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Pavergtųjų Seimo dešimtmetis
Rugsėjo 20 d. suėjo lygiai
10 metų, kai New Yorke sa
vo veiklą pradėjo Pavergtųjų
Europos Tautų Seimas apjun
gdamas Albaniją Bulgariją,
Čekoslovakiją, Ostiją. Latviją,
Lenkiją. Lietuvą, Rumuniją ir
Vengriją. Šios «Mažosios Jung
tiaės Tautos» yra tarsi laisvo
jo pasaulio prietiltis laisvės
fronto pozicijose prieš sovie
tinę vergiją. Todėl laisvės
draugai jį remia, o Kremliui
— tai tarsi «mane, tekel, fares»
anam Babilonijos karaliui De
šimtmečio proga Seimui savo
pareiškimus atsiuntė preziden
tas L. B. Johnsonas, preziden
tinis kandidatas senatorius B.
Goldwateris, viceprezideatiniai kandidatai sen. H H. Hum
phrey ir kongresmanas W E.
Miller, be to visa eilė JAV
senatorių ir Atstovų Rūmų

narių Taip pat sveikino New
Yorko burmistras R. F, Wag
nens, Europos Tarybos- Pata
riamojo Seimo pirmininkas P.
Pflimlin, Piancūzijos delega
cijos Europos Patariamajame
Seime pirm. R. Radius. Vokie
tijos Bundestago narys Kari
zu Guttenberg. Švedijos ■ Bal
tijos Komiteto pirm. prof. B.
Nerman, pubiieistai R, Dru
mmond ir E, A. Mowrer, kan
didatas i senatorius R. F, Ken
nedy, W. H, Judd, gyvu žodžiu
įsijungė į Seimo posėdį tauti
nės Kinijos ambasadorius Yu
Chi Hsueh, ALF/,CIO atstovas
I. Brown, Pavergtųjų Draugų
Amerikiečių pirm. Cb. Emmet,
Rytų Europos Kilmės Ameri
kiečių pirm prel. Balkūuas.
Laiev. Europos Kom. pirm. J.
Richardson.
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14 Lapkričio 15 vai.!
V. ZELINOJ MOKYKLOS SALĖJ (prie bažnyčios)

Pirmas Didelis Lietuviu Kolonijos
Bazaras.
Čia galėsi pirkti kalėdines dovanas už niekur
neregėtas kainas visai šeimai.
Pigiai nupirksi ir prisidės! prie sėkmingo
Kongreso paruošimo.

Užsienio kapitalistai rodo
ATVYKSTA PRANCŪZIJOS
pasitikėjimą dabartinės vyriau
PREZIDENTAS
sybės politika ir yra pasiry
Spaliaus mėn. 13 d. į Rio
žę daugiau kapitalo investuo
d
e
Janeiro iš Montevideo at
ti Brazilijon
Kova su korupcija daug pri vyks Prancūzijos prezidentas
sideda prie ekonominio gyve generolas De Gaulle. Spaliaus
nimo pagerėjimo. Kaip buvo 14 d lankysis São Pauly Pau
listų sostinėje užtruks visą
plačiai vietos spaudos rašyta
parą
Po to grįš į Rio ir Brapasiremiant tardymo komiai
siiią.
jos daviniais, daugiau indus
Gen De Gaulle yra suvai
trijų pinigų nueidavo fiskalų
17 ok. Lietuvos sportininku i olimpiada
kišenėn,“negu į valstybės iždą. dinęs didelę rolę antrojo pa
saulinio karo metu. Jis buvo
«Komjaunimo Tiesa» (rugs. Jucys, Liutkaitis, Levickas, Pertvarkius mokesčių mokėji
Prancūzijos rezistencijos va
22 d. 188 nr) skelbia., kad So Jukna, Jagelavičius, Karia, mo sistemą valstybės iždan
vietų Sąjungos sporinių orga Briedis. Bagdonavičius, Vaitke įplauktų tris kartais daugiau das prieš hitlerininkus ir va
nizacijų centro taryba patvir vičius, Sterlikas, Motiejūnas; mokesčių ir tuo būdu nesun dovavo kovoms už Prancūzi.
jos išlaisvinimą.
tino «šalies olimpinės delega lengvaatlečia:
Kalėdienė, kiai būtų subalansuotas vals
cijos į XVIII vasaros žaidynes Aleksiejūnas, Orentas, Var- tybės biudžetas.
BRIZOLA RUOŠĖ
Tokijuje sudėtį» Joje yra iki nauskas, Vaupšas bei du kar
Šiomis dienomis vietos spau
PERVERSMĄ
šiol rekordinis ok. Lietuvos tais Europos bokso čempionas da pranešė apie fiktyviems
sportininkų skaičius — 17. Bū Tamulis;
importo ir eksporto organiza
Brazilijos politiniai pabėgę
tani: «Žalgirio» irkluotojai:
cijas, kurios faktinai vertėsi liai Urugvajuje, su Brizola
tik svetimos valiutos kontra pryšakyje, ruošė perversmą,
banda Jie tarpininkaudavo norėjo nuversti dabartinę vysvetimos valiutos pensiuntimu
PASITARIMAS SU UKRAI
BRAZILIJOJE
užsienin ir ten sąskaitų ati
NIEČIAIS
Brazilija greitu laiku galėtų
— Krašto finansai ir ūkis darymu.
Griežčiau ir sąžiningiau fi savo balansą su pelnu suvesti
VLIKo Vykd. Tarybos na rodo gerėjimo ženklų Visų
riai rugsėjo 28 d Miunchene pirma nors nėra visai sustab nansinius reikalus tvarkant ir išmokėti užsieniui skolas.
turėjo pasitarimą aktualiais dytas kruzeiro vertės kritimas
reikalais su Ukrainiečių Tau bet kritimo tempas yra žy
tinės Tarybos atstovais. Buvo miai sumažintas. Vyriausybė
pasikeista nuomonėmis dėl tvirtina, kad ateinančiais me
tarptautinės politikos ir pa tais nereiks keiti atlyginimo
,:
vergtųjų tautų padėties joje. minimumą. ■
Nutarta gruodžio mėn su
kviesta Baltųjų Tarybos ir Uk
rainiečių Tautinės Tarybos New Yorkan, kur nuolatos gy
konferenciją, kurioje be kit vena. Kelionės tikslas — at
ko bus padaryti specialūs pra naujinti kontaktus su Lietu
nešimai tarptautinės politikos vai draugingais asmenimis ir
institucijomis didžiosiose Eu
problemomis.
ropos valstybių sostinėse, ats
— Žinomasis mūsų politi tovauti PET Seimui spalio pa
kas, lietuvių delegacijos PET baigoje Paryžiuje įvyksiančio
Seime pirmininkas V. Sidzi je PET atstovų konferencijo
kauskas spalio 13 d. atvyksta je, painformuoti ir pasitarti
Europon. Pirmiausia sustos su Lietuvos diplomatiniais ats
Londone, paskui vyks į Vokie tovais ir Europoje gyvenan
tiją, iš čia į Romą ir galiau čiais mūsų veikėjais apie pas
siai į Paryžių. Lapkričio pra- tangas apjungta politinius lie Helikopteris jau yra panaudojamas karo transportui •— karo
pabūklams greitai iš vienos vietos į kitą perkelti.
dž oje numato grįžti atgal tuvių veiksnius.

XVI META*

riausybę. Slaptoji žvalgyba
susekė jų planus. Sukilime
organizatorių centrai yra Uru
gvajaus teritorijoje, Mello
mieste, kuris yra tik 60 kilo
metrų nuo Brazilijos sienos ir
Trinta Y Tres mieste, apie
150 klm. nuo rubežiaus. Per
versmas turėjo būt pradėtas
ginkluotu sukilimu prie Urug
vajaus rubežiaus, Rio Grande
do Sul estade, prie kurio būt
prisidėję kiti krašte suorgani
zuoti sukilimo židiniai.
— Spaliaus mėn. 9 d. pasi
baigus galioti Ato Institucio
nal, reikia laukti krašto vi
daus politikoje ir vyriausybė
je kaikurių pasikeitimų. Pa
vyzdžiui šiuo metu daugiausia
įtakos turinti vyriausybėjUDN
partija bendros kalbos su kraš
to prezidentu svarbiais klausi
mais. Nemažas nuomonių skir
tumas yra ir žemės reformos
klausimu Politinėms parti
joms atėjo valanda aiškiai ap
sispręsti: būti pozicijoje ar
opozicijoje. Atrodo, kad dabar
tinė vyriausybė yra šalininkė
švelnesnės, bet ne kietos po
litinės linijos. Kietos ir griež
tos politinės linijos šalininkais
yra jaunesnioji kacininitaja.

— Kauno pilyje atidaryta
Istorijos muziejaus filiale.
Šiuo metu įrengta paroda, ku
rioje išstatyti daiktai, rasti at
liekant pilies kasinėjimus.

— Rugsėjo 22 d. Leningra
de suruošta Lietuviškos kny
gos diena «.pademonstruoti
lietuviu tautos laimėjimus li
teratūros ir meo© srityse*.

— Neseniai Vilniuje viešė
jo lenkų estradinis kolekty
vas, kuris publikai palikęs
gerą įspūdį.
— P
Cvirkos romanas
«Frank Kruk» prieš kurį lai
ką pasirodė čekiškai. Išleis
ta 15 000 egz.

— Rugsėjo 17 d į «šiuolai
kinės muzikos festivalį «Var
šuvos ruduo» išvyko ok. Lie
tuvos jaunimo delegacija. Iš
vykoj dalyvauja Meno insti
tuto, muzikos technikumų stu
dentai ir dėstytojai. Viešnagė
truks 15 dienų;

Lietuvi, paremsi Pietų Amerikos Lietuviu Kongreso rengimą, jeigu įsigysi
pakvietimą i Kongreso Finansų Komisijos rengiama 10 d. spaliaus vakara.
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LIETUVA

Lietuviu Taisia Atsities Perspektyvoje

M P.A.l.K. Lietuvaitis Rinkimai

PASKAITA SKAITYTA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESE,
WASHINGTONE, BIRŽELIO MÉN. 27 D.

Kongreso Rengimo Komitetas supažindina Jus su lie
tuvaitėmis, iš kurių tarpo bus išrinkta Kongreso lietuvaitė.
Šie rinkimai turi tris tikslus: 1) populiarinti III čią Pietų
Amerikos Lietuvių Kongresą. 2) sutelkti reikalingas lėšas jo
įvykdymui, 3) atstovauti Brazilijos lietuvaitę

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

(pabaiga)
IŠVENGTI

Komiteto vardu nuoširdžiausiai dėkojame šioms mergai
tėms. ku ios suprato šio da bo svarbą ir su malonumu mums
sutiko nadėti Nuoširdų lietuvišką ačiū tariame ju tėveliams,
kurie davė sutikimą ir padrąsino šiam darbui.

SANTYKIAVIMO

DILEMOS

Kiekvienas jūsų įgytas balsas išr nkti Kongreso lietu
vaitei. yra tiesioginė parama ruošiamam Kongresui.

5 SOFIA

POLI KAITYTĖ

Juozo ir Onos Polikaičių dūk
tė. Vila Anastazijos veik i lie
tuvaitė. Aktyviai dalyvauja
Lietuvių Brazilų Jaunimo Są
jungoje ir yra jos vice pirmi
ninkė Baigusi sekretorės stu
dijas ir šiuo metu dirba «co.
funge» kompanijos direkcijoj.

1 M AR A CECILIA BAGDŽ1US
Energingo ir darbštaus dabar
tinio Bendruomenės Choro pir
mininko Jono ir Birutės Moc
kaitės Baglžių duktė Gimusi
São Paulo mieste. Mokėsi Es
colas Reunidas Dorn Bosco,
ir dabar dirbi Banco \acionai e Comercio oe -ão ?aulo.
Dainuoja Bendruomenė chore

10 d

Nuo mūsų sugebėjimo iš
spręsti santykiavimo uždavi
nius priklausys mūsų tautos
likimas Problema nebūtų išs
pręsta, jei mes, nors išbarsty
ti po pasauli bet savyje užsi
d-rytume. Žinoma, nebūtų pro
blema išspręsta nei tada, jei
mes atsiverdami pasauliui, pa
tys save prarastame.
Mes, čia nesutariame galį
duoti pilną atsakymą į šią
problemą. Ko mes šiuo svars
tymu siekiame, tai yra tik
mintis, kad mes nepadarytu
me dilemos tarp šių dviejų
santykiavimų, kad mes net-akytume: lietuviškas santykia
vimas arba joks. O tokio pavojaus mūsuose yra.
Mes esame gerai įsisąmoni
nę. į tautos žuvimo pavojų tuo
atveje kai mūsų tautiečiai
persiima svetimomis vertybė

3 VIDA IDIKA
Inž Algirdo ir Lidijos Idikų
duktė. Gimusi Lietuvoj. Baigė
Escola de Comercio Alvares
Penteada sekretorės skyrių.
Šiuo metu atlieka atsakomin
gas pareigas «SQ-B- kompani
jos direkcijos raštinėje.

mis ir liaujasi santykiavę su
savo tauta. Tačiau mes nesą
me gerai įsisąmoninę į kitą
pavojaus pusę. Tauta, kuri
nieko kitiems neduoda, daro
si pasaulyje nereikalinga. Ji
patenka apsupimam Paklausy
kime šiuo reikalu didelio tau
tos mokslo žinovo tėvo W.
Schmidt žodžių. Jis sutinka,
kad ne viską tauta turi pasi
savinti, ką ji svetur sutinka.
Ji turi sugebėti rinktis, kas jai
naudinga Tačiau ji negali at
mesti visko, ką sutinka. «Jei
gu japonai būtų viską, kas bu
vo svetima, atmetę, šiandie a
jie būtų Europos koloniją»
(Rasen und Voelker, I tomas.
38 psl.)
6. IŠLAIKYMO POLITIKA NÊ
RA PAKANKAMAS SANTY
KIAVIMAS

Birželio įvykiai lietuvių tau
tą šiandien išblaškė visame
pasaulyje: nuo vieno Ramiojo

(NukeLa į 3 pusi,)

6 GRAŽINA ZENAIDA KUBI
LIŲ 4 AITE.

2, MARGARETH BJMBLlS;
Spaustuvės < Baltics» savinin
ko Aleksandro ir Marijos Bum
bliu duktė Gimė ir gyvena
Jardim Paulista rajone. Mokė
si Celegio Santa Inės ir dabar
lanko «Lareira» kursą

4. IRENE PAVILDNIS
Industriaių Antano ir Elenos
Paviloniu duktė Gimusi irau
gusi São Pau» y Gyvena kartu
su tėveliais Mooca rajene.
Studijuoja komerciniame ins
titute ir gilinasi anglų kalboj

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI

’

Mokytojų Eugenijos ir Stasio
Kubiliunų duKtė. Gyvena k»ar
tu su tėvais Dr. J. Basanavi
čiaus vardo lietuvių mokyklo
je, V
nastasio. Gimė Vokie
tijoj. Dabartiniu laiku lanko
paskutinį industi iaiinės chemi
jos kursą Osvaldo Cruz kole
gijoj ir kartu dirba kaip che
mikė Anderson & Clayton la
boratorijoje
Ateity galvoja
gilinti studijas chemijos srity:

pate neklausiamas paGskubi
no jas išblaškyti Jis pasislin
ko arčiau atsikrankštė ir nu
leidęs baisą, tarsi drovėda
masis, prabilo:

7. GENY ŽARKAUSKAITĖ
Petro ir Adelės Žarkauskų
duktė Gimė São Paulo mies
te Lanko aukštesniąją buhaS
terijos mokyklą ir dirba Soro
cabana geležinkeliu raštinėj
kaipo valdžios tarnautoja. Ge
ny yra gabi pianistė ir jau ne
kaita pasirodė lietuvių paren
atimu programose. Taip pat
aktyviai dalyvauja Lietuvių Brazilų Jaunimo Sąjungoje.

įspėjamus motinos
tus:

priekaiš

-- Taip, kas buvo, tai bu
vo Tik su tuo, motin, sakau
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864
tau — baigta! Baigta galuti
XII
— Ech, ką čia ylą maiše nai. Nuo pereito rudens, po
slėpsi . Visi tai žino. . Viso to nelaimingo atsitikimo, po
(tąsa)
drabužiais — pati tikra pane
kių paskalų sklinda apie po nas Skrodskis nė vieno kar
lė. Leiskime, tėvai, dukterį į
— Pasitaiko jums gerą pro dvarą, nesigailėsite nei jūs, ną Skrodskį. Kas tiesa, tai to, nė su jokia .moteriške —
tiesa — ponas- ne vienuolis, bastai O ir tas atsitikimas ne
ga įgyli pono malonę — kai nei ji.
dėl jo kaltės, jau aš tai tikrai
žinoma,. Pasitaikydavo dąž
bė:o prievaizdas. - Pono rei
Pasiūlymas Keduliams bu
kalas išeina jūsų naudai. Ge vo t-oks netikėtas, kad jie, nai ir susigundyti. . Jau aš žinau, ne dėl jo. To nė nemi
gūžės mėnesį parvažiuoja iš suglumę, nerado žodžių, kaip žinau. Be to žmonės kai ka nėkime . Kas buvo, tai žuvo.
da ir perdeda. Iš adatos ve Po to ponas užsidarė savo
Varšuvos pono duktė. Jai rei į tai atsiliepti. Motiną pir
kalinga patarnautoja, kamba miausia apėmė baimė, nes žimą priskaldo. Bet aš pono kabinete — ir nieko o nieko!
rinė Dvare dabar tam tinka dvaras visiems buvo žinomas neginu ir neteisiau Sakau, Ech, ir sveikata, jau nebe ta,
paliego, strėnomis skundžia
mų moterų nėra, Taigi aš, kaip visokių blogybių vieta, kas būdavo, tai būdavo.
Pamatęs, kaip seniai, ypač si, diegliai šone, podagra,.. Ir
kaip tik pamačiau jūsų Ka o ponas Skrodskis — kaip
irę, tuoj pagalvojau: štai tin žiaurus ištvi kelis ir kankin motina, godžiai klauso, prie, metai pagaliau arti šešių de
kamiausia panai Jadvygai tojas. Bet j: nedrįso šito pa vaizdas įsitikino, jog patai šimtų. Taigi dėl šito, motin
kambarinė. Sveika, greita, pa sakyti Pšendckis. gudrus žmo kė, kur reikia. Tad, vėl pa
ir tėvai, neturėkite jok os bai
slaugi, o aprenk ją geresniais gus. įspėjo senės mintis ir kėlęs balsą, tęsė griaudamas mės ir dukterį nuraminkite
Mrt».
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8. VILMA JULIA ŽVINGILAS
yra duktė industrialo Juliaus
Žvingilo. Gimė ir augo São
Paulo mieste. Gimnaziją ir
Escola Normai lankė ir baigė
Taubatė mieste Vilma Julia
mėgdama studijas ir mokilą
ryžosi advokate būti. Šiuo
metu ji studijuoja S. Josė dos
Campos mieste, teisių takui
tete.

Ji patarnaus panelei, daugiau
nieko.

Klausant tos kalbos, se
niams Keduliams lig šiol ne
patirtas jausmas sujudo širdy
je. Štai, kaip ponas prievaiz
das su jais kalbasi — kaip
lygus su lygiais! Katrytė švais
tytųsi dvare, būtų kaip pane
lė, gražiai apsirengusi, gar
džiai pavalgiusi O ir darbas
— kas ten palociuose per
darbas!,.
Bet motina dar abejojo ir
prieštaravo:
— Kažin, ponas... Niekad
ji tokio darbo nedirbusi, prie
ponų nepratusi. — Ką ji —
purvabridė!,.

Šitas abejones prievaizdui
lengviau buvo atremti;
— Dėl šito tai jau jūs nea-

3
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P â D fc K â
š. m. rugpjūčio mėn 1 2
d-, V. Zelinoje įvyko Va'kų
Šventė, kurios metu lietuviu
vaikai, kurie ištisus metus lan
kėši į sekmadienio žaidimu
popietes, buvo atžymėti įvai
riomis premijomis Ta proga
vaikams buvo išdalinta 16 lie
tuviškų maldaknygių. 7 įvai
rioės kitos knygelės, 4 liet, vė
liav lės 6 egz «Mano kate
kizmas>, 5 vidut dydžio įrė
minti paveikslai, 5 rąžančiai
(tiems vaikams, kurie geriau
šiai lankėsi sekmadieniais Į
šv. mišias) ir 2 karūnos, 3 pri
juostelės ir 1 juosta (tiems,
kurie geriausiai lankėsi į sėk
madienių popietes) Be to, 4

gyvenimo uždavinius, kai jis
jau nebėru pajėgus gyventi.
Mūsų atsakymas į šį prie
kaistą remiasi tuo kad mes
atsisekome į dabartinę lietu
vių tautos situaciją žiūrėti
kaip į bev Itišką. Ji yra sunki
ir kritiška bet ne beviltiška.
Kiekviena sunki situacija yra
linkusi užmesti mums savo
ideologiją, savo pasaulėžiūrą,
t. y savo beviltybę Tačiau
jeigu mes esame laisvi žmo
nės. mums nėra reika’o pasi
duoti šiai nelaimės diktatūrai
Mes patys turime apvaldyti
nelaimę, o ne ji mus Po kris
taus atpirkimo žmonių visuo
menėje nėra situacijos, kuri
iš esmės būtų beviltiška Tai
gi ir krikščioniškai tautai nė
ra būklės be išeities. Tai yra
reali Kristaus kančios ir pri
sikėlimo dovana santykiavimo
filosofijai nes Kristaus kančia
išoriškai žiūrint, liudija bevil
tišką santykiavimą, kuris ta
či&u yra persunktas neišse
miamos santykiavimo vilties
visai žmonijai. Jokia nelaimė,

net kvite po Kristaus neapvai
do ir neišsemia žmogiškos
santykiavimo situacijos Kris
tus mus skatina mokytis įvy
kius vertinti ne iš jų mums
nešamos g ė-smės, bet iš juose
glūdinčios palaimos. Taip,
kaip Vytautas Didysis pasimo
kė iš pralaimėjimo prieš toto
rius taip mes mokykimės iš
birželinės tragedijos
Taigi įvykius mes turime
vertinti ne išsigandusio ir nuo
voką pamėlusio žmogaus žvH
gsniu Anksčiau minėtas prie
Kaištas būtu teisingas j i mes
į, mūsų tautos situaciją žiūrė
tume, kaip į iš esmės beviltis
ką ir lauktume tik tokio atsi
tiktinio išsigelbėjimo ar ste
buklingos situacijos pasikeiti
mo. Tada mes galėtume šaky
ti kad mes daugiau nieku ne
sirūpiname, kaip išsilaikymu
Išlikimas gyviems ta a galėtų
būti vadovaujantis mūšių poli
tikos principas Bet tuo pačių
jis būtų mūsų pasmerkimas
mažavert’škumui išsilaikymo
principo vadovavimas mūsų

veiklai mums ateities nežada.
Išsilaikymo politikos mums
negana. Reikia augimo politi.
kos, kuri yra įvykdoma gerai
išjalansuotu santyk avimu
Tu’ėdami prieš akis įgimtą
lietuvių tautos drovumą santy
kiuose su kitais, kuris arba
visiškai kito išsižada arba vi
siš-kai jam pasiduoda turime
būti atsargūs, kad nekartotu
me praeities klaidų, vietoj to
mes turime stengtis sudaryti
lietuvių tautoje tokią atmosfe
rą, apie kurią būtų sakoma,
kad šioje tautoje klesti tiek
tauWnis, tiek tarptautinis sau
tykiavimas; kad aauding- yra
turėti pažinčių lietuvių -arpe,
nes čia viešpatauja gyvas po
kalbis įvairiais kultūriniais ir
politiniais Liausimais.
arpusavio lietuvių santy
kiavimo klausimu dera mums
pavyzdžių ieškoti senojoje,
pr. eškunigaikštinė je L! e tu vo
je. Aukaimio bendruomenė,
kuri telkė savin visus apylin
kė* gyventojus irsudarė jiems
galimybę laisvai spręsti savo
visuomeninius kl rusimus, te
gul būna pavyzdys ir mūsų
susiorgaoizavimams Šventu
mu dvelkiantis šios pilies var
das '— Aukaimis, t. y aukos
kaimas, tegul šia kilnia aure
ole apsupa ir mūsų saatykia
vi mus. Šia prasme dar kartą
teisingi pasirodo mūsų tautos
himno žodžiai: iš praeities ta
vo sūnūs te stiprybę semia.

Ech, Keduliene, mesk iš šir
dies tas baimes.
Abu seniai susirūpinę galvo
jo, o prievaizdas malė toliau:
—• Štai ką aš jums dar pa
sakysiu. Šiais laikais dvare
prie pat ponų turėti savą žmo
gų gali būti labai ir labai nau
dingą. Laikai neramūs, kaimas
štai su ponu susikivirčijo, ga
Ii kristi sunkios bausmės. O
savas žmogus, duktė, prie po
no užtars, malonę išprašys
Ir šiaip nauda Jūs manote,
kad jūsų duktė dovanai pane
lei tarnaus? Po manifesto kiek
vienas tarnautojas turi būti
už algą samdomas, pinigais
atlyginamas, O pinigą tau ne
lengva padaryti.
Pakalbėjęs dar kurį laiką,
Pšemickis pamatė, kan į se
nių širdis pasėjo gerą sėklą.
Ji tuoj išdigs, suklestės ir

duos vaisių Tėvai jau buvo
įtikinti, bet reikėjo laiko su
ta naujove apsiprasti reikia
palaukti Tegu jie savo tarpe
viską apsvarsto, o gal ir susi
bara, bet galutinis sprendimas
be abejo, bus jų, pono Pšemickio ir p.>no Skrodskio,
labui.
Rengdamasis išeiti, jis me
tė dar paskutinį žodį:
- O apie Petrą Balsį tegu
jūsų duktė nė negalvoja, Su
juo baigta Vachmistras ir
pristavas jį ir iš žemės iškas.
Jo lentynoje uždraustų raštų
rado Kalėjimas, katorga už
tai gresia. Arba sugavę du
plaks ir į rekrutus atiduos.
Uždrauskite dukteJai su juo
maty.is Bet gal nė drausti
nereikės Jis daugiau čia ne
bepasirodys.
— Pagaliau kas žino? —

pridūrė grįžtelėjęs nuo slenks
čio — Ponas maloningas ir
daug gali Visi esam jo valioj.
Jei panorėtų, jei Katrė už ar
tų, gal tada ir su Balsiu . Na
likit sveiki! Pagalvokit ką sa
kiau Apsvarstykit Ir duktė
tegu pagalvoja Ge a jums
linkiu.
Sėdęs ant bėriuko, ristute,
niekur nebesustodamas, ponas
Pšemickis parjojo į dvarą
Tuo tarpu Katrė veltui lū
kur.avo pas Balsius, ar ne
gaus kokios žinios apie Petrą.
Vincas, brolis Jonas ir Jan
kauskų Kazys parjojo vakar
vakare ir papasakojo, kad vis
kas gerai pasisekė, i atras pa
bėgo, niekas nenuken ėjo Bet
ir jie p itys kuažkur išsislaps
tė, namie nenakvojo ir šian.
dien visai nesirodė. Petras su
Pranaičiu bene bus kur Pa

Pirk naujos ligoninės, kurį šį mėn bus pradėta statyti, ak ijas ir tuo pat metu jau gal
naudotis papigintu gydymu ligi 50 procentų. Būti ligoninės savininku sąlygos yra šios:
įrašas dešimts tūkstančių kruzeirų, ir 200 tūkstančių išmokėti per 4’ mėnesių, po 5 tūkstau
Čius kas mėnuo Informacijų galima gauti klebonijoje.

(Atke ta iš 2 pusi.)
vandenyno krašto iki kito; nuo
vieno žemės pusrutulio iki ki
to. Lietuvių tauta pasidaro, f y
va problema visame pasauly
je. Niekada anksčiau lietuvių
tauta nebuvo taip išgarsintaSena lietuvių tauta šiandien
naujagimio verksmu apskelbia
savo buvimą visame pasauly
je. Tauta yra ne tik gyva, bet
ir jaunuoliška Ji, kaip ja muo
lis, kelia pasauliui įvairius ne
patogius klausimus, reikalam
dama sprendimo.
Šiandien mes galime kai ką
padaryti lietuvių tautos santy
kiavimui pasaulyje sustiprinti,
ko mes niekada nebūtume ga
Įėję padaryti, būdami Lietuvo
je. Tačiau čia gali kas nors
mums padaryti priekaištą, kad
mes, keldami didžiąsias lietu
vių tautos santykiavimo pro
blemas, norime užliūliuoti tau
tos sąmonę p ieš mažesnius,
bet mirtinus pavojus Tai bū
tų tolygu, kaip miršitacčfem
žmogui kalbėti apie Gilelius
-r.-"’.!1 -

gipso angeliukai berniukams
kurie mokėsi patarnauti šv.
mišioms.
Šių premijų fondui per Mo
tinosDienos minėjimą aukojo:
L. Bendoraitis ir Tūbelis po
Cr.$l 000; Ap. Baltaduonienė,
O. Pateskienė, mons. P, Ra>
gažinskas, A. Stank. K. Stan
kevičienė, kun J. Šeškevičius
P. Šimonis. A Tūbelis ir AVinkšnaitis po Cr.SõOOOO; I.
Kutk-ienė ir Guzikauskai po
300 00; kiti smulkesnėmis su
momis. Viso minėjime buvo
surinkta Cr $11.460,00.
Įvairiomis kitomis progomis
suaukota sekančiai: Ap. Balta
duonįenė ir M Paleckis po
5.000,00; V, Vosylius 4.000 001
J. Silickienė 3 000 00; Br. Mar
tinaitis 2 000 00; H. Aleknavi
čienė, V Klišienė, E Roravich
ir E Ziezienė po 1.000,00; 9
Pilipavičienė 600,00 ir Bilevi
čienė 500.00
•’
Be to, premijoms buvo gau
ta iš Lietuvos Konsulo S. Pau
ly 4 knygelės; iš T.T Jėzuitų
3 knygelės ir 1. maldaknygė;
iš prel. P. Ragaži.nsko 10 liet
katekizmų; iš Ateitininkų kuo
pos 5 jaunučių ženkliukai ir
iš M Vinkšnaitienės 2 karū
nos, 3 prijuostėlės ir 9 įvai
rios juostos.
Taip pat šiai vaikų grupei
p Ap Baltaduonienė ir p Em.
Bend'oraitienė paaukojo ro
lėlę; firma Vinkš'nait s & Kai
ris paaukojo 3 lentas, iš kurių
p P. Šimonis savo dirb uvėje
padirbdino 3 suolus, o At kų
kuopos valdyba paskolino ne
ribotam laikui savo piano rak
tą kad vaikai graž ai išmok
tų lietuviškas dainas ir gies
mes
Valkų Šventės proga religi
nį susitelkimą pravedė Tėvai
Jėzuitai; Seselės Pranciškietês leido nemokamai naudotis
gimnazijos sale meninės pro
gramos išpildymui; p Aid. Va
lavičienė ta proga paaukojo
pintinę gėlių, kurios buvo įteik
tos vaikų globėjai'ir dėžę sal
dainių — muzikantei; p. Em,
Bcndoraitienės rūpesčių viri
programos dalyviai buvo ap
rūpinti žydinčiais gvazdikais,

(pabaiga 4 pusi.)

, -'i—r

bejokite Katrė sumani mer
gaitė. Bematant viską per
pras. Ko ten nepataikyt? Grin
dis pašluot, dulkes nuvalyt,
d'abužėlį išplaut, gėles pa
laistyk panelei arbatos at
nešt — štai ir visas darbasGyvi niekai!
Dar priešinosi senės moti
niški jausmai:
— Bijau, ponas, ir gana. Pa
galvojus net širdį spaudžia,
Ar tai girdėta -- įdvanąlPra
puls mergaitė, ir tiek .,
— Kas negirdėta? — sušu
ko prievaizdas. — Ar tai vie
nas dvare prasimušė ir į žmo
nes išėjo? Ar aš pats ne dva
ro tarnautojas? O netoli ieš
kant. štai kad ir jūsų kaimy
no Balsio brolis Steponas. Ar
jam negerai? Ar jis blogas
žmogus? Ir ponai jį myli, ir
kaimynai geru žodžiu mini.

liepiuose ar Karkliškiuose.
Išsidanginus žandarams irpolicijai iš Balsių Mikutis ne
brukus pranešė, kad jie susto
jo pas Stašį, neilgai ten pabu
vę nuvažiavo toliau tik prie
vaizdas vienas dar užsuko
pas Kedulius. Jo kumelys, pri
rištas prie vartelių, graužia
klevuką kur auga ties gry
čios kampu! Po kurio laiko
Mikutis atnešė žinią, kad prie
vaizdas iš Kedulių jau išjojo
Katrytė pakilo eiti namo,
bet čia netikėtai įpuolė Stašių Marcė Ji buvo kažko su
sijaudinusi, įraudusi, net dėmės-pasirodė veiduose, o akys
žaižaravo piktu džiaugsm
Nustebo Balsiai, nes Stašytė
retai kada pas juos atsilanky
davo. O ji, vos spėjusi pasis
veikinti, kad ims tratėti, ran
komis įsirėmusi į šonus:
(B. D)
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JAUNIMO AIDŲ REDAKCIJA : Redakcinis Kolektyvas

Jaunimo Šventė
Pereitą savaitę, su dideliu
pasisekimu praėjo Jaun’mo
Šventė
Pirma dalis buvo šeštadie
nio vakare, su Mišiomis, b m
dra komunija ir agape. Nors
Smulkus lietutis vis krapino,
susirinko nemažas būrelis jau
nimo ir tėvelių. Per mišias
pirmą kartą visi lietuviškai
kunigui atsakinėjo Tėv Jonas
Ridikas pasakė įspūdingą pa
mokslą jaunimui iškeliant min
tį apie Dievo duotus talentus
ir jų išnaudojimą
Po Šv. Mišių, dvasiniai pas
tiprinti visi svečiai rinkosi į
Jaunimo Namus, kur buvo su
ruošta agapė Agapę malda
pradėjo tėv. Jonas Bružikas,
Paskui, pasistiprinę karšta ar
bata ir pasivaišinę skaniais
užkandžiais, visi turėjo progos
pamatyti trumpą meninę pro
gramą kurioje pasirodė São
Paulo Moksleivių At kų choro
dalis, vadovaujama p Elviros
Kilčiauskaitės - Belluci Gru
pėje dalyvavo Julia Jurgele
vičiūtė, Lucia Jodelytė, Anto
nia Seiunaitė, Irene Jugelevi
čiutė, Petras Makuška, Albi
nas Seliokas, Antanas Tamaliunas, Kazimieras Milauskas.
Gražiais pianino garsais mus
apdovanojo Robertas Kiičiaus
kas ir Eduardas Tamoševičius
Mergaičių šokių grupė, vado
vaujama Kazimiero Milausko
sekmin ai pašoko Kepurinę
Joje dalyvavo Marisa Danielytė. Vilma Šimonytė, Tere
zinha Ivanauskas, Lucia Pet
raitytė Ana Regina Sideravičiutė, Sonia Ramoškas, Leoka
dia ir Marytė Aleknavičiūtės,
Agapė buvo užbaigta At-kų
Himnu ir visi skyrstėsi namo,
ž įdėdami vėl susitikti sekma
dienį, per vaidinimą.
Sekmadienį sekė kita dalis
Jaunimo Šventės programos.

(pabaiga iš 3 pusi,)
kuriuos vaikai dėkingumo žen
klan, įteikė programos paruo
šėjai
Pagaliau, p. Lucija Jodelytê šią Vaikų Šventę šviesiai
ir šiltai aprašė «Jaunystės
Aide».
Visiems čia paminėtiems as
menims (atsiprašome, jeigu
ką užmiršome!) mes šia pro
ga labai labai nuoširdžiai dė
kojame. Jūsų visų bet kokia
parama įgalino mūsų smulkų
lietuvišą darbą
Lietuvių vaikų būrelis
Žilvitis

Tai buvo vaidinimas «Aukso
Spinduliai Artojų Žemėje» Šia
proga taip pat susirinko daug
lietuvių kurie galėjo pamatyti
dalį Lietuvos istorijos minint
Šv. Kazimiero gyvenimą. Nors
darbas buvo sunkus ir vargi
nantis, režisorius ir artistai
gali džiaugtis, nes jų pastan
gos nebuvo veltui ir jų parei
ga buvo visiškai išpildyta
Jie įspūdingai atliko savo ro
les ir visa publika ilgai nega
lės užmiršti to gražaus vaidi
nimo ir jo kilnios minties apie
meilę Dievui ir tėvynei, kuri
de»gė Šv Kazimiero širdyje.
Vaidinimą režisavo Vincas
Tūbelis, sufleravo Irene Jur
gelevičiūtė, plaukus ir šukuo
sena tvarkė p. Maria Remen
čienė, artistus grimavo Alfonsas Žibąs. Vaidino šie asme
nis; Vincas Bilevičius, Pijus
Butrimavičius. Julia Jurgele
vičiūtė. Arūnas Steponaitis,
Albinas Seliokas, Antanas ir
Jonas Tamaliunai, Rikardas
Brazlauskas, Andrius Balčiu
na , Jonas Vingrys, Asta Vinkšnaitytė, Kazys Taleikis, Ri
kardas Tijūnėlis. Jniia Krauja
lyte, Ana Regina Sideiavičius
'lerezinha Ivanauskas, Birutė
Balčiūnaitė ir baleto grupė
Po vaidinimo jaunimas vyko
į Jaunimo Namus ir ten ture
jo progos dar karta gražiai
praleisti kelias valandas ma
lonioje aplinkoje draugų tarpe.
Taip praėjo 1964 metų Jau
nimo Š\ei:ė Praėjo, bet pali
ko daug gerų įspūdžių ir pri
siminimų visiems, kurie joje
dalyvavo.

PADĖKA

São Paulo Moksleiviai Ai
tai nuoširdžiai dėkoja Ben
druomenės Chorui už staliukų,
staltiesių paskolinimą, p Mag
dalenai Jurgelevičienei užtai
ka Agapės parengime, tėv.
Jonui Giedriui už vaidinimo
dekoracijų transportą; Vygau
dui Navickui, Vincui Žukui ir
Pauliui Rakauskui už nupieši
mą vaidinimo paveikslų; sese
lei Maria Gįovani už baleto
grupės organizavimą; ir ben
drai ‘visiems, visiems kurie
vienokiu ar kitokiu būdu pa
dėjo šventę suruošti Įpatinga
padėka tariame lietuviams ku
rie atvyko į teatrą ir tokiu
būdu prisidėjo prie šios šven
tės pasisekimo.
Labai Ačiū
São Paulo Moksleiviai At kai.

vieni iš gražiųjų Brazilijos vaizdų

J u Daina
Keliaujame su daina
Jaunystė lydi mus!
Daina laukeliais eina,
Jos aidas nuostabus.
Dainuok linksma jaunyste,
Dainuok, dainuok, dainuok
Gyvenimas negrįžta,
Žinok, žinok, žinok.

Tai kas, kad pilkas dienos
Be laisvės, be kelių
Jaunyste mano miela
O kaip tave myliu.
Dainuok ... ......
Dabar nutilo vėjai,
Pavasaris gražus,
Mus viltis mus idėjos
Per amžius nepražus.

Dainuok

- Rugsėjo 20 dieną susižie
davo Kaziai e ras Miliauskas
ir Nancy Trojeckaitė Šį gra
žų gyvenimo įvykį minint, vi
si draugai juos sveikina ir
linki gražūs ir laimingosatei
ties.

vils beprasmė ambicija.
— Kas nori parodyti savo
didelę išmintį jos neturėda
mas, tai pirmuose žodžiucse
pasimato jo neišmintingumas
— Tie pasiiiuosuoja nuo
klaidų, kurie nuoširdž ai dė
koja už sąmoningus įspėjimus.
— Kas su atsidėjimu ir sis
tematingai dirba bet kurį dar
bą jo vertė jį vainikuos.

— Neverto gydytojo rankos
be laiko varo pacijentus į
kapus.

— Tas pedagogas nevertas
savo vardo, kuris dėsto pamo
ką, kad ją prastumus, o ne
išmokinti klausančius.
prie jų dažnai taip prisiriša,
— Tie turės skaitydami kny
kad jų nustoję, tuoj atsiduria gas naudos, kurie nedaug, bet.
AUKSO MINTYS
į neįmanomą kontrastinę pa su atyda perskaitys.
— Žmogžudys nežudytų ki dėtį.
tų, jei turėtų tų padarinių ne
— Vysta to vainikas, kuris
—
Kas
griauna
teisingai
au
tik
svetimu protu vadovaujasi.
sugedusią perspektyvą
klėjančius įstatymus, tas nuo
- Kas darbuojasi tiesos dir
— Kūno liga — dažnai dide tobulėjimo degresuoja, kaip
vo
e — augina nevystančias
lis vaistas sielos išgydymui.
kulka iš šautuvo.
gėles, kurių aromatas maitina
— Dideli turtai žmones ve
— Kas garbanuotuose plati teisingas žmonių sielas.
kuose
ieško išminties, tą už
da į savižudystės pinkles, nes
J' Tauromis
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

ALEKSAS KALINAUSKAS

Lietuvi
į Klausyk ir remk

I
!

LENDORIUS -

Advokatas

LIETUVIŠKA PROGRAMA

Pirmą mėnesio sekmadienj
Pa ųue das Nações 1® vaL
Casa Verde, 17,15 vai.

atlieka visus teisinio» pobūdžio! darbus, kaip ^įvairių
bylų vedimas, inventarijųglsudarymas, -deskitis, doku
mentų atitaisymas,' .nuomininkų išmetimas' ir kiti darbai.

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
10 vai. ryt. per ĮRADIO 'NOVE DE JULHO,
vidutinėmis ir trumpomis 31 metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P; Ra
gažinska®. caixa Postai 4118. São Paulo;
_____ _
...

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204
Tel. 31-2548

Antrą :

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4.0 - Sala 19 - Tel. 37-0324

Jacana klierikų kopi. 8,15 vai.
Bom Retire. 10 vai.
Utinga 18,00 vai,

no 14,00 ik: 18,00 vai.

Trečiui

FABRICA DE MALHAS
Petras

Agua Rasa 8 valų
Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,

Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
RUa Jundiapeba, 45, Fone ; 63-4258 Vila Zelina (arti R
Ibitirama ir Av. Zelina).

Kiekvieną Sekmadienį
Mooca 8 ir 9 1/2 vai.

B

Paskutini:
Vila Anastacio 8,30 vai,,
Vila Bonilha 10 vai.

M ALON1 ŽINIĄ LIETUVIAMS
LIETUVĖ ADVOKATĖ IRENE GR1TÉNAS DUODA NEMO
KAMAI JURIDINES INFORMACIJAS SAVO TAUTIEČIAMS

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS j

IRENS GPJTÉNAS
Advogada

(Lietuvos laiku)

ESCRITÓRIO Praça da Sé, 323 - 10 ■ c/101Įį02
Fone 33-9951

TRANSLIACIJOS

VATIKANO RADIJAS

RESIDENÇIA
Rua Coelho Net0> 281
Fone: 63-3697, V. Prudente

Máquinas Texteis Santa Ciara Lida.
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS

PRANAS & CIA. LTDA
| SÈDE. Rua» México, 98 - 9.o -- sala 904 -- Bono 52-0229
"'Enderêço^Telegrafico: « C A B I U N A »
Rio de Janeiro
Serraria < IT A» — Serra dos Aimorés — Município de i
Nanque - Estado de Minas» Gerais

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMÍNIO
Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritorio:

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente — S. Paulo

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANO IP AVI LOMI©
INDUSTRIA DE ARTEFATOS
“PAVILONIS”

PLÁSTICOS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai;
Sekmadieniais 10,30 iki 11
vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų
bangomis.

Madeiras ©m gerai

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode
lių braižybos ir pritaikomojo* uneno.
Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas
valdiškiems egzaminams* t( habilitação)
Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»
Pamokos vyksta vakarais

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė
«A voz da Lituania» yra trane
liuojama
ANTRADIENIAIS
18 vai 40 min.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUb
Rua dos Cielames, 510 (sėdė
propria) — Vila Belą

- Užsirašyti pas mokyklos -direktorę Sofiją Misiukaitę ------- Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro --------

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 884 - 902, caixa
postal 4118 - Vila Zelina, Tèl. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių dr spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDOYA

ITM* J
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Lindoya vanduo vre jonai žinomas gėrimas
Kurio puikų veiK.«u” į-žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
si tikinkite ir visados naudokite!

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo

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

■-Lí
5571 Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Caixa Postal 3967
c Jg a 3£- į2|
a g B B ■«

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens’ ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms;

1EJCB2ITOI2B4) CONUEIL

NATCIMEfNTO
Irmãos Nascimento
RESi C.R.e. SP, Rro 1.4S4

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas •— Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831- ■— Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

w
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Statybos medžiagos sandėli^ r įvairių
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geležinių daiktų^indų bei darbo įrankių

6

- REIKALINGAS raidžių
rinkėjas. Kreiptis į spaustuvę
«Arte Grafica Lituania Ltda»
Av. Zelina, 515.

Šitos progos jau tikrai nepraleisk, nes paskui gailėsies

nedalyvavęs tokiame šauniame

Subuvime ■ Vakare

Priimami ir nemokantieji,
bet norintieji išmokti rinkti.
Informacijas gauti kreiptis nu
rodytu adresu darbo valan
domis.

spaliaus mėn. 10 d. 20 vai. Vila Zelinoje, gimnazijos sa
AV,

ZELIfvA, 515

—

CAlXA POSTAL, 4118 —

lėje, Šis vakaras bus skirtingas nuo visų buvusių pobū

SÃ0 PAULO

vių — vakarų.- salė bus meniškai išpuošta, programą

PROGRAMA PER RADIO 9 DE JULHO
BUS

PUSVALANDŽIU VĖLIAU;

KLAUSYKITE 10:35 VAL.

VIETON

išpildys garsūs artistai, bufete bus didelis valgių įvairu
mas, gros visų mėgiamas orkestras.

10 VAL.

— Paieško: Kazys Laudans
kis gyvenantis vinių gatvėje^
21, Šančiuose, paieško žmonos

Vakarą ruošia Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kon

Šis pakeitimas tik šį sekmadie

greso Rengimo Komiteto FINANSŲ KOMISIJA.

nį 11 d. spaliaus.
4>O

GRAŽUS PAVYZDYS!

P. Alb. Ambrozevičienė pra
nešė mums su dideliu pasi
tenkinimu, jog iš visų São
Paulo
Kampelių nenustoja
plaukti dovanos į PIRMĄJĮ
LIETUVIŠKĄ PAŽARĄ Tokiu
būdu pasitvirtina mūsų nuo
monė, kad mūsų kolonijos
lietuviai dar neužmiršo lietu
viškų reikalų. Greiiu laiku
paskelbsime visus aukojusius
bazaro parengimui.

Gautas visas pelnas skiriamas Kongreso reikalams.

O»

brolių; Motiejaus, Jurgio ir Bo

Kam rūpi Kongreso pasisekimas, tas tikrai dalyvaus 10

— Šį šeštadienį atvyksta iš
Rio de Janeiro Vera Rama
nauskaitė, kuri dalyvaus šį
šeštadienį ruošiamame vaka
re ir kongreso lietuvaitės rin
kimuose. Ji yra vienintelė Rio
de Janeiro lietuvių kandidatė.

leslovo Vilkų. Turintieji apie
paieškomus asmenis žinių pra
šomi pranešti laikraščio re
dakcijai,

d spaliaus pobūvyje.
Iki pasimatymo

Pakvietimus galima gauti pas Motiejų Tamaliūną, Rua

Agostinho Latari, 345, V. Prudente, V. Zelinoje: klebo

nijoje, Vito Bare, pas choro valdybos narius, pas Juozą
Karpavičių prieš paštą, pas Finansų komisijosnarius.

— Spaliaus mėn. 10 d. ruo
šiamo vakaro programą išpil
dys dainininkai solistai: Hen
riqueta Ehlers. Kaz Ambraze
vičius, Vac. Laurinaitis, Lieti
Kat Bendruomenės choras ir
tautinių šo.kių ansamblis.

— VILA

Telefonais galima užsisakyti pas šiuos asmenis: J Slie-

ŽELI N OS LIETU.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

sorakį telefone 61-6672, M. Paleckį, tel. 61-4159,

NAUJAS ADRESAS

Joną Valavičių tel. 61-9899.
Komisija.

Tėvų Jėzuitų J. Giedrio, J.
Bružiko ir J. Kidyko naujas
ir nuolatinis adresas yra šis:

Šiandien norėtume atžymė
— Maldos
Apaštalavimo pigesni viešbučiai negu Ame
ti gražų pavyzdį ir kartu pa
— Laiškai: M Presmick,
reikšti mūsų širdingą padėką Draugijos narių susirinkimas Rikoje.
RUA LITUANIA, 67, MOOCA,
Vai. Seivalas, Sonia Regina
mūsų dviem tautietėm iš Vila šaukiamas šį sekmadienį 16
Buvusiuose dviejuose kon Meloni, O. Kuzmickas, VI Vai 13, S. PAULO.
Anastacio už dvi labai vertin vai. mokyklos patalpose.
gresuose, Argentinoje ir Urug tekūnas, J. Rusevičius, K1
Telefono dar neturi, bet ga
gas dovanas. Ana Patinskie
KONGRESO DALYVIŲ APGY vajuje, svečiai nuvo apgyven Dragūnui. G Savickas, I. Skur Įima skambinti farmacijai
nė ir Zofija Studienė paauko
dinti lietuvių šeimose Tai kevičiutei, M. Jurkonis, M.
93 2341 ir prašyti, kad juos
jo mūsų bazarui po lietuvišką
VENDINIMO REIKALU
vienintelė ir geriausia išeitis
Černiauskaitė, Ang Žemaitai pašauktų.
lininį rankšluostį. Abu labai
Tik
penki mėnesiai beliko São Paulo lietuviams bus pro tis, M. Vildžiutė, Al Grabaus
gražaus audimo ir mezginiais
ligi kongreso. Vienas didžių gos parodyti savo lietuvišką
papuošti.
kas, V. Balčiūnui, Al. Gintau
jų kongreso rengėjų rūpes nuoširdumą ir vaišingumą ki
LIETUVIAMS NUOLAIDA!
Šios lietuviško tautinio me čių yra svečių ir atstovų ap tų kraštų lietuviams. Svečių tui — Kėdainiai, A. Tylai,
no retenybės buvo saugoja gyvendinimo reikalas.
priėmimo ir apgyvendinimo Šimoniams.
užsisakant gerus batus pas
mos daugelį metų šių lietuvių
komisija neužilgo kreipsis į
Viešbučiuose kelias dienas
JONĄ PETRIKĄ
— Neperseniai iš Lietuvos,
visus São Paulo lietuvius pra
skryniose kaipo brangus Tė gyventi Pietų Amerikos sve
jo paties batų krautuvėje.
vynės Lietuvos prisiminimas čiams yra neįmanoma del že šydama pranešti kiek kas ga Klaipėdos atvyko nuolatiniam
ir dabar paaukotas lietuvybės mos šių kraštų pinigo vertės. lės priimti svečių ir kokių; apsigyvenimui į São Paulo Rua B. de Itapetininga, 262,
4’0 and, sala 406,Tel. 35-8873.
reikalams. Už šLs didelės Nebent jau daugiau pasiturin vyrų, moterų jaunimo. Kam ir inž J. Dimavičius su šeima.
vertės aukas nuoširdžiai dė
tys. Atvykusioms iš Amerikos kur pranešti bus pačios komi
— Tarp kitų svečių kurie
kojame.
apsistojimas viešbučiuose bū sijos vėliau per spaudą ir ra
atvyks į Pietų Amerikos Lie
Tikrai gražus pavyzdys!
SKAITYKITE
IS
tų neįmanomas, nes Brazilijo diją pranešta. Svečias į na
tuvių
kongresą
São
Pauly,
PALE — Finansų Komisija. je tris ar net daugiau kartų mus — Dievas į namus
PLATINKITE VIE
žada atvykti ir min. V Sidzi
— Vaikų būrelis «Žilvitis» kauskas. Lietuvos Laisvės Ko NINTELI PIETŲ AMERjKOS
jau pradėjo ruoštis Kalėdinei miteto ’pirmininkas.
Lietuviškas žodis, daina ir muzika aidi
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ
programai. Vaikų Šventėje
tropikų padangėje iš
— Liet Kat. Bendruomenės
buvo surinkta 8.600 00 kr Pi
LIETUVA».
RADIO 9 DE JULHO stoties São Paulo mieste,
nigai bus įteikti Kalėdų Sene choras šv Cecilijos metinę
šventę švęs lapkričio 22 d.
vidutinėmis
ir trumpomis 31 metro bangomis,
litai, kad jis parūpintų valkams
Į
šią šventę yra kviečiami
kiekvieną sekmadienį 10 vai. ryto.
dovanėlių Ta proga aukavu
Per radijo galima pasveikinti gimtadienio, vardadienio
choristų tėvai, rėmėjai.
šiųjų sąrašas bus paskelbtas
.vestuvių ir kitomis progomis.
vėliau, nes dar tikimasi gauti
-------------------Radijui laiškus siųsti šiuo adresu: caixa postai 4118,
São Paulo. Fone: 63-5975.
tam reikalui daugiau aukų.

PIGI

PRANEŠIMAS

KOKYBĖ!
I

Česlovas Jakiunas

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsistokite naujai
įrengtuose Liet. Šv. Kazimiero Kolegijos svečių namuose:

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms
ir kitiems tikslam® rašomas, skaičiavimo, kasos
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko
garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, 686, Tel. 52-2289, S. Paulo
Tautiečiams didelė nuolaida.
______ _____

«VILLA LITUANIA’
Piazzat,iAsti 25 (Via Casalmonjerrato 33. Tel. 78.90.33. 78.00.14)
ROMA — ITALIA.

!

IR GERA

■V

Rasite jaukią auliuką, s veiką maistą ir neperdėt kainą.
Pageidaujama, kad ėl apsistojimo laiko būtų
susitarta iš anksto.
KOLEGIJOS VADOVYBĖ.

TIPOGRAFIA

LIETUVIS

ADVOKATAS

Albertas Pavilavicius

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Av. Liberdade, 47 - O.oAndvr
Fones: 37-0395- 35-5650 ■ 33-6011

Res.: R. Fernando Falcao, 35
São Paulo
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BALTICA

Lietuviška Spaustuvė
ALEKSANDRAS DUMBLIS

Atlieka įvairiausius spaudos darbus pramonei bei
«Papellempoms
ondulado».
prekybai. Fabrikuoja
Dėžutės elektros
— Spausdina
suviniojimui
popierį
iki
trijų
spalvų
(krautuvėms).
Rua Eduardo Leopoldo, 10 (Coroa), Telefonas 8-6423.
Laiškams: Rua General Fonseea Teles 606, g Paulo-

?
!

