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Dariaus Girėno
Išeivio

Lietuvio 
Diena

SOVIETAI AMERIKOS PAVYTI
PRALENKTI NEGALI

Darius ir Girėnas buvo išei 
viai. Gyveno už jūrų marių, 
toli nuo Tėvynės Bet Lietu
vos jie nė vienos valandos 
nepamiršo Ji buvo jiems ryt
mečio malda ir vakaro gies
mė. Ilgėdamiesi tėvynės daž
nai jų akys ir širdys krypo į 
anapus Atlanto vandenyno, iš 
kur saulė teka, tėvynės lin-

- kui. Būdami nuoširdūs patrio
tai, nepasidavė svetimoms įta 
Ikoms, neištižo, nepamiršo ir 
nepaniekino lietuvių kalbos, 
papročių bet priešingai daž
nai svajodavo ką reiktų da
ryti. kad labiau Lietuvos var 
dą plačiame pasaulyje išgar- 

;sinti. Tuo metu buvo didelio 
progreso aviacijos metai Bū
dami lakūnai, tuo metu ryžo
si dar labai pavojingam žy 
giui - perskristi Atlantą, pri 
sidėti prie mokslinio atmosfe 
ros ištyrimo 
'Šį žygį du entuziastai pa s i 
ryžo skirti jaunai, dar palygi 
namai nesenai iš karo griu
vėsių prisikėlusiai Lietuvai, . 
kuriančiai naują gyvenimą,
Lietuvos vardan ir garbei jie Taip pat ateinančiais me- 
pradeda skridimą Bet netoli tais sueina “5 metai nu'b poka 
Lietuvos rubežių Soldino miš 
ke, plieno paukštis atmušė 
sparnelius į sausą eglelę ir 
dvi gyvybės žuvo čia. Ir vėl 
tui visa Lietuva laukė par- 
skrendant arų. Kauno aero
drome susirinkęs jaunimas, 
nęšulaukdamas pasirodant pa 
dangėje Lituanikos, uždaina
vo pranašingą dainą: Atskren 
da sakalėlis, atmušė sparne 
liūs į sausą eglelę Visa Lie
tuva nuliūdo...

Darius ir Girėnas buvo išei 
vjai. Kažkaip savaime Dariaus 
ir Girėno žygio minėjimas ta 
po vises išeivijos švente — 
Išeivio Diena.

Išeivio Dienos proga neuž
tenka vien tik prisiminti dvie 
jų narsuolių sudėtą auką Tė
vynės garbei Lietuviškai išei 
vijai šiandien daugiau negu 
bet kada reikia pažvelgti ir 
įsisąmoninti į uždavinius ir 
pareigas, kuriuos uždeda gy 
veriamasis momentas Darius

su Girėnu pasirinko konkre
tų apibrėžtą uždavinį — skris 
ti per Atlantą Tėvynėn.

Šiandien prieš visos lietu
viškos išeivijos akis stovi už 
davinys išlaisvinti tą Tėvynę, 
del.kurios Darius ir Girėnas 
paaukojo gyvybes.

Kitas konkretus uždavinys 
ir pareiga, jau irgi tiek kartų 
kartota-išlaikyti išeivijoje lie 
tuvybė. O jos palaikymui rem 
ti visas reikalingas priemo
nes: mokyklas, spaudą, radijo 
programas, jaunimo įvairius 
susibūrimus. Atėjo momentas 
kas sakosi ir jaučiasi esąs 
lietuvis patriotas, patriotizmą 
praktiškai parodyti, darbais, 
auka. Amerikoje Kanadoje 
yra ruošiamos lietuvių dienos.

Ir Brazilijos lietuviams per 
šių metų išeivio dieną reiktų 
nutarti ateinančiais metais. 
Dariaus Girėno-Lietuvio Išei 
vio šventėje, suruošti Brazili 
jos lietuvių dieną, į kurią suk 
viesti kiek yra įmanoma, iš 
visų Brazilijos kampų, lietu 
vius

(Elta) «Amerika Dienst» (bir bos srityse Sovietų Sąjunga 
želio 19 d. laidoje) sugretina nė savu septynmečio planą 
Sovietų Sąjungos septynme įvykdžiusi nepasiseks to lygio, 
čio plano numatytus rezulta kuris matomas Amerikcs šių 
tus ir dabartinę DV gamybą dienų gamyboje, štai keli 
Pasirodo, kad svarbiose garny

dentus išstatė krašto apsau
gos minister! maršalą Teixei 
ra Lott. Į prezidentus turi 
tris kandidatus Be krašto ap 
saugos ministério jau yra kan 
didatais Janio Quadros ir Adhe 
mar de Barros: Vicepreziden
tų dar nė vieno nėra

Gamybos

Nafta
Plienas

palyginimai

Sov Sąj gamyba 
sritis 1965, m., septynmečio 

planą Įvykdžius •
Dabartine jav gamyba 

( >959 m.)

— Janio Quadros užsieny
je užtruks dar ilgesnį laiką.

Elektros srovė 
Automobiliai

Avalynė
Mėsa ■

240
83

mil to.

milijardų kWn520 
170.000 št.

335,5 mil. tonų
125 ,. „ (pajė

gumas 135 mil. to) 
724 kWh

6.000.000 št. (pajė
gumas 8 mil.) 

583 mil. porų
10 mil tonų.

- Rio de Janeiro spauda 
praneša kad Rio de Janeiro 
kardinolas Dom Jaime Cama 
ra yra priešingas komercinių 
ir diplomatinių santykių su 
Rusija atnaujinimui.

rinės lietuvių emigracijas pra 
džios. Pirmieji lietuviai Bra
zilijon atvyko kiek tėko ma 
tyti uoste dokumentus, 1925 
metais Lietuviu dienos proga, 
galima būtų paminėti ir 35 me 
tų imigracijos sukaktj.

Daugiau judėdami, daugiau 
dėmesio su kelsime savųjų ir 
svetimųjų tarpe

Štai labai konkretūs darbai 
lietuvių organizacijoms l abai 
ir labai laikas yra pagalvoti 
ir apie ekonomines organiza 
cijas Viename I 
ftonis iš Meksikos rašo, kad 
lietuviai galėtų turėti savo su 
per merkaią. kuriame galėėų 
būti nariais ir pirkėjais.

515 mil porų
6,1 mil. tonų

Gali būti keletas gamybos 
sričių, kuriose Sovietų Sąjun 
ga per tą septynmetį pavys 
ir pralenks J* V es Bet minė 
tose svarbiose gamybos srity 
se Sovietų Sąjunga, septynme 
čio planą įvykdžius, nepasieks 
dar nė šiandieninio Amerikos 
lygio. O juk ir JAV se per r__  _ v___ ____
tuos se p lynis metus ga myba jųng i, žinoma,' tu rėš * tam ti- 
dar labiau pakili? Štai pere-i*- krą reikšmę, bet ne tokią, ko 
tais penkiais metais Amerikos kia dabar piešia sovietinė 
plieno ir pramonės gamyba propaganda.

ŽENEVOJE NIEKO NAUJO IR 
NIEKO GERO

Pirmadienį Ženevoje prasi
dėjo keturių užsienio reikalų 
ministerių konferencija.

Dienotvarkėje Berlyno klau 
simas Bet šiuo atveju jau ne 
sprendžia kaip pakeisti esą- 

laiške prof. mą Be^no Padetl ar W Pa'
likti toliau kokia yra. Šitas 
klausimas iau atidėtas yra j 
šalį Diplomatai šiuo meni gin 
čijasi komisijos Midarymu.ku 

Yra’ir 'daugiau"konkrečiu ri'turėtų spręsti tai, ko nepa 
reikalų, kuriuos kaip tik yra jė Ja diplomatai išspręsti. Ki 
gera proga Išeivijos dienos 
proga iškelti

Vien sentimentalizmo, jaus 
mų kalbų neužtenka Gyveni 
mas reikalauja konkretaus 
darbo.

FIDEL CASTRO 
KOMUNISTAS?

Aviacijos majoras Dias 
Lanz. buvęs aktyviai dalyva
vęs Kubos revoliuciniame ju 
dėjime kartu su Fidel Castro, 
vėliau buvo buvęs revoliuci
nės vyriausybės aviacijos mi 
nisteriu nesenai pabėgo Ame 
rikon Amerikoje padarė visą 
eilę pareiškimų, ju tarpe ir 
senato užsienio reikalams ko 
misijoje Majoras Dias Lanz

tvirtina. kad Kuboje vyriau
sybės aparatas yra komunistų 
kontrolėje. Pats Fidel Castro 
esąs komunistas Taip pat ne 
maža dalis jo bendradarbių, 
Kuba esanti komunistų cen
tras Centralinėje Amerikoje. 
Atrodo, kad Kuba dar daug 
sunkių dienų išgyvens.

. Pačių komunistu ten nedaug 
vos apie vienuolika tūkstan- 
< ju. Tačiau jų įtaka vyriau 
sybėje ir kariuomenėje yra 
didelė, jeigu nelemianti.

tais žodžiais sakant komis! 
ją sudarius galėtu diplomatai 
sakyti kad Ženevos konferen 
cij.t šiaip taip pavyko užbaig 
ti ir gal bus galimybės su
šaukti taip vadinamą viršū
nių konferenciją

Bet ir ta komisiją sudaryti 
nepavyksta Vieni siūlo vieną 
narių skaičių, kiti kitą Rusai 
reikalauja, kad komisijoje būt 
vienodas atstovų «kaičius Va 
karų ir Rytų Vokietijos Kiti 
su šiuo pasiūlymu nesutinka.

Gi Vakarų Vokietijos užsie 
nio reikalų ministeris Von 
Brentano pasiūlė konferenci
ją nutraukti ir važiuoti namo 
ir šaukti viršūnių kbnfėren- 
ciM-

Prancūzų atstovas pareiš
kė, kad konferencijoje yra ti 
kras sumišimas nežinia kas 
ko nori.

Jei pavyktu ketur ems už 
Sidnio reikalu minister iams,

2C% elektros srovės
•■*5% Pakilo taip pat

pakilo 
gamyba
ir realioji uždarbių perkamoji 
galia Tad rimti pasaulio eko 
nomistai ir tvirtina. kad Chruš 
Novas savo planais ir propa 
gaudimais pranašavimais per 
daug išsižiojo. Septynmečio 
p’ano vykdymas sovietų Są

sudaryti komisija, tai ji tik 
tiek nuveiks, kiek patys mi- 

. nisteriai Kitaip sakant nori.
Vokietijos ir Europos politi 
nių klausimų sprendimą atidė 
ti ateičiai.

— Amerikoje streikuoja ge 
ležies liejyklų darbininkai Ne 
sutaria su darbdaviais del ai 
lyginimo pakėlimo.

— Kruščevas nuvyko devy 
nioms dienoms Lenkijon.

— Brazilija ruošiasi su Ja 
ponija pasirašyti sutartį del 
japonų imigravimo Brazili
jon

Numatoma kad daug japo 
nų apsigyvens Brazi lijos' šiau 
rė'jė, prie ke io einančio iš 
Betem Į naują sostinę Brasi 
lia Japonai yra geri ūkinin
kai. sodninkai, daržinindai.

- Buvęs São Paulo guber
natorius Janio Quadros iš Ita 
lijos «eptynioms dienoms bu
vo nuvykęs Jugoslavijon Ma 
tesi f-u Jugoslavijos diktato
riumi Tito

-- Argentinoje dar vis ne
ramu Karo laivyno karinin
kai reikalauja pakeisti jūrų 
laivynų minister} To pat rei
kalausią ir aviacijos karinin
kai.

— Brazilijos so maldo mok ra 
tų partija kandidatu į pręzi-

— Iš São Paulo gubernatū- 
ros pranešama, kad valdiniu 
kams algos šiais metais ne
bus pakeltos Valdininkai gal 
voja streikuoti.

Dancigiečiai nori «Laisvo
Dancigo».

Apie 7.000 dancigiečių, susi 
rinkę birželio 14 d. Lūbecke, 
pasisakė už «Laisvo Dancigo» 
statuto apgavimą. Jų kalbėto 
jai pareiškė, kad tarptautinis 
teisės atžvilgiu Dancigas ne
nustojo būti «Laisva Miestu»; 
Hitlerio įvykdytas priversti
nas įjungimas į Vokietiją to
kiu būdu skaitomas neteisėtu? 
Tuo dancigiečiai užima kiek 
skirtingą poziciją, negu kiti 
vokiečių tremtiniai. Dancigie 
čių nuomone, < Laisvo Danei 
go> kaip tarptautinio uosto 
vaidmuo Baltijos jūros erdvė 
je turėtų žymios reikšmės. 
Tačiau ir patys dancigiečiai 
nepasiduoda iliuzijai kad 
«Laisvojo Dancigo» atkūrimas 
artimoje ateityje būtų įmano
mas Lenkija tiek ilgai dėl 
Dancigo kovojusi, jo taip greit 
nebeatiducs.

Didesnis skaičius lenkų galės 
vykti į užsienį.

I enki ja jau ir pastarais ke 
liais metais lengviau savo pi 
liečius išleido į užsienį negu 
kiti satelitiniai kraštai. Pėrė’ 
tais (1958) metais gavo pasu 
ir vizas į užsienį daugiau ne 
gu 133.0(H) asmenų Dabar Lėti 
kijos seimas priėmė naują pa 
sų įstatymą, kuris keliones į 
užsienį dar labiau paleng.vin 
siąs Norintiems vykti į užsie 
nį netiek pasai sudaro sunku 
mų, kiek menka lenkų valiu
tos vertė. Valdžios bankai la 
bai sunkina svetimos valiutos 
įsigijimą. Turint galvoje, kad 
į Lenkiją yra ne mažai repą 
trijąvę bu v. Lietuvos gyvento 
jų. galima spėti kad vienas 
kitas iš jų ateityje lankysis ir 
Vakaruose (žinoma, jei gaus 
pasą ir turės valiutos). Tai 
jau bus nauja kategorija žmo 
nių, atvykstančių iš Rytų į 
Vakarus.

oOo

VISI I LIETUVIU IŠEIVIU DIENOS MINĖJIMĄ s. m. liepos m. 19 d. 
■ 15 vai. Vila Zelmos Gimnazijos, salėje!
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Kalbama Apie Taika — Bet Ruošia
masi Karui

St Pamalaišietis

Apie Žuvusius Sakalus
Atnaujinamos slėptuvės

(E) Niekados tiek dažnai ne 
buvo kalbama apie taiką, kai 
bama apie taiką, kaip dabar 
— ir niekad tiek stipriai ne
buvo ginkluojamas!, kaip šiais 
laikais.

Stipriausioji valstybė pašau 
lyje — Jungt Amerikos Vais 
tybės — vien karinėms išlai
doms iš savo biudžeto skiria 
apie 40 milijardų dolerių. O 
daugumos partijos, demokra
tų pasiūlymu tos išlaidos turi 
būti padidintos bentiki 47 mi 
lijardų. Raketinių, atominių 
ir kitokių naujoviškų ginklų 
programa plečiama.

Sovietų Sąjunga lenktyniuo 
ja su Amerika įnirtusiu ryž
tingumu Pavyti ir pralenkti 
Ameriką ir kariniu ir ūkiniu 
atžvilgiu — tai vienas iš svar 
blausiųjų «septynmečio pla
no» uždavinių. Nors ir šian
dien dar sovietinis pilietis te 
belaikomas vargšo pad tyje, 
nors ir šiandien dar kai kur 
trūksta tokio paprasto daly
ko kaip adata ar vinis so 
vietiniai sputnikai skraido ap 
link žemės rutulj sovietinės 
interplanetarinės raketos pra 
šauna net pro mėnulį. Krem 
liūs deda daug vilties į sep
tynmečio «paliaubas», kurių 
metu galėtų ūkinių planų 
priedanga — pirmoje eilėje 
kariniai sustiprėti (Vakaru© 
se yra linkusių Maskvai tam 
reikalui net didžiulių kreditų 
suteikti).

Slėptuvės nuo oro puolimų 
vėl aktualiom.

Netik tuose dviejuose stam 
biuose kraštuose, bet ir eilė 
je kitų, mažesnių, jau kuris 
laikas stropiairuošiamos prieš 
lėktuvinės apsaugos priemo
nės Slėptuvės nuo puolimų 
iš oro pasidaro vėl aktualios.

Ar slėptuvės atominiame-ra 
ketiniame kare dar gali ture 
ti prasmės? Jei atominė rakė 
ta atskrenda tokiu greičiu, 
kad retam dar gali pavykti 
pasiekti slėptuvę - kokia to 
kių slėptuvių p asmė?Vis dėl 
to yra prasmė Priemonės įs 
pėti gyventojus nuo gresian
čio pavojaus yra nuolat to
bulinamos Jei bus tinkamų 
slėptuvių, visokiu atveju ma 
žiau žmonių žūs Žinoma, 
slėptuvės nuo atominių puo
limų turi būti jau šiek tiek 
kitaip įrengtos negu slėptu
vės nuo paprastų bombų Pvz. 
Vakarų Vokietijoje. Švedijo-

— Sudaromos atsargos.

je Šveicarijoje ir eilėje kitų 
kraštų jau kuris laikas vei
kia tokie statybos nuostatai, 
kad statant naujus gyvena
muosius namus būtų įrengtos 
tinkamos slėptuvės, Tiesa,tie 
nuostatai ne visur pilnai vyk 
domi Fed Vokietijoje vis la 
biau ir spaudoje keliamas rei 
kalavimas kad šalia apsigin
klavimo būtų daugiau lėšų 
skiriama ir civilinių gyvento 
jų apsaugai nuo puolimų iš 
oro Tuo rūpinasi atitinkamos 
cent inės įstaigos kurios yra 
paruostosios planus sudaryti 
veiklią oro apsaugos organi
zaciją su paruoštais darbuo
tojais iki mažiausios gyven
vietės įspėjamųjų sirenų įren 
girnai daug kur dar vra išli
kę iš pereito karo Kur jų nė 
ra. bus įrengi mi nauji Bun
kerių slėptuvių statjba vyks 
dabar jau atsižiūrint naujųjų 
reikalavimų, "lėptuvės ateity 
je turi apsaugoti netik nuo 
sprogmenų skeveldrų bet ir 
nuo radjoaktyvinių spinduliu 
vimų. grasiančių sveikatai ir 
gyvybei Švedijoje. Šveicari
joje ir kituose kalnuotuose 
kraštuose slėptuvės įrengia
mos filiai uolose. Čia įrengia 
mi ištisi požeminiai miestai, 
kurių negalėtų pasiekti jokie 
atominiai mirties spinduliai. 
JAV-se būta jau plataus mas
to pratimų išbandyti priemo
nes orieš atominius puolimus. 
Buvo tokių bandymų ir kitur, 
dar daugiau ju bus ateityje. 
Nes su atominio karo pavo
jum visiems tenka skaitytis, 
račiau kad atominio kare pa 
sekoje turėtų visa žmonija iš 
nykti — tai yra perdėta

Vitų b jomo atominio karo ga
li ir nebūti.

Kai garsusis Nobelis išra
do din.-mitą, plačiai būvu pa 
sklido si nuomonė, kad karai 
pasidarys nebeįmanomi Gir
di. pasikas po priešo apka
sais ir visa išsprogdins Išju
du vėliau ir daug stipresnius 
sprogmenis negu dinamitą — 
ir visvien buvo toliau kariau 
jama Buvo išrastos nuodin 
gos dujos. Pabandė jas varto 
ti pirmajame Didžiajame ka
re, bet greit nustojo. Ir antra 
jame kare abi kariaujančios 
pusės jų turėjo Turėjo irbak 
terijines bombas — bet ir jų 
nenaudojo. Į pačią karo pa
baigą buvo panaudotas patss 
siaubingiausias ginklas - ato 

Kregždė neskrenda Atlantu, 
Vandenynas toks žiaurus. 
Bet lietuvis užsimojo - - 
Visos užtvaros sugrius.

Z droš ūžauja ir staugia .. 
Drąsiai .Steponai, Stasy!
Jei sparnai jaunam išaugo, 
Debesų svetys esi.

Paviliojo daug Atlantas, 
Nugramzdino į gelmes! 
Bet mus vadas Kristoforas 
1 žalius laukus išves.

Vandenynas nusijuokia.
Audra šėlsta staugdama.
Sakalais erdve jie suokia, 
Blykšta marių toluma

Nebetoli, nebetoli
Mūsų žemė mylimoji.
Nugalėtas vandenynas
Ir bangoms «sudieu» jau moja.

Ei pirmyn pirmyn. į priekį! . 
Lekia sakalas plieninis.
Toli vandenis palieka, 
Lūpos Lietuvą jau mini.

O audra vis staugia, ūžia 
Ir migla aplink ti štėja.
Ir nejaugi mūsų kelią
Piktos laumės užkerėjo?...

Ir palinko senių galvos, 
Ir jaunų nusviro:
Nelo'i gimtinės žemės
Žuvo narsūs vyrai

Liūdnas garsas per pasaulį 
Plaukia ir nuplaukia.
Sakalai miškuose žuvo, 
Laimės nesulaukę.

Vėjas skrisdamas siūbuoja 
Medelius iš tyko.
Lietuva abiem’ nupynė
1 o garbės vainiką.

minė bomba Labar ir Ameri 
ka ir Sovietu Sąjunga turi to 
kias atomines ir vandenilio 
bombas, kurios tūkstangius 
kartų yra veiksmingesnės, ne 
gu anoji pirmoji atominė bom 
ba, numesta 1945 met .is į ja 
ponų miestą Hirošimą Bom
bos vis dar tobulinamos— ly 
giagrečiai ir apsigynimas nuo 
ju

t et — net kariniuose šluok > 
niuose pastarais laikais plin

ta Įsitikinimas, kad Europa ga 
Ii pasinerti į naują karą ir ne 
panaudojus atominių ginklų. 
Su tuo matomai, skaitosi ir 
Šiaurės Atlanto gynybos (NA 
TO) vadovybė, kuri intensy
viai stiprina savo«konvencio 
nulinių» (neatominių) gyny
bos priemonių šydą. Skaito
ma, kad ir sekančiame kare 
Europoje gali tekti kariauti 
įprastiniais nors ir moderni
zuotais ginklais.

Ragina sudaryti maisto 

atsargas.

Net tokioje neutralioje Švei 
carijoje gyventojai, vyriausy 
bės raginami jau kuris lai
kas savo namų sandėliuose 
tsudarinėjo maisto atsargas — 
stataus karo atvejui Fed. Vo 
kieti joje privatinių atsargų 
sudarymo programa yra išdir 
busi maitinimo ministerija. 
Kiekviena šeima raginama nų 
sipirkti ir (sandėliuoti tam ti 
krą kiekį negendančių mais 
to produktų (cukraus, rieba
lų ir kt.) kad staigių sutriki 
anų atveja gyventojai patys 
galėtų save apsirūpinti, nelau 
Ūkiant kol bus sutvarkytas vie 
sasis aprūpinimas. Jei karo 
meta ‘‘atsargų sudadnėjimas'’* 
skaitomas nelegaliu, baustinu 
veiksmu, lai dabar “taikos’* 
mete, jis skatintų nei tokio 
milž;®rš:ko ginklavimosi (su.- 
r y jaučio milijardus), nei naii 
jų s ėptuvių. nei raginimo šei 
minrakėms. kad ruoštų mais
to atsargas Antra vertus sa
koma. jeigu nenori karo, tai 
ruoškis jam.

Dar keli būdingi taktai.

Amerikiečių armijos gene
rolas Trudeau, tyrinėjimų sky 
riaus viršininkas, pastarosio
mis dienomis vienoje kongre 
so komisijoje reikalavo ruoš 
žis cheminiam karui, atsižvei 
giant į tai. kad ir Sovietai 
tam ruošiasi. Pastarieji 15% 
visų savo cheminių ginklų lai 
ką paruošę Vokietijos soviet, 
zonoje ir Lenkijoje.

JAV, be jau turimų atomi
nių povandeninių laivų, stato 
si «George Washington» ato
miniai varomus povandeni
nius laivus, kurių kiekvienas 
sudarys bazę atominėms ra
ketoms. Jomis priešas galės 
būti apšaudomas iš tūkstan
čių kilometrų atstumo.

Europinės NATO valstybės 
lengvesnio tipo raketas staty 
sis pačios, pagal amerikiečių 
licencijas.

— Indijoje, Dehli mieste, gy 
vena Urugvajaus gen. konsu
las Orlando Pedragosa Nadal 
su žmona lietuvaite - Birute 
Jokubauskaite, kilusia iš Ar
gentinos. Ji studijuoja senąją 
indų kalbą — sanskritą ir ruo 
šiasi daktarės laipsniui.
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Žemės Reforma

Vienas iš svarbiausių nau
josios sociališkai ūkinės san 
tvarkos uždaviniu yra prave
damas dirbamosios ir statybi
nės žemės reformos. Žemės 
reforma paprastai supranta 
ma žemės atėmimas iš stam 
bių savininkų ar bendruome
nių ir jos perleidimas tą že
mę dirbantiems ar ant jos 
statantiems akmenims,

Reikia žemės reformos

Dabartinėje liberališkai ka 
pitalistinėje santvarkoje dide 
Ii žemės plotai yra apdirba
mi darbininkų, kurie turi dirb 
ti už mokamą jiems atlygini
mą. Patys savininkai, dvari
ninkai, latifundistai ir didže- 
miai ūkininkai savo žemės ne 
dirba, o dažnai net neadmi- 
nistruoja. Ją valdo nuominin 
kai, tarpininkai, administrate 
riai ar užvaizdai. Paprastai 
taip jie gyvena iš kitų darbo 

ir prakaito jeigu neturi iries 
tuose dar kapitalo ir tai nytms.

Nemaža dalis žemės ūkio 
darbininkų gauna darbo tik 
sezono metu — sėjos, sodini 
mo, retinimo ar derliaus miė 
mimo laiku Š a p jie bedar
biai Ir š viso žemės ūkio 
darbininko atlyginim s yja 
mažas. Todėl daugels jų gy
vena sunkiai ir net skurdžiai 
Iš savo sunkaus ilgų valandų 
fizinio darbo vistiek negauna 
žmoniško pragyvenimo!

Nuomininkai gi turi mokė 
ti aukštas nuomas pinigais ar 
produktais Jei produktais, tai 
paprastai turi atiduoti pusę 
derliaus. Nekartą iš savinin 
ko gauna nuplikytą žemę, ke 
lėtą trobesių, rečiau kiek gy 
vulių ar darbo įrankių Kai 
žemę kiek pagerino. įtrešė - 
žiūrėk, tu-i jau apleisti ją. jei 
nenori mokėti aukštai pakel
tos nuomos! Daug kur nuomi 
niakai gauna tik dirvonuojąs 

čią ar krūmais apaugusia že 
rnę. Ją turi nuvalyti. įdirbti 
ir už tai mokėti nė piršto ne
pajudinusiam savininkui gerą 
nuomą i inigą. kuris šiaip at 
liktų ir kurį galėtų panaudo
ti žemės ar savo šeimos gy
venimo pagerinimui, turi jis 
atiduot kitam; kitam savinin 
kui įgijusiam tą žemę gal už 
juokingai menką sumą ar pa 
v< Įdėjusiam ją be darbo. Be 
to. dideli žemės plotai lieka 
visai nedirbami Tuo tarpu že 
mės ūkio darbininkai alksta 
ir skursta!

Visa tai sukelia aštrią kla
sių neapykantą ir eina prieš 
pagrindinę įgimtą žmogaus 
teisę išlaikyti savo gyvybę, 
šeimą ir turėti darbo Taip 
pat užgauna darbininkų sočia 
linio teisingumo sąmonę

Miestuose gi dėl statybinės 
žemės brangumo ir butu trū
kumo darbininko šeimos gy
venimas yra nepakeliamas. 
Viename ar dviejuose kamba 
rėliuose susigrūdusi 4 8 asme 
nų šeima' Nėra suaugusiems 

kur nusiplauti, apsirėdyti, o 
pargrįžusiam iš darbo ramy
bės gauti Paprastai vaikai tu 
ri žaisti ir visą laiką praleis 
ti gatvėje, o vyrai — dažniau 
šiai karčiamoje Ką turi prisi 
kentėti vargšės žmonos ir mo 
tinos?! Ir už tokį butą dar tu 
ri atiduoti ketvirtį ar trečda
lį visos savo nedidelės algos. 
I ai yra XX amžiaus gėda. 
Dėl viso to reikalinga visur 
skubi dirbamosios ir statybi
nės žemės reforma.

Prieš nuosavybės teisę!?

Tuoj po Nepriklausomybės 
atgavimo Lietuvoje buvo nu
tarta pravesti stambi žemės 
reforma — išdalinti visus dva 
rus. Jos vykdytojas buvo tuo 
metinis Žemės Ūkio ministe
rs prel. M. Krupavičius. Pra 
dėjo eiti prieš jį skundai pas 
vyskupus ir net pas Šv. Sos
to Atstovą.

Tada Kaune buvo sušaukta 
visų Lietuvos vyskupų konfe 
rencija, kuriai pirmininkavo 

pats Šv. Tėvo Nuncijus. Pra 
dėta iškelti stiprūs argumen
tai prieš žemės reformą ir 
dar kunigo vykdoma. Tuomet 
vyskupas Karevičius, greit 
nuėjęs į savo kambarį, atsi 
neša storą garsaus specialis
to Lehmkul parašytą morali 
nės teologijos knygą. Iš jos 
visiems dalyviams pabrėžda 
mas paskaito apie žemės re 
formos leistinumą ir gerumą, 
jei tik atlyginama žemių sa 
vininkams. Po to prel. Kru 
pavičius nekliudomas galėjo 
įgyvendinti proporcionališkai 
vieną iš didžiausių žemės re 
formų visoje Europoje.

Be abejo, konservatoriai ir 
kapitalistai visados šauks:"

—c Žemės ’ reforma priešta 
rauja nuosavybės teisei. Ji 
eina prieš prigimties įstaty 
mą. Atimdami mūsų žemes, 
elgiatės kaip komunistai, ku 
riems — nuosavybė tai yra 
vagystė!,___________ _____

Atsakomi jiems” kardinole 
Saliėge, Tulūžos vyskupo Pran 
cūzijoje, žodžiais:
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— (E) «Stuttgarter Žeitung» 
birželio 20 d. pateikė savo Ko 
penhagos korespondento pra
nešimą, kuriame pabrėžiama, 
kâd Chruščiovas savo kalba 
Rygoje sugadinęs sau reika
lą visoje Skandinavijoje, ku
rią ketina rugpiūčio mėn lan 
kyti Siūlydamas Baltijos jūrą 
padaryti beatominė ir berakė 
tipe zona, Chruščiovas įžeidi 
nėjęs Daniją ir Norvegiją, ku 
rios, girdi, tik per nesusipra
timą patekusios j «blogą drau 
giją». į tariamai agresyvinę 
NATO organizaciją Chruščio 
v o kalba Rygoje Skandi n avi 
jdje sukėlusi tikrą nepasiten
kinimą. Šiaurės valstybėse ta 
ja proga esąs prisimenamas 
Pabaltijo valstybių likimas. 
Ir j jas Maskva prieš antrą
jį karą kalbėjusi panašiai, 
kaip dabar į Daniją ir Norve 
giją-

PIETŲ AMERIKOS SPAUDA 
MUMS RŪPIMAIS KLAU

SIMAIS.

(E) Ryšium su Ženevos kon 
ferencija didysis Montevideo 
dienraštis «E1 Dia* savo ben
dradarbio C. Veraxo str. klau 
šia: Ar ir vėl bus užmiršta 
pagrindinė problema? Toji pro 
blern.t. aišku, yra RytųirCen 
tro Europos pavergtųjų vals
tybių išlaisvinimo klausimas. 
Autorius klausia, kodėl Vaka 
rtį galybės turi-šokti pagal 
Chruščiovo smuiką ir į sovie
tų ultimatumus pasitraukti iš 
Berlyno neatsako jiems sti
presniais ultimatumais: pasi
traukti iš Lietuvos, kitų Bal
tijos šalių ir centrinės Euro
pos Kas turi daugiau pagrin 
do ultimatumams?

Buenos Aireso įtakingas 
dienraštis «E1 Pueblo» Lietu 
vos gedulo proga didele ant
rašte paskelbė C. Veraxo str. 
«Lietuva pavergta bet nepa 
miršta». To paties autoriaus 
straipsnis apie naujienas so
vietų sovietų baudžiamajame 
statute (kiek jos liečia pa 
vergtų šalių politinius trem
tinius ir jiems numatomas 
bausmes) buvo atspausdintas 
Argentinos žurnale «Dinarai- 
ea Social» š.m. gegužės mėn. 
numery. Šis žurnalas leidžia
mas ispanų ir italų kalbomis.

KVEPIANTI MEDŽIAGA

Specialioje amerikiečių 
spaudoje rašoma apie kve 
piančių medžiagų gamybą. To 
kia medžiaga merkiama į tam 
tikrus pastovų kvapą išlaikau 
kančius chemikalus

Tekstilės pramonininkai ap 
klausė ir ištyrė 10 000 žmo
nių — 50 0 moterų ir 50C0 vy 
rų Jie turėjo susipažinti ir
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LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prtkybos Bendrovės Londone vadovybei malonu pranešti, kad ji yra 

susitariusi su vienu didžiųjų Anglijos audimo fabrikų pagaminti Lietuvių Prekybos Ben 
drovei 75.0-0 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS.

Remdamiesi ilgu savo patyrimu ir žinodami, kas mėgstama Lietuvoje, toms me 
džiagoms esame parinkę specialų raštą — dvigubus ypač švelnius ruoželius. Taip pat 
ir naujas spalvas esame parinkę ypač patrauklias: melsvą, tamsiai rudą ir tamsiai 
pilkšvą.

Visos tos medžiagos turi įrašą «Made in England.».
Nepaisydama tai. kad tos medžiagos yra žymiai aukštesnės rūšies ir daug bran 

gesnės, Lietuvių Prekybos Bendrovė nusprendė siūlyti jas visiems lietuviams standar
tiniams siuntiniams sudarinėti nepakeltomis kainomis.

Kadangi dar yra daug tokių lietuvių, kurie nori užsisakyti mūsiškį «Specialų 
standartinį siuntinį», kurį sudaro 23 jardai medžiagos, Lietuvių 1 rckybos Bendrovė nūs 
prendė skirti tam reikalui 23.COO jardų medžiagos, iš kurios bus galima sudalyti 1000 
«Specialių standartinių siuntinių». Tokį siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTI
NĖS RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$ 79 Ofl 
įskaitant į tą sumą visus mokesčius Užsakytojas gali pasirinkti tokias spalvas, kokios 
jam patinka.

Mūsiškį «Specialų standartinį siuntinį» gali užsisakyti kiekvienas, vis tiek, ar 
jis yra mūsų klijentas, ar kitos firmos.

Pareikalavusiems mes nemokamai siunčiame tų naujų medžiagų pavyzdžius, stan 
dartinių siuntinių kainoraštį ir savo NAUJĄJĮ BENDRINĮ KATALOGĄ.

Norėdami duoti progos pasinaudoti tuo siuntiniu ir tiems, kurie tuojau pat ne
gali užsisakyti, gavę bent $1.00 užstato, galėsime 3 mėnesius laukti paties užsakymo.

Mes. patikriname, kad:
SUSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZDŽIAIS BUS 

PASIRINKĘS UŽSAKYTOJAS
Mes būsime dėkingi, jei nuolatiniai mūsų klijentai, prašydami NAUJŲJŲ ME

DŽIAGŲ pavyzdžių, laiškuose pažymės, kad jie jau yra nuolatiniai mūsų klijentai.
Mums taip pat malonu painformuoti visus siuvamųjų mašinų siuntimu besido

minčius savo klijentus, kad mes siunčiame rankines ir kojcm minamąsias «SINGER» 
SIUVAMĄSIAS MAŠINAS, kurių muitas yra čia apmokamas.

Mums dar vis būtų pageidaujami atsiuvai J.A.V. ir Kanadoje. Frašom rašyti:
LITHUANIAN TRADING COMPANY

1A, Hunt Street, London, W. 11
Great Britain

išbandyti tas kvepiančias me 
džiagas. Paaiškėjo, kad ne tik 
tų kvepiančių suknelių, paltų 
skrybėlaičių, bet taip pat ir 
baltinių vartojimas padidėjo 
apie 45 proc , palyginti su ne 
kvepiančiais. Jau šių metų 
kovo-balandžio m didelės fir 
mos pradės pardavinėti tokias 
medžiagas, bet kol kas tiktai 
Amerikoje ir tiktai suknelės 
ir paltai tėra su -<aromatu». 
Bandymai parodė, kad tas ma 
lonus kvapas išsilaiko apie 
trejetą metų. Suknelės ir pal 
tai. turintieji skirtingus kva
pus, sukabinti vienoje spinto 
je, vienas kito nepaveikia; 
kiekvienas išlaiko savo kva 
pą. Pastaruoju metu jau pra
dėta naudoti ir plakatai su 
kvepiančiais dažais, kurie, 
esą, labai pritraukia žmonių 
dėmesį,

V. F.

NAUJAS IŠRADIMAS
PRIEŠ VĖŽIO LIGĄ

Vėžys dabar yra didžiausia 
žmonių nelaimė, nės jis yra 
labai išplitęs Kasmet Ameri 
koje vėžiu miršta apie ketvir 
tis miliono žmonių. Todėl da 
bar sutelkta daug jėgų, nu 
kreiptų prieš vėžį

Dr. W Cole daugelio tyri
mų pagalba nustatė, kad vė 
žys dažnai pats praeina. Jis 
Su savo bendradarbiu nustatė 
112 tokių atsitikimų Dabar 
jis tiria, kas ir kokiu būdu at 
Siranda organizme, kad vėžys 
išgyja.

Daug įdomesnis ir jau kon 
kretus faktas, kuri nustato 
JAV Naujosios Anglijos M< di 
cinos Tyrimų Institutas, bū
tent — galimybė sustabdyti 
vėžio ląstelių augimą.

Yra žinoma, kad vėžio liga 

pasižymi tuo, kad nepapras
tai greit pradeda daugintis ir 
augti ląstelės Jeigu galima 
būtų sustabdyti ląstelių daugi 
nimąsi, jau galima būtų sulai 
kyti vėžio augimas. Tyrimų 
Institutui pavyko tam tikru 
būdu koncentruojant elektros 
spindulius ir jais vėž o navi
ką švitinant sulaikyti augimą. 
Tai yra labai svarbus išradi 
mas, kuris dabar yra studijuo 
jamas ir daromi tyrimai. Jei 
gu mokslininkams pasiseks 
sukroniroliuoti ląstelių daugi 
nimąsis bei augimas, tai tuo 
jau bus išrasta labai efektyvi 
priemonė prieš vėžio ligą?

Kiryl'nis- Risiškasis Alfabetas 
Pabaltijo Kraštams?

Remiantis Radijo RFE (Mūn 
chene 1959 V. 19) korespon 
dentų pranešimu Maskva pla 
nuo ja įvesti Pabaltijo kraštu o 
se t v. kirylinį alfabetą Tai 
turėtų būti atlikta iki šio sep 
tynmečio pabaigos, t y iki 
1965 metų Pradžioje Moksli
nis Poligrafijos Institutas Mas 
kvoje sukombinavo alfabetą 
lotyniškų raidžių kombinaciją 
su rusiškais ženklais Ši raš 
to kombinacija buvo 1959 II20 
pasiųsta Vilniaus Mokslų Aka 
dėmi jai ir čia grafikas Vyta u 
tas BaČėnas pavestas prisius 
to raidyno škicus topografiš 
kai paruošti.

Panašūs sovietų alfabetiniai 
kergimai jų pavergtose z zi- 
jos tautose yra žinomi. Fo to 
kių pradinių mėginimų raštą 
palikti kiek panašų į buvusį, 
visad sekdavo rusiškojo raidy 
no įvedimas, bei prievartinis 
rusų kalbos mokymas Ši po 
litika išplaukia iš Sovietų Są 
jungos KP dogmatiko - kalbi 
ninko Marr, kurio paskirtis 
yra pradžioje pavergtųjų tau 
tų kalbų raidynus įvairiai ker 
gti su savuoju, montuoti ir 
vėliau nužudyti bet kokį pa
vergtųjų savos kalbos prisiri 
Šimą. Šis metodas privestų 
prie greitesnio pavergtųjų 
tautų suvirškinimo.

Pranešime toliau nurodoma 
Pabaltiečių istorikų konferen 
cija 1954 m Taline. Tenai aiš 
kino sovietų Istorinio instituto 
direktoriaus pavaduotojas L. 
Gaponienko tarp kitko kad 
«Pabaltijos tautos visais lai
kais savo istorinę jėgą ir kul 
turą sėmėsi iš senosios Rusi 
jos» ir «žai privalo ir ateityje 
būti, ypatingai šiuo metu, ka 
da amerikinis kapitalizmas 
turi tam tikrų planų Pabaltijo 
valstybių atžvjjg u. Ameriki 
nis imperializmas savo pla
nams įvykdyti nesivaržo klas 
toti istoriją, kad įrodžius apie 
Pabaltijo priklausomumą Va 
karams. Kad šiam pavojui bū 
tų atsiginta, todėl ir yra būti 
nas reikalas įvesti senus lie
tuviškus raidyno ženklus.»

Ar pasikartos vėl spaudos 
draudimo gadynė? Jei taip, 
tai mes turėsime imtis kadai 
se mūsų knygnešių vykdyto 
darbo Bet šių dienų carų pa 
sekėjai yra rafinuotesni ir su 
patyrimu, o ir Muravjovų tu 
ri pakankamai per savo 4 0 
metų viešpatavimą prisigami 
nę žudyti nekaltus Pabaltijo 
tautų žmones jei šie nasiprie 
šintų jų užmačioms. Šis gan
das turėtų mūsų išeiviją dar 
labiau paskatinti savo jaunimą 
auklėti lietuviškoje dvasioje 
steigti savas vargo mokyklas 
ir remti jau esančias.

— Žinoma, privati nuošavy 
bė yra prigimtinė žmogaus 
teisė Sutinkame. Tačiau ar 
tai yra prigimties įstatymas, 
kad aš turėčiau 500 hektarų 
Sėmės?!

Kiti gi žmonės neturi jos 
nei pėdos. Taigi, vieni turi 
žemės perteklių, ku
ris jų ir šeimos pragyveni
mui nėra būtinas Dažnai ta 
žemė mažai tedirbama ar vi
sai nekultivuojama Gi pličios 
darbininkų masės alksta že 
mės ir skursta neturte.

Todėl privati nuosavybė ga 
Ii tapti tiek neteisėta ir ne
teisinga, kad gali būti palygi 
narna su vagyste. Besiprieši
ną žemės reformai Kubos. 
B.azilijos ir kiti savininkai, 
tur būt niekados net nesupta 
to savo pareigos: šv. Augus
tino taip išreikštos:

— Perteklius turtingųjų yra 
būtinas dalykas vargšų. Ture 
ti ir pasilaikyti perteklių yra 
tūrėti kito turtą. (In l’šalffi. 
42. 12).

Už tat bendruomenės val
džia gali ir net turi pareigą 
šalies Vyriausybė vykdyti že 
mės reformą taip įgyvendiu 
dama socialinį teisingumą ir 
kilų žmonių prigimtinę teisę 
į gyvybę, darbą ir privačią 
nuosavybę.

Ūkiškai produktingai

KiU tvirtina:
— Žemės reforma, su>kal- 

dydama dirbamuosius plotus 
smulkiais ūkeliais, pakenks 
gamybos našumui, o tuo pačiu 
ir bendrajai šalies gerovei!

Tačiau ta išdaloma žemė 
yra savininkų visai mažai te 
dirbama ar naudojama eksten 
šyviam ūkininkavimui, kaip 
ganykloms, pievoms ar netrę 
šiamų javų sėjai Gi smulkūs 
ūkininkai ją gavę išdirbs f u 
dideliu atsidėjimu ir nauds s 
dažniausiai intensyvioms kul 
tūroms

Tiy smulkūs ūkininkai savo 
ūkiu racionalizaciją ir mecha 

nizaciją taip pat ga’ įgyven 
riiiiti dėka kooperacijos ir sa 
višalpos kasų. Susijungdami 
į pajėgius kooperatyvus jie 
gali pigiai apsirūpinti sėklo
mis. trąšomis, antibiotikais ir 
kitomis priemonėmis. Stam
besnės mašinos igijaffios ir 
vartojamos taip pat kuopei a- 
tyviniu būdu. Be to. m dernio 
ji technika vis labiau įgalina 
ir mažo tipo motorų ir mašinų 
vartojimą Savišaluos gi kasos 
leidžia turėti pigų kieditą ir 
apsidraudimą. Tai rodo Dani
jos ir Lietuvos pavyzdys ta. 
lijoje visi naujakuriai po že
mės reformos yra Įsijungę į 
kooperatyvus Pa i t įgalina 
juos naudotis didelių kapita
listinių ūkių teigiamumais, iš 
vengiant jų soči; liuių nesuti 
kimų, skriaudų ir. kibų nege
rovių.

Žinoma, gali pasitaikinti to 
kių atvejų, kur išdalinimas 
su visomis modernios techni 
kos priemonėmis kultyvuoja 

mų intensyvių kultūrų stam- 
bių ūkių pakenktų gamybos 
pajėgumui. Dėl to nukentėtų 
bendrasis visų labas, kuris 
yra ir socialinio teisingumo 
mastas.

Tokiais atvejais ju ūkinin
kavimas yra galimas kitomis 
nuosavybės formomis Tai da 
liniukų sistema (explotação 
associada), kur ūkių adminis 
travimas ir apdirbimas yra 
bendras, tačiau auginamos 
kultūros ir apyskaitos yra ats 
kirtos. Arba bent kita forma 
- visų darbininku šeimų daly 
va vimas to stambaus ūkio vai 
dyme ir pelne. Tas labiau pa 
aiškės. kai rašysime apie Įmo 
nių reformą

Galima įgyvendinti

Pravedimas dirbamosios ir 
statybinės žemės visuotinės 
reformos naujoje santvarkoje 
sutiks daug įvairių sunkumų 
Tačiau jie yin nugalimi Tai 

rodo kai kur jau įgyvendin
tos dalinės žemės reformos. 
Vokiečiai po II Pasaulinio Ka 
ro netekusiems savo namų ir 
pabėgėliams bei išvarytie
siems iš Rytų pajėgė parūpin 
ti žemės, pastatydinti namus 
ir ikųrti 0,25-0,75 Ha. didumo 
sodybas prie didesniųjų mies 
tų. Reikia tik ryžto, geros va 
lios ir administracijos, techni 
nės ir piniginės asistencijos. 
Ši parama žemės ūkiui tikriau 
šiai nebūtu didesnė, kaip 
miestai ir Valstybė kad išlei 
džia pramonės ir prekybos rė 
mimui. Taip pat darbininkams 
statybinės žemės parūpinimas 
ir padėjimas namus statuti 
neprašoksta moderniosios vi
suomenės jėgų Naujoje ūkiš 
kai socialinėje santvarkoje 
XX amžiaus gėda darbinin
kams maisto ir butų trūkumas 
būtų pašalinta !

X

P. Daugintis S. J.
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Į darbą stokim vyrs j vyrą 
Sujungtos rankos suteiks sti irybę.

Maironiu
Ateitirrnku Himnas

A. Žalvarnis Č Sasnauskas

Lietuviškas Jaunime
Nuo amžių lietuviui buvo 

taip įprasta kad prireikus at
likti didelius darbus, jis kv.e 
tėsi talką Šiandien ir Tave, 
Lietuviškas Jaunime, mes k vie 
čiame talkon, ne rugių kalne 
lyje pjauti, ne dalgiais lankoj 
valioti, ar grėbleliais klevo 
š/ytuoti ne karužėn joti, bet 
susiburti į didelį lietuvišką 
būrį, susirinkti į lietuvišką 
jaunimo šventę. Svetima ap
linka, svetima mokykla, kas 
dieninės pareigos, dažnai pris 
lopina mūsų lietuviškuosius 
jausmus taisusiburkime. 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: «Ap- 
seis be manęs», nebūk mirų

ŠVENTEI RENGTI

Augustas Zaluba 
Robertas Girskus 
Eduardas Norkus

Jonas Radzulevičius 
Jonas Bagdžius

Antanas Navickas 
Romas Klimavičius

Vincas Tūbel s
Eduardas Jakštys
Zanetė Petnytė
Pranas Blaževičius

Ona Matelionyte 
Marytė Matelionyte

Gražina Kubiliūnaitė 
Irena Saldytė 
Genovaitė Sveinkūnaitė

Albertas Pavilonis

si mūsų lie!aviškos kolonijos 
šaka, bet įnešk savo dali 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, Tcnelieka nė vieno lie
tuviu kilmės jaunuolio kurs 
rugpjūčio 2 dieną nedalyvau
tų jaunimo šventėje Visus ki 
tus reikalus palikime kitam 
’aikui, o šią dieną visi kaip 
vienas rinkimės į Vila Zeliną. 
Atvykime iš pat ryto Kartu 
melsimės, kartu vaišinsimės, 
kartu dainuosime ir Unksmių 
simės kartu priimsime savo 
iš tolo atvykusius draugus, 
z merikos lietuvius.

Sukurkime šią dieną Vila 
Zelinoje, 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'l!

Iki malonaus pasimatymo 
Jaunimo šventėje.

KOMITETAS:

Moksleiviai Ateitininkai

K. Bendruomenės Choras

Tautų Parkas

Senas Malūnas

Bom Retiras

• I «.

Casa Verde

Vila Anàstazijo

Congregação Mariana

Kas gi ten aukso spindulius beria? 
Ko taip nušvito rytai ateities? 
Širdys it rasą gaivinančią geria, 
sieloj tvirtybė ir galia vilties!

I ietuvą Dievas apveizdi ir gina. 
Amžiais suvargusios jos neapleis. 
Ateičiai dvasios galiūnus gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais keliais.

Tilkit nutilkit, kuiie prieš Dievybę 
Bandėt Kovoti vieša* ar slaptai 
Mūsų i iėjos: tikybos brangybė 
Mokslas, dorumas tautos reikalai

Ateitį regim tėvynės laimingą 
Šv'ecia mums kryžius ant mūs vėliavos. 
Stokime drąsiai į kovą garbingą 
Dirbkim, kovokim dėl Lietuvos!

Peuus Babickas

Lituanica
Iš tolimo krašto gandas at i-jo, 
Gandas, kaip tekanti saulė.
Du vyrai sukėlė sparnuotą idėją
Iškelti tėvynę pasauly

Skamba lėktuvas viršum Atlanto
Tai — Lituanica,
Plaka dvi širdys tolimam krantui, 
O mirčiai panieka

Toli paliko siaubus vandenynas, 
Naktis jau žemę pamynė;
Dvi širdys meldės: Tėvyne mano...
Grįžo negyvos tėvynėn.

„Bet vienas žodis skamba pasauly, 
Tai — Lituanica .
Siekiame saulės, siekiame laisvės, 
O mirčiai panieka!

P. KAZIMIERAS AUSEN

to narius (jų pavardės buvo 
išspauzdintos 3 praėjusiuose 
«Jaunystės Aido» numeriuose 
po atsišaukimais).

— P. ALFONSAS ŽIBĄS pa 
žadėjo rūpintis Jaunimo šven 
tės artistų grimu.

-- Amerikos Lietuvių Stu
dentų Krepšinio Rinktinė, ku 
ri jau keliauja po Pietų Ame 
riką. ir São Paulo pasieks 29 
dieną liepos. 31 liep turės 
susitikimą su Brazilais, 2 rug 
piūčin dalyvaus jaunimo šven 
tėję, viešėdama Medeline nu 
galėjo vietos kolumbiečių 
krepšinio rinktinę.

— Moksleiviai Ateitininkai 
LEON iS MEŠKAUSKAS ir RO 
MAS SALDYS net iš Lapos 
atvažinėja Zelinoa į tautinių 
šokių repeticijas.

— «JŪROS DUKROS» repe 
ticijos jau gerokai pasistūmė 
jo į priekį. Art štai susirenka 
daug kartų per savaitę kad 
tik veikalo pasisekimas būtų 
garantuotas.

MODERNUS J KŪNŲ ŠEIMŲ 
SĄJŪDIS į

PARYŽIUS, bal 22. - Tūks-i 
tantis katalikų šeimų, priklau 
sančių taip vadinamam «Notre 
Dame» (t. y. Dievo Molinos 
šeimų sąjūdžiui, nuo Šių metų 
gegužės 1-mos iki 7 tos d at
liko maldininkų kelionę į Ro 
mą ar Asyžių Tai yra modt r 
nūs jaunų šeimų sąjūdis, įsi-: 
kūręs Prancūzijoje, jau turi'1 
narių per šešis tūkstančius’ 
šeimų. Jis jau yra išsiplėtęs, 
ir 16 koje kitų Europos ir Azi 
jos valstybių. Sąjūdžio tikslas, 
stengtis įprasminti šeimos gy 
venimą, į ne ša n t daugiau d va
sinio prado ir antgamtinio kil 
numo, tuo būdu šeimą pada
rant tikrai krikščionišku ži-‘ 
diniu. ,

ATEITININKŲ TĖVŲ IR JAU
NIMO ŠVENTĖS GLOBOS KO 
' MÍTETÕ SUSIRINKIMAS

Yra šaukiamas šį sekmadie 
nį (liepos mėnesio 19 dieną) 
13 vai. Šv. Juozapo mokyklo 
j®. Visi tėvai ir Komiteto na 
riai prašomi dalyvauti. ■■

Bus svarstomi reikalai susi 
ję su jaunimo švente,

Dėdė Juozas

Pakvietimų Platintojams

Visi platintojai, kurie turi 
didesnį kiekį garbės pakvie 
timų ir nesitiki jų išplatinti, 
prašomi juos galimai greičiau 
gražinti.

— Moksleivių Ateitininkų 
Susirinkimas įvyks šį sekma 
dienį tuo po 9 vai. Šv. Mišių.

— Lietuvių Kat • Bendruo
menės Choras dalyvaus su 
dainomis jaunimo šventės pro 
gramoje.

Darys Pasižadėjimą

Keletas stropesnių ateitinin 
kų kandidatų rengiasi ideolo 
giniams egzaminams 
Jaunimo Šventės metu darys 
ateitininkišką pasižadėjimą ir 
gaus moksleivio ateitininko 
ženkliuką Kandidatų parengi 
mu rūpinasi II Kuopos vice
pirmininkas , Ą T yla, ;

KA apmokėjo uniformas lietu 
vjų krepšinio rinktinei. Rei
kia tikėtis, kad toki macen i 
tai bus dideliu paskatinimu 
lietuviams sportininkams la
biau plėsti savo veiklą P. 
AUSENKAI priklauso ne tik 
sportininkų, bet viso jaunimo 
padėka.

- P. GENEVIČIUS sekma
dieniais ir šeštadieniais treni 
ruoja lietuvių krepšiniozrink 
tinę. Rinktinė sudaryta iš lie 
tuvių žaidžiančių įvairiuose 
sporto klubuose. Pirmąjį susi 
tikimą rinktinė turės su sve 
čiais iš Amerikos. Rugpiūčio 
2 d., 2 vai. pp. Vila Zelinoje.

— Lietuvių Rinktinėje žais 
Florestes Jaunių komandoje

smarkiai pasižymėjęs žaidė-
jas Radvilas Gorauskas.

— Pranas Nánartonis lai
komas geriausiu Vila Zelinos 
krepšininku Jis yra pakvies 
tas į Florestos Klubą.

PRIE ĮĖJIMO PAKVIETIMŲ 
— NEBUS —

Lietuviška visuomenė smar 
kiai domisi jaunimo švente. 
Jau daug pakvietimų yra iš
platinta. Norintieji patekti į 
šventės meninę programą, 
prašomi pakvietimais pasirū 
pinti iš anksto, prie įėjimo 
pakvietimą nebus platinami..

Pakvietimų galima gauti 
pas Šventė» Globos Komiteto 
narius ir pas rengimo komite
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Skaitykite «Músu Lietuva»
WnMQcnBCnMMMBMnBBEEBBMMB* TAUTIEČIAI! |Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišėi na kiekvieno mėnesio pradžioje.«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 2(10,80.Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

WXIWW.WIMITwwnr mi .............»ii Ettwtw.

I 
Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA Advocaciaatlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip į- airiu bylų vedimas, inventarijų sudarymas. desk-tis. dokumentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai Raštinė:R Senador Feijó. 131 - 10 ° and. conj. 101 - Tel. 35 001-2 |

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KALENDORIUSPirmą mėnesio sekmadienį:Bom Retire. Šv. Eduardo baž. 10 vai., Ca.sa Verde, N. s. das Dores baž 17,15 vaiA n t r ą:Parque das Nações 10 vaiSão Gonçalo baž. 17 vaiTrečią:Agua Rasa 8 vai., Lapa i 6 vai.
GEROS ŽINIOS

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 
LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a įrangą, 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 pasJonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo. 698, Ponha Al. BoguslausKas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SII Pi s i \ i A i i ,i E CUVĄ

HnAlNAb & ÜIA. L I UA

«TĖVYNES GARSAI»LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.RADIO®COMÉTÀ — Z.Y.R 217, Vidutinėmis bangomis \1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) U71 mg. iSEKMADIENIAIS1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMISnuo 13 00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS' nuo 14,00 iki 14,15 * |3 LIETUVA ir LIETUVIAI:«Mūsų Popiečiai nuo 14,15 iki 14,25,Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini | muš su plokštelėmis ’Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

Madeiras em geraiSĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 ~ Bone: 52-022S “Endereço Telegráfico: «CABIUNA»Rio de JaneiroSerraria « ITA» — Serra dos Aimorés — Município de Nanque - Estado de Minas Gerais’

K e t v irtą:Utinga 19,30 vai,Pas k utinį:Vila Anastacio 3,30 vai, OKAS NIEKO NEDIRBA, VAL GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR NEAPS1MC KĄ PRENUMERATOS. TAIP PAT NAUDOJASI KITŲ VAISIAIS.
— Jei Jūsų namams reikia kokio nors akmens ar marmu ro išdirbinio kreipkitės pas savo tautiečius MARMGRAF.IA IR. MACKEVIČ U- _TDA. R. Salėse polis, 146. (Travessa dã Av. . udge 102.) Tel 81-0460.
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I Osa grindus Čia.

■ —---.-i »L.i.aiiivini ■«. iHf Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, S paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. Gazo pečius, geriausios rūšies, už pinigus ir ilgam išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- nius įtaisymus ir įvairių daiktu dovanoms ir t. t.
g

H PRAÇA SAO JOSE DOS CAMFCS. 1 V. ZELINA p-
H SÃO PAULO - Telefme 63 5915W Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93Pastaba: Taisome radijo aparatus, -&ÍDarbas garantuotas.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA-
1 IRMÃOS BAUŽYS
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo į 
TelefoneAberturas de firmas Encerramentos de firmas Transferencias de firmas Contrat. na Junta Comercial Dis^t. na Junta Comercial Escritas Fiscais Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Conrr-Hns de locação\
Ca’O's de Fiança
Peifuerín. enios
Balanços a
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo r
Seguros de acidentes

5"

8 A4- 19 horas. p
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktu., indu bei darbo įrankiu krautuvė tiktai nas
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^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOTA 
EDB»

I82MÀOJ CÃWífEl m.

Mtfam.a«M«iM«iaa>n«stiKaBa<BnK9Bj9BRanRB»nnD« 
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Rua Dino Bueno, 795 a 835 U - tones: 51-4019 e 5i 2223
Lindoya vanduo yrr ^.mi žinomas gėrimas, kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visados naudokite!

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO
Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningaspasiuvimas, LAURO SANDRCN vyrišku rūbu

j s i vy r L © j e IL A iU IP !t J
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulę»Medžiaga parduodama ir išsimokėjimuiAteikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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Lit: I UVUS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOT

Lieuos Mén. XéjtadieniaiS ir 
diegliais Visi kviečiami IKeritiešiun.

— VISI Į LIETUVIŲ IŠEI
VIŲ DIENOS MINĖJIMĄ!

IŠEIVIŲ DIENOS MINĖJI
MAS ĮVYKS Š. M. LIEPOS 
M. 19 D. 15 VAL. VILA ZELI- 
NOS GIMNAZIJOS SALĖJE. 
ĮDOMIĄ PROGRAMĄ IŠPIL 
DYS S. PAULO LIETUVIŲ KO 
LONIJOS MENINĖS PAJĖ
GOS.

KVIEČIAME VISUS LIETU
VIUS GAUSIAI ATSILANKY
TI

ĮĖJIMAS LAISVAS.

<Mūsų Lietuvos» Prenumeratą 
Apsimokėjo

Rėmėjo prenumera ą Pefcras 
Makuška 500 cr., Juozas Kir
kilą 30v cr. (už pusę metu), 
Vladas Želkauskas 3ū0 cr. ir 
auka 50 cr, Vincas Bolsevi- 
čius rėmėjo prenumeratą 500 
cr., ir ankščiau buvo duota 
auka 150 cr., Černiauskienė 
15 > cr., (už pusę metų), Ur
šulė Joteikienė 200 cr, (už 
pusę metų), ANTANAS ŠIM- 
BElIS 5t0 cr , .prie ankščiau 
duotų 500 cr ' beto laikraštį 
užsisakė Leopoldas Grigonis

Visiems už paramą laikraš 
čiui nuoširdus ačiū

Pasitaiko ir Tokių Skaitytojų

Skaitytojas bent pora metų 
nemokėjęs, kai gauna paragi 
nimą apsimokėti,parašo: «Fra 
šau daugiau nesiuntinėti, ne
noriu skaityti». Tačiau nesi
teikia atsilyginti nė už praei 
tą laiką.

Vienas septynis metus ne
mokėjęs nustebo administra
toriaus Įžūlumu, kad tas drj 
so paprašyti prenumeratos 
mokesčio Jo supratimu lai
kraštis jam turi būti siuninė- 
jamas kaip premija nes jis 
turįs daug nuopelnų Brazil! 
jos lietuvių spaudai Pritaria 
me, kad skirti premijas nusi
pelniusiems yra gražus daly
kas. tik gaila, kad tai negali 
daryti «’viūsų Lietuva» ir taip 
jau sunkiai kovojanti už sa
vo materialinę egzistenciją

Lietuviai laimi

Pirmas Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio rinktinės 
žaidimas buvo Kolumbijoje, 
Medellino mieste, su apy’in- 
kės nugalėtoju Croydor Lie
tuviai labai lengvai apsidirbo 
su kolumbiečiais ką rodo di

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

MARCENARIA ANDREAZZA & CIA. LTDA.
INSCRIÇÃO N.° 250.339 :. J, ., lė'

J
R. Dna. Maria Daffrė, 56 Telefone: 63-5076

Vila Prudente São Paulo 1

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,0© 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. Ragažies- 

ko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

delė laimėtų taškų, 70 prieš 
39 persvara

Sulig iš „anksto nustatyta 
programa. Š Amerikos lietu 
viai krepšininkai dabar yra 
Argen inoje kur šį šeštadie 
ui žais su viena Buenos Ai 
res miesto krepšinio koman
da. o sekmadienį - su lietu
viais Sekančią savaitę pra
leis Urugvajuje Su urugva
jiečiais lošimas yra pramaty 
tas 25 d liepos, o su lietu
viais • 26.

Į São Paulo, sulig numaty
tos programos turėtų atvyk
ti 28 ar 29 d šio mėnesio. At 
skris į Congonhas aerodromą 
Tikskli atskridimo dieua ir va 
landa bus pranešta sekančia 
me «ML» numeryje Aeropor 
te svečius sutiks ne tik lietu 
viai, bet ir S o Paulo sporto 
spaudos, radijo, televizijos ats 
lovai

Svečiai bus apgyvendinti 
lietuvių šeimose, beveik visi 
Vila Zelinoje. kadangi čia yra 
krepšinio aikštė kur galės 
ruoštis žaidimams.

—- Kazimieras Ausenka. bu 
ves ilgametis Liet Kat Ben 
druomenės choro pirminin
kas nuoširdus koltū’i iių dar 
bų rėmėjas pasižadėjo apmc 
keti Vila Zelinos lietuvių krep 
šinio rinktynei užsakytas tini 
formas. Už didelę auką nuo
širdus ačiū!

— Praėjusį sekmadieni Gua 
ianazes parapijoje kur kle
bonauja kun V Kavolis, bu
vo šventinimas bažnyčios pa 
matu akmuo Apeigas atliko 
vysk Dom Paulo Rolim Lou 
reiro Dalyvavo vice guberna 
torius gen Porfirio da Paz ir 
kiti aukšti svečiai. Iš Vila Ze 
linos buvo nuvykę kun kle
bonas p Ragažinskas. Kavo
liai. Anl* Pavilionis, seselės 
pranciškietės.

BERNIUKŲ DĖMES UI

Florestos krepšininku tre
neris P Genęvičius. kuris da 
bar ruošia Vila Zelinos spor 
tininkus. mielai sutinka ir to 
liau su lietuvių jaunimu dirb 
ti Gerus žaidėjus galima pa
ruošti tik pradedant dirbti iš 
jaunu dienų Treneris P Ge 
nevičius sutinka, jei susir s u 
lietuvių berniukų būrys 12-15 
metų amžiaus juos lavinti. 
Norintieji sportuoti lietuviu
kai. ypač būti gerais krepšį 
nio žaidėjais, šia proga turėtų 

pasinaudoti. Užsirašyti galima 
pas kun kleboną P. Ragažins 
ką. Vila Zelina

— Agr Al Boguslauskas. 
dirbąs Lufhansa lėktuvų kom 
panijGje, porai savaičių, tar
nybos reikalais buvo išvykęs, 
Vokietijon, šiomis dienomis 
grįžo.

Iš Lietuvos Konsulo São 
Psulyje veiklos:

1, Š.m gegužės mėn 14 d. 
Konsulas A Poiišaitis su Po
nia buvo kviesti ir dalyvavo 
iškilmingame akte. Miestų 
Teatre Austrų Kompoziio 
riaus Hayden ’50 metų rmr 
ties sukaktuvių proga,

2 Šm gegužės mėn. 26 d. 
Konsulas A Polišaitis su Po
nia dalyvavo Lírico - Sinfoni 
niarne koncerte. Miesto Tea 
tre, suruoštame Izraelio K on 
šulo p. LeonFeffer su Ponia,

3. Argentinos Tautinės 
Šventės proga Konsulas A. 
°olišaitis š m. gegužėj mėn. 
25 d kviečiant Argentinos Ge 
neraliniam Konsului £ão Pau 
lyje. dalyvavo iškilmingose 
pamaldose,

4. Konsulas A. Folišaitis 
su Ponia, Portugalijos Konsu 
lui São Paulyje kviečiant, š 
m bi želio mėn )0 d dalyva 
vo. suruoštame priimime, Tau 
tinės Šventės proga,

5. Š m birželio mėn. ?0 d. 
Konsulas A. Polišaitis buvo 
kviestas ir dalyvavo Izraelio 
Užsienių Reikalų Ministro Po 
nios Goldą Meier suruoštame 
priimime,

6 Kanados Konsulas São 
Paulyje p. R C Anderson su 
Ponia š m liepos mėn. i d 
Kanados Tautinės Šventės pro 
ga suruošė priim mą Į kurį 
buvo pakviesti vietos valdžios 
ir kolonijos atstovai, o taip
gi ir Konsulų Korpusas-jų tar 
pe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis,

7. Š m. birželio mėn. 24 d 
Automobilių Klube. įvyko São 
Paulo Konsulų Korpuso pie
tus kuriame dalyvavo ir Kon 
su’as A Polišaitis ir

8. Š m liepos mėn 4 d 
Jungtiniu Amerikos Valstybių 
Tautinės Šventės proga Minis 
tras Richard P Butrick su
ruošė priimimą, į kurį buvo 
pakviesti ir dalyvavo: vietos 
Valdžios ir kolonijos Atstovai 
bei Konsularinis Korpusas jų 
tarpe ir Konsulas A Polišaitis.

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

ANTANO PAVILONIO
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, dideliai^ ir ma
žesniais kiekiais, Įvairiausių rūšių ir spalvų gųzikų ir 
lietsargiams dalių.

EJCPITOKIO ČČnTAESL

Irmãos Nascimento
RE8. C R.C. »P. Mrs 1.4«4

Atlieka firmų atiaaiymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turi® pardavimas 
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 6S-2797 - S. Paulo

PAIEŠKOMI
1. Alešūnas Ignas 44 metų 

amžiaus. Í
2 Skinkis Petras su žmo 

na ir dviems dukterims
3 Baturienė-Ašmanienė Ka 

lėdaitė duktė Raulino, gimusi 
189z m XII 2 d Bačkininkė 
lių km... Pakuonės valsč.,

4. smalinskas Bronius, sū 
nūs Antano 51 metų amžiaus.

;. Abramavičius Vytautas, 
sūnus Stasio, gim 1920 m.

6. Awin Marian, sūnus An 
tano, gim. 19 9..

7. Aleksandrawiz Josef, 
gim 19io m

8. Butkewic Behėdikt, g. 
1209.3 2 .

9 Bliūm Kvietkūs Stasys, 
gim. 1921 m Skaudvilėje.

10. Braužas Paul g.1922 4 4.
11. Commas ( Dommasch) 

Heinz, gim 1931.5 29.,
12 Garbalewski Maria, g. 

1905 m .
13 Jasevičius Vytautas, g. 

1922 m ,
’4. Radzevičius Juozas, 59- 

6” metų.
15. Kadzevičienė Sofija, 58 

metų
16 Radzevičiūtė Regina. 30 

metų ir Stefanija. 24 metų,
17 Kadzęvičius Česlovas, 

26 metų.
18 Liaudanskas Vytautas, 

gim. 3 92 i m.,
19 Liaudanskis Alfonsas, g. 

1924 m,
20 Mečionis Antanas, gim 

K’22 m .
21 Miškinis Albertas, sū

nūs Jono, gim 1911.8 17.,
22 Michel Konstantinas ir

23.
1906

24
25

žmona Anelise.
Norgeleit Sophie, gim., 

m. ir duktė Ellą, -
Ovsenis Petras.
Rudokas Antanas ir Ma

rija Rudokienė.
26 Preikšą Albertas, gim. 

1921 8 1..
27 Preikši Edvardas, gim. 

1925 3 18.
28 Preikšą Vitas, gim. 1929.

12 9.
29 Seizow Ireną (Grabaus 

kaitė) gim 1925 m.,
3’i Šakalis Alfonsas, gim. 

1920 m 8. 19 ,
3’. Siliunaite Bronė,
32. Šilkus Marija,
33 Totoraitis Pranas, gim, 

1938 m..
34 Vasiliauskas Petras, g. 

1907 m, 
35 Venckunas Algirdas, g. 

1925 m.;
36 Vaitkunas Kostas, gim.

1925 m..
37. Žilinskas-Daktaras.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUÂNIA, 
R. Dom José de Barros, 168 
Cx. Postai, 7249 - São Paule

— Brasil —

- Lietuvių visur yra Prof. 
Ant Stonis iš Meksikos rašo, 
kad netoli gyvena vienas iie 
tuvis kunigas Mies ely Parral 
yrą baldų krautuvė «Mueble- 
ria Lituania» Savininkas tu
rėtų, būti lietuvis. Meksikos 
mieste, sostinėje yra Lietuvos 
žydų ir vienas, kitas lietuvis.

Kai del lietuvių apgyventi! 
nimo Hondūre, profesorius ma 
no, kad tai yra r eįgyvendina 
mas projektas jau vien del 
lėšų stokos. Vienos šeimos at 
vežimui iš Argentinos ar Bra 
zilijos reikia apie dešimta 
tūkstančių dolerių. Iš kur tuos 
pinigus paimti?Gyvenimo pra 
tižiai irgi reikia lėšų..

— Kermošius vyksta sėk
mingai' Praeitą sekmadienį 
įeigų buvo iš našlių barako 
Cr $ 6.641, 0, barasvirš ketu
rių tūkstančiu šiaudelių ba 
raka s - Cr $ 3 337,00, Filhas 
de Maria • Cr $ 2 482,00, Kim 
bol - Cr S 2.0(0 0o. vira-lata - 
Cr S 11-35,C0, Kermošius dar 
bus du šeštadienius ir sekma 
dienius.

Kas dar neparėmė, prašomi 
paremti fantais, maisto pro 
dūktais ar pinigais. Paskutinė 
kermošiaus diena 26 d liepos, 
per šv. Oną

pu1’

MtuiinUH“*

PARSIDUODA

Pigiai ir geromis sąlygom’» 
parsiduoda 2 mezgimo maši
nos (Retelinos), Rua das Bau- 
nilhas N’ 1, v. Bella, galima 
kreiptis bet kokia valandą.

■ • . . i

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-597?:

•-»

■ j

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir v& 
gariniams rūbams (yra pavy?. 
tižiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, k'či 
jinės, pirštinės, skaros, siūlą 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
luotas.

Gavėjas nemoka nieke. 
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi 
rai, 65, Vila Zelina.

Laiškams • caixa postai 371 
São Paulo; . ....'

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVtôfülj 
Rua Inhagapi, 9 - V. Želins 
(prasideda iš Av. Zetiaa,

6
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