozevičiaus
kandidatūrą.
monė augo ir brendo dar dau vūs. jausti netik teisę pasinau vienas rinkikas turi teisę pa
giau Nepriklausomos ' ietuvos doti bendruomene pašalpomis sirinkti po vieną jam patinka
— Industria -Olimpic» Vila
laikais. Lietuvos valstybės įs patarimais ir kitais patarnavi mą kandidatą į estadualinius
deputatus,
po
vieną
į
federali
mais,
turi
turėti
ir
pareigas
Libanezoje.
visa - em peso taigos užsienyje buvo lyg lai
nius
ir
po
vieną
į
gubernato

remia
K.
Ambrozevičių.
Dar
atlikti
visa
ką
bendruomenė
das tarp pasaulio lietuvių ir
rius
Rinkimų
dieną,
atėjęs
į
bininkams
pritaria
ir
aplinki
iš
jo
reikalauja.
Čia
yra
dide
brangiosios tėviškės.
paskirtą vietą, sudės jų cedu nių kavinių tarnautojai. Savi
Jos kaip senovės Šventyklų lis tautu mišinys. Mes matome las
'tiktai po vieną!) į voką ninkas M Radzevičius, praei
Vaidylos pakurstydavo ruse kaip gerąi veikia žydų, sirų, ir įmes
į urną. Rinkiko parei
nančią tautinę sąmonę. Vals portugalų bendruomenės Tie ga bus atlikta Dabar jis tu tą šeštadienį kar u su K Pra
tybė. kai geros šeimos tėvas sa jos yra remiamos metro rės teisę reikalauti, kad iš naičiu ir A Golskiu važinėjo
polijų. mes irgi buvome remia
po aplinkines vilas, kad sukę!
vienodai traktuoja savo vai
rinktieji
pareigūnai
gerai
at
mi
tačiau
šiandien
turime
dvi
ti
dar daugiau balsų.
kus; iš turtingesnio paima ir
liktų
savo
pareigas
gubai
dirbti
savo
bendruome
likimo nuskriaustam perduo
Šiemet didelė nau jiena, ypač
— Ivonė Draggolevič, mo
da, visus vienodai paguodžia nės naudai kad tą turėtume,
ką
ir
kiti
turi
Brazilijos
lietu
mums,
lietuvių kilmės rinki kytoja, dirba pradžios moky
Daugiausia pagalbos ranka bu
vo ištiesta naujai išeivijai Pie viai atlikdami pareigą PAQ-AU kams, yra mūsų kolonijos da kloję - grupo escolar Gyve
tų Amerikoje, kurios pažanga LIO LIETUVIŲ BEAD FU O ME lyvavimas su savu kandidatu. na kartu su tęvais: rua 109,
čia eina gana lėtais žings NEI apdraudžia savo šeimos Tai pirmas toks įvykis Brazi nr. 24 - Parque d a Moóca.
ir ateinančios kartos tautinius lijos lietuvių istorijoje. Dau
niais
interesus
ir gerbūvi Nes Lie gelis sako kan tai padaryti Ivonės tiktai ■ mama lietuvė,
Antrasis pasaulinis karas
bet panelė mokytoja lietuviš
nutraukė užsienio lietuvių ry tuvos įstaigų likučiams nyks galėjome jau anksčiau. Neži kai kalba puikiai ir, savo
šius su tėvyne. Svetimi užgro tant bendruomenei teks visi a-nau Ir nesiginčysiu Bet-ųies draugams daug papasakoja
laikykimės senos lietuviškos apie Lietuvą. Dragplevičių šei
bė Lietuvą atėmė žmonių tur tautiečių reikalai.
patarlės kad geriau vėliau ma irgi rūpinasi, kad lietuvis
Sunku
kas
pradėti
o
kai
pra
tą ir geležine siena atskyrė
negu niekad, ir aktingai daly įeitų į S. Paulio seimą.
dėta
reikia
tęsti
ir
Į
bendruo
mūsų brolius nuo laisvojo pa
vaukime
propagandos fronte,
menės
veiklą
įsijungti,
nes
ji
saulio ir nuo mūsų Šiandien
kad
mūsų
pirmieji žingsniai
kalbės
visu
lietuvių
vardu,
virš trečdalio Lietuvos gyven
- Kazys Šaltys turi šliurių
j
politinį
šalies
gyvenimą bū
taip
kaip
valstybės
varduotai
tojų, vadiname užsienio lietu
dirbtuvę:
Fabrica de Taman
laimingi’ Abejonėms nėra
viais. Kad ši tautos dalis, ne ba valdžia, su tuo skirtumu, tų
cos.
rua
Cuiabá
688 Jo išdir
tekus nepriklausomos Lietu kad valstybės valdžia turi ma prasmės nė laiko: turime sa biniai gražūs ir patogūs avėti.
vo kandidatą ir visi dėkime
vos. nenustotu per amžius pa terialę jėgą valdyti, o bendruo pastangas
kad jis būtų išrink
veldėtų tautinių gėrybių atsi menė tik moralinę Juo aukš tas !
— Jonas Stasiulevičius, s:u
rado opus ir būtinas reikalas tesnė žmonių kultūra, tuo ben
vėjas
savo siuvyklą turi Pom
Šiuo atveju labai didelė yra.
išeiviams dar daugiau suartė druomenė stipresnė.
Retire:
Rua General Flores,
tėvų pareiga. Dalis mūsų vai
ti, į didesnes grupes susijung
135
ku Čią gimusių, dėl įvairių
ti, kaip senovės istorija mums
priežasčių yra nutolusi nuo
sako tvirtas lietuvių gimines
— Mūsų tautiečių baruose
mūsų kolonijos gyvenimo Bet
sudaryti, kad taptume galinmūsų kandidato laimėjimas ir kavinėse, Rua Anhanguera.
I gesni ir atsparesni pasaulipakels ir jų garbę, padidins 357 - pas Rutkauskus, rua
! nėms įtakoms, kad lietuvis ne

Solon, 169 - pas Aleksandrą,
rua Silva Pinto - pas Berna
siu, R. Baronesa Porto Car
reiro, 213 - pas Pauliukonį,
Rua Sergio Tomaz, 622 - pas
Jokūbą Nekrašių. ruá Italia
nos. 1078 pas Sesicki, ir k
tur, vyksta tikri propagandos
«mūšiai». Šiuo biznio įstaigų
savinikai palaiko mūsų kandi
dato šalininkus Lentynose ir
languose, daugelyje vietų, išs
tatyti K. Ambrozevičiaus pa
veikslai.
J

— Petro Kalinausko dirbtų
vė, Niquelação e Chromeação
«Barra Funda», persikėlė į
kitas patalpas, ten pat. rua
Barra Funda. 991. Tel. 52-6353.
Propagandoje už mūsų kandi
datą, firmą atstovauja josx sek
retorė Olga Kalinauskaitė ir
mekanikas Leonas Grimža,
abudu studentai.
— Bronius Garkauskas lik
viduoja savo automobilių tai
symo įmonę, veikusią Eduar
do gatvėje, ir perima kitos
panašios įmonės vadovybę
Olgos alamedoje. Gyvena New
ton Frado, i 64.
— Gražias viltis kelia ir
, sporto klubai, kuriuose daly
vauja lietuvių vaikai, o ypač
tie kuriems mūsiškiai vado
vauja Atvirai už mūsų kandi
datą jau pasisakė kaikurie Ke
lių Departamento darbininkų
sporto klubai, V. Belos ir V.
Alpinos jaunimo ■ klubai, o
«Jaguaribés» klūbo vedėjas ir
treneris Aleksas Kalinauskas
pažadėjo savo sportininkų pa
ramą.

— Juozas Šlikta prie savo
namų, rua Voluntários da Pa
tria. 4641, pakabino K Ambro
zevičiaus fasę Pro šalį einą
traukiniai, ir keleiviai skaito
mūsų kandidato vardą įrašytą
drobėje. J. Šliktos vaikai, du
sūnūs abudu studentai, jau
metuose ir turi teisę balsuoti. į
Tėvą® yra kelnių gamibos spe
cialistaš. Anksčiau laikė siu
vyklą «Kalnas», S. Caetano
gatvėje. Dabar dirba preky
boje.

— Vincas Bartkus gyvena
Lapos rajone: Rua Catão 1 248.
Daug metų dirbo Sorocaba
nos geležinkelių kompanijoje.
Dabar jau pensininkas Bal
suoja - tėvas, sūnus ir podu
kra. Vincas Bartkus, praeitą
savaitę, lankant jo apylinkės
lietuvius lydėjo mūsų kandi
datą iš namų į namus. Lapo
je kandidatas buvo priima
mas visur kaip senai laukia
mas svečias.
— Netoli Bartkaus, toje pa
čioje. Catão gatvėje, gyvena
Kazakevičiai
Turi gražius
dviejų aukštų namus. Dalis,
prie gatvės, išnuomota preky
bos reikalams. Kleme gyvena
našlė Kazakevičienė ir sūnus
Bronius su savo šeima Bro
nius vedęs Filomeną Tus
kenytę. Čia Jūsų koresponden
tą sutiko maloni staigmena x.
- Jaunoji šeimininkė, priėmu
si i ietuvių kolonijos kandida
tą. pasisveikindama su mani
mi, gerai pasižiūrėjo į akis
ir netikėtai pareiškė: «Tamsta
buvai mano mokytojas. Ar
atsimeni kad atsisėsdavau
ant kelių pasiklausyti pasakų?»
Mano vaizduotėje atgimė ma
žute šešių metų Filomena ir
šimtai kitų tokių mokinių.
Bet, dabar, jau reikėtų moky
ti jų vaikus . . .
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Redaguoja Redakcinė Komisija:
Ramutis Kasperavičius. Vygaudas Navickas,

-

j

Leonardas Marulis ir Algis Žiba®

Ii

Raštus siųsti — «.Jaunystės Aidui»,
Caixa Posta 14118

I
li

ATSiSAUKIMAS I JAUN!MA
Snieguotoje kalnų viršūnė
je, saulutei pašvietus nuo kie
to akmens žemyn krinta tyras
krikštolinis vandens lašelis.
Kitoj vietoj krinta kitas, tre
čia. jungiasi kartų ir netrukus,
maži lašeliai jau virtę galin
gū šniokščiančiu- upeliu, lei
džiasi į pakalnę, gaivina slė
nio augalus ir gėles, džiugina
jo gyventojų širdis ir džiau
giasi laukų platybėmis
ta
Čiau jei anas lašelis būtų pa
norėjęs 1 kti pats vienas, p iki
lusi saulutė būtų jį išdžiovinu
si ir žydinčio slėnio jis būtų
nematęs
Mes tikime, kad kiekvienoje
jaunoje širdyje, kurią maitina
lietuviškas kraujas dar yra
nemažas lašelis meilės Tėvu
žemei. Tik reikia tuos laše
liūs surinkti ir jie tans galin
gu lietuvišką širdį džiuginau
čiu upeliu. Tas lietuviškos
meilės upelis turi tapti visu
mūsų nuosavybe ir turtu, tad

kiekvienas atiduokime jam
savo dalį O niekumet nesusi
jungsim, jei nesutiksim Jau
nimo šventė ir yra pati pro
ga susitikti visam lietuvių kil
mės jaunimui, lodei mes Kvie
čiame, paskirkite šių metu
rugpjūčio 3 jaunimo šventei.
Tenebūna nei vieno jaunuolio
kurs šventėje nedalyvautų
Kad mūsų šventė nebūty tik
išpūstas paradas, bet atneštu
vaisių kurių laukiame, daly
vaukime visuose šventės punk
tuose
Dalyvaukim bendroj
maldoj, kartu artinkimės į
Viešpaties puotą, kartu frau
kim sutartinę ir linksminki
mės. Kartu draugiškoje nuo
taikoje praleiskim bent šią
vieną dieną metuose ir pajų
sim kaip artimi vienas kitam
esame, suprasime, kad esame
broliai tos pačios motinos vai
kai. Mes laukiam Jūsų Jauni
mo Šventėje. Tad iki pasima
tymo vila Zelinoje

t

JAUNIMO

RENGTI

Š/ENTEI

Romas Dovydaitis
Antanas Tyla
Vincas Bilevičius
Vincas Tūbelis
Algirdas uitvydas

KOMITETAS:

Moksl At-kų atstovai

Moinho Velho

Vitas Vlikalkėnas
Pranas Blaževičius

Bom Retiro

Antanas Navickas
Romas Klimavičius

Parque das Nações

Genovaitė Svinkūnaitė
Irena Saldytė

Vila Anastacio

PJESĖ' «JONU! Ų USNYS»
V E : K ÉJ A 1 .
Tadas V. Bilevičius
Domas - P. Šukys
Stasys - L Meškauskas
Untė v'. Navickas
Genė - I. Jurgelevičiūtė

Mili :tė - J Satkūnaitė
Mariutė - S. Boguslauskaitė
Viadukas - S Pilipavičius
S u liukas P Satkūnas
Stankus - J Vaikšnoras
Valkata -L. Mitru lis
Senė E Paršelytė
Senis - B Gudavičius

Trumpas «Joninių Ugny »

LIETUVIŠKAS

BOM

turinys
Vaidinimas prasideda scena
iš naktigonių gyvenimo Lak
ligonius aplanko joninių nak
tį i mišką paparčio žiedo jieš
koti ir kupoliaus vainikų pinti
jaunimas
Susis! kuria jauki
nuotaika, skamba daina, ir mu
zika Atsiskyrę nuo būrip pie
menukai turėjo progos net
laumes pamatyti
Šaunią Jo
ninių naktį susdrumčia žinia,
kad rusai pralaužė frontą ir
vėl grįžta į Lietuva Pagrindi
hiai veikėjai yra moksleivis
Tadas ir , jo mergaitė Genė
Veikalo intrygą daugiausia pi
na Valkata ir Untė Trečiam
veiksme vaizduojama talif.d- a
Lietuvos šienapiūtė kai žydin
Čios pievos laukė dalgio ir
nebuvo kam dalgių valioti,
nes jaunimas jau ėjo pasipr e
šinti puolikams.

.

FUTBOLAS

RETIRE

Liepos 9 lietuviška futbolo
rinktinė turėjo pirmąsias run
gtynes su CM. LC klubo koman
da. Pirmą laikotarpį sulošė ly
giomis. antram lietuviai pra
laimėjo 0 prieš 2 i endrai lie
tuvių lošimas buvo darnus
gal darnesnis už laimėjusią
komandą Rugtynėse dalyva
vo daug lietuvių, kurie savito
sius moraliai smark ai rėmė,
už tai'jiems sportininkai yra
dėkingi. Lietuvišką rinktinę
sudarė: Juozas Petnys, Juozas
Labuckas Marijus Skrebys,
Pranas Blaževičius, Ramutis
Kasperavičius Vitas Mikalkė
nas Jonas Šapalas Aleksan
dras ir Aloizas Kunskiai ir
kiti kurių pavardžių kores
pondentas neprisimena.
Aloyzas Kuniškis

JAUNYSTE'. AIDO RETKALU

— Jaunimo šventės agapėje
be jaunimo dalyvaus jaunimo
vadovai, kviesti svečiai ir
agapės rengėjai ateitininkų
tėvai.

Tuoj po jaunimo šventės
bus šaukiamas vilų atstovų
posėdis «Jaunystės Z ido» rei
kalu

— Pakvietimus į jaunimo
šventę tautiečiai mielai per
ka. Nemaža atsiranda tokių,
kurie už garbės pakvietimą
aukoja iki 5'0 kruzeirų Malo
nu. kad tautiečiai remia jau
nimo veiklą.

- Dar vienas Pasiūlymas
Zelinai
Bom ’’'etiro berniukai siūlo
Zelinos berniukams į sekantį
pikninką pasimti stipresnių
gėrimu, kad nereiktų taip daž
nai eiti prie bomritiriecių sta
lo

— P. .J. Kaseliūnas iš plokš
teles nurašė, tautiniam šokiui
«Jonkeliui» gaidas Šį naują
šokį pirmą kaną pama ysime
jaunimo šventėje. Jaunimas
už talką muzikui taria nuo
širdų ačiū.

L I N K 3 M I AU
Bom " etim berniukai nori
padaryti mainą su ila Zelina
Jie duoda Zelinai 8 mergaites
ir liž jas nori 8 berniukus.
Zeliniečiai ar sutinkat???

Faeana ■ L. Šukytė
Mergaitės — N. Vinkšnaity
tė, G Gudavičiūtė ir Tylaitė
Belo vaidinime dalyvauja di
delis būrys jaunimo, keli cho
rai. tautinių šokių šokėjai,
piemenukai ir kiti.

—- Bonretiriečiai mano kad
jaunimo šventės dėme-ūo cen
t-u bus jų trys muškietininkai:
Juozas ■. Juozas B. Juozas.
I. ir jų palydovas Juozas ne.
ne Junv.-is Aloizas K Muškie
tininką tarė kilk > tikisi kad
j e bus geriausi šokėjai ir ki
ti galės iš jų pasimokyti.

São Paulo.
'

PRISIMIN’MAU IŠ PIC-NIC Į
MOGI DAS CRUZES

Vėl mus valdžia posėdžiavo
dar tiktai dar
Vežt pikninkan kombinavo
dar tiktai dar
Ei dar ..
Čia mergait s či ir vyrai..
Iš Zelinos ir Retiro...

«Prezidentas» vos neapkurto...
Berinkdamas iš žmonių turtą...
O paskui išmetė suolus ...
Ir sustatė tartum kuolus...
Nusiminęs mūsų Nilas ...
Storą virvę apkabino...
O kai ta virvutė trūko...
Krito žemėn Alfonsiukas . ..
Kažin kas užplėšė dainą ...
Apie neluptą bananą.

Pasiekėm S. Miguel miestą. ..
«Guarda vedas motoristą»...
Jeigu įrankius užmiršot...
Lėkit per arimų viršų...
O paskui lyg kokius «bišius»...
Valdžia su maišais aprišo ...
O Tyla liepė tylėti...
Ir tik į «guardas» žiūrėti...
Privažiavom Mogi das Crazfes
Kažkam šonkauliai sulūžę ...
Atvažiavom tik po pietų. ..
Visi džiaugias puikia vieta...
Ten kur kvepia eukaliptai,
Noris į kalną užlipti.

Sausus užkandžius pakramtę...
Spardo futbolą studentai...
Leonardas spyrė «bolą>...
Ir pataikė sau į šoną ...
(. aliavoja Bom Retiras ...
Nuo Zelinos atsiskyręs ..
Bom Rętiriečiai ne štuka...
Baruos gėrimų pritrūko.
Visiems buvo tenai gera...
Bet kilo «limonų» karas ...
Daug sužeistų tarpe buvo...
Į šią dainą nepakliuvo ...
Dėdė Juozas su saldainiais...
Vjs išprašė grįžt S. PauKn.

— Vaikui kr imant angelas
priegalvį pabruka, seniui pun
lant velnias akmenį pakiša.

— Velnias gali vokiečiui tar
nauti. ne žmogus.
(Patarlės)

— Melagio atpildas yra tai,
jog jam niekas netiki ir tada,
kai jis teisybę sako.
Aristotelis

-- Sunku yra paslaptis išlai
kyti, laisvalaikis gerai sunau
doti ir neteisybę pakelti.
«ATŽALYNO» Artistai £6 tų metų Jaunimo Šventėj - špildę meninę programą.

Chilonas
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją g a I i m a g a u i i
nusipirkti naujausių lietuvis
kų knygų, maldaknygių be>
laikraščių.

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia staŲy bai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

Av. Sapopemba 18-A

—

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

Vila Celeste

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI» '
VIENINTELĖ

LIETUVIŠKOS

MUZIKOS

—Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Beudrada rbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo anv linkės, miesto a»’
interioro.

VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
i per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. j
j ZYB9-19 m.
SEKMADIENIAIS

i
;

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

;

III. Speciali “Café Selęto” programa visiems!

i

i

PRANAS & ČIA. LTDA.

PAGEIDAVIMU KONCERTAS

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku j C. neštai 403, "
ir galite užsakyti kokią lik norite plokštelę! Mes Jums |
i veltui pagrosime!
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo

Madeiras em

gerai

SĖDĖ: Ra a México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
"Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, inaų bei darbo Įrankių
krautuvė tiktai pas

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Mllll
...__

RUA COSTA BARROS;

CASA SPRINDYS&CI.A.

VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAM PCS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Agora Vendemos: Maquinas de Costura «Singer»
Televisões «Invictus» Último Modelo
Radios de Alta Fidelidade

L I N D O Y A

IUMÁOJ CA ID IK II If KII
Ė

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą j žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!
Rua Dino Bueno, 795 a 835
i t ■ nes: 51-4019 e 51-2223

Fogões à Gás, das Melhores Marcas, à Vista e a

Longo Prazo. - Ferragens - Tintas - Artigos Elétricos
Artigos para Presentes, etc.
N. B.

VANDENS

GARSIOJO

Caixa Postai 3967

Consertamos Radios - Serviço garantido.

SÃ O

PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbu
ílftilh
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V.ZELINA» Í

I

IRMÃOS BAUŽYS
trado no C

—

|
i

Telefone

Ê
5
|
|
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-------- ——------------ ---- -- ---Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat na Junta Comerciai
Dis‘"at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais

=

r.scritas Comerciais

i

HORÁRIO das
I|Í.HII||HHIH1I ||IUI<1|||,|,1I|||

Rua do Orfanato, 686

C. »ob o n ° 55*-

Pça. S. José Campos, 8 S / 2 - V. Zelina - S, Paulo
60-6005

jfiuyyri cje

=
į

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

|
J
=
I
|
į

às 19 horas.

S

Vila Prudente
Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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— Kun. Klebonas Ragažins
kas laimingai pasiekė Ameri
ką ir telegrama siunčia geriau
sius linkėjimus visiems « Mū
sų Lietuvos» skaitytojams.
— Vila Zelinos Bažnyčiai
' fabrikas atgabeno du naujus
vitražus, kurie netrukus bus
įdėti.
AGUA RAZA LIETUVIŲ ŽI
NIAI
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Organizacinis Komite
tas sekmadienį Rugpjūčio m.
10 dieną 4 vai. po pietų, Rua
Siqueira Bueno 2220, šaukia
Agua Razos ir kitų artimesnių
rajonų Lietuvių Susirinkimą
kuriame bus trumpas praneši
mas ir renkama to rajono
rinkiminė komisija. Visi lietu
vįai kviečiami dalyvauti
B.L B.O. Komitetas
TĖVŲ TALKA
Praėjusį šeštadienį ateitinin
kų tėvų susirinkime buvo ats
tovaujama didelis nuošimtis a
teitininkų šeimų. Tėvai mie
lai sutiko talkininkauti jauni
mui techniškame Jaunimo Šve
ntės parengime. Buvo sudary
tos dvi komisijos Bendriems
pusryčiams ruošti komisijąsu
daro: p. Jurgelevičienė, p. Šu
kienė. p. Bilevičienė. p Vinkš
naitienė ir p. Satkūnas.
Bufeto komisija: p Juodelis,
p Bratkauskas. p. Rimkus, p.
Bilevičius, p. Vaikšnorienė, p.
Danielienė, p. Zalūbienė, p Gu
davičienė ir p. Norbutienė
P. lyla talkininkaus tvar

POSTAL

371

—

SÃO PAULO

kos palaikyme prie įėjimo ir
p. Dovydaitienė salės viduje.
Pakvietimų platinime talką
pažadėjo visi tėvai. Taip pat
visi tėvai prisidės su mušti
niais ir pyragais prie pusry
čių.
LAPOS RAJONO LIETUVIŲ
SUSIRINKIMAS

Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės Organizacinio komite
to iniciatyva praeitą sekma
dienį, Liepos 27 d. įvyko pir
masis rajoninis lietuvių susi
rinkimas Lapoję. Rua Čincina
to Pomponet, 204 Susirinkus
nemažam būreliui lietuvių, su
sirinkimą atidarė B.L.B O Ko
miteto a stovas p. St Vance
vičius. Susirinkusiems pagei
daujant, jis tam susirinkimui
pirmininkavo, pakviesdamas į
sekretorius p. Kostą Meškaus
ką. Po Komiteto atstovo trum
po pranešimo buvo išrinkta
Lapos rajono rinkiminė komi
sija iš p. Antano Šimhelio, An
tano Saldžio, Petro Žarkausko, Kosto Meškausko ir Juo
zo Karpavičiaus Čia pat bu
vo išdalinti balsai su vokais
balsavimui į Bendruomenės Ta
rybą. Susirinkusiųjų lietuvių
susidomėjimas pačia Bendruo
mene ir balsavimui jos Tary
bą buvo didelis Taip pat bu
vo pradėta balsuoti ir mesti
balsus į pirmąją urną. Ši ur
na bus p. K. Meškauskožinio
je iki balsavimo pabaigos, tai
yra iki Rugpjūčio mėn. 24 d.,
kada bus sudarytas balsavu
siųjų sąrašas ir visi balsai bus
nuvežti Į centralinę vietą, sus
kaitomi ir balsavimo rezulta

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia
atlieka vjsus leif'nio pobūdžio darbus, kaip įvairiu
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:
Praça da Sé. 270 - 4 0 and
sala 404 - Tel. 35 0(k>2

|

tai viešai paskelbti. Tuo bū
du Lapos rajono lietuviai gali
jau nuo daba savo balsus įmesti į urną, kuri randasi p.
K Meškausko maš nraščio kur
su patalpose Bu ■ Cincinato
Pomponet, 204 - 2-as aukštas.
Susirinkimą baigiant p. K.
Meškauskas iškėlė mintį La
pos rajone įs’eigti lietuviu kai
bos ir lituanistikos kursus f u
atrinkusieji šiai minčiai gyvai
pritarė ir pavedė šį klausimą
išgvildenti rinkiminei komisi
jai, kuri pirmą savo posėdį da
rys rugpiūčio 2 d.
Bendrai susirinkimas praė
jo gražioje lietuviškoje nuo
taikoje.
Dalyvis.

— MALDOS APAŠTALAVI
MO LOTERIJOJE laimėjo šie
numeriai:
I- ą. premiją 503 Nr.
II- ą.
„ ■
19 „
l'l-ą. - „
134 „
IV ą
,,
894 ,,
V- ą
„■
445 .,
VI- ą.
,,
359 ,,
— Laiškai: Kostas Vaglis,
Beruta Zan veskis. E e n a Ma
karevičienė. Miroslav Presnuck. A Jardauskas A. Pum
putis, Jo"nas Bagdžius p. Teresevičienė. Ines Rodrigues
Machado, Marijona Vitkūnienė. Aleksander Grabovski Fe
lix Girdauskas O Šimonis Va
ni Fernandes Martha. J Bliu
jus, Joao Rinkevičius. Juozas
Girdauskas. Rozalija Koliene,
lonas Kropienis Jorge Masys
Mary Lazdowsky. Elena Šimo
nis. Audra Lucia Antanaitis.

- Ši sekmadienį per 9 vai.
šv. Mišias bus lietuvių vaikų
PIRMOJI KOMUNIJA. Lietu
viškai prie komuni’os prisi-

Pnmosios Jaunimo Šventės artistai suvaidinę «Sekminių
Vainiką». Rugpiūčio 3 dieną jaunimas rengia jau ketvirtą
tradicinę jaunimo šventę.
— Į š/m. Jaunimo Šventę
jau yra išplatinta daug kvie
timų.

— Tėvas Misijonierius Jo
nas Bružikas S J. laikys jau
nimo šventės šv. Mišias ir pa"
sakys pamokslą.
— Mokytoja p. H. Mošinskienė su savo šeima, grįžo
iš atostogų kurias praleido
lietuviams gerai pažįstamoje
vietovėje Suarão.

rengė 10 vaikų. Džiugu, kad
ir svetimame krašte lietuviu
kai turi progos išmokti lietu
viškai atlikti savo religines
pareigas. Gaila, kad tiek ma
žai šia proga pasinaudoja Juk
galėtų būti bent šimtas vaikų

DÉMESIO, TAUTIEČIAI!..

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š m. rugsėjo~mėn. 13 d.
Mokoje, rua Lituania, 67 ruošia įdomų
VAKARĄ-BALIŲ
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-BALIŪ!
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie
tuviškose mokyklose.
Vakaro pradžia: 20 vai ir pabaiga: 4 vai. ryto.
LSB VALDYBA.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
v
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š 2<>0,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 79Š8, S. Paulo.

PARDUODAMA KRAUTUVĖ

Tinkanti dviem bendrinin
kam (socijam) Ten pat gyv.
butas. Rua Guarani, .70, Bom
Retiro.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVQ ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
* Turime visų medžiagų pavyzdžius! ,
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas:
;
Jonas Valavičius, R. Pe Bened. de Camargo. 698, Penha
Al. Boguslaur-kas, R. F Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 —- São Paulo, y
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
L

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 1>6, caixa postal 411.8 - Vila Zelina. Tel (recados): 63-19 7, São Paulo
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir mažesniais 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. Suinteresuotieji prašdmi
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

ETC IR i! T€> IÍ2 Ii C CO TA EIIE
■
NAftlMENTO
Irmãos Nascimento
REG. C R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atfütúymus, 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

Praeitą sekmadienį L. K.Mo4
terų Draugija šventė dvidešim *
t.-sias savo veiklos sukaktu
v s Sumos melu narės priė
mė šv Komuniją Tėvas Bru
žikas pasakė šventei pritaiky
tą pamokslą Po pietų salėje
įvyko vaišės, kuriose d gyva
vo narės kunigai ir draugijų
atstovai. Parapijos vardu svei
kino jubiliates kun Šeškevi
čius, choro p Šimonis. Vyrų
Bro įjos p. J Baužys at-kų L
Jur elevičiūtė Mar Dukterų
Vorošilaitė K mg Rinkevičius
M. A M. Kleizienė,
Minėjimą prav ė M. Vinkšnai
tienės, moterų vardu kalbėjo jų
prm L Kutki mė.Meninėje daly
bu s vaidinta p inkšnaitienėsr1 isuota komedija Ponia
Pipsė '■ p lėT į sė» Vaidino Kli
zaitė. Klišytė
nkevičiūtė ir
Vinkšnaitytė 11 stės savo ro
les atliko !'e: ai ir prijuokino so
čiai. Šventė aėjo geroj nuotai
koj. Mote ims linkime toliau tę
sti pradėtus darbus.

— Parsiduoda Baras geroj
vietoj. Rua Rio do Peixe, 1-D
Vila Zelina. Smulkesnių infor
macijų vietoje.

ANTANO D^VILONIO
TAUTIEČIAI!

—- Pirmadienį prasideda pa
mokos lietuviškose mokyklo
se.
MOTERŲ ŠVENTĖ

|
|
|
i

PARDUODAMA
1 .siu v. Singer mašina su 5
stalčiais,
valgomojo baldai,
miegamojo baldai ir daugiau
daiktų
Rua arofessor Gustavo P. de
Andrade n. 89.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir va
sariniams rūbams (yra pavyz
džiai), Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlą
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
t uotas.
Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitieraė - rua Bafão do Pi
rai 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo.

S I U V É JAS
POV1LAŠ AMBROZEVlČIUb
Rua Inhagapi, 9
V. Zelina
(prasideda iš A v. Zelina, 595)

