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Rugsėjo 17 dieną r"isijo!vo 
rius . ėvas Joną» i ružikas S 
J šventė savo 35 Kunigystės 
šventimu Metines Misijouie 
rius gimė 18 7 metais Garlia
vos parapijoje Kunigu įšven 
imiat> J E vyskupo Kao.-n 

92 metais r rie- 
lluuse . a.13 pačiai» iiiCvit s 
naujasis kunigas jstojo j Jė
zuitų vienuolyną, «.uvicijatą 
atliko Holandijoje. Studijas gi 
lino v •■K'-iijoje H«.«i;iii()i , <? 
ir Austrijoje 19 5 metais pra 
dėjo n.isilunierjaus darbą Pir 
jnasias m sijas pravedė Jeros 
love Slabadoje prie Alytau». 
Iki šiol yra vedęs 9(0 misijų 
ir rekolekcijų Skaitant, kad 
kiekvienose miši ose pasako 
maždaug <rõ pamokslus, skai
tant valai 1 uuis bus ne ma 
žiau kaip 20 kalbėtų valandų.

skaičių dauginant iš 9*iO 
šimtų gaunasi S (Juo kamerų 
valandų, kasįsudar i 75u parų, 
buskaiėius visus tik misijos.* 
pasakytus pamokslus išeini, 
kad kalbant dieną ir nakti iš 
eilės tėvas Rružikas Dievo 
žodį yi a skelbęs daugiau kaip 
du iširus metus Kažin ar 
yra lietuvių tautoje kitas toks, 
kurs galėtų tokia ištverme 
pasididžiuoti Misijas vesua 
mas tėvas bružikas yra aplan 
kęs 22 šalis, ^.-augiausia misi 
jų pravesta Lietuvoje 400 ši m 
tai antrą vietą užima šiaurinė 
Amerika 2u0 Vokietijoje 110. 
Anglijoje 06. Belgijoje ir Ár 
gentinoje Í0, Brazilijoje 25. 
Dar yra vedęs misijas D’ni- 
j<«j. Airijoj. Urugvajuj Italijo 
je gveicarijoje ir Austrijoje. 
Misijonierius yra išklausęs 
maždaug 600 0 o išpažinčių. 
Kas suskaitys paklydusių šie 
lų per jo uolumą ir pasišven 
tuną atrado prarastą kelią į 
Dievą sekantį sekmadienj 
sueis 36 metai kai Tėvas Pru 
žikas aukojo viešpačiui irmą 
ją Šv. Mišių auką Jub l atas 
Vila Zelinoje laikys sumą Vi 
sus kviečiami atykti ir už jį 
pasimelsti kad Dievulis dar 
ilgus metus laikytų jį gyvą 
stiprų ir sveiką ir leistų dar 
daug dirbti savo bažnyčios ir 
mūsų pavergtos tautos gero
vei.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

ŽINIOS
— Jungtiniu Tautu Organi

zacijos XIII sesijos pirminin
ku išrinktas Dr Charles Ma
lik, Libano atstovas Sesijos 
pirmininkas yra renkamas vie 
mems metams, kaliko išrinki 
mas rodo kad S‘ valstybė su 
daranti JTO. domisi Artimųjų 
Rytu klausimais ir kad tai 
reškia Maskvos ir Ka'r>i-ut 

’laimėjimą Numatoma, k”<’ •”* 
ūmiausiuose posėdžiuose bus 
svarstomi ir Tolimųjų Rytų 
klausimai.

— Londone Įsakė visiems 
anglų laivams vengti Formr- 
zus sąsiaurio, kad neįsivelti į 
kinų kova».

- Formcz" praneša '-'-’d ų 
laivams pavyko nralaužti Que 
moy salos blokadą ir laivais 
i ugabenti aprūpinimo reikme 
nų t >s salos ginėjams Raudo 
n uju artilerija iškrovimo me
tu labai smarkiai šaudė Į ki 
tą mažesnę sa ą tiekimas bu 
vo nuleistas iš oro parašiu
tais.

DIRBKIME IR LAIMĖSI VE.

edulų dalinimo atžvilgiu da 
bar pati darby metė šprak i- 
kos žinome kad* rinkimų d.e 
ną daugelio kandidatų cedulų 
pritrūksta Jas išrenka ir su
naikina konkurentu agentai. 
Todėl savo kandidato Kazimie 
ro Ambrozcvičiaus eedulas da 
linkime visiems rink karas o 
ypač tiems, kurie iš anksto 
pasižada balsuoti už mūsų kun 
didatą, kad palio 3-ėią die 
ną. eidami bilsnoti galėtų nu 
sineš i a- Ambrozevi'čiaus ce 
dūlą kartu su savo «titulo elei 
torai". Suteptos sužymėtos, su 
glamžytos ir įplėštos cedulos, 
skaitalu balsus, bus atmestos 
Todėl dalinkime tik švarias ir 
sveikas eedulas ir patarkime 
rinkikams laikyti jas kartu su 
savo dokumentais,

Mieste ir viose Kazin iero 
Ambrozevičiaus cedulų g. Įima 
gauti visose lietuvių įstaigose 
ir įmonėse Cedulos vežioja
mos ir į šeimas kurių adre
sai žinomi Let mūsų kandida 
tas K Ambrozevičius važinė- 
j daugiausiai po interiorą ir 
•užmiestį, dalindamas savo cé
dulas draugams brazilams Vi 
sų lietuvių aplankyti ir pats 
aprūp nti cędulomis aišku, ne 
suspės Daug liks neaplanky
tu. Dėlto K Ambrazevičius at
siprašo visus savo draugus ir 
tautieč us. kurie jo laukia o 
nesulaukia Po rinkimų, jeigu 
bus išrinktas-, susitikimas bus 
malonesnis Dabar mūsų visų 
parėk a dalinti jo eedulas ir 
paprašyti savo draugus ir kai 
mynus, kad balsuotų už Kazi
mierą Ambrozevičių.

Didesniais kiekiais cedulų 
galima gauti kandidato namu© 
se — Rua Camė 1052, Parque 
da Mooca, prie Av. Paes de 
Barros ir «Mūsų Lietuvos» 
spaustuvėje V. Zelinoje. o po 
kėlias eedulas galima gauti 
bet kurio lietuvio bare, krau
tuvėje ar oficinoje.

— Varšuvoje eina derybos 
tarp komunistinės Kinijos ir 
JAV ambasadorių išiondono 
ateina žinios, kad yra vilties 
jog ten bus sutarta teigiama 
prasme.

. — °~ryž;l’je. Alžyre 
teroristai padarė pasikėsinimą 
nužudyti. rancūzijospropagan 
uos minister! J Soustelie Jie 
apšaudė jo automobilį, betmi 
r ' st e ris krito ant automobilio 
grindų ir liko nepaliestas. Me 
nas pasikėsintojas buvo nušau 
tas vietoje, anuas sunkiai f-u 
žeistas o trečias suimtas ir 
nuvež as tardyti

Arabų vedami sprogd nimai 
ir padegimai Prancūzijoje ne 
siliauja Vyriausybė ruošiasi 
visus įtariamus alžiriečius su 
varyti j koncentracijos stovy 
1 «ÍIS.

’ — Iš L b no išsikraustė apie 
2000 JAV b u laivyno nesti "i n

Kotlirf ”"''S 
išvežė į šiaurinę Carolina, 
JAV Pasiliko : ibane tik vie
nas batalijoi.as Ameriko» ka
nų.

— Iš Kairo'pranešama, kad 
Alžiro nacionalistai, kurie ve 
d a kova prieš P ran c r>z i ja už 
Alžiro nepriklausomybę, pas- 
k įbė sudarą naują to krašto 
vyria esybę. ki šmi ia< kovas 
vedė vadinamas Tautinis Iš
laisvinimo Frontas (TIF) Tuo 
norima padaryti įspūdžio Aiži 
ro muzulmonams, kad jie m* 
balsuotų už Prancūzijos kons 
titucijos reformą o siekių Al 
žiro išlaisvinimo.

. e Ç ; , . . • f
— New Ysrk. Atrodo kad 

Alžiro klausimas bus i nešiąs 
J Ü dienotvarkėn Jeigu tas 
klausimas būfits svarstomas. 
Prancūzijos atstovas iš posė
džių pasitrauksiąs.

— RCMA. Popiežius Pijus 
X’T kalbėdamas apie Liurdo 
jubiliejų prašė t kinčiuosius 
melstis kad būtų atitolinti ka 
ro pavojai

— PO\N.~ Vakaru Vokieti
jos karo ministeris Strauss 
kalbėdamas apie vokiečių ka 
riuomenę ( -akarine) pare škė 
kad kariuomenės moralė u* 
parengimas yra labai aukšta 
me stovyje.

— ANGL'JA pasiūlė Danijai 
kad ji pripažįsta 6 mylių ats 
tume pakrančių vandenis ap
link Ferorų salas, kaipo pri 
klausančius toms saloms Da
nai nori 12 mylių zoną pripa 
žinti tautiniais vandenimis.

— Pcr*-Said. T aivų «Barro 
so Pereira» sugr'žta 2£0 brazi 
lų kareivių, kurie ėjo tarny
bą saugodami Izraelio ir bgip 
to sieną 1 as pats laivas nu
vežė antrąjį batalioną, kuris 
pakeitė pirmąjį

— New Yorkas praneša kad 
pražuvo kariško pobūdžio svar 
būs planai ir dokumentai. Jie 
buvo vežavi vienoje valizėje 
lėktuvu kuris nukrito prie 
Port Elisabeth,. ir keleiviai 
žuvo. Toji valizė katašu olos

Kodėl Paleckis Neatvyko
i Montevideo

Daug spėliojimų, juoko o 
kai kam ir ašarų sukėlė Justo 
Paleckio pažado netesėjimas 
Urugvajaus lietuviams komu- 
nistams-jis jų neaplankė, nors 
buvo jau nelabai toli

Liepos antroje pusėje Mon 
tevideo lietuviškai, ispaniškai 
ir rusiškai vedama viena ko
munistuojančiu radijo valau 
dėlė dviem atvejais šaukė 
a* ip atvykstantį «Tarybinės 
Lietuvos prezidentą» ir kvie 
tė Urugvajaus lietuvius nusi 
pirkti «prezidento» pagerbtu 
vių bilietus kurie kaip girdėt, 
kainavo po 10 pezų Vietos 
sąlygose tai jau visai «buržu 
jiškd" kaina.

bet tada, kai jau pagerbtu 
vės b vo paruostos tas pats 
radijo staiga praneša: «dėl 
s sidatiusių aplinkybių Justas 
Paleckis vargiai mus aplan 
kys Mnigus už nupirktus bi- 
1 e us prašom paaukoti mūsų 
radijui, laikraščiui ar klubui: 
O jei kas reikalaus, galės ir 
atsiimti.» Po ilgų ir karštų ra 
ginimų palęckiaių bilietų bu 
vę parduota tik 60 Urugvajų 
je -4i l etuvių skaičiuojama 
maždaug iki 6 <'0" .. Car vė 
liau tas pats radijo, lyg p; si 
tyčiuodamas iš sa\o klausyto 
jų, ėmė tvirtinti, kad Justui 

aleckiui jokios pagerbtuvės 
nebuvo rengiamos ir jokie 
bilietai į jas nebuvo pardavi 
nė.ami Žodžiu, jau vi»ai bol 
ševikiškas melas per akis

O teisybė buvo tokia . ale 
ckis, dalyvaudamas Brazilijos 
sostinėje kaip Sovietų Sąjtin 
gos parlamentarinės delegaci 
jos narys tarptautinėje konte 
rencijoje tikrai buvo pažade 
jęs Urugvajaus lietuvių komu 

vietoje buvo rasta, bet tuščia, 
be pianų ir dokumentu

— Iš Alžiro generolas Sa- 
lan praneša, kad sį menesį 
r Ižiro Kovose žuvo 9 8 arabai 
partizanai ir 22^ bu\o suimti.

r
— Kvb?s saloje, sukilėlių 

vadas Fidel Castro skelbia 
oiensivą prieš gen Batisto 
valdžią.

Rio th Jare re, kad pre
zidentas Juscelino Kubitchek 
gat n is naujausio tipo helekop 
terį, tokį pat kokj naudoja 
prezidentas Eizenhoweris sa 
vo tarnybiniams reikalams.

— Brazi! ji automobilių pra 
menė stovi 3 toje vietoje pa 
šaulyje. Tikisi g eitai ji pasie 
ksianti iC-tą vietą Šiai® me 
tais v»soje Erazilijo buvo pa 
gaminta 23.300 automobilių.

— Itzpevoje įvyks kviečiu 
šventė. Dalyvaus valstybe» 
prezidentas ir ūkio ministe ris.

—- João Pe soa mieste yra su 
organizuota banginių gaudymo 
kompanija. Ji praneša, kad 
jiems pavyko pagauti jau 100 
jį banginį. 

nistų vadams juos ir j'! Cen 
trą aplankyti Dėl jo atvyl j o 
jau taip neabejota kad net 
«ensaiada rusa» - rusiškas vt 
negretas buvo paruoštas. Rau 
donosios davatkėlės bėgiojo 
po koloniją prašydamos įvai
rių produktų vaišėms. Viskas 
buvo jau paruošta, tik deja...

Mat, patriotinių įsitikinimų 
1 etanai ir jų bičiuliai per ra 
diją spaudą ir atitinkamomis 
notomis pauarė viską kas rei 
kėjo tokio «prezidento» de
maskavimui Net penki svar
biausi sostinės dienraščiai Pa 
ledų teisingai apibūdimo kaip 
vieną iš pačių didžiausių tė
vynės išdavikų, besąlyginį 
Maskvos tarną, tarnaujantį 
tik jai ginanti tik jos intere 
sus, kaip nuožmų Lietuvos 
«Kadarą»

o užteko Paleckio viešpa 
čiams ir jie davė pipirų Uju 
grujaus lietuvių komunistų 
'adiu Rusikui kodėl jie neap 
galvotai ir per anksti išsiple 
pėjo apie svečio atvykimu ir 
jam pagerbtu ves. Justui Pale 
ckiui iš f io de Janeiro beliko 
tiesiai grįžti pavergtojon tėvy 
vyuėii Sovietų tar . konferen 
cijos keli delegatai ju tarpe, 
turbūt vietoj Paleckio ir Me 
nas armėnas atvyko, bet buvo 
sutikti su visokiais skanda
lais Lietuviškai ir ispaniškai 
kalbamieji kaikurie Ma»kv< s 
pair.otai kurie pr eš porą me 
tų poniškai važinėjo po Lietu 
vą ir i usiją vadindamiesi 
Urugvajaus ietuvių delega
tais, baisiai įtūžo ir su.ūgo, 
kaip jų kelis kartus ruošta 
«ensaiada rusa» Kam ašaios, 
o kam skanus juokas. ..

Kor.

— K pro saloje vėl nera
mu Fama gustos mieste vyrai 
prisidengę veidą kaukėmis, 
įsiveržė į anglų kariškus sau 
dėlius, paliejo benziną ir už
degė Kilo milžiniškas gaisras, 
padaręs didelius nuostolius.

I arnakos apylinkėse sti 
prus anglų kariuomenės dali 
niai apsupo vietovę, kur slaps 
tesi Kipro sukilėliai. Lu grai 
Kai buvo sužeisti ir suimti. 
Virš tos vietovės skrido an
glų helikopteris ir per garsia 
kalbius šaukė sukilėlius pasi 
duoti.

— JAV VII Laivynas, kuris 
dabar plaukioja Formozns 
vandenyse yra labai sustiprin 
tas Jis susideda iš 125 karo 
laivų, jų tarpe yra 7 lėktuv
nešiai. Foi mozoje stovi 3 avia 
cijos grupės «Nikė* fogečių 
baterijos ir vis dar atvyksta 
patys naujausi ginklai. Laivy 
nas yra apginkluotas atomi
niais ginklais, ir stovi kovos 
pasirengime.

— BRAZILIJA turi šiuo me 
tu apie 20 utiO kilometrų gele 
žinkelio linijų ir statybos sto 
vyje yra dar 2.500 klm.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1
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LIETUVA ŠIANDIEN
Ką pasakoja neseniai iš ten atvykęs į 

Vakarus marijampolietis

— (E) Visai neseniai iš Liet, 
tam tikr. apystovomis atvyko 
j Vakarus marijampolietis v,i 
ris «Eite® Inf riraMjoms* ®ntei 
kė daug uuom^nų apie šių 
dienų Marijampolę (Kapsuką) 
ir iš viso apie gyvenimą da
bartinėje Lietuvoje Čia duo
dame pirmąją dalį jo žinių. 
Vėliau bus daugiau

Marijampo'ė dar neatgavo nor 
malu vaizdą.

Miesto centras po praėjusio 
karo sugriovimų dar neatgavo 
normalų vaizdą. Griuvėsių va 
tymas vyko visą eilę metų, 
daugiausia talkos būdu. Pir
masis žymesnis namas buvo 
pastatytas Vy auto gatvėje tik 
19 1 metais Viešomis lėšomis 
iki šiol pastatyta t k šie pas
tatai: Vytauto gatvėje 3 dvie 
jų aukštų po aštuonis butus 
namai. Dramos teatro darbuo 
tojU gyvenamasis namas. Pra 
ėjusiais metais pradėta vieš 
bučio pastato statyba, šiais 
metais keli gyvenamieji na
mai ir 400 vietų kino teatras 
«Gintaras». Bažnyčios ir Vy
tauto gatvių sankryžoje pas
tatyta unL ersalinė parduotu
vė ir gyvenamasis namas, ku 
rio apatiniame aukšte įrengtas 
«tgastronomas» Bažnyčios gat 
vėje jau b- igti vieni dviejų 
aukštų namai, o antrieji bai 
giami. Prie Basanavičiaus ai
kštės pradėta pašto rūmų sta 
tyba kurią vykdo ka iniai (kri 
minaliniai). Autobusų stočiai, 
Kauno gatvėje, pristatytas an 
tras aukštas, o Rygiškių Jono 
gimnazijai trečias Statybos 
darbų kokybė dažnai būna že 
miau vidutinės. Darbai nor 
muoti, atlyginimai priklauso 
nuo kokybės, todėl kiekvie 
nas stengiasi pasiekti didesnį 
normų išpildymo procentą Be 
to ir statybinės medžiagos pa 
prastai ne pergeriausios koky 
bės.

Nauji - pakeisti - gatvių pava 
dinirn i.

Mari jam uoloje pakeista vi
sa ėdė gatvių ir aikščių pa
vadinimų Štai keletas pakei
timų:

Buvo

Vytauto gatvė
Petro Armino gatvė 
Basanavičiaus aikštė 
Kauno gatvė 
Aušros gatvė 
Kareivinių gatvė 
Šiaulių gatvė 
Partizanų gatvė 
Vasario 16-sios gatvė 
Bažnyčios gatvė.

Dabar

Černiachovskio gatvė 
Izabelės Laukaitytės gatvė Yra pagrindo tvirtinti, kad

(Tai partizanų likviduota ko 
munistė)

Karolio Požėlos aikštė 
Zigmo Angariečio gatvė 
Majakovskio gatvė 
Griniaus gatvė
Vytauto Montvilos gatvė
Tarybinių partizanų gatvė j 
Gegužės 1 sios gatvė 
Laisvės gatvė.
Be to eilė gatvių turi dari 

Šiuos pavadinimus: Kapsuko | 
Minkevičiaus, Greifenbergio. j 
Pionierių ir kt Kaip žinoma.!

Kapsuko vardu
Šalysrtttvių grindinys mažai 

kur ai naujintas "(ik prie nau
jai atstatomų namų pratiesia
mi nauji šaligatviai O kitur 
matosi dar gyvi karo pėd«a
kai. Gerokai palijus, miestas 
plaukia purve

! agrindinė gatvė ir miesto 
sodas nukabinėti įvairiais ko
munistiniais šūkiais, politinė. 
m>s karikatūromis ir portre
tais

Privačių namų statyb’. g?Ai- 
v ma —• tik ne viisms.

Privačių namu statyba kai 
kur gana gyva Žmonės sten
giasi šusilipdyti sau šiokia to
kią pastogę Privačiu namų 
statyba vyksta dažniausiai ša 
lininėse gatvėse Tarpučiu ose, 
Degučiuose ir prie geležinke
lio linijos Gražus naujų p i- 
vačių namų kvartalas yra iš
dygęs Petro Armin'1 gatvėje 
prie Miesto sod”. Sklypai šia 
tybai skiriami pagal prašymus 
per komunalinio ūkio valdybą 
veli ui Nors kai kam pavyks
ta gauti paskidą. tačiau dar
bininkui ar tarnautojui nei ri
ekiančiam prie joki ųmareria- 
linių vertybių, statyba > ra ne
įmanoma arba nepaprastai si.n 
iii Organizacija, kurus par
davinėtų privatiems asmenims 
statybines medžiagas, iš viso 
nėra visa reikia pasirūpinti 
«neof.daliniais» keliais, o tai 
gali ne kiekvienas. Jei darbi 
ninko vidutinį mėnesinį uzuar 
bį galima skaityti tCo rublių, 
tai mūrini" namo, susidedan
čio iš trijų kambarių, virtuvės, 
sandėliuko, vonios ir tvarto, 
statyba kainuoja apie 100.0'0 
rubliu Tad aišku kad tokie 
ar panašūs namai darbininkui 
arba eiliniam tarnautojui yra 
tik svajonė

Marijampo’e lietuviškesnė už 
km kurias kitus miestus.
Oficialių duomenų apie rai- 

est*» gyventojų skaičių nėra 
paskelbta. Spėjama, kad da 
bar Mariampolėje gyvena dau 
giau kaip 2 00o žmonių G y 
ventojai dauguaaoje lietuviai 
Rusų jei neskaityti kareivinė 
se esančius dalinius, nedaug.

MŪSŲ LIETUVA
-j«n iniwaia ji» j h-Wbbi

<■

J ei nardas Andriekus

Esu šiandieną, kaip išsekęs šulinys, 
Tikrai esu. kaip šulinys išsekęs - - 
Pavasario lietus nuėjo šalimais, 
Ir vėl paliko sausos mano akys.

Esu šianlieną. kaip tas fygmedis sode, 
Lyg fygmedis, kur, prakeikė Kristus. 
Girdėjau kad apie vidurdienį sudegs 
Visi pasaulio miestai, karalystės...

O Viešpatie, kiek buvo tėviškėj lietaus 
Stovėjau po medžiu per dieną šlapias, 
bei šitoje sausr -j žvalgaus ir nematau 
/-.plink save nė vieno žalio lapo.

rusai Marijampolėje sudaro
vos 3 5% visų gyventojų Ru 
sai dirba Jaugia us ui saugume, 
milicijoje, kalėjime, ir kai 
kuriose kitose įstaigose, užim 
darni neretai vadovaujančius 
postus v ūsai vadovauja pa
vyzdžiui grūdų paruošų Tunto 
rai kinofikacijos si yriui ma 
šinų-truktoFių dirbtuve : aš- 
lui. transporto k' ritmai, naf
tos bazei, valty bintam bankui 
Ee to rusu atsakingose parei 
-gose yra ir rajui o vykdoma
jame komitete, partijoje, mies 
to ligoninėje. Jie kaip taisy 
klė. turi gerus valdiškus bu 
tus, kuri’.i nuomos k-« kur 
žymiai žemesnės iž prvačių 
butų nuomas Lietiniai su ru 
sais mažai bgnirauja. i ėmus 
tuos kurie savo darb < nuo 
jų peikiau o Norėdama, page 
rinti santykius ta< p 'ietuvių 
ir rusų partija kiekvienais 
metais gruodžio 5 d. 'konstitu 
rijos minėjimo diena) ruošia 
vadinamą «draugystės vakarą» 
moksleiviams su kariuomene 
suartinti. Tačiau t kie ir pa
našūs žygiai neduo a norimų 
va’M’1.

Žydų Marijampolėje dabar 

tik kelios šeimos ir jie gyve 
nime vhai nepastebimi Boláé 
vi kai jais, matyti Tmažai r r pi 
naši nes kareivini ■ šaudyklo 
jo. kur pagal žmonių pasako 
jimą vokiečių okupacijos me 
tais buvo sušaudyta ir užkas 
ta apie 70’0 žydų nėra net 
jokio atminimo ženklo Karei 
viai ten ir šiandien rausia ap 
kasus, vykdo šaudymo prati
mus Dažnai ten galima maty 
ti besiganančias ožkas ir kal
ves Tuo tarpu sušaudytiems 
komunistams visur pastatyti 
paminklai

Iš kitų tautybių minėtinas 
vienas korėjietis, dirbantis au 
dimo fabrikėlyje «Šešupė», pa 
mainos meisteriu — ir kele
tas gruzinų, mongolų, lenkų.

Daug marijampoliečių buvo 
ir dabar tebėra trėmime ka
lėjimuose Buvęs miesto bur
mistras Maurukas išbuvo Ru
sijoje daugiau W metų ir,grį
žęs mirė šių metų pava arį. 
Rusijoje mirė buhalteris Pa
leckis, krautuvininkas Pautie- 
nius ir kiti. Nemažai žuvo ir 
pogrindyje

1958 m. rtiWlo
>š partiečių tik vienas kit>S[tu

ri g/V3n:ojuosž autoritetą.

nartijos narių skaičius nors 
ir nežymus, bet partiečių ran 
<ose yra valdžia Jie užima 
lažniausiai atsakingas vietas. 
Pavyzdžiui Marijampolės ply- 
inėje kur sezono metu dirba 
įpie 3<h) darbininkų yra vos 
1% partiečių ir tie patys va- 
loyauja įmanei Vienintelį ei
lių darbininką, buvusį parti- 
oje praėjusiais metais paša
ntį už girtuokliavimą
Norinčių stoti j partiją atsi 

mda nedaug Tačiau kai ku- 
• oras ypač mokytojams, kul
ti os namų darbuotojams ir

. a tiems atsakingesnes pa- 
rga; b i to, praeityje išven- 

.Ubicms jtarimą daromas ofi
cialus spaudimas stoti i partí 
ją Ir material nė padėtis kar 
Uis priverčia stoti j partijos 
narių eiles, bet tokie retai 
tampa aktyviais komunistais

Gyventojų tarpe komunistą! 
partiečiai neturi autoriteto,..iš
skyrus vieną kitą kuris sten
giasi teisingiau įvertint žmo
gaus padėtį Gyventojų nuoinO 
ne komunisto reikia saugoti 
jau vien dėlto, kad jis yra 
saugumo darbuotojas, t y. jis 
privalo praneš nėti žmonių nuo 
taikas kalbas ir atskirų, ypač 
politiniai nepatikimų asmenų, 
elgesį Pran šti ar nepranešti 
jau priklauso nuo partiečio są 
žinės ir aplinkybių kurių dė
ka jis ią ar kitą dalyką suži
no. Ne paslaptis kad partijo
je yra nuomonių skirtumo. 
Vieni pasiliko kietais stalinis 
tais kiti linksta i \adinamą 
revizionizmą. Tačiau ir vieni 
ir antri gyventoju yra vieno
dai nemegs ami kariais tie
siai neapkenčiami.

Daugumas darbininkų į ko- 
munisiiH partiečius žiūri kaip 
į savo engėjus išnaudotojus,
kurie nieko nepadeda buities 
pagerinimui o tik vykdo pri
žiūrėtojo vaidmenį

Komjitinuolių vaidmuo.

Komjaunuolių ypač moks
leivijos tarpe yra nemažai. 
Tuo tarpu dirbančiojo jauni
mo tarpe komjaunuolių nėra 
daug, vienur daugiau, kitur 
mažiau Pavyzdžiui arijam 
polės plytinėje iš 3 "‘r darbiniu 
kų sezono metu, yra maždaug 
50 jaunuolių. Tačiau komjau
nuolių yra vos 5 8 Kitas até 
jęs Į darbą iš viso s) ep a, kad 
jis komjaunuolis nes d rb nia 
kai tokį pašiepia Tokioje jmo 
nėję komjaunimo organizacija 
negali daryti jokio spaudimo, 
nes darbas nereikalauja spe
cialybės atlyginimai žemi Pa 
našų fizinį darbą, ypač vasa
ros metu galima gau.i vhur 

o įmonė «esuintare 
suota prarasti darbo jėgą Taip 
jų skaičius lieka ribotas Tik 
retais atvejais jaunuoliai patys 
ateina pas vadovus ir prašo
si priimami į komjaunimo or 
ganizaciją.

(B. D.)

K A U N E
Atsiminimai iš 1955-57

(pabaiga)

Kai mane iškvietė į milici
ją tokiam pat reikalui kaip 
Onutės ar «mūrininko», buvo 
atvykęs iš Vilniaus jaunas pa
reigūnas. Aš jam parodžiau 
Austrijos pasą, pasakiau, kad 
kiekvieną dieną laukiu vizos 
išvykti ir kad neatsakinėsiu 
daugiau j jokius klausimus 
Mano atsakymai jau seniai 
yra surašyti užsienio vizų sky 
riuje. Pareigūnas pirmu sykiu, 
matyt, susidūrė su tokiu paukš 
Čiu, pakvietė vyresnį už save 

ir pasitarę paėmė tik mano 
darbo vietos adresą, ir aš iš
vykau Išvykau drebėdama ši'* 
dy ir negalėdama užmiršti v e 
no iš jų pasakytų žodžių: Man 
atrodo, kad jūs neišvyksite į 
Vieną».

Su nekantrumu žmogaus, ku 
ris tarp žemės ir dangaus, lau 
kiu vizos, O jos kaip nėra, 
taip nėra. MG v pareigūnai 
kas vakaras lankosi pas ma
ne darbe Aš kaip niekur oie 
ko aptarnauju juos ir kitus 
svečius Bet žinau, jie stebi 
mano darbą, ir jiems būtų pa 

togu rasti k tą priežas į man 
iš darbo pašalinti Aš tai ži
nau o stengiuosi tos kitos prie 
žasc es neduot*.

Pagaliau! \ iza atėjo, ir per 
14 dienų aš turiu gauti atlei
dimą iš darbo, atsiskaityti už 
indus ir nep it* klius, pasiųsti 
vizą su pasu į Maskvą ir ten 
sutvarkyti paskut nius reika
lus nusiusti kelionei pinigų ir 
11. Dėl darbo ir p nigų stokos 
pati negalėjau į Maskvą va
žiuoti Nusiunčiau viską paš
tu Atėjo sykiu su tuo rūpes
tis: o gal pražus pakeliui do
kumentai? Bet ačiū Dievui, 
viskas ėjo jau laimingai ir to
kiu greitu tempu kad nespė
jau net su gerais pažįstamais 
atsisveikinti

1957 kovo 3 12 vai. nakties 
išvykstu traukiniu į Maskvą 
ir atsisveikinu Kauną su tais, 
kurie man brangiausi Vėl ne
ša traukinys per ■>. ietuvą gal 
paskutinį sykį Austrijos kon
sulatas man visur padeda ir 
išleidžia iš Maskvos Breste 
prie m mos sienos, kada visi 
pasai buvo surinkti ir tikrina
mi. mano širdis vėl buvo ne
rami nes mano pasą ilgiau 
sulaikė Paklausta, kaip pate
kau į Sovietų Sąjungą, atsa 
kiau per visų žmonių galvas 
prie tikrinimo langelio, kad 
esu jėga iš Vienos pagrobta 
ir išvežta į Sibirą, o dabar 
grįžtu namo. Daugiau manęs 
nieko neklausė.

Mano širdis nurimo tik per 

siritus per Austrijos sieną. !r 
jeigu tada ašaros ritosi, tai 
tik iš džiaugsmo.

Galų gale Viena. Ir čia pra 
’sidėda mano naujas realus, bet 
nuogas gyvenimas. Jį turiu 
pradėti nuo adatos Mano na
mų ir įrengimo — nieko, o 
nieko nebeliko. Viskas rusų 
išplėšta ar sunaikinta Giminių 
čia irgi nėra jokių, kurie man 
galėtų padėti. Vyras? Taip, 
bet jau sen ai turi kitą ž®io- 
ną. Ir aš stoviu vienų viena. 
Bet mačiusi baisesniu dalykų, 
nenusigąstu ir pradedu kovo
ti su gyvenimu Žinau, svei 
kata suirus ir nervai vargiai 
kada atsitaisys Bet baimės, 
tos amžinos baimės, gresian
čio pavojaus jau nebėra...
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COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozeviciuš

PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAMÉ, 1052,

BŪKIME ATSARGŪS -- Bragançoje stipriai įsikū 
ręs Juozas Kazlauskas, atvy 

Mūsų kandidato konkurentų „ kęs iš Šiaulių apskričio Turi 
agentai jau prašinėja K. Am- kelis namus K avalynės krau 
brozevičiaus paveikslų, marš tuvę «Casa Braganlina». Iš 
kų ir cedulų. dideliais kie- Lietuvos išvyko 192» m. 
kiaiš. Jie gsobsto visokią mū 
sų propagandos medžiagą ir •• ■ ■ " -r“.......
naikina Dėlto, dalindami ce 
dūląs, duokime tik po kelis 
vokus, tik po kelias cedulas

Beto, daugelis . mūsų tautie
čių. matydami kad mūsų kan 
didato reikalai eina gerai, en 
tuziazmo pagauti, eina ląžy-
bų su abejojančiais, anot jų 
«apostuoja ant Kazimiero» ...
Propagandcs atžvilgiu tie «apos

Gali nuta vilnai» yra žalingi.
trupėti po kelis balsus, o kan 
didatui ir vienas balsas gali 
būt lemiamas Comitė pro Can 
didatura de Casimiro Ambro 
zevičius prašo tautiečius ir 
K. Ambrozevičiaus draugus 
nesikarščiuoti...

KAS IR KUR GYVENA

— Viktoras Zubelis yra se 
na s São Roques miestelio gy 
ventojas. Čia turi savo namus, 
čia užaugino vaikus. Žabelių 
vaikai, Bruno ir Janina, dirba 
audimo fabrike. Kartu su Zu 
heliais Rua Com Nascencia, 
47, gyvena ir teta našlė Ursu 
lė'Mickevičienė. Ir ji dirba 
audimo fabrike.

■( —- Kitas São Roqués gyven 
tojas lietuvis yra Julius Mar 
kūnas. Jo adresas: Vila Brasi 
tnn. 8 - São Roque. Markūnai 
turi 4 sūnus ir 3 dukteris 01 
ga Markūnaitė. duktė Juliaus, 

«Augustos gatvėje, S Paulyje, 
turi grožio salioną Visi S. Ro 
quės lietuviai gyvena santai
koje, ir visi veda propagan
dą už mūsų kandidatą Kaži-, 
mierą Ambrozevičių

— Balandžių šeima gyvena 
tpirangoje: Rua U barama, 5 - 
V. Independencia Tėvas Vin 
cas Balandis, vedęs Eleną Špa 
kovvskaitę, gimusią Latvijoj, 
$erka ir pardavinėja naudo
tus baldus, pasiimdamas ,ir 
pristatydamas savu sunkveži 
miu Duktė Rita Balandis, bai 
gus Associação Fisica Feme 
nina institutą, jau mokytoja. 
Jaunesnėje Rumilda. dar mo
kosi Bom Pastoa gimnazijoje. 
Kartu su Balandžiais gyvena 
ir Edvardas Lozoskis. šoferis 
ir V. Balandžio padėjėjas

t ’

Tame pačiame São Paulio 
miesto rajone gyvena ir Kur 
gonai Leonas Kurgonas, ki
lęs iš Trakų apskričio, S Pau 
lyje buvo pirmojo lietuvių cno 
ro dainininkas Jo žmona Al 
bina Marfaldaitė Kurgonienė 
kilusi iš Kauno Furgonai tu
ri tris vaikus: vyriausioji dūk 
tė Elena dirba mezgykloje, 
sūnus Henrique fabrike, o 
Nina Kurgonaitė lanko «Brasi 
lux» gimnaziją. Tėvas Leonas 
KurgOuas yra skardininkas. 
Dirba «Sudan» fabrike.

. — Izidorius Urbonas turi 
ūkį prie latvių kolonijos Pal 
mos, netoli Tupano. Sūnus Al 
binas padeda tėvams ūkyje. ’ 
Duktė Lina, ištekėjusi už Ruz 
gio, kartu su vyru gyveua S. 
Paulyje, Rua lituania, 67. Da 
nutė, gailestingoji sesuo, dir 
bą Samaritano ligoninėje

— Korespondentai praneša, 
kad mūsų brolių latvių kolo
nijos - Varpa, Paima ir Nova 
Odessa - ruošiasi balsuoti už 
Kazimierą Ambrozevičių

•įvairios Žinios is 
o i<. Lietuvos

(E) «Tiesa-» puola Matulio
nį ir Sidzikauską už jų pasi
sakymus laisvoje lietuvių spau 
doję apie savo apsilankymą 
Briuselio .pasaulinėje parodo
je. St. Laurinaitis «L iesos» ru
gpjūčio 13 d 'numeryje tuo rei 
kalu parašė ilgą straipsni, 
plūsdamas, kaip Įprasta «bur
žuazinius nacionalistus», kam 
jie piktinasi sovietiniu pavil- . 
jonu.

— (E) Vėl gandai apie ga
limą rublio nuvertinimą. Šį 
kartą jie remiasi galbūt. So
vietų .Sąjungos prekybos mi
nistério Mikojano kai kuriais 
pasisakymais Maskvos žurna
le «Užsienio prekyba» Miko- 
janas išsitarė apie planus ru
blį padaryti «kietesni» lais
vai keičiamą Į kitas valiutas.

— (E) Kartoja nesąmones 
Ryšium su bolševikines kons 
titucijos ived'mo Lietuvoje su 
kaktim Vilniaus radijas ir spau 
da vėl skėlbia nesąmonę, kati 
1910 metais «lietuvių liaudis 
nuvertė nekenčiamą fašistinę 
buržuazinę valdžią», nors vi
sas pasaulis žino, kad tik so 
vietinės kariuomenės Įsiverži 
mo dėka Lietuva tapo «tavy 
bine»..Taip pat visiems Lietu 
vos gyventojams ir visam pa 
šauliui yra žinoma kad "ta
rybinė konstitucija yra tik po 
pieriuje, tuo tarpu gyvenimo 
tikrovė visai ką kitą rodo.

— (E) Vieton Didžiulio — 
Vasinauskas Geg 24 d. miręs 
Lietuvos aukščiausiojo teismo 
pirmininkai Karolis D džiftlis 
buvo, be kitų pareigų, ir So
vietų Sąjungos aukščiausios 
(tautybių) tarybos atstovas Za 
rasų rinkiminėje apygardoje-. 
Todėl toje apygardoje vyks 
nauji rinkimai Kaip sovietinė 
je diktatūroje Įprasta paskelb 
tas tik vienintelis kandidatas, 
«nepartinis» Petras Vasinaus 
kas (2 mt), i ietuvos žemdir 
bystės mokslinio tyrimo insti 
tuto direktorius.

— (E) paruošė 400 propa
gandininkų. -Vilniuje. partinės 
mokyklos ' patalpose, Įvyko 
dviejų savaičių kurs ii provin 
cijos propagandininkams, ku
rių dalyvavo apie 4 0,

— (E) Gyventojai geriausiai 
aprūpinti tik viena preke ■ 
degtine. Taip yra visoje So
vietų Sąjungoje ’aip yra ir 
Lietuvoje Bet kadangi valdiš

koji degtinė brangoka, plačiai 
varoma «niminè», tie< mies
tuose, tiek kaimuose, tiek ko 
lakiuose, tiek tarybiniuose 
ūkiuose Varo ją «martiniai» 
ir «nepartiniai» Varoma ji 
netik iš duoninių javų, bulvių 
cukraus bet ir iš kukurūzų, 
kuriuos Chruščiovas taip pro 
paguoja i ažymėtina, kad da 
b«.r jau viešai rašoma ir apie 
besaikį raudonosios armijos 
karininkų girtuokliavimą Nu- 
gerdavo karininkai ir ankš
čiau. bet niekas viešai apie 
tai nerašydavo Dabar ir juos 
jau viešai peikia.

— (E) Busimosios «Kauno 
jūros» sutvarkymui paskirta 
100 milijonų rublių. Dalis gy
ventojų dar tebegyvena būsi
mos jūros dugne, keletas šim 
tų gyventu ų jau persikėlė Į 
gretimą aukštesnį plotą, kur 
pastatyta ir dar statoma eilė 
naujų namų Sekančių metų 
vasarą užliejamuose plotuose 
jau išsilies Nemunas.

— (E) Kauno elektros jėgai 
nėję HES pradėta montuoti 
pirmoji turbina

— (E) Į Kauno Politechni

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadieni nuo 
18,00 ligi 18:30 va!., banga 540 klc

Lietavjėkas žodis radio bangomis iol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima Įteikti finansines komisijos na
riams asrueniš-kai arba siu-nčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P Ragažins- 

ku vardu šiuo adresu: caixa postal 4118, São Paulo

Sugrizimo Varpas
Ledai upe atplaukia
Ly./. mintys sunkios galvoj,
Kas pasiliks palaukėj
Ten -Panemunėj laisvoj.

Ar beržas svyruonėlis
Ties Nemuno krantu?
Ar vėjas tik ir smėlis, 
Pūšventintas k «uju?

Liūdna pušis žiloji,
Nubudusi rankas,
Dejuos, kad nežinojo,
Kur gali mus surast.

Vif n kryžiai, ne. ne kryžiai --
Nematomi kapai,
Pasveikins mus sugrįžus-
Garsiau negu vurjai

kos institutą šiemet priimta 
daugiau kaip 900 studentų. 
Vilniaus radijas, pranešdamas 
apie tai priduria kad «apie 
50 ab turientų. čia išlaikiusių 
egzaminus, vyks Į Maskvos, 
Leningrado ir kitų miestų au
kštąsias mokyklas», K vyres
nių kur.-ų studentų mokslą 
tęs Maskvos energetikos insti 
tute ir taps atominės energi
jos panaudojimo liaudies ūky 
je specialistais.

— (E) Lietuvoje noksta nau 
j-s citrinų derlius Pavilnio 
sodininkystės ūkyje priskaito 
ma apie 800 citrinmedžių 1- 
6 metų amžiaus. Tame ūkyje 
auginami ir mandarinai pra 
neša Vilniaus radijas. Tais re 
tais vaismedžiais rūpinasi so 
dininkas Eduardas Dailidė.

— (E) Į Vilniaus universite 
to teisės, medicinos, chemijos 
ir istorijos filologijos fakulte
tus kaip praneia Vilniaus ra 
dijas. šiemet naujai priimta 
350 jaunuolių. Dauguma jų atė 
ję iš gamyklų ir rrmijo eilių 
Į ekonomikos, fizikos, mate
matikos ir gamtos fakultetus 
egzaminai Įvyko vėliau. Šių 
fakultetų priimtųjų skaičius 
dar nepaskelbtas.

— (E) Laisvai pasirinktini 
dalykai vidurinėse mokyklo
se Švietimo ministerijos nuta 
rimu, nuo šių mokslo metų 
pradžios 12o vidurinių moky 
klų Įvedami laisvai pasirūkti 
ni dalykai: žemės ūkio mecha 
nizavimas, sodininkystė-darži 
ninkystė. namų ūkio ruoša, 
sąskaityba, mašinraštis ir ste 
n.grafija.

— iE) Duonelaičio vardo 
vid mokyklos Klaipėdoje mo

Mão m rugsėjo £0 d 

kytojai ir mokiniai padarė 
ekskursi a's į Karpatų kalnus 
ir prie'Juodosios juros.

— (E) Gedimino pilies bokš 
te bus muziejus. Jame bus 
Įrengtas kraštotyros muzie 
jaus skyrius, i rojektą paruo
šė Valstybinio s atybos ir ar- 
chitūros komiteto restąuraei 
nė dirbtuvė Vilniaus miesto 
vykd komitetas projektą pat 
virtino Bokštui, pertva ky.i 
esą paskirta jau 232 5uo rublių

. ■ f ■ • -? i

— (E) Normalaus ūgio kli- 
jentams Vilniuje prieuniver- 
s ai i n ė s par d u o t >■’ v ė s u i i d a ry - 
ta vyrų ir moterų viršutinių 
drabužių siuvykla

— (E) Satyrine ~ nėra pa gal 
Cvirkos romaną F Jnk Krulo 
parašęs jaunas kompozitorius. 
x aisty b nes konservatorijos ab 
sol ventas. A ramiausiu laiku 
Lietuvos kf mpož torių sąjun-. 
goję Įvyks tos naujos operôs 
«perklausa».

Ę) 'tie* metus mirusią 
rašytojo vienuolio kapą šią 
vasarą jau aplankė 85' ėkš- 
kurzijų ir daugiau kaip 10 MO 
pavienių žmonių Mirties me
tinių proga u id kapo padė'a 
ypač daug vainiku ir gėlių. .■ 4 c 4

— <Ę) Leviniame forte prie 
Kauno steigia muzėjinį kalė
jimą Norima atkurti tokią ap 
liuką. kuri buvo anksčiau Į- 
rengtos kalėjimo kameros, su 
kaliniu lovomis ir kitu inven
torium kai:) būta anksčiau. 
Muziejus Įrengiamas pagal ten 
kalintų kalinių nurodymus.

— (E) Tyrinėja Lietuvos ka
raimu kalbą Lietuvos Mokslo 
-ikadomija ir visasąjunginės 
mokslo įstaigos sistemingai r< n 
k i medžiagą apie : ietuvos ka 
rainius ir jų kalbą. Karaimai, 
kaip žinoma. į sietuvą atsikė 
lė dar Vytauto laikais, prieš 
daugiau kaip 5u0 metų. Jų 
skaičius dabar nedidelis skai
čiuojamas šimtais Jie gyvena 
ypač apie Vilnių 'Irakus t a- 
nevėžį. Dabar sudaromas ka
raimų kalbos žodynas o taip 
pat ištraukos iš senu karaimų 
biblijos vertmių Ka Laimai ar 
timi žydams, bet žydais ne
siskaito.

— (E) Antalieptei suteiktos 
«miesto tipo gyvenvietės» tei
sės Nuo naujųjų mokslo me
tų pradžios buvusi žemės r’kio 
mokyk a pertvarkoma Į tech
nikumą. kuris ruoš namu ūkio 
ir bitininkystės agronomus.. 
Tai būsiąs pirmas toks tech
nikumas visoje Sovietų iąjun 
goję, kaip praneša «liesa» Į 
namų ūkio skyrių priims as
menis su viduriniu išsilavini
mu, o bitininkystės skyi ų i ai 
gusius 7 vid mokyklos Kla
ses L okslas tesis namų ūku> 
skyriuje 2.5, bitininkystės šky 
riuje s- metus

/
— (E) Klaipėdos žvejų mies 

telyje Smeltėje pastatyta vid. 
mokykla turėsianti 8i0 vietų

-- (E) Grygiškio popieriaus 
fabrikas plečia dekoratyvinio 
popieriaus gamybą. Gaminių 
dalis parduodama kai kuriems 
krašto fabrikams (dėžutėms, 
įpakavimui), kita dalis išveža 
ma į hiaskvą ir kitas Sovie
tų Sąjungos vietoves.

— (E) Aklieji gamina ant 
klodes. Panevėžyje veikia Ak 
jųjų draugijos mokamasis ga
mybinis kombinatas, kuris ga 
mina vietines antklode^.
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GIRNŲ A MUO
(pabaiga)

Dviem mušant storuli# neiš 
taikė: tik pasirąžė - iškrito 
su visai rėmais ir stiklais. Pa 
kilęs, jis nudrumbėjo į liūnus 
ir ten visą naktį unkštė: taip 
buvo jis apkultas ir susibrai
žęs.

Auksą ir sidabrą Juozape 
lis susižėrė j kUenius, į sxver 
aą prisipylė pilną kepurę ir 
aet už vyžų susikišo. Gerą 
krūvą paliko ir močiutei

Tada jis n ėjo į miestą ir 
nusipirko skrybėlę su plačiais 
bryliais, diržą, kurio sagtis 
buvo auksinė, aksomines Kel 
nes, išpūstveidę lėlę ir daugy 
bę visokių kitų daiktų. Išsida 
ręs lyg koks pon litis, kramti 
damas riestaini su aguonomis 
ir po pažastim pasikišęs lėlę, 
ėjo jis keliu, kai štai narnate 
bėgant katinėlį juodžių ir 
kniaukiant;

—■ Apiplėšė apiplėšė!
— Ką„ apiplėšė? — paklau

sė Juozapėlis

Auto ratai greitai sukas, 
lekia Barbė ir Petrukas.

Į gimtinę, pas savus, 
kur visų širdis atbus

Lietuvon kai parvažiuosim, 
mes laimingi vėl dainuosim.
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Varna jiesko ožkelės
A. GIEDRIUS

Pirmiausia ji nulėkė į lau
ką. Čia pajieškojo ožkelės pė 
dų ir rado i askui nulėkė prie 
upelio. Ir ten rado ožkelės pė 
dų. O kitoje pusėje upelio jau 
nerado Vagis ir čia sugebė
jo nuslėpti ožkelę

Dabar varna ėmė lakioti po' 
viso kaimo laukus ir sodybas. 
Kai aplakiojo tą kaimą nulė
kė į kitą, paskui į trecią ir 
ketvirtą

Tik kitą dieną prieš piet 
už penkių kaimų, varna rado 
ožkr-lę JĮ i buvo pririšta krū . 
muose visai viena netoli to- • 
klos mažytės sodybos. Aiškiai 
galima buvo suprasti, kad ji 
buvo paslėpta krūmuose.

Pamačius pažįstamą varną. 
Ožkelė gailiai subliovė:

— Sveika gyva, Baltute! — 
pasveikino ją varna

Ožkelė net aukštyn pašoko
- Še, kur tu ats dūrei! 

tarė varna — Aš jau antra 
diena tavęs jitlkau

— Ak. dar kamantinės! Ma 
ne — ką gi daugiau!

Ir tai pasakęs, jis vėl grau 
džiai šaukė:

— Apiplėšė, apiplėšė !
— O ką iš tavęs atėmė?
— Visus pinigus Ak, kaip 

gaila! Ir dar žiiirkė pabėgo, 
išsigandus galvažudžių.

Na nežliambk jau. Aš 
visiems jums padėsiu.

Katinas nusišluostė ašaras 
ir apsilaižęs tarė:

— Jei tu man padėsi tai 
pasakyk dabar: kam tą lėlę 
nešiesi ?

Vaikinas atsakė:
— Matai. kaisturėsiu žmo

ną tai ir lėlės prireiks.
Tai taręs jis išsitraukė bir 

bynę ir ėmė taip skardžiai ir 
linksmai tratenti kad neišken 
tęs katinėlis pradėjo raičiotis 
ir šokti Ir iš to džiaugsmo 
juodžiui taip apghišo galva, 
kad nė pats jh nepastebėjo, 
kaip įgriuvo į ba’ą ir visas 
ligi ausų išs purvino.

— O ką tu žinojai?..
- Kaip aš nežinosiu! Ten 

visi iš kailio neriasi dėl ta 
vęs Ožkelė visa sukrutėjo

— Ar tu negali atsipalai
duoti? paklausė varna

Ne. — atsakė ožkelė — 
Matai kaip tvirtai aš pririšta. 
Grandinė geležinė, ir kuolas 
geležinis Ir kieta to žmogaus 
ranka... i

— Turėsi palaukti. — tarė 
varna — Mes tave išvaduo
sim.

— Gerai varnele. Aš lauk
am ka» ir kažiii kiek, tik iš 
vaduokit mane’.Aš taip noriu 
namo pas savo bičiulius! Tik 
tu pamanyk ■ arnele: juk aš 
čia visai viena šituose sveti
muose krūmuose* O kai vaka 
re vėlai mane parveda namo, 
tai ten randu šalia tiktai vie 
ną netiki a ą degią kiailę ’ a 
kiaulė tiktai steni atsigulusi!' 
nieko nenori šnekėti. O kai 
užmiega, tai baisiai kriokia

MŪSŲ LIETUVA

Viktoras Simaitis

Platus Pasaulis
— Platus platus pasaulis 
Paklysiu aš jame 
Tėveli, palypėki 
Gimtąja žemele.

— Sūneli, nebijoki. 
Rankelę tik paduok 
Ir eidamas klegėki 
Dainuoki ir dūduok!

Gimtų laukų platybėm, 
Žalia žiedų lanka 
Vedu tave priglaudęs 
Aš mylinčia ranka.

Per tamsų, juoda mišką 
Išvesiu į laukus, 
Kur saulėj žėri, tviska 
Gyvenimas puikus.

Plačiam plačiam pasauly 
Žydėsi gėlele, 
Bėgiok, skrajok, šuneli, 
Gimtąja žemele i

— Try* sekmidien ai iš ei
lės vila Žolinoje vyksta Hr 
moji Vaikų Komunija. Prie Pir 
mosios Komunijos pasirengu
siųjų tarpe yra nemaža lietu
vių vaikų. Dalis lietuviu vai
kų atostogų metu irmąjai Ko 
munijai pasirengė lietuviškai. 
Lietuviškai pasirengė šie vai 
kai: Jonas Vingrys. C svaidąs 
Pakalnis. Aloizas Jermalavi- 
čius, Robertas Kilėiauskas. Vii 
ma Šimonytė. J u'ė Krutu lytė, 
Leokadija Aleknavičiūtė, Lo
cija Petraitytė, Milda Juode 
lyte, Ramūnas Kubiiiūnas.

r-'e, aš taip nepatversiu iš kai 
lio turėsiu išsinerti

- Nesisielok. — tarė ja' 
varna — 1 akęsk. Man rodos, 
kad mums pasiseks tave išva 
duoti.

— Tai dėkui, varnele! — ta 
rė jai ožkutė ir žiūrėjo į nu
lekiančią varną kdl tik išny
ko ji už elkesnių viršūnių

Varna nulėkė į Taunienės 
kiemą ir tarė Garsini:

Radau ožkelę
Išgirdę tuos žodžius visigy 

vuliai ir paukščiai suklegėjo 
iš džiaugsmo o Garsius sucy 
pė, sulojo, įr kelis kartus pa
šoko ankštyn

— Kur? Kaip? — ėmė kiau 
sinėti visi.

Varna trumpai papasakojo 
viską ir sako Garsini:

— Tu žiūrėk, kad tave pa
leistu nuo grandinės, ‘‘askui 
vili kis Sa ių eiti su tavim O 
aš, kai tu kur neužuosi ožke- 
ipv pėdų, iš tolo rodysiu tau, 
kur eiti.

Gerai’ Garsius pradėjo tuo- 
jau tampytis ir loti. O taip 
smarkiai tampęs ir lojo, jog 
Taunienė tuojau susirūpino, 
kas čia yra.

/ Bernardas Brazdžionis

Pavasario Svajonė
Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės, 
Jr pakila į dangų vyturėlio giesmė, 
ir mane ilgesys per sargybas ten perves, 
Ten svajonėj ir aš, pakeleivis, esmi.

i

Ten pagojy aukštam skleidžias žiedas .žibutės, 
Melsvas tartum linai, ir kuklus, nedrąsus, 
Ten. pavasario šokantį vėją pajutęs, 
Ima šokt ežere debesėlis šviesus...

Ten ■- užmerkęs akis — aš matau tartum gyvu# 
Ir miškus, ir laukus ir sodybas žalias, 
Pasipuošusias sodais ir krūmais alyvų, 
Ir Velykų varpus ir verbų šakeles...

Ten žilvičiai žili meta žirginius žemėn,
Ir galulaukėj kvepia pirmoji vaga,
Ten seselė Nery žlugtui vandenį semia, 
Ir sumirga gelmėj dausų žvaigždės degą,

Kaip sodybų gimtų žiburėliai užgesę.
Bet širdy jie neges ir gyvi bus ir švies, 
Iš kapų kels tėvų amžių glūdinčią dvasią
Ir iš viso pasaulio mus tėviškėn ves

OŽIO

""eta Tutkuvienė turėjo trio 
bele su dviem langais seną 
orelį, kuri jau vaisių nevedė, 
šuniuką Muckį ir ožį su ožka, 
'asai ožys buvo žymiausias 
gyventojas visame Smilgių 
kaime Jo ragai buvo daili i 
užriesti kailis baltas, o barz 
da bemaž siekė žemę

Ožka tetai Tutkuvienei da 
vė pieno obelis pavėsio, šu 
niukas ją gynė nuo vagių, 
ožy» gi staipės! pririštas prie 
baslio’ir nuo ryto ligi vakaro 
mekeno. Reikėjo bjaurybe ori 
rišti nes taip išdyko jisai, 
kad būdavo, atsistoja vidury 
vieškelio ir laukia, kas pasiro 
dys Jeigu ratai atitrinkėdn v<> 
ar.raitelis atjodavo ožys pa
sitraukdavo į šalį. Jeigu eida 
vo «enis, ar moteriškė, ar vai 
kas, praleisdavo keleivi, o 
paskui Įsibėgėjęs iŠ užpaka
lio, binksielėdavo anam ra
gais į pakinkius

Už tai jį reikėjo pririšti 
žardyje prie stulpo. ret jisai 
ir dabar nebuvo dykas Pa
gais daužė tvorą, rupšnojo 
žolę i- mekeno kaip iš gal
vos išėjęs.

-r- Me e-e' šaukė jis drėbė 
nančiu balsu.

Ožys mekeno vis garsiau ir 
garsiau Pagaliau jis buvo pa 
tenkintas nes jrėkė tiek, kad 
jo balsas atsimušė aidu tuščio 
je t-tos u ku ienė> dd-žinėje. 
' — Ožka ožka, ar girdi? — 
sušuko ožys i savo tfã.fiía.

— Ką girdžiu? - paklausė ji.
— Ką tu man dar ginčysies!

MOKYKLOS IŠVYKA

Lapkričio 3 dieną Vila Ze 
linos lietuvišku pamokų lan
kytojai turės išvyką dar nė
ra galutinai nustatyta, kur bus 
vykstama Mokyklos vadovy
bė pageidauja kad tėvai pa« 
re’kštų savo nuomonę dėl iš
vykos vietos. ‘A

— Spalio pirmąjį sekmadie
ni Šv. Juozapo mokykloje yra 
rengiamas mokytojos Elvyros 
K Ičiauskaitės piano mokinių 
koncertas Mokinių tarpe yra 
nemaža lietuviukų.

1858 hl rugsėjo 20 C
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BALSAS
— užsipuolė jisai. —- Ar gir
di. kaip mano dainą kluoną# 
atkartoja ?

Matyt, jog tu tikras ožys, 
ir dar dvoki kad net nosį 
riečia, jeigu taip giriesi — 
atsiliepė kėkštas iš obelie# 
šakos

— Ko ten rėkauji? supy 
ko ožys. — Ar nori, kad aš 
tau per pakinkius duočiau au 
ragais'

— -"abandyk, jei moki! — 
atsikirto paukštis ir pragydo, 
kaip jis mokėjo

Teisybė, jo balsas nebuvo 
pagirtinas ir skambėjo, kaip 
kokio rėksnio, bet kėkštas via 
tiek pasipūtė ir sake:

— Štai ką gali vadinti dai
na. jeigu nesi ligi šiol dar 
girdėjęs dainos, tu ožy su nu 
triušusia barzda

Ožys taip supyko, kad trio 
ktelėjes išvertė baslį, prie 
kurio buvo pririštas, ir nutrau 
kė virvę. Su likusiu viržio 
galu ant kaklo, jisai pribėgo 
prie obelies, daužė ją ragais 
ir bliovė:

— Tu kuoduotas kėkšte» aš 
obelį taip supurtysiu kad tu 
iškrisi ant žemės ir tada tu 
man peiksi mano dainą!

Kėkštas nusišvirkštė ir kle 
ketuodamas nulėkė į girią

— Kò tu daužaisi? iš prie
menės amtelėjo šuniukas Muc 
kis ir -išbėgo į kiemą.

Ožys;, puolė ant šunelio ir 
šaukė:.

— ~.r. tu sakysi, kad mano 
mekenimas nėra gražiausias 
visame kaime ?

Ir prispyręs kertėje, ožy# 
atrėmė.abu raeus į Muckį.

Šuniukas drebėdamas saus 
kštė:

Tu mekeni dar maloniau, 
negu aš.loju.

— Taip seniai reikėjo tau , 
prisipažinti, atrėžė ožys ir 
bikstelėjo šuniui į šoną.

Tas vargšelis tik sucipo ir 
nubėgęs p sislėpė po tetos 
Tutkuvienės sijonu

— Kas man šunelį muša?
— prašneko moteris ir iš ker 
tės paėmus rykštaitę kuria 
vanodavo katiną, kai tas ož
kos pieną prižagdavo, išėjo 
iš pirkaitės.

(B. D.)
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ji>; Pantu KI i n i c a
UŽsU Dr. JOAQUIM
CmlÀfV 1MÍ PACIFICO^ JUNIOR
v ? ' ÁqiTTI *V<y Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe 
c i alistas.

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

K .èn sul tori ja yra Vila-Žolinoje, AvenŪa Zelina, 752yttJ

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti 

Jeigu reikia statybai medžiagos 
indų ir kitų reikmenim prieinaniromis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį

LAPIENIS & JAKUTIS LTDÁ.

. :Kiekvieną sekmadieni pr^ 
bažnyčios nas spaudės plaut 
t ,o j ą galima g a u t • 
nusipirkti n*uj tįsių lietuvis 
kų knygų, mmdakhygių ---be 
laikraščių . '

«TĖVYNES GARDAI»
V1ERINTĖĖ1V "LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pau»o PRF3-96Ü KC. ZYB7 49. m 
ZYB9 19 m. . <

' 'BEĖMADIEN1A1S
I. Nuo 10:15 iki 10:30 Lietuva ir lietuviai

Ii. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Flokšieiėnns, i
III. Speciali “Café Seleto” programa'visiems! -

PAGEIDAVIMŲ KONCERNAS j
Atsiųskite du tuščiu ‘*Café Seleto” v< ko į C postai 4'^, į 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! -.ve». jųtun 
veitui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja "Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, Sū© Paulo -

Galima gauti naujų lietuviški, plokštelių!

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste.,

PRANAS & CIA. LTDA
s

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o • sala 904 — Fone: 52 022-9 
'„Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

. r ' • Jį
* LaFOS lietuviamsj.r-V’* 

šame, kad Lanos lietuviai 
!i atsiimti laikraščius St. Sal

.. d.žio- krautuvėle, Rua CleR^r
i te Alvares 137. j

. ” ■ -

i m»®»»®®®-

I
 jNori., kad. «Músu I.iêlt'

.. va* būtu lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Fėruiradnrbii.’iik ibi* 
pranešdaipus v'sas

Staty bos medžiagos sandelis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

g Cuasa ^prmdps &• (na. gMi — — — —
ii Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas

«In v irtus*. ' 
aparatus.

s ir j J na m

paskutinio modelio televizijos aparatus 
£ei>iausi°s rūšies (Alta fidelidade) radijo 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigu;
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus elektri- 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir-1 t.
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAM f OS 1 ZELINA W

gg SÃO PAUI O Telefone 63 5955 < g
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 5 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus. M
Darbas garantuotas. 

j- ■ iM

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A
K>

IIKMÂOJ CÀÍ2IÍ2IE-KF™,
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimų i žmogaus sveikata jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę, l abandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite'

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
T e i ui-m t-: 5: -p'iu e l3

Caixa l oštai 3967

hmhohi nmnHiMHni asms® k
«i>àiH.né«; Rumis) »9iHiintitillirthtiMHrtH(ii «mi «•«■» m «• m m m- iftrtlt-n- m» .<■, • . ......... ■>-. .mu.,,.,n s

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» 1 

,! IRMÃOS BAUŽYS f 
U ~

ne C <, C. »oD c n • 56

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V, Zelina * S. Paulo į 
į x T elefovp 63-SÜO5 ... s
ê--------- ---------------- : -
| Aberturas de firmas Contratos de I..... .ivų,. £
è'. Encerramentos de firmas Cartas de Fiança |
| Transferencias de firmas Requerimentos t
ė Contraí na Junta Comercial Balanços |
g • Piscai, na Junta Comercial Alvar is |
f Escritas Fiscais Seamros de Fo«jo í
3 Escritas Comerciais .>eguro«i• de acidente^ |
g MORÁRIO das x 19 hiíór*. f
mi I
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Didelis pasirinkimą* medžiagų ir .-kMiiuga^ 

pasiuvimas, LAURO SANDRGN v\r>šku rūbu -

jf 1U vy IK L € J £ IL A lĮJ IIPO
* ■ ’

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fene 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain»
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DISSE O GOVERNADOR:
Muito obrigado. Sr Folmanųs, ppla ’"to corajosa e ho

nesta em favor dos estrangeiros que desejam a cidadania!
O brasileiro pela metade não nos convém nem con

vém ao estrangeiro!

GRAŽIAI PAVYKĘS VAKXRAS

Malonu konstatuoti, kad Lie 
tuvių Sąjunga Brazilijoje ne- 
p tsiduoda susnūdimui ir daž- 
i ai surengia pobūvius lietu
viu mokyklos patalpose Moo 
koie. tuo pačiu duodama ga
limybės lietuviams sueiti, pa
buvoti bent keletą valandų sa 
voje aplinkoje pasidžiaugti 
priaugančios jaunos kartos na 
atrodymais Toks pobūvis va
karas įvyko š m rugsėjo mėn. 
B d Programą atliko S. Pau
to lietuviško jaunimo pajėgos 
Pradėta jauniausiu ateitininkų 
pasirodymu, kurie pašoko «Kai 
velį», po to sekė muzikalinė 
dalis; so o dainavo Ivonė sko 
rupskaité( arque das Nações), 
trio sudarė toji patlvonė. Da 
nutė Jurevičiūtė ir Natalija 
Verbickaité (Parque das la 
cões) paruoštos mokytojo St 
Jurevičiaus Jų dainos nūs 
kambėjo harmoningai primin
damos toli paliktus lietuves 
kaimo subatvakarius.

Pianu solo Aldona Zaperec 
kaitė parodė išsivysiančią te
chniką tik patartina atkreip
ti dėmesio į ritmo išlaikymą 
Akordeonų solo ir duetu pasi 
rodė Viktorija ukenvtė ir I 
d >na Zapereckaitė 'Bom ‘ eti 
ro) Abi akordeonistės išsilai
kė aukštumoje parodydamos 
sugebėjimus šio instrumento 
valdyme

-o trumpos pertraukos Moi 
nho Velho jaunimas režisuoja 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocačm

atlieka visus teisinio pobūdžio darbu® 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 00*2

j Mokos lietuvių namuose, kur yra. geriausios patal- 
| pos su kiemu ir šokiams sale, norima Įsteigti lietuviška 
j UŽEIGA - RE A :EiO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga 
| lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, let S ga 
I' Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 

su lietuviška valgykla ir bufetu sąlygos labai geros su 
praatančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 

į kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

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

«Gintare» rasite daug Įdomiu straipsnių, apysakų, 
eilėraščių iržinučių «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 2 o,Oi)

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO Ą.R l’l M! E< ÍEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

♦ Skubiai išsiunčiame,a -rangą, mals! a. medžiagas, rnr 
gztinins, vilna, oda batams ir vaistus

.«(Turime visų medžiagų pavyzdžius!
«.Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės j
» Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtinta nakvitavima.

■ • Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
.» Gavėjas nieko neturi mokėti.

» Siuntiniai pilnai.apdrausti žuvus grąžiname pinigus 
arba pa&ungiame naują.

' Kreinkitės pas:
jonas Valavičius, R. Pe Bened. de Cámargo. 698. Penha 
a| Bogūslausnas, R F Ant de Guadalupe, 14. V Zehs » 
Rašykite; Caixa posta! 4^3 — São Paulė; 4

SIUNTINIAI .J LIE TUV'Ą

Brasi! į
■ Natūrali rado j 
Não permita q i? algem di- J 

ga que o naturalizado não se jį 
interessa aplos s^us pronrios 5 
direitos Prove is'm ųtravés do | 
seu voto ele^ond \ _DT ’ 
FELMA :a". que sųmboliza es- f 
sé movimento 1

Para - S?m.do
Castilho cab°al

PARA DEPUTADO ESTADUAL
CÉDULAS: Rua Cens. Crispinia.no, 2o - 8o andar

Telefones; 31 0870, 31-1848. 35-5424 e 32-9754 SKEl. .)

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

ANTA^d lpz%VIL€)Nld

M a n u f a t n r a d e «B o t S e s E s t r e I a»
Rua Prof Gustavo P. de Andrade 1'6. caixh pos 

tai 4111 Vila Zeiina. Tel (recadosi: 63 19 7. São/Paulo
Čia yra didžiausias pasirinkimas, didel ais Ur, ma

žesniais kiekiais. įvairiausių rūšių ir spalvų gužikų ir 
lietsargiams dalių. ' :

IE/CC1TOS2II© -'COlMirAE 18L
. .NASCIMENTO ■■ r 

. . . ■ ■ . . ; ■' ' ./ • ■ ■ -

Irmãos Nascimento ? V
REG. C R C. SP Nro 1-484

Atlieka Trųiū at>ua«y<nųš, perleidimus, komercines 
ir in.iUstrialin.es anyskaitas. suivąrko dokumen

tus sudaro sutartis surašo prašymus ir kį- / 
, tos rūšies darbus atlieka t.

Juridinis Departamentas — Nejudamo turto pardavimas 
A v Zėl>na>.831 — Vila Zeiina p Tel. 63-2767 - S. Pauto

T A U TI E U I A 11

mas mokytojo Jono Kaseliūno 
suvaidino 1 veiksmo komedi
ją « šdykėlė» Vaidino Tena 
Urbonaitė Kazys Toleika, Te 
klė Maciulevičiūtė. Vytautas 
Bendoraitis Jaunieji scenos 
mėgėjai savo roles atliko be 
priekaišto nuotaiklingai per
duodami komiškas situacijas

Pabaigai vyresnieji ateitinin 
kai (Vila Zeiina). pamoko tau 
tinį šokį «Jonkelf». akordeonu 
pritarė Pranas Šukys Progra 
mai užsibaigus sekė šokiai iki 
4 vai. ryto. "a pat proga ga
lima pareikšti didelį pasiten
kinimą. kad Lietuvių Sąjunga 
palaiko ryšį su lietuvių kolo
nijos jaunimu tuo pačiu duo 
dama jam progos viešai pąsi 
reikšti juos suburiant į viene 
tą. kuris iki Šiol teturėjo pro 
g >s Jaunimo Šventėje susi
burti. Nes kaip ten bebūtų, 
šiam jaunimui pi Įklauso Bra
zi Įjos lietuvių kolonijos atei
tis.,

Akmenė.

— Vila An ’’facia k Lrp's 
lietuviai susirinkę daktaro -I. 
Basanavičiaus vardo moky
klos rūmuose 14 d. rugsėjo 
išklausė mokytojo Kubiliūno 
ir revizijos komisijos praneši 
mą apie tos mokyklas rėmė
jų būrelio veiklą Tas būro is. 
iki šio! buvo surinkęs apie 
31 '0 kruzeirn ir apmokėjęs 
beveik tiek pat Įvairių išlai 
du. liekant kasoje 30 kruzoi

BRASILEIRO i
A 3 de Outubro, você terá oportunidade de confirmar 

se deseja ser um brasileiro com todos os direitos
Vote pela conqiista desses direitos, naqueles Que 

por eles vem lutando:
ARNOLDO FELMANAS CASTILHO CABRAL

Para Deputa o Estadual -Para Deputado Federa!

Cédulas: R. Cons. Crispiniano, 20 - 8.° And. - Teis.: 35-5424, 34-0870

rai grynų pinigų
Tolimesnė būrelio veikla y- 

ra sustojusi iuo tarpu tos a- 
pylinkės lietuviams Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoje pasiūlė ir 
toliau naudotis tais rūmais su 
sąlyga kad būtų kas mėnesį 
Įnešama :;00u kruzeirų i ’■ SB 
kasą atskiron sąskait n, kai
po fondas iš kurio būtų apmo 
kainos remonto išlaidos ir mo 
kesčiai. Ki ai p. LŠBešąišnuo- 
mosianti tuos rūmus kam 
nors kitam.

Susirinkimas L3B sąlygas
priėmė Čia pat buvo sumesta 
2.kruzvini io fondo pra 
dziai .Svarstant kas tais rei
kalais rūpinsis, susirinkimas 
nutarė Įsteigti Lapos ir Vila 
Anastacio aoylinkės Br zili- 
jos Lietuvių Bendruomenės 
skyrių kurio valdybai pav-s 
ta pad iryli galutiną susitari 

mą su L'B, ir jai buvo per
duoti tam reikalui s niūkti pi 
nigai.

į Lapos ir Anastacio apylin 
kių BLB valdybą išrinkti se
kantieji asmens:
Pirm - p Petras Žarkauskas 
Vice pirm - p Vincas Patinskas 
I sekret p P. Karalkevičius 
L sekret. - p J Karpavičius
I iždininkas p Ant Šimbelis
II iždininkas - p Vine Bartkus 
Reik vedėjas p J. Valutis.

Revizijos Kotísj3.

P. Antanas Tamašauskas
p. Jonas Jankauskas
p. Kostas fVešfou,kas 
Kandiduu Dr Br. skadas. 
Tame susirinkime atsilankė 

lietuvių iš miesto ir tolimes
nių vilu įįusi Likimą pravedė 
p Stasys vancevičius o apie 

naujai Įkl 
vių Bend| 
nešimą B 
ninkas p. 
sirinkima 
mėjimo ir pasiryžimo nuotai

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

koje

— Brazi lijo t Lietuvių Ben
druomenė Valdyba 2.1 d. rug
sėjo mėn. 12 vai tuoj po pa
maldų Vila Zelinos mokyklos 
patalpose, šaukia savo pirmą 
jį posėdi Visi valdybos nariai 
kviečiami atvykti Bus svars
tomi einamieji organizacijos 
reikalai.

— Kun. Klebonas P Raga- 
žinskas grįžta iš Amerikos 
spalio 4 dieną Spalio penktą 
dieną po pietų gimnazijos sa
lėje rengiamas pobūvis klebo
nui pagerbti ŠĮ sekmadienį 7 
vai. vakare klebonijoje bus 
pasitarimas pobūvio rengimo 
reikalu Pasitarime kviečiami 
dalyvauti draugijų atstovai ir 
asmenys, kurie norėtų paren 
gi®ui patalkinti Norintieji pa 
gerbtuvėse dalyvauti užsiia'-o 
pas kun. J Šeškevičių

Pobūvio metu klebonas pa
pasakos savo Įspūdžius iš ke 
lionės ir padarys pranešimą 
apie Amerikos lietuvių gyve
nimą bei darbus

- I ietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos ir Maldos Apaš
talavimo susirinkimas šį sek
madienį 4 vai p.p

— Agua Ta^a lietuviams pa 
maldos šį sekmadienį

- ATEIT’NINK A prane
šame. kad Ši sekmadieni mė
nesinis kuopos susirinkimas

- laiškai: Vinkšračiams, 
Kutkienei. Z. ieiūienei. J.
Skorubskas. R. Dovydaitis. P.
Kamantauskas. J. Žilinskas A.
Zielinski O Masiulytė. I. La- 
Luckas Banys \ Saldys, 
A, Mizeras S. Pakalnis, V. 
Rinkevičius.

— Sã 3 ° mio mieste pasi
reiškė bankų krizė Trečh- 
dieni piliečiai turintieji incė 
lių bankuose pu dėsi juos alsi 
imti radėjus stigti kasose
pinigų buvo pasiųsti iš Rio 
de Janeiro du lėktuvai kurie, 
atvežė popierinių pinigų >ão 
Paulo bankams kad jie galė; 
tu patenkinti indėlininku rei 
kalavimus ho to padėtis 
aprimo.

—- ‘-ET^OB JAd gavo 20 mi 
lijonu dolerių naskolą Įs efgti 
dirbtinos gum >s fabriką.

PAIEŠKOJIMAS

Bronius Juozapavičius paieš 
ko brolio Stasio Juozapavi- 
čiaus sūnaus ykolo, arba se 
šerį veroniką Juozapavičiūtę . 
Gjlienę-Šeikienę. Iš ietuvng 
išvykę 1925 m São auly gy- ■ 
veno nuo L39 m Jie patys , 
arta apie juos žinantieji pra , 
šomkreiptisį <M. i_» r edakciją.

. ■..-.T-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ l.R 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va J 
sūriniams rūbams (yra pavVZ ' 
džiai) Vaistai, maistas, skal
biniai. avalyne, megstiniai,kė 1 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai ! 
ir; daug kitų prekių.

iSiuntinių pristatymas garas ? 
tuntas

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro naštų.
Kreiptis: Magdalena Vinkš

nai tienė - rtia Barão do Pi 
rai 65. Vila Zeiina. '

Laiškams • caixa postai 371, 1 
. São Paulo

S I U V Ė J A S 
POVILAS AM BROZEV1ČIU8 
Rua Inhagàpi, 9 - V; Zelins 
(prasideda iŠ A v Zeiina 593’

6

Crispinia.no
in.iUstrialin.es
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