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Popiežiui Kristus apsireiškė
Italijoj išeinantis savaitraš

tis “Oggi” lapkričio mėn. 12 
d. paskelbė sensacingą žinią, 
kuri sujudino visą katališką 
pasaulį, kad dabartinis Popie 
žius Pijus XII yra matęs Kris 
tų. Buvo taip: Maždaug prieš 
metus laiko, 1954 m. gruodžio 
mėn. Šventasis Tėvas labai 
sunkiai sirgo. Maža buvo vii 
ties, kaip gydytojų praneši
mai rodė, pasveikti.

Ligos metu Popiežius daž
nai kartojo maldą “Kristaus 
siela pašvęsk mane’’.

Vieną naktį kada liga buvo 
pačiame stiprume, Popiežius 
būdamas vienas kambaryje, 
kartojo minėtą maldą. Ir to 
je vietoje, kur sakoma “Mir
ties valandoje pašauk mane”. 
Šventasis 'levas pamatė ma
lonią Kristaus figūrą prie sa
vo lovos. Šiuo momentu Po
piežius pamanė, kad Kristus 
atėjo jo pasiimti ir kalbėjo to 
liau maldos žodžius: “Liepk

— Rusijoje šiomis dienomis 
biivo sušaudyti buvę šeši Be 
rijos bendradarbiai.

— Bulganinas ir Nikita Kru 
čev lankėsi Indijoje norėda
mi patraukti Indijos simpati- 

Tačiau Indi 
kaip matyti 

nesiduoda

jas į savo pusę 
jos vyriausybė, 
iš pareiškimu, 
komunistų suviliojama.

— New Yorke buvo susiorga 
nizavus kompanija Imobiliaria 
Mėnulio žemei pardavinėti 
Vieną hektarą mėnulyje par 
duodavo už pustrečio dolerio 
Norinčių pirkti žemės mėnu
lyje kompanija buvo suradu 
di 4500. Bet teismas už že
mių paradavinėjima mėnulyje 
iškėlė kompanijai bylą.

— Brazilijoje mažiau negu 
mėnesio laikotarpy buvo iš
leista virš pusantro bilijono 
naujų popierinių pinigų, tuo 
būdu dar daugiau nuvertinant 
kruzeiro vertę.

— Urugvajaus 
turi diplomatinius 
Rusija, bet neturi 
vo Maskvoje, nes 
ra ko veikti. Prekybiniai san 
tykiai labai maži Gi rusai 
Montevideo mieste turi pasi
untinybę su bent porą šimtų 
tarnautojų. Tarnybinio darbo 
ir čią nedaug. Visa ta tar
nautojų minia yra įpareigota 
verstis špionažo amatu. Be
veik visos Pietų Amerikos 
komunistai imformaeijos ir 
propagandos medžiagą gauna 
iš Urugvajaus.

vyriausybė 
ryšius su 

savo atsto 
jam ten nė

Suspenduotos Konstitucinės 
laisvės Bxaziiijoje

Praėjusi ir ši savaitė yra 
didelio politinio krizio dienos 
Brazilijos vidaus gyvenime.

Šį krizį iššaukė perversmas, 
jvykdintas gen. Teixeira Lott. 
Perversmo tikslas, kaip vietos 
spauda ir politikai aiškina y- 

man ateiti pas Tave”.
Bet Kristus neatėjo Popie

žiaus pasiimti, bet sustiprin
ti ir parodyti, kad dar nea
tėjo jo mirties valanda

Šventasis Tėvas yra tikras, 
kad matė Kristų. Buvo pil
nai pabudęs ir protinės galios 
nebuvo sukrikusios.

Sekančią dieną, po šio rė 
gėjimo, atrodė, kad nėra vil
ties pasveikti ir viso pisiulio 
spauda pask apie staigią katas 
trofą, beveik tikrą popiežiaus 
mirtį. Bet visų nustebimui, 
Popiežius pradėjo sveikti ir 
gana staigiai, taip kad, daug 
kam atrodė, kad tai yra ste
buklas Popiežius šį įvykį pa
pasakojo nedideliam asmenų 
skaičiui ir prašė niekam nes 
kelbti. Paslaptis buvo išlai
kyta beveik metus laiko. Da 
ugiau smulkmenų žino tik 
pats Popiežius Vatikano slu
oksniai šį regėjimą patvirti
na.

ra užtikrinti Juscelino Kubits 
chek ir João Goulart prezi
dento ir vice prezidento vie 
tas

Perversmui pateisinti buvo 
paskleisti gandai, kad tam ti 
kra politikų grupė ir kaiku- 
rie karininkai ruošęs! įvesti 
diktatūrą ir neleisti J. Kubits 
chek ir J. Goulart jeiti vald
žion. Tačiau tik gandai Ir 
štai kodėl: Nei gen. Ed. Go
mes nei Amorim do Vale ne 
reikėjo daryti jokio pervers
mo, nes jie jau senai stovėjo 
aviacijos ir juru laivyno mi
nisterijų prišakyje.

Antra, gen. Ed. Gomes yra 
priešingas bet kokiam ginklu 
otam perversmui. Visus neaiš 
kumus. ar pastebėtas klaidas 
apgavystes palieka teismo įs 
taigoms išspręsti.

Vidaus politinę padėtį ap
sunkino prez. Café Filho no 
ras, sustiprėjus sveikatai grįž 
ti į Catete.

Jo grįžimas į Catete būt 
panaikinęs visas pasekmes 
perversmo padarytas. Su Ca 
fė Filho grįžimu į prezidentu 
rą negalėjo sutikti nei per
versmą įvykdžiusieji kariš
kiai, nei jiems palankios poli 
tinęs partijos, palaikančios 
Kubitschek ir Goulart kandi
datūras.

Kad turėti koki nors for
malų pagrindą, parlamento ir 
senato dauguma palanki Ku

Bendruomenės Choro Kvietimas
Maloniai kviečiame visus dainininkus, vyrus ir mo 

teris. dainavusius Bendruomenės Chore, arba ir kituose 
choruose, atvykti į Bendruomenės Choro susirinkimą 
š/m lapkričio mėn. 27 d., 12 vai., V. Zelinoj pradžios 
mokyklos salėj.

Bendruomenės Choras yra numatęs padidinti daí 
nininkų skaičių, taippat jau yra organizuojamas Bendru
omenės vyrų choras. Maloniai kviečiame atvykti į šį 
susirinkimą ir niekad nedainavusius, bet turinčius ge
rus balsus ir gerą klausą.

Bendruomenės Choro Valdyba

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS

i LINKSMA TRADICINI NAUJU 1958 METU SUTIKIMA
kuri ruošia L. K. Bendruomenės Choro Rėmėjai ir Cho

ristai V. Zelinos Gimnazijos salėje. Pradžia 21 vai.
Įėjimas — Chore Rėmėjams i r jų šeimoms: 

vyrams - Cr $ 180,00 - moterims - Cr $ 120,00 
Pašaliniams — Cr.$ 250,00.

L. K. Bendruomenės Choro Valdyba

bitschek nubalsavo prieš Ca- 
fė Filho grįžimą valdžią.

Cafė Filho rezidencija ke
letą dienų buvo apsupta ka
riuomenės. Dabar jį saugoja 
tik sustiprinta policija.

Cafė Fiiho nesutinka su par 
lamento nutarimu. Jo advo
katai padavė prašymą teismui 
prašydami «mandato de se
gurança». ir «habeas-corpus». 
Jei teismas šį jo prašymą pa 
teisintų, tuomet parlamento 
sprendimas liktų bevertės ir 
jis turėtų teisės grįžti į Cate 
te. Bet Cafė Filho politiniai 
priešai kitu būdu nori sutruk 
dyti teismo sprendimą J i e 
pravedė parlamente «estado 
de sitio» —- ypatingos padėti 
es, beveik lygų karo stoviui, 
įstatymą.

Kraštui esant šitame stovy 
je, teismas negali suteikti nei 
«mandato de segurança» - sa 
ilgumo nei «habeas-corpus». 
Tuo būdu ir Cafė Filho pra
šymo negali išspręsti teismas. 
Ypatingos padėties stovis pas 
kelbtas trisdešimčiai dienų. Ju 
omi atšaukta daugumas kons 
titucijoje numatytų laisvių, 
kaip spaudos, buto neliečia
mybė, susirinkimų ir kitos la 
isvės Išimtis padaryta span 
dai. radijo ir parlamento na
riams. Taigi spauda ir radio 
nebus cenzūrojami. Taip pat 
ir parlamento nariams nebos 
atimtos jų privilegijos.

Gandai apie J. Goulart
Susidariusiai padėčiai apra 

minti tam tikri politiniai šiuo 
ksniai stengiasi įtikinti J. 
Goulart, kad jis atsisakytų 
nuo vice prezidento mandato. 
Kaip minėtas politikas pasi
elgs, kol kas nežinia. Vienos 
žinios sako, kad sutinka atsi
sakyti, kiti gi tvirtina, kad ne.

J. Goulart kandidatūra yra 
nelabai priimtina ir gen. ‘Tei 
xeira Lott draugams kariški
ams. Jie irgi darą spaudimą 
kad J. Goulart pasitrauktų.

Jo vietą turėtų užimti Milton 
Campos, udenistas, kas paten 
kintų opoziciją.

— Karo ministeris praneša 
kad krašte viešpatauja tvar
ka.

— Bankai visame krašte 
veikia sena tvarka.

— São Pauly šiomis dieno 
noniis buvo numatyti streikai 
kaikuriose fabrikuose. Bet da 
bar del paskelbto ypatingos 
padėties stovio, streikai yra 
uždrausti.

— Šiomis dienomis lankėsi 
S. Pauly J. Kubitshek. Tarė 
si su visa eile politikų. Spė 
jama, kad jo vyriausybėje bu 
vęs gubernatorius Lucas No
gueira Garces busiąs susieki 
mo ministeriu.

— Adhemas de Barros taip 
pat remia Kubitshek.

— Būsimas prezidentas pa 
žadėjo São Paulo prefeitui 
Lino de Mattos didelę federa 
lines vyriausybės paskolą, ku 
rią panaudos įsigijimui naujų 
autobusų.

— S. Paulo prefeitas pareiš 
kė kad autobusus nori pakeis 
ti troelibais, tai yra autobu
sais varomais elektriką, 
kaip bondės Tai mažiau kai 
nuotų, nes nafta reikia įvežti 
iš užsienio.

Imigranto Diena

yra
IMIGRANTO

kartą per metus vi

Lapkričio mėn. 27 d. São 
Paulo arkivyskupijoje 
paskelbta 
DIENA.

Švetasis Tėvas pageidauja 
kad vieną 
sose bažnyčiose būt renka
mos aukos imigrantų ir karo 
tremtinių reikalams.

Šimtai tūkstančių buvo pri 
versti pasitraukti iš komunis 
tų užimtų kraštų. Jų tarpe 
nemaža mažų vaikų, senyvo 
amžiaus, nedarbingų žmonių.

Bažnyčia niekad nebuvo ir 
nebus abejinga kenčiantiems 
kiekvienam pasiturinčiam iš
mesti vienas kitas grašis |nė- 
ra sunku, o sudėjus krūvon- 
visų aukas bus galima daug 
pagelbėti reikalingiems para 
mos. Todėl š į sekmadienį 
S. Paulo arkivyskupijoje bus 
daromos rinkliavos imigraci
jos reikalams.

Kai baigėsi pirmasis pašau 
linis karas Šventasis Tėvas 
paskelbė rinkliavą Lietuvos 

reikalams. Todėl ir lietuviai 
ypač karo tremtiniai, jau įsikū 
rę laisvame pasaulyje, priva 
lėtų būti jautrūs šiam Bažny 
čios artimo meilės šauksmui.

Prisimininkime, kad daug 
musų tautiečių vargsta ištrem 
ti Sibire. Kocentracijos lau
kai, priverčiamų sunkiųjų dal
bų stovyklos sugraužia kad ir 
stipriausius vyrus. Gauti laiš 
kai iš Lietuvos grįžusių iš Si 
biro rodo, kad beveik kiek
vienas iš ten grįžęs yra ligo 
nis. Gal netoli ta valanda 
kada bus išversta geležinė 
uždanga ir bus galima siųsti 
pagalba ligoniams, be sveika 
tos likusiems. Šventasis sostas 
nebus abejingas lietuviams. 
Todėl dabar mūsų pareiga 
yra parodyti savo duosnumą 
ir padėti savo aukomis badau 
jantį pavalgydinti, trokštantį 
pagirdyti Tikėjimas be ge 
rų darbų yra miręs.

— Brazilijos komunistai, 
kaip matyti iš jų spaudus, pa 
laiko gen Teixeira Lott, kurs 
to prieš Ed. Gomes kitus.

Bendrai Brazilijos komunis 
tai loja tam, kas lakina. Sa
vo metu jie balsavo už Adhe 
mar de Barros, vėliau palai
kė Janio Quadros, kurį da
bar vadina reakcionieriumi. 
Jiems svarbu vieną visuome
nės, ar kariuomenės dalį kir 
sinti prieš kitą.

Rusijoj šiomis dienomis 
buvo išsprjgdinta vandenilio 
bomba.

— Ženevos konferencija, a 
not Nikita Krutčev pareiški
mo Indijoje, negalėjo pasisek 
ti, nes kaikurioms didelėms 
galybėms taika reiškia kitų 
tautų pavergimą. Mums tai
ka kalbėjo toliau Krutčev tai 
visoms pasaulio tautoms 
pagrindinė teisė egzistuoti ir 
tobulinti gyvenimą sulig savo 
pageidavimu Mums taika ne 
reiškia kišimąsi į kitų kraštų 
vidaus reikalus. Koki niekšin 
gi darbai. Kouėl neduoda la 
isvai apsispręsti savo likimą 
anapus geležinės uždangos e 
sančioms tautoms ir kodėl 
jas jėga pavergė? Mano, kad 
Indijoj niekas nepažįsta rau 
donojo imperializmo planų.

— Praėjusio sekmadienio 
laidoje «Diário de São Pau
lo», išeinantis S. Paulyje di
enraštis, paskelbė lietuvių ka 
talikų, esančių anapus geleži 
nės uždangos laišką, atneštą 
Šventajam Tėvui. Laiško tu 
rinys ir forma yra dramatiš
kas. «Mūsų Lietuvoje» jis 
jau buvo skelbtas.

-- Numatoma, kad prezide» 
tas Eisenhower ir Anglijos 
ministeris pirmininkas susitiks 
Londone pirm, negu Londoną 
aplankys Bulganinas su Kru- 
tčevu.

— Vokietijos ministeris pir 
mininkas Konrad Adenauer, 
po dviejų mėnesių ligos, vėl 
grįžo prie savo pareigų.

,ažvy<l
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Visame Sibire Randa Ištremtų 
Musų Tautiečių

«Negrįžtančių» į Lietuvą yra 
labai daug. Kiti net ir turiu 
tintieji teisę grįžti patys pasi 
lie:<a Sov. Sąjungoje, ypač 
tuose rajonuose, kur už dar-

Jurgis Baltrušaitis

Vakaro Giesme
KA PASAKOJA PALEISTIEJI I VAKARUS VOKIEČIŲ 

KARO BELAISVIAI

(pabaigą)
Šiemet žadėjo jas perkelti 

į Marinską, bet pakeliui buvo 
suvarytos į vagonus ir prieš 
paleidžiant vokiečius, išgaben 
tos į Mordoviją. Transportai 
i Mordoviją atvyko š/m. rug
sėjo pabaigoje ir spalio pra 
džioje. Kur bus padėti ir per 
gabenti «laisvai» gyvenusieji 
vyrai iš Norilsko — grįžusio 
ji nežino.

Britų Reuterio pranešimu, 
vienas grįžęs vokiečių karo 
belaisvis papasakojo, kad 
tūkstančiai suimtų Dudinkos 
srityje, netoli Šiaurės ledjū- 
rio Sibiro pakraščių, pastatė 
ištisą sovietinį miestą, pava
dintą Norilsku. Mieste esą

niai buvo «turiningi» ir pasižy 
medavo gausumu sviesto 
ir lašinių, tai šiuo metu gau 
namų siuntinėlių turinys yra 
gerokai sumenkėjęs. Daugiau 
šia įdedama prastos rūšies 
miltų, kurių gali gauti nusi
pirkti krautuvėse, ir šiek 
tiek aprūdijusios mėsos. Iš 
Latvijos ir Estijos gaunami 
siuntiniai esą kiek geresnės 
kokybės.

Paskelbus amnestiją nubaus 
tiesiems dėl «bendradarbiavi 
mo su vokiečiais», ji paliečia 
ir nemaža lietuvių. Tačiau’ 
toli gražu ne visiems leidžia 
ma grįžti atgal , į Lietuvą.

bą jau kaip «laisvieji» gauna 
geresnį atlyginimą. Tokių 
yra tiek lietuvių, tiek kitų pa 
baltiečių, taip pat ukrainiečių 
Kadangi okup. Lietuvoje ar 
savo tėvynėje jie neturi jo
kią artimųjų ar giminių, tai 
taria vėliau galėsią grižti į 
laisvus savo kraštus, kai jie 
atgaus nepriklausomybę. - ir 
pasilieka. Grįžt&nčiųjų dau
gumui paskiriama po tris£mė 
nesiūsŲ dirbti kolchozuose. 
Tačiau kai kurie iš jų pa 
tys prašosi, kad verčiau grą 
žintų atgal į Sibirą, bet tik 
nereikėtų dirbti «viskuo nėr 
tekusiuose kolchozuose mili
jonieriuose», kurių skaičių di 
dėjant skelbiama jau ir okup. 
Lietuvoje.

Jau pakalnėn saulė nusirito.. .
Rimsta, kas kovojo, verkė, gynės — 
Sveikas, slenksti poilsio pelnyto, 
Sveikos, sveikos, liepsnos vakarinės!

Tylios erdvės niaukias, gęsta, smilksta. .. 
į lizdus vėlyvos kregždės skrenda — 
Ir širdis jau ryto pasiilgsta, 
Kibirkšties stebuklo pasigenda. ..

Kaip altorių smilkalu aptrauktą 
Kloja žemė savo tamsų plotą — 
Daug ko, alkstant dieną, nesulaukta, 
Daug ko, vargstant, prarasta, nustotą. . .

Ten, kur slinko gelsvos, rausvos būrės, 
Lieka aukso vien siaurutė juosta — 
Atsivers nakties žvaigždėtos durys, 
Greit, laiveli, rasi tylų uostą. . .

per 50 000 gyventojų, veikiau 
ti gera susisiekimo sistema. 
Daugiausia - mieste įkurdintų 
yra “Volksdeutsche”, lietuvių 
latvių, latvių, estų iru^rainie 
čių Sovietiniai sargybiniai 
1953 metais per neramumus 
paleido į minią šuvius ir vi
są eilę suimtųjų nukovė. Ta
čiau po neramumų darbo lai 
kas per dieną buvo iš 10 vai. 
sumažintas iki 8 vai., taip pat 
pagerintas valgis, o užsienie
čiams leista rašyti į namus. 
Grįžusiųjų teigimu, suimtųjų 
darbo vergų ir karo belaisvių 
sukilimo butą taip pat Kras- 
napolės stovykloj, Donbaso 
rajone. Ten buvo taip pat 
visa eilė atvežtų iš Vorkutos 
ir civilių internuotų, daugiau 
šia kilusių iš Rytprūsių ūki
ninkų. Suimtieji skundėsi dar 
bo sunkumu ir menkais atly
ginimais. Į «sukilėlius» buvo 
atidengta ugnis iš kulkosvaid 
žiu ir minosvaidžių.

Darbo vergai 1954 m. buvo 
pradėję ruoštis naujam sukili 
mui, ir net buvo sudarytos 
sukilimo vadovybės, bet pas 
kiau, santykiams tarp Rytų ir 
Vakarų slūgstant, buvo atsi
sakyta tos minties

Ženevos konferencijos išda 
vos, kaip teigia vokiečiai, ge 
rai pažinusieji stovyklose lai 
kytų suimtųjų nuotaikas, la
bai apvylusios daugumą pri
verčiamojo darbo stovyklų 
imtinių. Deportuotųjų ir suim 
tųjų įsitikinimu, tik karas ga 
lįs atnešti Sovietų pavergtie 
siems išlaisvinimą, bet ne ieš 
kojimas sugyvenimo su bolše 
vikais. Taip mano ukrainie
čiai, kurie sudaro apie 40% 
visų Vorkutos stovyklose lai
komųjų, tokia pažiūra vyrau
ja ir tarp daugumo Vorkato 
je dirbančių lietuvių. Kai 
kas iš lietuvių manąs, bent 
taip teigia grįžusieji vokieči
ai galėję su musų tautiečiais 
laisvai išsišnekėti, kad gal 
amerikiečiams pavyksią Lie
tuvą išlaisvinti ir be karo. 
Tačiau taip manančių yra ne 
tiek daug. Šiaip didžioji ma 
sė laikomų darbo vergų sto
vyklose netenką vilčių su
laukti greito išlaisvinimo.

oiaip tremtiniai esą gerai 
įsijautę Į tarptautinės politi
kos raidą ir apie viską neblo 
gai painformuoti. Priverčia
mojo darbo stovyklose gauna 
ma «Pravda» ir «Izvestijos» 
Ir iš šių laikraščių suimtieji 
sugeba išskaityti tarp eilučių 
ir ištraukti sau reikalingas in 
formacijas. Vokiečiai gėrisi 
lietuvių sugyvenimu ir solida 
rumu. Taip pat švenčiamos 

pagalgal ima
mus — ir tautinės šventės. 
Pastaraisiais metais suimtie
siems siunčiami iš Lietuvos 
siuntinėliai, grįžučių vokie
čių teigimu, gerokai suprasto 
ję. Jei seniau tokie siunti-

ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS
KAIP SOVIETINAMAS OKUP.

ELTA — Sovietai, okupavę 
kurį nors kraštą, ypatingą dė 
mesį kreipia į jaunimą, steng 
damiesi ypač jį sukomunistin 
ti ir surusinti Todėl ir pa
vergtoje musų tėvynėje šiuo 
metu eina įtempta kova tarp 
okupantų ir krašte palikusių 
musų tautiečių dėl to jaunimo 
įsitikinimų, dėl jo «perauklė
jimo». Bolševikai visokiais bú 
dais stengiasi jaunimą pritra
ukti į savo eiles ir jį susovi- 
etinti. Tam tikslui turi Įstei
gę pionierių ir komjaunimo 
organizacijas, kurių tinktą 
stengiasi kiek galėdami išplėš 
ti tarp veikiančių 380 viduri
nių, 970 septynmečių moky
klų su visa eile technikumų, 
specialiųjų mokyklų ir aukš
tųjų, taip pat 2.415 pradžios 
mokyklų. Mokslus einant bol 
ševikai skelbia per pusę mili 
jono jaunuolių ir merginų.

Jaunimui iki 14 metų amži 
aus yra skirta pionierių orga 
nizacija. Į ją priimami vai
kai maždaug nuo 7 metų am 
žiaus — tiek berniuKai, tiek 
mergaitės. Pionierių vadovės 
dažniausiai esti moterys — 
partinės ar komjaunuolės. Ta 
čiau yra ir vyrų. Pionieriai 
veikia pagal specialius nuos
tatus. Jų politinio lavinimo 
programą sudaro pasakojimai 
apie Leniną, Staliną, visokie 
pamokymai, kaip reikia būti 
gerais komunistais ar gerais 
kariais, etc. Ne visi vaikai 
yra pionieriai. Kiti arba pa
tys užsispiria ir neina, arba 
jų neleidžia į pionierius įsira 
šyti ir jų praktikas atlikti tė
vai. Tokiems vaikams ne kai
tą mokytojai prievarta užriša 
kaklaraišius kuriuos vaikai 
svaido žemėn. Pionieriai turi

LIETUVOJE JAUNIMAS 

specialų ženkliuką, kuris yra 
mažesnis u ž komjaunuolių. 
Daro bendras iškylas, o Girų 
liuose veikia vasaros metu 
nuolatinės jų stovyklos. Žmo
nės apie pionierius ir komja 
unuolius sako, kad tai busimi 
eji «naujos tikybos apaštalai».

Išbuvus nustatytą laiką pio 
nierium, vieni stoja į komjau 
nimo organizaciją, kiti - ne. 
Griežtos prievolės stoti nėra, 
leidžiama lyg ir «patiems ap 
sispręsti», nors normaliai ir 
daromas tam tikras spausdi 
mas Į komjaunimo organiza 
ei ją stojant reikia paduoti pa 
reiškimą, kuriame atžymima 
pavardė ir vardas, tėvo var
das. Beveik kiekvienas no
rįs įstoti priimamas. Prašy
mas paprastai greit išsprend
žiamas, dažniausiai prašyto
jui pranešama žodžiu apie jo 
eigą. Komjaunimo susirinki
mų esti atvirų ir uždarų Į 
uždarus teįsileidžiami tiktai 
tikrieji komjaunuoliai ir par
tiniai. Naujai stojantieji prif 
mami per uždarus ir viešus 
susirinkimus. Priimami pavi 
eniui arba grupėmis — dažni 
ausiai komunistinių švenčių 
progomis. Miestuose ir mies 
teliuose komjaunimo yra dau 
giau negu kaimuose. Komja 
unuoliai dėvi specialius žen
kliukus. Komjaunimo įstatų 
knygelės galima gauti pigiai 
visur nusipirkti. Priimamieji 
turi duoti iškilmingą įžodį. 
Turi pasižadėti būti ištikimi 
«tarybų liaudžiai», klausyti sa 
vo vyresnybės, išsižadėti «re 
Ilginių prietarų» etc. Pasitai 
ko ir tokių, kurie viešai svie 
džia į žemę «škaplierius». 
Stojantieji šiek tiek paklausi 
nėjami, ar bent žino svarbia
usius įstatų paragrafus. Duo
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dant «įžodį» sukviečiama dau 
giau publikos. Visus forma
lumus paprastai atlieka kom
jaunimo sekretorius. Iš kom
jaunimo normaliai «kelio at
gal nėra» - nebent išmestų, 
bet tada, reikštų, kad «viskas 
labai blogai».

Policinio apmokymo progra 
ma pravedama per uždarus 
ir atvirus komjaunimo susirin 
kimus, specialius kursus ir 
«savimoką». Per uždarus su 
sirinkimus daugiausia klausi
nėjama, kas ką kalba, kokios 
žmonėse vyrauja nuotaikos 
etc. Komjaunuoliai pasiunči 
ami taip pat slankioti aplink 
bažnyčias ir sekti, kas jas 
lanko, nors ir iš pačių kom
jaunuolių yra tokių, kurie 
lanko bažnyčią, bet, žinoma, 
taip, kad kitiems nekristų į 
akį. Komjaunuoliai raginami 
būti gerais mokiniais, bet daž 
niausiai esti priešingai. Ap
tariama taip pat, ką daryti 
su mokiniais, kurie netinka
mai elgiasi. O tokių komjau 
nuoliai paprastai duoda labai 
didelį procentą. Žmonės vi
sus tuos, kurie kitus šnipinė
ja ir pranešinėja sovietiniam 
saugumui, vadina «pašunio- 
kais». Komjaunuolių esti iki 
25 metų amžiaus. Kiekvieną 
svarbesnį įvykį komjaunuolis 
įpareigotas pranešti milicijai 
ar aukščiau, jei nepraneša - 
gali būti smarkiai baudžiamas. 
Net ir aukštesnėse mokyklo
se veikia komjaunimo sekre 
toriai.

Išbuvus nustatytą laiką 
komjaunuoliu, galima stoti į 
komunistų partįią. Paprastai 
stojant į partiją reikia turėti 
rekomendacijas iš dviejų par 
tinių, kurie yra išbuvę' parti
joje ne mažiau kaip trejus 
metus. Pusmetį reikalinga iš

milžiniški Himalajų kalnai po tru-ŽINAI, KAD. . .
1) Geologiniai tyrinėjimai parodė, kad

pūtį slenka į Pietus, Indijos link. . ...
2) Hilde Benjamin, komunistinės Rytų Vokietijos teisingumo ministens, 

dviejų metų laikotarpy vadovavo 194 tūkstančių 175 žmonių pasmerkimui už «politinius nu
sikaltimus».' Del mirties bausmių ji yra praminta «Raudonąja Giljotina».

3) Kojomis varomos mašinos — dviračiai jau buvo žinomi prieš 1500 me 
tų. Tai jau randame net Pompejos griuvėsių piešiniuose.

būti kandidatu,
Tėvai reaguoja įvairiai — 

vieni sutinka, ypač atsižvelg
dami į medžiaginius sumeti
mus ir į vaikų ateitį, kad sto 
tų į pionierius ar komjaunuo 
liūs, kiti tam yra priešingi. 
Provincijoje, ypač Suvalkų 
krašte ir Žemaičiuose, sienini 
uose laikraščiuose ne kartą 
rasime pavardes tokių «silp
nos moralės kandidatų», kuri 
uos komjaunimo vadovybė pa 
peikia, kad pasidavė tėvų 
«spaudimui» ir neįstojo į kom 
jaunimo eiles. Vieniems iš 
tokių tariamųjų «silpnavalių» 
tėvai už šios rūšies norus pa 
ima šluotą, kitur j i e gauna 
lupti. Taip pat pasitaiko, kad 
vienur ar kitur mokiniai ište 
plioja Lenino ar Stalino pa
veikslus. Paskum tiriama, kas 
tai padarė ir kokie tai yra 
vaikai, ar jie sąmoningai nu
sikaltę, ar ne. Už sąmonin
gus tos rūšies veiksmus skiri 
amos labai didelės bausmės.

Komjaunuoliai taip pat yra 
aktyviausi padėjėjai partinia
me komunistų «savišvietos» 
tinkle. Tiek jie patys turi u 
oliai išeiti nustatytąją politinę 
programą, tiek ir padėti «švi 
esti kitus», ateiti partiniams 
agitatoriams ar «švietėjams» 
į talką. Tačiau šiaip stojan
čių į komjaunuolių eiles iš 
įsitikinimo procentas nėra jau 
toks didelis. Ypač maža kom 
jaunuolių yra kolchozuose, 
nes kolchozininkai drįsta 
smarkiausiai pasisakyti prieš 
bolševikinį režimą. Kolcho
zuose <-šą komjaunuoliai daž 
niausiai esti panašūs į rusų 
«besprizorninkus» — arba es 
ti ką nors pavogė, arba nusu 
kę etc. Tokie tarp žmonių 
gero vardo neturi.

Daugiausia komunistine saa 
tvarka ir sukolchoziaimu ne
patenkinti senieji Lietuvos gy 
ventojai, kurie keikia tiek 
komjaunuolius, tiek partiją,! 
tiek visus okupantus. Jie vis 
mini ir kitiems pasakoja, ka
ip buvo gera N. Lietuvos lai 
kais, kiek tada uždirbdavo, 
kokios buvo tada kainos ir 
visas gyvenimas. Sako, nors 
anksčiau irgi buvo trūkumų, 
bet buvo tada žymiai geriau 
gyventi, negu dabar, visiems 
suvarytiems į kolchozus Tiek 
šie senesniosios kartos mūsų 
tautiečiai, tiek ir kitų daugu
mas vis tikisi, kad bus k&ras 
ir atėję amerikiečiai juos iš- 
vaduos. Yra net ir komunis
tų, kurie laukia karo. Darbi 
ninku tarpe nuotaikos gal ne 
tokios niaurios, bet ir jie ma

(tąsa 3 pusi.)
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Nauji keliai: Hi F iMuzikos perdavimas augstu grynumu INŽ. A. SEMĖNAS
Dabar labai madoje yra 

Hi-Fi (hai-fai) arba «high fi
delity». Ypač muzikos entu
ziastai apie tai daug kalba. 
Kas yra tas «high fidelity» ? 
Pažodinis vertimas nieko ne
pasakytų, o tinkamo termino 
lietuviškai neturime.

Per daugelį metų inžinieri
ai suka galvas, kaip reprodu
kuoti muzikos garsus, kurie 
nieko nesiskirtų nuo origina
lo. Jei esamais elektroninia 
is prietaisais tai būtų pasieki 
ama, tai tada turėtume «high 
fidelity» sistemą arba natūra 
l.ų perdavimą.KĄ PAGAUNA AUSIS IR KĄ PERDUODA MECHANIŠKIĮTAISAI

Žmogaus ausis sugeba gir
dėti garsų virpėjimus i k i 
15.000 virpėsiu per sekundę 
Kai klausomės simfoninio or 
kestro, mes girdime kiekvie
ną garsą orkestre: žemus bo 
sus, augštus tonus ir net švel 
niausius virštonius. Tačiau 
užrekordavus tą patį orkestrą 
j plokštelę ir pakartojus, sa
kysim, per paprastą fbnogra- 
fą, mes jaučiame visai skir
tingą skambėjimą. Kodėl? O 
gi todėl, kad paprastas fono
grafas praleidžia garso daž
numą tik iki kokių 5 000 vir 
pėsių per sekundę. Jis per
duoda tik 1/3 tos muzikos, 
kurią originaliai girdėjome, o 
2/3 muzikos, t y. augštesnės 
harmonijos ir virštoniai visai 
liko neperduoti. Dabar, jei 
tą pačią plokštelę uždėtame 
ant «high fidelity» fonografo, 
tai čia išgirsime tą patį or
kestrą ką ir «gyvai» girdėjo
me.

Techniškai «high fidelity» 
galima apibrėžti, kaip viso 
garsų diapozono perdavimą, 
t. y. nuo 30 iki 15,Q00 virpėji 
mų per sekundę, kitaip tari
ant, visus garsus, kuriuos vi
dutinė Žmogaus ausis gali gir 
dėti.

Kadangi visas muzikos gro 
žiš glūdi virštoniųose. tai gar 
so sistema, kuri gali juos per 
duoti, pėrtiekia pilnu natūra
lumu. Harmonijos ir virštont 
ai duoda muzikos atspalvį 
bei charakterį. Atimant tą

(tąsa iš 2 pusi)

to, jog dabar gyvenimas žy 
miai prastesnis, bei yra bu
vęs seniau. Tikėdamiesi ga
lėsią išsimušti į pirmąsias ei 
les ar sulaukti geresnio gyve 
nimo, ir jaunime daugelis tik 
dėl to rašosi į komjaunuolių 
eiles, nes jei ūėjsifašysi — 
sunkiau gausi stipendiją, su n 
kiau pateksi į Universitetą, 
bus didelių sunkumų gauti gė 
resnę tarnybą, Sàvò špecialy 
bėję darbo ėtc.

Pionierių vadevains dažnai 
esti ruošiami vilokiė kursai 
ir seminarai. Štai neseniai 
Vilniuje vėl pasibaigė vidurį 
nių mokyklų vyresniųjų pioni 
erių vadovų seminarai, kuriu 
ose dalyvavo daugiau kaip 
400 žmonių. V|<$vąi gavo iš 
klausyti ciklo paskaitų apie 
moksleivių komunistinį auklė 
jimą ir atliko praktines praty 
bas. Nuo š/m. spalio 22 d. 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir Panevėžyje buvo pradėti 
7-mečių mokyklų vyresniųjų 
pionierių vadovų grupiniai se 
nnpąrąi, kuriuose dalyvauja 
daugiau kaip 5Ó0 pionierių 
«darbuotoju».

(B/D)

būtų lyg paveikslas, kuris ne 
turi spalvų. Paveikslo grožis 
žūsta, matome tik juodą baltą 
be jokių atspalvių.

Jei klausytojui iš garsintu
vo perduotas garsas skamba 
taip pat, kaip originalas, tai 
sakome, kad reprodukcija bu 
vo gera, natūrali. Betkoks 
nukrypimas nuo garso cha
rakteristikos, duoda blogą re 
produkciją.

Ideališkoje garso perdavi
mo sistemoje visos grandinės 
turi garsą perduoti taip, kaip 
yra betarpiai girdima. Įtaisai 
sudarą garso sistemą, kaip 
mikrofonas, stiprintuvas, fono
grafas, rekorderis, garsintu
vai - nėra idealus Vienam 
garso dažnumui jie gali būti 
jautresni, kaip kitokiam, ir, 
rezultate, gauname garsų iš
kraipymą. Geroje garso sis
temoje siekiama tuos iškrai
pymus sumažinti iki minimu
mo. Sistemoje, kurioje tokie 
iškraipymai yra nežymūs, ar
tėja prie «high fidelity».

DVEJETAS AR DAUGIAU 
GARSINTUVŲ

Šiandieną šioje srityje la
bai daug atsiekta. Stiprintu
vai gali būti pagaminti, kad 
lengvai praleistų dažnumą 
nuo 20 iki 20,009 virpėjimų 
per sekundę. Tačiau paga
minti tokį garsintuvą, kuris 
atimtų taip platų diapuzoną, 
nėra lengva. Todėl dažniau
siai vartojami du ar daugiau 
garsintuvų, kad apimtų platės 
nį dažnumą. Paprastai vie
nas garsintuvas perduoda že 
mesnius tonus, kitas — augš 
tesnius. Daug reikšmės turi 
ir garsintuvu patalpa, dėžė, 
nuo kurios pareina žemųjų 
tonų turtingumas

Garso sistema, ar tai geras 
fonografas ar rekorderis, ku
ris pretenduoja į «high-fideli 
ty», klausytoją tikrai stebina. 
Garso natūralumas bei pilnu
mas duoda galimybės džiaug 
tis ir namuose muzikiniu pa 
šauliu, kas anksčiau buvo pri 
einama tik nedideliam muzi
kos mėgėjų būreliui, dalyva
ujant originaliuose koncertu
ose.

Tačiau joks radijas-fonogra 
fas, nors ir turėdamas «high- 
fidelity» ypatybių, neduos ge 
rų rezultatų, jei stotis ar plo 
kštelės nebus augštos koky
bės Gerą radijo perdavimą 
galima gauti tik iš FM stočių. 
FM stotyse perduoda pilną 
gifuimą garso dažnumą su la 
bai nežymiu iškraipimu. Taip 
pat ir geri FM radijo imtuvai 
natūralią! perduoda pagautus 
signalus AM priėmimas nė
rė ir negali būti augštos kva 
lifikacijos, nes jau pačioje 
stotyje augėlesni dažnumai 
nukėrtami. Tačiau rinkoje y 
ra daug pigių plokštelių, k u 
rios ir per gerą stotį ar ra 
diją fonografą neduos pąten 
kinamų rezultatų Todėl svar 
bu. kad ir plokštelės būtu į 
griežtos su «high-tidelity» gar 
so sistema.

K

Anapus Geležinės Uždangos

AR ŽINAI, KAD . .
1 Pienelio grafitas ir deimantas turi tas pačias sudedamas medžiagas.
2 - Šv. Raštas — knyga, kurios daugiausia parduodama Š Amerikoje.
3 - Išnokęs bananas yra geriausias maistas.

Petras Vaičiūnas

ŠlENAPIUTE
Aukso miglos supa tylą --
Užu šilo saulė kyla. ..

Žengia vyras paskui vyrą. ..
Ryto perlai žemėn byra. . .
Žolę žalią, žolę jauną
Žvangios oalgės žvangiai pjauna...

Lėnkit galvas, pievų gėlės! —
Eina jaunos grėbėjėlės...
— Laimink darbą! — Ačiū, ačiū!..* 
Fradalgėlių, kaip gyvačių. ..

Dalgė dalgę mostais varo — 
Griūna būtas prie pat baro. . .

Šaulė žėri, spindi rasos. , .
Braido pievą kojos basos. . .

Šnara, šlama, žvanga, tyška
Upėj, pievoj ir už miško. . .

Mirga mergos nuo pakrantės. . .
Žodžiai, juokas — ryto šventės.. .

Kaista saulė — melsta toliai 
Kerta pievą dalgio broliai.

PLOKŠTELĖS IR ADATĖLES

Plokštelių įgriėžimo tėchni 
ka yra gana sudėtinga Žiū 
rint per mikroskopą, plokšte 
Įėję pamatysime nevienodai 
vingiuotus griovelius, š i e 
grioveliai netisioginiai neša 
garsą į ausį. Š’iaužianti ada 
ta per tuos griovelius turi 
sekti visus vingius, kad iš
gautu įgriežtą garsą. Adatos 
galvelė pakeičia adatos me
chaniškus virpesius į elektriš 
kus impulsus. Šie stiprintu
ve sustiprinami ir, paversti į 
garsą, patenka į ausį per gar 
sintųvus. Todėl labai svarbu 
kad adata būtų aštri, neimsi 
dėvėjusi. Adatos galiuko 
medžiaga būna: osmiumas, sa 
firas ir deimantas. Pasirodo 
kad po 10 vai. griežimo, os 

niiumo galiukas tiek nudyla 
kad pradeda gadinti plokšte 
lę, neskaitant, kad ir pėrdavi 
mo švarumas nukenčia. Safi 
rinė adata atšimpa 50 vai. o 
deimantinė — po 400 valandų 
Augštos kvalifikacijos plokš 
telėms visai nepatartina nau 
doti osmiumo adatų. Kokią 
adatą bevartotumėme, saūgiaū 
šia yra, laikas nuo laiko, ada 
tą patikrinti ar ji nepėrdaug 
nusidėvėjusi.

Naudojamos plokštelės yra 
dabar trijų greičių: 33 1/3, 
45 ir 78 ąpsukįmo per minutę 
(aps/min).
Žemam greičiui naudojamos 

plonesnės adatos, negu 78 
aps/min. greičiui. Kuo grei 
tis yra mažesnis, tuo mažės 
nės yra griovelių “bangos”, 
tuo plonesnė turi būti adata

Nelės Mažalaitės 
“Negestis”

Šio romano veikėja, susiti
kdama išeivijoje su indivi
dualistai kapitalistinės visuo 
menės atstovu jį pamyla. 
Danguolė, kuri negali užmirš 
ti savo vyro, išvežto į Sibirą 
ir savo dukters, likusios Lie 
tuvoje, civiliškai susituokia 
su skyrybų bylomis besiver
čiančiu turtingu Amerikos 
advokatu. Šiame romane iš 
kyla didelė žmonių vieni ki
tiems ir artimumo problemą. 
Danguolė suskilo tarp savo 
ištikimybės vyrui, išvežtam j 
Sibirą ir naujai pamiltajam 
Ji pateko į kryžminę ugnį 
tarp prisitaikymo naujoms ap 
linkybės ir apaštalavimo sa
vo tiesos, kurią ji laiko šven 
ta. Ne tik doriniai, religiniai 
ir tautiniai konfliktai kyla 
šiame kūrinyje, bet čia išryš 
kėja ir kultūrinis sąlytis nau 
jo Lietuvos žmogaus, šusitin 
kančio su vėstančiomis Vaka 
ru kultūros apraiškomis Dan 
guolė net savo krizes gyven 
dama, yra kažkoks paslaptin 
gas ir nelengvai aptariamas- 
įnašas.

Susipažinimui su nauju ro 
mariu, kaikurias ištraukąs tai 
pinsime “Mūsų Lietuvoje”.

PAIEŠKOJIMAS

Aš, Danguolė Gėlaįtienė. 
paieškau savo vyro Algirdo 
Gelaičio. kuris buvo išvežtas 
bolševikų okupacijos metu, 
1941 m e t alfe, birželio 14 die
ną. Turintieji kokių nors žinių 
apie minimą asmenį, prašomi 
kuogreičiausiai pranešti, wa 
no advokatui. . .

Ka aš noriu apgauti, ką aš 
noriu sužinoti? Ko nori suži 
noti tie, kurie rašo tokius 
skelbimus? Aš žinau viską 
ko man reikia: kad aš nesuži 
nosių nieke. Kaip metai, kai 
teiravausi visur ir visų, ku
rie buvo girdėję tokį vardą, 
kaip ieškojau, lyg kraujo ped 
sakų, kai ieškojau, kaip Juo
zapota. Aš žinau daugiau: 
kad aš neųoriu nieko sužino 
ti. Kas būtų, jeigu aš gaūči 
au laišką, iškurio nors krašto 
kur mes esame išmėtyti, kaip 
uragano išnešiotos sėklos-jei

(pabaiga 4 pusi.)

kad visus garso niuansus pa 
liestų. „

Baigiant, reikia pasakyti, 
kad tenka saugotis reklamų, 
kiiríòs bėt kurj šlamštą vadi 
dabar “high-fidelity”. Hi fi 
gali spręsti tik ausis, o ne rė 
klama. Įsigyta gera garso 
sistema tikrai suteikia didelį 
malonumą muzikos mylėtojui. 
Tai yra kas tai naujo ir skir 
tinge muzikos srityje.

Draugas.
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Sunkios Dienos LSB 
' ‘ v a d a m s1 '

KEISTOS SVAJONĖS

Nenaujiena, kad visi nori 
kuo nors pasirodyti, Pasižy
mėti užsigeidė ir šiemet iški 
lę nauji Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoj vadai. Žmonės, tu 
Tintieji ryšių su LSB vadovy
be, patvirtina, kad šiemet ti
krai yra buvę pasitarimų tos 
organizacijos perorganizavi
mo reikalu. Tuo tarpų nega 
liu patikrinti, ar tie pasitari
mai buvo protokoluojami, ar 
paliko tik privataus, asmeniš 
ko, sondavimo stadijoj. Bet 
galvos rimtai diskutavo klau 
Simą — kaip išeiti iš LSB 
sustingumo taško, i kuri ši 
organizacija pakliuvo jiems 
atėjus j vadovybę, ir . . . ar 
ne geriau butų perorganizuo 
ti ją į kokį prašmatnų «klu
bą» ar kokią akcinę bendro
vę - limitadą — su būstine 
ir salėmis miesto centre ?

Žinoma, tokia būstinė būtų 
galima Įsigyti tik pavertus Į 
pinigus visą LSB turtą, stači 
o kiškai sakant, tik pardavus 
visas tris mokyklas. O čia 
lengvos svajonės jau atsi
muša Į LSB Įstatus. Prieš 
porą metu, juos keičiant, LSB 
garbės pirmininkas p. Al Po 
lišaitis, Lietuvos konsulas São 
Paulyje, tokius svarbius rei
kalus pasistengė išimti iš pir 
mininko ir valdybos kompe
tencijos. Taigi, tokiu atveju 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
šeimininku yra tik Visuotinis 
jos narių susirinkimas.

Bet vadai galvoje, svarstė 
tarėsi net su pašaliečiais, o 
viešai, narių painformavimo 
atžvilgiu buvo labai ir labai 
kuklūs. Prispirti, stengiasi net 
užsiginti.

NEPASITIKĖJIMAS IR 
BOIKOTAS

Susidarius tokiai padėčiai 
šiemetinis LSB pirmininkas p 
J. Čiuvinskas tuoj susilaukė 
boikoto. Šaukia posėdį p o 
posėdžio, bet jie neįvyksta. 
Panaši istorija ir narių susi
rinkimų atžvilgiu. Ir, jeigu 
LSB įstatuose nebūtų nuosta
to (27). kuris įteisina kiekvie 
ną visuotiną susirinkimą po 
pusvalandž o, jeigu susirinki
mo pradžiai nustatytą valan
dą trūksta kvorumo, tai šie
met LSB narių susirinkimų 
būtų taip ir nebuvę. Daug 
narių susilaikė ir nuo nario 
mokesčio mokėjimo. O šio 
boikoto priežastis buvo štai 
kame: Kadangi apie LSB va
dų aptariamus planus nariai 
vis dėlto sužinojo, tai ėmė j- 
tarinęii p. J. Čiuvinską turint 
savanaudiškų užsimojimų. Ir, 
kada užpraeitam susirinkime 
p. J. Čiuvinskas, valdybos 
vardu, pasiūlė sudaryti įstatų 
keitimo komisija, susirinkusi
eji didele balsų dauguma tą 
pąsiūlyma atmetė, tuo pareik 
ėdami pirmininkui nepasitikė 
j mą

-KUŠTI INDAI GARSIAI 
SKAMBA. . .

Po minėto susirinkimo ir 
užvirė arši ir Brazilijos lietu 
vių kultūrinei veiklai žalinga 
kova — kova tarp LSB pirmi 
Kinko ir narių. Savaitinuky 
je «Žinios», kuriu direktorių 
tarpe stambiu šulu yra ir LSB 
pirm J. Čiuvinskas. pasipylė 
visa serija pagyrimų p. Čiu- 
vinskui. sudedant jam būtus 
ir nebūtus nuopelnus. Įrodi
nėjama, kad liktai p. Čiuvins 
kas pastatė LSB ant kojų, o 
kitos valdybos buvo iš tikrų 
lepšių. Tuo tarpų tų darbų 

taip ir nesimato. Kultūrinė 
veikla, kuri vyksta LSB pa
talpose V. Beloje, yra visai 
ne LSB poni . o muziko J. 
Kaseiiūno ir kitų pašaliečių 
nuopelnas. LSB apmokamų 
mokytojų mokyklėlėse moki
nių nepadidėjo, o Mokoje, pa 
ėiame LSB centre, nėra jo
kios kultūrinės veiklos. Tie
sa, ten dar veikia bufetas ir 
po posėdžių galima išsigerti!

LSB kasoje buvę pinigai iš 
leisti. Išleista virš 50.000 kru 
zeirų. Daugiausia kainavo iš 
lupti lentines salės grindis ir 
sudėti parketą. Tiesa, parke 
tas gražiau ir šokti patogiau. 
Tik gaila, kad jau nėra nė 
šokių vakarų. Šiemet nusigy
venta net iki to. O seniau 
tie šokių vakarai kas šventa 
dienį duodavo Sąjungos iždui 
gražaus pelno, kartais net iki 
dviejų tūkstančių kruzeirų 
Seniau būdavo ir gegužinių 
ir daugiau vakarų su menine 
programa. Ir visokiems re
montams, mokyklų išlaikymui 
ir mokesčiams tada buvusios, 
anot p Čiuv’nsko, ištižusios 
valdybos gatavu pinigų neaik 
vojo. Dabar jau išaikvoti il
tie pinigai, kurie buvo gaut’ 
už Maironio mokyklos pastatą

Kodėl tas «darbštus» pirmi 

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai į namus — Senų portretu reprodukcijos 
,<UA SÃC CAtTANO, 447 — 1 EL. 4-5 5 76 - G A O CAIHO
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MOKSLEIVIU ATEITININKU SPAUDOS STALAS 
NAUJAI GAVO sias knygas

Kun. St. Yla /«Sveika Marija» /maldaknygė/ — 100 cr.
Tev. Kazimieras, /kapucinas/ Atlaidų Šaltinis/ maldaknygė

« » « stambiomis raidėms — 175 cr.
« » » » pauksuota — .200 cr.

Kun. P. Kirvelaltis «Aušros Žvaigždė» maldaknygė
« jaunimui», nuo 50 iki pagal viršelius. — 125 cr. 

A. Baronas «Sodas už horizonto» (romanas) — 125 cr.
Alė Rūta «Trumpa diena» ( >remijuotas romanas) — 200 cr. 
Kun Rimšelis MIC «Tėvas Pijus» (dvasinis skaitymas/ 100 cr. 
A. Maceina «Saulės Giesmė» — — 250 cr.

■ • , i- . • .

Spaudos stalas veikia kas sekmadienį prie Vila Zelinos
< bažnyčios.

Jei kas norėtų knygas gauti paštu užsakymus ir pinigus siusti
M. A. Spaudos Stalas, Caixa Postai 4118, São Paulo.

i

ninkas taip apsileidęs turimų 
i.SB patalpų eksploatacijos 
atžvilgiu? Gal įrodymui, kad 
LSB vistiek žus? «Žiniose» 
su pasigardžiavimu puolamas 
A. Bagdonas primetant jam 
kaltę už Maironio mokyklos 
pardavimą, o aš gerai atsime 
nu, kad pirmas pastūmėjimas 
tų rūmų į pražūtį buvo pada 
rytas kaip tik p. Čiuvinsko 
kvailai parašant jų «paskoli
nimo» raštą.

SKĘSTANTIS GRIEBIASI IR 
UŽ BRITVOS . .

Ponas LSB pirmininkas, 
pralaimėjęs «mūšį» viename 
susirinkime, kaip kariškis, ką 
visada labai mėgsta pabrėžti 
griebėsi paskutinių gelbėjimo 
si priemonių, kad pasiruošti 
laimėti sekantį mūšį. Dabar 
panaudojęs prieš jį nukreiptą 
boikotą, išmetė — vienu ypu 
— net i7 narių! Visa jo ne
laimė, kad tai buvo padaryta 
posėdyje, kuris pagal LSB Įs 
tatus buvo neteisėtas. Čia p. 
Čiuvinskas, kaipo kariškis, vi 
sai susikompromitavo. Lap 
kričio 20 d. įvykusiame LSB 
narių susirinkime turėjo nri- 
imti sprendimą grąžinti išmes 
tuosius į LSB narių eiles. Ir 

įstatų keitimo klausimas šia
me susirinkime gavo kitą 
prasmę: kadangi p. Čiuvins
kas narių prispirtas pasiaiški 
no. kad nori keisti tik du įs
tatų paragrafus, o tie para 
grafai mums primesti pagal 
veikiančius šalies vyriausy
bės dekretus, tai visuotinas 
narių susirinkimas rado rei
kalinga išrinkti komisiją, ku
ri iki 1956 m kovo pabaigos 
turi išsiaiškinti atatinkamose 
įstaigose, ar tie paragrafai 
jau gal ma pakeisti, ar juos 
primetusieji dekretai dar te
bėra galioje.

Taigi, LSB ponams dienos 
lig šiol buvo tikrai sunkios 
ir jų svajonės, kurias kūrė 
kaip realybę, turės išsisklai
dyti.

Kitą karta parašysiu, kas 
keistiną mūsų Sąjungos įsta
tuose.

Senas Narys

Būk Sveikas
VAIKŲ MAITINIMAS

Rašo mokytoja Al. Nadolskytė

Nevykęs maitinimas yra vie 
na svarbiųjų vaikų mirtingu 
mo priežasčių, kaip jau buvo 
pažymėta praėjusiame straips 
nyje.

Dažnai klystama maisto pa 
ruošime, tiek jo kokybėje, 
tiek ir kiekybėje Nekiekvie 
nas maistas turi visus elemen 
tus, reikalingus vaiko sveika 
tai ir išsivystymui. Dar yra 
pavojus užnuodyti mikrobais 
kurie sukelia organizme su 
krėtimus. Tinkamiausias ma 
istas vaikui yra motinos pie 
nas, joks kitas maistas netu
ri tiek reikalingų elementu, 
kaip šis.

Vaikas turi būt pripratintas 
prie nustatyto maitinimo lai
ko', kas trys, arba kas keturi 
os valandos, priklauso nuo 
vaiko skatoš stovio ir jo ben 
dro išsivystymo Bet. reikalo 
griežtai nustatytų valandų lai 
kytis, reikia atsižvelgti į vai 
ko sveikatos reikalavimus.

Nesant pakankamai motinos 
pieno, gydytojas nurodys at
sižvelgiant į vaiko sąlygas, 
kokį maistą duoti, maitinant 
su papliais - žindukais

Nors pienas ir laikomas tin 
karnas maistas, bet jis gana 
anksti privalo būt papildomas 
kitais maisto elementais. Pa 
vyzdžiui 15 dienų vaikui rei 
kia pradėti duoti vaisių sun
ką turinčią vitaminų.

Laranžų sunka:
1) Pradėti su dviem šau

kštukais (arbatiniais) sunkos 
ir du šaukštus (arbatinius) van 
dens.

2) Pridėti:
vieną šaukštą (sriubos) sun 

kos su šaukštu vandens: du 
šaukštus sunkos su dviem 
šaukštais vandens.

3) Išimt' iš va dens
3 šaukštus (sriubos) sunkos 

ir 2 šaukštus vandens
4 šaukštus sunkos ir vieną 

šaukštą vandens 4) galutinai
4 šaukštus grynos sunkos.
Tarp kiekvieno maisto pa 

didinimo gali būti trys dienos
Laranžų sunka turi vitami 

ną C, kuris reikalingas ge 
ram vaiko išsivystymui.

Sekantį kartą kalbėsime 
apie panaudojimą pamidoro 
(tomate) sunkos ir kiaušinio 
trynio vaiko maitinimui

(tąsa iš 3 pusi.)

gu kas parašys man: «Brangi 
tautiete, aš galiu jums pasa
kyti paguodos žodį, jūsų vy
ras yra sveikasir ištvermin
gas, jis sulauks tos dienos, 
kada j ū s susitiksite. Taip 
man kalbėjo vienas svetimša 
lis, kuris buvo su juo vieno 
je stovykloje - priverčiamojo 
darbo stovykloje». Jeigu aš 
gausiu tokį laišką.

Būk protinga, sakau sau, o 
gal ne aš sakau? Tu negau 
si nieko - vienas kitas pažįs
tamas pasiskaitęs patruukys 
pečiais — ir tars:— Kodėl ji 
ieško dabar, čia?-— Jie bus 
naivūs, nes gudrieji žino, ko 
kiam tikslui tokios žinios de
damos į laikraščius. Mažas, 
kvailas formalumas, bet aš 
netikėjau, kad jis gali būti 
toks varginantis, tarytum ope 
racija, kurią reikia atlikti be 
apmarinamo.

Tačiau juk tu negali nulip 
ti nuo stalo su peiliu žaizdo 
je, reikia baigti - reikia baig 
ti. Dar vienas mažas popier 
lis — į tuos pačius mūsiškius 
laikraščius. Kodėl į mūsų? 
Kodėl neužtektų į anglišką?

In the Matter of Applica
tion of Danguolė Gèlaitis (An 
glų kalba tekstą praleidžiame. 
Red.)

Ne, ne, ne!
Nešauk taip garsiai, nešauk! 

Nesakyk, kad tu negali ateiti 
į teismą pats ir tarti, jog per 
tolimas kelias iš Sibiro, kad 
nė tavo balsas negali pasiek 
ti. Kad tu gyvas, kaip letar 
ge, kad girdi ir neatsiliepi, 
kad matai ir nesijudini - ne 
šauk per mano siela, prašau 
Aš matau jūsų eilę, tokių 
kaip tu. ir nusilpusių moterų 
kurie skubate į teismo šauki 
mus ir esate pririšti — ir jei 
gn kada\ateisite iki savo žmo 
nų ir vyrų, jie bus pririšti; 
jie bus tiktai — buvusieji.

Aš negaliu pasirašyti šitų 
raštelių Tu, matai, aš pade 
du plunksiną - jis yra bever 
tis daiktas, beveik tapęs nuo 
dėme — ji negali išsipirkti. 
Jeigu aš galėčiau parašyti 
tau. . .

Tarytumei jis pajunta tokį 
geidimą, ji jau yra čia - kai 
bu apie vėją. Ar atsimeni, 
Algi, tą kvailą eileraštį? Iš 
kur tu jį buvai ištraukęs?:- 

«Ar plaukei kada mėnesio 
laiveliu,

Ar siuntei per vėją meilės 
laiškelius»,

(B. D.)

BRITAI APIE ŽENEVĄ ,. ■
Ženevos konferencijos išva 

karėse anglų konservatorių . 
dienr. “Dailaį Telegraph” š. 
m, spalio 22 d įsidėjo veda
mąjį «Preliudas į Ženevą», 
kuriame apgailestauja, kad 
Vakarų valstybių vyrai pasta 
ruoju laiku nemini pavergtų 
jų kraštų. To nepadarė nei 
užsienio reikalų ministeris 
MacMillanas, nei lordas Mont
gomeris, kalbėję apie Vaka
rų valstybių siekimus būsimo 
joje Ženevos konferencijoje. 
«Matyti, - sakoma vedamaja- ’ 
me, - bet kokios diskusijos dėl 
to fakto, kad rusų imperija dar 
tebelaiko jėga didžiąja dalį Vi 
dūrinės ir Rytų Europos, kaip 
manoma, gali pakenkti naujai 
tarptautinei gerų norų dvasiai. 
Toks tylos sąmokslas galėjo 
turėti prasmės «didžiųjų» kon 
ferencijai, kur rankų paspau

(pabaiga '6 pusi.)
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O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATU: vyrams, moterims, 
panelėms, lutnolistams, vaikams...

Roa Javaes, 719 -- São Paulo

■ B 

i:

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

LEONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0707

Rua 12 N.o 39 — Vila
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos)
Caixa Postal 4118 — São Paulo

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

Nori būti zemés savininku?
Mato Gross® estadas tai duoda geriausios progos. ■ 

Čia lengvai gali Įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti e&tado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūi^

Jmobiliana Alto do Guaporé Lida.
Cuiabá. Mato Grosso - Centreline raštinė: Cx. Postal 9S 

Painformuojame ir per laiškus.

A LBERT AS P A VIL A V1ČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairiu 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, desknis, ddkumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Šenador Feijo, 17d 5-and. sala ÕZU 
Rezidencija: Rua Itaųueri, 431 São Paulo £ 
________ _____________________ ' ___

MŪSŲ LIETUVA pusi, õ

B A L ID Ų SANDĖLĮ.
A V D K. G1ACAGLIN1, 71-C — V. .-1L/VA4. 1
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Madeiras do Brasil

MunaiMMi

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambariu 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ii pas Steponaičius. Galima 
gauti kam Dari su maistu ir be 
maisto Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįstu.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 Jose Menino

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją B. Šimkų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

— LAPOS lietuviams prune 
šame, kad Lapo» lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

MIELI lietuviai:

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 9U - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

Ar jau įsigijai rašytojos K. Pažėraitės idomų roma
na «Nusidėjėlė» ir jos novelių rinkini «Didvyriu Žemė»? Jej 
ne - nieko nelaukdamas kreipkis Musų Lietuvos» redakciją

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

| AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C - VILA ALPINA !
.. ft

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puiku veikimą i žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite. įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

IKMÀCJ CAKKIf Cl ™

O/ni-o P Asta1 7Q«7

SÃO PAULO
PTT A niMQ RTTFNm. 70$ S3$
TELEFONES t 5M019 e 51-2223
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Pranešu giminėms ir pažįstamiems, kad š/m. lap
kričio mėn. 18 d. Čikagos mieste (USA), mirė mano 
mylimas tėvas

A.fA. JONAS BUKAUSKAS

Taip pat dėkoju visiems atsilankiusiems į 7-tos di
enos šv Mišias bei pareiškusiems man užuojautos liū
desio valandose.

Anelė Bliujienė

LANKĖSI «MŪSŲ LIETUVOS» 
REDAKCIJOJ

Bendruomenės Organizaci
nio Komiteto pirm. prof. A. 
Stonis ir sekr. p. H. Mošinski 
enė lankėsi «Mūsų Lietuvos» 
ir «Žinių» Redakcijose. Abie 
jų laikraščių leidėjai pažadė
jo savo talką Bendruomenės 
organizavimui.

LIETUVOS KONSULAS PA
ŽADĖJO PARAMĄ BENDRU
OMENĖS ORGANIZAVIMUI

Lapkričio mėn. 23 d. pas 
Lietuvos Konsulą São Pauly 
p. A. Polišaitį lankėsi Bendru 
omenės Organizacinio Komi
teto atstovai: prof. A. Stonis, 
kun. J. Šeškevičius, ir agr. 
A. Boguslauskas. Buvo tarta 
si Bendruomenės organizavi
mo reikalais. Ponas Konsu
las pabrėžė Bendruomenės 
reikalingumą, užgyrė komite
to pastangas ir pažadėjo pa
ramą.

SUINTERESUOTIEMS JAU
NIMO VASAROS 
STOVYKLOMIS

Stovyklos laikas perkelia
mas viena savaite vėliau, ne 
gu ankščiau skelbta. Pirmoji 
stovyklos savaitė bus nuo 22 
iki 29 sausio, antroji nuo sa 
usio 29 iki 5 vasario.

— Gruodžio 11 dieną įvyks 
tančiam Moksleivių Ateitinin 
kų susirinkime Mokytojas Gir 
dauskas kalbės teina: «Ką 
moksleivis privalėtų išmokti 
už mokyklos ribų».

Iki susirinkimo mokslaiviai 
prašomi susitarti su tėveliais 
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VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Vakaras - Koncertas
L. Sąjunga Brazilijoje ruošia linksma šeimyninį Ba 

lių su žymiais artistais ir labai įdomia menine progra
ma Loterija su turtingais išlošimais. Bufetas turtingas 
valgiais ir gėrimais pigiomis kainomis. Po programos 
puikiam orkestrui griežiant, šokiai iki 4 vai. ryto.

Bilietus į vakarą ir staliukams, galima gauti pas 
visus L Sąjungos narius Prie įėjimo bilietai nebus par 
davinėjami, tad prašoma apsirūpinti iš anksto.

L. Sąjunga laukia visų, kas tik nori gražiai pašilių 
ksminti, Dariaus ir Girėno salėje Mokoje šeštadieny, la 
pkričio mėn. 26 d. 20 vai.

B

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

dėl dalyvavimo vasaros sto
vykloje, kad jau butų galima 
nustatyti apytikris dalyvių ska 
ičius.

Į susirinkimą kviečiami at
vykti ir kiti norintieji dalyva 
uti jauuimo stovykloje, galės 
gauti platenių informacijų.

— Motina Aloiza prisimin
dama savo viešnagę S. Pauly 
je siunčia nuoširdžiausius sve 
ikinimus Lietuviškos Moky
klos Mokytojoms, moksleivi
ams ateitininkams ir visam 
jaunimui.

IŠRINKTAS ATEITININKŲ 
TĖVŲ KOMITETAS

Praėjusiam sekmadieni ivy 
kęs ateitininkų tėvų susirinki 
mas buvo skaitlingas. Kas Ii 
ūdija, kad tėvai gyvai rūpina 
si jaunimo reikalais. Buvo 
pasitarta vasaros stovyklų, ja 
unimo spaudos ir kitais rei
kalais.

Organizaciniams jaunimo 
darbams talkinti tėvai išrin
ko komitetą:

Petrą Šimoni, Antaną Girs- 
kų, p. Bratkauskienę, Petrą 
Makušką ir J. Valeikienę ,

Visas susirinkimas praė
jo draugiškų rūpesčių nuotai 
koje, ir

Ateitininkų vadovybė džiau 
giasi tėvų talka.

SPAUDOS REIKALU

Šauktas susirinkimas šį sek 
madienį,del susidėjusių aplin 
kybių, nukeliamas į sekantį, 
gruodžio mėn. 4 d., tuoj po 
sumos Vila Zelinoje, moky
klos patalpose.

— Praėjusią savaitę V. Ze

m

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

linoje bažnyčioj buvo įdėti 
du nauji vitražai, Bėgimas E- 
giptan ir šventoji šeima. Vie 
ną jų apmoka šv. Juozapo 
Vyrų Brolija. Neužilgo dar 
trys bus įdėti būtent šv. Ceci 
lijos (Choro auka), šv. Myko 
Jo (Grenaio S. Miguel auka) 
i r Jėzaus Širdies (Maldos 
Apaštalavimo auka). Taip pat 
viena šeima yra pasižadėjusi 
ateinančiais metais įdėti Pa
nelės šv. Lurde vitražą, i i.i

— Šiomis dienomis bus pra 
dėti vargonų išvalymo, sude 
rinimo ir kiti reikalingi re
monto darbai.

— Šį šeštadienį Vila Zelino 
je, 18 vai. sumainys žiedus 
L K. Bendruomenės choristė 
Aldona Balionytė su João Peš 
sôa Gonçalves. Jaunoji visą 
laiką buvo uoli choristė ir 
talentinga artistė Ir ištekėju 
si nežada apleisti choro. Kol 
aplinkybės leis dalyvaus, o 
vėliau liks choro rėmėja. Svo. 
tais bus civiliniame akte - 
V. ir A. Stočkfinai, bažnyčių 
je — Ona ir Kazys Ausenkai 
Daug laimės naujame gyveni 
mo kelyje.

— Naujus šeimų židinius 
sukurti ruošiasi Antanas Paš 
kevičius su Eugenia. Griguly- 
te, Antanas Mikšėnas su Va
lentina Siktarova, Pranas Ju

Puikiausia Kalėdinė Dovana
YRA GERA KNYGA

Kalėdų švenčių proga savo artimajam, draugui ar -j 
prieteliui dovanok lietuvišką knygą. ::

Knyga yra tinkama dovana jaunam, senam ir vai- :: 
kui Įvairiausiu lietuviškų knygų jūs galite gauti ant «j 
moksleivių ateitininkų spaudos stalo prieVila Zelinos sž 
Bažnyčios. H

Baltistas
Clínica Dentária Popular

Obturações

*>—“^ão Judas Hadeu
DIRETOR: Dr. Augusto Ribeiro Leite

Praça Sâo José, 8 - salas 3 e 5 
Vila Zelina

Denladuras — Pontes — Extrações
DIURNA E NOT

zėnas su Ida Bražinskaite.

— Blujų šeima gavo liūdną 
telegramą iš Amerikos. Ten, 
lapkričio m. 18 d. mirė A, 
Blujienės tėvas, kur buvo nu 
vykęs kaipo karo tremtinys.

PACAEMBÚ GINASIO
' salėje

ŠĮ sekmadienį 14 vai. ruo
šiamas įdomus vaikams show 
kurio pelnas skiriamas, sese
lių prančišklečių mokyklos 
statybai. Frogramoji dalyvaus 
seselių mokyklos (Pio XII) 
mokiniai ir radio artistai. Įė 
jimas tik dešimtis kruzeirų. 
Pakvietimus galima įsigyti iš 
ankto V. Zelinoje pas sese
les arba klebonijoje. Bus lo 
terija (Kirebol) ir kiti įdomūs 
numeriai.

— Praėjusią savaitę išvyko 
Amerikon nuolatiniam apsigy 
venimui pas savo gimines Fi 
lomena Šilkūnaitė, kurios tė 
vėliai gyvena Vila Lucia.

— Seselių gimnazijos abitu 
rientai lapkričio mėn. 25 d. 
išvyko šešioms dienoms atos 
togų Paiol Grande, į kalnus 
prie Minas Gerais rubežiaus.

- - Šią savaitę Al. Urbonas 
iš Ponta Grosso (Paraná) at-

i LIETUVOS NACIONALINĖ
į MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

■ Į
siūti
širai
lai k
siun|

BAŽNYČIOS DARBAMS
A U K O J O :

Po Cr 590,00:
Vytautas Tijūnėlis, Stasys Ba 
resnevičius, A. Kasanavičius 
Jz. Paukštys atvykęs iš iš ir: 
terioro, .pamatęs gražinai pa
puoštą, išdekoruotą. ba'žnyčią 
paaukojo Cr. 100-0Ò.

Visiems aukosiems dėkoju . 
ir ta proga prašau dar nepri ; 
dėjusių savo aukomis prie 
bažnyčios darbų paaukoti*, , '
Už aukas nuoširdžiai: dėkoju.

kun. P. Ragažičskas A' 
klebonas ‘

LAIŠKAI

Al. Grabauskui, V. Stoknai, 
Ant. Lazdauskui, V. Skripkai

PAGALVOK apiė LAIKRAŠTI
Metai eina prie golo. Nepa
miršk atnaujinti «Mūsų Lietu / 
vos» prenumeratos pinigus Ssi 
ųsdamas šiuo auresu:

Pe P. Ragazinskas : -• ■ 
Caixa Postai 4118 - S. Paulo

— Šį sekmadienį V. Zelino 
je bus ir 6 vai. mišios.

Psrez. Café Filho 4pareiškimas
Paklaustas žurnalistų Café 

Filho pareiškė, kad kai bus 
atitraukti nuo jo mano karei 
viai, jis eisiąs į Catete (prezi 
dentūron). Jis nustebintas to 
kia daugybe kareivių prieš 
vieną beginklį žmonų.
Jis save laikąs teisėtu prezi 

dentu ligi 31 d sausio.
Paklaustas žurnalistu a r 

gali jį fotografuoti atsakė:
Pasiskubink, tai gal būt 

paskutinis kartas, nes greit 
bus paskelbtas karo stovis ir 
negalėsi laikraštin įdėti foto 
grafijos.

Paklaustas apie atsisakymą 
atsakė nemanąs atsisakyti; 
nes jis esąs konstitucinis pre 
zidentas.

(pabaiga iš 4 pusi.) 
dimai ir šypsenos turėjo didės 
nę reikšmę, negu rimtos dery 
bos. Dabartinis užsienio reika 
lų ministerių susitikimas tači 
au yra daugiau skirtas kie
toms deryboms, negu diplomą 
tinei gražbylystei

DĖMESIO JAUNIMO 
BIČIULIAMS!

Lietuviško Jaunimo Bičiu
lių (buv. Organizatorių) susi
rinkimas įvyks lapkričio m. 
27 d. 15 vai. V. Zelinos moky 
klos patalpose. Maloniai kvi 
ečiami dalyvauti.

L. O. Valdyba

PRANEŠN1MAS.

Šiuo pranešama, kad nuo 
š/m. lapkričio mėn. 19 d. 
Konsulato raštinė persikėlė 
į kitą vietą, tai yra: Rua 
Dom José de Barros, 168 — 
5o andar, conj. 53.

Be to, pažymima, kad prie 
mimo valandos Konsulate lie 
ka tos pačios, būtent: kiekvie 
ną dieną, išskyrus sekmadie
nius, nuo 9 iki 11 vai. —

GERA PROGA PIRKTI 
KEPYKLA

su didele apyvarta. Parduo 
dama sveikatos sumetimais. 
Taip pat gali būti dalininku. 
Smulkesnes informacijas gali 
ma sužinoti pas Karolę Paže 
raitę, V. Zelinoje, arba pas 
savininką Edvardą Pažėrą, 
Caieiras miestelyje, Av. Cres 
ciuma, 170.
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