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Bendruomenės
Dvidešimts ketvirtoji rug

pjūčio S Paulo lietuvių kolo
nijoje nebuvo eilinė dieną Šią 
dieną lietuviai turėjo progos 
pareikšti savo valią, kam jie 
patiki savo kolonijos lietuviš 
kų reikalų vadovavimą ir ats 
tovavimą. Visose vilose, iš 
anksto paskelbtose vietose, iš 
] at ryto rinkosi tautiečiai ati 
< uoti savo balsus. Vakare į 
r Okos liotuviu mokyklų susi 
rinko balsų skaitymo komisija, 
d.del s būrys jaunimo balsų 
skaitimo talkai ir nemaža lau 
kiančiu rinkimų rezultatų. 
Tuoj po šeštos pradėjo plau
kti urnos iš rinkiminių apylin 
kių ir prasidėjo uuri?iis Gru 
žu buvo utebėti ta darniai 
vieningai dirbanti skruzdėly- 
ną-’ą seu< siOs ir jau nu.- jus 
kartos bendra darbą alsu 
skaitymo darbas pasirodė esąs 
*>U! kus ir ilgas l ik antrą a a 
landą naktie^ buvo paskelbti 
rinkimų rezu tatai ir tai tik 
apytikriu tiksli mu. Filmukai’ 
tą visi lietuviai išrinko savo 
I endrą atstovybę. Balsavo tru 
pūtį daugiau kaip 16 šimtų 
kolonijos nariu urintuoneny 
je visus S Paulyje gyvenan
čius lie uvius. skaičius nėra 
labai d del s Bet reikia atsi
minti. kad niekuomet mūsų 
kolonija nei uvo susirnikusi 
tokiu būriu rinkti savo atsto
vų Todėl Brazilijos Lietuvių 
Taryba yra rinkta didesnio 
> kaičiąus už visas iki šiol bu 
vusias atstovybes, kas sutei
kia jai < ide-uų moralini svorį 
kalbėti visų lietuvių vardu. 
Svarbu ir ta:. kad rinkimuose 
dalyvavo nemaža provincijo
je gyvenančių lietuvių kui-ie 
į jokius susirinkimus atvykti 
neg;*1! es sutinkame naujai 
išri k ją tai ylą Ui dide e vii 
tirai, tikėdamies., Kad ji ras 
būdų šią viltį apreikšti dar
bais Pirmiausia iškilus ko
kiam nors reikalui, nebus 

jokios d ve 10 n ės. Ins 
turi imtis iniciatyvos; bus kas 
bendrina ir jungia atskiras 
pas angas ir gausią iniciatyvą 
lietuviškuose baruose tiek pa 
vienių asmenų tiek organiza 
cijų ar draugijų O tokios ini 
ciatyvos ir pastangų mūsų ko 
Unijoje, ačiū Dievt i, niekuo
met netrūko. Jeigu oaziiai pa 
dejuojame, kad negalime džiau 
gtis perdaug gerais rezulta
tais tai gal ir bus viena iš 
priežaščių kad darbas buvo 
permažai kordinuojamas. Kad 
Taryba galėtų pateisinti i ją 
sudėtas viltis, reikia, kad jos 
darbus remtų visi lietuviai.

LIETUVI NEUŽMIRŠK, KAD VILA ZELINOS LIETUVIAI 
KUNIGAI, KURIE PAGAL IŠGALES TEIKIA REL'GINIUS PA
TARNAVIMUS VISAI LIETUVIŲ KOLONIJAI, RENGIA KER
MOŠIŲ. JAUSK SAVO PAREIGĄ KERMOŠIŲ PAREMTI DAIK 
TINE AR PINIGINE PARAMA IR DALYVAVIMU. KERMOŠIUS 
VYKS VISAIS RUGSĖJO ŠEŠTADIENIAIS IR’SEKMADIENI AIS. 
PAJAMOS SKIRIAMOS KLEBONIJOS .STATYBOS SKOLOMS 
LIKVIDUOTI.

Taryba5 Išrinkus
Šito vieningo darbo ir linkime 
kolopija, tarybos išrinkimo 
proga. Pačiai tarybai linkėtu 
me surasti vis aktualų uždavi 
nį ir energingai imtis jo įgy
vendinimo. Nė vienam svar
biam lietuviškam reikalui ko 
lonija nebuvo abejinga neliks 
ji abejinga nė būsimiems 1 a- 
< bos darbams.

~v
BRA'IL’JOS LIFVÜVU FEN- 
DRIOMENFS T/>RY"OS RIN 

KiMINĖS KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS .v

Komisija suskaičiusi atsius 
tus balsus rado, kad balsavo 
165, asmenys 4 balsai atėjo 
pavėlavę, 6 rasti tušti ir 62 
nužskaityti. Patikrinus teisė
tus ’ 581 balsus rasta, kad 
pagal balsų daugumą į B. 
Tarybą išrinkta:

1. Šeškevičius £07
2. Ragažinska* 7b7
3. Ambrozevič. 678
4. Baužys 573
5. Žibąs 5 1
6. Remenčienė 540
7. Matelionis 532
8. Draugelis 5<- 2
9. ukosevičius E 22

1". Čiuvinskas 52o
11. I emenčius 513
12. Antanaitis 5 0
13. Mošinskienė 508
14. Jodelis ! 0?
15. Vinkšnai tienė 496
16. Stonis 489
17. Skadas 486
18. Jurevič’us ^81
19. Bumblys
20. Vancevičius 469
21. Karpavičius 4E5

K \ND 1 DATA’S L'KC:

22. Navickas 447
21. Valavičius J. 438
24. Pačelis1 435
25. Bratkauskas 428

R’nkimų Komisija
1. Boguslauskas Zleksan.
?. Gurauskas Algirdas
3. Stasiulionis Norbertas
4. Vancevičius Stasys
5. Antanaitis Jonas

TARYBOS POSĖDIS

B L B. Organizacinis Komi
tetas šaukia pirmąjį naujai iš 
rinktosios Tarybos posėdį rug 
piūčio mėnesio 8 dieną 8 vai 
vakaro Mokos lietuvių moky
klos patalpose. Posėdyje kvie 
čiami dalyvauti visi Tarybos

' ŽINIOS
— Querroy ir Mat'u salas, 

kurios yra Formozos nacio
nalistu kinu r y. < ang kai-ė.e- 
ko žinioje, smarkiai apšaudo 
raudonųjų kinų artilerija At
rodo. 1 ad įaudonoji Kinija no 
ri tas saleles pulti ir iš nacio 
nalistų jėga atimti. I tas sale
les yra paleistos kelios dešini 
lys tūkstančiu j-vk dindi. To
kia smarki ugnis yra. daroma 
lik prieš desanto kėlimą į kran 
tą. Taip pat raudonieji pas 
kandino pora Formozos laivų.

JAV-bių valdžia turi su 
1 ang kai-čeku apsigynimo su
tartį ir pagal ją turėtų ginti 
Formozą nuo užpuolimo Ta- 
č au Quemoy ir o atsu salos 
yra prie pat Kinijos žemyno 
krantų ir pasiliko Čangkai 
čeko valdžioje nuo naciona
listų pasitraukimo j Formozą. 
Amerikiečiai nelabai norėtų 
įsivelti į karą dėl tų salelių 
Bet negindami savo sąjungi
ninkų nuo užpuolimo ameri
konai pasirodytu nepatikimi 
draugai.

Dėl tų priežasčių amer'ko- 
r ų VII sis laivynas jau išplau 
1 j Foru < z< s (Taíwano) są
siaurį ( kinavos bazė yra pa
rengties stovyje iš ingapūro 
šeši karo lai\ai su jūrų pėsti 
mnkais. išplaukė Filipinų salų 
J1 n i*

Prezidentas Eisenhoweris 
) alba neaiškini neduodamas 
suprasti tikrų JA bių planų, 
ir tikisi, kad Pekinas pabijos 
jėga naveržii Oudmoy ir Mat 
su salas Atrodo, net gi kad 
Pekinas yra. pasirįžęs tas sa
las paimti karo jėga

Komunistai kalba už taiką, 
bet kas kartą užkuria vietinio 
karo laužą vis naujoje vieto
je ir neduoda amerikonams 
ramybės, išstatydami juos juo 
kingon padėtim kai per 6.va- 
landas į Quemoy salą raudo
nųjų artilerija iššovė apie Oi 0 
sviedinį” m erikonui vis dar 
negali išsiaiškinti sau, ar tie 
veiksmai reiškia ka ą, ar šiaip 
sau «pramoga»... ir pritaria 
Čang kai-šekui turėti kantry
bės, ir neatsišaudyti, kad rau
donieji dar daugiau nesupyk
tų. Tai bent globa!

— Prancūzijos valdžios še
fas generolas De Gaulle buvo 
nuskridęs net į Madagaskaro 
salą, o grįždamas aplankė 
prancūzų juodąją Afriką Jo 
tikslas paagituoti už jo siū 
lomosios naujos konstitucijos 
priėmimą. Ta konstitucija nu 
mato Afrikos teritorijoms duo 
ti dąugau laisvių, bet norima 
kad tos teritorijos savo prita

ir Organizacinio Komiteto na
riai. M***--- 'į: '?

Dienotvarkėje: L. Lietuvių 
Bendruomenės Organizacinio 
Komiteto pranešimas ir fjnan 
sinės apyskaitos perdavimas, 
2 B. L. Bendruomenės prezi- 
diumojir valdybos rinkimai ir 
kt.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenės

Organizacinis Komitetas

rimu’’stotu F ranco-Mr ko^Fen 
druomenę, kuri turėtų bendrą 
krašto gynimą, užsienio j-eika 
lūs, ekonominę politiką žalia 
a as, bendrą teismgunią|ir au- 
1 št'<*.'njji mokslą ue; tolimąjį 
susisiekimą.

«Jeigu kuri teritorija neno
rėsianti pi Įsidėti į tąBendrūo 
menę, ji galinti tuojau atsis
kirti, gauti nepriklausomybę, 
ir Prancūzija tokioms teritori 
joms iš anksto linkinti gero 
pasisekimo», pasake be Gaui- 
ie. Žinant kad Eenegalijoje ir 
Sabaros Afrikoje Pranui žilos 
pasitraukimas iš karto stigriau 
tų visą ekonomiką ir sukeltų 
chaosą, atrodo kad gen De 
Gaulie taip sakydamas per
daug nerizikavo.

Nepaisant to, Pakarę jis bu 
vo sutiktas gausios minios ku 
ri barst1 ant jo automobilio 
proklamacijas ir nešė plaka
tus reikalaujančius nepuikiau 
somybės.

Alžyre padėtis taip pat pa- 
I logėjo, ir arui ų h i dėlių j uo 
limai padažnėjo /Ižerijosara 
bai, gyvenantieji Prancūzijo- 
,e padėjo tei oro veiksnus 
ir atentatus pačioj'- Biuru i z< 
joje. Jie susprogdino netoli 
M ai seilės uosto esančius ga
yox.110 rezervuarus ir juo už
degė. Taip pat jie nušutę ke 
’ s policininkus ! aryžiuje. l o 
licija nebuvo pasiruošiusi to
kius atentatus sukliudyti

— JT gencr finis k-e^r u» 
Dag riamirksjce d nuvyko į 
Amaną. Jordanijon. kur jis ’u 
rėš pasitarimus su karalium 
Husseinu. ir mėgus išspręsti 
Jordani os nepriklausomybės 
išlaikymo problemą Jis nore 
tų suda y ti sąlygas, kad an
glų kariuomenė galėtu pasi
traukti. o jos vieton apsaugai 
atvyktų JT daliniai Bet J or
dai.ijc s dabartinė vyriausybė 
bijosi, kad JT daliniai to už 
davinio nesugebės atlikti, ir 
nenorėtų, kad anglai, bent 
šiuo melu, pasitrauktų.

Daug Hammarškjoeldo pasi 
kalbėjimų turinys neskelbia 
ma spaudai. Sužinota tik, kad 
jis ruošiasi iš Amano skristi 
į Ženevą (Šveicarijoj, taškui 
į Kairo ir į , agda.a. U Poit- 
Saido pranešama kad JAV 
keletas karo laivų per Suezo 
kanalą plaukia į Raudonąją 
jura Manoma kad tie laivai 
plaukia Kinijos link. '

— Arkanas, JAV. Arkanse 
vėl iškilo klausimas dėl juo
dukų vaikų priėmimo į baltų 
jų mokyklas. Arkanso seime
lis priėmė vielinį įstatyme, 
kuris panaikina federaliru’s 
valdžios teismo įsakymą ji o 
dūkūs priimti į baltųjų moky 
kirs. Gubernatorius Faubus 
laikosi savo nesimaišymo lini 
jos, ir prezidentas Eisenhowe 
ris šiuo kartu neiodo tokio 
griežtumo, kaip pereitais me 
tais kada buvo pasiuntęs net 
kariūomenę, juodukus apsau 
goti.

Arkanso estado žmonės lai 
kosi tradicijų, ir nori prie jų 
pasilikti. Integracija esanti 
galima tik iš lėto visuomenę 
prie to perauklėjant, o ne 

jėga priverčiant. Tai laba* 
nemaloni problema amerikie
čiams.

— Frrz’'ija norėdama išlai 
kyti veikime gumos produktų 
indusujją, turi imponuoti iš 
užsienių 5000 tonų žalios gu 
mos. nes Amazonija reikalin
go kiekio latekso negali pris 
tatyti. . .

— das Cruze* mieste 
japonai stei.'ia automobiliams 
kibirkštinių «žvakių» fabriką, 
kuris galėsiąs aprūpinti visą 
Brazilijos rautui ų žvakių pa 
klausą.

— Iš Venuzuelos pranešama, 
I ad buvęs diktatorius Perez 
Jimenez su savo šalininkų bū . 
riu išplaukė laivu iš L ominiu 
konų respublikos ir nori išsi 
kėlęs į venuzuelos krantą pa 
daryti ten perversmą, ir paira 
ti valdžią į savo rankas

— Islandija paskelbė pra- 
plečianti savo pakrančių van 
< enis iki 12 jūros mylių aplink 
lala. Tuose 'andeuyse gausu 
silkių, ir papai tą naują pas
kelbimą. kitų kraštų laivai ne 
galėtų tuose Islandijos vande 
nysę silkių žvejoti

i as naujas potvarkis labai 
atsiliepti) j Anglijos jūrų žve 
.ybą ir sumažintų žuvingus 
lamienyno plotus. Todėl an
glai tokiam Islandijos terito 
riulimų vandfenų praplėtimui 
labai priešinasi. Bet Islandija 
yra labai svarbi sala šiaurės 
Atlanto gynybos sistemoje, ir 
bijomasi, kad ji nesumanytų 
išstoti iš Atlanto pakto Tuo 
tarpu rusai, kurie superka di
džiumą Islandijos pagautų žu 
vii, islandieč us remia ir smęr 
kia rvDglijos užsispyrimą prieš 
Islandijos interesus.

— Karščiai. Šiuo metu Bra 
zilijoje tęs asi dideli karščiai, 
ko kitais metsis šiuo laiku 
nėra buvę. Iš Rio de J neiro 
pranešama, kad tsn tempera
tūra pasiekė 35 laipsnius Cel 
sijaus šešėlyje Tokių karščiu 
rugpjūčio mėnesį būta tik 19 2 
metais, t y prieš £6 metus* 
Tų karščių priežastimi laiko
mas d.dėsnis saulės spindul a 
v mas kurį iššaukia saulėje 
vykstantys milžiniški spro
gimai.

— Sostinė iš Rio de Janeiro 
į naujai statomąją Brasilia 
būsianti perkelta S60 m. ba
landžio mėn. 21 d. Ten persi 
kelsianti vyriausyb'ė,’ parla
mentas ir diplomatinis korpu
sas. Jau eina traukiniai iki 
naujosios Brasilios.

JAUNIMO PARAMA

Moksleivių Ateitininkų Vai 
dybft iš jaunimo šventės t>el 
no paskyrė 3 Ooo cr. «Ateičiai», 
1.00® Kultūriniam Radio Pus
valandžiui, 500 «Mūsų Lietu
vai» (už auką dėkojam admi 
nistracija) ir. 500 kermošiui. 
Gražus jaunimo pavyzdys te- 
paskatina ir kitus.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO.

I Lietuvos nacionalinė 1 
M.Mažvydo bibliotekai
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Lietuviu Senoji Religija
ČIA SPAUSDINAME «EUROPOS LIETUVIO» STRAIPSNIO

VERTIMĄ

Šia antrašte didžiajame Va
tikano dienraštyje «L'Osserva 
tore Romano» šių metų gegu
žės 7 d. buvo išspausdintas 
Luigi Vannicelli straipsnis.

Lietuviai kartu su 17 šimt. 
pranykusiais Prūsais ir latviai 
sudaro indo europiečių baltų 
grupę Jų patys seniausieji ra 
šyti dokumentai yra iš 14 
šimt. Baltu lingvistinės for
mos yra ypač artimos sans
kritui — senųjų Indijos arijų 
kalbai Su kalbos senumu sie
tinas ir jų religijos ir apskri
tai visos jų civilizacijos senu 
mas Tai aiškinama tuo, kad 
lietuviai maždaug nuo , apie 
1800 m prieš Kristų iki ,12()0 
m. po Kristaus izoliuotai 
veno miškingose srityse tarp 
Baltijos pakrančių ir Volgos 
ir Okos upių aukituniuoso. 
Bet šiuo reikalu Pisani yra pa 
žymėjęs kad negalima kalbė
ti apie izoliaciją, nes baltai, 
kaip ir slavai, su kuriais jie 
sudaro plačią kaimyninę ling 
vistinę grupę bus gavę įta
kos ir iš artimųjų tautų. Ta
čiau kalbos sėmimo faktas ne 
paneigiamas, ir juo remdamie 
si mokslininkai lietuvių pagc- 
niškaiai religijai skiria dide
lę reikšmę, labai atsargiomis 
prielaidomis įžiūrėdami čia 
šaltini atpažinti indo-europie
čių pačių’seniausiu tikėjimų 
ir religiniu praktikų pagundą. 
Ta reikšmė turėtu uar pasi
daryti svaresnė, jei turėsime 
galvoje kad lietuviai tarp Eu 
ropos tautų paskutinieji, kurie 
priėmė krikščionybę Oficia
lioji jų atsivertimo data yra 
138 3 m, kai jų karalius Jogai 
la vedė kunigaikštytę Jadvy
ga uenkijos sosto naveidė 
toją, per kurią pasidaryda
mas Lenkijos karalium, paža
dėjo lietuvius atversti j KriKŠ- 
čionybę.

Taigi lietuviai atsiveri ta
da kai žydėjo humanizmas, 
kai akaruose buvo labai gar, 
binama senovė dėl to būtų 
lauktina objektyviu ir gausiu 
inf mutacijų apie jų pagoniš
kąją religiją. okslininKai ta 
čiau turėjo iškelti tai, kad gau 
šių informacijų buvo, pnrašy 
ta straipsnių apie šią religi
ją. bet trūksta objektyvum-», 
dėl to maža kas iki -šiol tėra 
visiškai tikra ir reikalinga dar 
rūpestingi! ir nlačiu_’kr'tiškų 
studijų tai religijai geriau pa
žinti panaudojant net ir lietu
vių folkloią tautosaką. \ ie
na priežasčių, kad dažnai te 
ko apsirikti, turėti nesusipra
timų dėl sauvališkai sukurtų 
dievybių ir sistemų., tai kaip 
pažymi Pisani, tas palinkimas 
surasti lietuvių romėnišką Olim 
pą (Olimpas — kalnas Graiki
joje senųjų graikų dievų gy
venamoji vieta; vert) Moder
niosios kritiškos'studijos apie 
lietuvių senąją, religiją dažnai 
maža ką teuuoda. yra pavir
šutiniškos. trūksta joms gero 
tyrinėjimu metodo, ir jose per 
daug pozityvistinės dvasios, 
kuri persmelkia tas studijas, 
nes pozityvinė dvasia negali 
būti dedama religinių reiški
nių pagrindu. Pavyzdžiui, vie 
nas lietuvių mokslininkas Ze
nonas Ivinskis leidosi pasu
kamas į klaidingą įsitikinimą 
kad senosios lietuvių religi
jos esmė buvo gamtos jėgų ir 
neaiškiai sudvasintų reiškinių 
garbinimas, tačiau jis neatsi
žvelgia į to kulto objektą, 
skirtingą būti nuo paties natū
ralaus reiškinio, į kurį rėmė
si tas kultas.

Pažvelkime į lietuvių seno
vės religiją apskritai. Aukš
čiausiąją Būtį, absoliutą, lietu 
viai va ;ino «Dievas», latviai

— «Deevs», senasis indo-eu
ropiečių žodis — «deiuos», iš 
jo lotynai ir kitos itališkos 
tautos vadina «Deus», arijai 
ir indo europiečių vakarinė 
grupė — «Devah».

Dievas buvo taip pat laiko
mas saulės tėvu, Dievo sūnų 
ir dukterų tėvu. Latviai jį va 
dino maloniniu vardu «Dee- 
vins» idievelis), o taip pat ir 
Diveriks (dievų karalius) Gie
dro dangaus Dievo priešingy
bė buvo «Perkūnas Perkūns»
— griaustinio dievas, kuris 
buvo, gal būt, ir priesaikų d ie 
vas. Lietuvių Perkūnui ir lat
vių Pehrkons atitiko slavų Pe
run — priesaikos ir. griausti
nio dievas, kuris-buvo lygia- 
greta statomas su Bog - aukš 
čiausiuoju Dievu. Taip pat ir 
Volos — naminių ir laukinių 
gyvulių dievas greičiausia, 
buvo paprastas jo sukeitimas 
Dangaus ir perkūnijos dievo 
paplitimas visoje indo-euro
piečių teritorijoje matyti jo 
buvimą senovės eroje ir jo a- 
tėjimą iš ano laiko. Taip sa
ko Schmidt, sekdamas L. von 
Schoeder stiprią palyginamą
ją studiją apie Àrische Reli
gion.

Pisani laiko Perkūną visų 
baltų aukščiausiuoju Dievu, 
prileidžia jo santyki su žai
bais ir saulės buvimu ir jos 
ėjimu; jis pažymi, kad dar ir 
šiandien jo vardas ir išvaiz
da tebėra gyva tautosakoje, 
kas keikiasi juo ar velniu. 
Aukščiau paminėtas lietuvis 
mokslininkas >vinskis, aprašęs 
saulės žaibų ir griaūstin u die 
Vaičius, prideda, kad Perkū
nas buvo vaizduojamas seniau 
siu kuris labai mėgo ugninių 
ratų vežimu važinėti dangu
mi rankoje laikydamas kirvi.

Šventais buvo laikomi šie 
gyvuliai: ožys, jautis.’ žirgas, 
gaidys, balandis ir žaltys. 
Jiems buvo šventi: ąžuolas, o 
taip pat, ■ manau, liepa, ior- 
mukšnis. eglė, klevas, jovaras. 
Ten pat buvo šventas miš^uo, 
kur būdavo atl ekamas Perku 
nui kultas, laukiant lietaus ar 
giedros Perkūnas dar buvo 
vadinamas? Aukštasis, Varpu- 
lis (vaisių nešąs), Buvo ir er 
kūno motina — «Perkūną re- 
te» kuri pagalpadavima. n”- 
prausia pavargusią ir dulkiną 
sauię. kuri segančią dieną pa 
sirodo labai švari ir sp.nuu- 
liuojanti Tai padavimas, ku
ris užtinkamas ir pass novės 
kiniečius turinčius dar ir lie
tuvių padavimą apie dangaus 
sudarymą iš perskilusio ak
mens

Ivinskis tvirtina, kad Perku 
nas buvo suprastas ry^’iim^u 
žemės suasmeninimu Tai bu
vo motina Žem’.vza ta prasme: 
Perkūnas apvaisino žemę, ku 
ri davė savo vaisius. Nehring 
savo «Studien zor ind » ger- 
manischen Kultur iifd Urbe - 
mat tai išveda iš fakto, jog 
Perkūnas turi tokio ryšio su 
balandžiu, kaip graikų religi
joje Dodone, Dzeusas su Dio
ne «in ieros gamos», kaip taip 
pat senovės slavų religijoje 
jų Perun turėjo už žmoną drėg 
ną žemę motiną — «mat syra 
zemlja». Dėl to jis priešingai 
negu Haggerty-Krappe. tvir 
tino, kad tas tikėjimas buvo ki 
lęs ne iš indo europiečių re
ligijos. bet Mažosios Azi os ir 
Egėjo religijų Įtakoj o indo
europiečių/Teligi ją perėjęs ta
da, kai lygias teises Įsigijo pa 
triarchatas ir matriarchatas. 
Šitai tvirtina ir Schmidt pa
taisydamas savo mokytoja T., 
von Schoeder Lietuviuose,< 
kaip ir kituose indo europie
čiuose buvo labai išsivystęs 
animizmas (pavadinimas kai
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Leonardas Andriekus

Gintarėlis
Nemoku verkti,
Negaliu rauuon —
. au siela kaip išsekus Įlanka, tuščia.
Tu už mane paverk,
Tu už mane raudok
Prie Baltijos, mažyti gintarėli, 
Į krantą išmestas nakčia.

Nūn tavo
Begirdi vienas Dievas,
Užmigdęs vėją bangą ir žvejus —
"I a v ę s i. e m y u jūra.
Manęs nemyli žemė —

' Apverk, apverk, mažyti gintarėli, 
Dalužę mūsų abiejų.

kurių primityvių žmonių tik 
jimo, kad taip pat ir negyvie 
ji daiktai turi sielą, kuri esaa 
ti jų veiksmų ir judėjimų pile 
žastis; vert.) Buvo tikimaj di 
Hnij skaičių dvasių, kurios Įta 
koja, daiktus ir veiksmus. Bu
vo* atskiros gerosios ir blogo
sios dvasios. Dvasios atski
riems vaidmenims, ežerams, 
ledynų atneštoms kalnu nuo
trupoms, kurios riogsojo 
nišos kurioje nors 1 etuv ško- 
je lygumoje kalvų. kalnelių 
dvasios, miškų jau aukščiau 
minėtų medžiu, šeimos židi
nio nelaimės, laimės Blogo- 
s;os dvasios kurios sukelda
vo žmonių ir gyvulių ligas, o 
taip pat gaisrų ir kitų nelai
mingų atsitikimų dvasios. T ie 
tuvių vietovardžiai, kurie šak 
nyje turi sakralinę «alk» reikš 
mę perduoda. muku, kalvųar 
šventų akmenų prisiminimą, 
kur, pagal liaudies tikėjimą, 
gyvendavo gerosios dvasios. 
Medairiė (nuo «medis») buvo 
girios dievaitė J. Lasicki sa
vo traktate davė 7J lietuvių 
dievaičių vardų. Jie surašyti 
pagal tas vietoves, kur, pagal 
liaudies tikėjimą, buvonasiro 
džiugios i blogosios dvasios ar
ba vaiduokliai. Nuo tų dvasių 

kurios, kaip buvo tikimi, gy
venančios no ž^me, reikia 
skirti mirusiųjų sielas, nps se 
novės lietuviai tvirtai tikėjo, 
tuo. kad po žmogaus mirties 
jo siela nemiršta.

Pereito šimtmečio romanti
kai istorikai, kaip Na 'hutas 
J. Basanavičius, J Šliūpas su 
darė senovės lietuvių religi
jos dievu Olimpą ir kunigų 
luomą, nadąlinta i laipsnius ir 
vadovaujamą vyriausiojo ku
nigo. vadinamo Krivių Krivai 
čiu. Ivinskis tvirtina, kad iki 
šiol trūksta tikrų duomenų 
gahit’nai išspręsti klausimui 
dėl kulto organizacijos ir ku 
nigų hierarchijos buvimo. Jis 
linksta ne’gti tokią hierarchi
ją, juo labiau, kad lietuvių ne 
turėta stabų, bet Fisani yra 
priešingos nuomonės, nes 
kunigų hierarchiją yra turė 
ję slavai, romėnai, senovės 
indai ir kiti

Ropuliąrios buvo metinės 
pavasario ir rudens šventės. 
Apie spalio mėnesio pabaigą 
buvo aukojama padėkos auka, 
ir tada aukotojas (ūkininkas), 
o po jo ir kiti dalyviai, susi
rinkę iš įvairių kaimų, lazdo
mis užmušdavo gyvulius, ku
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riuos paskui išsikepę suvalgy 
davo, išskyrus tuos gabalus, 
kurie buvo skirti dievaičiams 
ir pametami į visus keturis 
kaupus po stalu ir po suolais. 
Pavasario šventės, pagal Ivins 
kį, buvo skirtos saulės garbei, 
ir jų metų, kaip ir Žemės 
šventėse, buvo aukojami že
mės vaisiai ir gėrimai, atlie
kant bendras žemdirbių tau
toms panašių švenčių apeigas. 
Buvo aukojama gerosioms d va 
sioms. kad tos sutrukdytų blo 
gosioms kenkti žmonėms ir 
gyvuliams. Sekdavo žaidimai 
ir įvairių rūšių populiarūs pa 
silinksminimai, kurie dar tę
sėsi iki 16 šimt. pabaigos, 
1 anaši į šią lietuvių šventę 
turėjo būti ir prūsų balandžio 
23 (Šv. Jurgio) diena, skirta 
aukoti Pergrubiui ar Pergru- 
briui kuriam kunigas sakyda 
vo- «Ačiū tau. laukai ir sodai 
žaliuoja mišką ir pievom že
lia» Õ kai tikėta, kaip jau mi 
nėjom į Perkūno ir Žemynos 
(Žemės) santykį, turėjo taip 
pat būti suprantamas ir aukš 
čiausios Būties kultas

Šeimoje buvo atliekamas 
namų židinio dvasios ir žalčio 
-— laimės simbolio kultas, kaip 
pažymi Ivinskis Kiekvienas 
šeimos tėvas laikė namų kam 
pe savo žaltį, maitino jį aukų 
jo jam, šiene'' gulinčiam au 
kas T»m ’.iksais g\v nimo 
atvejais: vedybose, vaikams 
gimstant buvo aukojau os y pa 
t aukos. Buvn aukojama 
žirgų ėriukų, veršių, paršiukų 
dievaičiams, lauko šeiminin
kui, miško dievaitei ir kitoms 
aukščiau minėtosion s dva
sioms. Pavojaus metu ger i 
ženklu buvo laikoma- gaidžiu 
giedojimas, jaučio mauroji
mas. ožio bliovimas. Geros 
laimės ženklas buvo šermukš 
nio ar/da. Tai, tur būt išvesti 
na iš to, kad šermukšnis, kaip 
aukščiau sakyta, buvo skirtai 
Perk ui. Iš gilesnės lygina
mosios StUdljOS, g..l bul. pa, 
aiškės, kad gausūs du-valčiai 
ir jiems skirtasis kultas su- 
prà-tinas daug au kaip aukš
čiausios ■ uties s-mbolizavi 
im s, o ne animizmas.

Iki 16 šimt. lietuviai išlaikė 
paprotį išnešti ir ant savo i 
Tusiųjų kapų palikti maisto, 
kaip auką, tikėdami, kad na'; 
ties metu ateis jų artimųjų 
sielos ir pąsitiprins. lai dary 
davo mirimo metinėse», lapkri 
čio pirmosiomis dienomis te i 
pat paruoštoje lapinė e lietu 
viai naudojo ir mirusiųjų de
ginimą, Kartu suueg.iiu «..iii»ir 
mirusiojo asmeniškus daiktus. 
Pavyzdžiui, laidojant Gedimi
ną mirusi 1314 m, ir Algirdą, 
mirusi 1377 m . su lavonais bu 
vo sudeginti kartu ir jų žirgai, 
medžiokliniai sakalai iršunes 
M Tusiųjų kultas paliko daug 
pėdsakų liaudies papročiuose, 
kaip ir kiti senovines religi
jos papročiai paliko savo pė
dsakus tautosakoje. Pavyz
džiui, lietuviu namu stogu tim 
panuose užtinkame medyje 
išpiaustytą saulę tekinį, menu 
IĮ. gėles, paukščius ar žirge
lių galvas, anksčiau skinas 
saugoti namams nuo blogųjų 
dvasių ir blogų jėgų.

Lietuviai taip pat turėjo są 
vų burtų, žyniavimą prietarų. 
Nežinome, kiek tai susiję su 
jų religiniu gyvenimu -p r e n 
džiaut iš visko apskritai, gali 
ma pasakyti kad lietuviu rau 
tos būta labai religingos Jei 
vėlinosi atsiversti į krikščio- 
nybė, tai dėl savo to narsumo 
ginant nepriklausomybę, ku
rios ir šiandieną gyvai trokšta, 
dejuodama jo rusų agresorių 
ir valdovu bedieviškojo komu 
nizmo kietu ir nepakeliamu 
jungui.
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siūlomo

Casimiro Ambrozevicius
PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÊ, 1652,

'Lietuvos Gyventoju Žudymu Byloje 
į Prokurores Reikalauja Bausmių 
; IT Gyvos Galvos

Keturiems kaltinamjeriems, jų tarpe Lukiui - Jakiui,
j aukščiausios bammė&, Teitiems rtu r 3 15 metų. Iš Kanad 
■t krido svarbi liudininkė lietuvė. - «Čia ne politinė, o 
į kriminafinė byia», sakd"prokuroras.

civilizuotuose ' kraštuose 
žmogžudystę skiriamos aukš- 
čia’hsioš bausmės. Prokurorų 
nuomone, byla turėtų ir pas 
kutiniam vokiečiui atidaryti 
akis, kas buvo tie, kurie vai 
dė nacionalsocialistų režimo 
metu.

gryna m

(Elta) Lietuvos' 'gyventòjų 
.masinio žudymo byloje Ulme 
rugpjūčio 1 ir 2 dienomis kai 
bėjo du prokurorai, kurie pa 

? dalintomis rolėmis " nušvietė 
■1941 metų įvykius Lietuvos pa 
s enyje ir apibūdino kiekvie
no kaltinamojo veiksmus ir 
kaltę, vyr. prokuroras Schuele 
galutinėje išvadoje reikalavo 
skirti tokias bausmes:

Buv. Tilžės gestapo vedėjui 
Fans Joacnim Boehme,- buv- 
Tilžės SD baro viršininkui 
Weri.er Hersmann, buv. Klai
pėdos policijos direktoriui Ber 
nhiird Fischer- Schweder ir 
buv Kretingos poli ujos parei 
gūnui Pranui Lukiui - Jakiui - 
visiems iki gyv. gal Prokuratū 
ra juos laiko kaltais dalyva-

' — (E) Kinų, ir teatrų lanky 
tojų skaičius. Lietuvos Statis 
tisos valdybos duomenimis, 
Lietuvos kinus per pirmąjį 
1958 m pusrhetį aplankė 12 
milijonų suaugusiųjų ir vaiku. 
Visus teatrus per' pusmetį 
aplankė'17S.000 žiūrovų. ■ Pir 
mame pusmetyje atidaryti 25 
nauji kinai.

Liudininkės Onos Šinkų n ene 
parody .n ai 

... ; . : y-. - /
iš bylos: eigos dar papildy 

tina štai kas:
Į bylos galą prokuratūra 

teismui pristatė dar kelis svar 
bius liudininkus Jų tarpe Ka 
nadoje (Montreale) gyvančią 
lie uvę Oną Šinkūnienę (41 
mt.). kuri parodė, kad kaltina 
masis Pranas Plikys - Jakys 

vus nužudyme: Eoehme 5M8S 1942 m. rugsėjo mėnesį nužu- 
atvejais Hersmann 1.71. Fis
cher Schweder 7/2, Lukys- 
Jakys 818 atvejais. Siūloma 
jiems atimti pilietines teises 
visam amžiui z

Kitiems kaltinamiesiems pa 
i iūlytos tokios bausmės: Buv. 
] riminalinės policijos komisą 
rui Tilžėje, Werner Kreuz- 
mann 15 metų s d kai. ir 10 
mt >ų atimti pilietines teises. 
Jis buvęs artimiausias Loeh- 
mės bendrininkas organizuo
jant masinius žudymus Buv 
gestapo komisarui Wilm Har 
ms 10 metų, atimant pilietines 
lai p pat 10 metų. Bausmę 
i velninanti aplinkybė esanti 
ta, kad jis vienu atveju (Butą 
Įiuosei atsisakęs šaudyti su
imtas moteris. Buv Krimin. 
pol. asistentui Franz Behrendt
10 metų, atimant pilietines tei 
i es lo meni. Buv. Smalininkų 
pasienio policijos vedėjui Ger 
hard Carsten 8 metus, ati
mant pilietines teises o me
tams Buv. ŠO skyriaus vedė 
jus Edwin Saku.h 7 metus, 
atimant teises 7 metams. 
Buv. policijos vyr. Įeit Wer
ner Sc’imidt-Hammer 3 metus. 
Jie visi daugiau ar mažiau 
dalyvavo Lietuvos gyventojų 
masinių žudymo organizavime 
ir vykdyme Tačiau anot pro 
kuroro tik vienas vienintelis
11 -o teisme rodęs tikrą atgai 
lą (Schmidt Hammer) Jie. da 
lirai dar ir šiandien tebesą 
įsitikinę naciai.

t rokurorai savo kalbose davę 
plačia įvykiu santrauka, api
būdindami žudymus Palango 
jė, Kretingoje, Gargžduose, 
Vevfržėnuose, Tauragėje, Jur 
barke. Virbalyje, Batakiuose 
ir kitur. Ypač pabrėžė žudikų 
žiaurumą naikinant net 
ris ir vaikus.

Čia turima reikalo su sun
kiais kriminaliniais, ne 
iriais nusikaltimais. Planingas 
masinis žudymas, laužant vi 
sus teisės pagrindus, negalįs 
būti pateisintas ir kuriais 
no: s fiurerio ar kitais įsaky
mais Joks fiurerio įsakymai 
negali neteisingumus smurtą, 
terorą padaryti leiseuus ak

dęs kalinamą Kretingoje jos 
seserį. Jos sesers nužudyme s 
jai buvęs patvirtintas Kretin
gos gyventojų ir rūkio/tarny 
bmio Įpėdinio, f ūky s žiauriai 
elgęsis su kaliniais Kretihgo 
je ir suimtas moteris prieš jų 
nužudymą dar i šp ri e va r ta u d a - 
vęs kaltinamasis ukysį thos 
parodymus nereagavo.

Tilžė! gestapas jau prieš k'ią 
kankindavo lietuvius ir kHif.-

Atvvi-n i teismą s-ivo noru, 
iš anksto nekviestas liudinin
kas Hermann Raeder. buv. S 
D 'saugumo tarnybos) parei
gūnas. Nusikreipęs i kaltina
muosius jis tarė: «Tie nonai 
mane pažįsta ir aš juos pa-, 
žįstu». J's paliudi o (kaip prieš 
tai liudin'nkas Gehi ke) apie 
masinius moterų ir vaikų šau 
dymus Šilutės apskrityje (Ku- 
lėšų apylinkėje). To liudinin
ko 
pas 
ves 

ar

Vincas Jonikas

Par niekad neregėta 
Žemelė tain graži. 
Vaje, kad nereikėtų 
Palikt jos, dievaži...

Nekrėsk, berželi, rasą 
Ant lūpų degančią.
Migla, paskleisk! kasą 
Ant virpančių pečių!

Kodėl tokie graudingi 
Lakštingalų balsai?
Kadais pas upės vingį 
Jų neatsiklausei.

mote

politi

parodymais '! ilžės gesta- 
jau pr eš kara kankinda- 
lietuvius, zydus, lenkus, 
buvę kasdieninis reiški

nys. Jis (Raedfr iš gestapo 
tarnybos išėjęs 1941 metais, 
negalėdamas visa tai pakęsti, 
kas ten vykdavo.

Liudininkas Raederšiek tiek 
aiškumo įnešė į klausima, ko
dėl Ulmo kalėjime nusižudė 
krimin polici jos komisaras G e 
nath buv. Tilžės gestapo pa
reigūnas Genath teisme po 
priesaika buvo paliudijęs kad 
jis žudymuose nedalyvavo. 
Bet Raederio parodymu, jo ko 
lega Genath jam pats pasisa
kęs. kad kartą viena moterį, 
trijų vaikų motina, iš Klaipė
dos krašto pervedęs į Lietu
vos pusę ir ten kartu su vai
kais sušaudęs.

Liudininkas Alfonsas Ūselis 
(gyv. New Yorke), kurį laiką 
buvęs Veviržėnų burmistru, 
paliudijo, kad sušaudžius mi
estelio žydus vyrus, vietos 
klebonas stengėsi nuo sunai
kinimo išgelbėti nors moteris 
ir vaikus Greitomis apkrikš
tijo 120 žydų tačiau tai nieko 
nepadėję, jie visvien buvo su 
šaudyti.

smuikuok dirvc no žioge, 
Nors muzil a menka !
O kur gi. siaige, sliuogi 
Atvėsusią ranka?

Mėnuli nekeliauki. 
Pabūk nakties take! 
Kranklys išlesti laukia 
Man gęstančias akis.

Kažkur sirenos gaudžia, 
Draugus į ugnį ves, — 
Kodėl žemelė glaudžia 
Jaunystę prie savęs?

1944. VIII. Ii

Vienas paskutiniausių liūdi 
ninku buvo Alfred Krumbach, 
buv. Tilžės gestapo komisa
ras Jis neseniai suimtas Dort- 
munde, nes pats įtariamas da 
lyvavęs Lietuvos gyventojų 
žudymuose Jo byla eis vėliau, 
galbūt bus įjungta į Bielefel- 
de ruošiamą panašią bylą. 
Krumbach policijoje tarnavo 
nuo 1935 metų. 1940 metais

tais. Net vokiečių kurinio 
baudžiamojo kodekso 47 strai 
psnyie pasakyta, kad joks pa 
valdinys nepriy.alo pildyti sa 
vo viršininko įsakymo, jei tas 
įsakymas yra aiškiai nusikals 
tamojo pobūdžio. Kai gkurie 
kaltinamieji patys veržte ver 
žėsi tokius masinius žudy mus 
vykdyti. Žinoma, patys vyriau 
šieji kaltininkai būvog hitleri
nės sistemos vadai, kurie bu 
vo nusprendę išnaikinti tam 
tikrų tautų sluoksnius, neatsi 
žvelgiant nei į žmoniškumą, 
nei į teisėtumą. Bet visuose

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos <

Radin Nove de Julho, kiekviena sekmadieni nuo 
18,00 ligi 18:30 vaj., bengi 540 klę.

Lietuviškas žodis radio bangomiè tol bus girdimas. Kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na- 
r-feims asmeniška? arba siunčiant per $01$ ko.
misijos iždininko ft. Petro Šimonio, ar kUn P R&gatine

ko vardu šiuo adresu: eatsea postal 41íé. Šūo Paulo.

— (E) 1.200.000 ha. ariamos 
žemės Lietuvoje periodiškai 
būna šlapios. Hidrotechnikos 
ir melioracijos institute stęn 
giamąsi■ atidaryti planus tiems 
didžiuliams laukams nusausiu 
ti Nors drenavimo daubai kas 
met plečiami, vis dėlto dar 
ilgai truktų, kol visi plotai 
bus nusausinti. Todėl planuo 
jama artimiausiais metais kas 
ti priovius - rinktuvus. Paga
mintas specialus įrankis: grio 
vakasė - vagotuvas Trakto
riaus traukiama ji per valan 
dą gali iškasti apie 800 metrų 
griovio. Nusausinimas šitokiu 
būdu kaštuoją- apie 120 rublių 
hektarui Nusausinimo^dėka 
iš hfktaro esą gaunama 3 
centneriai grūdų daugiau.

- (E) Vilniaus miversiteto 
«Mokslo darbai». Neseniai išė 
jo is spaudos XV I tomas skil
tas temai: «Medicinos mokslų 
istorijos ietuvoje klausimai». 
Pakeikiama tais klausimais 
daug medžiagos kurios dalis, 
žinoma, ne be tendencijos.

-(E) Briedžiai Žemaitijoje esą 
pasidarę labai jaukūs, kartais 
net per kaimus peržygiuoja, 
eidami iš vieno miško į kitą. 
Ties Laukuva. Tverais, Rietą 
vu, siekiant apsaugoti nyks 
tančius žvėris ir paukščius, 
sudaryti dideli draustinių gi
rių plotai Neblaškomi ii* ne
naikinami čia veisiasi retieji 
miško gyventojai

— 'E) Mmeralinis vanduo 
«Druskininkai šiais metais pra 
dėtas vė eksploatuoti plates 
niu mastu Pirmoji mineralinio 
vandens par ija su etike e 
«Druskininkai» išleista rugpiū 
čio mėnesį. Birštono ša tinio 
■>-”7 dim « Vytautas» jau iš se
niau skleidžiamas netik Lietu 
voje, bet ir už jos ribų.

— 'E) Kairiajame Nemuno 
krante ties Kaino hidroelek- 
tinės statyba bus kasamas 
tunelis.

— (E) Patobulinta mašina 
raštams akliesiems spausdinti. 
Ją sukūrė Kauno «Pergalės» 
turbinų gamyklos inž. Jonas

b rvęs perkeltas į Tilžės ges
tapo komisariatą ir ten buvęs 
referentu Lietuvos reikalams. 
1941 metų gale perkeltas į Eit 
kūnų policijos komisariatą, ku 
rio pareigūnai buvo kaltinami
pasisavinę Lietuvos sušaudy
tųjų gyventojų brangenybes. 
Krumbach dalyvavęs masiniuo 
se žudymuose Kretingoje, Pa
langoje. Jurbarke, Virbalyje. 
Palangoje jis padaręs ir kele
tą foto nuotraukų kaip žmo
nės buvõ šaudomi, tačiau kal
tinamasis Boehme, jo šefas, 
nuotraukas vėliau pasiėmęs 
gestapo' archyvui.

Kaltinamųjų gynėjų kalbos 
prasidėjo rugpjūčio 11 d, Teis 
mo sprendimo laukiama tik 
antroje rugpiūčio mėnesio pu
sėje.

Bareika. Taja mašina galima 
atspausdinti per minutę 60 
puslapių, tekstą akliesiems. 
Galima spausdinti įvairiomis 
kalbomis, tarptautine Braillės 
šrifto sistema. Lietuvos aklų
jų draugija numato išleisti mė 
nesipį žurnalą akliesiems.

— (EI 70 dalgių ir tik 2 
arklinės kertamosios buvo pa 
rpurintp rugiapjūtei Nemenči 
nes rajono «Lenino keliu» ko 
liKyje. Tai ir visa «pažangi 
techniką»: Kolūkyje būta'580 
ha grūdinių kultūrų, tame ta ’ 
pe 300 ha rugių.

— (E) T ietuvėję ruošia sav 
noriškus parašiutininkus Ta 
vykdo .«Laisvanoriška draugiu 
armijai, aviacijai ir laivynui 
remti», kurios respublikinio 
l<om lėto, plenumas įvyko He
ros paskutinę dieną Miniu je. 
Draugijų ruošia ir įvairius 
technikus karo reikalams, 
skleidžia karinę propagandą r 
pan. Visoje Lietuvoje veikia 
skyriai.

PAIEŠKOMI:
1. Pikelio Grigorijaus g 

minės,
2. Laibak - Pabiržytė Mil 

liną,
' 3.

4.
5.
6

,7.
zimie'd, gimęs l9S0m. 
zilijoj,

8. (Hunter Janz g. 1932 m., 
Jocys Ket as, gimęs 28- 

9 1923 m.,
lo Jusinaitė veronika, gim. 

1907 m ,'

Baibak Justinas, 
Žakevičius Antanas, 
Žakevičius Juoz s, 
Žakevičius Bronius, 
Lauien Anton, sūnus h

Bra

11. Krikštą Aloyzas, gimęs 
19 7m. Lietuvoje.

12. Kurklietis Wytol, gim
19 7 m..

13.
14.
15.
16.

m.
17.

Koch Paul
Koch Helene.
Koerner Kurt,
Kiuster Marta, gim. 1889

Kasiulis Anna, g. 1929 m., 
Kasiulis Georg, g 1922 m., 
Klew Z ana,
Kremer J< hann, gin 

m .
Kuzmarskis Pranas, gim. 
Kalvelienė Berta, gim.

19.
20.

19 1
21.
22.

1903 m..
23 Klipscht Steponas, gim., 

1902 m..
24. Krause Eva, g. 1S89 m.f
25. Kybartienė Ona, d. Jono» 

gim. 1816 m,
26. Kybartaitė Marija, d.

Antano, gim. 1907_m,
27

1922
28.

1922
29.
30.
31.

kūtė), gim 1924 m.,
32.

1908
33.
84.

Kybartaitė Regina, gim, 
m,
Kaciulienė Bronė, gim. 

m ,
Kuknat Berta, 
Kiršinąs Leonas.
Liurkevičienė Jadze(Jon

Martišius Juozas, gir 
m ,
Maskolius Kurt Hans.
Maskolienė Meta ir

35. Mačiulis Jonas, giro 
1913 m.

Ieškomieji arba ap: 
juos žinantieji, prašomi ats 
liepti-. CONSULADO da LITUA 
Nl A Rua Dom José de Barros, 
168 - 5 o andar, Caixa postal' 
7249. São Paulo - Brasil.

— Paieškomas Norikus Fe
liksas sūnus Mykolo, apie 5G 
mt. amžiaus. Paieško sesuo 
Jadzė ir joos duktė Alma Či- 
birkaitė, atsiliepti Casemiro 
Bacevičius, Tel. 97-107 - 97- 
108 - Caixa postai 371 - S. Paule
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«JAUNYSTES AIDAS»

<M. L.» skyrias jaunimui. , ;

Redaguoja Redakcinė Komisija:
Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navickas,.

Leonardas Mitruiie ir Algis Žibąs

Raštus siųsti — «Jaunystė» Aidui»,

Caixa Postai 4*118

São Paulo. i

iokytoja Elvyra K Ičiauskai- 
\ ateitininkų choro «Šatrija» 
odovė, savo nuoširdžiu ir 
tvermingu darbu daug prisi 
ėjusi prie jaunimo šventės 
isisekimõ.

I MES BÚ51M- REIKALINGI 
TĖVŲ ŽEMEI LIETUVAI

(Genovaitės Svinkūnaitės žo 
dis jaunimo šve tėję)

V Anastazijaus mergaičių 
ateitininkių vardu sveikinu vi 
sus čia susirinkusius ir linkiu, 
kad ši tradicinė Jaunimo Šven 
tė dar daugiau sustiprintų mū 
s : visų bendrus dvasinius ry
čius jungdama kilniam dar
bui lietuvybės išlaikymui ir 
jos ugdymui

Ateis diena kada ir mes bū 
sime reikalingi tėvų žemei i ie 
tuvai. savo mokslu, savo ži
niomis ar darbu, o mums ta
da nebus gėda pasirodyti kad 
esame apsišarvavę pilnu lie- 
uvybės supratimu ir tėvukai 
_os žinojimu Todėl daugiau 
darbo, daugiau drąsos ir dau 
giau išd durno kad esame gar 
bingos lietuvių tautos vaikai!

TAPOME STIPRESNI IR PA- 
J s. G ESN I

(Bom Retiro Lietuviškos mo 
kyklos atstovas Pranas Blaže
vičius jaunimo šventės aga- 
pėje pasveikinęs šventės ren
gėjus ir visą jaunimą toliau 
taip kalbėjo:)

Tos kelios iškilmingos va
landos, praleistos šventėje, 
mus nuteikė gražia lietuviška 
crikščion ška nuotaiką. Tapo- 

) stipresni ir pajėgesni d va 
oje. Dabar bus mums labiau 

rantami. artimesni mūsų 
'ėlių pasakojimai, apie di-

«Juk Joninių naktis pilna kupoliatis žiedų» Scena iš H. Mošinskienės piesės «Joninių 
Ugnys»- antrojo veiksmo.

Jaunieji ateitininkai su savo taip pat jaunu tautinių šokių 
mokytoju Edmundu Zalandtusku.

f

O j<kcs>< xirwix ><s»o«sb>( xob&x )-«qe>< >««□£>< >«bbs> c

džiuosius atlaidus Šiluvoje, Ty 
tuvėnuose apie vainikuotas 
Sekminių šventes gražiausiu 
lietuviško pavasario metu.

Šitos amžinos vasaros pa
dangėse simboliškai kartoja
me mūsų tėvų gimtinės pa pro 
čius sekdami Didžiojo Lietu 
vos Dainiau paraginimą: 
. .Ginkime kalbą, žemę būdą! 
Stokim j kovą kaip milžinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių gema šimtai.

P.RMYN Į DALBA, PIT V! Y J
Į SUS PRAT.MĄ

(V. Anastazijos atstovės Gra 
žinos Kuhiliūnaitės žodis jau 
nimo šventėje)

Šiandien susirinkome į Vila 
Selinu atšvęsti savo šventės, 
sustiprėti dvasioje, pasisemti 
daugiau jėgų sustiprinti nėr 
metus galbūt šiek tiek prige 
susią lietuvišką nuotaiką, ži
noma. ir pasidžiaugiant savo 
pavasariška jaunyste

Gyvename krašte, kur mums’ 
niekas neg na kalbėti ir gal 
voti lietuviškai dainuoti gra 
žias mūsų dainas lietuviškai 
deklamuoti ir melstis.

Bet, ar mes visas tas gali
mybes išnaudojame ir įverti
name? Ar įvertiname savo 
laisvę? Ar atjaučiame mūsų 
brolių ir sesių Sibire ir Lietu 
voje vargus ir sunkią dalią. ? 
Kas drįstu už mus atsakyti 
vienu galingu «taip»???

Dažnai mes nesugebame ar 
nenorime šių laisvių išnauuo- 
ti sunkiai suprantame dabar 
tinę Lietuvos pad tį ir puma 
žu tolstame nuo savo tautos 
kamieno t

Todėl, aš linkiu, kad visas 
S aulo jaunimas gerai š- 
mastytų šventės proga iškel
tas mintis. Ir k'i kitais me
tai» vėl susirinksim į jaunimo 
šventę, galėtume nuoširdžiai 
kalbėti lietuvišką «credo» kad 
kiekvienas jaustųsi esąs susi 
pratęs lietuvis-vė ai didelis 
bet garbingas uždavinys šiems 
mūsų jaunatvės metams. Tad 
pirmyn j darbą, pirmyn j su
sipratimą, nes lietuviais esą 
me gimę, lietu iais turime ir 
būt.

— LUITAS KU S*iš 
Fetiro «J.A» Red a k c jai at
siuntė laišką kuriame ra'»: 
Turėjome progos pajusti kai 
1'eTivių kolonija ir svetimam 
krašte, nežiūrint jau daugpra 
bėgusių metų, išlaiko lietuvis 
kus vaišingumo papročius, a- 
pie kuriuos buvome girdėję 
iš savo tėvų. Kai zeliniečiai 
tą didelį i jaunimo šventę su 
plaukusį būrį išsidalino į s i 
vo namus ir mus priėmė ir 
vaišino, kaip tikriausius savo 
gimines, tai nevienam priiiū 
ko žodžiu už šį nuoširdų vai 
šingumą padėkoti, todėl dabar 
Bnmre^rioõi1! r visų kurie 
tam pritaria, siunčiu nuošir
džią padėką Zelimečiams bu 
grįžome iš Zelinos, kaip kita

Šaunus Jau įimas iš Bom Ret.ro Jaunimo švenceje pa
šokęs «Kalveų» ir «Suktinį» Pirmas iš kairės paskutinėje ei 
Įėję (su armonika) uolus Bomretiriečių pirmininkas siud Vy 
tautas jVLkalkena . k.tam krašte Pranas Blaževičius kalbėjęs 
agapėš metu vidų y e antroji iš dešinės Žauetė Petnyce, šven 
tėj parodžiusi neabejotiną deklamatorės talentą, svetimam 
krašte augusio jaunimo tarpe žodinis menas nėra populiam s 
užtai yra didelio dėmesio vertos mok St Remenčiaus pas
tangos deklamavimį vėl grąž nti į jaunimo programas Apa
čioj viduryje garsusis Luizas, kartas nuo karto alsiu ėiąs ži
nių «J .», jo dešine, Klasės seniūnė Monika Bagdžiūte

Bomretiriečių dainas, Kurias jie darniai įpynė į jau limo 
šventės programą par. ošė to-, mokyklos mokytojas L.ūdas 
Ralickas kitos prog amos pamėgimu rūpinosi mokt. St. 
Remenčius
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dos mūsų tėvai iš atlaidų, sa 
vo artim jų pavaiši* t< ir nago 
doti Tikimės kai Zelini čiai 
atvyks pas mus jiems pana 
šių būdu galėsią «atkeršyti».

— Parque das Nações lietų 
viškas jaunimas dėko a užtai 
ką pasirengti j unimo šventės 
' rogramai p makt. St Jure 
vičiui ir Giedrei Valeikaitei, 
už juostų paskolinimą Dėdei 
Juozui ir p Vinkšnaitienei.

JAUN.MO DĖMESIUI

Rugpjūčio 31 dieną 3 vai. p. 
p. vila Zelinos Klebonijoje 
šaukiamas Jaunimo atstovų 
posėdis. Posėdyje bus baigia 
ma jaunimo šventės ninigine 
apyskaita ir svarstomi «Jau 
nystės Aido» reikalai Kiekvie 
na apylinkė prašoma iš anks 
to numatyti savo atstovą į «Jau 
nystės Aido» redakcinę komi 
siją. Posėdyje taip pat kvie
čiami dalyvauti jaunimo vado 
vai ir redakcijos nariai.

— Praėjusį sekmadienį įvy 
ko ateitininkų susirinkimas 
skirtas šv Kazimierui pami
nėti. Susirinkimą pravedė an
trasis vyresniųjų mergaičių , 
būrelis vadovaujamas p H. Mo 
šinskienės.

Po susirinkimo įvyko šo
kiai, kurių metu ateitininkai 
atsisveikino su savo j Ameri
ka išvykstančiu nariu Eugeni 
ju Ivanausku.

— Moksleiviai ateitininkai 
dalyvaus su šokiais L. S. Bra 
zilijoje' vakaro programoje 
rugsėjo 13 d.

KAD LIETUVIŠK\ DVASIA 
K-ESTĖTŲ IR AUGTŲ.

(B. Retiro j iuni no p r n ko/.
M kilkėno žodis J.Š )

Gerbiamas šios šventės \a 
dove malonūs šventės daly
viai

ietuviškos mokyklos Eom 
Ret re vardu tenka man m< lo 
ni pareiga pasveikinti Gerlia 
mą tos šventės organizatorių, 
vadovą ir mūsų mokyklos dva 
sinį g obėją kun Juozą Šeš 
kevič.ų, kuris nenuilstamai 
aukojasi lietuvi į jaunimui na 
sigailėdamas nė sveikatos n’J 
lėšų, kad tik jis gyvuotų, ne 
nutautėtų lietuviška dvasia 
klestėtų ir augtų. Su pakelta 
džiaugsmo širdim sveikinu S. 
Paulo lietuvišką jaunimą, ku
ris į savo didelę ir gražią pro 
gr imą įtalpino ir mūsų kukl ą 
programėlę ir tuo bendromis 
jėgomis visas jaunimas apvai 
nikavo Gerbiami kun Juozo 
Šeškevičiaus gražias pastan
gas.

Mes linkime šventės vado
vui nepalūžti užsibrėžtuose 
darbuose ir pageidaujame,ka 1 
ateinančiais metais Jaunimo 
Šventė būtų dar gausingesnė, 
kad šioje salėje netilptų, bet 
švęstume Pacaembu stadione.

it , .

— Tautų Parke du kartu 
savaitėje vyksta choro repe
ticijos, j chorą įsitraukė daug 
naujų jaunų choristų Chorui 
vadovauja Albinas Budrevi- 
čius.

Parkiečiai pažadėjo sàvo 
talką «Gintaro vakarui.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe-
' s cialistas.

■' ■' i - . . . ■ ■■ ' *

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje. Avenida Zelina. 752
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«TĖVYNĖS GARSAI»
VlENlN'lELk LiE'lUVlSKOs MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pau.o PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m. '

SEKMADIENIAIS

L Nuo 10:15 iki 10:30 Lietuva r lietuviai
II. Nuo 10:30 iki 11:00 Lietus ka Muzika Plokštelėmis, |

III. Speciali “Caie Seleto” progiama visiems!
PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS |

Atsiųskite du tuščiu “Cife Seleto” vi ku Į C pešta! 403, | 
ir gante užsakyti kokių Ck norite ploušieię! Mes Jums | 
veltui pagrosime! *

Pii niame komercinius skelbimus n- pasveikinimus su | 
plokštelėmis!

'’itdovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa P0-1..1 Paulo

Galima gauti naujų lietuvišku plokštelių!

h g sa & a é h h m i®: s ® :c a ei e® ®
« Çasa Sorindgs Šia. |

Dabar ptįduodame: Siuvamas «Singer», mašinas,
P J paskutinio modelio teb vizijos a | šratus «Invictus», ■

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. !&■& &ŠS
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

i <išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- • LJ r ' f'
t J nius Įtaisymus ir Įvairių daiktų dovanoms ir t. t. i ■ 
MS»

PRAÇA SAO JOSE DO > CAM CS. 1 v. ZELINA 
gg SÃO PAULO —Telefone 63 5915 |Ū

Ponto Final do Onil us V. / elina, n.n 93
M Pastaba: Taisome radijo aparatus, SM

Darbas g< rantuotas. BU
Ü M
■cHMninBnRiaiBR bbkhi is
DM BSvI' ailllliMDilUil rt»KH IIIKIIulUIMII Ill'll' lib III III fll'in III ill Hi fill <rti 'll) ,Drill Illi Uli dll 'in till III Illi «I» Illi IltlllKHIi ill =

■ ESCRiTORiO CONTÁBIL«V.ZELINA..
: IRMÃOS BAUŽYS
Ė Registrado no C R. C. »ob o n c 55'

1 Pęa. S. José Campos, SS/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
* Telefone 63-6OO5g _—:-------- --
I Aberturas de firmas 
š Encerramentos de firmas
I Transferencias de firmas,
I Contraí, na Junta Comercial
« Discai. na Junta Comercial
I Escritas Fiscais
f Escritas Comerciais
« HORÁRIO das

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
/Vivarás diversos 
Seguros de Fogo *• 
Seguros de acidentes 

às 19 horas.
s
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MŪSŲ LIETUVA. pus. ,5

I . :
Pirkimas pirkimui nelygus

Reikia žinoti kur pirkti. 
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIŠ & JAKUTIS L.TDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Kiekvieną sekmadienj pne 
bažnyčios pas spaudos platic 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bej 
laikraščių.

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtu h'etuviškojii uryven? 
mo veidrodis9

Bendra darbia u k joj»'.
1 pranešdamas v'sas naujienai 

iš savo apv linkės, miesto a\ 
in t e rf oro.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229 
. Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

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

Nanqee - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A
KB

I KM A ©/ € A R KIIK IK I ~ ™

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
rieloiies: 51-4019 ® 51-2223

I inooya xanauo yra senai žinomas gėrimas, 
tūrio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažiaę. Pabandykite, 
jsiiikinkiie u- visauor naudokite!

Caixa Postal 3967 SÃO PA U.L O

DideLs pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDR'1' vyriškų rūbų

j.! u vyri, ©j e IL A U Į5<D
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

' Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama-ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kai»» 
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AV. ZELINA, 706 — CAIXA POSTAL, 371 — SÀO PAULO

SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį (t. y. rugpiū- 

čio 31d) 3 vai. p p Mokos 
lietuvių mokykloje, rua Litua 
nia 67. šaukiamas L S. Brazi 
lijoje visuotinas narių susirin 
kimas Bus švaistomi labai 
• varbūs sąjungos reikalai. 
Nesusirinkus kvorumui už 
pusės valandos t y 15 vai. 
30 min šaukiamas antras susi 
rinkimas, kuris laikomas tei
sėtu bet kuriam narių skai
čiui dalyvaujant.

Valdyba.

> MISIJŲ UŽBAIGA

Praėjusį sekmadienį Vi’a 
Zelinoje buvo labai iškilmin
gai užbaigtos dvi savaites tru 
ku ios jubilie.iaės misij< s 
Per sumą buvo bendra šeimų 
komunija, visa bažnyčia arti
nosi prie Dievo stalo. Vakare 
žmonių susirinko dar daugiau, 
buvo atnaujinti Krikšto paža
dai ir suteikti misijų atlaidai. 
Platesnį misijų aprašymą duo 
sime sekančiam numeryje.

KARDINOLO MIŠ 03

27 rugpjūčio Seserų Pran- 
čiškiečiu dvidešimties metų 
darbo Brazili joje proga J Km. 
São aulo kardinolas Motta, 
Vila Žolinos Bažnyčioje cele- 
bravo šv Minias, r amaldose 
dalyvavo Prel K Miliauskas, 
daug kunigų, seserys, moky 

Dr. AYRTON LORENA I
Dr. VICTOR AUSENKA

Ad vocacia

atlieki vRus teisinio pobūdžio darbu“. kaip įvairių 
bylų vedimas, mvewtariju sudarymas; deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

< Raštinė:
Praça da Sé. 270 4 ° and sala 404 - Tel. 35 00n2

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - 3E3 IEIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleis i. Kad tai įvykdžius Liet S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu sąlygos labai geros su 
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-526j. /

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 iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š2 o,0(i.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE
/

* Skubiai išsiunčiame a -rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turimo visų medžiagų pavyzdžius!
* lėlike 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. Pe Bened. de Camargo. 698, Penha 
Al. Bo-gusiam* Kas, R F Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 4(13 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

klų auklėtiniai ir daug žmonių. 
Ta proga Em n ne i ja pasakė 
pamokslą iške d imas krikščio 
niško auklėjimo reikšmę

RINKIMAI TAUTŲ PARKE
Balsai pradėjo plaukti jau 

prieš dvi savaites iš Utingos, 
Camilopolio. Sta. Th^rezinha 
ir paties parko Taip, kad 24 
rugpjūčio buvo tik šio darbo 
užbaigimas Rinkimų dieną 
darbą komisija pradėjo iš pat 
ryto p. o. Burogti n.im..ose. 
laikrodžiui išmušus 18 vai. 
balsavimas baigtas. Sura 
Sytas protokolas ir balsai tri
jų rinkiminės komisijos narių: 
Skrubsko, Samsono
ir Navicko palydėti, komiteto 
įgaliotinio k j Šeškevičiaus 
mašina buvo pergabenti į Mo 
ką. talsavo 135 žmonės Nedi 
dėlėj šios apylinkės kolonijoje 
tai nėra mažai. Žinoma galė
jo būti ir didesnis balsuotojų 
skaičius Vieni nebalsavo iš 
paprasto apsileidimo, kiti bijo 
darni, kad susiorganizavę iie 
tuviai pasidarys labai stiprūs. 
Atseit tūlo piliečio žodžiais 
tariant: «A aš žinau jūs siū 
šit delegaciją nuversti . ietu- 
vos vųldžią, o ten žmonės ir 
taip gera gyvena « inkimai 
reiKia skaityti ir šia prasme 
teigiamu reikšniu. kadangi s t, 
vo progos paryškinti pro lie
tuviškus ir prieš lietuviškus 
tautiečių nusistatymus

M Š

PADĖKA

Sąryšy su L.K. Moterų Drau 
gijos Įvykusia švente 20-ties 
metų veikimo paminėjimu — 
nuoširdžią padėką reiškiame 
Seselėms Pranciškietėms už 
leidimą nemokamai naudotis 
sale; Bendruomenės Chorui - 
už paskolinimą stalų, indų ir 
staltiesių; Vyrų Brolijai - už 
t l.ą; artisums - už progra
mą: visiems garbės svečiams, 
Rio de Janeiro i let Kai. Mo 
terų Draugijai ir Lietuvos Kon 
šului S Fau y - už sveikini
mus bei linkėjimus Tain pat 
dėkojame misijonieriui Tėvui 
J. Bružikui S.J. ir kun J. Šeš 
kevičiui už tą progą pasaky 
tas taip gilias ir prasmingas 
mintis.

Valdyba.

— Rio de Janeiro L. K. Mo
terų Draugija atsiuntė sveiki
nimo telegramą kurioje svei
kina S aulo L K Moterų 
Draugiją šiais žodžiais: «Svei 
k'name seseris 20-ties metų 
Draugijos sukaktuvėse Telai
mina Dievas ir tegloboja Šv. 
Marija!»

Rugpjūčio mėn.25 dieną 
Vila Zelinoje mirė Vladas va 
liukevičius kun V Valiuke 
vičiaus tėvas, sulaukęs ■■ me 
tų '> elionis kilimu kaunietis, 
j Brazilija atvyko 19 6 metais. 
Nuliūdime paliko penkis sū
nus. tris dukteris, žmoną žęn 
tus ir anūkus Septintos die 
nos mišios bus Vila Ze’inos 
Bažnyčioje pirmad enj (rug
sėjo i dieną) 7 vai ’O min. 
Giminės kviečia visus pažįs
tamus pasimelsti už velionio 
sielą

— Laiškai: E. Rinkevičiūtei, 
N stasiulioniui, J. Girdauskui 
F. V. Piadas. J. ŠirbiHSkiii Y 
Nadolskytei. E GoTas. f Vo 
syliui v ‘’uller M itkūnie 
nei. J. Gudanavič enei, irMa- 
karevičienei arba Cegliaus- 
kams.

— Toliau ^s.a ic.-’t Vilų lie- 
tuv ai savo auku kermošiui 

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

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

VAKARĄ-B'LIŲ
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLE» ir po 

to. koncertinė d «lis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
nieji menininkai mėgėjai

Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
tuviškas bufetas

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

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

LSB VALDYBA.

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

ANTANO
♦ *

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof Gustavo P. de Andrade, 1'6, caixa pos

tal 4113 - \ila Zelina. Tel. (recados): 63-19 7, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas; didel ais ir ma

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

EJ€!21TCÍ21C COW TACIL
; NAfCIMENTC

Irmãos Nascimento
RfcG. C R.C. SP. Nro 1 .484

Atlieka firmų atiuu^y.nūs, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

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

gali įteikti: V. xAnastazijoje p. 
Pauliukonienei, Bom Retire 
Žanetei Petnytei ir Monikai 
Bagdžiūtei.LAgua Raza piLur 
bienei, Tautų Parke p. StoČ- 
kienei, Senam Malūne p p. Tū 
heliams, Mokoje p. Garmienei.

VISI SUKRUSKIM E.

Spalio 3-čioji jau čia pat. 
Iki rinkimų beliko tik vienas 
mėnuo. Mūsų kandidatas Ka
zimieras Ambrozevičius, kaip 
jau nekartą rašėmę, turidaug 
galimybių patekti į S. Paulo 
estado seimą Bet kova tarp 
kandidatų labai arši. Iš 1092 
laimingi bus tik 91. Turtingie 
ji propagandos kovai metami 
lijonus. Mes milijonų neturi
me ir rinkimus laimėti galime 
tik eidami visi išvien. Mūsii 
vienybė, mūsų pažintys ir 
draugystės su kaimynais bra
zilais, propagandoje reiškia 
daugiau negu kitų į gatves 
metami milijonai! Tik visi pa 
naudokime šį turtą kad šutei 
kti kuo daugiausia balsų už 
mūsų kandidatą.

KAS KUR GYVENA.

— Lionginas fpuras. R São 
Jose do Barreiro, 342, Agua 
F aza turi lęsliųjų siūlų ver
pimo mašinų dirbtuve —- In
dustria de Maquinas írança- 
d ei i as. Ten pat ir gyvena kar 
tu su šeima.

— Kazys ZdanevičitH. Rua 
Manuel r ereira Lobo 439, ir 
Antanas Serbentą, Ru« Siquei 
ra Bueno 2220, turi tęs Ii uju 
siūlų verpykla; - elastikų fa 
brikus, ęslieji siūlai plonijr 
stori ir juostelės gam narni a 
pipinant medvilnės siūlais ati
tinkamo storumo gurno ijas

siuius ir juosteles. Lietu
voje. tęstieji siūlai turi gumų 
ir guminių siūlų vardą.

— Jonas Budzilis, kauniškis 
atvykęs 927 m . mirė S. au 
lyje, Jo žmona Domicėlė irdu 
sūnūs, Bene tiktas iri Pranai 
gyvena Tucuruvi rajone. Rua 
Baltazar de oran . 6 - vi
la Ni vi Abudu eudziliai ver

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

čiasi p 
Viena 
pi e N. 
Vila G< 
gyventojai varo propagandą 
už K. Ambrozevičių.

— Juozas Tupčiauskas gy
vena Cachoerinėje. prie Casa 
Verdes Turi sūnų Juozą 17 
metų. Damutė Tupčiauskienė, 
Pileckaitė, gyveno Angių Fri 
gorifike. dirbo mėsos apdirbi 
mo fabrike. Buvo ištekėjusi 
už Kazio Ltrimonio, bet neu
žilgo liko našlė - vyras mirė 
plaučių uždegimu J.Tupčiaus 
kas jau anti as vyras.

— Jurgis Milinkevičius, pen 
sininkas, persikėlė į nuosavus 
namus: Rua São Pauloi 2058 
- Vila F aula, tão Caetano do 
Sul. Gyvena kartu su žmona, 
dukra ir žemu. Milinkevičių 
namas dviejų aukštų.

— Rua Ibitirama, 1212 gy 
vena Gritėnų šeima. Tėvas An 
tanas Gritėnas. median kas, 
durna City banke, hunus ruo
žas — «Atlas» elevatorių stuty 
bos bendrovėje Duktė ofit(a 
mokosi . rancišk^ecių vienuo
lyno gimnazijoje V Zeniuje. 
Luktė Emilija, ištekėjus uz j. 
Usatai, bu seimą irgi gyvena 
Grnėnų namuose.

— Kun. Klebonas jau buvo 
Čikagoje ir Kanadoje, aplan
kė daug pažįstamų ir |ieiK.e 
iš b . ąuio Įduotus dovanas. , 
Dabartiniu metu rauuasi Nau 
jurKe Fu->auiio -letuvių Ben- 
uiuomenės rwugrese. Klebo- 
nuo 5 i'u vien meiia tiesiogi
niai ir> cla i ivougi esą uuvj. 
kęs Brazilijos eustuvas Jis p t 
žadėjo kiekvieną dieną «Mū
sų i^.etuvdi uvo.ųstl dinų apie 
kuiigre&o uarbu.-

— J. u. Vyskupas Brizgya 
S. Ratilyje apoilaukys tuv xup- 
kriuiu meueojje.

— Nesenai į i orontą iš c, 
Pauliu nuvykęs Vytautas Stri 
ma.cia rugpiuvio ò uaibov e- 
teje stalgu apsirgo, navų uu- 
gubeutuo į ligoninę ir ope- 
ruoias.

— «Draugas» ir «Žibuiiai» 
talpinu ilgus aprašymu?, apie 
«Seamuigą» Pa.eckio viešna
gę S auiyje. /

— Nesenai į Na įjorką išvy 
kusi-Danute Boctkevičiūtė iš
laikė stojamuosius egzaminus, 
ir buvo priimta į Universite
tą. studijuos chem^ą.

— Šį šeštadienį 7 vai. vaka 
ro ir sekmadienį 3 vai. p.p. 
Gimnazijos salėje bus meni
ne programa seselių jubilie
jaus proga.

— Karolė Pažėraitė-Kase- 
liūnienė praėjusį ketvirtadie
nį išvydo į svečius pas Kio 
de Janeiro lietuvius.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rúbãms (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalyne, męgstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tubtas.

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371» 
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVTČIU8
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš A v. Zelina, 599)
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