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ŽINIOS
«Kada jie

išsikraustys iš Pa-

balt'jo?»
f■

|h

«Norges Handels og Siofart
Tidende» (Oslo) komentare a
pie susirašinėjimus tarp JAV
prezidento Eisenhowerio ir
Chruščiovo t k. pastebi: «Ame
rika ateina Į pagalbą, jei kas
pagalbos prašosi. Set ji vėl
pasitraukia, kai pagalba nebe
ra reikalinga Eisenhoweris to
dėl turi pilną teisę Chruščio
vo paklausti, ar Sovietai nori
panašiai elgtis ir atsitraukti
iš tų kraštų. Į kuriuos jie yra
įžygiavę - pavyzdžiui 1959
metais, puolant lenkus iš. pa
salų. ir kada Sovietai išsi
kraustys iš Pabaltijo kurį jie
vis dar laiko okupuotą?»
L’^uv>s kova už L'isvę.

(E «Dereuropaische Osten»
(uuenchen) šm rugpjūčio me
nėšio lamoje įsidėjo pla ų, 8
puslapių straipsnį ‘ Litauens
Kampf urn seine Freiheit” (^ie
tnvos kova už savo laisvę),
kurio autorius
Dr. P Kar
velis Po istorinės Įžangos ap
žvelgiamas nepriklausom. Lie
tuvos val-tybės nužengtas ke
lias j laisvės nerėkime eigą,
sovietams kraštą okupavus.
Plačia - nušviečiama padėtis
okupuóí .mé krašte ir lietuvių
tautos siekimas apgauti laisvę
ir nepriklausomybę Paskuti
niame straipsnio skyriuje (Va
karams ret kalinga dvasinė ar
mija) Vakarų tautos Įspėja
mos labiau domėtis ideologi
ne kova su bolševikiniu pašau
liu Milijonai akių pavergtuo
se kraštuose žiūri Į Vakarus
ir stebi, ar Vakarai laikosi
amžiniijų teisių Milijonai žino
nių y Vena viltimi nusikratyti
prigestojo jungo ir susilaukti
Šv Kazimieras Lietuxos Globėjas, gimęs spalio 3 d. laistės: ‘‘Mes nekovojame vi
1458 metais
en tik už save tad ĮaisVąsis
Šįs paveikslas rodo mūsų didįjį Šventąjį, vienintelį Lie pasaulis turėtų mus paremti”.
tuvos Globėją: Kažimiėrą ųĮogelaitį, kuris gimė spalio 3d. ly
giai prieš 5uu metų Dėl to’ šiais metais visas lietuviškas pa
PTryž’us. Prancūzijoje ir
šė ulis anksčiau ar vėliau šį ’taip sVaiblį jubiliejų ‘ minėjo ar jos— kolonijose
praėjo naujo
du? minės
'
sios
konstitucijos
balsavimai.
Sâü i aulo Įietuvai ytin smarkiai minėjo savo Švepląjį
jr radio baiigoĮpis ir suruošdami net dviejų savaičių šv. mi Pagal lą naująją konstitucija
De Gaulle gauna labai
§tjas. Sigitai žįnonių pagerbę Lietuvos Glėbėją'išklausydami gen
plačius
Įgaliojimus, o koloni
misijų pamokslų ir negirdėtai daug prisiartindami prie Die j s su metropolija
sudaro nau
vo Stalo. Šv Kazimieras Tie vienam lietuviui išprašė iš Die ja Prancūzijos kraštų bendruo
vo mąįpnįų sugrįžti prie savo tėvų tikėjimo po 30 ir 40 mė menę.
tų Šiaiš;šv. Kaziįniero jubilėjaus metąis daugybė moterysčių
Balsavimai praėjo su didži
susitvarkė ir Įžėh'gė į katalikiško gyvenlipo vęžes.
ausių tiėn D e Gaulle laimėji
k ūsų Šventasis be abejo turi didelę įtaką ir pas savo mu Už naują konstituciją pa
dangišką’UlobėjTj' Dievo Motiną Mariją, kūną jis taip karštai sišakė 9 % visų balsavusiųjų.
dar gyvus btidaniaš, mylėjo'ir Jos'im’lią -trapi die die Ma Keliuose departamentuose" už
ria e ’ huolat'g edėjo ir kurios jubilėjūs šiais metais irgi šven konstitucija ‘pasisakė net 99%!
čiainas ir i iurde lūo metų nuo Uos apsireiškimo ir ypač mums
Iš kolonijų, tik viena Guinė
lietuviams labai svarbios Šiiuvois sukaktuvės minimos, kai Die pasisakė prieš konstituciją
vò Motina, laikydama Kūdikėli Jėzų ant rankų ir apsipilusi (ir tai 96% prieš), ko pasek
graudžiomis ašaromis prieš 330 mėtų a pširėiškė MettAms pie mėje Hancūziją šitai koloni
menėliams ir vislią lietuvius kvįętė grįžti į katalikų Bažnyčios jai dyiejų mėnesių laike su
preglotsį
teiks nepriklausomybę. Guinė
Dar ką?? iš lietuvių nespėjome pagerbti šiais metais savo nebus daugiau Prancūzijos
dangiško GlWèjqíV. Kazimiero, tai iki šių metų pabaigos jj atstovaujama nei užsieniuose,
pagerbkime ip j^fentielškimė užJkeačiancią Lietuvą. Jis Lietu nei pačioje Afrikoje, ir taip
\ą gelbė.o /įticį
atplūdžio anais laikais, gelbės ir dabar. pat nebegaus daugiau finansi
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nes paramos iš Prancūzijos.
Pagal naująją Prancūzijos
konstituciją,, vyriausybė turi
4 mėnesius laiko sudaryti vi
sus naujus valstybinius orgá*
niamus, kurie bus reikalinga
naujai Įsteigti, sudaryti val
džios pertvarkymą ir 11
Pagal naująją konstituciją,
vyriausybė bus pastovesne, ir
parlamentas negalės versti
v .y; gausybių tiek kartų, kiek
jam patiksią. Parlamentarizmo
režimas, sauvaliaujantis kaip
buvo anksčiau, jau neturės
vietos Prancūzijoje.
Balsavimai parodė kad taip
pat labai susilpnėjo komunis
tų partija kuri savo nariams
liepė balsuoti «prieš». Partijos
turėjo užleisti autoritetą žy
miai gen. De Gaulle asmeny
bei. kuriam prancūzai# patikė
jo ir savo Bis v
ir valstybės
L f imą.
Gen. De Gaule šalininkai,
o ypač generolai SalanirMas
su. spėjama, darys ir toliau
spaudimą, kad Alžyras būtų
Paskelbtas Prancūzų integrali
ne dalimi, kad būtų traktuoja
mas. kaipo tikroji Prancūzi
jos žemė. Pačiame Alžyre už
naują konstituciją balsavo
2 852951 balsas, o prieš tik
94 414 balsai. Taigi atrodo, kad
visi Alžyro gyventojai nori
pasilikti prancūzais.
— Vatikanas. Popiežius Pi
jus XII priimdamas Dujų Pra
monės Kongreso atstojus pa
reiškė pageidavimą kad dujų
Igazo) pramonė pagamintų ne
nuodingas dujas šildymui, de
ginimui ir apšvietimui Jis tą
pageidavimą pareiškė, tikėda
masis. kad nenuodingas d jas
vartojant būtų mažiau nelai
mingų atsitikimų apsinuodi
jant šviečiamomis dujomis, o
taip būtų pašalinta galimybė
savižudysčiij atveju.
ėakoma. kad pramonė jau
galinti tokias dujas pagamin
ti, kurios būtu nenuodingos,
bet tai yra surišta su aųkštes
ne kaina už dujas ir jų ga
mybos Įrengimus. Popiežius
mano, kad tuos klausimus iš
spręsti turėtų su lėšomis pri
sidėti pati valstybė.

— Washington. JAV-bių vals
lybės sekretorius J. F. Dulles
pareiškė spaudai, kad jis tiki
si susitarti su raudonąja Ki
nija dėl konflikto Formozos
sąsiauryje' Jis taip pat pava
dino ‘kvailyste” lą faktą,kad
Čangkaišekas laiko labai di
delę dalį savo ginkluotų pa
jėgų Quęmoy ir Maišų salo
se. Jis taip pat pripažino, kad
Čangkaišekas savomis pajė
gomis negalėsiąs sugritį į Ki
nijos žemyną, jei âraériÉonài nesą įsipareigoję jam to
kiame žygyje padėti. Tokiu
būdu, amerikonai nenori įsi
pareigoti remti savo sąjungi
ninką iki galo, o žiūri kaip
padėti išlaikyti tokią pačią ir
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toliau. Jeigu jiems su Pekinu
pavyktų susiderėti dėl paliau
bų, Čangkaišekas esą galėsią
savo kariuomenę iš tų dviejų
salų atitraukti Palyginus pre
zidento Eisenhowerio nesenai
padarytą pareiškimą Quemoy
ir Matsu salų reikalu, su pas
kutiniuoju Dūlio pasikalbėji
mu spaudai, atrodo, kad kiek
vienas judviejų kalba savo)
viens kito neatsižvelgdamas..;
— Pekinas. Tuo metu, kada
John Foster Dulles kalba apie
susiderėjima, IVao-Tse-Tung
pareiškė, kad raudonoji Kini
ja turi būti pasiruošusi atrem
t.i galimą užpuoliką, kas yra
taikoma amerikonams.

— Taipê. Iš Formozos pra
nešama, kad dabartiniame ki
nų nacionalistų ir kinų komu
nistų susirėmime, yra išmėgi
narni sovietų ir amerikonų nau
jieji ginklai, o ypač kovo lėk
tuvai. Taip Formozos kinai
jau gavo ir išmėgino ameri
konų oro fogetes ‘ Sidewin
der”, kurios seka priešo lėk
tuvą tuo karšto oro taku, ku
rį palieka jo lėktuvo motorai.
Tomis fogetėmis nacionalistų
lakūnai per kelias minutes nu
mušė .10 raudonųjų lėktuvų
“Mig 19”, kurie yra pačios
naujausios laidos.

— Tf'kio praneša, kad ru
sai pradėjo savo atominių
bombų mėginimus, šiaurinio!
poliaus ar Sibiro plotuose. UŽ
registruoti du atominiai sprO
girnai, kurių viena buvo dide
lio, o kita vidutinio galingu
mo. Dešimtis Japonijos metereologijos stočių užregistravo
atmosferos slėgimo svyravi
mą dviejų dešimtųjų milibarų
ribose, kuris tęsėsi nuo 10
iki 3o minučių. Tokie reiški
niai visuomet lydi atominių
bombų sprogimus.
— Lęnkijpje įvyko susiduri
mas tarpe lenkų katalikų ir
komunistų policijos. Krokuvo
je valdžia nugriovė vieną ka
talikų bažnyčią. Tikintieji su
sirinko protestuoti, bet polici
ja minią užpuolį U išvaikė. !
— Roma. Ęieną gandai, kad
popiežius Pius XII vėl esąs
susirgęs žaksėjimo liga, kuria
jau ir anksčiau sirgo.

— Londonas praneša, kad
anglų karo pajėgos bus ati
trauktos iš Jordanijos dar šity
mėnesio bėgyje.
— kakę žadama įvesti že
mės reforma, kad būtų galimą
pašalinti skurdas ir neturtas,,
— (E) Žuvies pramonės eks
perimentinis konstrukcijos biį>
ras įsteigtas Klaipėdoje. Tarp
kitko, biurui pavesta standafr
dizuoti Baltijos jūroje naudok
jamųs žvejybos įrankius.

Saprativna fâalAliodami

Skatindami lakuoti az Kazimiera cAmbrozeviciu
Lietuvos nacionalinė i
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Įėjęs į miesto krautuvę, pas
tebi didelius kiekius degtinės,
vyno ir žuvies konservų. Jų
galima gauti visada ir bet ko
kiais kiekiais. Tačiau, ir ne
gaunant kokiu nors būtiniau
sių prekių, galima rasti išei
tį. Tai laisvoji rinka Passpe
kuliantus galima gauti viską.
Jie važinėja į Karaliaučių. Ry
gą ir kitus stambesnius mies
tus. superka ten prekes, par
veža Į Lietuvą ir parduoda
bent dvigubomis kainomis. Pi
pirų ir laurų lapelių parsiga
benti spekuliantai vyksta net
į Kaukazą. Yra ir silkių spe
kuliantų Kur nors pajūryje
jie superka silkes po 1,50 rb.
žt ir parvežę parduoda po 3
rublius už štuką.
Iš Lietuvos t k. veža obuo
lius Į Karaliaučių, nes ten jie
žymiai brangesni. Iš Leningra
do j Marijampolę atvyksta ki
aulienos ir grūdų užpirkėjai.
Marijampolėje yra vieninte
lė duonos kepykla todėl gy
ventojai yra priversti pirkti
jos gaminius, kokie jie bebū
tų, kad ir blogiausios kokybės,
nes šiaip visai neturėtų duo
nos. Duona blogos kokybės,
perdaug rūgšti, drėgna ir nuo
jos jau nevienas susirgo skil
vio ligomis. Šių metij pavasa
rj kepykla sugedo ir duonos
tiekimas užtrūko Buvo pas
kelbta kad miestą aprūpins
Vilkaviškio kepykla, tačiau ji

viena nepajėgė aprūpinti ,du
miestus ir Marijampolėje nu
sitiesė eilės prie duonos
Praėjusiais metais, tą die
ną kai į Marijampolę turėjo
atvykti Kanados lietuvių de
legacija, Basanavičiaus aikš
tėję eilėse prie žibalo stove
jo apie 300 žmonių. Mat mies
tas nepajėgia gyventojus pil
nai aprūpinti elektra. Milicija
pasidarbavo iki prakaito, kad
draugai iš už jūrų marių ne
pamatytų toki vaizdą.
Eilės visur Eilės prie kino
bilietų, eilės prie svaro cu
kraus. eilės pasų skyriuje, prie
registracijos kur visą rajoną
aptarnauja vienas žmogus, dir
bdamas tuo reikalu dvi valau
das per dieną išskyrus šešta
dienį ir sekmadienį; eilės ai
goms atsiimti ir' t t Žmonės
nervu oti, pikti, ne i kękanuy
bės bet vėl eina, stoja eilėse
ir laukia Ir tokie reiškiniui
būna 13 metų po karo Gyven
tojus gelbsti tik ūkiškai ap
skaičiuotas, apgalvotas gy\ enimo būdas Kiekvienas sten
giasi pavasarį pasisodinti bul
vių daržovių, nusišerti kiau
lę Visas laisvalaikis praeina
rūpinantis tais reikalais.
Kartais krautuvėse ir bazė
se užsiguli prekės, kurias ma
žai kas perka Tada tarp gy
ventojų paleidžiami gandai,
kad bus pinigu reforma iriTau
tuvės bematant ištuštėja Toks
reiškinys buvo praėjusią va
sarą.

Kokios dabar kainos Lietuvoje (rinkoje ir krautuvėm)

Atvykęs neseniai į Vakarus marijampolietis suteikė to
kias žinias apie kainas Lietuvoje šių metų gegužės mėn. Pa
žymėtina, kad maisto produktų kainos rinkoje jau žemesnės
kaip krautuvės, kas matytis iš sekančios lentelės:

Prekių *
pa v?'T imas

Kiekis

Kaina rin
koje rubl.

Kaina krautu
tuvėje rubl.

1,40 1 .
Duona juoda
kg.
2,20
Duona balta
,,
1,
9- Cukrus
,,
8,Lašiniai
„
28 - 30,32.- 34,Kiauliena
,,
15,- 18,18,- 21.14Veršiena
,,
’4,27,Sviestąs A
„
22.- 24,18,Augaliniai taukai „
Dešra, pigiausia
„
. 16,4,Miežinės kruopos „
3Manų kruopos
,,
4.-5,5, 6.Kiauliniai taukai ,,
25,28.- 30.Pienas
litras
2,-,
2.20
Grietinė
kg.
12.- 13,14,Kiaušin ai
10 št
7,- 8,8,- 9,Laurų lapeliai 5 lapai
2,Pipirai
15-20 gr.
3,Cinamonas
100 gr.
5,80,- .
Kakao
kg.
18.Apelsinų kg. (gaunami tik didesn. miestuose)
4(1,Pupelių kava
kg.
14.Bazilikos
„
Degtinė pigiausia 0,5Ht.
27,- .
Degtinė naminė (pas privačius asmenis) 0,5 lit. 14.14,Vynas pigiausias 0,5 lit.
12,-17Silkės
kg privačiai 10-12,130,Šokoladas
kg.
50 kg.
Rugiai
90-140,Kviečiai
90-140,-"
n
•iki 140,Miežiai
H
•
10 11,Kiaulės gyvo svorio kg

Darbiniai batai, brezentas su gum. padais
išeiginiai batai, paprasti
,
Išeiginiai batai, geresni
Paprastas kostiumas, medvilnės,
Pusvilnonis kostiumas
Vįlnonis kostiumas
Angliškos medžiagos kostiumas
Lietpaltis paprastas
V asarinis paltas (imp. iš Ryt. Vokietijos)
Žieminis paltas
apie
Vasarinis švarkas (labai sunku gauti)
Vasarinės kelnės ( „
„
„J
Vyriški baltiniai (šilkiniai)
Vyriška skrybėlė (sunku gauti)
Odinės pirštinės (.
,, )
Moteriška suknelė (pigiausia)
Dviratis, vyriškas
apie

100.130,200 300,600,800-1200,1500-1700.2500-3j(s0,380.
1.500,10i)i),250-300,1t0 200,100 6'0 100,50-70,180-200,7oO,-

d.

«RE J GINĘS LAISVES
KOMITETAS»

Balys Sruoga

Ilgą, ilgą pradalgėlį
Pievoj išvarysiu.
Baltus, baltus dobilėliu;
Kaip skinte išskinsiu...
Sužvangės žvangiau neg varpas
Dalgė plieno kieto,
Ir atneš sesutė pievon
Juostą pažadėtą.,.

Ne tokią, kokia dabinas ..
Šienpjoviai kas rytą,
Raudonmargę, šilkaruožę,
Iš gijų nupintą.
Man sesulė pažilėjo
Iš radastų juostą.
Mėnesieną krupu ingą
Lūkesio ataustą.
Man atneš sesulė laukti
Vandenėlio šalto,
To, kur geria raitos gulbės,
jkUtį stonus saugo.

Susijnoti’i žalią juostą,
Pabučiuosiu sesę —
Ot, guldysiu dobilėlius
Ta p, kaip pusnį baltą.

V

Dievo Tarnai Šėtono Tarnyboje
— Komunistai Amerikoje įsikverbi tarp protestantų dvasininkų.
— Pas katalikus daugiau įlenda tarp pasauliečių — Kinijos
komunistai liepia palikti protestantizmą mirti sava mirtimi,
«Amerika, kuriai atstovauja
Ben Hecht, Walter Winchell,
“prezidento patarėjai ir Hcry
woodo viešpačiai, jau nėra

Amerika, kurią reiškė Mark
Twąin. Walt Whitman, Emer
son, James ir Amerikos kons
titucijos kūrėjai. Galipasidary

Dviratis, moteriškas
Radijo aparatas. 3 bangų, pigiausias
Televizijos aparatas
„
Foto aparatas “Zorkij,,
Laikrodis rankinis, ‘ Pobieda,, vyr. '
„
„
“Zvėzda., mpt. į
Motociklas “Minsk,, pigiausias
Motociklas “lž„
I engvas automobilis “Moskvič,, g*
“Pobieda,,
„
„
“Volga,,

. New Yorke yra centras susi
organizavusio komiteto, vardu
«Religinės laisvės komitetas»
(Religious Freedom Commit
tee.) Tas komitetas siekia
padaryti Kongresui įtakos
kad panaikintų veikimą ko
misijos antiamerikinei veiklai
tirti.
Atstovų Rūmų komisija ant!
amerikinei veiklai tirti ir se
nato vidaus saugumo komisija
yra įstaigos kurios parūpina
slaptos ir autentiškos informa
cijos apie komunistų veiklą
Amerikoje. Suprantam, jos
yra labai komunistų nemėgs
tamos.
Minėtas “Religinės laisvės
komitetas" veikia kaip tik
prieš tas komisijas. Religinės
laisvės komitetas nėra komu
nistinės veiklos fronte Tačiau
jis dirba labai artimai su
“Emergency Civil Committee ‘
,— viena iš dviejų šimtų orga
mzacijų. kurios remia pastan
gas įkurti Washingtone sovie
tinę diktatūrą.
Tragedija — sako Tėvas
Ginder — kad tame komitete
yra41 protestantų dvasininkai
ar rabinai (nurodo daugelį
pavardžių).

METODISTAI TARP
KOMUNISTŲ

o Katalikų Bažnyčią griauti.

Kitų prekių kilnos.

spalio :>

ti ir širdis, kaip veidas ir gai
sas, kurie vis daugiau ir dau
giau panašėja į pasaulinio ko
munizmo veidą ir politinį šio
aizmą Ypačiai nuo antrojo pa
saulinio karo, kada įvairiuose
departamentuos® (kaip ir An
glijoje) plačiai atsivėrė durys
tarptautinių sąmokslų agen
tam".
Tai anglo žurnalisto Duoglas
Reed žodžiai, paskelbti jo kny
goję «From Smoke to Smothe». Buvo keista juos skaityt
netolimoje praeityje 1952. Sun
ku buvo patikėti jo tvirtini
mam kad komunistų veikėjai
taip būtų įsifliltravę Amerikos
aukštose įstaigose. Sunku pa
tikėti nes žmogus nenori,
kad tai būtų tiesa
Panašaus nustebimo ir noro
netikėti kyla dabar, kai Tėvas
Ginder laikraštyje «Our Sun
day Visitor» iš naujo prašneka
apie komunizmo įsifiltravimą tarp tų asmenų, kurie yra
skirti Dievo tarnybai, tarp pro
testantų dvasininkų. Bet jis
prašneka faktais.

Ką pasakoja neseniai iš ten atvykęs j
Vakarus marijampolietis

(tąsa)

m

„ 650,„ 750,1200,500,340,r 5oo,2500,6000,25900,.30000,60000,-

Tai nėra vienintelis faktas.
Kongreso komisijoje liudijo
Herbet Philbrick, kad
«protestantų dvasininkų var
dų yra komunistų rėmėjų są
rašuose daugiau nei bet kurios
kitos profesijos.
Komunistų rėmėjų sąraše
nurodė 2W9 pavardes meto
distų dvasininkų. Aišku, dauge
lis jų ten patekę per naivu
mą, be jokios piktos valios.
(pabaiga 3 pusi.)
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Pasaulio Lietuviu Bendruomenės Sei
mas pagyvins liątuvisi.aja veidą
(E) Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimas, įvykęs
New Yorke rugpjūčio 28 - 30
dienomis, susilaukė atgarsio
visose lietuvių kolonijose Eu
ropoje, Amerikoje ir Austra
lijoje. Tai pirmas kartas po
karo, kad iš visų trijų žemy
nų suvažiavo bendruomenių
atstovai arba paskyrė savo de
legatus į tokį seimą.
Nors seimą rengiant bū
ta skirtingų nuomonių apie jo
uždavinius ir galimumus, vis
dėlto tas įvykis pasirodė reikš
minga pakopa į viso pasaulio
lietuvių bendruomenių tarpu
savį bendradarbiavimą ir vei
kimą, ypač lietuvybės ;išlai
kymo požiūriu. .
;
Pažymėtina, kad seimas iš(pabaiga iš 2 pusi.)

Dėmesys kreipiamas ne į
vienus metodistus "National
Committe oi Churche». kuris
kalba 37 mil protestantų var
du. turi savo priekyje dr Al
win T. Dahlberg kurio vardas
buvo susietas su daugeliu ko
mųnistinių reikalų.
Šitas komitetas taip pat uo
liai stengiasi pasisakyti prieš
Kongreso komisiją aatiameri
kinei veiklai tirti.
Toliau autorius kelia aikš
tėa ir kitų liudininkų par.ouy
mus.
KATALIKAI

PASAULIEČIAI

Joseph Zack Kornfeder bu
vęs komunistas. Kongreso ko
misijai kalbėjo taip pat apie
protestantų dvasininkų veiklą
komunistų tarpe. Jo vertinimu,
komunistų partijoje esą 60
protestantų dvasininkų, slaptų
.i ariu. LChiO artimai susijusiu
su komunistinės marinos vei
kimu. 30( O 4(‘00 sekėjų.
Tas pats Kornfeder tvirtino,
katalikų tarpe infiltracija vyk
doma ’daugiausia taip pašau
liečiu»
Manning Johnsan. buvęs ko
munistas, komisijai liudijo, kad
taktikos sumetimais komunis
tai siekė
infiltruoti prokomunistinių
profesorių į seminarijas kad
jie ten neutralizuotu antiko
munistines nuotaikas ir pusi
sakymus. LEISKITE JIEM MIRTI
NATŪRALIA

Prieš kelis mėnesius iš ko
munistinės Kinijos — tvirtina
toliau Tėvas Ginder - atėjo
j laisvąjį pasaulį "Slaptos di
rektyvos kaip sugriausi baž
nyčią.’ Tose direktyvose vie
nas iš paskutinių punktu taip
nurodo komunistu veikėjam:
“Kiekvienas draugas kuris
turi vadovaujamą vietą, turi
radikaliai suprasti, kad Katali
kų Bažnyčia vergiškai tarnau
dama kapitalizmui, turi būti
absoliučiai sugriauta ir sunai
kinta x ai c,ėl protestantizmo,
tai - kadangi jis \adovaūjasi koegzistencijos id* ja, —
leiskite jam mirti natūralia
mirtimi...»
O ligi tai nu iks. t y ligi jis
pats mirs, tegul jo daugelis
veikėjų dar pasitarnauja ko
monizmo propagandai. Tegul
rašosi peticijas prieš atomi
nius bandymus, i egul kėliau
ja «kultūrinio bend radi rbiavi
mo» megzti su Maskva egul
dalyvauja "taikos kongresuo
se , kurie priima rezoliucijas.
Maskvos redaguo as ’egul
-'.aro propagandą ir už viršų
j u konferenciją “
Vis tai yra Maskvai nau
dinga.
(Garb)

judino daugelį įvairių kraštų
lietuvių kolonijų ir organiza
einiai ir idėjiniai. Galima ma
nyti, kad Pasaulio l ietuvių
Bendruomenės Seimas pagyvi
no ir ateityje dar labiau pa
gyvins lietuviškąją veiklą.
į Seimą* atidarė prel. Balkūhas pirmininkas Organizacinio
komiteto, to komiteto, kuris
ilgu metu ir kruopščiu pasiruošiamuoju darbu įgaVno tą
•planą įvykdyti Po to seniau
sias iš dalyvaujančiųjų, J Ba
Čiūnas pirmininkavo iki tol,
kol buvo išrinktas seimo pre
Tzidiumas su V. Sidzikausku
priešakyje.
Seimą žodžiu ir raštu pas
veikino eilė lietuvių ir ameri
kiečių asmenų ir institucijų,
jų tarpe New Yorko burmis
tras kai kurie JA kongreso
atstovai ir kt. Sveikino VLIKo
p kas Dr. A Trimakas, Vasa
rio 16 dienos akto signatarai
ir kt
įvairiuose parengimuose sei
mo metu pasakyta daug kal
bų V,.IKo p kas Dr A Tri
makas t k pabrėžė, kad Lie
tuvoi laisvinimo byloje viso
pasaulio lietuvių bendradar
biavimas yra būtinas, ypač kai
b e n d ravi mas - yk s ta o r ga n i z u o
tai Tad ir susitvirtinusi "a sau
lio Lietuviu Bendruomenė ga
lės būti veiksmingesnė ’ ietuvos laisvinimo aikminkė. Lie
tuvis atstovas Vašingt ne. J.
Kajeckas, savo kalboje t.k. pa
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J. Augustaitytė Vaičiūnienė
reiškė:
«sSusirinkome čia laisvai nė
kieno neįsukomi ir negrąsoKazimiero Vardas
mi, kaip tai įprasta šių dienų
pavergtoje Lietuvoje. Meilė
Tu žaidei su vaikais ir su seniais kalbėjais,
bočių kraštui mus subarė Di
Ir jaunas buvai
dėlė susirinkusių dalis, bent
O debesys slinko, tau prašant, pavėjui,
vienerius metus, buvome lie
tuvių tautas pamintų teisių,
Plaukė upėmis būriniai gražūs laivai.
jos skriaudos ir jos pažemini
mo gyvieji liudininkai Tad ir
Vežė gintarą gelsvą ir kvepiantį vašką —
liudykime pasauliui. Tai mū
Altoriams žvakes ...
sų garbinga pareiga Nes. jei
Tu mylėjai ir girių gauruotąją mešką,
gu Lietuves išsivadavimo iš
Ir bažnyčias puikias.
namų nevalios valanda užsi
tęstų, didžiuma mūsų liudyti
■ Žibuoklės pavasariais puošdavo kalną ir klonį,
tokios progos vargiai besu
lauksime. Tad. išnaudokime
Putojo Vilnelės vanduo,
progą. iudykime apie lietu
! O rudenį krisdavo lapai geltoni —
vių tautos tikrąją valią kuri
Tavęs neužgavo ruduo.
nėra Kremliaus atstovaujama
valia Tad. rikiuokimės. t y.
Tau vasaros slinko su tulpėms, dri geliais.
organizu i’.imės ir p anuoki
Su rūpesčiais ėjo didžiais . .
me, kol dar nevėlu Susiorga
nizavę,išsikalbėję atsigaivinę
Išvaikščiojai visą šalelę keliais ir takeliais,
dvasia. - pasiryžkime ir paPapuošęs ją žygių darbais pama dž ais
sišvęskime Demonstruodami,
liudydami ir darbo aparatą
Nebuvo Tau miesto mielesnio už Vilnių,
sėkmingai užsukdami, jūs at
Kur ilsis karalių ir genčių kapai.
liksite savo šventąją pareygą
Čia buvo išgerta ir taurė ik pilnio,
ir piliksite ateities kartoms
Valdovu
čia ir šventuoju tapai.
žymę, kad skriaudžiamos tau
tos aisvės sutemų metu bu
vote geri j.'S užimt ėja i ir liu
! aip gintaras išmestas B Rijos jūros į kiautą —
dytojai. Uždavinys kilnus, bet
Kazim cto vardas gražus..
ne vienintelis. Lygiai prieš 23
Jam žvaigždės po kojomis krenta . . .
metus' gilios erudicijos pro-fe
Ir saulė išlieja, puikiausius dažus.
sorius M Romeris. pareiškė:
Išeivių lietuviu masės jš’aiVv
mas yra vienas didžiausių mū
sų tautos darbų viena didžiau
šių Lietuvos problemų ir nuo
jos išsprendimu parvnia Lie
tuvos l.kinins Tai buvo l.< s- vis nppažino tremties Gvve- tualėjo ji nepalyginamai rim
vės meto diagnozas. Jis pada i an» momento akivaizdoje t.<> tesnė. Tų problemų yra ir dau
rytas tada kai laisvasis lietu- ji problema dar labiau euak- giau.
ALTos pirmininkas L. Šimu
tis prisiminė Pirmojo Pasauli
ni<> Lietuvių kongresą, kuris
I9c5 metais buvo sušauktas
Kaune Anuomet prie Nežino
mojo kareivio kapo buvo duo
ta priesaika visur ir kur tifc
reikės ginti lietuves laisvę
Dabartyje tas uždavinys pūsi
darė svarbesni’ negu bet kada
Seimas priėmė naująją PlB
konstituciją kuri padės ben
(.ruomenei tiksliau organizuo
lis ir veikli.
PLB vyriausiojo centro būs
tinę dabar bus Toronte, Kana
doje, nes i 1.3 centro valdys
bon išrinkti torontiškiai: K
Grigaitis. J Matulionis J. K a
likauskas, V. Meilus, Dr. J.
Sunga la.
Seimo metu buvo pask.-Ibta
ir įteikia Kultūros premija T Oi
dolerių kuri teko Lietuvių l-n
ciklopedijos redakcijos kolek
tyvui Premi.ms mecenatas: 0hio uietuvių gydytojų uraugi
ja Premija paskiria už reikš
raingiausią įnašą i lietuvių kul
tūrą 1957 53 metais
Seimas nutarė pasveikinti
VLlKą, Lietuvos diplomatus,
ALTą ir padėkoti už sveikini
mus kurių buvo gauta apie
2.0. Seimas sveikino lietuvius
pavergtajame krašte ir užsie
nio lietuvius
Iš Seimo Organizacinio ko
miteto patiektų duomenų lie
tuvių įvairiuose kraštuose esą
ma apytikriai:
Argentinoje .
36<t(i
Australijoje
1o.(C0
Austrijoje
119
Belgijoje ir
Olandijoje
150
Brazilijoje
50 ( oO
D. Britanijoje
13 000
Danijoje
114
Čilėje
37
Italijoje
182
JAV (pagal ot’icialinę statis
tika 249.825, o lietuvių kilmės
spėjama esant arti 1 milijono).
Kanadoje
20 000 Į
Kolumbijoje
247 į
Prancūzijoje
1 200 ’
Švedijo e
iõo:x
Šveicarijoje
5o
Urugvajuj
6(00
Vtnecueloje
i.LOO
(pabaiga 4 pusi)
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COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrazevičius
PARA DEPUTADO ESTADUAL. RUA CAMÉ, 1U52.

CEDULOS!

K. Ambrozevičiaus eedulų
galima gauti visose lietuvių
verslo, prekybos ir pramonės
įstaigose. Gedulas dalinti ga
lima iki pat rinkimų, ir per
paskutines tris dienas, kada
triukšmingoji propaganda sus
tabdoma Cedulos dalinamos
ir rinkimų dieną Spalio 3 čio
ji bus nedarbo diena Todėl
prašome visus tautiečius pasi
imti eedulų ir prie balsavimo
vietų dalinti jas rinkikams.
Dideliais kiekiais eedulų ga
Įima gauti pas patj kandidatą
K. Ambrozevičių, Rua Gamė,
K’52, Mokoje prie Av. Paes
de Barros; pas Motiejų Žvir
blį. Rua Salomôes. 132 - Bom
Retiro, ir «Mūsų Lietuvos»
spaustuvėje, V Zelinoje.
Mūsų kolonijos garbės
reikalas pravesti savo kandi
datą į deputatus.

suteikia dvasinės paguodos
Taip pat mirė Povilas Jur
gila, 13 metų berniukas Jo
tėvas yra lietuvis, o motina
kariokė. Berniuką išauklėjo
buvo gražiai: dalyvavo kat.
skautų organizacijoje, buvo
uolus vietos «Ateities» M. Org
narys. Uoliai dalyvavo taut,
šokių pamokose; jau buvo gra
žiai išmokęs šv. Kazimiero
brolio rolę šv. Kazimiero mi
nėjimui skirtame vaidinime
Deja. Dievas lėmė kitaip susir
gęs negalėjo dalyvauti dramos
pastatyme Nieko nepadėjo vi
sos tėvų ir daktarų pastangos.
Laikė ligos porą kartu prie
mė šv. Komuniją. Tikimės,
kad dabar, jau šv. Kazimiero
draugystėje, džiaugiasi amži
nąja dangaus laime. Ilsėkis
ramybėje, gerasis Pauliau o
Jums mieli jo tėvai, linkime
su krikščioniška kantrybe pa
kelti -sunkų bandymą, netekus
mylimo sūnaus !

Ar žinai kad. . Panamerikos kelias kurs/ prasideda Aliaskoje ir eina iki Argentinos,
turi 3) 276 kilometrus ilgumo Kelias jungia visus rytų šone besirandančių kraštų sostines
Kelio statyba buvo pradėta 19j3 metais dabar jau at ikta daugiau kaip 95 nuošimčių darbo
Didžiausios pasaulio skulptūros yra Amerikos keturių prezidentų paminkle, kurs
randasi Pietinėje Dakotoje. Paminkle yra iškaltos tik galvos Jei proporcingai dydžiui būtų
padaryta viso žmogaus figūra, tai ji turėtų 148 aukščio Atstumas tarp Wašingtono kaktos ir
smakro sudaro 20 metrų Skulptūras granite iškalė Gutzon Borglun
Mokslininkai tvirtina, k ;d per paskutinius 2.000 metų išnyko 106 gyvių rūšys išnykę
laike 158 metų. Paukščio Dodo, kurį matome paveiksle išnykimas turi savo įdomią istoriją.
Jurininkai šimtais žudė ši p aukštį Marisijo salose Indijos vandenyse. 1860 jo giminė jau buvo
išnykusi. Prieš nedaug laiko net mokslininkai abejojo ar jis iš viso kada nors yra gyvenęs.

įvairios Žinios is
Lietuvos
— (E) Ir Lietuvos «užsienio
reik, ministeris» Gaška išvy
ko į New Yorką. dalyvauti
Jungtinių Tautų rudens sesijo
je. Nuvyko pirma į Maskvą ir
iš ten su visa sovietų delega
cija išskrido į Ameriką.

—- Gražiai praėjo medžio
sodinimo šventė Rio de Janei
re Paminėtina, kad vienos
Rio de Janeiro kolegijos šv.
Žinios is Rio de
—- (E) Per parą pagamins
Ritos da Cassia mokiniai bra
2i).OOo
poru batų? Vilniaus ra
Janeiro
zilukai labai sutartinai kario
d
i
jas
rugsėjo
8 d pranešė iš
kiškų gyvumu, pagiedojo Lie
Šiaulių,
kad
praplėtus
«Elnio»
Mirtis aplankė Rio de
tu vos himną ir atvykusį į odos ir avalynes fabriką,
per
šventę Lietuvos minister] p
Janeiro lietuvius
dr. Friką Meierį pasitiko t; is parą būsią pagaminta apie
Paskutinių laiku mirties an kart «valio» Lietuvai ir minis 20.000 porų batų. Baigus staiy
gelas nuskynė net dvi gyvy teriui Po to su Lietuvos vėlia bos darbus,. Šiaulių fabrikas
bės mažoje Rio de Janeiro va pražygiavo pro diplomatų prilygsiąs stambiausiems ša
lietuvių kolonijoje.
tribūną. 1 abai daug pasišven lies (supraski Sovietų Sąjun
Mirė Adolfina Pakštaitienė, timo parodė p Antonija Sau- gos) tos rūšies fabrikams.
kun. J. Janilionio giminaitė, rusaitienė L K.M. Draugijos
palikdama sūnų Petrą. Velio pirmininkė, - plė Marlenė Ce
— (E) Jezno keramikos dir
nė nepagarsėjo kolonijoje sa paitytė ir - plė Sonė Dutkaitė, btuvė be namų apy okos ga
vo visuomenine veikla, bet mokindami vaikučius P Vyt. minių (puodų ir kt) pradėjo
dėl savo gerumo, nuoširdaus Petronis, kaip visada parodė gaminti ir koklius.
vaišingumo buvo tautiečių mė savo kilnią lietuviška širdį
giama; tai parodė nemažas apdovanodamas vaikučius šal
— (E) Aldona KareČkaitė būrys susirinkusiųjų į jos lai dainiais.
Europos čempionė Vandens
dotuves. Gėlėmis liko apipil
sporto Europos- pirmenybėse
tas ir vainikais apklotas jos
— Rio de Janeiro «'teities* Budapešte ši lietuvaitė šuoliu
kapas Pažymėtina, kad aa. taut
liet, šokii; grupę Duque į vandenį pralenkė visas kitas
Adolfina mirė pilnoje sąmonė de Caxias
klebonas pakvietė varžoves (ruses, švedes. an
je, Jėzaus varną tardama. Teil atvykti suvaidinti
«Baltosios gles, vokietes ir kt) - Lietu
sis Viešpaties ramybėj 1 O jos lelijos riterį» ir pašokti
taut, vos sportininkai iki šiol jau
sūnui Petrui ir giminaičiui g. šokius.
yra išsikovoję Europos čem
kun. J. Janilioniui te Dievas
pionų medalius krepšinio, mi
irklavimo ir bokso var
— Rio de Janeiro T'et. ko’o klinio,
žybose.
nija labai apgailestauja kad
(pabaiga iš 3 pusi)
žada išvykti į USA p. inžinie
— (E) Respublikinės kaimo
rius Jonas Abraitis Labai pa
Vokietijoje
6 750
raitelių
pirmenybės įvyko Tau
siges maža lietuviu kolonija
netekusi šio ramaus, darbš ragėje. Varžybose visas kliū
N. Zelandijoje
240
taus
ir tylaus kultūrininko ne tis be baudos taškų įveikė Sto
Žinoma tai ne pilni skai
tekusi
, Jo pagamintos dekorą niškių tarybinio ūkio jojikas
čiai Kai dėl Vokietijos lietu
cijos
šv
Kazimiero vaidinimui
vių čia paduodamo skaičiaus,
Algirdas Dumbliauskas su žir
visiemslabai
patiko.
tai į jį įeina tik tie. kurie pri
gu «Širme», Katyčių tar. ūkio
klauso PL Bendruomenei. O ir
jojikas
Pranas Čerpytis su
—- Poniai Ofelijai Tudre bu
kitų kraštų skaičiai ne visi
tiksliai nusako, kiek juose ti vo padaryta operacija Ačiū žirgu «Mo-icíi», ir šešiolikme
krai gyvena lietuvių. Tačiau, Dievui pavyko gerai ir ligo tis arklininko sūnus Eduardas
žymi lietuvių tautos dalis gy nė jau grįžo į namus.
Razma su žirgu “Ereliu’’. Per
vena už Lietuvos sienų.
geriausiai pasirodė
— Nesenai savo metines sirungime
Seimo metu įvyko didžiulis
Čerpytis
1
8'0 metrrj lygioje
lietuvių koncertas 3 000 vietų gimimo sukaktuves šventė p. distancijoje startavo 19 jojikų.
salėje ne visi norintieji gale Pranas Ziezis. Visa kolonija Pirmą vietą laimėjo «Nemuno“
jo sutilpti. Taib pat seimo me jį mėgsta dėl jo smagaus bū
tu buvo suruoštos dailės ir do. Ilgiausių metų ir geriau valstybinio žirgyno jojikas
spaudos parodos, kuriose bū sios sveikatos gerajam musų Juozas Bardauskas su žirgu
«Audra». Ant a vieta teko to
tautiečiui patriotui!
ta daug lankytojų
paties žirgyno jojikui Lukoše
vičiui su žirgu «Žęfiru». tre
čia Kėdainių «Rytų aušros»
kolūkio
jojikui ^’ačiutai su
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
žirgu «Stirna» Kitose varžybo
se geriausiai pasirodė jojikai
Radio Programos ’
Antanas Kubilius, Ed. Razma
Iš Radio Nove de Julbo, kiekvieną sekmadienį nuo
ir kt
18.00 ligi 1.8:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, ko!
jį rems susipratę lietuviai.
— Kartais klaidingai pažy
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
mima, kad Rio de Janeiro esą
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
pie 330 liet šeimų. Atrodo,
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P Ragažins
kad iš viso lietuviu Rio tegy
ko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo,
vena kokie trys“ šimtai.
Kari okas.

— (E) 60 premjerų būsią
naujame sezone Lietuvos tea
truose. Jų tarpe propagandi
nė Gudaičio-Gudavičiaus pje
sė “is buržuazijos valdymo
metų’, pavadinta «Nematoma
sis ginklas» Grušo pjesė «Ve
dybų sukaktis», I'imkevičiaus
«Vandens lelija». Sajos drama'
iš kolūkinio gyvenimo ir kt

Jiems metams. Dabar tie pla
nai jau nebetinka, nes paskel
bus Maskvoje naujuosius pla
nūs teks ir Lietuvos ūkiui de
rintis prie jų Kas buvo supla
nuota iki šiemet, kitiems sep
tyniems metams jau nebetiks,
reiks vėl iš naujo planuoti.
Būdamas ankštai pririštas prie
Maskvos ūkinės sistemos Lie
tuvos ūkis negali vystytis taip,
kaip Lietuvai tiktų, o turi de
rintis prie to, kas tinka Sovie
tų Sąjungai - Keistai atrodo,
kad Lieuvos darbo žmonės
dabar vėl yra varinėjami į
mitingus pareikšti savo ‘pri
tarimą“ naujiems, būsimiems
visasąjinginiams ūkio pla
nams (Tanų dar niekas neži
no, bet pritarimus rankioja
jau iš anksto .. .

— (E) Prie 7 valandų darbo
dienos perėjo Šiaulių nieno
kombinato sviesto ir sūrio ce
cho gamybininkai Iškitu Šiau
liti įmonių tik apie dviračių
fabriką buvo pranešta, kad
kai kurie jo skyriai perėję
prie 7 valandų darbo dienos.
— (E) Kauno «Elektros» fa
brikas pradėjo gaminti elekvariklius įmonė permetus iš
leisianti 10.000 elektros vari
klių.
— (E^ ~rie Klaipėdos celių
linzės fabriko įrengta nauja
prieplauka pagilintas Kuršiu
marių vanduo, kad galėtu pri
plaukti ir stambesni laivai.

— (E) Kauno ‘ Drobės“ fa
brike kai kurie darbo proce
sai pradėti atlikti automatiš
kai, praneša Vilniaus r dijas
rugsėjo 9 d. Automatizacija
esą plečiama ir “Kauno Audi
niuosė“, Inž. Kasperavičius,
modernizavęs kai kuriuos dar
bo procesus, rašąs dabar di
sertaciją tekstilės gamybos
automatizacijos temomis.

— (Ė) Vėl keičiami ūkio
planai Numatytoji sušaukti vi
sasą - junginės kp ck sesija,
kaip žinoma, t k svarstys, ti
kriau sakant paskelbs naujojo TIK LAUKINIS LAIKRAŠČIŲ
septynmečio ūkio planą. Kai
Lietuvoje įsisteigė naujoji Liau
NESKAITO.
dies ūkio taryba, ji ėmėsi su
darinėti planus sekantiems ke

DISSE O GOVERNADOR:
Muito obrigado. Sr Felmanas pelą luta corajosa e ho
nesta em favor dos estrangeiros que desejam a cidadania !
O brasileiro pela metade não nos convém nem con
vém ao eštranp-p’T” ’

BRASILEIRO

NATURALIZADO!

A 3 de Outubro, você terá oportunidade de confirmar
se deseja ser um brasileiro com todos os direitos.
Vote pela conquista desses direitos, .naqueles que
por eles vem lutando:
ARNOLDO

FELMANAS

CASTILHO

CABRAL

Para Deputado Federal

Para Deputado Estadual

Gedulas: R. Cons. Crupiniano, 20 - 8.° And. - Teis.: 35-5424,34-0870
-»»
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MlSIf LIETUVA
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Pantu KI i n i c a

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis Į sandėlį.

Dantų

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe- i
cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

«e<e> ««ruawrv«» «ar», «um «q»«

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos plati®
tojų galima g a u 1i
nusipirkti naujausių betMviš
kų knygų, malda knygių bei
laikraščių.

■•t

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
—

Av. Sapopemba 18-A

- LAPOS lietuviams prune ,
šame, kad Lapos lietuviai g.&
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen

Vila Celeste

te Alvares 137.
i

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtu lietuviškojo- gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk jojipranešdamas visas naujienai
iš savo apylinkės, miesto ar
interior©.

LIETUVIŠKOS 'MUZIKOS VALANDA.

RADIO COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.
ŠEŠTADIENIAIS
1. LIETUVA ir LIETUVIAI:

«Mūsų Popiečiai — nuo 13,30 iki 13,40
Aktualijos — nuo 13,40 iki 13,45.
2. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS

.

a

nuo 13,45 iki 14,15.

PRANAS & ČIA. LTDA, •

|

Manevras em

3. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,15 iki 14,30.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su plokštelėmis.'
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

|

Vadovauja «TĖVYNES GARSAI» Kolektyvas.

SÊDE: Rua México,» 98 - 9.o - sala 904 — Done: 52-0229
'„Endereço Telegráfico: «CÀ BI U N A »
Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município do
Nanque - Estado de Minas Gerais
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■Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei. darbo įrankių [g
krautuvė tiktai pas
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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus».
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektriirius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t t.
PRACA SAO JOSE DOS CAM^CS 1 - Y. ZELINA
SÃO PAUL© - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.“ 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

L I N D O Y. A

LTDA,

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

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51 2223
Caixa Postai 3967

—

SÃO P A LjL O

Didėt s pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbų
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
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IRMÃOS BAUŽYS
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José Carnpos, 8 S / 2 - V. Zelina - S. Paulo
. -...........Telefone
.. .... ..... 63-6OO5_______

__
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Ois^at/na Junta Comercial
Escritas Fiscais
z
Escritas Comerciais

Į
j

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Recueriirentos
Rtílancos
Alvarás i>versus
Seizures de Fogo e
Seguros de acidentes
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HORÁRIO das S às 19 horas.
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Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente
Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokę,ūmui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybę ir kains

6
LIETUVOS NACIONALIN

žio linų kon MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO
išleistus apie i
lininių audinį'
kloję veikia
audimo staklé^^WHW
tas bus taip pat ir audinių
matavimas. Numatoma, kad ši
Įmonė bus viena labiausiai
automatizuotų tekstilės įmoni'j
Lietuvoje.

SUGRĮŽO KLEBONAS

AV

ZELINA.

706

—

CAIXA

— KERMOŠIUS JAU BAI
GIASI.
DAR VEIKS ŠIOS
SAVAITĖS
ŠEŠTADIENĮ IR
SEKMADIENĮ.
VISI
KVIE
ČIAMI Į KERMOŠIŲ
ATVYKTI, MALONIAI PRA
LEISTI LAIKĄ. LAIMĖTI VER
TINGŲ PREMIJŲ |R PADĖTI
IŠMOKĖTI KLEBONIJOS S1A
TYBOS SKOLĄ.

KERMCŠIAUS PAJAMOS
Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį pasitaisius orui ke~mngiuje buvo labai gyvas ju
dėjimas Žmonių buvo atsilan
kę labai gausiai Nemaža bu
vo avtykusių iš kitųvilu. Žmo
nes kalbėjosi vaišinosi gyrė
lietuviškus blynus, bandė sa
vo laimę ir 11.
Bendros pajamos abieju híp
nų 25 609.00 kruzeirų Daugiau
šia pajamų turėjo medukų ha
rakas antroj vietoj baras, tre
čioje šiaudelių
PASIRODYMAS SVETI
MIESIEMS

Mokytojo dienos prog, mii
su tautiniu šokių šokėjai yra
pakviesti Ibirapueros gimnazi
jos programoje Praėjusi -sek
madienj Įvyko tautinių šokių
repeticija. Dalyvavo daug šo
kėjų iš visu vilų. Reikia džiau
gtis. kad jaunimas netingi lie
tuvos vardą garsinti Repeti

POSTAL,

371

—

SÃO PAULO

— (E) Į Lietuvos. Latvijos ir
Estijos kultūroų skyrių ir vie
šų bibliotekų vedėjų semina
ra Tartu mieste (EstijojeI iš
Lietuvos buvo nuvykusi 59 as
menų delegacija. Konferenci
jos tema: Kaip turi dirbti «kul
tūrklubai», kad jie režimui at
neštų kuo daugiau propagan
dinės naudos.

cijoms vadovauja nenuilstan
tis tautinių šokių mokytojas
J. Guiga.

—. neužmirškite, kad šį
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIE
NĮ YRA PASKUTINĖS KER
MOŠIAUS DIENOS. NEP7ALE SKITE PROGOS ’ASIŽ'-'O
NETI IR PATALKINTI IŠMO
KĖTI KLEBONIJOS STATYBOS SKOLAS.

Paskutinė Tautinių Š k:ų
Repeti c ja

Bus šį sekmadieni 3 vai.
p. p. šv Juoz po mokykloje.
Visi šokėjai prašomi atvykti
ir nevėluoti. Ypač svarbu, ka i
laiku susirinktų malūno šokė
jai. nes vienam neatvykus,
negalima dalyti repeticijos.
MOKINIŲ IŠVYKA
3 spalio lietuviškos moky
klos mokiniai vyksta praleis
ti dieną Į pajūrį. Vykstantie
ji turi rink’is 7 vai išklausy
ti šv Mišias Po mišių specia
liu autobusu bus vikstama i
«Praia Grande». Lankantieji
lietuviškas pamokas už išvy
ka nieko nemoka, jei kaitų
nori vykti tėvai turi užsirašy
ti ir apsimokėti kelionę. Kar
tu su mokiniais vyks mokyto
jai.

— Praėjusį šeštadieni Įvyko
Albino Kasperavičiaus ir Nnir

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia
atlieka vj«us teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu
bylų vedimas, inventanjų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

1 d. Spalio laivu «\ytand» sugrįžo du mėnesiu Amerikeje viešėjęs kun. Klebonas Pijus Ragažinskas. Kleboną į san
tos sutikti buvo nuv\kę: K? n A. Arminas, kun Šeškevičius
ir Kavolis seselės Mat celina ir Leonida p. p. raviloniai.. p.
n Popeliai p. p. Čiuvinskai. p Maželis, p. Vaikšnoras ir p.
Naruševičius. Šį sekmadienį po, pietų įvykif klebono sutiktu
vės.
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— Praėjusį šeštadieni ligo
ninėje mirė sulaukęs tik a*
tuonių metų amžiaus Saldūnai
tės ir Machado sūnus Andriu
kas Liko nuliūdę tėvai bro
liai ir artimieji, ^ventos Mi
šios už jo siela bus laikomas
8 vai. šį penktadieni Vila Zelinos Bažnyčioje.

— (E) Vilniaus baldai Maskvai ir Leningradu]
v j),
niaus Ąžuolo» baldų fabrikas
gaminąs aukščiausios klasės
baldus, kurie pardavinėjami
Maskvoje ir Leningrade. Da
bar baliai gaminami sroviniu
būdu. Dirbiniai faneruojami
si lėtiniais klijais nidrau i-

s tis.

— (E) Antanas Vaitkus pra
lenkė ir Maskvos konstrukto
rius Jis Šiaulių dviračių fa
brike sukūrė tokią detalių
chromavimo automatizacijos
sistemą, kokią nepajėgė išs
pręsti nė Maskvos gamyklų
konstruktoriai. Jo sukonstruuotas automatas padeda išleis
ti gražesnės išvaizdos, anks
tesnės kokybės dviračius. Da
bar Vaitkaus konstrukcija jau
įgyvendinama ir Lvovo. Sver
dlovsko ir kituose fabrikuose.
— (E) Nepilnametės mergai
tės dirba naktinėse pamaino
se Tai paaiškėjo iš Vilniaus
radijo pranešimo rugsėjo 4 d.
Ką tik baigę abiturientai ku
riems pagal naująją tvarką
neleido tiesiai stoti j universi
teta, turi eiti j fabriką. Jiems
nedaromos jokios išimtys. Ne
pilnamečiai berniukai ir mer
gaitės įjungti j metalo apdirbi
mo if kitokius fabrikus ir pri
versti dirbti net naktinėse pa
mainose lygu suaugusiems
— (E) Besistatantis Panevė

Brasileiro
Naturalizado
.
T.. *
-

•
Raštinė:
R Senador Feijó 131 - 10 ° and conj. 101 - Tel. 35 00*2

Não permita que algem di
ga que o naturalizado não se
interèssa pelos seus proprios
direitos Prove isto através do
seu voto elegendo ARNOLDO
FEL MANAS, que simboliza es
se movimento.
.

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima Įsteigti lietuviška
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, I iet S ga
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą
su lietuviška valgykla ir bufetu Sąlygos labai geros su
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

;

i
I

— (E) Popieriaus ir medžio
apdirbimo pramonės' valdyba
paskelbė konkursą geriausių
baldų projektams
i remijos
nuo 15 40.imu rublių. Be to,
bus skatinamųjų premijų po
1 (KO rublių Būdinga konkur
so sąlyga: Baldai turi būti pri
taikyti mažam et važiniam bu
tui.
— (E) 90 milijonų rublių sta
tybinių medžiagų įmonių stei
gimei paskyrusi Vilniaus vy
riausybė, kaip praneša Vil
niaus radijas. Lėšos bus pa
naudotos naujoms įmonėms
steigti ir esamoms plėsti. Klai
pėdoje
pradedamas
statyti
stambus silikatinių dirbinių
kombinatas, kuris kasmet ga
minsiąs 45 milijonus plytų ir
kitų statybinių medžiagų. Nau
jos įmonės plytoms ir drena
žo vamdžiams gaminti stato
mos Kuršėnuose ir Tauragėje
Naujos statybinių medžiagų
įmonės numatytos be to. Šven
čionėliu<>se Kalvarijoje Vil
niaus. Klaipėdos r ranevėzi >
apylinkėse Varėnos, loaavo i
ir kituose rajonuse Nuo ‘lS5>
-1955 metų Lietuvosstatvbinių
medžiagų pramokei išvystyti
būsią sunaudota 58) milijonų
rubliu.
‘
f

— Kiekvienas kurs balsuo
ja, 3 spalio balsuoja už lietu
vių kolonijos kandidatą Kaži
mierą Ambrozevičių.
PAIEŠKOJIMAS

Pare Senador
CaST.LHO CABRAL
PARA

DEPUTADO E-1TADŲAL

j.

GEDULAS: Rua Cons. Crispiniano, 20 - 8.° andai
Telefones: 34 0870, 3L1848. 35-5424 e 32-9754 (SKEi Bp

TAUTIEČIAI!
p:

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 2 >0,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur,
mandagus patarnavimas tik tai

greitas įteikimas,

ANTANO OAlVILCNIO

Manufatura de «Botões Estrela»

GEROS ŽINIOS -■

Rua Prof Gustavo P. de Andrade. 116. caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina Tel. (recados): 63-1917, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, didebais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų irlietsargiams dalių
•- „
y

JAU GALITE PADĖT! SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
r'V

♦ Skubiai išsiunčiame a >rangą. maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
♦ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
♦ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą Oro
paštu 2 3 savaitės'
- -• *
• Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtinta pakvitavima
• Visi persiuntiaio mokesčiai ir muitas apmoka-mi čia
Gavėjas nieko neturi mokėti
.V*
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
/ arba pasiunėiame naują.
-••• '
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe Bened de Camargo. 69^ Penha
Al. BoguslausKas, R. F Ant. de Guadalupe, 14. V Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

niais pr

Gonęalves Ronilha jungtu v s.
Moterystę palaimino kun. J.
Šeškevičius Jungtuvių metu
giedojo bendruos enės choras.
Liūdininkais buvo p p. Kirmė
lai x Vestuvių vaišės Įvyko
gimnazijos salėje
dalyvavo
apie 4qo žmonių -Ubinas ap
mokėjo lėliu b rakui pačią
gražiausią, lėlę ŠĮ sekmadienį
kas nors turės progos šią
dovaną laimėti.
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— (E) Ties Nida atrado se
ną pinigą kilograminio svorio
Pil. Jančys. netoli .Nidos be
kabdamas rūsį, atrado ketur
kampi žalvarinį gabalą su
penkiais a spaudais
Uaiškin
ta. kad tai senas švedų pini
gas iš 1 85 metų Jis sveria
1 35 kg Įdomi seniena perduo
ta Klaipėdos kraštotyros muziejui.

EJCKITDS2I© CO^TAEIL

NAfCIMENTO
Irmãos Nascimento
REG. C R.C. SP. Nro 1.484

!

Atlieka firmų atiUaiymus, perleidimus, komercines,
ir indu-trialines anyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kiro« rnšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S, Paulo

Bronius Juozapavičius paieš
ko brolio Stasio Juozapavi
čiaus sūnaus Mykolo, arba se
šerį Veroniką Juozapavičiūtę
Gilienę-Šeikienę. Iš Lietuvos
išvykę 1925 m. São Pauly gy
veno nuo I939 m Jie patys
arba apie juos žinantieji pra
šom kreiptis į < M. L* Redakciją
SIUNTINIAI I LIETUVĄ IR
RUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir va
gariniams rūbams (yra pavyz
tdžiai). Vaistai, maistas, skal: biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
r-»ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garao
tuotas.
Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama
< oro paštu.i*
KreiptisL.Magdalena VinkS.. naitienė - rua Barão do Pi
.;.rai, 65. Vilą, Zelina.
Larškams - caixa postai 371,
-•» São Paulo -

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIU8
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
"• (prasideda iš A v Zelina, 599’

