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— Argentinos vidaus pcliti
nė padėtis nusistovėjo Karino
menė esama vyriausybe, atro
do yra patenkinta Vyriausy
bę daugumoje sudaro nuosai
kūs ir didelio patyrimo vyrai
Po ilgų netikrumo dienų kraš
tas yra išsiilgęs tvarkos ir
darbo.

- Brazilijos kavos kontra
banda yra labai išsivysčiusi.
Vyriausybė neįstengia kontra
bandistų kontroliuoti Kava
užsienin vežama sunkveži
miais ir laivais Neseniai vie
nas laivas pakrovęs Santos
uoste penkis tūkstančius mai
šų. vos tūkstantį nuvežė į
Porto Alegre Kiti jūrose bu
vo perkrauti į užsienin plau
kiančius laivus. Brazilija pa
jūrio turi septynis tūkstančius
kilometrų Todėl ir sukontro
liavimas yra labai sunkus.
— Amerikos doleris šios
savaitės viduryje buvo paki
lęs ligi 151 kruzeiro.
— Brazilijos atstovai vėl ’a
riasi su Fundo Monetário In
ternacional vadovybe skolos
ir paskolos reikalais.

— Šiomis dienomis São Pau
lo gubernatorius Carvalho
Pinto paskelbs savo išdirbtus
darbo planus įvairiose srityse.

1959 M.

LIEPOS MEN.

— JULHO 11 D

P. VIKTORĄ GERALDĄ ŠALTENĮ ir p. ELENĄ BUITVYDAITĘ, sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina
ir linki labai laimingo ir darnaus gyvenimo.
JUREVIČIŲ ŠEIMA
Parque das Nações

Ženevos Konferencija susirinks liepos 13 d.
Kaip jau yra žinoma, tru
kusi 6 savaites užsienio rei
kalų ministerių konferencija,
birželio jnėn. 30 d. buvo per
traukta.
Konferencija nutrūko dėlto
kad nepavyko susitarti nė pa
čiu mažiausiu klausimu - del
Berlyno miesto statuso padė
ties, jau nekalbant apie to
kias neišspręstas problemas,
kaip Vokietijos apjungimas,
taikos sutąrtis, Europos sau
gumas ir kt
Maskva iš pat pradžių ne
norėjo, kad konferencija pa
vyktų, nes Kruščiovas jau se
nai siekia ne užsienio reika
lų ministerių, bet «viršūnių»
konferencijos. Kai Vakarų
valstybės mažai terodė noro
tokiai konferencijai, Maskva
pereitą rudenį sugalvojo triu
ką: Berlyno' ultimatumą. Jei
per pusę metų tiki gegužės
27 d ) nebūsią susitarta sovie
tai Berlyno klausymą «tvar
kysiu» savarankiškai, tikslu
vakariečių kariuomenę iš Ber
lyno «išprašyti». Vakarai pa
reiškė, kad jie tokiomis sąly
gomis ’š viso negali vesti de
rybų, tuo labiau, kad jų po
zicija Berlyne yra teisėta ir
nepriklauso nuo sovietinio pri
pažinimo ar nepripažnimo.
Maskva pamačiusi, kad Ši

—

tuo keliu negalima prieiti
prie «viršūnių», konferencijos
turėjo pasitenkinti paprasta
užsienio reikalų- ministerių
konferencija. Bet Kruščiovas
jau iš anksto davė suprasti,
kad «tikrųjų susitarimų* gali
ma laukti tik iš viršūnių kon
ferencijos Į visus Vakarų pa
siūlymus ir nuolaidas KrušLabai nuoširdžiai esame dėkingi visiems giminėms,
čiovo delegatas Gromiko vis
Klebonui. Liet. Kat Moterų Draugijai, Maldos Apaštala
tarė «niet» Ir konferencija iš
vimo Draugijai, draugams, pažįstamiems, kurie mus atsiskirstė nieko nenutarus
I jautė I ūdesio valandoje musų brangiai ir neužmiršta
Liepos m. 13 d vėl grįš
mai senelei
Ženevon ministerial Vilčių su
A.-fA. AGNIETEI AŠKINIENEI
sitarti nėra jokių. Tai aiškiai
matyti iš šiomis dienomis Kruš
mirus liepos m. 3 d 1959 m Taip pat labai dėkojam vi
čiovo pareiškimų Jis nesutik
siems dalyvavusiems ‘aidotuvėse ir septintos dienos mi
siąs su ilgesniu vakariečių
šiose. Visiems tariame nuoširdų ačiū
pasilikimu Berlyne Sutiktų
KAZYS ir ALGIRDAS B AUŽIAI ir ŠEIMOS
sujungti Vokietiją, jei būt pa
daryta komunistiniais pagrin
dais, kitaip tariant jei būt vi
sa Vokietija atiduota Kiemliui
Atrodo, kad susirinkusios
PACE IK a\
konferencijos bus tik vienas
labai smulkus klausimas - va
Visiems mums pareiškusiems nuoširdžios užuojau
kariečių pasilikimas periyne.
tos liūdesio valandoje del mirusios
Visi kiti klausimai palikti atei
Ą..tA AGNIETĖS ĄŠKįNIENĘS,
čiai spręsti Kadangi nebuvo
prieita prie Vokietijos bendrų
ir taip pat ją ligoje lankiusiems, dalyvavusiems laidotu
problemų dar mažiau būtų
vėse ir septintos dienos šv. mišiose, nuoširdžiai dėko
buvę įma-noma įeiti i kalbą
jame
visiems giminėms ir pažįstamiems
del Pabaltijo ir satelitų liki
Šia
proga pranešam ir kviečiam, kas galėsite atsi
mo
lankyti į trisdešimtos dienos mišias, rugpiūčio m. 3 d.,
7 vai. Vila Zelinoje.
ANELĖ IR JUOZAS BAUŽIAI
Ypač su dideliu susidomėjimu
laukiama žemės reformos, ag
serys, Marija ir Janina, Pa kaip anksčiau, bet vis dar
rikultūros p.įkėlimo planų.
bradės rajone.
daug žmonių suvažiuoją. Ta
čiau kalbėtojas save ramino:
PAVERGTOJE LIETUVOJE
— Jau trečioji mergaičių «Negrįžtamai praėjo stebuklų
partija
iš Lietuvos į Kazachs ir tamsių prietarų metai».
— Pagerbė reabilituota g-e
taną.
Vilniaus
radijas bi želio
nerolą F-utną. bet nuslėpė jo
lo
d
pranešė,
kad tą dieną
—- Pirmieji Lietuvos gyven
nužudymo aplinkybes Vil
iš
Vilniaus
į
Kazachstaną
iš

tojai
Lietuvoje gyvenę Dzūki
niaus -Tiesa» 140 numeryje
(birželio 18 d) įsidėjo gene vežta trečioji mergaičių par jos krašte, dėstė Vilniaus ra
rolo Putnos atvaizdą ir straips tija, viso apie 150 mergaičių. dijas birželio 22 d. Tai esą
n į «Susitikimas su Vytauto Išvyko «nuolatiniam darbui», išaiškinta senovės iškaseno
Putnos žmona ir sūnumi» Jie taigi ne sezoniniams darbams, mis.
buvo apsilankę Vilniuje ir pa bet pastoviam apgyvendini
— Lietuvos žemės ūkio pa
šakoję apie generolo Putaos mui viena jų radijo bendra
ir jo šeimos karjerą bei išgy darbiui pareiškusi: «Aš su rodą liepos mėnesį atidaroma
veninius. Putna yra kilęs iš tūkstančiais merginų noriu Kaune Ąžuolyne.
Molėtų valse Anksti dalyva vykti ten, kur šaukia parti
vęs revoliucinėje veikloje ir ja». Pažymėtina, kad išveža
— Vilniuje įvyko Pabaltijo
pasižymėjęs jau pilietiniame mos mergaitės Kazachstane architektūrinių paminklų ap
kare Paskiau padarė didelę bus «įdarbinamos» toli gražu saugos ir restauravimo meto
karjerą, užimdamas vadovau ne savose profesijose, bet dinė konferencija. Perskaityta
jančias vietas kariuomenės dažnai visai svetimose.
apie 18 mokslinių pranešimų.
daliniuose ar būdamas kari
niu atachė (Japonijoje, Suo
— Mokslines ekspedicijas
— Nepataria veržtis į aukš
mijoje. Vokietijoje. Anglijo tuosius mokslus. Vilniuje įvy Išsiuntė į įvairias vietoves
je) Pažymėtina kad Putnie- ko abiturijentų vakaras. į ku Mokslų akademija įvairiems
nė savo pasikalbėjime su «Tie rį atvyko ir švietimo ministe augalams rinkti ir tirti. Me
sog» bendradarbiu nė vienu žo ris Gedvilas Jis patarė nesi džiaga bus panaudota ruošia
džiu nep įsiminė, kokiomis ap veržti į aukštąsias mokyklas, mam 6 tomų veikalui «Lietu
vos flora».
lenkybėmis gen. Putna buvo o eiti dirbti gamyboje
nužudytas Stalino režimo. Be
je, ir ji pati, Putnienė, dabar
— Lietuvos paviljonas visą
— Šiluvos atlaidai vis dar
į Lietuvą yra atvykusi su sū gausiai lankomi, kaip aiškėjo sąjunginėje parodoje Mhskvo
numi iš Novosibirsko, vadina iš Vilniaus radijo pranešimo je, šiemet esąs praplėstas. Ži
si iš trėmimų vietovės. Put birželio 23 d Atlaidai įvyksta noma, visa pateikta propagan
nos brolis Konstantinas gyve vis rugsėjo mėn. Ners dabar diniu požiūriu, prabrėžiant
nąs Molėtų rajone, o dvi se- lankytojų esą kiek mažiau, «laimėjimus». Knygų skyriuje
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XII METAI

NAUJAS SVARBUS IŠRADI
MAS - PRIETAISAS VAIRUO
TI RAKETAS

Amerika yra užplanavusi
1961 metais raketoje pasiųsti
į tarpplanetines erdves žmo
gų Iš daugelio savanorių yra
atrinkti septyni vyrai, kurie
dabar treniruojami, mokomi
ir ruošiami lekioti tarpplane
tinėse erdvėse.
įsi septyni nori būti pir
muoju. kuris iškils į tarppla
netines erdves, bet tas užda
vinys teks tiktai vienam, ku
ris apie tai sužinos tiktai tą
dieną prieš išlėkimą j erdves.
Projektuojama ne iškart
žmogų mesti į tarpplanetines
erdves. Pirma jis būsiąs iškel
tas į 25 mylių augštį, po to į
dar didesnį augštį irtadabus
paleistas satelitu aplink žę
mę. su tuo apskaičiavimu, kad
jis aplink žemę aplėktų du — tris kartus ir nusileis
tų. Po to jau būtų lekiamą
toliau
gal į Mėnulį Marsą.
Bet svarbiausias dalykas
kaip nusileisti. Dabar yra aiš
ku, kad pakilti nesudarys pro
blemos, nes prie dabartinio
raketų leidimo būdo, kada
greitėjimas išvystomas iš la
bai mažo palaipsniui žmo
gus startą atlaikys Daug di
desnė problema, kaip saugiai
nusileisti.
Kol kas smulkmenos neskel
biamos. bet bendrai yra pra
nešta kad Amerikos moksli
ninkai yra išradę raketoms
vairuoti prietaisą, kuriuo, kaip
spėjama, ir turės naudotis
žmogus, paleistas į tarpplane
tines erdves. Juo bus naudo
jamasi ir nusileisti iš erdvių.
esanti išstatyta pirmoji lietu
viškoji knyga ir. žinoma, da
barties leidiniai. Pereitais me
tais buvę išleista 1.828 kny
gos, bendru 11 6 mil. egz. tirą
žu. bet nepažymėta, kad į tą
skaičių įeina ir masiniais tirą
žais leidžiama literatūriniai
menkaverčiai propagandiniai
leidiniai. Buvę leidžiama 60
žurnalų 6 5 mil egz tiražu ir
125 laikraščiai metiniu 199 mil.
tiražu Respublikoje esą 3.000
bibliotekų, kurių knygų fon
das siekiąs 12,2 mil.. egz. Vei
kią 660 kinų. Ketvirtoje Lię
tuvos paviljono salėje esą ro!
doma lietuvių liaudies kūry
ba, tautiniai audiniai, kerami
ka, gintaro ir odos dirbiniai,
medžio raižiniai, tautiniai mu
zikos instrumentai ir kt.

— Lietuvos artistų grupė iš
vyko į Kazachstaną, vadovau
jant art. E. Juškevičiui. Tai
«estradinių artistų» grupė, bu
akrobatais ir žongleriais.
— Lietuvių liaudies dailės
paroda bus suruošta Varšuvo
je. - Rugpiūčio mėnesį iš T en
kijos į Vilnių bus atvežta J.
Mateikos kūrinių paroda.

VISI I LIETUVIU IŠEIVIU DIENOS MINĖJIMĄ š. m. liepos m. 19 d.
■----— 15 vai. Vila Zelinos Gimnazijos sal ėj e 1 - ;
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Kaip Atrodo Vilnius ir Lietuva

NEUŽMIRŠTAMA

Prieš kurį laiką atvykusi iš Lenkijos į Australiją lietuvaitė
mielai sutiko pasidalinti savo įspūdžiais ir atsakė į eilę klau
simų. via talpinsime pluoštą jos papasakotų pergyvenimų

Eilėraštis iš Lietuvos Uršulei Gaulienei

— Kada paskutiniu laiku
buvote Lietuvoje ir kokie įs
pūdžiai.
— Lietuvoje paskutinį kar
tą buvau 1957 m. liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiais.
Buvau nuvykusi Vilniaus kraš
ian aplankyti savo giminių.
Teko buvoti ir Vilniuje Pats
Vilnius iš pirmo žvilgsnio at
rodo švarus miestas Kas ke
liolika žingsnių gatvėse yra
dėžutės popiergaliams ir šiukš
lėms sumesti. Gatvių daug as
faltuotų. Mieste kursuoja au
tobusai. Tramvajų nėra. Gat
vių pavadinimai kaikur lietu
viški ir rusiški, o kaikur tik
lietuviški. Kaikur pavadini
mai yra skirtingi. Pvz rusiš
kai užrašyta Stalino prospek
tas, o ta pati gatvė lietuviš
kai vadinama Gedimino gat
ve. Vokiečių gatvės vietoje
padaryta aikštė Per karą su
griautų namų vietoje įruoš
tos aikštės ir gėlynai, o ku
rie namai buvo tik apgriauti,
tie dabar atstatyti ir pataisy
ti. Lukiškio aikštėje pasodin
ta daugybė gėlių su Lenino

paminklu viduryje. Žodžiu Vii
niaus vaizdas daro jaukų įs
pūdį Tai, žinoma, gal pirmo
je vietoje dėl to, kad Vilnius
skaitosi turistų miestas ir čia
atvažiuoja daug turistų ir ke
liautojų iš įvairių sovietų užimtų kraštų ir kartais iš už
sienio, kaip tai iš Kanados
lietuvių delegacija ir pana
šios.
Vilniaus katedra paversta
dailės muzėjumi Kryžiai ir
šventųjų statulos nuimtos. Vi
duje kaikurie šventųjų paveiks'ai palubėje palikti kaip
meno kūriniai. Buvę katedros
požemiuose karstai išnešti į
šv Petro ir Povilo bažnyčią,
kuri dabar skaitosi Vilniaus
katedra Vilniuje viso veikia
tik 8 bažnyčios. Aušros Var
tai tebėra kaip buvę Pamal
dos vyksta. Aušros Vartų gat
velėje žmonės suklaupę mel
džiasi kaip ir anksčiau Baž
nyčiose teko matyti daug be
simeldžiančių žmonių
Miesto gatvėse matosi ne
maža kariškių. Kas liečia kai
bų klausimą Vilniaus mieste,

TILVYTIS BARA RAŠYTOJUS ir POETUS
(Elta) Lietuvos rašytojai nie
kaip negali kompartijai įtik
ti. Partijos «prižiūrėtojai» ke
dena tai vienus, tai kitus ir
daro priekaištus, kad nepa
kankamai savo kūryboje pa
liečia ir įvertina «šių dienų
tarybinius laimėjimus».
bavaitraštyje Literatūra ir
menas» (19 nr ) T Tilvytis ry
šium su trečiuoju visasąjun
giniu rašytojų suvažiavimu pa
rašė «kai kurias mintis ir pas
tabas».
Prisimindamas buvusio Lie
tuvos rašytojų suvažiavimo
diskusijas kritikuoja, kad iš
kalbėjusiųjų niekas nesigili
no į klausimą «kodėl, pvz.,
mūsų geriausiose paskutinių
jų metų knygose vaizduoja
ma tik praeitis? , Ar nekelia
rūpesčio tas faktas, kad mū
sų lyrikai atsisako visuomeni
nės minties dargi temos, kad
rašytojai pasišalino iš kovos
su religiniais prietarais lau
ko?»

Girdi, niekas taip nekerši
jąs rašytojui kaip «abejingu
mas ir šaltumas».
Kritikuoja Tilvytis ir vertė
jus ypač verčiančius lietuvių
kūrinius į rusų kalbą Jie ne
paisą «netik kalbos atspalvių
ir stiliaus, bet ir elementoriausių eiliavimo dėsnių iš
kraipo siužetą iki pusės trum
pindami, o kartais ir prirašy
dami savo kūrinius. Tilvytis
dar pastebi, kad per mažai
lietuvių literatūros kūrinių
leidžiama rusų kalba: «Žemai
tės. kuria netik žavisi, bet ste
bisi milijoninis skaitytojas,
tėra išleistas vienatimis. Ne
pilnai težinomi Vienuolis. Si
monaitytė, dar mažiau Lazdy
nų Pelėda, Vaižgantas Krėvė
ir daug kitų praeities klasi
kų». Ir pastarųjų metų litera
tūros kūrinių mažai rsą per
teikiama
visasąjunginiams
skaitytojams.

Nuosavybė naujoje santvarkoje
Naujoji visuomenės santvar nių Tautų Maitinimo r Žem
ka reikalauja naujos dvasios dirbystės Komisija (F*Oj rem
ir pagrindinių reformų, ūki damosi savo ilgamečiais tyri
nių bei socialinio gyvenimo mais, neseniai paskelbė: prie
formų Jų ypatingai reikalin dabartinės žemdirbystės ir
ga dabartinė privačios nuosa technikos aukštumos galima
vybės forma neatliekanti sa suteikti' viso pasaulio tautų
vo paskirties.
žmonėms tikrai žmonišką pra
gyvenimo lygį. Panašus daly
...Visiems savo vaikams
kas aiškėja ir iš i£57 m Uru
guajaus Katalikų Socialinės
Tai labai gerai išreiškė vie savaitės paskelbtos anketos
nas paprastas žmogelis:
daviniu Užtektų net 10% ar
— Dievas Tėvas sutvėrė pa ba dešimtos dalies pajamų
šaulį visiems savo vaikams. turtingai gyvenančių Monte
Kodėl kiti tad turi alkti?!
video miesto žmonių, sudaran
Ištikrųjų. Dievas sutvėrė že Čių vieną trečdalį visų pyven
mę su visomis jos gerybėmis tojų, pakėlimui į normalų pra
tarnauti visų žino n ų išlaiky gyvenimo lygį kito neturtin
mui. \ įsiems davė teisę gy gai gyvenančio trečdalio mon
venti ir išlaikyti savo gyvy tevidiečių!
bę Todėl pagrindinė žemiš
k ųjų gerybių paskirtis yra tar
Pačia prigimtimi duota
nauti visų žmonių iš
laikymui. Jos tad ir turi
Taigi vieni turi perdaug ki
būti paskirstytos tarp visų ti permažai Dabartinis priva
žmonių pagal teisingumą ir čia nuosavybe tų gerybių pas
kirstymas yra neteisingas. Rei
meilę.
, Jų žemėje yra pakankamai, kia jas kitaip pertvarkyti.
kad užtektų visiems. Jungti
Tačiau tuo mes vis J nenei

Pasilgęs aš lūšnų klajoju
Po miesto triukšmingas gatves.
Pastigau aš brolių artojų..
Kas mane prie jųjų nuves?

Paliko ten motina, tėvas,
Sesutės dainelė graudi.
Smūtke'is. tas tylusis Dievas...
Ten viskas, ko čia nerandi
Ir mylima mano ten liko.
Ir vysta jurginų žiedai...
Nebnupins ji iš jųjų vainiko.
Klajūne, tu ja praradai

Sutemus vis laukiu palangėj.
Vis laukiu kasdieną čia jos.
Tą vakarą liūdną ir brangų
Širdis vis per amžius nešios.

išmintas takelis vingiuoja
Ir baigias miškely toli.
Vaidenasi pietos ir gojai
Gražiausiojoj n t no šaly.

tai ryškiai pavaizduos mano
patirtas nuotykis Vilniuje, les
kojau Cvirkos gatvės. Priė
jau prie kiosko ir paklausiau
minėtos gatvės lietuviškai
Man atsakė rusiškai Reiškia
suprato, bet atsakė rusiškai.
Paėjusi toliau vėl paklausiau
dvi gatve einančias mergai
tes lenkiškai, ar aš teisingai
einu Cvirkos gatves link. |
lenkišką paklausimą atsakė
lietuviškai. Pasiteiravus tos
pačios gatvės senutės lietu
viškai. gavau lenkišką atsa
kymą Kada priėjusi prie vie
no skersgatvio pasiteiravau
tenai stovinti milicininką lie
tuviškai, jis man rusiškai pa
rodė čia pat esančią mano
ieškomą gatvę Eidama Cvir
kos gatve tikrai galvojau ko
kia gi kalba ištikrųjų Vilniu
je reikia kalbėli.
Teko pastebėti autobuse,
kad lietuviškai tarpusavyje
kalbą akmenys bilieto prašo
rusiškai Man susidarė įspū
dis, kad lietuviai per mažai
rūpinasi savo sostinėje kalbė
ti lietuviškai Krautuvės Vil

niuje atrodo gražiai. Nuėjau
į vieną ir paprašiau lietuviš
kai saldainių. Paklausė ar aš
kalbu rusiškai, bet saldainių
davė Kitoje krautuvėje už
klausiau lietuviškai, man irgi
atsakė lietuv škai Krautuvė
sė užrašai lietuvių ir rusų kai
bomis. Pačioje Vilniaus stoty
je lietuviškai negalėjau susi
kalbėti net tik rusiškai. Ben
drai miesto gatvėse daugiau
girdėti rusų kalba. Toliau se
ka lenkų ir lietuvių kalbos.
Lietuvių skaičius Vilniuje pa
daugėja mokslo metu, kada
suvažiuoja iš krašto daug be
simokančio lietuviško jauni
mo. Vilniuje taip pat matosi
nemažai žydų. Žmonių nuotai
ka tokia, kad atrodo vienas
kito bijosi ir nepasitiki Vil
niaus mieste kursuojančių au
tobusų šoferiai daugumoje ru
s ai.
— Ar teko matyti, kaip at
rodo lietuviškas kaimas šian
dien?
— Taip. Teko būti ir važiu©
ti. Visame krašte kolūkiai.
Daugiausia keli kaimai sujung

giame privačios nuosavybės
reisės Privačios nuosavybės
teisė yra įgimta moralinė ga
lia turėti ir kaip savo dispo
nuoti kai kurias gerybes. Pri
vati nuosavybė gyvenimo ti
krovėje yra būtinai reikalin
ga dėl įvairių priežasčių. Tik
kai kurias jų paminėsiu.
Pirmiausia ji yra būtina są
lyga ir garantija išlaikymui
žmogaus asmens kilnumo. Kas
neturi nuosavybės, tas yra
priverstas gyventi tiesioginė
je priklausomybėje nuo kitų.
Tik priv nuosavybė įgalina
ūkinę nepriklausomybę, išlais
vindama nuo gyvenimo iš ki
to malonės.
Ji reikalinga savo ir šei
mos išlaikymui bei palaiky
mui tvarkos ir ramybės tarp
žmonių. Kur viskas bendra,
ten amžini nesutikimai ir bar
niai. Bendras turtas visai ar
bent mažai branginamas Taip
pat privati nuosavybė yra di
delis akstinas asmeniško Inte
reso ir privačios naudos, to
dėl ir gamybos didėjimo. Dėl
pralieto prakaito ir įdėtų pa
gerinimo pastangų žemė bei
daiktai tampa tartum kokia

asmeniška žmogaus dalimi.
Užtat privati nuosavybė yra paties Dievo duota su gimi
mu žmogui teisė. Ši prigimto
ji teisė yra ankstyvesnė, pir
mesnė už visus nuostatus ir
nuosavybės įstatymus Ja Die
vas apdraudė Dekalogo 7 ir
10 įsakymu: Nevok! Negeisk
nei vieno daikto, kuris yra
tavo artimo!
Aukščiau gyvybė ir darbas
Tačiau prigimtinė nuosavy
bės teisė nėra neribota ar
aukščiausia Už ją aukščiau
stovi teisė gyventi ir teisė į
darbą
Teisė gyventi, gyvy
bę išlaikyti yra pirminė kiek
vieno žmogaus teisė. Ji yra
pati aukščiausia ir labiausiai
nepažeistina šventa prigimto
ji žmogaus teisė Todėl visi
turi teisę į valgį gėrimą, rū
bus, butą ir visą, kas reika
linga žmogiškam pragyveni
mui pagal to žmogaus ir lai
ko sąlygas.
Užtat kraštutiniais atvejais,
dideliame būtinume, tai yra,
kai gręsia gyvybei rimtas pa

ti į vieną kolūkį ir pavadin
ta kokiu nors vardu. Šeimos
turi 30 arų žemės, kurioje ga
Ii pasisodinti daržovių, bul
vių ir pan. Leidžiama laikyti
vieną karvę ir vieną kiaulę.
Arklio ir vežimo laikyti ne
leidžiama. Kur pastatyti nau
ji trobesiai, tie atrodo neblo
gai Tuo tarpu kaimuose sto
vintieji susenę ir sulindę į že
mę. Man teko važinėti tik Vii
niaus krašte, kitose Lietuvos
vietovėse nebuvau. Šeimai
duotas 30 arų sklypelis nebū
tinai yra prie namų. Kartais
tas sklypelis yra kitur. Žiū
rint kur paskiria. Teko aplan
kyti Trakus. Pilis ežero salo
je tuo metu buvo restauruo
jama. Dirbo daug darbininkų.
Kaip mieste, taip ir kaime
žmonės turi, pasakyčiau, dvi
sielas — vieną sau ir vieną
viešąją Tiek trumpai galė
čiau pasakyti apie žmon ų
nuotaikas Lietuvoje.
— Kaip patekote iš Lietu
vos į Lenkiją?
— Gimusi ir augusi Vilniaus
krašte turėjau Lenkijos pilie
tybę, nors visur rašiausi, kad
esu tautybės lietuvaitė. Taip
buvo įrašyta ankstyvesniuose
pasuose, nors dabartiniuose
pasuose tautybė nežymima.
Dėl savo kilmės kaip lietu
vaitė, gyvendama ir besimo
kydama Varšuvoje, neturėjau
jokių sunkumų. Varšuvos len
kai nėra tokie aršūs, kaip
kad pasižymėdavo Vilniaus
krašto lenkai
— Ar daug gyvena lietuvių
Lenkijoje?
— Nemažai lietuvių randa
si buvusiose Vokietijos žemė
se, kurios dabar priklauso
Lenkijai. Tačiau lietuviai yra
išsiblaškę ir ryšių vieni su ki
tais neturi Kiek geriau yra
susiorganizavę Varšuvos lie
tuviai Varšuvoje veikia lietu
vių draugija Lietuviai Lenki
joje atsidūrė kaip repatrian
tai. kaip pabėgėliai nuo karo
ir pan.
— Kaip atrodo dabartinė
Lenkija?
— Lenkijoje galima panti
įvairių vakarietiškų prekių.
Krautuvės užverstos, bet vis
kas brangu Darbo yra pakan
karnai Kaimuose trūksta dar
bo rankų Teko matyti mote
ris vairuojančias traktorius
laukuose Kolchozų Lenkijo
je beveik nėra. Jeigu ir yra
vadinami kolchozai tai dau
giausia, buvusieji dvarai ku
rie priklauso valstybei. Kai
miečius anksčiau buvo norė(pabaiga 3 pusi.)

vpjus, kiekvienas žmogus tu
ri teisės pasiimti iš kito nuo
savybės tiek, kiek reikalinga
gyvybės išlaikymui Dėl to
daugiau pasiturį turi teisingu
mo pareigą duoti tai stokojau
tiems ir meiles didelę parei
gą šelpti iš savo pertekliaus
neturinčius žmogiško pragy
venimo.
Taip pat sveikas protas
mums sako, kad kas turi tei
sę į kurį dalyką ar tikslą, tu
ri ir teisę ir į priemones jam
pasiekti. Žmogus gi turi įgim
ąt teisę į gyvybę. Užtat turi
įgimta teisę ir į darbą, kaip
būtiną priemonę gauti duonos
gyvybės išlaikymui Todėl nuo
savybės teisė turi užleisti pir
menybę teisei į darbą.
Taigi nuosavybė neduoda
žmogui teisės kliūdyti kitiems
naudotis savo teise į gyvybę
ir darbą, įgalinčiu normaliu
savęs ir šeimos išlaikymą. Jei
kliudo - ši teisė gali ir turi
būti apribota ar visai atimta!
Diavas Tėvas sutvėrė pasau
lį visiems savo vaikams! Visi
žmonės iš prigimties yra ly
gūs.
Be to, žmonės dėl savo so
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vaduotas Rytų Europos tau
tas brutaline jėga įjungė į sa
vo smurto sistemą ir toje sis
(E) «Bulletin des Presse — temoje jas iki šiol tebelaiko»
Kiekvienam bešališkam ste
und Informationsamtes der
bėtojui
esą aišku, kas kam
Bundes — regierung» birže
graso.
Sovietinė
grėsmė lais
lio 2 d. numeryje paskelbė
vajam
pasauliui
esanti per
Fed. Vokietijos gynybos mi
aiški,
kad
ją
būtų
galima pa
nistério Dr. he. F. J. Strauss
slėpti
už
komunistinės
propa
pasisakymą aktualiais klausi
mais. Ministeris t k. pastebi, gandos miglos.
esą lyg tikras pasityčiojimas,
kai sovietų vyriausybė savo Trijų Pabaltijo tautų žurnalas
notoje net žodis žodin tvirti
(E) «The Baltic Revue», lei
nanti, kad «Sovietų Sąjungai
kaip socialistinei valstybei a- džiamas New Yorke kas tris
gresyviniai užsimojimai prieš mėnesius lietuvių, latvių ires
tų bendromis jėgomis, nese
kitus kraštus yra svetimi.
«Kremlius, turbūt, nepakan niai išėjo 16 ju numeriu. Šito
karnai vertina Vakarų pasau numerio vyr. redaktorius —
lio ir ypač lenkų, lietuvių, lat Dr. A. Trimakas įžangoje,
vių, estų, suomių ir vengrų lyg ir atsisveikinimas su mi
atmintį. Jis nepakankamai rusiu JAV. užs reik, ministe
vertina ir laisvųjų tautų su riu Dulles, įdėtas jo oficialus
gebėjimą suprasti tikrąją pa žcdis Lietuvos, Latvijos ir Es
dėtį Laisvosios tautos nesi tijos nepriklausomybės sukak
duoda save suklaidinti, kad ties proga. 64 pusi laidoje ySovietų Sąjunga karo metu iš ra šie straipsniai: V. Sidzi
kausko apie Pabaltijo valsty
bes aktualiųjų Europos- k.lau
simų sąrangoje, K DziTejos
(pabaiga iš 2 pusi.)
apie Chruščiovo naują moky
ta sutelkti į kolektyvinius ū- klų reformą. G Vėbra rašo
kius. bet vėliau šito bandymo apie Milašių, Dr J fištiš a
atsisakyta, nes valstiečiai ne pie Jurgį Baltrušaitį. Vahter
rodė noro. Ūkininkaujama da apie revizionizmą Sovietuo
bar privačiai. Bendrai laisvės se. Dr. A. Trimakas apie so
Lenkijoje yra daugiau negu vietų paneigtą tautų apsis
Lietuvoje. Bažnyčios Lenkijo prendimo teisę, V Hazners
je veikia laisvai Žmonės jas apie Latvijos kp 16-jį kongre
lanko miniomis Klausomės są. M Jurma apie literatūrą
radiją iš Vakarų Oficialiai nė okup. Estijoje.
ra draudžiama klausytis bet
paprastai prie j svetimo žmo LAIŠKAS IŠ KOLUMBIJOS
gaus vengiama užsukti apara
Seniau žmonės didžiavosi
tą iš Vakarų Transliacijos iš
savo
bibliotekų gausumu sa
Vakarų labai trukdomos taip,
vo
literatūrinėm^
bei meninė
kad dažnai negalima visai
mis
žiniomis
savo
išsilavini
klausytis. Kaimo ūkininkai ši
mu
Dabar
jie
dižiuojasi
savo
andien laisvi nuo betkokių
kolchozų, tačiau pyliavas vals civilizacija savo turtingumu,
tybei turi atiduoti nemažas. kino ir sporto žvaigždžių pa
Rusų Lenkijoje matyti labai žinimu ir 1.1
Ne vienas čią. Pietų Ameri
mažai. Ir kariškių matyti tik
retkarčiais. Šiaip krašte len koj, ištrūkęs iš nuobodžios
kų kariuomenė, tačiau joje darbo įstaigos, stengiasi pra
yra nemažai rusų karininkų leisti laiką jeigu jau nepralenkų uniformose ir kalban bangiškoj kavinėj, kurių čia
čių lenkiškai Rusų ir lenkų apsčiai esama, tai bent kokioj
santykiuose jokio nuoširdumo nors pigioj karčiamėlėj kal
nėra. Nėra reikalo kalbėti ir bant su nemažu susidomėjimu
apie draugiškumą. Nežiūrint, ir rimtumu apie nieką Turi
kad Lenkijoje yra daugiau tą nepaprastą gabumą šneke
laisvės, bet 'tiek Lietuvoje, ti per ištisas dienas apie nie
tiek Lenkijoje viešai visi sa ką.
Ir taip po «naudingai» pra
ko, kad yra gerai. Rusų kai
ba Lenkijoje dėstoma moky leisto laisvalaikio, moderniš
klose kaip antroji kalba Ji kam inteligentui ir piniginiam
privaloma išmokti Šiaip Len «aristokratui» vos jėgų beuž
kijoje visur vartojama lenkų tenka pareiti namo ir «élegan
kalba. Budinga, kad man iš tiškai» nukristi lovon
Deja, šioji «moderniškoji»
duotas išvažiavimui pasas at
žymėtas trimis kalbomis: len tropikų dvasia veikia ne tik
kiškai, rusiškai ir prancūziš vietinius, bet ir lietuvius ir
kai.
šiaip svetimtaučius. Kas gale
Tėv. Aidai
tų tikėti, kad ne mes, europie

Pavergtųjų Jungtinių Tautų
delegacija
apkeliavo visą pa
Pondesuko traukinėlis
šaulį
skelbdama
apie vargą
Kyla kalnan pamažėli.
L>0 milijonų pavergtųjų Dele
Veždams žmones - turistus,
gaciją sudarė PJT pirminin
Nerūpestingus ir linksmus.
kas Stefan Korbonski, buvęs
karo meto Lenkijos viceprem /
jeras,
J Kovano, buvęs Buda
Aš į kalną kildama
pešto
burmistras
ir Wilis Na
Vis dūmoju visada:
sens, latvių diplomatas ir bu
Prie viršūnės priartėsiu
vęs PJT pirmininkus. PJT,
Ir Tėvynę gal regėsiu.
kaip žinia, priklauso 9 kraštų
atstovai: Albanijos. Bulgarijos,
Čekoslovakijos Estijos, Latvi
Augštas kalnas dar peržemas.
jos
Lenkijos, Lietuvos, Rumu
Nesimato Lietuvos.
nijos ir Vengrijos Jų delega
Tik dangus matyt aptemęs.
cija aplankė Japoniją, Korė
Daug, oi daug tenai kančios.
ją, Formozą. Filipinus, Austrą
liją, Pakistaną, Indiją, Vietna
mą. Turkiją Graikiją ir Itali
Eisiu kalnan Korkovado
*
ją ir gal dar keletą kraštų
Ten prie Kristaus - mūsų Vado.
aplankys. Jie buvo taip pat
Dieve, štai mušuos krūtinėn,
priimti atskiroje audiencijoje
Leisk sugrįžt laisvon Tėvynėn.
ir popiežiaus kuris parodęs
didelės užuojautos pavergto
sioms tautoms, kurių tikėji
mas. pasak popiežiaus, yra
jų didžiausias stiprybės šalti
nis Delegacija aplankė taip
pat ir valstybės sekretorių
kardinolą Tardini, kuris tarp
kitko pareiškęs: «Tik teisingu
mas tegali būti žmonių ir tau
tų santykiavimo pagrindu».
čiai, juos «atversim», bet jie būti išskirtam iš bendros «kai
Spaudos atstovams jie pa
mus? Mūsų lietuviškas jauni menės», baimė parodyti savo reiškė, kad mūsų laikų žmo
mas pradeda tuo pačiu sirgti. «aš». Taip supainioti šiose nijos viso nerimo pagrindinė
Be Europos kultūros, be są dvasinėse džiunglėse nepajė priežastis yra tik W0 milijonų
vos kultūros, kuri išreiškia gia prakirsti kelio ir lieka ap pavergtųjų padėtis, kad nega
tikrą žmogaus asmenybę ir supti vijoklių ir laukinės gy Ii būti kalbos apie naują ra
pagilina jos jausmus, be tos vūnijos kuri painioja ir smau mybę, kol pavergtieji nebus
kultūros, kurios neduoda kole gia kiekvieną individuališkes laisvi.
gijos nei fakultetai, bet asme nę mintį ir užsimojimą.
niškas gilinimasis į literatūrą,
meną mokslą per knygas ir
Vien tiktai knyga gali išgel
Mūsų visų šūkis turi
šiaip skaitymą lietuvių tauta bėti nuo v suotinio kultūrinio denynų.
būti:
aš
skaitysiu'
nyks.
susmukimo. Vien lik knyga
Skaudi mūsų jaunimo trage gali perduoti šimtmetinę lietu
Stasys Goštautas
dija: baimė išjuokimo, baimė višką dvasią ir už tolimų van
Medelinas, Kolumbija

cialinės prigimties ir nevie
nodų talentų tik bendrai dirb
darni pasigamina pragyveni
mui reikalingų įvairiausių ge
rybių. Visi yra reikalingi vie
nŲkitų pagalbos.
Dėl visų Šitų priežasčių pri
vati nuosavybė turi pareigas
padėti bei tarnauti ir kitų
žmonių išlaikymui Tai vadi
namoji privačios nuosavybės
socialinė pareiga, uždavinys
arba socialinė funkci
ja. Ją puikiai išdėstė Šv.
Sostas 1947 m Italų Katalikų
Socialinei Savaitei Neapolyje:
— Pagal aiškiai pareikštą
valią Sutvėrėjo Dievo, tikro
jo ir neriboto visų daiktų Vi
ešpaties, nuosavybė turi dve
jopą pobūdį ir funkciją indivi
dualinę funkciją, nes turi pa
tenkinti savo savininko gyvy
binius būtinumus, ir tuo pa
čiu metu socialinę funkciją
ta prasme, kad turi padėti a p
rūpinti visus žmoniškosios šei
mos būtiniausius reikalus.
Socialinė nuosavybės funk
cija vykdoma suteikiant netu
pintiems nuosavų gamybos

grindines. įgimtas ir šventas
teises į gyvybę, darbą ir nuo
savybę. Tuo atžvilgiu kapita
lizmas yra Katalikų Bažny
čios pasmerktas
Bet gal tad mestis į kitą
kraštutinumą — nepripažinti
individualios nuosavybės už
duoties ir visai panaikinti pri
vačią nuosavybę?! — Taip da
ro marksistinis socializmas ir
komunizmas Komunizmas nei
gia privačią nuosavybę ir šie
kia viską perversti į kolek
tyvinę bendruomeninę nuosa
vybę. Bet argi komunizmas
neklysta dar baisiau, neigda
mas prigimtinę žmogaus tei
sę į produktyvią ir vartoja
mų gerybių privačią nuosavy
bę? Vis tiek gyvenimo prak
tikoje turėjo palikti vartoja
mų daiktų o žemės ūkyje
ir bent mažutę produktyvią
privačią nuosavybę - paukš
čiai ožkos, kiaulės, karvės,
daržo...
Mes katalikai užimame vi
dūrio pozicija tarp tų kraštu
tinumų liberališkai kapitalistinio neribotos nuosavybės

Vokietijos gynybos ministeris
apie Pabaltijo tautas.

priemonių galimybe darbo at
lyginamo pagal individualinį
ir socialinį teisingmą, bei duo
dant įvairiomis formomis iš
maldų stokojantiems Kristus
tai įsakė. «Duokite išmaldą iš
to. kas lieka!» (Luk ?1,41).
Tokių socialinės pareigų atli
kimu gyvybė ir darbas pasta
tomas aukščiau už nuosavy
bę, ir žmogaus už bedvasę
medžiagą
Kas klysta — mes ar jie?

Dabar gi yra atvirkščiai —
medžiaga kapitalas ir nuosa
vybė yra aukščiau vertinami
už dirbantįjį žmogų. Dabarti
nė privačios nuosavybės sis
tema nepripažįsta nuosavy
bės socialinės pareigos ir per
vertina individualinę jos funk
ciją Ji remiasi klaidingu li
beralizmo mokslu Kapitalis
tinis rėžimas siekia tik savi
ninko naudos, tik neriboto,
besąHginio pelno. Kapitaliz
mas reikalauja neribotos ir
absoliučios nuosavybės teisės
po kojomis mindamas kitų pa

Širdis Lietuvio Nerami
Liaudies poetė Uršulė Gaulienė

Širdis lietuvio nerami,
Kad Tėvynėj svetimi.
Ric miestas toks gražus
Čia lietuvis nepražus.

Augštos palmės miestą puošia,
Negirdėt kaip josios ošia.
Širdis lietuvio nusiminus,
Nes neberegi jis Tėvynės.

Plačios jūros supa Riją.
Bangos laivo nepavyja.
Už kalnų augštųjų suka.
Jau matau jį kaip pro rūką.
Čion atplaukia daug laivų
Iš visų kraštų laisvų
Tik iš mūsų Lietuvos
Neatplaukia niekados.

rėžimo-ir visokią privačią nuo
savybę neigiančios komunis
tinės sistemos. Naujoji krikš
čioniškai socialinė santvarka
reikalauja įvesti naują priva
čios nuosavybės sutvarkymą.
Joje privati nuosavybė turė
tų tarnauti tiek individui,
jos savininkui, tiek ben
druomenei, atlikdama sa
vo socialinę funkciją. Privati
nauda būtų suderinta su ben
druoju labu taip, kad niekam
netrūktų, kas būtina pragyve
nimui Būtų padarytos pagrin
dinės nekilnojamosios ir pro
duktyvios nuosavybės refor
mos.
Tegul konservatoriai savi
ninkai nešaukia:
«Katalikai sociologai nova
toriai nori panaikinti priva
čią nuosavybę!»
— Ne. norime pakeisti tik
jos valdymo formas, ir panai
kinti kapitalistinės nuosavy
bės privilegijas bei pataisyti
jos piktnaudojimus! — Neno
rite sutikti su būtinomis ir tei
singomis reformomis? — Tai
bent nesivadinkite katalikais

— Chicagos tris moksliniu
kai iš Duke universiteto pas
kelbė savo tyrinėjimų rezul
tatus apie miegojimą Jie ra
do, kad per ilgas miegas pa
vojingas sveikatai. Miegalis
žmogus kvėpuoja lėčiau ir ne
iškvėpuoja anglies dvidegio,
kuris susikrauja kraujotako
je. Kas miega 8-10 valandų,
tam nepakenkia. Kas miega
16 valandų, tas miego nori
dar labiau, nes anglies dvide
gis, pagausėjęs kraujatokoje
veikia kaip anestezijos prie
monė. Ir juo daugiau miega,
juo daugiau nori.
— Liurdą, Marijos apsireiš
kimo stebuklingąją vietą Pran
cūzijoje, pernai aplankė 5 mi
lijooai maldininkų;tarp jų bu
vo 2š kardinolai ir 800 vys

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATS
TOVŲ KELIONĖ

ir.. palūkėkite kol revoliucio
nieriai jums viską atims!
Kairieji tegus nevadina mū
sų reakcionieriais ir naujais
darbo liaudies mulkintojais:
— Norime to paties, ko ir
Jūs —• visų dirbančiųjų aprū
pinimo pakankamu pragyve
nimu! Tik neiname prieš žmo gaus įgimtą teisę turėti nuo
savybę ir asmenišką laisvę.

Nauja nuosavybės forma
Vienas dalykas yra nuosa
vybės teisė ir kitas dalykas
yra tos nuosavybės naudoji- mas bei valdymo forma. Am
žių bėgyje valdymo forma la
bai keitėsi. Kaip skirtingos
nuosavybės formos nuo primi
tyvios laukinių tautelių, kur
tik medžiojimo bei darbo į i an
kiai nuosavus, ar patriarcha
linės epochos, kurioje žemė
ir įrankiai priklausydavo di
džiulei šeimai su vaikų vai
kais, ar tironiškos lyties, kur
pono tirono darbininkai - ver
gai nieko nuosavo neturėjo,
iki feodalinės santvarkos su

MŪSŲ
4

4 ptrai.
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Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Simonytė, Aloyzas KuniŠkis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Rašius siųsti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4-118
i

São Paulo.

Į darbą stokim vyrs į vyrą
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.
Mai-onis

Lietuviškas Jaunime
Nuo amžių lietuviui buvo
taip įprasta, kad prireikus at
likti didelius darbus, jis kvie
tėsi laiką. Šiandien ir Tave,
Lietuviškas Jaunime, mes kvie
čiame talkon, ne rugių kalne
lyje pjauti, ne dalgiais lankoj
valioti, ar grėbleliais klevo
švytuoti, ne karužėn joti, bet
susiburti į didelį lietuvišką
būrį, susirinkti į lietuvišką
jaunimo šventę. Svetima ap
linka. svetima mokykla, kazdieninės pareigos, dažnai pris
lopina mūsų lietuviškuosius
jausmus, tai susibarkime, bent
vieną kartą metuose visi kar
tu jų pagaivinti.
Tebūna jaunimo šventė di
dinga mūsų lietuviškų jėgų
demonstracija tepaskatina iki
šiol dirbusius, dar stropiau
varyti lietuviškus barus, o to
liau stovėjusius tepritraukia
prie šio švento darbo. O kad
ši šventė būtų įspūdinga, di
dinga, graži ir pasiektų savo
kilnų tikslą, reikalinga ir Ta
vo talka, todėl nesakyk: «Apseis be manęs», nebūk mirų

si mūsų lietuviškos kolonijos
šaka, bet įnešk savo dalį Jei
negalėsi kitaip prie šventės
pasisekimo prisidėti, tai bent
joje dalyvauk ir ragink, ska
tink ir kviesk kitus dalyvau
ti, ypač savo draugus - jauni
mą. Tenelieka nė vieno lie
tuvių kilmės jaunuolio kurs
rugpiūčio 2 dieną nedalyvau
tų jaunimo šventėje Visus ki
tus reikalus palikime kitam
laikui, o šią dieną visi kaip
vienas rinkimės į Vila Zeliną.
Atvykime iš pat ryto Kartu
melsimės, kartu vaišinsimės,
kartu dainuosime ir linksmin
simės kartu priimsime savo
iš tolo atvykusius draugus,
Amerikos lietuvius.
Sukurkime šią dieną Vila
ZeVnoje. kad ir mažytę bet
gražią Lietuvą su jos gražiais
papročiais ir tradicijom ir leis
kime patys sau pajusti, ko
kia ji brangi ir mūsų širdžiai.
Tave kviečiam ir Tavęs lau
kiam’!'
Iki malonaus pasimatymo
Jaunimo Šventėje.

ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS:

1

Augustas Zaluba
Robertas Girskus
Eduardas Norkus

Moksleiviai Ateitininkai

Jonas RadzuleviČius
Jonas Bagdžuis

K. Bendruomenės Choras

Antanas Navickas
Romas Klimavičius

Tautų

Vincas Tūbel s
Eduardas Jakštys

Senas Malūnas

Zanetė Petnytė
Pranas Blaževičius

Born Retiras

Ona Matelionyte
Marytė Matelionyte

Casa Verde

Parkas

Gražina Kubiliūnaitė
Irena Saldyto
Genovaitė Sveinkūnaitė

Vila Anastazijo

Albertas Pavilonis

Congregação Mariana

)

daliniu produktų atidavimo ir bą kapitalo savininkams Joms
baudžiavos prievole, ar mūsų labai sunku įsigyti nekilnoja
dienų smulkios privačios ir mąją nuosavybę, nekalbant
stambios kapitalistinės nuosa jau apie produktyvią.
vybės?!
Todėl katalikai draug su
Todėl nėra nieko bloga ar Pijum XII (1942 m Kalėdinia
j nesveika reikalauti naujos me sveikinime per radiią) sto
nuosavybės formos mūsų lai ja už sukūrimą, «palaikymą
kams. Bendruomenės valdžia ir tobulinimą tokios santvar
kuri yra įpareigota rūpintis kos, kuri įgalintų saugią, nors
visų žmonių bendruoju labu, ir kuklią nuosavybę visoms
turi galią ją pertvarkyti ar tautos klasėms»..Mes siekia
naujas įvesti.
me, kad kiekvienas darbinin
Kapitalistinis rėžimas įgali kas taptii savininku ar bent
no privačios nuosavybės su dalininku. Proletarizmas gali
sikrovimą palyginti į nedau turi išnykti!
Todėl naujoji santvarka rei
gelio rankas. Tai išaugino ne
turtingųjų ir proletarų mases. kalauja nuosavybės decentra
Darbininkų masės yra didžiau lizacijos, išskirstymo, ypatin
šia dalimi neturtingos ir pri gai produktyvios ir kapitalis
verstos persamdyti savo dar tinės Ji siekia išreikalauti so

MŪSŲ MIELA PIRMININKĄ
AUGUSTA
»ir1 <r
1 -» ZALUBA
B
nanu-

ibi HIM

21-mąjį Švenčiantį GIMTADIENĮ NUOŠIRDŽIAI
SVEIKINAM, LAIMINGŲ, DŽIAUSMINGŲ IR ILGIAUSIŲ
METŲ LINKIME.
Moksleiviai Ateitininkai
IŠVYKO ATŽALYNO
REŽISIERUS
PASAKA APIE DU BROLIUS
IR PIRMININKĄ
(Pagal Metuvių liaudies pasaką
parašė ir ateitininkų susirin
kime skaitė Robertas Girskus)

Gyveno kartą trys broliai;
du buvo gudrūs ir trečias pir
mininkas Išėjo broliai vieną
dieną pasivaikščioti: gudrieji
eina į kiną, o pirmininkas į
susirinkimą Paėjo kokį galą
pirmininkas ir ėmė šaukti:
«E broliai eikit šen. klausykit
ką aš sugalvojau!» Tai giidrie
ji tarp savęs ir šnekasi: —
Eikim pažiūrėti, gai ką gero
tas veikėjas sugalvojo - Atė
jo ir klausia: -- Ką gi tu su
galvojai?
Matot, brobai, sugalvojau
ram v. stalyti!
Broliai nu
sispjovė ir sako: — Neturim
nei pinigų, nei sklypo o j s
sugalvojo ramovę statyti. Ir vėl eina savo ke'iu.
Paėjo kokį galą pirminiu
kas ir vėl šaukia: — Ê bro
iiai. eikit čia žiūrėkit ką aš
radau!. • Tai Lioliai ir tar'asią
— Eikim pažiūrėti, gal pirmi
nirkis ir geią daiktą rado.
Atėjo pas jį ir klausia: — Tai
ką tu čia radai?
Z r nematot, kiek plytų
ramovei statyti? • Broliai nu
sišypsojo ir tarė: — Dėl sta
tybos reikia kelius dešimts
tūkstančių plytų, o jis džinu
giasi kelis plytgalius radęs
ir vėl nuė jo toliau
Už kiek Luko pirmininkas ir
vėl ėmė šaukti, lėkti. Tada
broliai jau nenori klausyti,
bet šis Šaukia ir šaukia.
Tada vienas iš jų piktai ta
rė, kad jau taip šaukia, tai
gal eikim pažiūrėti, gal ir gal
ir gerą daiktą rado.
Ateina ir klausia: — Tai ką

cialinės funkcijos išpildymo
neturtingųjų ir dirbančiųjų
naudai pakankamomis algo
mis, įgyvendinimu pilno so
cialinio saugumo ir labdary
bės darbais.
Šių didingų tikslų įgyven
diniraui pramatomos sekan
čios priemonės:
—- dirbamosios ir statybi
nės žemės reforma;
— įmonių reforma su dar
bininkų dalyvavimu pelne, vai
dyme ir nuosavybėje;
— kooperatyvizmo išplėti
mas;
— nacionalizacijos naudoji
mas reikalui esant:
— mokesčių reforma. Apie
tai rašysime kituose straips
niuose.
P. Daugi, t:s S.J.

j

Mielam režisoriui jaunimas
linki sėkmės naujam krašte
ir tikisi, kad ir tenai ras lai
ko talkinti lietuviškam jauni
mai.

PREZIDENTO GIMTADIENIS

Liepos 3 dieną A Zalubai
suėjo 21 metai. Šią dieną į re
peticiją susirinkę moksleiviai
pareiškė jam savo linkėjimus,
sušuko valio ir sugiedojo il
giausių metų Augustas yra
Vlado ir Onos Zalubų sūnus.
Nors Brazilijoje gimęs ir au
gęs, bet lietuviškai ne tik kai
ba, bei ir puikiai skaito, turi
gerą tarseną, ne kartą pasiro
dė scenoje šokėjas, choris
tas ar vaidintojas, jaunimo
šventėje vaidins Galdo rolę.
Priklauso moksleiviams atei
tininkams ir šiemet yra val
dybos pirmininkas.

Praėjusį šeštadienį 6 vai.
p p Real kompanijos lėktuvu
nuolatiniam apsigyvenimui į
Jungtines Amerikos Valstybes
išvyko p. EDUARDAS VASI
LIAUSKAS su šeima. Būda
mas S Pauly p. Vasiliauskas
kurį laiką dirbo Kultūrinio
Lietuvių Radio Pusvalandžio
programoje, keletą kartų pa
rengė lietuviškų vaidinimų de
koracijom škicus, moksleiviai
ŠVENTEI RENGTI
ypač pajuto jo talką, kai 19'6
KOMITETO POSĖDIS
metų Jaunimo Šventei režisa
Pavyko birželio 27 dieną
vo «AižiLYNĄ» Veikalo re
žisavimui p Eduardaspašven V Zelinos klebonijoje. Posė
tė daug laiko kiekvieną vaka dyje dalyvavo Vila Anastazi
rą atvažiuodamas į Zelirą ir jos, Tautų Parko, Bom Retiro,
dirbdamas iki vėlyvos nak Seno Malūno. Casa Verde,
ties Daug kas «Atžalyną* lai Moksleivių Ateitininkų, Konko pačiu stipriausiu teatrali gregadų ir L K.B. Cnoro ats
niu lietuvių pastatymu Šv. Po to vai Visi posėdžiauto jai ro
dė gyvą susidomėjimą, kad
vilo mieste.
šventė kuo geriausiai pavyk
tų.
dabar radai?
— Visos vilos rūpinsis sa
Pirmininkas jiems ir sako:
vo
apylinkėje propaganda ir
Rast nieko neradau bet mat
pakvietimų
platinimu rengs
ką sugalvojau. Jeigu mes pa
rytinę
agapės
programą ir pa
darytume vieną vakarėlį su
gal
išgales
talkininkaus
po
sirinktume daug pinigų, tai
pietinei
Tiek
Agapės
tiek
po
pastatytume ramovę
pietinės
programos
metu
jr.u
Broliai jam atsakė: - Suma
nimo atstovai tars sveikinimo
nymas geras, gali daryti
žodžius.
Posėdis nutarė atski
Pirmininkas tuo ir griebėsi
ru
atsišaukimu
kreiptis į visą
darbo, pakvietimus platinti,
lietuvių
kilmės
jaunimą, kvie
programą rengti salę tvarky
čiant
jį
šventėje
dalyvauti.
ti ir surengė vakarėlį. Pasi
šokti atėjo visi išmintingieji
Tautinių Šokių Repeticijos
ir jų draugai ir visiems buvo
Vyksta Pilnu Tempu
linksma Sekančią dieną pir
mininkas sėdosi skaityti pelno,
Birželio 28 d Lietuvių mo
bet deja rado tik nuostolį ir
kykloje
Vila Anastazijos moks
tai nemažą.
leivės
ateitininkės
repetavo
Pirmininkas vėl susišaukė
«Siautelę»,
liepos
antrą
zelibrolius ir klausia: — Kaip va
niečiai
«Subatėlę»,
praėjusį
karas * patiko ?
Broliai sako: «Puikiai ne tik, šeštadienį Tautų Parko jauni
pasilinksminom
pasišokom, mas «Gyvatarą», pirmadienį
bet ir pasivalgėm ir išgėrėm ži Bom Retiriečiai «Sukčių», vi
noma, mes kaip rengėjai už sas keturias tautinių šokių gru
dyką. Pirmininkas galvą palin peš moko nenuilstantis tauti
gavo ir tarė, užtai turėjom nių šokių mokytojas P. JU
LIUS GUIGrA Visus šiuos nau
daug nuostolio?
jus, beveik visus dar niekad
Visi nusiminę išsiskirstė...
Brazilijoje nešoktus šokius,
Praėjo kiek laiko ir šį kar pamatysime Jaunimo Šventės
tą broliai šaukia pirmininką programoje.
Beto jaunes
ir jam sako: — Matom, kad nieji ateitininkai vaidinime
tu ir stengiesi ir dirbi bet vie piemenukų rolėse dar šoks
nas nieko nepadarysi, tai ir
mes norim Tau padėti. Ir ėmė «Šus tą».
dirbti visi, ką tik darė, kur
— Šokiams per jaunimošven
tik ėjo dirbo ne viena ir ne
dvi rankos, bet visos kartu - tę gros PRANO ŠUKIO vado
štai ir pastato ramovę Ramo vaujamas moksleivių orkes
vė graži erdvi lietuviškais or tras.
namentãis išpuošta, kiekvie
nam malonu užeiti ir pabūti.
— Inžinerijos studentas VY
Jei netikite. ateikLe ir įsitikiu GAUDAS NAVICKAS nupiešė
kite. (Nuo žvaigždute pažen gražią dekoraciją «Jūros Du
klintos vietos prasideda tikra kros* veikalui. Ši puiki Balti
pra
pasaka Juk pasaka byloja ne jos pakrantė
būtinai tai, kaip tikrenybėje džiugins kiekvieną lietuvišką
yra, bet kaip galėtų būti) (red/. Jaunimo šventės širdį.
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Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTIEČIAI!

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vieninteli Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.$ 2t)0,@0.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postal 7988, S. Paulo.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis. doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti narnai.

j

Raštinė:
R Senador Feijó. 131 - 10 ° and. conj. 101 - Tel. 35 00» 2
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GEROS ŽINIOS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verūe, N.
s. das Dores baž 17,15 vai.
Antrą:
Parque das Nações 1o vaiSão Gonçalo baž. 17 vai
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., La pa i 6
vai.
. Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai,
Pask u tinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
★ Skubiai išsiunčiame aprangą, 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 .patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo, 698 Ponha
AI. Boguslaus kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS. TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

llfB

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

i
SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 !
^Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

- Jei Jūsų namams reikia
kokio nors akmens ar marmu
ro išdirbinio kreipkitės pas
savo tautiečius MARMI G RABI A
IR. MACKEVIČIUS LTDA. R.
Salesopolis, 146. (Travessa da
Av. Fudge, 1020). Tel. 81-0460

Serraria <ITA» — Serra dos Aimorés — Município de ■
Nanque - Estado de Minas Gerais“

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
RADIO^COMETA — Z.Y.R 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (ITequencia modulada) U71 mg.

■j?

SEKMADIENIAIS

■Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankiu
krautuvė tiktai pas

jg

£

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13 00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14.00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai
nuo 14.15 iki 14.25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis I
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

W1W

i

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postal 403, S. Paulo, BRAZIL.

RUA COSTA BARROS,

^VIENINTELIAI ATSTOVAI

Dabar parduodame:

Siuvamas «Singer»

VANDENS

LINDO! A

im

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

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dams - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

w

VILA ALPINA

CAKKIEU3I

•â

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

į$į

GARSIOJO

mašinas,

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,

||

TEL. 63-3285

34-C

Rua Dino Bueno, 795 a 835
I eletones: 51-4019 e ->l 2223

PRAÇA SAO JOSE DOS CAM PCS. 1
V. ZEUna
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93

pj

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

Caixa Postal 3967

881
®

R

SÂO

PAULO

Didelei pasirinkimas medžiagų ir skoni n r as
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūtų

mrmutiírtbinitíi «ituitii mm m. s. a: m m ir w m m man m m m m ai mm m m m

nt<i ai =

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í

I
■=

!
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IRMÃOS BAUŽYS
Reglatrado no C. »■! C, »ob o n.* 55'

â

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

I

Telefone 63-6005

f Abęrturas de firmas
X Encerramentos de firmas
’ Transferencias de firmas
’ Contrat. na Junta Comercial
i Dis^t. na Junta Comercial
| pRcržtae Fiscais
Į Escritas Comerciais
f

!

HORÁRIO das

i»4» <i< «Mtwiinwiv* i« >»« ij> iíHuIU, WVMV

Contratos de locação
Cartas de Pança
Reouefímrntos
Balanços
Aivaras diversos
Seguros de Foco e
Seguros de acidentes

w»««miiiiiiio>ii»>»»iav»'-;i*«<u>

Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

|

irí
•«

u vykioj e ILAUW

|

%
f

às 19 horas.

ji

Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir

išsimokę.iimui

Ateik te ir Įsit Linkite medžiagos ir darbo k kybe ir Kaina

MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

Liepos Mėn. /ejtadienlais ir S
dieniais Visi Lviečiami Lermošiun.
<V.

ZELINA.

515

—

CAlXA

371 — SÃO PAULO

POSTAL.

Gilaus liūdesio valandoje, mirus
Agnieškai Askinienei,

— VISI Į LIETUVIŲ IŠEI
VIŲ DIENOS MINĖJIMĄ!
IŠEIVIŲ DIENOS MINĖJI
MAS ĮVYKS Š. M. LIEPOS
M. 19 D. 15 VAL. VILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJE.
ĮDOMIĄ PROGRAMĄ IŠPIL
DYS S. PAULO LIETUVIŲ KO
LONIJOS MENINĖS PAJĖ
GOS.
KVIEČIAME VISUS LIETU
VIUS GAUSIAI ATSILANKY
TI.
ĮĖJIMAS LAISVAS.

cdgnieóka c/í^kiniene
MIRĖ ŠIMTAMETĖ SENUTĖ

Liepos mėn. 3 d., Vila Ze
linoje, mirė Agnieška AŠkinienė, gyvenusi dukters Ane
lės ir žento Juozo Baužių glo
boję Šiame pasaulyje išgyve
no 98 metus, gimusi balandžio
mėn. 1861 m. Šiškinių kaime.
Linkmenų parapijoje, Švenčio
nių apskr. Brazilijon atvyko
1929 m. Visą laiką gyveno
São Paulo mieste Nuliūdime
paliko Brazilijoje dukterį Ane
lę Baužienę ir žentą Juozą
Baužį, du anūkus su žmono
mis ir keturis proanūkus; Lie
tuvoje paliko vieną anūkę su
vyru ir penkis proanūkus.
Velionė kol galėjo uoliai
lankė bažnyčią, buvo Liet.
Kat. Moterų Draugijos ir M ai
dos Apaštalavimo narė, l igi
paskutinės savo gyvenimo mi
nutės buvo pilnoje sąmonėje.
Laidotuvęse dalyvavo daug
žmonių, tiek iš namų bažny
čion lydint, tiek iš bažnyčios
į São Caetano kapus

Šiaurės Amerikos Lietuviai
Sportininkai jau išvyko
Pietų Amerikon.
Šiaurės Amerikos Lietuvių
Fizin'0 Auklėjimo ir Sporto
Sąjungos vadovybė mums pra
neša, kad reprezentacinė
krepšinio rinktinė išskrido iš

Chicago liepos mėn. 8 d. Pie
tų Amerikon. Išvykai vado
vauja Valdemaras Adamkavi
čius. Iš viso atvyksta lOkrep
šininkų ir trys vadovai. Sulig
planu svečiai São Paulo ture
tų pasiekti apie 29 liepos
mėn.
São Paulo ir kitų vietovių
lietuviai prašomi sekti prane
Šimus spaudoje ir per radijo
apie svečių atvykimą bei jų
žaidynes su braziliais ir lie
tuviais.
Pirmas susitikimas su kuria
nors São Paulo kamanda bus
31 d. liepos; gi su lietuviais 2 d. rugpjūčio Vila Zelinoje
14 vai..
Daugiau informacijų bus se
kančiame «M L» numeryje.

— «Mūsų Lietuvos» prenu
meratą sumokėjo: Rėmėjo pre
numeratą A. Dutkus 500 cr.,
Kazys Triubas 500 cr. S Ado
mėnas 500 cr. (už pernai ir
šiemet), J Sliesoraitis 1 000
cr. (už šiemet ir praėjusius
metus», J Vosilius 300 cr. P.
Kaunas 200 cr. N Gedaitis
150 cr P. Dorinąs 1 0 cr., S.
Černiauskienė 50 cr , A Ber
natonis 150 cr
Ona Smalinskienė 150 cr.
(užbaigė mokėti) Pranas Satkūnas 150 cr (užbaigė mokė
ti), Blaževičius 150 cr., Kuzmickis 50 cr
SKOLA NEŽMZDA, NEUŽGIS!

Loterija kuri buvo organi
zuota tikslu padėti įsigyti rū
belius neturtingiesiems vai
kams pasibaigė.
Premijas laimėjo sekantys
num riai:
1 mąją (didelę lėlę) 1827,
Carlos Fonseca. Rua dar He
ras. 6,
2 rąją (dviratuką) 7884. nu
meris buvo parduotas prie
bažnyčios durų., savininkas ne
žinomas, prašoma patikrinti
ir atsiliepti,
3 čiąją (lėlę) 8251, Elfrida

ANDREAZZA
INSCRIÇÃO

R. Dna Maria Daffrė, 56
Vila Prudente

Mirus Agnieškai Askinienei, Anelės
Baužienės motinai, reiškiame giliausią
užuojautą Anėlei Baužienei ir visai jcs
šeimai.
Antanas Šimbelis su šeima

&

CIA.

LTDA.

N.° 250.339

Telefone: 63 5076
São Paulo

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

— Greitu laiku sumainyti
žiedus ruošiasi ir Elena Rin
kevičiūtė, kuri iš New Yorkp
nuvyko Kanadon į Oshawà
miestą, kur gyvena būsimas
gyvenimo draugas.

Maskva Sutarčių Negerbia
(E) «Freie Presse-Korrespondenz» (München) gegužės
-birželio mėn. laidoje atspaus
dino J. Kairio straipsnį ‘Pabal
tijo pavyzdžiai įspėja - Mask
va sutarčių negerbia”.

Liūdesio valandoje, Anelei Baužienei ir šeimai, del

AtA Agnieskos Askinienės

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

mirties, dalinasi skausmu ir nuoširdžiai užjaučia.

Ir prenumeraią apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J Šeškevičius V. Želi
nos
klebonijoje,
Vilkauskas 54 m. amžiaus, ki
B. Šukevičius (spaustuvėje)
lęs iš Utenos parapijos Juškė
Av.
Zelina, 515
nų km Brazilijon su Šeima
J. Baužys Rua Manaias, 21.
atvyko 1927 m. Nuliūdime pa
P.P Remenčius, Praça Car
liko žmona Ceciliją dukteris:
los
Gomes, 180 (prie Av. Li
Emiliją Jocienę ir Uršulę Kliberdade),
gienę, sūnų Joną ir anūkus
J. Karpavičius. Av. S. João
— Vilniuje birželio m. 7 d. 233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua lamirė rašytojas, dramaturgas
tai,
26 Casa Verde.
Petras Vaičiūnas. Palaidotas
Tėvą
P Dauginti prie S.
Vilniaus Rasų kapuose. Mirė
Gonęalo
bažnyčios, Pr. João
eidamas 69 metus.
Mendes,
Velionis buvo populiarus
kaipo poetas ir dramaturgas.
K Meškauską. Lapa, Rua
Brazilijos lietuviai nemaža jo Williams Speers; 700, arba
veikalų yra suvaidinę, kaip Mašinraščio kursuose,
“Sudrumsta Ramybė”. “Nuo
P.P, Čiuvinskus, Rua Iliandėmingas .Angelas“, “TūšČios
za
822 V. Prudente,
pastangos 4 ir kt.
VI Pupienį, Rua Oratorio
1257,
Mooca.
— Kanadoje. Toronto mies
te, birželio m. 14 d mirė di
B Tubelį ir Kučinską, Moi
plomatas generalinis konsu nho Velho.
las Vytautas Gylys, 73 metų
St. Jurevičių ir Stočkų Par
amžiaus.
que das Nações.
Ana Smalinskienė

Davanco, Rua 28 de Julho
262, S Caetano,
4-tąją (lėlę) 4315, Josė Ro
drigues, Rua Tamuanas, 44.
5 tąją (termusą, garrafa ter
mica), Iracema da Silva. Rua
Monteiro Soares Filho, 55.
Loterija davė gryno pelno
25 645 kruzeirų. Visos premi
jos buvo paaukotos. Visiems
prie loterijos darbu ar auko
mis prisidėjusiems priklauso
nuoširdi rengėjų padėka. Die
vas teatlygina.

— Jasiulionių šeima prane
ša, kad už A A Balį Jasiulio
nį pusmečio šv. mišios bus 18
d liepos mėn 7.30?vai vila
Zelinoje Giminės ir pažįsta
mi kviečiami į pamaldas at
vykti.

Kodėl taip ilgai delsti? Jau
praėjo pusė metų o dar visa
eilė skaitytojų nesumokėjo sa
vo prenumeratos Nejau jie
galvoja, kad laikraštį galima
leisti be pinigų Kiekvienas
— Laiškai: A Lazdauskui,
norime, kad laikraštis regu
O.
Masiulytei, l Kutkienei.J.
liariai mus lankytų, kiekvie
Baužiui,
P Šimoniui, J. Kir
nas turi pasistengti ir savo
kylai
Gracijonui
Kaoliui. R.
pareigą laikraščiui atlikti.
Dovydaičiui, V. Balčiūnui, J.
Bliujui.
LAIMINGIEJI NUMERIAI

Baldai, dėžės radijui, radijo ir televizijos
aparatams, radijui tiktai
MARCENARIA

reiškiame nuoširdžios užuojautos
Anelei Baužienei ir Šeimai.
Yolanda ir Lubomir Piewack.

metu lankėsi Toronte, Chica
go, Milwauke, Pittsburghe ir
kituose miestuose.

— Liepos m. 15 d. trečia
dienį 8 vai vakare šaukiamas
Vila Zelinoje Liet Bendruo
menės valdybos posėdis Val
dybos nariai prašomi ir be
atskirų kvietimų posėdin at
vykti Tarp kitų reikalų rei
kės sudaryti Amerikos lietu
vių sportininkų sutikimo ir pri
ėmimo programą.
— L’epos mėn. 5 d. Quinta
das Paineiras, mirė Justinas

- Šį sekmadienį 3 vai. po
piet šaukiamas l ietuvių Kata
— VILA ZELINOS LIETU
likių Moterų Draugijos susi
rinkimas.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
— São Paulo lietuvaitė Vin
kauskaitė, praėjusį mėnesį iš
skridusi į Kanadą, kitą šešta
dienį, 18 d liepos; sumainys
žiedus, ištekės Apsistojo To
ronto mieste.
— Sesutės Irenė ir Elena
Šimonytės, gyvenančios New
Yorke, birželio mėn atostogų

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

ANTANO DAVIILCNIC

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
I lietsargiams dalių.

ErCRiTOKIO CCNTAEIL
NAfCIMENTC
Irmãos Nascimento

Parsiduoda

,

Rašoma mašina «Maiseless»
geram stovi, kaina visiems
prieinama. Smulkesniu infor
macijų vietoje: Rua Tamua
nas, 35, V. Zelina.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
FtUSIJĄ
Medžiagos žieminiams ir v*
sariniams rūbams (yra pavyt
džiai). Vaistai, maistas, skal»
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garas
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko. ,
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vintai*
naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371
São Paulo;
•

..

RES. C.fl.C. SP. M re 1.484

Atlieka firmų atiaarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av Zelina, 831 - Vila Zetina - Tel. 63-2767 - S. Paule

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROEEVIČ1US
Rua Inhag&pi, 9 - V. Zellns
(prasideda ii Av. Zelina, MM

»

