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vaikai, ir mes visi turime telkti bal

Savo šviesa ir malone

no tiesiog «suvažinėti» anglų 
žvejybos laivus, taikydamiesi 
tuos laivus apversti arba su 
jais susidurti

mus, kol kas sulaiko raudoną 
ją Kiniją nuo karo priemonių, 
jėga siekiant savo politikos 
tikslų Azijoje.

— Iš LIBANO ruošiasi pasi 
traukti antrasis JAV-bių Jū
ros pėstininkų batalijoaas, ne 
paisant libaniečių noro, kad 
jie nesiskubintų išsikraustyti.

— ISLANDIJOS pakrančių 
sargybos laivai plaukioja 12 
myliu zonoje ir baido silkių 
žvejybos laivus. Jie nenaudo 
ja ginklų bet du kartu mėgi

komunizmui plėsti®. TU gerai 
žino Rusija ir ruošiasi tas 
sąlygas išnaudoti savo politi
niams tikslams, bei komtíniz 
mo sustiprinimui. Gali atsitik 
ti, kad jie mėgins Pietų Ame 
rikos kraštuose sukelti krizę, 
panašią į jų sukeltąją Egipte, 
Sirijoje ir Irake. Pradžiai ko 
munistai siūlo pradėti preky
bos santykius, ir pav. Brazil! 
joje nori pirkti kavą.
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— PERSIJOJE, netoli Abada 
no žibalo ref narijij miesto 
nukrito olandų keleivinis lėk 
tuvąs. Visi keleiviai žuvo

..  NEW YORKAS: Iš kelio 
nės po lotynų Ameriką sugrj 
žūsi žydų veikėjų komisija 
pareiškė, kad tuose kraštuose 
skurdas ir ekonomiškas neiš 
sivystymas sudaro gerą dirvą

— BONN; Vakarų Vokietija 
pasiuntė JAV bėms, Francuzi 
jai. Anglijai ir Rusijai notą, 
primindama, kad laikas sujung 
ti abi (rytinę ir vakarinę) Vo 
kietijas, kurios jau 13 metų 
kaip gyvena padalintos. Ko- 
nistų valdžios rytinėje Vokie 
tijoje laisvasis pasaulis nepri 
pažįsta, nors jie laiko pajun
gę 17 milijonų vokiečių.

— BEIRUTAS. Iš Libano pra 
nešama, kad to krašto vyriau 
sybė nenorinti, kad JAV-bių 
kariuomenė jau dabar pradė
tų iš Libano išsikraustyti. Ten 
manoma, kad ibano valsty 
bes likimas būtu išstatytas 
naujiems pavojams, jeigu ame 
rikonų kariuomenė paliktų 
kraštą. '

- ^EW YQRKAS. Aūlai Stę 
venspn b.ųyęs, demokratų par 
tijįpė kąųęftdątas į JAV prė.?U 
denius, sugrįžęs iš trijų mėne 
šių kelionės po Europą, krhį 
kavo JAV bių ųžųiemų PūLti 
ką pavadindamas ją «paląįĄą 
ir klaidinga». Ji® pareiškė, 
kad Ęųyopoje radęs visų akis 
nukreiptas į JAV ir visi kalti 
ną JAV-bes kai kas nors . fôei 
na blogai J^s mąnę. jog tai 
yra pasekmė didelės atsako
mybes,,. kuri lydį JAV-bių ga
lybe® ir,.; palaida bei^klaidi va 
d o vy b.ė r užsienio reikaluose. 
Bet jis taip pat mano, kad tik 
pasitikėjimas jėga ir JAV-bių 
i u įstatymas eiti iki gąlo iš- 
rildad^ sutartis ir įsipareigoji

Šia malda J E Vyskupas V Brizgys atidarė 
Amerikos Lietuvių Kongresą Ja taip pat buvo pradėtas 
pirmasis Brazilijos Lietuvių tarybos posėdis l\ aidą 

sukalbėjo kun J. Šeškevičių*.

— TAI PE, Forrpcza: Clang- 
kaišeko kinų tarpe gandas ft- 
pie J. F. Dullio ketinimą Que 
mov ir MąJsu saJĮas atiduoti 
raudoniesiems, sukėlė pasipik 
tinimo audrą, ir iššaukė kalti 
nimųs kad JAV bės nesįląik » 
sutarčių. Tuo pačių metų raų 
doųųjų kinų pro aganda siū
lo Čangkaįšekųį peręiti rau
donųjų pusėn: prijungti salą 
prie Pekipo Kinijoj, Už tokį 
frontų pąkęitimą šiploma Čang 
kąišę^ųi gerą vieta ųačiojė 
Kinijoje, o būtent tapti nors 
ir po komunistais savo gimto 
sios provincijos gubernatorių

— PARYŽIUS turės atominę 
elektros jėgainę, kuri bus pa 
baigta statyti ir galės aprūpiu 
ti Prancūzijos sostine elektros 
energija apie 1965 metus.

Iš ten pat pranešama kad 
generolas de GaųĮle priėmė 
prezidento JusceliW Kubiče- 
ko pakvietimą, ir žada apsi
lankyti Brazilijoje.

H v

— Washington pranešaAad 
JAV-bių valstybės sekretorius 
John Foster Dulles duoda su
prasti. jog esąs galimas pasi 
traukimas iš Quemoy ir Mat 
su salų. Tuo reikalu dabar 
Varšuvoje tariasi raudonosios 
Kinijos ir JAV bių ambasado 
riai Dulles tiktai norėtų gai 
li iš Pekino vyriausybės paža 
oą, kad nebus vartojama jėga 
siekiant esamųjų klausimų iš
rišimo. Bet Pekino Ču-en-lai 
rako, kad jokios kliūtys nesu 
trukdysiančios raudoniesiems 
užimti Formozą ir Penghu (žve 
jų) salyną, dabar valdomus 
Cangkaišeko.

Tuo tarpu Quemoy ir Mat
su salos ir toliau bombarduo 
jamos ir jokia pagalba į tas 
salas negali būti pasiųsta jū
ros keliu. Pristatymai tepa- 
duodami į tas saias tik me
tant iš u*.. t>u parašiutais.

i\uo Kinijos krantų varomo 
salų apšaudymo nėra galima 
kitaip sustabdyti, kaip tik už 
puolant iš oro pačią Kiniją. 
Bet jeigu toks Kinijos žemy
no bombardavimas įvyktų, Ru 
sija d pasižadėjusi įstoti į 
karą. Amerika nenori įsivelti 
į karą dėl poros nieko never 
tų salų, bet netesėdama savo 
p įžadu 'ąjungininkui Čangkai 
šėkui, įpraranda pasitikėjimą 
visame vakarų pasaulyje, ir 
jeigu kada vėliau ir reikės jai 
draugų,-niekas nenorės dėtis 
įįtokią draugystę, kurioje žo 
dis nelaikomus ir laisvė negi 
narna. Dėl tokių priežasčių 
JA \ -bėms tos kelios uolinės 
salelės ginče su raudoną ja Ki 
nija, tapo lemiančios reikš
mės laisvojo pasaulio akyvaiz 
doje.

Mes tikimės, tautų ir šalių Viešpatie Dieve, kad lig 
šįol vesta kova ijž mūsų brangios tėvynės Lietuvos ir 
už mūsų tautos laisvę ir jos teises yra pagal Tavo mntį 
ir valią Taip pat tikimės ir Tavo pagalbos meldžiame, 
kad ir šis mūsų suvažiavimas tuo pačiu kovos tikslu 
vykstąs, prasidėtų ir pasibaigtų pagal Tavo mintį ir valią

Mū«ų tautos kankinių ašarų, kraujo ir nekaltų gy
vybių aidas pasiekė visus žemės pakraščius, palietė 
daug lig šiol mums svetimų širdžių, kurių v{enos lig tol 
buvo mažai ka girdėję, kitos nieko negirdėję apie mu®. 
Daugelis iš jų atsiliepė į mūsų tautos ir tėvynės nelai 
mę, kaip tikri mūsų broliai daugelis iš jų yra tapę nuo
širdžiais ir ištvermingai® mūsų kovos draugais Dėkoja 
me Tat>, Viešpatie už juos visus kartu dėkojame ir už 
mūsų pačių — lietuvių ligšiolinę ištvermę, už sąmonin
gųjų ir kovojančių mūsų brolių gražų sutarimą ir darnumą

Šią valandą meldžiame lave, Viešpatie, suteik ir 
toliau jėgų ir ištvermės mūsų sąmoningiesiems broliams 
tesėti garbingoje kovoje. Tu paf 
palieski protus ir širdis visų ir visame pasaulyje lietu
vių, kad neliktų nuošalyje nė vieno mūsą brolio ir sesės, 
o visi kartu tarpusavio meilėje pagarboje susiklausyme 
ir vienybėje Tavo laiminami kovotume, kol sugrįš mūsų 
tautai ir tėvynei laisvė

x Meldžiame, viešpatie, Tavo malonės. Didžioji mūsų 
Šiluvos Viešnia. Šv Marija, mūsų Karalaiti ir kovų 
metu Lietuves karių drasmtojau, šv. Kazimierai, prašo
me jūsų užtarimo, kad Lietuvos kančių dienos neilgai 
truktų, kad greitai visa Lietuva galėtų laisvai viešai dė 
kot(į, jus garbinti ir džiaugtis Dievo vaikų laisve.

— SEUL, Pietinė Korėja 
taip pat smerkia JAV-bių; de
rybas Varšuvoje šū komumsti 
nės Kinijos ambasadoriui! 
liečiančias Quemoy ir Matsu 
salų atidavimą raudoniesiems.

CASIMIRO AMBRCZEVlClUS
Dėmesio!
S Paulyje į estadualinius deputatus mes turime tik vie 

ną kandidatą KAZIMIERĄ AM8R0ZEV Č1Ų. Jį pažįstame visi, 
ir seniai ir jaunimas, jeigu ne iš veido, tai bent iš dainų

Kazimieras gimė Patrašifinuose netoli Kauno, 1908 me 
tais. Ten baigė pradžios mokyklą ir Aukštesniąją Žemės Ūkio 
mokyklą Fredoje Brazilijon atvyko 1925 * Per 3® metų dir 
bo Kelių Departamente Iš pradžių teknikū. vėliau - kelių ins 
pektorium <Xa atliko ir karo tarnybos prievolę, o 1932 me
tais, per Konstitucijonalistų Revoliuciją, teko ir pakariauti, 
ginant S Paulį ir demokratinę šal'es santvarką.

Kazimieras Ambrozevičius dirbo ir mokėsi. Jaunas bū
damas, vakarais lankė konservatoriją. Beto. dainavirra mo
kėsi pas prof. Belardį ir kitus garsius dainos meno profeso
rius rainavo S. Paulio Municipaliniam Teatre, o lietuvių šven 
tėse padainuoja ir dabar Kazimieras, kaip žmogus, yra nuo 
širdus, o kaip menininkas — paslaugus savo tautiečiams. Yra 
Brazilijos pilietis, bet niekas nepakeis jo lietuviškos sir 
dies Dedame jo paveikslą, kad pažintų visi rinkikai Jis y- 
ra Lietuvių Kolonijos kandidatas, dėlto už jį turi, pirmoj vie 
toj. balsuoti visi lietuvi 
aus, kad Spalio 3-čioji, lemtingoji rinkimų dieną, atneštų mū 
aų kolonijai ir visiems lietuviams garbę.
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Kan. Mykolas Vaitkus
Jo auksinę sukaktį minint

Šiemet minima kan. Mykolo 
Vaitkaus kunigystės auksinė 
sukaktis. Tai mielas, gilią 
vagą išvaręs mūsų kultūriniu 
kas, kūrybingas rašytojas. Su 
sipažinkime su jo gyvenimo 
eiga

Gimė Lietuvoj. Kretingos 
apskrity, Gargždų miestely, 
1883 metų spalio 15-27 dieną.

Mokėsi 1392-1893 Gargždi 
pradžios mokykloj. 189.5-1899 
Palangos progimnazijoj, 1899. 
1903 Liepojos gimnazijoj, 1903 
-1906 Kauno kun seminarijoj, 
1906-1908 Peterburgo Dvas. 
akademijoj 19 >8-1909 Innsbru 
ko universiteto Teologijos fa 
kulte te

Kuniginį darbą dirbo 1909- 
1913 Telšiuose vikaru bei 
kapelionu vyrų gimnazijoj, 
mergaičių progimnazijoj ke
turklasėj miesto mokykloj ir 
dviejose pradžios mokyklose.

1913-1914 Kaune draug su 
busimuoju arkivyskupu Juozą 
pu Skvirecku redagavo dvisa 
vaitinį kunigams žurnalą Eaž 
nytinę Apžvalgą

Pirmojo pasaulinio karo me 
tu, nebegalint Kauno tvirtovėj 
besidarbuoti, išvyko į tremtį, į 
Smolenską, netoli Maskvos, 
ir ten draug su busimuoju Pa 
nėvėžio vyskupu Kazimieru 
Paltaroku' kun. Baronu kun 
F uškiu busimuoju general 
vikaru bei prelatu ązimieru 
Šauliu prisi įėjo prie katalikų 
pabėgėliu, lietuvių bei lenkų, 
dvasios reikalų aprūpinimo ó 
vienkart paruošė spaudaiChai 
goo > meditacijų lietuvišką 
vertimą (keli tomai)

2 arnybos metai knygai
Karui besibaigiant, i9 8me 

tų liepos mėnesy su daugeliu 
kitų tremtinių grįžo vokiečių 
okupuoton Lietuvon ir žiemos 
pradžioj įstojo darbuotis Šv. 
Kazimiero draugijos centre 
Kaune kur ir pasiliko iki 1940 
metų liepos pradžios kada bol 
ševikų okupant valdžia jį pa 
šalino iš tos draugijos pirmi
ninko vietos, pastatydama į jo 
vietą žydą Kleiną Šv. Ka 
zimiero draugijoj kun Vaitkus 
iš pradžių radagavo mėnesinį 
kunigams laikraštį «Ganytoją» 
ir popularų mėnesinį liaudies 

laikraštį «Žvaigždę», o netru 
kus tapo išrinktas draugijos 
vaidybos sekretorium, o nuo 
1927 metų ir draugijos reikalų 
vedėju, kol 1938 metais, mirus 
buvusiajam ilgamečiai draugi
jos pirmininkui prelatui niek 
Sandrui Dambrauskui liko iš
rinktas tos draugijos pirminiu 
ku lig bolševikams jį paša
linant

Nuo 1925 metų teko jam būti 
ir draugijos leidžiamųjų kny
gų redaktorium — taisyti kai 
bą daryti korektūras Tuo bū 
du per jo rankas perėjo kokie 
trys šimtai knygų Tuo pat lai 
ku jis paraše bei išleisdino 
per šią ir kitas leidyklas odę 
savo knygų — tarp kitko savo 
lietuviškai išverstuosius Šv. 
Augustino išpažinimus

Vienkart su darbu Sv Kaz. 
dr je kun. M. Vaitkus n»pasili 
ko svetimas kuniginiam pėda 
goginiam darbui: nuo :9.9 me 
tų iki 940 dėstė religijos daly 
k tas Kauno ‘eno mokykloj 
vėliau akademijoj o nuo 19’6 
iki 1944 rudens buvo prbfeso 
rium Kauno Kunigų seminar! 
joj kur dėstė visuotinę litera 
turą, lietuvių, rusų ir vokiečių 
ka bą. o kurį laiką ir esteti
kos kursą. \ isą laiką plačiai 
dalyvavo lietuviškų laikraš
čių skiltyse

Okup c j r e
Bolševikų pirmosios okupaci 

jos metu besidarbavo vien 
kun seminarijoje. Kadangi bu 
vo per Šv. Kaz d-ją išleidęs 
keletą anti bolševikinių knygų, 
bolševikai buvo nutarę ji de 
portuoti į ibirą 19 m. birže 
įio 2 d bet nebesuskubo ta 
daugi Hitleris pradėjo prieš 
juos karą birželio 22 ir bolše 
vikai ėmė paniškai bėgti iš 
Lietuvos

Vokiečių okupacijos metu 
kun M. Vaitkų* (nuo 19*8 nu* 
tų pakeltas į Kauno ft! etropo 
lines Kapitulos garbės kanaun 
niūkus) toliau dėstė savo sp • 
cialumo dalykus Kauno Kuk 
seminarijoj ir privačiai darba 
vosi plunksna leno savo ro 
mano dar ne-uskubo ir išleisti

Kai bolševikai grįžo į Lietu 
vą kun M. aitkui nebeliko 
kitos išeities vien trauktis ar

MÚBU LIETUVA
Im* wrawmw m*—-S*- .■..uniint“ —n n ■ - .nini

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Su tavim, Marija!
Su tavim, Marija, mūs dienos ir metai 
Vienidai džiaugsmingu rytojumi žydi; 
Su tavim vidurnakčių vėliavos juodos 
Plasnojančią saulę iš tolo atlydi.

Su tavim mes žengiam laisvi ir galingi ... 
Kel ai mūs į-dangų ir žemėje ryškūs.. 
Mums atviros angos šalių nematytų.
Pakalnių vilionė, kaip sapnas, išblyškus...

Erškėčių vainikai, Golgotos ir kryžiai —- 
Akimirksnio gestas. Nuo lopšio lig kapo 
biela kaip gintaras gilybėj, skaidrėja, 
Kad mūsų žingsniai su tavo sutapo.

Nuskinti žiedai, kuriuos žemė išugdė — 
Akimirksnio šypsnis be amžino vardo... 
Kol tavo palaimintos rankos mus veda, 
Sielj kuriam dangų, kurį žemė ardo...

Su tavim. Marija, mes viešpačiai žemės 
Šypsodami žengiam virš dulkančių turtų, 
Kad tavo džiaugsmai iš pasaulio Golgotos 
Saulėtajam dangui mūs širdis užburtu.

čiau prie amerikiečių F er di 
delį vargą jam tai pasisekei 
pirmiausia nuvyko į Austrijos 
Viena, o pask au į Linzą to 
liau i vakarus, kur 6 mėn. iš 
buvoPeuerbachomiestely pas 
vietinį kleboną šv mišioms 
laikyti. Bolševikų armijoms 
beslenkant artyn prie inzo 
kan ' aitkui teko vėl dar var 
gingiau bėgti toliau j vakarus 
palei Dunojų irmiausiai nu 
vyko į Regenburgą. kur vieti 
nis vyskupas garbingasis Mi 
chael Euchberger. paskyrė jį 

vikaru padėjėju senam Lind- 
kircheno klebonui pačiam vi 
dury tarp Regensburgo ir Mu 
eticheno. en mėnesių išbu 
vo pas vieną vokiečių ūkiniu 
ką Pimmersdorfe, kasdie pės 
čia .eidamas pusantros mylios 
i bažnyčią nišių laikyti ar 
kitų funkcijų atlikinėti.

Gali atsidėti savo r;štų 
tv -rkymui

Nuo 1943 metų rudens vys
kupas jį perkėlė arčiau Re

1958 m rugsėjo 13

gensburgo prie Dunojaus, l 
pirmąją Bavarijos sostinę Ke 
Iheimą kapelionu apskrities 
ligoninėj, kur išsidarbavo iki 
1951 metų balandžio, kai galų 
gale gavo leidimą atvykti į 
USA, kur maloningasis Provi 
dence vyskupas M c Vinney 
teikės jį paskirti pirma į Paw 
tuket Šv. Marijos parapiją 
trečiuoju asistentu (kur per 
keturis mėnesius šiėk-tiek pra 
moko angliškai), o paskui į 
Peace Dale Retreat House 
kapelionu Čia jis kapelionau 
ja jau aštuntus metus, džiaug 
damasis, kad gilioj senatvėj 
gali pagaliau atsilsėti, ramiai 
atsidėti savo studijoms bei 
raštų darbams o tuo tarpu, 
progai pasitaikius, nuvykti į 
Hope Valley pasakyti pamoks 
io ir paklausyti išpažinčių vie 
tinių gausingų lenkų arba na 
mie kokio vokiečio, o kas sa 
vaitę nuvykdamas į kaimyninį 
Wakefieldą klausyti tenykščio 
St Francis konvento vienuo
lių seselių išpažinčių

Kūrybos darbai
Bebūdamas I eace Dale ka 

nauninkas M. Vaitkus a a. 
mons C J Hollando ragina
mas, išvertė jo veikalą «Tn; 
Shepherd and his Flock» (tik, 
mons Rolandui mirus nebe
buvo galima vertimo išleisti, 
neturint lėšų) Tai o pat čia 
Peace Daleje M Vaitkus išve • 
tė tėvams Pranciškonams i1 
vokiečių i lietuviu kalbą dide 
limedit-icijų tėvo Hasenoehrl) 
veikalą įpie pusantro rūksta i 
čio puslapių Čia pat išleisdi 
no tris savo lyrikos rinkinius, 
dvi novelių knygas ir semin i 
rijos atsiminimų knygą « iš
tintame sode», kurią skaitan 
čioji visuomenė labai maloniai 
priėmė.

Literatūrinį darbą kan. M. 
Vaitkus pradėjo 90 metais. 
’’agrindinė jo sritis yra lyrika. 
Lyrikos rinkinių jis yra išle s 
dinęs 7. priruoštų spaudai dar 
turi Lyrikos 'poezijos y a 
daug išvertęs į lietuviu kalbą 
iš įvairių kitų kalbų Jo pa
ties lyrikės yra šiek tiek vp s 
ta į rusų, lenkų ir anglų kal
bas

Šalia lyrikos M -ait> u s 
kultyvuoja ir epinę poezją. 
Atskiromis knygomis yra iš
leista trys jo poemos Bet ir 

(pabaiga 3 pusi)

KAUNE
Atsiminimai iš 1955-57

(Tąsa)

Po remonto

Mūsų buvusi darbovietė pa 
naši į būdomą ir Gomorą. tie 
nos išgriautos, o toliau viskas 
taip ir stovi, nes pritrūko me 
džiagos «Metropolis» jau se
niai turėjo būti atremontuo
tas. Turėjo būti ir atidarytas. 
Trestas ir ministeris kelia tri 
ukšmą, kodėl darbai nebaig 
ti. Direktorė bėgioja, susiėmu 
si už galvos. Tusę milijono 
gavo «Metropolio» remontui, 
pinigai jau išnyko, medžiagos 
daugiau nėra darbas nebaig
tas ..

Pagaliau baigta, ir «Metro
polis» atidaromas. Visi randa, 
kad atrodo žymiai blogiau, nei 
buvo Atrodo, labiau <supro
letarintas». Didžiulėje salėje 
prie visų sienų molinės figū
ros — ta nudėvėta emblema: 
darbininkas su darbininke sto 
vi iškėlę kūjį ir pjautuvą. . 
Bet. portjė turi livrėją ir kel
neriai visi uniformuoti. Muzi
ka u roja. ir galima ūžti iki 
nugriuvimo po stalu; paskui 
portjė su livrėja išmeta į gat 
Vę...

Atsidaro ir mūsų vadinama 
«Šiš ikinė». Darbininkai palie
ka joje visą gružą išardy
tų sienų plytgalius, smėlį, mo 
lį, cementą langus, aptašky
tus dažais. Mums duotas ter
minas per porą dienu pačioms 
išsivalyti. Negali nepaklausy
ti; dešimtys kitu prašosi į mū
sų vietą. O kad sulaukčiau to
je vietoje sau darbo buvo te
kę dar ir antrą kartą kraują 
parduoti

Per dienas ir naktis tampėm 
žemes, plovėm langus, grin
dis. baldus Ūž tai mums nie
kas ir nieko nemoka. Bet mes 
džiaugiamės, kad atgausim pas 
kui savo darbą, kurio mums 
daugelis pavydi. Kokia laimė 
dirbti valgykloje kur yra karš 
ta virtuvė ir degtinė. Tai auk
so kasykla.

Atidarymas! Kiekvienoje sa
lėje dabar dirba po vieną pa
davėją, kuriai tenka 10 11 sta 
lų. Bet čia dabar naujovė! Kel 
neriai, padavėjos — dabar pa
naikinti Dabar turi būti savi 
aptarnavimas — samoobsluga, 
kad nebūtų apgaudinėjamas ir 
skriaudžiamas darbo žmogus. 
Kiekvienas svečias stoja į ei 
lę, išmuša taloną valgiams, pa 

siima paT'kla paskui stoja į 
edę sriubai Sriubą gavęs pa 
sideda ant stalo Paskui stoja 
į eilę kito patiek ai-» Per tą 
laiką sriuba vėsta, ar pasitai
ko, kad ir ubagas ją išvalgo.. 
Žmonės keiki si tokia obslu- 
ga. ir valgykla tuštėja Direk 
torė, bufetininkės, virėjos — 
visi nori, kad svečių būtų dau 
giau. kad dirbtų padavėjos Su 
randa kompromisą: nors vei
kia tresto įvesta samoobslu
ga nors mes dabar degraduo 
tos tik į valytojas - indų rin 
kėjas ir dėl to mūsų algama 
žesnė (o už indus vis tiek mes 

^atsakome) bet mes slaptai dir 
bame kaip padavėjos — sve
čiams atnešame užsakytus vai 
gius ir paskui nurenkame in 
dus Tik vargas, jei užeis ne 
tikėtai tresto valdytoja Sibi- 
riauskienė Tai dažyta blondi 
nė, vulgari, kas antras žodis 
nusikeikia, bet labai populia
ri ir labai turtinga K

Bufetas dirba išsijuosęs. Jis 
turi trejopos šnapsus — pa
prastą „valstybinę” — 22 ru
bliai puslitris,'«Moskovska» — 
25 rubliai ir «Stalična» 28 ru 
bliai.

Bufetas dirba taip kad pa
prastą degtinę perpila į sto 
ličnos bonkas ir dar vandens 
pripila. Žmonės daug ir nes
tebi, nes apyvarta eina grei

tai, ir tik balsai skamba: «duo 
kit greičiau» A es už viską, 
ką gauname iš bufeto, už gė 
rimus — mokame tuojau pat. 
Iš ryto tam reikalui gauname 
avanso fO rublių Ką gauna
me virtuvėje rašo į talonus, 
kuriuos vakare suskaičiuoja, 
ir mes apmokame Kas liko, 
tai jau Miko Mes irgi dirba
me: amžinai suklystame be- 
skaičiuodamos žinoma, ne sve 
čio naudai Kur galime porą 
kapeikų užmetame. Degtinę 
stengiamės nešioti grafinais 
ir vietoje užsakyto puslitrio 
atnešame 450 gramų Ir ki
tiems užsakymams iš bufeto, 
kur tik galima, sušlubuoja 
svoris Kitaip negalima, rei
kia ne tik pragyventi bet ir 
dingusius ar sudaužytus indus, 
peilius, šakutes, pelenines ap 
mokėti

Kartais, rodos, nuo kojų nu
krisi, nes reikia dvi dienas iš 
eilės dirbti po 16 valandų, pas 
kui viena diena pertraukos.

Viena dienos istorijų

Neseniai mano salėje, kur 
aš tą dieną dirbau, kampiniu 
me stale sėdėjo grupė artistų 
iš Jaunimo teatro ir Káuno 
,.Tiesos" korespondentas Jie 
girkšnojo šnekučiavosi ir ma 
žai kreipė dėmesio į aplink!

nius svečius Čia pat salėje 
buvo ir viena rusė Jau kelin 
tu kartu ji čia Anksčiau atei 
davo viena ar su kokiu vyru. 
Moteris nebjauri kokių 35 me 
telių. tik nustebina mus kad 
ji gali daug išgerti. V;suomet 
ji duodM rublį arbatpinigių, ir 
mes nieko prieš ją neturime. 
Šiandien ji čia viena. — Aš 
atnešu jos užsakymą — C00 
gramų degtinė-, kurią ji vie
nu mauku išgeria irdarpapil 
domai bonką alaus Pankui ji 
užsako o i gr duonos ir deš 
ros ir dar saldainių. Kai juos 
atnešu, ji ir mane saldainiais 
pavaišina Paskui vėl 193 gr. 
degtinės ir sausainių Ji gyvai 
pasakojasi kad šiandien ji at 
vykusi iš kolchozo, bet įstai 
gos dabar uždarytos pietų 
pertraukos, o lauke ant šuo 
liuko šalta, tai ji čia palauk 
sianti, šilčiau, patogiau.. Pas 
mus viena moteris rečiau ph 
sitaiko Prie gretimo stalo šė 
dėję darbininkai pakviečia ją 
prisėsti pas juos. Paprasta, 
nuoširdi, rusiškos dū
Šios moteris neatsisako. Ir jai 
užsako degtinės, kurią ji vie 
nu mauku išgeria. Paskui mą 
tau, kad mūsų viešnia sėdi 
jau prie trečio stalo. Kai at 
nešiau naujus užsakymus, ra 
dau ją jau prie artistų besė 
dint. Vienas iš artistų, dažnas
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COMITÊ PR>Ó'■'€ A NDI DATURA DE 
. Casimiro Ambrozevičius

; PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAME, 1052,

RINKIMAI IR ME&

Spalio 3-čioji, pagal Vyriau 
sįojo Rinkimų Tribunolo pa 
rėdymą,, bus n* darbo diena. 
Tą dieną visoje Brazilijoje į- 

■ vyks gubernatorių, sęnatorių 
... ir deputatų rinkimai, fâekvie 
' nas rinkikas balsuodamas, su 

dės j voką jam patinkamu kaa 
didati] eedulas: vieną guber
natoriaus vieną senatoriaus, 
vieną federa inio ir vieną es- 
tadualinio deputato

S Paulyje, į estadualinius 
deputatus mes turime savo 
kandidatą Kazimierą Ambro 
zevičių. Todėl visi įsigykime 
K Ambrozevičiaus cėdulų. da 
linkime jas rinkikams ir pa 
prašykime juos kad balsuotų 
už mūsų kandidatą

Nėra abejonių dėl mūsų jau 
nuomenės balsų: vaikai pa
gerbdami savo tėvu aišku, 
balsuos už lietuvi 'ėvų pa 
j e ga jiems patarti ir paragin
ti, kad šią pareigą atliktų 
Kiek liūdniau su tais kurie 
neturi balsuotojo teisių. Bet, 
mūsų kandidato išrinkimo rei
kale ;r jjp jeigu tik norės, 
gali būti labai naudingi Rei
kia tik mikalbinti nors vieną 
kita rink ką. kad savo balsą 
ai įduotų už Kazimierą mbro- 
zevirnu. ūsu yra tū-stan
giai mes gražiai sugyvename 
su savo kaimynais brazilais, 
turime tarp ju daug draugų, 
todėl, jeigu nes visi dalinsi
me K mbrozevičiaus cédu
las ir vesime propagandą už 
jo išrinkimą nesunku bus su- 

f kelti išrinkimui reikalingą bal 
su skaičių.

Mūsų kolonijoje ūpas ge
ras. ra tautiečių pranašau 
jaučių kad mūsų kandidatas 
gaus bal"u daugiau negu rei
kia. Toks perdidelis optinrz- 
mas ga i būti žalingas vienas 
kims tamietis uali pagahoii, 
kad K. Ambrozevičius bus iš
rinktas ir be jo pastangų, o- 
kiu atveju, aišku, balsų skai
čius nepadidėtų. O kiekvie
nam kandidatui svarbu gauti 
ko daugiausia balsų Neskai
čiuokime kad tūkstanti, pen
kis tūkstančius ar dešimts,

bet — dėkime pastangas kad 
mūsų kandidatas surinktų daų 
giau balsų negu kuris kitas. 
Tik tokiu būdu mūsų kandi
datas ir mes, visi lietuviai, 
žengsimę f laimėjimą.

KAS IR KUR GYVENA
— Aleksandras Šnioka ir jo 

šeima verčiasi batuku gamy
ba. Turi savo mašinas, bet, 
šiuo metu dirba kitiems fa
brikams RuaCatuama, 7 — 
V Santa Clara, Estrada de 
Sapopemba.

— Juozas Baltrūnas turi pa 
kabų dirbtuvę Fabrica de ca 
bides, i na S. Luiz de Piral- 
tinga, esquina com Rua Toá, 
Vila Prudente.

— Ade ė Kurklienė, sūnus 
Osvaldas duktė Alice gyvena 
Bėlem rajone, R. Manuel Pe
reira Lobo, 411

Ignas Mikalkėnas. kaunietis 
mirė 1978 m. sausio 13 d. Naš
lė Zofija Navickaitė Mikalkė- 
nienė su vaikais gyvena Si
queira Eueno gatvėje 2015. 
Vyriausias sūnus Ignacio Mi 
kalkėmis Fillio ekonomistas 
dirba prekyboje Duktė Emili 
ja baigusi akušerijos moky
klą praktikuojasi ligoninėje. 
O Leopoldas Julijonas 19 me
tų. baigęs gimnaziją, ruošia
si stoti į cientifiką.

— Petras Mikalkėnas. velio 
nio Igno brolis gyvena S Josė 
do Barreiro gatvėje 438. Ve

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio, Nove de Julho, kiekvieną sekmadieni nuo 
IR.ofl ligi 18:3() vai., banga 540 klc.

Lietuviška- žodis rairio bangomis tol bus girdimas, koI 
jį rems susipratę lietuviai.

Radiju parama ga'ima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per našta finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar Kun. P Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu eaixa postal 4118, São Paulo.

MÓSU LIETUVA

Giesmė i Šiluvos Dievo Motina
sveika Marija, Šiluvos Mergele, 
Varge aplankius Lietuvos šalelę! 
Tada mums Dievą gražinai, 
Garbė, garbė Tau amžinai!

Ašaros Tavo aplaistė mūs žemę, 
Nušvito širdys, neviltim aptemę, 
Suskambo bokštuose varpai - ■ 
Garbė, garbė 1 au amžinai!

Giesmė nuiilu:
Paguodos skraistę vėl ištiesk artojams 

tegul vėl kartojas,
ramiltą D ' u sugrąžink.
Nuo pikto priešo šąli gink!

dęs Konstanciją Gylytę ro- 
kiškietę. Sūnus Jonas jau at
likęs karinę prievole, moko
si «Santos Dumont» komerci
jos mokykloje. Duktė ?eno 
vaitė, ištekėjusi už Meškelio, 
gyvena V. Želi no je.

ūsų kandidatas Kaži 
mieras Ambrozevičius, beva 
žinodamas po interiorą, sutin 
ka vis naujų lietuvių, kurie 
lig šiol buvo nežinomi Tarp 
ju reikia iškaityti ir kunigą 
Stanislovą Kačanauską, Ša
Jono kMežiaus vice direktorių 
’ orenoje. ’o vardas mūsų 
spaudoje lig šiol niekur nepa, 
sinode. ir jis kuklus salezietis, 
buvo mums nežinomas. Kuni 
go Stanislovo mamytė jau mi 
rusi o tėvas Ju zas Kačanaus 
kas gyvena S. Paulyje. Čia 
gyvena in kunigo brolis Vin
cas ir dvi seserys - Leokadi 
ja ir veronika

Çachoeiroje • Cachoeira 
Paulista Rua Casimiro Pinto, 
16 Dobrovolskiu šeima. Juo 
zas Dobrovolskis ir jo žmona

1953 m lupsė.io ii d.

Aleksandra Bunzytė Dobro- 
volskienė kilę iš Vilkijos Tu 
ri tris sūnus ir tris dukteris 
Jaunesnieji vaikai - Alfonsas 
Vytas ir Zulinda gyvena kai
tų su tėvais kiti jau vedę 
turi savo šeimas Juozas, Dob 
ravolskis daug metų dirbo Ke 
lių Departamento. CER da 
bar gyvena iš pensijos. Duktė 
Viktė, ištekėjusi už Helio C 
Almeidbs. gyvena I orenoje ir 
turi grožio salioną Salãò de 
Beleza. Kitos dukters, Genės, 
Vyras Nelson Moradei Santos 
yra DER tarnautojas Taubatė 
je. Visa Dobrovolskiu giminė 
ir DER turmų darbininkai ak 
tyviai remia K. Ambrozev*. 
čiaus kandidatūrą į estadūaii 
nius deputatus.

— Andrius ir Marija Svenci 
ckai gyvena Sarutajoje, prie 
Pirajų netoli Paranos èstadó. 
Verčiasi prekyba. Turi savo 
namus ir krautuvę. Kilę iš 
Žiežmarių. Brazilijon atvyko 
1926 m. Turi keturis vaikus: 
Mariją, Amelią, Antaną ir Pe
trą Marija jau padeda tėvams 
krautuvėje, kiti mažesnieji lan 
ko mokyklą.: Sarutaia yra ne 
didėlis ir tolimas provincijos 
miestelis bet ir ten mūsų kan
didatas K Ambr. rado savo tau 
tiečių jau varančių propagandą 
už jo išrinkimą j S. Paulio seimą,

(pabaiga iš 2 pusi ) 
prozinė novelistika nėra jam 
svetima: yra išleidęs tris ro. 
manus (novels), vieną trumpes 
nę novelę ir vieną trumpą 
apsakymų knygą

Yra bandęs ir dramos Vie 
na jo drama yra gavusi vals 
tybinę Lietuvos premiją, vie
na Blaivybės» draugijos pre 
m i ją Dar dvi yra išėjusios 
atskiromis knygomis.

Turi ar spaudai beveik 
visai paruoštų kelias novelių 
knygas ir keletą atsiminimų 
knygų Kai kurie j<> rankraš
čiai yra likę Lietuvoj kada 
reikėjo j m iš ten pa-išaliūti. 
o nebuvo jmmoma jų su sa; 
vim pasiimti: šie rankraščiai 
gal bus žuvę.

Miela kad mūsų garbinga*, 
sai sukaktuvininkas, kurio 75 
m. sukaktį švęsime šį rudenį, 
spalio mėnesį pasilieta pajé 
gus ir kūribinga-. ir lietuviš 
koji visuomenė, džiagdamosi 
jo didžiu kultūriniu įnašu, ži 
no, kad jo kūrybos paskuti
nieji lapai dar nėra užversti

mūsų svečias kurį mes vadi 
ndavom Stasiu pakilo, pavaik 
ščiojo paskui mūsų bufetinin 
kė išgirdo jį sakant: «Važiuok 
namo tu rusiška ., pas mussa 
vų tokių užtenka, išnyk, kol 
aš dar nepykstu Kai supyk
siu. tai pakarsiu jus po vie 
ną ant kiekvienos liepos ša 
lios Stalino prospekte» . Ru 
sė, baisiai supykusi, pagrasi 
no jam ir išėjo Po kurio lai 
ko vėl pasirodė, priėjo prie 
manęs ir paklausė, ar čia ne 
buvo jos vyras atėjęs Nuste 
bus paklausiau, kaip jis turi 
atrodyti. Toks su ilgais ūsais. 
Deja tokio nemačiau išėjo, 
bet tučtuojau sugrįžo su vie 
nu vyru ir jam pirštu parodė 
į Stasį artistų būrely. Kai tas 
pasikvietė Stasį prie durų, ten 
čiupo jį du iš lauko pasirodę 
milicininkai, ir jis buvo įgrūs 
tas į motociklo lopšį Koldraū 
gai pašoko nuo stalo, jo jau 
nebuvo Liko tik jo kepurė 
Vakare nustebom — • Stasys 
vėl buvo pas mus Patyrėm - 
jį tea mušė ir jis mušė, pas 
kui ėmė jo kraują, tikrino ai 
kobolio kieki ir pagaliau lai
kinai paleido. Rytojaus dieną 
paš mus atėjo iŠ MGB, pasu 
leifąvo, kas vakar dieną toje 
• alėje dirbo, ir gavau kvieti 
mą ateiti i i tuos baisius namus 

kampe Vytauto prospekto ir 
Laisvės alėjos į saugumą. 
Kiekvieną kartą lyg apmirda 
vau. kai tų rūmų slenkstį per 
žengdavau'

Klausinėjo jaunas milicijos 
leitenantas specialiai atvykęs 
iš Vilniaus apasakojau, kaip 
toji rusė gėrė kaip ji sėdinė 
jo prie įvairių staliukų, papa 
šakojau apie tą artistų grupę, 
kuri pas mus dažnai pasirodo 
ir labai padoriai elgiasi. F o 
visų apklausinėjimų, po tardy 
mo, kurio metu Stasys vėl 
turėjo pasėdėti suimtas, vis 
kas tuo tarpu baigėsi laimiu 
gai Tik netrukus mūsų bare 
vėl pasirodė rušė Žinojau, 
kad ji irgi buvo kurį laiką 
suimta. Bet kai dabar ji atėjo, 
išsigandau. Ji nebuvo ta pati 
gera rusė kaip anksčiau. Pik 
ta buvo kaip laukinė katė, ir 
jos dantys girgždėjo, kai priė 
jusi prie manęs man ėmė gra 
sinti atkeršysianti už bjaurų 
liudijimą jos nenaudai Ką 
žinai, kur gali nuvesti jos pyk 
tis. Ir baimės kirminėlis įsime 
tė į Širdį Tik jį nusmelkė di 
desnė baimė ..

Šmėkla viršum tplvos tų, 
kurie grižo

Pasklido gandas, kad j mi 

liciją kviečia visus, kurie grį 
žo iš lagerių į juos pakliuvę 
pagal 5 8 paragrafą Indu plo 
vykioje dirbo jauna apie 30 
metų moteris, kurią mes va
dindavom Onute Ji neseniai 
buvo grįžus Atbuvo Sibire 10 
metų Tada išvežama buvo pa 
likusi mažytį sūnelį Dievo va 
liai Ir vaikas nežuvo Kaime 
gaudavo pavalgyti pas vieną, 
pas kitą. Užaugo, nors moti 
nos širdis plyšte plyšo netu
rint apie jį jokios žinios. Da 
bar jiem perai. Jie drauge. 
Jie gavo ginčiuose pašiūrėlę 
ir įsikūrė Berniukas gražus, 
jau 13 metų Uždarbiauja ir 
parneša motinai porą rublių. 
O ji parsineša iš tarnybos 
maisto likučių.. .<£Bet vieną 
dieną ji graudžiai^ašarodama 
prisipažino kad buvusi iš
kviesta į miliciją. Ten viską 
surašė įspėjo, kad būtų pasi 
ruošusi išvykti. Dar šauks ir 
tada jau galutinai praneš...

Pasklido taip'pat gandas 
kad kai kuriems liepė per 24 
valandas palikti darbą atsis
kaityti ir išvykti iš Kauno. 
Siunčia nežinia kur. Sako. 
Kaunas «režiminis» miestas 
«Tokiems» negalima nei Kau 
ne. nei kituose didesniuose 
apskrities miestuose gyventi. 
Mano mokslo draugas, kuris 

kitados studijavo mediciną, 
bet kuris grįžęs iš Sibiro dir 
ba dabar Kaune kaip mūriniu 
kas prie statybų tuos gandus 
taip pat girdėjo. Visi mes 
sujudom ir lyg nematomas 
gedulas aptraukė mūsų vei
dus Tuo tarpu atėjo ir Vasa 
rio 16.

Vssario Šešioliktoji

Diena neatrodė tip kaip 
visos kitos Tą dieną buvo di 
delis milicijos, daugiausia ei 
viliškai apsirengusios, judeji 
mas. Ir mūsų bare jos buvo 
nemaža Direktorė atėjusi pra 
šė: šiandien galit apie 10 vai. 
jau uždaryti; pakabin.\it prie 
durų užrašą: “revizija”. Mano 
kolegės labai nustebo, kodėl 
šiandien tokia laimė. Man jau 
buvo aišku. .. Degtinės tą die 
ną irgi negavome. Žmonių 
lankėsi ypatingai mažai.

Priežastis buvo ir dar kita... 
Mano ‘mūrininkas ‘ man buvo 
pasakęs: ‘‘Resirūpink. jei šiom 
dienom neateisiu; visiems po 
litiniams skirtas namų areštas 
— trys dienos: prieš šešiolik 
.tą. šešioliktą ir po šešioliktos; 
gal bus ir namų kratos Buvo 
diskretiškai pranešta kad lei 
džiama išeiti tik į darbą ir iš 
darbo turi grįžti tuojau na 

mo jei nenori būti suimtas 
gatvėje

dienas partietis pasakojo, 
kad vykdomasis komitetas ir 
visi organai esą viskam pasi 
ruošę. ? ei partija, nei milici
ja šią naktį nemiega.

Dešimtą valandą uždarėm 
ir nuėjom namo. Aš gyvenu 
kaip jau rašiau šalia vykdo 
mojo komiteto. Viršuj manęs 
moksleivių studentų bendra 
būtis Šiandien ten triukšmas 
neapsakomas, ir aš negaliu 
užmerkti akių. Tik skamba ir 
skamba senos lietuviškos dai 
nos. Staiga pažadina mane di 
delis triukšmas Dvylikta va 
landa Laisvės alėjom skamba 
Lietuvos himnas Užsimetus 
apsiaustą ir pamiršus pavojų, 
atsiduriu gatvėje. Nakties tam 
soje matau judančią masę. 
Dieve, tai jaunimas Jo nega 
Įėjo uždaryti namų arešte. 
Giedodami Lietuvos himną 
jie traukia į vykdomąjį komi 
tetą Mane jaudino tie garsiai 
ištarti «Lietuva tėvyne mūsų.. • 
Tik keistose aplinkybėse him 
nas giedamas Masės užpaka 
lyje su šautuvais žigiuoja mi 
licija ir kareiviai...

Jau rytojaus dieną kalbėjo 
kad buvo uždrausta šauti, o 
minia nesiskirstė neklausė, 
tad beliko ją lydėti Ta nak
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«JAUNYSTES AIDAS*

<M. L * skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija,

Ramutis Kasperavičius, Vygandas Navickas,

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs
Į ■

Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui*.

Caixa Postai 4>U8

São Paulo.

K Pažėraitė

Baltosios Lelijos 
[Kristaus 
«L

Žavingoje Brazilijos sosti
nėje, Rio de Janeiro. tęgyve 
na po visą miestą išsiskirs- 
tęs, nedidelis būrelio lietuviu, 
vos apie 300 Šeimų Gal už
tat jie taip glaudžiai sugyve
na, ie^ku pro ų susitikti, pri 
siutinti savo didvyriškąją Tė
vynę, pagyventi lietuviškomis 
nuotaikomis Ir kas džiugu, 
kad ne tik vyresnieji, bet ir 
jaunimas, kuriam grėsė pavo 
jus nuskęsti nutautėjimo jūro 
je, laiku susiprato, ir jo šven 
to pasiryžimo išlikti ištikimais 
Lietuvos vaikais reikia tikė
tis nieks neužgesys. . ereitais 
metais tas jaunimas, lietuvių 
misijonierių Brazilijoje direk
toriaus kan. Zenono Ignatavi 
čiaus vadovaujamas, susibūrė 
po ateitininkų vėliava. Pasi 
rinkę ki.nų ateitininkų idea
lą, jie pasiryžo pirmiausia sa
vo jaunų širdžių duoklę ati- 
d’inii bangui, . būtent, 
tinkamai atšvęsti Šv. Kazimie 
rū .r Šiluvos Dievo Motinos 
Apsireiškimo jubilėjus Veika 
lūs toms šventėms, kan Igną 
tavičiaus paprašyta, parašė 
rašytoja Halina Didžiulytė-Mo 
šinskienė

Šv. Kazimiero pagerbimas 
įvyko rugoiūčio 31 d lenkų 
salėje. Oficialiąją minėjimo 
dalį atidarė Rio de Janeiro lie 
tuvių ateitininkų pirmininkas 
Edmundas Dubauskas. Jis sa
vo kalboj (portugalų kalba) 
pažymėjo kad šiais melais ne 
tuvių tauta švenčianti savo di 
dvyriško sūnaus Šv, Kazimie 
ro 5t>0 metų gimimo jubilėjų 
Nupasakojęs Šv. Kazimiero kil 
naus būdo savybes ir jo šven
tą mirtį, jis pareiškė, kad nors 
Šv. Kazimieras, kurio tėvas 
buvo lietuvis, yra ypatingai 
garbinamas.' kaipo Lietuvos 
patronas, lietuvių tautos, ta
čiau jis. kaipo gimęs Lenkijo 
je priklauso ir lenkams, ir 
kaipo šventasis yra ir brazilų 
ir kitų tautų šventasis, nes 
šventieji priklauso visam pa

tį sena-miesty ant katedros 
bokšto ir prie rotušės išaugo 
trijų spalvų vėliavos... lasako 
jo taip pat kad buvo daug 
suimta naktį ir rytojaus die
ną.

Mano ’‘mūrininkas ‘ jau ke 
lis kartus buvo iškviestas į 
miliciją, užpildė visokias an
ketas Dar nežino ką su juo 
žada daryti Tas pats, ir su 
Onute vieną dieną gavau ir 
aš kvietimą atvykti i miliciją.

Taip, iš K uąo šzyksiu

Išėjusi iš lagerio aš buvau 
atsisakiusi imti sovięrmį pasą. 
Tvirtinau kad esu Austrijos 
pilietė. Iš Austrijos neaukšta 
mąi kovojo už mano išleidimą 
Buvau jau gavusi Austrijos 
pasą Paž sUmi su nuostaba

Ritieris Kori,ovado 
Papėdėje
šauliui. Baigdamas savo kal
bą. jis pasveikino šv Kazi
miero vardan susirinkusius ir 
paprašė kan. Z Ignatavičių 
atkalbėti maldą. Po trumpos 
maldelės į Šv. Kazimierą su
sirinkusieji pagiedojo «Mari- 
ja, Marija».

Nutilus giesmei, tarė žodį 
lietuviškai uet.ministeris Dr. 
Frikas Meieris, iškeldau as Šv. 
Kazimierą, kaipo dvasios kar 
žygį galiūną, kuris per am
žius bus visų tautų garina
mas.

Meniškos programos prane-. 
Sėja pakviesta -ucija Dutkai 
tė, kuri su savo puošniu tau 
tiška kostiumu ir laisva laiky 
sena scenoje gražiai repre
zentavo. Ji prieš kiekvieną 
paveikslą pranešinėjo p iti- 
gaiiškai veikalo turinį Buvo 
pastatytas H Mošinskienės 5 
paveikslų veikalėlis «Būto
sios Lelijos ritieris» J u turi
nys:
1 mampaveiksle senas pranciš 
konas kronikininkas, nuskam
bėjus gongo dūžiui, nustoja žą 
sies plunksna rašyti ir paskai 
to iš didžiulės knygos-kroni- 
kos istorinius davinius apie 
Šv Kazimiero tėvus ir jo vai 
kystę Ši taip vadinamoji kro 
nika, paremta istoriniais įvy
kiais autorės vaizdingai, poe 
tiškai parašyta. Baigęs skai
tyti puslapį, kronikininkas pa 
sitraukia, scenoje išryškėja 
šv. Kazimiera? vaikystėje, su 
savo broliu ir sesėmis bežai 
džiąs Vavelio sode Jau nuo 
mažens jis pasižymėjo kilnu
mu ir meile artimui Čia jis 
nuramina susižeidusi koją bro 
lį Vladislovą ir atiduoda visus 
savo pinigus vargšei moteriai 
su vaiku, net liepdamas jai ei 
ti į jo tėvo pilį pasistiprinti 
ir pernakvoti

II paveiksle kronikininkas 
pasakoja apie Šv. Kazimiero 
jaunystę Vilniuje ir jo šventu 
mą. Čia parodomas Sv. kara
laitis besimeldžiąs prie kate
dros durų jo g Besting, mis 

čiupinėjo tą ‘buržuazinį” pa
są.' tukiau vizos išvykti iš 
Sovietų Sąjungos Jau keletą 
kaitų užpildžiau dešimties an 
ketu, atšaki iėj u į šimtus 
klausimų,, ati ariau nuoirau- 
kas Pareikalavo trijų liudinin 
kų, kurie pažine jo mane nuo 
vaikystės kad paliudytų, jog 
aš niekad neturėjau soviet! 
nėši? pilietybės; papasakotų, 
kur visą gyvenimą praleidau, 
kas tėvai ir 11 >■ u ai vis ras 
davo priežasčių aiškinti Aus
trijos valdžios organams kad 
esu gimusi»? Kaukaze, tad tu 
riu būti ir . ovietų pilietė Bet 
Austrijos atstovybė nenusilci 
do r tvirtino, kad esu Austri 
jos pilietė ir turiu gauti viza 
išvykti. Tai buvo Mykolo ir 
Slibino kova.

(B. D.)

tsjuf.

«PLAUK. DAINELE, PLAUK!» Linksmai nusiteikę mok,- 
lei ia ateitininkai jaunimo šventėje

at.duodaht savo apsiaustą elge 
tai Dvariškiai suranda jį suša 
lūšį ir sukniubusį am kace- 
dr >- lai p

UI ian< paveikslevaizdu<)t)a 
mabt Kazimiero priešmirtinės 
valued : J s atsisako daktaro 
patariamas, kreipdamasis į Die 
vo Motiną savo mėgiama gies 
me «Ausk Manja aukso giją 
mano siela nerami», miršta

IV tam pa v kronikininkas 
pasaitoja apie jo stebuklus 
Už scenos vaizduojamas mū 
šis prie L auguvos ir Šv Kaz. 
padedant, laimėjimas

v-tas pav. vaizduoja šių lai 
kų -ietiivą surakintomis rev; 
žiais aukomis Tai tautiška s 
rūbą s apsi engusi me gina, 
prisiglaudusi prie kryžiaus, 
o prie jos kojų našlaičiai. Pro 
ją praeina voros tremtinių Si 
bir-n. Jaunuolis ir jaunuolė 
tautiškais rūbais deklamuoja 
eiiėrašcios Šv Kazimie o gar 
bei Čia pasirodo jo dvasia. 
Jis rodo Lietuvai t unka į toli, 
kad a i’ią- jai išlaisvinimas. 
Pasigi sta balsas «Dieve, glo 
bok Lietuvą!»

S, s veikalėlis, su isijautimu 
ir didele meile Šv. Kazimie
rui H. Mošinskienės parašy
tas, buvo žiūrovų entuziastiš 
kai sutiktas Tik rengėjai ap 
gailestavo negalėję viešai iš
reikšti savo pagarbos autorei, 
negalėjusiai į tą šventę at
vykti.

> rtistai-mėgėjai, gabios kan 

Vieningai būry susispietęs SAo Paulo lietuviškas jaunimas - Jaunimo Šventės
> programos dalyviai

Ignatavičiaus režisūros dėka, 
ir gerų norų kupini, šį veika 
lėlį suvaidino visai gerai. Tą 
rytą šv Genovaitės bažnyčio 
je kan Ignatavičius laikė spe 
dalias pamaldas Šv Kazimie 
ro garbei, artistai pasimeldė 
į šv karalaitį k d pasisektų 
gerai suvaidinti pjesę iš jo 
gyvenimo . patingai karštai 
meldėsi, prašydamas šventojo 
užtarimo, Antanas '•-aurusaitįs, 
turėjęs suvaidinti Šv. Kazimie 
ro vaidmenį > a intencija jis 
priėjo pine Dievo italo. Ir it 
tikro. Antanas labai tiko tai 
šventai rolei, kurią puikiai 
atliko Be jo dar vaidino se
ną kronikininką Antanas 
Gaulia kuris tai rolei? labai 
tiko be to, ir grimas išbuvo 
vykęs. Šv Kazimierą vaikys
tėje suvaidino Jonė Kilaitė. 
Jos švelnus balselis maloniai 
nuskambėjo Šv. Kazimie > 
tėvą ir karalaičio dvas; t i!-o 
rai pavaizdavo Edmundas Du 
bauskas Šv. Kazimiero sese
ris gražiai pava>zdavo Marle 
nė Čepaitytėir Vera Ramanaus 
kaitė, bąolį šonė Dūtkaitė, 
kuri paskutiniam akte išryš 
kėjo ir kaip gabi deklamato 
rė taip kaip ir Antanas Sau 
r saitis Auklę tinkamai pa
vaizdavo Julė Tumonytė Var 
ginuos moters rolę artistiškai 
suvaidino Antonija Saurųsai- 
tienė, berniuko rolę tinkamai 
at iko Edvardas Kazelis Jonas 

Žaidys gerai atliko dų vaidine 
niu - elgetos ir dvariškio Ki 
tą dvariškį taip pat gerai pa 
vaizdavo Irvis Pauliukonis 
Kenčiančiųjų .■ ietuvą pavaiz
davo Vera Dudaitė gražaus 
lietuviuko tipo mergina. Tik 
gaila, kad jos tautinis kosti u 
mas mažai primena lietuvišką 
jį kostiumą. Anelė Dubauskie 
nė sufleravo. Dekoracijas nu 
piešė ir sukombinavo inž. f o 
nas Abraitis. Scenos fone bu 
vo pavaizduota Gedimino pi 
lis ir šone anų laiku katedra 
iš tolo vaizdas buvo tikras, 
imponuojantis Turtingi artistų 
rūbai atitiko vaizduojamai 
epochai.

Pertraukos metu Birutės 
Kutkaitės - Silvienės sūnelis 
Pranukas Silva vaikišku balse 
liu padeklamavo lietuviškai 
eilėraš ūką.

Į pabaigą pasirodė scenoje 
tautiniais drabužiais pasipuo
šęs jaunimas ir pašoko kelia 
tautinius šokius Labai malonu 
konstatuoti kad per tokį trum 
pą laiką Antonija Saurusaitie 
nė galėjo išmokyti jaunimą 
liet, šokių ir reikia pripažm 
ti kad visas ansainbl ? gra
žiai pasirodė Šoko: <onė ir 
Lucija ’ ulkaitės Birutė Sib-ie 
nė, Marlenė Čepaitytė Jonė 
Kilaitė Vera Dudaitė Julė u 
monytė. Jane urnyiė, Anta
nas aurusaitis. Edmundas ir 
Ignas Dubauskai Jonas Žai
dys Amanas Gaulia ir Rober 
tas Tudrė

Sal» buvo pil iiitėlnes be 
ne pusę ūrovų sudarė brazi 
lai ai giaži buvo uetuvos 
•■••npag-nda e to Šv Kaži 
miero garb 4 vieton pakv eti 
mo, kiekvienas įsigijo po Šv. 
Kazimiero vėliavėlę skydo 
pavidale, prie krūtinės Šios 
vėliavėlės viršui šv Kazimie 
ro paveikslas dangaus žydru 
mo fone žemiau, trispalvės 
fone portugališkas užrašas 
«5’10 metų Šv.’ Kazimiero ..abi 
Įėjus» ir lietuviškai: «Šventas 
Kazimierai, globok Lietuvą’», 
o smailagaiyje vytis Tai gra 
ži šio jubilėjaus atmintis.

, ; - Paskutiniam jaunimo ats 
toyų posėdį buvo nutarta su
daryti naują «Jaunystės Aido» 
redakcinį įkolektyvą iš vilų 
atstovų Susitarus su pesėdyjs 
nedalyvavus omis vilomis na® 
jus redakcijos sastatas bus pas 
keibtas kitam «J A.» numeryje!
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Vila Celeste

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

ft

M

Í0J

- LAPOS lietuviams prąiit 
šame, kad Lapos lietuviui ga 
Ii atsiimti laikraščius SVSal 
džio krautuvėje, Rua Olemer 
te Alvares 137.

VlENLXTÈLi. LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA
' —. • . - r ' - '• .-<• - ’

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statynui me J/Ja gos 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis: 

kainomis. tai kreipkis Į sainel]..

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

às 19 horas.8
D fill :■ H' <i|i

r

e£
ê-r
ã
Seš«
t

D a n t u Kl i n i c a į
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų .ir. judamų aparatų spe
- . ■ • cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo Í7 ligi 21 vai.

Kensultorija yrą ‘ Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

TĖVYNĖS GARSAI»

per Radio Difusora São Pamo PRF3-960 KČ. ZYB7-49 m. 
ZYB9 19 m.

T SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

Ii. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis;
111. Speciali “Café Seleto” programa visiems! .

: PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C peštai 463, 

ir galite užsakyti kokią t.k norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas. Caixa Postai 403. Paulo

ft ft 
ft 
ft ft 
ft 
ft ft 
ft ft 
ft
ft

RUA BARA© DE ITAPETININGA, 273 - 4 AND. - SL* 2 
' rEL 34-7482 — SÃ©c>AULQ

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskui nio modelio televizijos aparatus «Invictus». 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokęjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t. 
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

SÃO x i'’ O - Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n.'1 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

IM 1Mb UllW dlnlbHKMhlltHh‘illHn»ill ilMi» III III Illi di’lhil|rllplh»llillHllimi imiinu .(n *, ūmu

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA
IRMÃOS BAUŽYS 

n© C * C. toli o o n 5b‘

pęa. S. Jose Campos 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefone 63-6005

Abęrturas de firma*
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Central na Junta Comercial
Dis‘-at. na Junta Comercial

’ Escritas Fiscais
? Escritas Comerciais

®. HORÁRIO das
,i, b •f ii' ii‘i> «n »«tu< " i» ,,.m ui» •!► >’iwmumutyti)* <k«m tiuiftw ■" m iw ir

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Reonerimentns 
Balanços
\ I varas li versos 
<eíruros de Fogo 
Seguros de acidente

Kiekvienų sekmadieni uri» 
. bažnyčios spaudo* pkríi 

t o j ą g a I i m a gaut1 
nusipirkti' naujausių hetnviš 

. kų knygų, maldaknygių be 
laikraščiu.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

Kori, kad «fokusų Lieti 
va» būtu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?-

■ Bendradarbiauk ‘joj» 
pranešdamas visas naujienas ■ 
iš savo apylinkės, miesto a> 
interioro

PRANAS & ČIA. LTDA, 
. Madeiras em gerai

SÉDfí: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52 0229
„Endereço Telegráfico: «CABIUNA» 

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

Nanque - Estudo de Minas Gerais
a d: t <■ txi.. •« »r«n«ir ••o®»

*«•*«. v»,.. 7 u - -- 4»s«riL>»jacreCn^«»aBaek4Ma^a**kiii*t«l««D

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, 
krautuvė tiktai pas

indų bei darbo įrankių

RUA COSTA BARROS, 34-C VIlA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

I ÍI5 A\1Ã O jf !t>À. iI5 115 ii f 15II LTDA

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

Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoninga* 

pasiuvimas, LAURO SĄNDRCN vyrišku rūbu

/MJVYKLOJE LAUKO

Medžiaga pa rd nedarna., ir išsimokęjimui
Ateikite i įsitkinkiiė medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

B.L. BENDRUOMENES TARY
BAS PIRMASIS POSĖDIS.

Š.m. rugsėjo mėn. 8 d. lie
tuvių mokykloje A ookoje. nau 
jai išrinktoji Brazilijos I ietu- 
vių Bendruomenės Taryba su 
sirinko pirmam posėdžiui. Po
sėdį atidarė B.L B. Organiza
cinio Komiteto Pirmininkas 
prof Antanas Stonis pakvies
damas į posėdžio prezidiumą 
0 Komiteto vice-pirmininką 
Al. Boguslauską pirmininkau
ti ir sekretorę H. Mošinskie 
nę sekretoriauti. Posėdžio pre 
zidiumą sudarius sekė O Ko
miteto pirmininko pranešimas, 
kuriame jis suglaustai nupa 
šakojo Organizacinio Komite
to veikimą’2,5 metų bėgyje šie 
kiant įsteigti lietuvių Ben
druomenę Brazilijoje Po to 
O Komiteto iždininkė p M. 
Remenčienė patiekė finansinę 
apyskaitą, palikdama ją būsi
mam Tarybos prezidiumui

Sekė Tarybos Prezidiumo, 
Valdybos ir -evizi'os Komi
sijos rinkimai slaptu balsavi
mu

Į B L.B. Tarybos Prezidiu
mą išrinkti: pirmininkas - P r. 
Eliziejus Draugelis vice-pir- 
mininkas - p Marija Pemen- 
čienė sekretorius - p. Halina 
Mošinskienė

Į B L.B. Tarybos Valdybą iš 
rinkti: pirmininkas - inž jo 
nas Antanaitis I mas vice-pir 
mininkas • kun. Pijus R<ga- 
žinskas, ll-as vice p rminin-

kas - p Jbnas Jodelis. l-as 
sekretorius - p. Stasys Vance 
vičius II-as sekretorius - p 
Stasys Jurevičius, l-as iždi
ninkas - p Juozas Baužys II- 
as iždininkas - p Juozas Lu
koševičius.

Revizijos Komisijon išrink
ti: kun. Juozas Šeškevičius, 
p. Albina Arabrozevičienė ir 
p. Alfonsas Žibąs.

Garbės Teismo rinkimas ati 
dėtas kitam Tarybų» pusė 
džiui.

Profesoriui Antanui Stoniui 
pasitraukus iš B.L B. Tarybos 
jo vieton į Tarybą įėjo pir
mas iš eilės kandidatas Vy
gandas Navickas Tačiau ’Ta
rybos nutarimu priimtų bal
sų daugumos prof A. Stonis 
kaipo labiausiai nusipelnęs 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavime. pakeltas pirmuoju 
Brazilijos i ietuvių Bendruo
menės Tarybos garbės nariu

Posėdžio pabaigoje O. Komi 
teto vice pirmininkas perdavė 
naujai susidariusiam Tarybos 
prezidiumui L B. Organizaci
nio Komiteto atsistatydinimo 
aktą šio komiteto veikimo ka 
dencijai pasibaigus

T kimasi, kad naujau isistei 
gusios B L Bendruomenės Ta 
rybos vadovybė išvystys savo 
veikią plačiu mastu apimda
ma lietuviu kultūrinius ir vi
suomeninius interesus

DĖMESIO, TAUTIEČIAI’..

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

VAKARĄ-BALIŲ ;
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLE» ir po 

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

Šokiams gros geras orkestras ir veiks paikus lie
tuviškas bufetas 'A - J ' *'■. •

Taigi, visi į Sąjungos VAKARA-BALIÚ! ;
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir He 

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

LSB VALDYBA.
mm—— ■— i i m linu —w— ant—.

— Lietuvių Sąjungos vaka
rėlyje, kurs įvyks šį šeštadie . 
nį Moinho Vėlho jaunimas 
pastatys linksmą komediją, 
moksleiviai ateitininkai daly
vaus su šokiais ir Tautų Far 
ko mergaičių trio su dainomis;

— Mokytojos Ei vyras Kil- 
čiau-kaitės piano mokiniai 
rengia šeimynišką muzikos 
koncertą pirmąjį spalio sek
madienį Šv. Juozapo mokyklo 
je leknišku koncerto organi 
žavimu rūp'nsis moksleiviai 
ateitininkai

KERM'OŠ US

''ta», V. Tumas vadovauja«Lai 
mės Krepšiuko» barakui. Šį 
Šeštadienį pradės veikti pora 
naujų barakų. Šiaip kermošių 
lietuviai gausiai parėmė aukp 
mis ir fantais Ypač, daug pa
sidarbavo vyrai su p Baužių 
priešakyje statydami barakus 
ir moterys rinkdamos aukas. 
Šį sekmadienį kermošiui tal
kininkauti taip pat pažadėjo 
Tautų Parko jaunimas.

-- Savaitės pradžioje iš Ame 
rikos į Rio atvyko Dr. Vytau 
tas Vygandas su Ponia Šešta 
dienį svečius atvyks į S Paulo.

ka priklag 
nui Zieziu® 
radijo reikkHBHHBHHnHHH 
ir nuolatos skolina kitas.

21 rugsėjo įvyks medžių so 
dinimo šventė, kurioje, tarp 
kitų tautų, dalyvaus ir lietu » 
viai. .Ponia Antonija Saurusai 
tięnė ir p-lė Marlepė, Čepaity 
te, išmokė brazilų piokyklos 
.vaikus Šokti, « \oriu miego» įr 
giedoti Lietuvos himną. Tie 
.vaikai šventės metu praeis 
nrb tribūną su Lietuvių tau
tos vėliava.

VERSAILES, Prancūzija. 
Aštuntasis 2S-bių tautų parlá 
mentarų kongresas,, kuris da 
bar posėdžiauja Versailyje, 
priėmė rezoliuciją, kad “būtų 
sukurta viena «pasaulinė vals 
lybė», kuri apjungtų vsasi 
valstybės. Jos tikslas būtų : 
1) įsteigti pasaulio pariamen 
tą. kuris diktuotų įstatymus 
palaikyti taiką, 2) įsteigtų vy 
riausybę, kuri tuos įstatymus 
įvykdintų, 3) įsteigtų pasauli
nį Teismą, kuris spręstų pa
saulio teisinius konfliktus ir 
4) įsteigtų pasaulinę policinę 
pajėgą kuri prižiūrėtų istaty 
mų vykdymą ir įgalintų visų 
tautų nusiginklavimą.

— iš LONDONO ateina ži
nios. kad buvęs Stalino įpėdi 
nis Malenkovas nusižudė. Jis

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé. 270 - 4 ° and - sala 404 Tel. 35 0062 .

Praėjusį šeštadienį Vila Ze 
linoje prasidėjo turtingas ker 
mošius Nors sekmadienį lie
tus judėjimą kiek sutrukdė, 
bet vistiek susirinko nemaža 
žmėnių. biejų dienų pająmos 
siekia netoli 2o J 0 kruzeirų. 
Daugiausia pajamų turėjo me 
dūkų barakas, kuris yra vadi 
namas našlių baraku Baraką 
aptarnauja Maldos Apaštala
vimo narės Beto veikia tur
tingas bufetas, kuriam vado
vauja p Maželienė, jai talki
na p Pangonienė ^orbutienė 
ir kit Blynus’kepė ponios Te- 
resevičienė ir Skurkevičienė. 
šoraskus Vl^ Karaška. Filhas 
de Marija dirbo «Laimingo 
numerio barake», choristai «Lė 
lių», ateitininkai ‘Perlų Bpm 
Retiro jaunimas Aukso Žu 
velės». Juozapiečiai «Vira La-

— AR JCP. DAR NEPUVO- 
TE KERMOŠIUJE?ATVYKITE 
IR ĮSITIKINKITE. KAD TAI 
PUIKI PROGA IŠBANDYTI SA 
VO LAIME IR MALONIAI PRA 
LE STI LA'KĄ BEI SUSITIK
TI SU PAŽĮSTAMA IS.

Žinios iŠ Rio de Janeiro

Jau trečias mėnuo Rio lie
tuviai turi s.tyo savaitinę ra
dijo valandėlę, antradieniais 
18 vai. 10 min. per Vera Cruz 
radiją Tai valandėlei vado
vauja bei ją organizuoja kan. 
Z. Ignatavičius

P. kapitonas Juozas Čiuvins 
kas liet radijo valandėles 
reikalams paaukojo 3 plokšte 
les foi.kruz, už ką rijiečiai 
gerb p Čiuvinskui labai dė
kingi. Taip pat nuoširdi padė

sau pasivėlinęs perdaug kriti 
kuoti dabartinę sovietų vald
žią, ko pasekmėje teko užbai 
gti gyvenimą.

— ITAL’JOJE prezidentas 
Giovani Gronchi lankėsi Rio 
de Janeire, ir São Paulo mies 
te, kur jam buvo suorganizuo 
tas milžiniškas ir iškilmingas 
priėmimas São Paulyje jis 
aplankė Universitetą, kur jam 
buvo suteiktas garbės dakta 
ro titulas. Jis pats atidarė jo 
vardo avenidą Morumby, ir 
aplankė kapuose italų kapelą; 
dalyvavo išKiimingose mišiosę 
italų bažnyčioje. Jo garbei 
buvo suruošta kolektyvinė 
gimnastika Ibirapueroje, priė 
mimas Palmeiros klube ir ba 
liūs Clube Paulistano patalpo 
se. Ponia Carla Gronchi aplan 
kė maternidade Conde Fran
cisco Matarazzo ir dalyvavo

Mokos liętuvių mainuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir Šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 

. .UŽEIGA RĘCREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga- 
■ lėtų?.gražiai-laika ^ąlęišti. Kad tai įvykdžius, l iet. S ga 

. r.- ieško žm^g^s‘ntiomiAinko suorganizuoti šią užeigą 
^>1 a lięimvįškąivąįg^kiįa'ir bufetų Sąlyg a labai geros su 

praatančiamiįšios..srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis dár^ vąUndomis telefonu: 63-5269.

-•------------1. ~ -vi- ;---------------L.. . :t . -., ........................... ■

-iv•. T/ 0- : ■?. < ■■■

:'.<7. ■■■■-, -^ -:?y TA U T I E U I A I i .-
-. -; . ,;ft. š’’•'S'-'i-; „v-•i T •.i’L?r:

. Skaitykite; ir, platinkite yięnįntėlį Pietų Amerikoje 
populiąrų,' lietuvių kultūros žurnalą ,;«G i N TA RĄ» kuris iš ei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje. . ■: :

«Gintare» rasite daug . įdomių straipsnių, apysakų/'- 
eilėraščių iržįnučių «Gintaro?kaina-metams tik Cr.Š 290,00..y ‘ 

7-v- - Pinigus siųsti: «Gintaras^ Caixa. Rosią! 7988. .S Paulo.-

Brasileiro
Naturaliza.d u

Não pęrmita ąitę atge-n di-> 
ga ųuę, o naturaj^ado Uãos - se , 
interessa pelos seus pròorios 
direitos ProveTštb através do 
seu voto eįęgepdp ARNOLDO 
FEl'M.Ąnas;’? .íjaç^iáiboliza es- . 
se movimento., . ’ 8

-!0en 'díjr , - Á 
CÁ|yJfcH 3 ''CÁBRAL í;

Crispiniano, 20 —, 8.° andar,
PARA DEPUTADO ESTADUAL -
CÉDULAS: Rua Cons. __ t

Telefones: 34 0870, -31-18481 35-5424 e 32 9754 ^kpin.).;

São Paulo aukštosios visuome 
nės ponių suruoštame priė
mime.

Iš São Paulo prezidentas 
Gronchi ir palydovai išvyko- 
į Porto Alegre.

— PARYŽIUS praneša, kad 
visi Alžyro kilmės suimtieji 
teroristai bus nugabenti atgal 
į Afriką, ir ten teisiami karo 
teismų:

..PAIEŠKOJIMAS

'■ <: íg.-T. "t v-■.> /-.c 1 .- ' 4
• ••-‘j • . . < S,. * » •' ... •

JAUGALITE PADĖTI,.SAVO.„ARTIMIESIEMS
Í - v'.Kf í ■

. * S^ūbį ai’| v i ŠS i u n či a. m e ' ą:/f a n gą ; ’ :ífràíst^in lėd i i a g.a's, rriėj .
,7.'?vilriH^”odą';--Į>?itsitxrns!"jT vaí^túèrT '' ‘
'/’■■V/Tarirnė visų medžiągtį 'pavyzdžius! v; ' :

■:^'-$*LąĮrkė 6 $ savaičių šlūrtiiniai .pasiekia, Lietu,vą Oro
paštu 2 3 savaitės: 7?’T7,.'

gaus gav’ėjb parašų patvirtintu pakvitavimą'.'.'" ... 
'T-■* nlokęšpiai ir Etfiįįt^s^ąiimpka'Įpi čia.

•’■i ‘Gavėjas nieko neturi .mokėti, .. '
. Siuntimai pilnai apdrausti - žuvus'^f^ž’inamė pinigus ' ' 

iii'bn pasiiinčiame naują; .. ..
S cęinkii'ė- mis:

Jonas Vaiavičius. R- Re Bened dę 698. Pe.nlía., .
i"l Buvusia u ■ Kas, R F Ant.,de Gii.ą4ą1t|pę^ .14. V. Zelina A

. tašykite: Cbixa postal 403 —■ São : . x ..
. /.t,,'.'.siuntiniai' i yETūyį"?//,. ' ... .

—_ ' ' I

Mill

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

• :■ tit) Si io -'
; Minu f aturaide AB oth s

' "■ Rua -Prof. Gustavo - P. de - Ąų$rąde/ 1-16, eai^audpos- ■ 
tai 4118 - Vįla Zelina' Tel. (reę^dps):"• 63-1987, SãàigW.lo -:

I: : Čia yra ■didžiausias^ pasirįų.kimąs, .didęilais i mari 
j žę^ųiais kiekiais,. įvairiausių..ufi^ųįjr-; spalvų ; gti^ikUr(l-iT.: 
'■ lietsargiams dalių. i;: g;'-:’.- v-i.jd;»f>jsų

W-c® a tWisM);m-jàWl
• •. ..įjCĮijjV : r. i^ís' ' -AL;/::-- '. . > 'ii'j

Irmãos Nascimento
>' lįC . ' R.C/SP. Nro 1.484 -i ■

Atlieka firrhUv^t:iUuiy müs, perleidimus, kómçrcíries ”
ir indhRtPí^Rftés abyškaitas, sutvarko dokU‘h'ėn;T
•* tus.’s.ÕdàTo. Sutartis surašo prašymus jir 'kf- ’,*•>*,, T;

- . -darbus atlieka. :.• -;-7.
Juridinis ‘‘D^partàmjentàs — Nejúdomo turto' pàrdavimas

í - A v. Zetói£Ukvr831---.. .Vila Žolina - Tel. 63-2767 - S. Paulo •

l!

0

-...•u

Bronius Juozapavičius paieš , 
ko brolio Stasio Juozapavi-f 

i čiaus sūnaus Mykolo, arba s e 
ij šerį,Veroniką Juozapavičiūtę, 
i Giliehę-šėikienę. Iš dietų vos 
i išvykę 1;925 m. São Paüly gy» 
i vępp nuo. 1939 m. Jie patys 
į arba’apie , juos žinąntiėji .pra-
* špjų kreiplis į«,M.. L» Redãkcí ją>-
Į >-’~7...-'--t''-
; SIUNTINIAI į LIETUVĄ IR 
j ii RUSIJĄ
! .Ąlėdžiagos žieminiams Ir va: 
> s^Įjįuįams rūbams (yra pąvyz. 
į dž|^iįj. Vaistai, .maistas, ,-.skal-„į 
i avalynė, mųgštiniai, kd.;
• jįnęs*; pirštinės, skaros, síülá.».
’ kltjj' prekių:.\ T--f

. ' ^ųntiųių pristatymąs garas 
rųpĮąsi. : • ■' ....? T?'.'; ' .. .;

Gavėjas namoka nįe,ko 'Tų 
"^ag ė i.dą u ja ų t — s-i u n Čiaups I 
oirOąštū.T. .. -7

, Kreiptis:'.Magdalena... 
nąitįė’hę - rua Barão?'' Pi

1 rãj;, 6'5.! Vila 'Želina? ‘''' ■ v ■*
. Laiškams caixa postai. 371,

' '• .'y... V-'

t

; U1;''SIUV-Ė JAS
P^VHJąŠ AMBROZĘViČIŲF
Ruavtnhàgfrpi',; 9 Zel’W' 
(prasideda iš Av Zelina. 60S!

6
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