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Misijonierius i ėv. J. Bruži- 
kaš S J. šio straipsnio autorius

Dėl ko mažai žmonių stoja 
j vienuolynus? Atsakymas la 
bai paprastas ir trumpas, Tik 
dėl to, kad nepažįsta «0 kad 
pasaulis žinotų, kokia laimė 
būti vit moliu ar vienuole, 
«sako didžioji šv. Teresė», tai 
tuojau persipildytų vienuoly
nai žmonėmis, nes kiekvienas 
norėtų būti vienuoliu. Jeigu 
j epriimtų juos pro duris, tai 
liptų ant vienuolyno sienų lis 
tų pro langus, prasiplėštų sto 
gą. arba pamatus prasikastų, 
kad tik kaip nors Į jį pate
kus Bet gaila, kad nuo žmo
nių akių toji laimė yra pas
lėpta.

Ypač šiais laikais pasaulis 
persunktas žemiškomis ge y- 
bėmis. tuščiais’pasilinksmini
mais, šokiais, kinais, teatrais 
Jaunuolį ar jaunuolę vilioja 
sportas, žaidimai ekskursijos, 
visur pilna blizgučių. Sako, 
vienuolyne to viso nebūsią, ir 
kaip gali žmogus ištverti už
darytas lyg kokiam kalėjime 
be laisvės, be meilės, be pa
simatymų.

Vargšas jaunuolis ar jau
nuolė. Jeigu jie nors vieną 
dieną paragautų vienuoliško 
gyvenimo, tai kaip tas, kuris 
paragavęs saldaus nebenori 
kartaus, taip ir jiems nuo tos 
d enos apkarstų pasaulis su vi 
somis linksmenybėmis, tur
tais ir svaiginančiais šokiais, 
nes jie jau surastų ant šios 
žemės dangaus prieskonį O 
kas laukia amžinybėje už tru 
mpą pasiaukojimą, tai tik šv. 
Povilas gali pasakyti, kai jis 
buvo paimtas i trečią dangų: 
«Nei akis nematė, nei ausis 
negirdėjo, nei į žmogaus šir
dį neįėjo, kas laukia tų, ku
rie Dievą myli».

Man pačiam, prieš įstosiant 
į vienuolyną, viskas atrodė 
būsią sunku, nepakeliama, o 
kai kurie net atkalbinėjo Vie 
na moteris žadėjo savo pini
gais mane leisti i aukštus 
mokslus, kad tik neičiau Į vie 
nuolyną, bet įstojus į vienut» 
lyną, lyg atsidarė akys Visai 
kitaip radau negu pasaulis gal 
voja. Mano siela taip džiau
gėsi. kad neturėjau, kur tą 
džiaugsmą dėti, įjats sau gái 
vojąu. Ak; jeigu galima būtų 
taip sutvarkyti, kad visi žmo
nės nors pora metų gautų už 
daro vienuoliško gyvenimo ir

laimė
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paskui eitų Į pasaulį, kurtų 
moterystes, užsiimtų darbais 
ir stotų į mokslo įstaigas, vi
sai kitaip pasaulis atrodytų, 
nes tada visi suprastų, kas y- 
ra. žmogus ir koks jo tikslas. 
Gal tada nebūtų iek nedory
bių pasaulyje, kaip kad dabar 
jų esama

Tačiau pasaulis, apie tai ir 
girdėti nenori, dėl to tiek ma 
žai stojančių į vienuolynus.

Platono pavyzdys

Dar prieš Kristaus atėjimą 
garsusis graikų filozofas Pla
tonas štai kokį surašė pavyz 
dį. Žmogus sėdi tamsiam ka
lėjime, bet staiga pro kalėji
mo mažytį langelį prasiskver. 
bia saulės spindulėlis tas ka
linys taip sužavėtas tuo spin 
duiiu, kad nenori jokiu būdu 
jo prarasti. Ateina saigas jį 
išvesti į laisvę, bet jis nepa
siduoda vedamas kadangi Jis 
bijo pražudyti tą spindulėlį. 
Kada per jėgą buvo išvilktas 
į kalėjimo koridorių ir paira 
tė daug-au šviesos, vėl įsika 
binęs į sienos briaunas nepa
sidavė vedamas toliau, kadan 
gi bijojo prarasti vėl surastą 
šviesą. Bet kada jį išvilko į 
laidą ir paleido į platų sodą, 
pilną ąėliu ir skaudus kvapo, 
o paukščiu čiulbėjimas džiu
gino jo dvasią, luomet tik su- 
p ato, koks jis buvo kvailas, 

VIENUOLYNO SOPE. SESUO MAR!A KRISTINA IR SE
SUO MARIA LURDES. Sesuo Kristina dirbo su lietuvių kai 
bos klase sunkiais karo ir pokario metais Kai lietuviškos mo 
kyklos buvo. uždarytos. Tada, reikėjo saugotis inspektoriaus, 
mokykla; neto r ė jo vadovėlių, skaitymų tekstui buvo naudoja
mos laikraščių iškarpos, tačiau nežiūrint visų sunkumų, se
selės pasišventimo dėka lietuviškos mokyklos tęstinumas Bra 
zilijoje bųyo išlaikytas. Kai mokinių klasėje būdąvo daug s 
Kristinar.Ulkindavo sesuo M. Anton e ta. Sesuo Marią Lurdes 
su dideliu nuoširdumu vadovauja lietuviškos mokyklos pra
dedančiųjų klasei.

kad nepasidavė vedamas iš 
to niauraus kalėjimo į toki 
gražų sodą, nes jis nežinojo 
kas jo laukia, o jokiu būdu 
nenorėjo pražudyti tos mažos 
šviesos, kuri pateko į kalėji
mą pro mažą sienos langelį.

Šį pavyzdį Platonas taiko 
tiems sugedusio pasaulio žmo 
nėms, kurie vergauja žemiems 
geiduliams ir 1 ijo. kad kas tos 
laimės iš jų neatimtų o neži 
no. kad visa laimė yra Die- 
vuje Kas Dievą suranda, tik 
tas yra vispusiškai laimingas.

Jei pagonis Platonas jau 
taip kalbėjo, tai kokia laimė 
laukia jaunuolio ar jaunuolės 
kai jis ištrūksta iš tos dažnai 
purvinos ir trumpą valandė
lę trunkančios žemiškos lai
mės ir patenka į vienuolyno 
gyvenimą, kur atsiranda po 
vienu stogu su Kristumi, pra
deda gilintis į dievišką Jo 
mokslą, gauna Sužiedotiniu pa 
tį Dievo Sūnų Tokio žmogaus 
širdis prisipildo laime ir džiau 
gsmu ir kas svarbiausia, jis 
sužino kad tos laimės iš jo 
niekas neatims, ką sakau, ji 
nuolat didės ir plėsis iki pa
galiau pereis j amžino gyve
nimo beribį džiaugsmą.

Šv. Ber ardas nupasakoja 
maždaug šiais žodžiais vie
nuolio gyvenimą: «Vienuolis 
rečiau nusideda, nusidėjęs 
greičiau atsikelia ilgiau ištve 
ria jo gyvenimas ramus, pil
nas džiaugsmo m vidaus pasi 
tenkinimo, miršta ramiai Die 
vuįe ir turi stiprią išganymo 
viltį.

ŽINIOS
— Į mėnulį ! Iš Cabo Ca

naveral, Florida, -pranešama, 
kad 18-8-58 7 vai. ISmin. vie 
tos laiku, JAV-bių aviacija 
mėgino pasiųsti į mėnulį keru 
riti -dalių, sviedinį (fogetę) 
Tačiau toji l’ogetė iškilo tik 
10 kilometrų i aukštį, ir po 
77-nių sekundžių kilimo sus 
progų. Luvo laukiama, kad 
toji fogetė, (jeigu būtų viskas 
gerai ėję), per dvi dienas tu
rėjusi pasiekti mėnulį, ir jį 
apskrisdama nufotografuoti iš 
anos pusės, kuri į žemę nie- 
kumet neatsigręžia. Mokslo 
reikalams tai reikštų nepa
prastą laimėjimą.

Susprog mo priežastimi lai
koma kliūtis skysto deguo 
nies padavimo vamzdžiuose.

Taip pat pranešame., kad 
bus daromi kiti mėginimai. 
Antras megimmas įvyksią» 14 
d. rugsėjo men , kada mėnulis 
prįariės prie žemės -355.000 
kilometrų, ir bus tinkamiau
sioj apšv’etimo padėtyje.

Be aviacijos, JAV-bių ka- 
riuųmenė taip pat ruošia savo 
fogetę, panašią į tas, kurio
mis kariuomenė išmetė aplink 
į tinę satelitus tipo «Explorer». 
Jeigu antrasis aviacijos mėgi 
nimas taip pat nepasisektų, 
tai tuoj po to kariuomenė 
bandytų iššauti savo fogetę, 
kad galėtų būti išnaudota mė 
nulio priartėjimas tuo metu.

Iš Maskvos ateina žinios, 
kad rusai taip pat turi paruo 
šę savo fogetę, kuria nori iš
šauti link mėnulio 12 d rug
sėjo mėn., taigi dvi dienas 
prieš antrąjį amerikonų bandy 
mą. Tuo būdu prasideda var
žybos. kas pirmasis pasieks 
mėnulį.

Fogetės skridimo kelią tiks 
liai sekti galėsiąs tik didžiulis 
elektroninis telesko'pas, kuris 
yra Jodrel Sank’ e Anglijoje. 
Tas teleskopas gali sekti tuo 
pačiu metu tik vieną fogetę, 
ir kadangi jis yra jau susiri
šęs su amerikonais tai iškyla 
protokolarinis klausimas, kaip 
pasitarnauti vieniems ir ki
tiems.

Iš VVashingtono pranešama, 
kad amerikonų satelitas «Ex
plorer IV» atsiunčia labai įdo 
mių žinių iš erdvių, apie ten 
pastebėtą gausų spinduliavimo 
lauką. Šie pranešimai yra 
rūpestingai studijuojami, ir esą 
svarbūs busimiesiems skridi
mams per erdves.

— Dvi salos: Dviejų salų 
vardai buvo minimi pereitą 
savaitę: Kipro salos klausimą 
mėgino išpręsti anglų ministe 
ris pirm. Macmillan'as, bet 
jam nepavyko. Nei graikai, 
nei turkai, nei kretiečiaį an
glų plano nepriėmė Arkivys
kupas Makarios pasisakė griež 
tais žodžiais prieš o Grivas 
grąso pradėti vėl teroristinius 
veiksmus.

Dėl mažutės Snipes salelės, 
kur niekas negyvena, o stove 
jo tik vienas švyturys, susigin 
čijo Argentina ir Čilė Abi 
valstybės savinas! tą salelę. 
Čilėnai toje salelėje, pastatė 
švyturį. Argentinai iškėlė į tą 
salelę kuriuomėnę ir ją užė

mė. Santiago do Chile (sosti
nėj) kilo didžiausia pasipikti
nimo audra prieš Argentiną.

Ginčas išspręstas paliekant 
viską kaip buvo anksčiau Ar 
gentiniečiai sugriovė čilėnų 
švyturį, ir patys išsikraustė.

Salelė laikinai liko nei vie 
nų, nei kitų.

— Urugvajuje Montevideo 
mieste lankėsi rusų parlamen 
to atstovai (panašiai kaip São 
Kaulyje pas «draugus»), ir jie 
padėjo du gėlių krepšiusprie 
Artigo paminklo Urugvajaus 
studentai tas gėles nuplėšė ir 
pašalino, kad vergijos atsto
vai neprofanuotų laisvės pa
minklų.

— Japonijoje tikrinant lie
taus vandenį pastebėta jame 
radio-aktyvaus elemento «ce- 
sio-137» Šis elementas atsira'n 
dąs po atominių sprogimų, ir 
atakuoja žmogaus muskulus 
ir kraują.. Pavojinga gerti 
lietaus vandenį!

— Rusija įteikė Vakarų Vo 
kietijai protesta, kodėl ši lei 
dusi.: pasinaudoti amerikonų 
lėktuvams Vokietijos aerodro 
mams, kurie perkėlė JAV-bių 
kariuomenę į Libaną ir an- 
g.ams. kurie skrido į Jordan^ 
ją. Vokiečiai rusams atsakė, 
kad jų protestas negali būti 
nei priimtas nei svarstomas, 
kadangi amerikiečiai ir anglai 
nesiuntė per Vokietiją savo 
kariškų dalinių,ką nors užpul 
ii. o priešingai, su tikslu dvi 
Artimųjų Rytų valstybes nuo 
užpuolimo apsaugoti.

— Argentina taip pat nusi
pirko savo lėktuvnešį, kuris 
bus^ nuplukdytas į Argentinos 
karo laivyno bazę Puerto Bel 
grano. Tai esąs atremontuotas 
anglų lėktuvnešis «Warior», 
kuris dabar Argentinoje va
dinsis « Ldependencia ». Po 
brazilų lėktuvnešio «Minas 
Gerais» tai. būsiąs antras lėk 
tuvnešis Pietų Amerikoje.

— Libane Beiruto pašte 
sprogo bomba. To pasekmėje 
sugadintas pojūrinio telegrafo 
(kabelio) ryšis su vakarų pa
sauliu.

— Iš Rio de Janeiro prane
šama, kad Vyriausias Rinki 
mų Tribunolas neregistruoja 
į kandidatų sąrašą tų asmenų, 
kurie buvo anksčiau žinomi 
kaipo komunistai, nors jie da 
bar nori išeiti į rinkimus pri 
sidengę kitų partijų vardu.

— Anglija praneša, kad neu 
žilgo Velykų salose anglai 
mėginsią savo naujausias ato 
mines bombas.

— Rusijoje maršalas Bulga
ninas, buvęs Chruščevo kelio; 
nių po Indiją, Čekoslovakiją 
ir Vokietiją draugas iškrito iš 
pagarbos Jam atimtos vyriau i 
sybės nario teisės, ir jis pats' 
išsiųstas į Kaukazą. Bulgani
nas esą nenorėjęs prisidėti, 
prie maršalo Žukovo nušalini; 
mo, ir už tai Nikita jį patį da 
bar nustūmė į pašalį.

TIK -LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Kun. Kleh. P. Ragažinskas, 
parkvietęs seseris pranciškie 

tęs į Braziliją.

1938 metais kunigo P. Raga 
žinsko pakviestos atvyko Bra 
zilijon iš Amerikos 5 šv. Pran 
ciškaus seserys lietuvaitės.: 7 
rugpjūčio jos pradėjo savomi 
sijonieriškus žingsnius po pie
tų kryžiumi, tą dieną savo ko 
jomis palietė pirmą kartą Bra
zilijos žemę tautų mieste

Laikinai apsistoję pas sos * 
ris salezietes om Retire at
vykėlės išsinuomavo mažą na 
muką vila Žolinoje ir prade 
jo dirbti Mokino vaikus ka
tekizmo talkininkavo parapi
jai ir suorganizavo vaiki) cno 

Šveučių mc.'.i seserys gražiai išpjova, <.Anytėlę.

ra Energingos vadovės sesers
M. Marcelinos rankose mažų
jų choras pasiekė aukšto ly
gio. Jis giedojo ne tik bažny
čioje. bet koncertavo per ra
dijo. važinėjo su gastrolėmis 
į vilas lietuviams ir .svetim
taučiams. Choras dar išsilai
kė kelis metus, po o kai vi
sos lietuviškos mokyklos bu
vo valdžios uždarytos. Daug 
kas ir šiandien prisimena vai

skų chorą, kaip šviesų anų dm 
nų reiškinį.

Seselių namai Vila Žolinoje.

199 metu pradžioje sese
rys išsinuomavę apleistą salo 
ną atidarė pirmąją savo lie
tuvišką mokyklą su 72 moki
niais, sekančiais metais moki
niu skaičius paaugo iki 128. Iš 
nuomotoji salė tarėsi perangš 
ta. Buvo pradėta dairytis erd 
vesnių patalpų Šventoriuje 
išaugo keturių klasių parapi-

Mouna M Aloyza tuometinė 
Seserų ."raneiškiečiu Genero
le, pasiuntusi pirmąsias sese
ris i i.ietu-.ą u aziiiją 
Eucharistinio Kongreso proga 
mutma i yza buvo atvykusi 
i Brazilija, svecuav ■ < u
lyję k libėjo- Ih-uiijam ■ i v;-, i 
riomis progi-mis ir'sa*o lietu 
visko nuoširdumu .s gijo uuug 
draugu 

jin ė šv J u o zapo m okykla, ku
r i „m u galėjo i al p i n.- 5C mo
kai iii. ... neitai ėmė darytis ir 
cm peru<iĖsta ir seserys išsi
nuomavę Vila Belos lietuvių 
rū kyklą priėmė dar :.Cn mo
kinių. Karo meto sąlygos ,r Įs 
ti.Ç;ii<íi seserų darbą, kaip ir 
visą kitą lietuvišką veikimą 
gero'-: u ..kreipė kita linkme- 

1940 metais seserys iš v’eno 
advokato gavo namą Vila Al- 
pinoje kur vėliau atidarė sa
vo naujokyną. 1 irmoji į vie-

nuolyną Brazilijoje įstojo Joa 
na Aškinytė, dabar sesuo M. 
I ernar u. au-roji Adelė Am 
brozevi ūiė dabar sesuo An- 
tonieta dar keri laiką kandi 
datės buvo tik lietuvaitės, v ė 
liau darco laukui plečiantis 
buvo pradėta pi imiti ir brazi 
lės. 1íh6 metais dauginusi« A- 
merikus 1 e ūmų aukomis se
serys pasistatė sau namus rua 
Campos kovo.-, lu HÕ2 me
tais su miesto savi va dy bes 
p alba pasistatė naujus "pas
.u,... -■ a, ..ti iui ė mi ei ją giimia* zią ,s saloje

Se Julija ir ilgametė seserų viršininkė Biazilijoje

z i ją. Per gimnaziją jau. perė
jo nemažas skaičius lietuvių 
vaiki), dalis Šiandien jų jau 
dirba kolonijoje visuomenini 
darbą šiemet gimnazija jau 
.išleis trečiąją abi turi ei; t- lai
dą. Kuo 4:■> metų gimnazijoje 
veikia lietuvių Kalbos klasė, 
kurioje visą laiką dirba mo
kytoja H Mošinskienė, kai vie 
nais metais veikė dvi. lietuvis 
kos klasės antrąjai vadova
vo mokytoja J. raleikienė. Lie 
tėviškoji klasė jau taip pat iš
leido keletą abiturientų ir įtei 
kė jiems diplomus.

Dabartiniu metu seserys ve 
da tris vaikų darželius, tris 
pradžios mokyklas, gimnaziją 
ir mokytojų seminariją (nor
mai). Vien Vila Zelinos moky 
klos turi 1409 mokinių, kas 
met išleidžia daugiau kaip po 
i a šimtų baigiančiųjų ir kelis 
šimtus paruošia prie Pirmos 
Kcmrnųos. Turi mašinraščio 
kursus, puošia bažnyčią, tal
kina parapijai, dirba lietuviu 
kalbos klasėje ir 1.1.

Šiomis keliomis eilutėmis 
neįmanoma išskaičiuoti 20 me 
tų darbų. Bet Dievas juos vi

ens mato ir pas jį nė vienas 
nepaliks pamirštas. Mes ku
kliai prisimindami Šią didelę 
sukaktį prašom visoms sese
lėms Gausios Viešpaties palai 
mos ir daug ilgiausių gražiais 
darbais atžymėtų metų

Dabartinė Seserų Pranciškie- 
cių Generole Molina M ..Lajola

.•m'ĮiiuiHiiiniititiitiiiiiiitiif'itiniitiniitiiimnnnnuiuitiiiiimiiiitnmiimn.

i E E; ,Ų -RAGCIŠK EG Ų J U 
BĮ LIEJA Jo K.CGR/ MA

27 dieną rugpiūčio 8 vai. 1’0 
min Vila Galino < Bažnyčioje 
padėki s Mišios, l-.u ias cele 
Oruos Eni’nencija São Bau 
io Kar. inolas I). Čarli s Car- 
inedo de .Va-’ennceHos Motta.

Mujp ’eV;:d: r vai.va 
karo ir M (sekmadienį) 4 vai. 
po men. . , rugiam . gimna-

V ena Amerikos laikraščio ko 
respondenoija Seseles išlydint

Rugpiūčio 13 d , penkios Se 
serys Pranciškietės. S.s Pan 
America linija iš Brookl n N. 
V., išplaukė i Santos Braziliją 
o iš ten traukiniu išvyko įlie 
tuviu koloniją S. Paulo.

Seselėskurios važiuojaliim 
misijos darbui yra šios: Sese 
lė M. Julija, vyresnė, iš Pitts 
buri’ll Pa ; Seselė M. Karolina 
jš Pittsburgh. Pa.; Seselė M. 
Marcelina, iš Grand Rip ds, 
Mich ; Seselė M. Evrnplfta 
i-- - psele M Nor
berta, iš Mihanoy City, Pa

misv.-' ■ n >,H» proga, lie os 
31 d„ 3 vai po pietų veiuo 
Ivne įvyko ypatingos išk Imės 
i lyd'nt -e eb s misi j Sese
lės eidamos ome s oj giedo 
jo «^ve 'arija Steik o u i 
jus konlvčion gerb kun J. 
Vaitkevičius pasakė pro;, ai 
pritaikinta, pamokslą, r.giliau, 
mas Seseles a ikcti visas savo 
c -io *■» ■ * ^’tinimui ■ levo ; a 
ralvst«s Pietų Amer koj. Anglų 
kalboj labai įspūdingą p įmoks 
la pasakė gerb. km. Edgar, 
pranCÍMiuilòS ) s lawii Į.ed 
no Seselių mG’’'1" 'v.s:-vPnH 
mą ir priminė gausų atlygini 
mą toms. Kurios pal eka tėvus 
piidynamos L le v R -1 'o na 
mokslo kun FJgar ’teikė v --š 
minėtum estlrn n:sii’i kry
žius Kun Jurgutis sukeikė 

aiaimmimą šv. Sakramentu ir 
tuomi iškilmes b Lg>-si

... Paulo kolonijoj di va ki
bai plati, Ėen yra giC.’r-' 1 n u 
vių gyvo-iitojų, tik v ena j. ara 
pija, ir apie enkios lietuv s- 
km mo:<yų.< s >os vyks A t“ i 
gelbėt kunigėli s gaivint cik ; 
Menišką tikė. m t kur.s t-ihai. 
nyksta lietuvių . veninie ir i.ai 
k i u t. komunizmo u vašią, k iri i 
l i stipriai ten įsigalėjusi. Gal 
• eu ilgo joms pasiseks steigt', 
i n savąją m. kyklą ii aprūpin 
t " • Lkyhiniu ir pasauli
niu mokslu neapleidžiantsavo 
priede! mės ir lietuvybės atz-vi 
ig u seselės nuvaž-iav^ steng
sis s .sipažinti su lietuvių gyve 
nira s ir (ų padėtim, sankys jų 
na us mteiks jiems visok^rio 
pi pagalbą sulig savo išga ė ,• 
j? . ietosklebonokun Ragazms 
ko -’ll’*•M'-im.u,'.

Pasitikime, kad su Dievo pa- 
laim-i. segelės atliks kilnų uar 
bą Devoir mūsų tė/y.ies ge
rovei

•<—® Sesuo M. Ur
bana. Seserų Pro- 
vinciolė Brazilijoje. 
Praeitais metais se■ 
šuo Urbana dirbo lie 
tuviškoje mokyklo
je ir talkininkavo 
mokinių giedojimui.

Apačioje: Pirmosiom 
seserys atvykę j Bra 
ziliją. Vila Ze inon. 
S M Julija. S.M.Ka 
rolina, S. M Marcei! 
na M. Evangelista 
ir S. M. Norbertą.
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3 pusi. MŪSŲ LIETUVA

Lietuvių kalbos mokiniai seselių pradžios mokykloje.

1958 m. rugpjūčio 23 d

Sesuo M. Joana praėjusiais metais dirbu 
si su viena lietuvių kalbos klase, taikiniu 
kavusi lietuv’škos mokyklos parengimuo
se ir šiemet per 9 vai šv. mišias talkina 
moksleivių giedojimui ir sesuo M. Lucija 
1955-58 mokslo metais kartu su muz. J. 
Kaseliūnu dirbusi kaip giedojimo mokyto 
ja lietuviškoje mokykloje.

v I

Laiškas is Brazilijos
Dedame ištraukas laiško kurį ką tik atvykvsi s sese'ės ra 

šė savo viršininkei Motinai M. Aloyzai. Laiške įgy'.ui at?p rdi 
tie mums visiems gerai pažįstami įspūdžiai, k i žmogus pali
kęs savo namus, pirmą kartą pasiekia svetimą kraštą.

Po ilgos ir varginančios ke 
lionės pasiekėme savo tikslą 
— S. Paulo miestą Turėjome 
daug įvairių nu nykių. Apie 
kai kuriuos jau Gerbiamai Mo 
tinėlei rašome.

Visą naktį laivu plaukėme 
ruo Rio iki Santos. Mums iš 
anksto buvo pranešta, kad ke 

Gerbiamas Kim'prs «n v>nn 
savo parapijonu mus sut-ko 
laivo antlubyje. Po nuoširdaus 
pasisve ku i no jis pradėjo rū 
pintis mūsų likimu.

Kiekviena spsoIá; fvrôio ra 
rodyti Javo bagažą. Žmogui-, 
kuris ptr.iūrjjo beselės M. 
Marcelinos, Sės. iM Karolines

tesi visas miestas. Eet įdo
miausias vaizdelis buvo ma
ža koplytėlė ant pat kalno
viršaus su daugybe visokių 
daiktų, kuriuos čia vadina «vo 
tais» juos kabina žmonės, kaip 
padėką už gautas malones Vi 
dus gana ypatingas. \ ra trys 
dalys. Vidurinė dalis yra cen 
tras koplytėlės. Jame yra al
torėlis įvairių spalvų ir rūšių 
gėlėmis papuoštas Kitos dvi 
dalys yra visiškai atskiros 
nuo centr»

Traukiniai nuo Santos iki 
S. i aulo miesto yra Anglų ran 
koše Pati stotis yra labai pri 
mityviška. Gerbiamas Tėve- 

žų priėmimą ir palankumą. 
Septintą valandą pradėjome 
savo kelionę «namų» link kar- 
tu su didžiai gerb. kunigais 
Ragažinsku ir Arminu. Tėve
lis mums išnuomavo penkių 
kambarių butą greta Seselių 
Saleziečių. Jos mus labai ma
loniai priėmė ir skaniai pa
vaišino.

lik dabar pradedam atjaus 
ti savo tėvelius ir suprantame 
kiek nemalonumų jie turėjo 

chorą giedant: Pulkim ant ke
lių ir iš šios irius žemės Baž 
nyčia yra brazilų vokiečių,bet 
lietuviai ten laiko šv. Mišią-- 
Brazilai pripratę nuolat vaik1 
tinėti nuo altoriaus į altorių 
o vaikai visuomet bėga. Šitas 
nuolatinis triukšmas mus la
bai blaško. Bet ką padarysi 
tai jų paprotys ir mes priva
lome prisitaikyt. Tik didikės 
ponios nešioja skrybėles; se
nukės nešioja skareles, o vi-

Lietuvių kalbos klasė sese-u pranciškiečių gimnazijoje. Vir
šuje mokytojos p. H. Mošinskienė ir p. J. Valeikienė.

lionė bus audringa, bet Dm- 
vo valia buvo kitokia, vanduo 
buvo ramus, tykus.

Santos uostas tų visų gam 
tos gražumų neturi, kuriuos 
turi Rio uostas. Vanduo labai 
dumbluotas, miestas baisai 
api istas.Išgirdoin š iiiksm i ko 
rydoryje «irmãs, irmãs». Apei
na žmogelis ir mums praneša 
kad didžiai gerbiamas kunigas 
P. Ragažinskas mūsų laukia. 

Seserų mokyklas perėjo visa ei ė moksleivių, kurie šiandien 
jau įsijungę į visuomeninį lietuvišką darbą.

ir mano bagažą buvo labai 
mandagus. Senelis kuris bu
vo skirtas Sese'ės M N irber 
tos bagažus perž c’augpalanku 
mo mums neparodė Po visų 
formalumu laisvinu galėjome 
kvėpuoti Brazilijos oru.

Praleidom visą dieną Santos 
mieste nes traukinys į S. Pan 
lo i ;ejo tik penktą valandą 
po piei. Pasikėlėm keltu ant 
aukšto kalno, nuo kurio ma- 

b's nupirko mums bilietus, lai 
t ežinau kiek jie kainavo. Po 
\alandos pamokėme S. Paulo 
miestą.

S utyje mus sutiko Lietuvos 
konsulas, pona> -Skipitis, mo
kyklų inspekto tos i ru. .. 
gacija vyrų, n otarų ir vaiku 
Kiekvienai Seselei įteikė po 
du gėlių bukietu Ši.as neti
kėtas priėmimas mus taip su 
jaudino, kad mes ką tik su- 
iaikėm savo ašaras. Padėko
jome visiems už jų tokį gra

Viduryje Zelinos namo viršininkė ir gimnazijos direktorė sesuo 
M 1 eonida kairyje sesuo M Beatričė, kurių dideliu prielanku 
mu naudojasi lietuviška mokykla ir jaunin o r ai engimai. deši

nėje S. M. Selia.

su kalba, kada jie atvažiavo 
j Amerika teselės su mumis 
kalba portugališkai, o mes tik 
pakratėm savo pečius ir nie
ko nesakome, nes nesupranta 
me. Seselės atjaučia mus, nes 
još sakė, ’--p-» >r joms tas pats 
buvo kada jos atvažiavo į Bra 
zibją iš Italijos.

oeKh.adien{ pusė vienuoli
kos nuvežė mums į Šv. Auta 
n > bažnyčią Mišioms Kaip 
gera buvo išgirsti lietuviškai 

si kiti vienplaukiai ateina j 
bažnyčią.

f- o piet nuvažiavome į Vilą 
Zelina Miestelio centras yra 
bažnyčia Bažnyčios vidus lá 
bai neturtingai įrengtas. Tos 
pačios raudonos plytos puošia 
bažnyčią iš oro pusės ir vi
daus.

Po šv. Mišių sekmadienį ben 
druoraenė turėjo posėdį. Lie
tuvos konsulas, ponas R. Ski
pitis ir mes dalyvavome. Sa- 

(pabaiga 4 pusi.)

Romas Dovydaitis Nardis Antanaitis Pranas Šukys Vine is Bilevičius Silvija Boguslauskaitė
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Is Lietuviu, S-gos Brazilijoje gyvenimo
Paskutiniais metais Lietuvių 

Sąjunga Brazilijoje buvo pri
versta rimtai,^susirūpinti jos 
valdomo turto reikalais, nes 
šios šalies vyriausybės orga
nams nesutikus atleisti nuo 
žemės ir pastatų mokesčių, 
prisiėjo apmokėti visus atsili 
kusius mokesčius, finansinė 
padėtis-labai pablogėjo, juo 
labiau kad paskutiniais lai
kais tie mokesčiai žymiai pa 
kilo ir dar be to. prisidėjo mo 
kesčiai už gatvių grindimą 
prie pastatų, kanalizacija, van 
dens prijungimas ir kit Tad 
visas šitas pasidarė Sąjungai 
be galo sunki našta.

Sąjungos patalpos nebuvo 
išnuomuojamos (tik salės ret 
karčiais buvo nuomuojamos). 
Patys pastatai jau kelios de 
šimtys metų kai yra pastaty 
ti, yra reikalingi pagrindinių 
remontų, o tie remontai prie 
šių dienų brangenybių tiesiog 
yra neįmanomi.

Atsižvelgiant į tai, LS3 Vai 
dyba deda visas pastangas su 
rasti lėšas visoms toms išlai
doms padengti. Valdyba priė
jo išvados kreiptis Į visus lie 
tuvius, ypač ten, kur yra pas 
tatyti pas atai, kad jie visi ak 
tyviai prisidėtu savo darbais 
prie šio lietuviško turto išlai 
Rymo.

Š. m. rugpjūčio mėn. lo d. 
Sąjungos valdyba buvo nuvy 
kusi Į Vilą, nastaziją apžiū
rėjusi mokyklos pastatą, rado 
kad kalbamiems rūmams rei
kalingas kapitalinis remontas, 
nes kitaip gresia net pavojus 
pačiam pastatui dėl žemės 
slinkimo j gatvės pusę, o be

to, pats pastatas yra reikalin 
gas^įvairaus remonto.

Kadangi šis lietuviškas pas 
tatas Sąjungos buvo pavestas 
patiems lietuviams anastazie 
čiams globoti, tai Sąjunga ti
kisi, jog anastaziečiai ir to
liau tą globojimą ir valdymą 
tęs, nežiūrint, kad bus reika
linga nemažo pasiaukavimoir 
darbo visų lietuvių, kad būtų 
sukeltos lėšos Jeigu šito anas 
taziečiai nepajėgsią padaryti, 
tai sąjunga bus priversta per 
tvarkyti šių rūmų administra
vimą grynai komerciniais pa- 
grind i ų kad šis u tas būtų 
išgeloetas nuo sunykimo.

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je nutarė kviesti visus anas- 
taziečius lietuvius š. m. 'rug
pjūčio mėn. 24 d 3 v. p p da 
lyvauti visuotiniame susirinki 
me tos mokyklos rūmuose, 
kur bus galutinai išspręstas 
tolimesnis šio pastato likimas. 
Kaip šis lietuviškas žid nys 
tvarkysis ateityje, p-iklaus- s 
nuo pačių anastaziečių spren 
dimo. Jeigu jie ištikrųjų yra 
pasiryžę ir toliau patys tvar 
kyli šią lietuvybės tvirtovę, 
ypatingai, kad .i-iuninvic ver
te veržiasi Į lietuvišką darbą, 
todėl tėvu pareiga padėti 
jiems visomis išgalėmis.

Lietuvių Sąjunga Brazil i jo- 
io tikisi, kad vis* 
čiai lietuviai skaitlingai daly 
vaus ateinančiame susirinki 
me ir suras bendrą kalbą, stos 
išvien jauni ir seni i darbą ir 
išlaikys tą savo lietuvybės 
švyturį nes jam už.gęsus, tik 
tamsa ten beviešpataus

Korespondentas.

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozevicius

PARA DEPUTADO ESTÀDUAL. RUA CÂMÊ, 1052,

ERM. MATARAZZO.

E r m ei i n d o M atara z z o’ stoti ė s 
miesteli sudaro keli$Mvilos, 
dideli Matarazzo fabrikai ir 
kelios mažesnės dirbtuvės Pra 
eitą savaitę Jūsų korespon
dentas. lydėdamas Kazimierą 
Ambrozevičių mūsų kolonijos 
kandidatą į estadualinius de
putatus aplankė kelias lietu
vių šeimas. Vieni iš jų jau se 
ni E Matarazzo miestelio gy
ventojai Kiti dar nesenai atsi 
kėlę iš S Paulo, nes čia nu
sipirko žemes ir pasistatė na
mus.

Matarazzo viloje, prie fabri
kų, gyvena Petkevičių znube- 
rių ir Zimblių šeimos Ši vila 
yra fabriko nuosavybė, visi 
namai skirti jo darbininkams 
ir tarnautojams Butai gana er 
dvūs ir patogūs Jų nuoma, 
palyginus su privačių namų 
i uoma# visai pigi Bet mūsų 
tautiečiai, nors ir nedaug už 
dirbdami, bet mokėdami tau
pyti, jau stato: i nuosavus na
mus. kad nuomos mokėti vi
sai nereikėtų.

Skaitlingiausia yra retke- 
vičių šeima, . ntanas Petkevi
čius ir jo žmona Adolfina Liu 
bartaitė Petkevičienė, uteniš 
kiai. į Brazil ją at yko jau po 
karo, atsivežūun i tris v ikus: 
Birutę ir Vytautą g;musim 
Lietuvoje, ir Vytę Eleną ■ gi 
mosią Vokietijoje Dabar turi 
jau šešis vai - us: trys - Aldo

Antonio Pereira Simões, gy
vena Jardim avenidoje.

E Matarazzo lietuviai jau 
žinojo kad lietuvių kolonija 
turi savo kandidatą, ir džiau
gėsi galėdami susipažinti as
meniškai, bet, dėl stokos lai 
ko, aplankėme tik kelias šei
mas. Kitus teks aplankyti vė
liau.

S B.

KAS KUR GYVENA

— Barbora Mockevičienė, 
atvykusi iš Šiaulių, daug me
tų laikė viešbutį «Santa Cruz», 
Gen Couto Magalhães -100. Da 
bar gyvena Travessa Tenente 
Blum gatvėje, 43 - Jardim Sąo 
Paulo. Senutė Barbora labai 
mėgsta lietuviškas knygas. Jos 
sūnūs išauklėti kaip tikri lie
tuviai. Edvardas Mockevičius 
dirba su savo automobiliu. Ka 
zys jau vedęs, turi savo šei
mą.

— Gaižučiai kilę iš Gimbu- 
čių kaimo. Linkmenų vals
čiaus, Utenos apskrities. An
tanas Gaižutis, vedęs Eleną 
Balčiūnaitę dabar gyvenai a- 
pos rajonę. Rua Ponta Pora, 
529. Jo brolio Kazio ir Emi
lės Rūkaitės Gaižutienės šei 
ma gyvena Aracatubos gatvė 
je. 270. Atvykę 1919 m Kaziai 
turi keturis vaikus: du sūnus, 
dvi dukteris '•rys Gaižučiai 
du broliai ir sesuo, sudaro jau

Pavergtųjų Europos Tautu 'i elegrama Jungti
nėms Tautoms.

' Rugpjūčio 6 d. priešpiet, po 
sėdžio J f Sa ■ gumoy Tarybai, 
Pavergtųjų Europos Tautų Ge 
neralinis komitetas pasiuntė 
laisvųjų valstybių - '-augumo 
Tarybos narių - delegatams 
tokią telegramą:

«Saugumo Tarybai esant s i 
kviestai svarstyti pasiūlymo 
skubiai sušaukti nepaprastą 
J P Generalinės Ass.emblejos 
sesiją, a vergtos Europos Tai 
tos prašo toj sesijoj svarsty
simus 'klausimus, "taip snformu 
liuoti kad būtų galima i Vida 
riniųjų Rytu padėtį diskutuoti 
platesnės ir daug ręikšmingęs 
tiesioginės bei netisioginės 
agresijos, privedusios' prjpnu 
priklausomybės ir laisvės pra 
radimo, problemos rėmuose

Tokios diskusijos ...turi būti 
nai apimti'Centro ir Rytų Ei: 
ropos tautų.problemą. Jos pa 
ryškins"’vienąpagrihdipių tarp 
tautinės Įtampos ..’priežasčių: 
Sovietų politinį karinį."'ir eko 
nominį rytųięšv Europos dalies

pavergimą įvykdytą ar t i >e 
na aneksuoiantĖstiia Latviia 
ir i ietuvą. ar tai jėga ir kląs 
ta primenant Sovietams ver 
galiančius ••-•Linus a ?*■»••> n i’o'-j. 
E ui gari joj. Ček oslova kijo j Len 
kijoj Rumunijoj ir Vengrijoj.

Tos diskusijos taip pat pa 
neigs melagingus Sovietu pre 
mierO teigimus kad. esą ko
munistiniai rėžimai Rytu Eu
ropoje buvę įvesti laisvu ati
tinkamų tautų pasirinkimu ir 
todėl, turi būti laikomi teisė
tais Tatai duos Jungtinėms 
'i'.rVnms '■<'! ir taip 'gerokai 
pavėluotą progą svarstyti pa
saulio įtampos priežastis ir 
tuo būdu patarnauti taikos rei 
kalu!

Sovietų kaltinimų svarsty
mas, kai Maskva nesiliauja 
tVČ.io,’USis iŠ Ji.] aktiniu 
rezoliucijos'dėl Vengrijos kai 
nieko nėra padaryta dėl JT 
Specialiosios Komisijos liepos 
14 dienos Specialiojo Rapor
to tolimesnės eigos, Pavergtų'

na, Vanda ir Danutė gimė ja u 
S. Paulyje.

Miestelio dalyje V ppiem. 
Rua 38 ir Pua «F» gatvėse, 
yra keli gražūs lietuvių' na
mai Čia gyvena Pranas ir 0- 
na Naručiai Antanas Černiaus 
kas su šeima, (jo tėvas Jonas 
gyvena mieste . arados Ingie 
zos rajone), Juozas Černiaus
kas su šeima, batsiuvis Anta
nas Padlipsas kurio sūnus 
Leonardas dabar tarnauja ka
riuomenėje. ir Maš'evičių šei 
m a Petras Mąseviėius v« i;S 
Stasę. Pilęckaitę. Du sūnūs - 
Česlovas ir Antanas - vyrai 
jau atlikę karinę tarnybą. Dūk 
tė Konstancija, ištekėjusi už

Europos Tautų many n.i, tik 
sustiprintų ir taip jau n ačiai 
miRklidusi 'snūdi, kad f•' ’°’ i 
nėse Tautose egzistuoja mora 
lės ir .teisės dvejopas mastas, 
kurio pasėkų neįmanoma per 
dėti.

Pasirašė Pavergtųjų Euro
pos Tautų Generalinis ICur 
ettas.

garsi: radijo muzikantų «trio»
- trejukę. Jie skambina gita
ra viola ir dainuoja Brazili
jos liaudies dainas. Išaugo 
tarp svetimų, pagarsėjo Tupa- 
no mieste, dabar groja ir S. 
Paulio radiofonuose Lutų ma
lonu pamatyti šią trejukę ir 
lietuvių parengimuose.1

— Balys Firagis ukmergiš
kis. Agua Brankoje, F na Ca- 
rijos. 272. turi didelę batų 
krautuvę Pardavinėja avalinę 
ir kitus aprangos reikmenis.

— Ponta Porã gatvėje, nr. 
606, gyvena Justinas Čiolka, 
vedęs Juzefą Mickevičiūtę. At 
vykę 1926 m Turi 5 vaikus. 
Visa šeima suaugusi ir mūsų 
kandidatui pažadėjo 5 balsus.

— Prūsaičių šeima gyvena 
Corolauo g.14. Pranas Prūsai 
tis tėvas, tūri savo automobi. 
lį ir. iro vežioja keleivius EIz. 
b:eta Ka ūiiauskai ė Frūsąitie 
nė, motina, tvarko namus, o 
du sūnūs, jau, vyrai, mokosi
- vienas studijuoja mediciną, 
antras ekonomiją.

^TARPTAUTINĖ TELEFONO 
-KNYGA.

? 'Nedaugeliui žinoma, kad y- 
ra ne tik paskirų miestų ar 
kraštų telefonų abonentų są
rašai, bet taip pat ir tarptau
tinė viso ^.'pasaulio ‘ telefonų 
knyga Žinoma,_ ji apima tik 
stambiausius komercinius cen 
trus, nes ir skirta tik komer
ciniams reikalams. Bet yra 
šiek tiek ir atitinkamų valdi
nių ištaigų ir beveik visų Pa 
siuntinybių bei Konsulatų te
lefonai.

Mums įdomu, kad Amerikos 
Jungtinių valstybių skyriuje 
yra ir Lietuvos Pasiuntinybės 
Wasliingtone telefonas. Lietu 
vos Generalinio Konsulato N. 
Yorke telefonas ir Lietuvos 
Konsulato Bostone telefonas, 
be.t nėra tik likusiųjų musų 
Konsulatą Šiaurės Amerikoje 
telefonų. Kanadoje, veikian
čio mūsų Konsulato, nei tele 
fonas, nei pats Konsulatas ne 
paminėtas.

Europos skyriuje Lietuvos 
vardas niekur nepasirodo, nė 
ra net ir visai ofic aliai vei
kiančios mūsų Pasiuntinybės 
prie Vatikano. O Italijos sky 
riuje įrašytos tik oficialiaivei 
kiančios Pasiuntinybės prie 
Italijos Vyriausybės, kurios 
me-, deja, nebeturime.

Kolumbijoj irgi Lietuvos 
Konsuląto telefonas nutylėtas 
bet Brazilijoj - Lietuvos Kon 
sulatas S. Ratilyje yra Įrašy
tas, tačiau mūsų Pasiuntinybė 
Rio de Janeiro nutylėta Kai 
liečia mūsų pasiuntinybės U- 
rugvajuje, tai jį paminėta.

Tarptautinės telefonu knv. 
gos leidyklos centras randasi 
Paryžiuje.

C E D U L T 3
Comitê pró Candidatura de 

Casimiro Ambrozevicius pra
neša. kad jau pradėjo dalinti 
cedulas. Ši mėnesį cedulos 
siuntinėjamos i tolimesnes vie 
tas, Į interiorą Mieste cedulų 
dalinimas bus tik rugsėjo-se- 
tembro mėnesį.

E ūsų kandidato cedulos tu 
ri tokį įraša: Pára Deputedo 
Estadual CASIMIRO AM3RO- 
ZEVICÍUS. Partido Demjkrrt-i 
Cristão Cedulos turi bū i šva 
rios be jokių dėmių sutepimų 
taškų ar brūkšnių Jose nega 
ūma daryti jokių pažymėjimų, 
jokių pastabų. Suteptos ir sužy 
mėtos cedulos. skadant balsus, 
atmetamos. Todėl, gavę ced i 
las, peržiūrėkite jas. Reikali i 
gą skaičių pasilikite sau. savo 
šeimai o kitas išdalinkite savo 
kai mynams ir pažįstamiems Is 
pėk'ite visus, kad pasidėtų lai 
kytų švarias iki Spalio 3-čios 
dienos Geriausia laikyti cedu
las vokuose Reikalaukite ce
dulų ir vokų.

Dar yra tautiečių, kurių an
trašų Comitė pro Candidatura 
de Casimiro Ambrozevicius ne 
žino. Prašome visus atsiliepti. 
Kiekvienas lietu viskviečiamas 
būti «cabo eleitoral» i r dalinti K. •
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(pabaiga iš 3. pusi)..

le buvo pilna žymių „svečių. 
Iš pono Skipičio pask’ąitos su
žinojom kas iš mūsų nūs rei
kalaujama'. kokia bus . mūsų 
veikla. Ir aš turėjau Atsistoti 
ir pasakyt jiems keletą žo
džių Tai buvo mano pirmuti
nė, bet žinau, kad ne paskuti 
nė kalba. Pirmadienį tėvelis 
mus nuvedė į kuriją, kur su
sipažinom su generaliniu vi
karu ir vyskupu Abu mus 
gražiai priėmė ir palaįmind. 
Bet mums labai gaila />ad Ae 
galėjome su jais pasikalbėti, 
nes mes portugališkąOjo jie 
angliškai nesupranta Wtfr
To i su anglų kalba u ą^e's'iro 
Reikės mums visiskai?|àmirs 
ti angių kalbą ir imtisj-moky- 
tis portugalų. BetTeikãlingiau 
šia mums kalba yra lietuviška

Vakar plovėme, šiandien tu

rime laidyti. Geros Seselės no 
rėjo mums pas ko indi .sa/u 
elektrikini prbsą, bet kažko
dėl prosas neveikė, už tai tu
rėjome vartoti primityviška, 
panašų, man, rodos į toki ko
kį kai kur vartoja s ietuvoje. 
Labai didelis, aukštas ir gan 
sunkus geležinis prosas Į ku 
ri deda anglis. Ret dar prie 
jo yra vienas įdomus prietai 
sas - kaminas arba ventiliato 
rius. Be prosinant prosas atša 
la, reikia laukt pakol vėl įkais 
ta labai daug laiko užima. 
Mūsų amerikiečiai neturėtų 
tiek kantrybės. Mestu ji į ša
lį ir ieškotų naujo dalyko. Bet 
nieko. Reikės priprast ir prie 
šito proso su kaminu Kurią 
dieną nufotografuosime Sese
lę M Norbertą su šita, keiste 
nybe.

Laukiame gerbiamo Tėve
lio Jis prižadėjo mus nuvežti

i Vilą Zeliną paieškoti tinka
mo sklypo mūsų sta'vbnms.1 
Ims daug laiko mums priprast 
prie visko. >

Labai jūsų išsiilgusios ir lau 
kiame žinučių Labų dienų ir 
linkėjimų visoms ir visiems 
nuo Seselių razilijoje.

—- Vincas piolka ir EU’ a 
Gorskytė ČipJkienė gyvena 
Ponta Forą g.:. £8 A incas tar 
naves Lietuvos kariuomenėje 
Gusarų pulkę—V nc^s ir Justi 
nas Čiolkos ypą broliai.

Ambrozevičiaus cedulas.
Visi kurie tūri lapus, prašomi 

užpildyti juos ir grąžinti.

Irena Adomavičiūtė

— Petras Biliūnas su šeima 
gyveną Venancio Aires gat
vėje, nr. 152.-Turi savo siu-

vykią. Kart i gyveną,ir Petro 
sesuo našlė, su sūnumi.

— S. Paulvje iš jaunosios 
kartos jau yra trys gydytojai: 
Dr. Algis Žukas. Dr. Bronius 
Skadas ir Dr. Vaitiekus.

Klausyk^ São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nóve de Julho, kiekvieną sekmadienį 
. Ų8,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškaš/.žodis radio bangomis tol -bus girdimas, 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui pajiamą galima įteikti finansinės komisijos 
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų
misi-jos iždjninL® P- Petro Šimonio, ar kun. P. Rągažins- 

ko vardulšiuo adresu: caixa postai 4118, São-Paulo.
i fe'
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1958 m. rugpjūčio 23 d. MUSŲ LIETUVA pusi L

cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina. 752 J

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTEIj. L1E'!U\1ŠKO> A UZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Ka<no Difusora São Pau.o PRF3-96Ü KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

SEKMADIENIAIS
J Nuo 10:15 iki 10:30 Lietuva ir lietuviai .

II Nuo 10:80 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

III Speciali “Cafe Seleto” programa visiems!

PAGEIDAV IMU KONCERTAS

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” v»-ku į C peštai 403, i 
ir galite užsakyti kokią t.h norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas

Adresas: Caixa Postai 403. sãr Paulo

Galima aauti naujų I etuvišku plokštelių!

■“ ,r .. .......... ...» «a» .ii
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Siwdys & €úl
Dabi r pai duodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio t°L vizijos a] arati s «Invictuš», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geiiausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius Įtaisymus ir Įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRACA ‘š’O JOSE UOS (AM CS, 1 V. ZELINA

SÃO tMUI.O - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus v. Zelina, n."93
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti 

Jeigu reikia statybai me.ižiagos. 
indų ir kitu reikmenų pereinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Maoeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 9S - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
.Endereço Telegráfico: «CA BlUNA»

Rio de Janeiro w
Serraria « I T A » Serra do- Aimorés — Município de 

Nanqee - Estido de Minas Gerais

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

s ■H'r
Sn « atimi Hk* flSft lUrtl'lll-HI HbH Uiitlin III H (Iii t» ill SlUbdl III Bl till dbfi ® 111 till Ull fllll! «h įlietu Vh iIDUkIU®»-)
£
1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL«V.ZELINA»
Į IRMÃOS BAUŽYS
2 *egi»*Taoo no C. C. »od o ».• 55

I Pęa. S. -José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
ė Telefone 63-6005“
g ---------------------------------------------------------

g Aberturas de firmas
I Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas
I Central na Junta Comercia)
§ Dis^at. na Junta Comercial
I Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais sr
è HORÁRIO das

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

5 às 19 horas.
iH, ffi<iliwwiii> iiiuiHii will wuiiiiiwniiw» in iPMimii m>ui :»hh mnriffififfiiiwiroilIiiwuiilSiwiiBtaiiiiii iiiww 'imiH'iimti

Kiekvieną sekmadienj prir 
bažnyčios pas spaudos platín 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butu lietuviškojo gyveni
mo veidrodis9

Bendradarbiauk joje 
pranešdamas v’sas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interiors. /

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A k -

IICMAC J C A K K 8 If K T™

Rua Dino Bueno, 795 a 835
< 51-4019 e 51-2223

Linooya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visauo* naudokite!

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jfiuvyrwJÊ LALKC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

5
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— Šį šeštadienį lėktuvu iŠ 
«Congonhas» aerodromo nuo
latiniam apsigyvenimui į Ame 
riką išskrenda p.p. Ivanaus
kai. Inžinierius Ivanauskas 
aktyviai reiškėsi mūsų koloni 
joje, kaip spaudos platintojas 
ir daug pasišventusio darbo 
įdėjo organizuodamas archite 
ktūros parodą. Ivanauskų sū
nus Eugenijus priklausė moks 
leivių ateitininkų kuopai. Sėk 
mingo įsikūrimo naujam kraš 
te.

PRANEŠIMAS RINKIMINĖMS 
KOMISIJOMS

Galimiems neaiškumams iš
vengti yra parengtas pavyz 
dys rinkiminio protokolo. Suin 
teresuotieji gali jį gauti pas 
kun J. Šeškevičių.

— KERMOŠ I US —
Spalio mėnesio šeštadie

niais ir sekmadieniais Vila 
Zelinoje bus kermošius Ker 
mošiaus pajamos skiriamos 
klebonijos statybos skoloms 
išmokėti. Visi prašomi prisidė 
ti prie kermošiaus pasis kimo 
daiktinėmis ir piniginėmis au 
komis bei dalyvavimu ūkas 
galima įteikti klebonijoje, za
kristijoje arba rinkėjams.

— SENO MALŪNO lietu 
viams pamaldų šį sekmadienį 
nebus visi kviečiami atvykti 
į misijas.

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedima®, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. . |
Raštinė:

Praça da Sé. 270 • 4° and. • sala 404 - Tel. 35 002

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima Įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RE3 3EiO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleis i. Kad tai įvykdžius. Liet S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu sąlygos labai geros su 
praatančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

TAUTIEČIAI!'

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.S2 m,Oi).

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE <•

* Skubiai išsiunčiame a 'rangą, maistą^ medžiagas, me 
gztinius, vilna, 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 pasiunčianee naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R,r Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslaur-Kas, R. F. Ant. de Guadalupė, 14. V. Zebna 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

RINKIMINĖS KOMISIJOS
Porque das Nações:

Kazys Skorubskas, Jonas 
Budrys, Algirdas Šukys Anta
nas Navickas. Aleksas Gra
bauskas, p.p. Buragų namuo
se. rua França.

Organizacinio Komiteto įga
liotinis Kun. J. Šeškevičius.

Agūa Kaza:

Ig. Vijūnas K1 Bagdonas, 
J. Burba. Pr Leita, Iff. Juknevi 
č us ir A. Serbentą Rua Siquei 
ra Bueno 222 .

Įgaliotinis Alf. Žibąs.

Bom Retire:

P SkrebysA'aitelionis. J Za 
pereckas V. Mikalkėnas ir P. 
Blaževičius. Balsus galima į- 
teikti p krebiui rua Silva 
Finto 390, L* aukštas Joną 
Stasiulevičių. Rua GeneralFlo 
res. ’35 (fundos).

Įgaliotinis St. Remenčius.

Lap::

Petras Žarkauskas, Stasys 
Saldys. Kostas Meškauskas, 
Antanas Šimbelis. J. Karpavi 
čius. rea Cincinato Pomponet, 
2M - 2' aukštas pas p Meš
kauską

įgaliotinis St. Vancevičius.

V. Anast-cio:
Stasys Kubiliūnas, Feliksas 

Kazlauskas. Julius ingaunis, 
Jadzė Lasso. Algimantas Kru 
pelis lietuvių mokykloje, rua 
Camacan pas p. Kubiliūną.

Įgaliotinis M. Remenčienė.

KAIP BALSUOTI Į BRAZILI
JOS LIETUVIŲ BENDRU OME 

NÉS iARYBĄ
Jau yra atspauzdinti ir da

linami balsavimo lapeliai ir vo 
kai. Lapelius ir vokus balsuo 
tojai gali įsigyti pas visusrin 
kiminių komisijų na r us ir pas 
kutinę rinkimų dieną c y. rug
pjūčio 24 balsų surinkimo 
punktuose.

Užpildytą lapeli ir voką, 
taip pat galima grąžinti komi 
sijos nariams įteikti balsų su 
rinkimo punkte, paštu pasiųs 
ti Organizaciniam Komitetui 
ant voko nurodytu antrašu ar 
ba perduoti komiteto nariams.

Vila Betoje:
Bareišis Jurgis, Kutkienė Jie 

va. Urbonas Leonardas, Savic 
kas Algirdas Tylaitė Julija

Įgaliotinis Jonas Kaseliūnas.

Vila ZYinaje:

Palys Rimkus. Bronius Šu
ke vičius Kazys Bacevičius, 
Kazys Triuba. : ranas Čepas.

Įgaliotinis Aleksandras Bo- 
guslauskas.

Moinho Velho:
Povilas Urbonas. ■ kntanas 

Kučinskas. Kazimierai Maciu 
levičius Palys Tūbelis, Juo
zas Lukoševičius

įgaliotinis fcalys Tūbelio

Mokje:
Vladas Eupięnis Jonas Sir

vydas. Kirinas Ruzgas Pauli
na Ruzgas Kazys Musnickas,

Įgaliotinis Juozas Čiuvins- 
kas.

KUR GALIMA BALSUOTI Į 
BRAZILIJOS uETUViŲ TARY 

BĄ
Paskutinę balsavimo dieną •

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

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

V A K A ° A - B \ L i U
Bus suvaidinta linksma komedija « ŠDYKĖLE» ir po 

to koncertinė d ilis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
nieji menininkai mėeėjai.

Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
tuviškas bufetas '•

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

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

LS3 VALDYBA.

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

ANTANC E^VILC^If)
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade. 1’6, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. (recadosí: 63-19'7, São Paulo.

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

E K 1 TO IE IIC €€> N TA B IIE
MAfCIMENTO

Irmãos Nascimento .
REG. C R.C. SP. N,o 1.484

Atlieka firmų ątiucuy.nus, perleidimus, komercine? 
ir .industriajinės apyskaitas, sutvarko dokumenT 

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

Juridinis Departamentas — Nejudomo tifrto Tardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

— Gerb. Inž. Mikalojui Iva
nauskui, išvykstančiam su šei 
ma Šiaurės Amerikon, linki 
laimingos kelionės ir Dievo 
palaimos tolimesnėj veikloj 
Lietuvos L-bui.

Juozas Skurkevičius 
su šeima.

t y. rugpiūčio 24 (sekmadie
nį) balsai bus surenkami šio
se vietose: '

V. Zelinoje - prie bažnyčios 
ir šv. Juozapo mokykloje

V. Beloje - Lietuvių moky
kloje.

Mokoje - Lietuvių mokyklo 
je, rua Lituania.

Moinho Velho - p p Tūbe
lių namuose rua Abauna.

Pa que das Nações - p.p. 
Buragų namuose rua Franca.

Agua Raza - rua Siqueira 
Bueno 2210, pas Serbentą.

Lapa Rua Cincinato Pom 
ponet. 20 , Meškauskų Mašin 
raščio kursuose.

V Anastacio - Lietuvių mo
kykloje, rua Camacan.

coin Retire - Rua General 
Flores. 135 (fundos), pas Sta- 
siulev čių

Casa Verde - pas Klemkus, 
Av. Earuel 69

V. Barcelonoje - pas Idiką, 
rua Benjamin Constant 103.

Guaianases - pas Draugelį.
Minėtose vietose balsai bus 

renkami iki 6 va! vakaro, v ė 
liau visi balsai bus su vežami 
į Mokos lietuvių mokyki t, tea 
viešai skaitomi ir skelbiami 
rinkimų rezultatai

Smulkios badavimo taisy
klės atsnauzdintos antroje bal 
savimo lapelio pusėje.

Tenebūna nė vieno lietuvio, 
kurs rinkimuose nedalyvautų.

GRAŽIOS MISIJAS!
Nepaprastai gražiai tikintie 

ji pasinaudojo Vila Zelinoj 
jubtle’inėmis misijomis. Daug 
moterysčių susitvarkė, daug 
žmonių atsiliko gera nuošir
džią išpažintį be abejo, ne 
vienas ir po daugelio metų.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

A. f A. Bgi 
mirus. Jo 
rai Juolandai ir žentui Liu- 
biui Jų liūdesio valandose 
reiškiame gilios užuojautos.

Baužių šeima.
•BgSMgKWBBMMliilMil b mill   IMI IIM'

PADĖKA:
Visiems mus užjautusiems 

liūdesio valandoje ir palydė- 
jusiems mūsų brangų vyrą-tė- 
vą Bronių Smalinską į amži
no poilsio vietą nuoširdžiai dė 
kojame ir kartu prašome atsi 
minti jį savo maldose 7 die
nos šv. Mišios bus Vila Zeli- 
nos bažnyčioj 2“ rugpjūčio (pir 
madienį) 7 vai 3 min

— Praėjusią savaitę Quinta 
da Paineira aprūpintas švop 
taissakramenlais.rairė Bronius 
Smalinskas Velionis buvo gi
męs 1908 metais Lietuvoje. Pa
laidotas S. Caetano kapuose.

Dievas davė tokį ffražų orą, 
lyg būtų išimties keliu tik mi 
sijoms pritaikintas, kad nie
kas nesiskųstų jog negalėjo. 
Visos dienos šiltos ma otiios 
be lašelio ketaus nors per
nai metais tuo pačiu laiku 
buvo ’abni šalta ir nepatogu. 
Ž'džiu Vila /elina lietuviškas 
misijas ga ima laikyti visa s 
atžvilgiais pilnai pasisekusias.

pasku'inę misijų dieną yra 
organizuojama nėr sumą, sek 
madienį. rugp 24, šoim Ko
munija. ė'aį ir vaikai, prisi 
segę no gilelę b’vai audo- 
ną, o vaikai baltą a r tin is 
prie Diov Stalo us malonu 
žiūrėti karo vidury vaikai, iš 
kraštu tóvai suklaups priimti 
į neruošta- šird s Švenčiausią. 
Džjauffsmo a5arns vi'ffys blaks 
tienas ! Žmona ir vyras atnau 
j'ns savo moterystės priesai
ka ir mede, vaikai viešai pa
reikš dėkingumą ir paklusny 

hei a<rarbą savo tėveliams. 
Visi iausis tam oriai surišti 
v'env^ė . nagarbos, meilės ir 
išdkim bės ryšiais.

akar* ’v *ai 7.39 vai .įvyks 
misijų užbaiga su MišiomL. 
Visoj bažnyč oj užg-s ehk- 
tr s. vien tik žvakės žibės 
^nn?' rankose Dogonč cs 
ž'’"’’ž>s o'-imins įi mųjų am- 
ž’u katakombas kada kri. - 
činnys. nas slėpę nuo perse 
k’oto ų melsdavos' ir išpažin 
d ivo tikėiimn laikydami ran 
k^se'empeb's. Tomis iškilmė
mis ”’si atnau:ins savo krikš 
ta ffaus visuotinius atlaidus 
ir apaštališką palaiminimo ' i 
si nasi n M maži kūd kiai 
t k m kė kšto Jeigu toj va
landoj mi”'u neitų nė i skais 
tykią. Jubilojinių misijų atmi 
nimtf kie vienas gaus po pa 
vekslėli. ■

Koks geras ir gailestingas 
Dievą-'! Tik mes turime būti 
Jam dėkin’g' ir Jo daugiau 
nerūstinti. Dėl to pasižadėki
me neapleisti šv< madieniais 
šv. M šiu, eikime dažniau iš
pažinties ir ištverkime iki 
m'r ies savo gražiuose pasi
ryžimuose ! ‘

Misijonierius
kun. Jonas Bražikis, S J.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RU>IJĄ

Medžiagos žieminiams ir \a 
cariniams rūbams (yra pa va z 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megztiniai,ko 
jinės, pirštmės. skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garso 
tuntas

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro pąštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkrš- 

naitienė - rua Barão do Pi 
raf 65. Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371» 
São Paulo.

SIUVĖJAS 
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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