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Ne sudiev, bet iki pasimatymo. Svečiai São 
Paulyje žaidė su Floresta ir Palmeiras, lan
kėsi Lietuvos ir Amerikos konsulatuose, pas 

São Paulo miesto prefeita ir kardinola. 
Spaudos įvertinimas.

Svečiai São Paulyje turėjo 
dvejas rungtynes: su Floresta 
31 d. liepos ir su Palmeiras 2 d. 
rugpjūčio.

Floresta šiuo metu nėra pir 
maeilė pajėga Sâo Paulo krep 
šininkų tarpe, tačiau sugeban 
ti stipriai kovoti. Pirmo susi
tikimo visi laukė su dideliu 
susidomėjimu. Įdomu buvo pa 
matyti svečių pajėgumas, ku 
rie iš pat pradžios, pirmame 
pusvaikyje buvo dasivarę ligi 
septyniolikos taškų skirtumo. 
Antrame puslaikyje Floresta 
stipriai reagavo ir vienu mo 
mentu tebuvo tik pėnkių taš 
kų skirtumas svečių naudai. 
Tačiau pabaigos linkui skirtu 
mas didėjo ir žaidimas/buvo 
baigtas trylikos taškii (63-50) 
skirtumo svečių naudai.

Su dideliu susidęmėjimu bu 
vo laukiama susitikimo su 
Palmeiras, kuris šiuo metu 
yra Brazilijos stipriausias 
krepšinio vienetas ir Pietų 
Amerikos vicekampijonas.

račiau buvo visų didelis 
nustebimas, kad pradėjus run 
gtynes svečiai taškų skaičiu
mi varėsi pirma Kartais net 

.8 taškų skirtumu Pirmas pus 
laikis buvo baigtas dviejų taš 
kų persvara svečių sąskaitom 
Antras puslaikis tikrai buvo 
įtemptos kovos puslaikis. Tai 
viena, tai kita pusė prasiverš 
davo pirmyn. Ir taip ėjo tie 
veik ligi žaidimo pabaigos. 
Rungt. likimas nuspręstas pa 
čias paskutines minutes Ir 
tai jį nusprendė teisėjas, 
kuris p a na h d o j o įvairias 
priemones sustiprinti Pal
meiras pozicijom. 
Bent tris kartus, kada sviedi 
nys jau skrisdavo krepšin, su 
švilpdavo kad metimas būda
vo neteisėtas ir tuo būdu pa
naikindavo bent šešis taškus. 
Taip pat be jokios priežas
ties buvo pašalintas iš aikš
tės vienas stipriausių krepšį 
ninku, Varnas, neva už nele
galų žaidimą. Šis sportinin
kas nė vienų rungtynių metu 
nebuvo pašalintas iš aikštes 
nė už pabaudas, už neleališ- 
kumą Tai atsitiko pirmą kar 
tą S Pauly Sviedinys Ameri
koje vartojamas kitoks: šiur 
kštesnis ir kiek sunkesni- to 
del su brazilišku sviediniu ne 
nėra pripratę žaisti Tači u 
teisėjas šituos triukus gudr ai 
praveda, kad daugumas iš ša 
lies net pastebėti negali Tai 
yra irgi savos rūšies specia
lybė

Tas žaidimas su Palmeiras 
buvo nepaprasta) įdomus ir 
s yvas Tikrai buvo kuo pasi- 
. ėrėti. Tecnniškai svečiai sti 
i lesni Prisimintina, kad vie 
' os stipriausios pajėgos-cen- 

o trūko. Prieš rungtynes grį 
c Amerikon. Rungtynės baig 

u s 71x66 Palmeiras na®dai
Florestą iš didelio pralai- 

: ėjimo išgelbėjo Radvilas Go 
auskas, jauna bet labai daug 
tdanti pajėga, kuris vienas 

surinko 26 taškus. Reikia ti
kėtis, kad Gorauskas greitu 
laiku pateks į Brazilijos rink 
tinę.

Rugpiūčio mėn. 2 d. lietu
viška visuomenė laukė su di 
deliu susidomėjimu žaidimo 
su S. Paulo lietuviais Deja lie 
tingas oras viską sutrukdė 
Ant aplyto cemento aikštės 
buvo neįmanoma išvystyti 
greitesnio žaidimo, bet ten 
kintis tik «pasivaikščiojimų». 
O dėl stipraus lietaus aptras 
puslaikis nebuvo pradėtas

Pirmo puslaikio pasekmės 
buvo 23x29 svečių naudai. Mū 
siškių nevisi turėjo progos pa 
sirodyti Iš žaidžiusių, nekal
bant apie R Gurauską, krep
šin geriausiai metė Pr. Nanar 
ton is.

Svečiai rugpiūčio mėn. 1 d. 
buvo nuvykę j Santos pasi
maudyti. vakare. 17 vai buvo 
nuvykę į Lietuvos konsulatą, 
kur svečių pagerbimui buvo 
suruoš s koptelis

Rugpiūčio m 3~"d svečiai 
aplankė Amerikos konsulatą, 
São °aulo miesto prefeita A- 
dhemar de Barros, kuriam at 
minčiai įteikė Lietuvos Albu
mą; Jo Eminenciją São Pau
lo kardinolą, kuris ypatingai 
nuoširdžiai svečius priėmė, 
kartu kviesdamas sportinin
kus sugrįžti sekančiais me
tais žaisti į naują sostinę Bra 
žili ją, vyriausybės persi-kėli 
mo metu.
Atminčiai taipgi įteiktas Kar 

dinului Lietuvos Albumas. Sve 
čius lydėjo Lietuvos konsu
las p. Al Polišaitis ir kun P. 
Ragažinskas.

Rugpiūčio m. 4 d. rytą iš 
Congonhas aerodromo išskri

Palmeiras (stovi) ir Amerikos lietuvių (baltauniforma) penketukai prieš pat rungtynes Ginásio Pacaembu patalpose.
Iš dešinės kairėn: Skaisgiris, Šimkus, A. Varnas, R. Valaitis, K. Germanas Dryžuotais baltiniais stovi teisėjas Dr. Gaška

do į Rio de Janeiro. Rio lie
tuviai sutiko aerodrome ir ap 
gyvendino Niterói ginásio Ca
io Martins patalpose Vakare 
žaidė, nors be miego ir nu
vargę su Brazilijos ir pasau
lio krepšinio rinktine. Prieš 
Brazilijos rinktinę pralaimė
jo 99x66 taškų santykiu Bra
zilijos rinktinės vyrai yra la
bai greiti ir gerai į krepšį 
meta. Bet nepergeriausiai den 
gia, trūksta greito prie krep
šio manevravimo ir neturi 
specialistų pabaudoms mesti. 
Svečiai, Valaitis su Šimkum, 
įmetė visu šimtu procentų, o 
vietiniai siekė tik apie 50 
procentų. Atrodo, kad Chica- 
goje brazilai nugalės visus, 
išskiriant Ameriką nes Ame
rikos rinktinė yra geriau pa
ruošta.

Rugpiūčio m. 5 d svečiai 
ap'ankė įdomės es Rio de Ja 
nei.ro vietas ir Rio d e Janei
ro prefeitą. Prieš išvykstant 
aerodroman buvo suruoštos 
vaišės paš Dubauskus, kurio 
se dalyvavo be svečių Min. 
Fr Meieris. rašytojas p. Ba
bickas ir būrys vietos lietu
vių 1930 vai iš aerodromo 
Galeão išskrido į Port of 
Spain, o iš čia i Venezuelos 
sostinę Caracas kur suloš 

,trėja§ ’iuryyi».es; dvejas 
pKhsA/enėzuetiečips ir paeku 
tinęs prieš I orto Rico rinkti 
nę. kuri atskris Venezuelc.n. 
Svečius lietuviai ruošia iškil
mingai sutikti.

Šis sportininkų žygis reikš 
y ingas Jis sustiprino Ameri 
kos kontinentu lietuvių ben
dradarbiavimą

Keisti tarptautinės politikos 
vingiai

Žinia, kad prezidentas Else 
nhower yra pasiryžęs vykti 
Rusijon, o Kremliaus raudona 
sis caras — Amerikon, yra di 
dėlė staigmena. Kokios tų ap 

silankymų pasekmės bus yra 
sunku datiar ką nors pasaky 
ti. Vakarai tikisi, kad Kruš- 
čiovas pamatęs jų ekonomi 
nę ir industrijos galybę, pa
keis savo nusistatymą, nes įsi 
tikins, kad kapitalistų kraštai 
vis dėlto nėra ant bedugnės 
krašto. Ir dėlto bus linkęs su 
sitarti.

Tačiau sunku tikėti, kad 
plėšaus žvėris staigiai virstų 
ramiu avinėliu. Kruščiovas su 
visa partija gal sutiktų suma 
žinti šalto karo įtempimą, jei 
gu Vakarai Maskvai sutiktų 
paaukoti rusų okupuotuskraš 
tus Maskvos neva taikingi no 
rai yra pagrįsti išgauti dabar 
tinės padėties patvirtinimą.

Maskva tik tada darytų nuo 
laidų, jeigu ji pamatys kad 
ginklu nepajėgtų atsispirti.

Atrodo, kad visi šitie vals
tybių galvų vizitai yra tiktai 
laiko gaišinimas.

— Ženevos konferencija pa 
sibaigė be jokių pasekmių Ne 
susitarė nė vienu k'ausimu, 
išskiriant, kad reikia tęsti nu
siginklavimo konferenciją.

— Prezidentas Nixon Var
šuvoje labai entuziastingai 
lenkų suriktas, šimtai tūkstan 
čių žmonių buvo išėję į gat 
ves, kėlė ovacijas, bėrė gė
les.

«PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SA
VAITĖ» ĮTEISINTA 

ĮSTATYMU

(Elta) Jiingt Amerikos Valst. 
prezidentas Eisenhoweris lie 
pos 17 d. pasirašė ir paskel 
bė JAV Atstovų rūmų ir Se
nato pasiūlytą jungtinę prok 
lamaciją, kuria įstatymiškai 
skelbiama «Pavergtųjų Tautų 
Savaitė . Šiais metais ji pra
sidėjo liepos 19 d ir kasmet 
bus skelbiama vis trečiąją 
liepos mėnesio savaitę.

Preziden.o proklamacija 

įžanginėje dalyje pabrėžk, 
kad eilė tautų dėl imperialis 
tinės ir agresyvės sovietinio 
komunizmo politikos liko pa
vergtos ir neteko savo nepri 
klausomybės bei asmens tais 
vių. Jungtinių Valstybių žmo 
nės, remdami pavergtųjų tau 
tų laisvės ir teisingumo aspi 
racijas, tad ir skelbia trečią
ją liepos mėnesio savaitę (pra 
dedant 1959 metais) «Paverg 
tųjų Tautų Savaite». Ji bus 
skelbiama kasmet tol, kol ne 
bus grąžinta, laisvė ir nepri
klausomybė visoms paverg 
toms tautoms pasaulyje Pre 
zidentas savo paskelbime kvie 
čia JAV gyventojus tą savaitę 
atitinkamai apvaikščioti ir pa 
vergtųjų tautų pastangas pa
remti.

Tos savaitės paskelbimas 
yra reikšmingas ir Lietuvos 
laisvės reikalui ir apskritai 
pavergtųjų tautų laisvės kovai.

Malonu pažymėti, kad prie 
jos įgyvendinimo žymiai pri
sidėjo Amerikos Lietuvių Ta 
rybos darbuotojai ir kiti lietu 
viai Jie nekartą lankėsi pas 
įtakingus JAV vyriausybės 
pareigūnus abiejų parla ir on
to rūmų atstovus abiejų par 
tiju vadus, rašė raštus ir da
rė visa, kad reikalas gerai 

.pavyktų.

ISTORINIO DOKUMENTO 
„TEKSTAS

«JAV prezidentas Dwight D 
Eisenhower liepos 17 d iškil 
mingai paskelbė šiokį atsišau 
klmą:

Dėl to,
Kad sovietinio komunizmo 

imperialistinė ir agresinė po 
litika yra pavergusi daugelį 
valstybių pasaulyje;

Kad sovietų viešpataujamų 
valstybių tautoms yra atimtos 
valstybinė nepriklausomybė 
ir šavo žmonių laisvė;

(pabaiga 6 pusi.)

1
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2 pusi

Tai buvo prieš 20 metu
Susitikimas su Europos krepšinio meisterio Lietuvos 

komandos kapitonu Feliksu Kriaučiūnu

Prieš 20 metų Lietuvos krep 
šinio rinktinė antrukartlaimė 
jo Europos krepšinio pirme
nybes Tai įvyko 1939 m ge
gužės mėn. 18 d., kada didžiu 
lėje Kauno halėje lietuviai, 
įveikę paskutinįjį savo varžo 
vą — Italiją, pasipuošė meis
terio vardu. '

Chicagoje gyvena tą meis
terio Vardą laimėjusios ko
mandos kapitonas Feliksas 
Kriaučiūnas (Phill K?ause)su 
kuriuo ir jo simpatiška žmo
na Zuzana (Ragauskaite) prieš 
kiek laiko teko susitikti ir pa 
sikalbėti apie anas atmintinas 
dienas.

Kas matė Kriaučiūną žai
džianti Europos krepšinio pir 
menybėse, tie sako, jog jis 
dabar esąs nedaug tepasikei
tęs: vis toks tvirtas, plačia 
šypsena. Žinoma, metų eilė įs 
paudė kai kurias žymes vei
de, bet jo atmintyje dar yra 
labai gyvos praleistos dienos 
Lietuvoje, rodos, lyg tai būtų 
tik vakar įvykę

Pradžioje paklausiau apie 
atvykimą į Lietuvą ir ten pa 
tirtus įspūdžius.

— Lietuvon nuvykau 1937 
m pavasarį (prieš II sias Eu 
ropos pirmenybes Rygoje) kar 
tu su Pranu Talžūnu Čia mes 
neturėjome daug laiko pasi
ruošti toms pirmenybėms, nes 
apie mėnesis laiko iki jų te
buvo likęs. Tačiau darėme 
viską, ką galėjome ir, kaip 
žinote, mums pavyko pelnyta 
pergalė, nors jos ir nelabai 
tikėjomės Tada mums nebu
vo žinomas kitų komandų sti 
prumas. todėl teko tik pirme 
nybių metu studijuoti jų žaidi 
ino pobūdį

Kas liečia mano įspūdžius 
Lietuvoje, tai jie buvo kuo

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. Ragažins- 

ko vardu šuto adresu: caixa postai 4118, São Paulo
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Profesinis Atstovavimas
Jau esame išdėstę, kokio

mis reformomis žemės ūkyje, 
įmonėse ir darbo atlyginime 
Naujoji Santvarka siekia dir
bantįjį žmogų pastatyti lygia
teisiu su kapitalu privačiame 
ūkiniame gyvenime. Bet to 
neužtenka — reikia kad ir 
viešajame ūkiškai socialinia 
me gyvenime darbas atsisto
tų drauge su nuosavybės ir 
kapitalo atstovais prie jo 
vairo.

Neužtenka sindikatų

Iki šiol praktiškai visą ūkiš 
kai socialinį gyvenimą tvar
kė tik kapitalas ir Valstybė. 
Pagal liberališkai kapitalisti
nę doktriną net Valstybė ne
turinti teisių rikiuoti ūkinių 
ir socialinių žmonių reikalų. 
Esąs automatiškas ūkio reika 
lų reguliatorius — darbo ir 
prekių rinka! Gaminių paklau 
sa ir pasiūlymas, konkuren
cija arba varžybos pagamin
ti geras prekes pigiomis kai 
nomis puikiai tvarką ūkinius 
bendruomenės reikalus. Vals

puikiausi, nes Lietuvoje ma
ne priėmė kaip karalių ir ten 
praleistos dienos visad pasi
liks atmintyje. Tokio priėmi 
mo ir gyvenimo aš niekada 
nesvajojau.

— Ką galite pasakyti apie 
1939 m. Europos krepšiniopir 
menybes? — paklausiau

— Po pirmojo laimėjimo aš 
grįžau Amerikon, o vėliau ir 
naujoms rungtynėms vykau 
nebe vienas; čia didelė para 
ma mums buvo aukštasis Lu
binas, kuris Kaune pelnė le
miamus taškus prieš latvius.

Šiose pirmenybėse daugiau 
šia vargo turėjome pirmąją 
dieną gegužės 22, su latviais 
rugtynėse. kurios baigėsi tik 
vieno taško skirtumu —- 37-36 
Tačiau visos kitos — prieš 
Estiją Lenkiją, Prancūziją. 
Suomiją, Italiją — baigėsi aiš 
kiomis mūsų pergalėmis Ma
no draugai: Lubinas, Ruzgys, 
Puzinauskas, Andrulis. Btdriū 
nas, Jurgėla. Baltrūnas ir ki 
ti čia pasirodė kaip tikri krep 
šinio specialistai.

— Ką vėliau veikėte po pir 
men.vbių? — dar paklausiau. 
Netrukus grįžau j Ameriką pa 
silsėti; buvau besirengiąs vėl 
į Lietuvą važiuoti, tačiau ru 
sų okupacija ir kiti pasaulio 
įvykiai visus planus suardė

— Prasidėjus II pasauliniam 
karui, buvau pašauktas į ka 
riuomenę ir ilgą laiką tarna 
vau Europoje, kur vadovavau 
kareivių sporto vienetams. Iš 
jos sugrįžau 1946 m. ir kurį 
lajką dar žaidžiau Dariaus-C i 
rėno veter nu posto koman 
doje. Paskutinį kartą teko pa 
sirodyti aikštėje 1957 m. Chi 
cagoje per mūsų pergalių Eu 
ropos pirmenybėse minėjimą 
ir šį žaidimą aš ilgai atsimi 

tybė turinti eiti tik naktinio 
sargo pareigas — žiūrėti kad 
vienas kito neapvogtų, nes 
kriaustų ir nesusidarytų sti
prūs sambūriai, galįsavonau 
dai nulemti ūkines varžybas.

Todėl liberalai ir kapitalis
tai išreikalavo visur iš val
džios panaikinti tąsyk gyva
vusias darbo žmonių organi
zacijas, vadinamas gildomis, 
gremijais, korporacijomis. Į 
jas įeidavo visi tos profesi
jos žmonės: mokiniai, darbi
ninkai ir meistrai Darbinin
kai liko vieniši, be draugijos, 
be organizuotos jėgos prieš 
ūkiškai ir sociališkas galin
gus savo darbdavius kapita
listus.

Žinoma, taip ilgai negalėjo 
tęstis. Darbininkai viešai ir 
slaptai pradėjo burtis iš nau
jo Atsirado įvairūs darbinin 
kų rateliai, išsivystę į dabar
tinius modernius sindikatus. 
Darbdaviai irgi vis didino sa
vo fabrikus ir susijungė į sa
vo patronalines sąjungas Taip 
prasidėjo ir dabar vyksta or
ganizuota darbdavių bei dar

MŪSŲ LIETUVA
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

PROPAGANDA -
Aušra pro langą žiūri ir bąla pagiriai. 
Po liepoms dūzgia bičių pabudę aviliai 
Burkuoja ant palangės karveliai moliūgi — 
Oi, kelkis, mergužėle, per ilgai tu miegi.

Jau neša tamsios girios pirmuosius vainikus, 
Nė raudonasis erškėtis nedygus...
Grakšti stirnaitė striuoksi kvėpuojančiais laukais, 

, Nuo saulės nendrės dangstos savo žaliais plaukais.

Tvenkinyje ir upėj iš po tamsios nakties 
Su kaupu varžos žiba sidabrinės žuvies. 
Pas klėtį šlapias svyro šilkinis bradinys, 
Ir židiny kūrenas šventa namų ugnis.

Oi, ne, gudrus moliūgi, burkuoti tu gali! — 
Dar uogos neužmezgę ir riešutai žali...
AšpuČ nuo mano lango — ne tiesą tu sakai — 
O ašaromis laša aukštų pušų sakai...

Iš tolo vyrai grįžta užgrūdinti jauni
Ir kailiais širmonėlių, ir auksu nešini;
Oi kelkis, mergužėle, ko taip ilgai miegi! — 
Burkuoja ant palangės karveliai moliūgi.

Oi, ne, ne širmonėliai mano pečius apdengs, 
Tik baltas linas vargęs laukuose lig rudens! — 
Ir ji uždarė langus, užleido langines — 
Tik mėlynas balandis tiesi keliu parves...

niau. nes po to kelias savai
tes skaudėjo raumenis.

Pūsdamas ilgą cigarą Kriau 
čiūnas papasakojo ir daugiau 
prisiminimu, kuru visų čia ne 
surašysi Pasakojimą papiidy 
davo ir jo žmona, kalbanti 
gražiai lietuviškai Pats Kriau 
čiūnas sakosi mažai turįs pro 
gos kalbėti lietuviškai todėl 
kartais ilgiau tenka pagalvoti, 
norint pasakyt retesnį žodį 
Kriaučiūnas turi brolį Edvar 
dą kuris yra Notre Dame uni 
versiteto sporto direktorius.

Greitai prabėgo kelios ma
lonaus pašnekesio valandos. 
Atsisveikinęs ir grįždamas į 
namus jaučiau giliai atmintin 
įstrigusias mintis apie lietuvių 
pergales, kurios Lietuvos var 
dą įrašė į pasaulinio sporto 
istoriją Gera turėti savo tar 
pe tų didingų momentų liūdi 

bininkų kovas, aštrinama są
moningai kurstoma klasių ne
apykanta ir priešingumais 
Abidvi pusės šaukiasi valdžios 
pagalbos. Jos daro pastangų 
visomis leistinomis ir neleisti 
nomis priem patraukti valdžią 
savo pusėn Žinoma, tai daug 
lengviau kapitalo žmonėms. 
Bet darbininkai yra galingi 
savo skaičiumi kuris lemia 
demokratinių kraštų rinkimuo 
se. Tuo pasinaudodamos val
dančios partijos įsigijo dide
lę galią. Daug kur Valstybė 
įgavo apsprendžiančios ir net 
lemiamos įtakos krašto ūki 
niuose reikaluose. Daugelio 
gamybos ir patarnavimo įmo
nių socializacija padarė Vals
tybę totalitarine, visagale.

O tačiau valdžios pareigū
nai negali gerai vesti įmonių 
gamybos ir finansinių reika
lų Jiems trūksta apsisprendi 
mų. laisvės ir asmeniško pel
no bei atsakomybės galimu
mų. Tie pareigūnai negali 
taip pat gerai tvarkyti skubių 
ir sudėtingų privačių įmonių 
techninių ir piniginių intere
sų Todėl neužtenka Valsty
bės ir darbininkų sindikatų 
veiklos pasiekti darbininkijos 
gerovei.

PABĖGO DU LATVIAI 
JŪRININKAI

Sovietų žvejinis laivas «Ne 
men <• — Nemunas žvejojęs At 
lante netoli Kanados atplaukė 
VI. 21 į Kanados provincijos 
Newfoundlant uostą St Jonns 
apsirūpinti maistu raivo kapi 
tonas Gailitis, matyt latvis, 
pranešė Kanados imigracijos 
inspektoriui, kad dingę iš lai 
vo du jūrininkai su S 1.960. 
Netrukus paaiškėjo, kad tie 
du pabėgėliai yra jauni — 21 

ninkus — jie akivaizdžiai pri 
mena kad pasiryžimas ir dar 
bas nugali visas kliūtis. O to 
kio paskatinimo dabartiniu 
metu mums kaip tik reikia.

L. D.

Reikia profesinių atstovybių

Dėl visų šitų ir kitų prie
žasčių naujoji krikščioniškai 
socialinė santvarka reikalau
ja įgyvendinti profesinį atsto 
vavimą Ji reikalauja tokių 
organizuotų formų arba insti 
tucijų, kurios būtų sudarytos 
iš darbo ir kapitalo atstovų, 
renkamų visų tos ūkio šakos 
ar profesijos žmonių. Jos bū 
tų ne privačios teisės, kaip 
darbdavių ir darbininkų sin
dikatai, kurie, nors žiūri sa
vo privačių klasės interesų, 
tačiau dabar didžia dalimi ap 
sprendžia viešuosius reikalus. 
Jos privalo būti viešosios tei 
sės institucijos, įstaigos, ofi
cialiai įgalintos tvarkyti visus 
viešuosius savo verslo inte
resus.

Tos pačios vietos žmonės 
turi visų pripažintą prigimti
nę teisę tvarkyti savo ben- 
ruosius reikalus per jų ren
kamas miestų, apskričių ir 
provincijų tarybas. Lygiai taip 
pat — pažymi Pijus XI savo 
socialinėje enciklikoje «Qua
dragésimo Anno» tos pačios 
profesijos žmonės turi prigim 
tinę teisę patys rikiuoti savo 
verslo dalykus. Tai būtų įgy
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m amžiaus — latviai Bertol' 
das Vilnis ir Adolfas Clonis 
Jie prisistatė Kanados imigra 
cijos pareigūnams ir pareiškė 
norį pasilikti Kanadoje. Jų 
prašymas buvo persiųstas Óta 
von, kur parlamento atstovas 
J Pickersgill jau buvo iškė
lęs šį klausimą parlamento po 
sėdyje o ministerė Fairclough 
pažadėjo jį palankiai svars
tyti.

Bylos eigon buvo įsikišusi 
sovietų ambasada. Jos II sis 
sekretorius Selivanov buvo 
atvykęs į St Johns ir gavo 
leidimą pasimatyti su B. Vil
nimi Iš pastarojo jis išgavo 
raštinį pareiškimą esą jis no 
ris grįžti į savo laivą ir gy
venti Sov. Sąjungoj. Ambasa 
das sekretorius pareiškė spau 
dai kaa Vilnis turįs Latvijoj 
jauną žmoną, laukiančią šei 
mos be to, būsiąs pakeltas 
laivo tarnyboje į augštesnį 
laipsnį Buvo bandęs Seliva 
nov pasimatyti ir su antruoju 
pabėgėliu, bet tas pasimaty
mas neįvyko; susigriebė imi 
gracijos pareigūnai, gal kie
no priminti, kad latviai nėra 
sovietų piliečiai ir Kanados 
vyriausybė nėra pripažinusi 
sovietinės Latvijos okupaci
jos. Selivanov buvo pakvies
tas į posėdį su imigracijos pa 
reigūnais, kur turėjo būti ap 
klaustas B. Vilnis. Bet kai 
jam buvo pasakyta, kad nega 
lės kalbėtis su Vilnimi vienu 
du. Selivanov išėjo iš posė
džio protestuodamas B. Vilnis 
gi atšaukė Selivanovui duotą 
pareiškimą ir sakėsi norįs pa 
silikti Kanadoje bei gauti po 
litinės prieglaudos teisę. Po 
to Kanados imigracijos minis 
terija Otavoje perėmė bylą į 
savo rankas ir davė leidimą 
pasilikti Kanadoje

Ta proga imigracijos minis 
tėvijos pareigūnai pareiškė, 
kad Kanadoj nesą politinės 
prieglaudos teisės; nors praei 
tyje buvę leista keliems asme 
nims pasilikti krašte be imi- 
gracinnj formalumų. Asmenys 
iš anapus gelež. uždangos pa 
prastai esą įsileidžiami Kana 
don, jei laiduojami artimų gi 
minių Kanadoj. Tiedu latvių 
jūrininkai neįeina į tą katego 
riją. Visdėlio imigracijos mi 
nisteris galįs leisti išimties at 
vejais pasilikti Kanadoje ir 
tokiems asmenims. Kanados 
latviai, tai žinodami, nesnau 
dė. Jų laikraštis «Latvija» ra 
gino savo_ tautiečius daryti 
žygių pasiūlant globą, darbą

(pabaiga 3 pusi.) 

vendinimas ūkinės bei 
profesin ės savivaldoms.

Įvairiai yra vadinami tos 
ūkinės savivaldos viešieji vei 
ksniai — organizuotos profe
sijos. verslo bendruomenės, 
gremijai, profesinės atstovy
bės, korporacijos. Nors ir tu
ri kai kurių nepatogumų, ta
čiau vis plačiau yra priima
mas korporacijos vardas. Jis 
gerai išreiškia didelį visų vie 
no verslo žmonių priklauso
mumą vienų nuo kitų; kaip 
įvairių sąnarių tame pačia
me kūne. Mat, korporacija pa 
reina nuo lotyniško žodžio 
«corpus-kūnas».

Taigi profesinė ats
tovybė arba korporacija 
yra prigimtinė viešosios tei
sės laisva institucija kurios 
ūkio šakos ar profesijos ben
drųjų reikalų tvarkymui. Tai 
yra esminės korporacijos žy
mės Be jų korporacinė san
tvarka neturi darbininki} pri 
tarimo ar tampa Valstybės or 
ganais pavergti šalies ūkiui, 
kaip tai atsitiko Dolfuso Aus
trijoje ir Mussolinio fašistinė 
je Italijoje Korporacijas val
dantieji organai turi būti lais 
vai renkami visų to vers 
lo žmonių. Viso krašto atoki-
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DRABUŽIAI SIUVAMI ;BE 
SIŪLIŲ

Medžiagos sukirpimas ir pa 
ruošimas atliekama visai taip 
pat, kaip siuvant pampai seną 
technologiją. Tačiau*sudarant 
rankogalio skeltoką, išsmaigs 
tant švarko priekį ir atvartus 
visiškai nebenaudojami siūlai, 
Panaši į siuvamąją mašiną, 
kurioje adatos vietoje įreng
tas nedidelis ratelis, tirpinant 
spiritui prie medžiagos pri
tvirtina sriautą 3—4 mm spe 
cialią klijų juostelę. Toliau 
■medžiaga su pritvirtinta klijų 
juostele patenka po specialiu 
presu. Čia 1,5-3 minutes šil
dant 100—200 laipsnių tempe
ratūroje medžiaga galutinai 
suklijuojama.

Medžiagos klijavimas vieto 
je siuvimo žymiai paspartina 
atskiras «siuvimo» operacijas 
ir pagerina atlikimo kokybę.

CEMENTAS IŠ ŠLAKO

Šiluminės jėgainės, kietam 
kurui degant, susidaro didžiu 
liai kiekiai pelenų ir šlakų. 
Tų šlakų naudingo sunaudoji 
mo problema’ yra aktuali. Ir 
štai du čekoslovakų techni
kai V. Vala ir V. Bejras pa
siūlė naudoti šlakus cemento 
savybių medžiagai gaminti 
Šiam tikslui prie anglių, ku 
rios deginamos kūrykloje, pri 
dedama klinčių. Esant tam ti 
krai temperatūrai ir slėgimui 
susidaro atlaikos, kurias atau 
šinus ir sumalus, gaunama hi 
draulinė rišamoji medžiaga.

Naujo siūlymo ekonominis 
efektas yra labai didelis. Va
la ir Bejras apskaičiavo, kad 
jų metodas reikalingas tik 300 
kai technologinės šilumos 1 
kg cemento pagaminti o tuo 
tarpu cemento fabrikuose pa 
starajam suvartojama iki 1500 
kkal. Be to, metodas leis su
taupyti apie trečdalį žaliavų, 
kurios sunaudojamos cemen
to fabrikuose.

«Nepr. Lietuva»

(pabaiga iš 2 pusi.)

ir pan. Sukruto jų konsulai 
Montrealy ir Toronte, taipgi 
jų organizacijos. Tai nebuvo 
be įtakos. Praėjusį sekmadie

LABAI SVARBUS PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos 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 VILNONES 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 Prekybos Bendrovė nūs 
prendė skirti tam reikalui 23.CO© jardų medžiagos, iš kurios bus galima sudaryti 1 000 
«Specialių standartinių siuntinių». Tokį siuntinį sudarys 23 jardai NAUJŲ EKSPORTI
NES RŪŠIES VILNONIŲ MEDŽIAGŲ DVIGUBAIS RUOŽELIAIS 7 vyriškiems ar mote
riškiems kostiumams tiktai už

$79.00
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:
SILSIME TIK TAS MEDŽIAGAS, KURIAS REMDAMASIS PAVYZDŽIAIS BUS į 

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- i 

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

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

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

nį jie buvo paleisti iš polici 
jos rankų ir lėktuvu atskrai 
dinti į Torontą kur pasirodė 
netgi televizijoj. Nerodydami 
savo veidų ir per vertėją pas 
torių Lūšį jiedu pareiškė pa
bėgę iš laivo, nes norėję gy 
venti laisvėje. Laivo kapitono 
tvirtinimas, kad jiedu buvę 
Kanados policijos suimti ir 
neleisti grįžti laivan, esąs ne 
teisingas Kanados policija su 
jais elgusis labai mandagiai. 
Pastorius Lūsis pareiškė ko
respondentams, kad netrukus 
būsianti spaudos konferencija, 
kurioj abu latvių jūrininkai 
plačiau papasakosią apie sa
vo pabėgimą.

Meiiė, Skaistybė ir Laime
D-ras Ant nas Milius

Koks gražus, didis ir šven
tas žodis - meilė! Daug įvai
rių knygų prirašyta apie mei 
lę Vaikai ir jaunimas yra rei 
kalingi meilės, suaugę ir se 
neliai jos trokšta, kaip gėlė 
saulės šilumos

Labai svarbu yra kiekvie
nam turėti teisingą meilės su 
pratimą Mat, apie taip didį 
ir šventą dalyką žemos do
ros žmonių labai daug k lai 
dingai prirašyta ar klaidingai 
skelbiama. Tokiems meilė y

ra ne kas kita, kaip fiziologi 
uis, kūniškas ir priešingų ly
čių patraukimo bei susijungi 
mo kyląs pasitenkinimas Jie 
užsispyrusiai pasilieka gryni4 
gyvulinėje plotmėje. Anot jų, 
visa tai kas sudaro progų ar 
teikia lytinio pasitenkinimo 
yra meilė.

Ką padorus žmogus turėtų 
žinoti apie meilę? Kaip tikru 
moję meilė reiškiasi mūsų 
gyvenime?

Pirmiau šia reikia žinoti kad 

meilė penkeriopų at
žvilgiu pasireiškia pas žmo 
gų; būtent: žmogaus meile Die 
vui, tarpusavio vyro ir mo
ters meile, tėvų meile ir vai
kų meile tėvams, žmogaus 
meile savo tautai bei tėvynei 
ir pagaliau meno ir mokslo 
meile. Tačiau nereikia many
ti apie penkias meilės rūšis, 
nes meilė yra tik viena Ta
čiau ji gali reikštis penkerio 
pu būdu.

Meilės šaltinis

Šv. Jonas Apaštalas iškelia 
vieną be galo reikšmingą ir 
karta džiaugsmingą tiesą, tai 
yra, kad Dievas yra meilė: 
«Kas nemyli, tas nepažino Die 
vo. nes Dievas yra meilė.» Ti 
kroji meilė reiškia pasimėgi
mą troškimą būti su mylimuo 
ju asmeniu, norą su juo susi
jungti, jam gera linkėki ir da 
ryti, dėl jo išsižadėti ir jam 
jam aukotis.

Iš Švenč. Trejybės paslap
ties galima geriau suprasti, 
ką reiškia, kad Dievas yra 
meilė Kada Dievas Tėvas pro 
tu apžvelgia savo esmę, tada 
kyla arba gimsta Dievo Sūnus 
Tėvas ir Sūnus pažįsta juose 
esantį begalinį gėrį ir grožį. 
Iš to aukščiausioje Gėrio ir 
Grožio meilės kyla gyva tar- 
pusavė Meilė arba Šventoji 
Dvasia. Tėvas mylį Sūnų, sa 
vo Tobulybės paveikią, ir Sū 
nūs myli Tėvą. Jie vienas ki 
tą myli tokia galinga, stipria 
ir tobula meile, kad ji suda
ro tarp jų gyvą ryšį, kad iš 
jo kyla asmuo, kuris yrą Mei 
lė Ją vadiname Šventąja Dva 
šia.

Ir Dievas, būdamas meilė, 
ne pasilaikė tik sau gyvybės 
ir galybės paslapties. Jis pa 
sidalino ja su kitais, sutvėrė 
daugybę tvarinių. Dievas ne
pasilaikė vien sau savo pro
to ir valios grožio, bet sutei
kė jo ir savo tvariniams - an 
gelams ir mums, žmonėms. 
Meilė nenorėjo tik sau pasi
laikyti dieviškojo gyvenimo 
laimės Dėl to Dievas apsi
reiškė žmonėms ir malone 
padarė mus savo viršgamtiš- 
kos, dieviškos prigimties da
lininkais!

Meilė siekia būti panašiu į 
mylimąjį. Taigi iš tos meilės 
Dievo Sūnus, Jėzus Kristus 
priėmė mūsų prigimtį ir, bū
damas tikras Dievas, tapo ti-
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rų korporacijų atstovai suda
rytų aukščiausią šalies profe 
sinę atstovybę.

Profesinių atstovybių 
uždaviniai

Iš pačios ūkinio žmonių ben 
dravimo sąrangos organizuo 
tos profesijos turi dvejopą 
tikslą — tarnaujant savo ga
miniais ar patarnavimais visų 
žmonių labui, aprūpinti savo 
verslo žmones tinkamu pragy 
venimu Todėl korporacijų už 
daviniai būtų gana sudėtingi.

Pirmiausia jos nustatytų 
darbo statutais ir parengtais 
įstatymais darbo, gamybos ir 
prekybos ūkines, materialines 
ir moralines sąlygas. Taip pat 
vis iš naujo duotų darbo atly 
ginimo bendrąsias gaires ir 
sutartus algų tarifus Žinoma, 
tas vestų ir į ginčų tarp dar
bininkų ir darbdavių dėl algų 
ir darbo sprendimą. Tam kor 
poraeijos sudarytų specialius 
darbo teismus.

Tas savaime iššauktų ir kai 
nų bei konkurencijos priežiū 
rą. Mat. Naujojoje Santvarko 
je liktų laisva rinka sų tvar
kinga konkurencija. Sveika 
konkurencija įgalina laisvą, 
a (sakomi n gą iniciatyvą ir grei 
tą žmonių aprūpinimą gero

mis prekėmis už palygint ne
aukštas kainas Tai būtų so- 
ciališkai rikiuojama laisva rin 
ka Gi konkurencijos piktnau 
dojimas korporacijos pajėgtų 
pašalinti socialine kon 
trele. Būtų sudaromos spe 
cialios komisijos iš atitinka
mų korporacijų gamintojų, 
prekybininkų ir vartotojų ats
tovų patikrinimui konkuęenci 
jos lojalumo, garbingumo. Ar 
kaltinamoji įmonė parduoda 
savo prekes pigiau dėl geres 
nes gamybos technikos, savo 
tarnautojų darbštumo, vado
vų sumanumo ir administra 
cijos taupumo? O gal nuvar- 
žo savo konkurentus dėl sa 
vo prekių medžiagos falsifika 
vimo. mažesnių atlyginimų iš 
prievartavimo, įvairių mokes 
čių nemokėjimo, lengvatų iš 
gavimo, žaliavos ir rinkos vie 
tos artumo?

Tokios komisijos sprendi
mai ne kartą reikalautų vi
sos krašto ūkinės politikos 
pakeitimo ar įsikišimo, pavz , 
muito, kai kurių mokesčių ar 
susisiekimo tarifų sumažini
mo, pritaikymo arvaldžiospa 
šalpų suteikimo, lengvatųatė 
mimo. .

Be abejo, galutinis krašto 
ūkinės bei socialinės politi
kos gairių nustatymas priklau 

so Valstybės valdžiai. Tačiau 
tai politikai medžiagos, pro
jektų ir planų paruošimas bei 
jos pajėgus vykdymas didžiau 
šia dalimi priklausytų korpo
racijoms.

Aukščiausia profesijų atsto 
vybė išdirbtų žemės ūkio; 
pramonės ir prekybos trum 
palaikių ir ilgamečių planų 
projektus. Politinio parlamen 
to ir krašto Vyriausybės pa
tvirtinti j e duotų oficialias 
gaires visų įmonių raidai ir 
vis geresniam tvarkingam vi 
sų sluogsnių žmonių aprūpi
nimui.

Šiomis priemonėmis korpo
racija geriausiai netiesiogi
niai tarnautų savo narių ūki
nei ir socialinei gerovei Be 
abejo, ju taip pat pagrindinė 
pareiga būtų ir tiesioginėmis 
pastangomis rūpintis narių so 
daliniu saugumu, profesiniu 
pasiruošimu bei pasitobulini
mu ir ugdymu profesinės do 
ros bei garbės Šios pareigos 
ir nuolatinis taikus bendravi
mas su kitų korporacijų veiks 
niais neprileistų organizuotas 
profesijas tapti egoistinėmis, 
vien savo reikalų žiūrinčio 
mis grupėmis.

Didelės pasėkės

Naujojoje Santvarkoje dar
bininkų ir tarnautojų dalyva
vimas Įmonių tarybų, adminis 
tracijos tarybos ir korporaci
jų rinkimuose bei veikloje įga 
lintų juos pasijusti nesant kaž 
kokiais beverčiais fabrikų ma 
šinerijos ratukais, bet vertin 
gaiš darbo ir verslo bendruo 
menės nariais bei apspren
džiančiais veiksniais visos tau 
tos ūkiniame ir socialiniame 
gyvenime.

Darbininkas taip pasijaustų 
esąs lygiateisis tautos narys. 
Ne kapitalas bet darbas ir dir 
bantysis žmogus būtų pasta
tytas pirmon vieton šalies ūki 
niame. kultūriniame ir politi 
niame gyvenime Taip korpo 
ratyvinė santvarka be krau 
jo praliejimo ir revoliucijų 
įgalintu demokratiją įgyven
dinti XX amžiaus opųjį 
uždavinį — pastatyti darbi 
niūkūs atsakomingai draug su 
kitais prie Valstybės vairo. 
Tokiu būdu šalia politinės de 
mokratijos pagaliau būtų įvyk 
dyta ir socialinė demo 
k ra t i ja — žemieji visuome 
nės sluogsniai taptų pilnatei
siais šalies bendruomenės na 
riais'

Pažindami įmonės, verslo 

ir tautos ūkio reikalus bei pa
tys būdami aktyvūs jų spren
dėjai, darbininkai nebematytų 
kapitalo davėjuose ir darbda 
viuose savo priešininkų, bet 
laikytų juos savo vertingais 
bendradarbiais ir sąjunginin
kais Taip išnyktų klasių ko
va gręsianti dabar tapti pra
žūtimi visai žmonijai.

Korporacijomis organizuo
tos verslų bendruomenės bū
tų taip pat išganinga atsvara 
prieš politinių partijų sava
naudišką visų tautos ište
klių ir priemonių nau 
dojimą partiniams žemiems in 
teresams. Korporacijų savival 
dai pasiėmus krašto ūkinių ir 
socialinių reikalų tvarkymą, 
būtų išvengtas vis labiau di
dėjąs totalitarinės, viską už- 
valdančios Valstybės pavojus.

Profesinių atstovybių vykdo 
mas atlyginimų ir įvairių vers 
lo šakų bei tautos ūkio pla
navimas įgalintų be kolekty
vinės prievartos laisvai aprū
pinti visus šalies gyventojus 
deramu pragyvenimu. Taip 
būtų įgyvendintas pagaliau 
socialinis teisingumas ir mei 
lė bei visų žmonių brolišku
mas!

P. Daugintis S J.

oOo---------

3



1959 m rugpjūčio 8 dMŪSŲ LIETUVA4 pusi

lllll T~ri» y.y-ri «I’tgfffjjtnewrirgTlIi QntStjaJBBBra^O^COraBSSIXnWOEJMSK.’cnU^rX'ir^

«JAUNYSTĖS AIDAS»

<M L» skyrius jau-aimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija.

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė S^inkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4'118

São Paulo.

Niekas Nepavergs Jaunos Širdies
Tautų Parko atstovo 

PRANO ALION1O 
žodis jaunimo šventėje, 
kuriąs mes švenčiame šitam 
vaišingam krašte. Tarp dange 
lio lietuviškų švenčių «Jauni 
mo Šventė» yra pranašesnė 
savo iškilmingumu ir grožiu.

Iš pat ryto, vos pirmiesiems 
saulės spinduliams pasiekus 
žemę, iškilmingos pamaldos, 
vėliavos, bendra jaunų širdžių 
ksmunija ir maldos, prašan
čios palengvinti kančias Tė
vynei, suspaustai kruvinos 
rankos.

Ši jaunimo šventė, ši viena 
diena metuose yra mums vi
siems brangi Todėl visų vilų 
jaunimas negaili nei savo 
atostogų, nei pastangų, nei 
jėgų, kad ji būtų, 
jpudingesnė, gražesnė ir liktų 
niekuomet neužmirštama.

Visų šventės rengėjų viso 
jaunimo, širdys susiliejo į vie 
ną idealą: parodyti senajai 
kartai mūsų jaunimo siekius, 
parodyti, kad ir jaunimas mie 
lai prasideda prie lietuviško 
darbo ir prie bendro lietuviš 
kos kolonijos gyvenimo.

Kreipiuosiu į visus tautie
čius, ypač į jaunimą, parody 
kim daugiau meilės mūsų tė
vynei Lietuviai, nes ten gimė 
mūsų tėvai, ir mūsų kraujas,

(pabaiga iš 3 pusi) 
kru žmogumi. Meilė siekia 
prisiimti mylimo asmens kan 
čias, nusikaltimus ir bausmes. 
Todėl meilė nupynė Kristaus 
Kančios istoriją. Ji aukštai iš 
kėlė spindintį atpirkimo ir 
pergalės Kryžių žmonių išgel 
bėjimui ir paguodai

Meilė siekia padėti kuo tik 
gali mylimajam Todėl Šven
toji Dvasia nužengė ant apaš 
talų Sekminių dieną, tepda
ma jų Mokytoja, Vadove ir 
visu tikinčiųjų bendruomenės 
siela Mūsų paguodai visais 
amžiais Bažnyčioje dieviškų 
jų tiesų perteikimas priklau
so ne tiek nuo silpnų ir klys
tančių amonių, kiek nuo Tie
sos Dvasios. Taip pat jos va
dovavimas ne nuo netobulų 
Ganytojų, bet nuo meilės Dva 
sios. kuri rikiuoja ir palaiko 
mistinį Kristaus Kūną. Dievo 
išrinktųjų vaikų šeimą

Taip pat kiekviena iš mū
sų, tikintįjį, Šv. Dvasia vis 
apšviečia savo šviesa. Savo 
meilės jėga Ji visus mus ra
gina, veda, remia ir net per
sekioja tol kol nepasidarysi
me šventi ir panašūs į Kris
tų, Dievo Sūnų, dieviškosios 
Tobulybės žmogiškąjį paveiks 
lą. Tada nuves mus į dangų, 
kur yra džiaugsmo pilnybė, 
kur nutildomas meilės ilge
sys ir patenkinamas tiesos ir 
meilės laimės troškulys. Dan 
gus bus mūsų bendravimas 
su tobulu Gyvenimu, su tobū 
la Tiesa ir su tobulu Gėriu- 
Meile, tai yra su Dievu Tėvu, 
Sūnumi ir Šv Dvasia.

štai kokia didinga yra Švč. 

mūsų gyslomis nešiojantis mū 
sų gyvybę, išaugo tcj žemėj.

Jaunime gerbkime tai kas 
yra mūsų mūsų myžlė tėvynė 
Lietuva, pavergta prispausta, 
bet mūsų širdyse ji turi būti 
didelė, tuomet ji taps laisva!!'.

Priešas pavergė laisvę tė 
vų kraują ir prakaitu aplais- 
tytę žemę, atėmė nuosavybę, 
bet nepajėgs pavergti mūsų 
jaunos širdies, ji plaks meile 
Lietuvai kol Aukščiausias jai 
leis iš viso piakti O meilė 
tėvynei nemirs ir tuomet, kai 
širdis šioj žemėj suplazdės 
jau paskutinį kartą

įspūdingai Praėjusi
Jau n i m o Šventė

Jau penkti metai iš eilės 
pirmą sekmadienį po žiemos 
atostogų Vila Zelinoje vyksta 
lietuviško jaunimo šventė. Ki 
ekvieną meto šventė sutrau
kia daug svečių pasidžiaugti 
gražii lietuviška programa 
Tačiau šiemetinė šventė įvy
kusi praėjusį sekmadienį sve 
čių skaičiumi viršijo Visas i 
ki šiol buvusias. Toks žmo
nių skaičius dar niekuomet į 
šią salę nebuvo susirinkęs.

Trejybės paslaptis ir meilės 
gyvenimas! Jis yra ir kiek
vienos žmogiškosios meilės 
šaltinis. Pagal savo paveiks
lą Dievas įdėjo tikį žmogaus 
širdį meilės galią Jis nori 
kad ir žmogus taip kilniai my 
lėtų Tikrai kokia dieviška 
yra žmogiškosios meilės kil
mė ir prasmė! Kiekvienas svei 
ko proto žmogus, apie meilę 
galvodamas, turėtų tai atsi
minki, savo purvinais batais 
nesutrypti šventų dalykų ar 
— Evangelijos žodžiais ta
riant. nemesti periu kiaulėms 
bei šunims.

Vyro ir moters meiiės prasmė

Dabar sustokime ilgiau prie 
vyro ir moters meilės atve 
jo. Jis dažnai blogos valios 
žmonių pernelyg suniekina 
mas, sugyvulinamas ir suve
damas į lytinį, pasitenkinimą.

Žinia', kad meilė siekia to
bulybės, laimės ir pilnybės. 
Vyras ilgisi moters ir mote- 
ris vyro. To ilgesio tikslas, 
prasmė - pasipildymas. 
Tai išreiškia ir pats žodis 
«lyfcis, sexus». Lotyniškas žo 
dis «sexus* kyla iš veiksmą 
žodžio ‘secare* — perplauti, 
padalinti. Lietuviškas žodis 
‘lytis’ gi sako, kad tas pats 
dalykas yra dar kitame pavi 
dale, formoje. Tai rodo, kad 
vyras ir moteris reikalingi 
vienas kito savo žmogiškosios 
prigimties atbaigimui, kuri 
yra tartum padalintą į dvi da 
lis. Vyrui yra būdinga kūno 
ir proto jėga, ryžtumas ir 
griežtumas. Moteris gi yra 
kūno ir dvasios, stipresniu

Šventė prasidėjo 9 vai ry 
to iškilmingomis jarraldc mis. 
Pamokslą -sakė nesenai atvy
kęs misijonierius tėvas Jo
nas Bružikas Jaunimo buvo 
susirinkę gausiai, ne tik iš vi 
sų São Paulo apylinkių bet 
ir iš Santos, Jacarei, Rio de 
Janeiro bei kitur. Dalyvavo ir 
svečiai sportininkai iš Ame 
rikos Dauguma buvo pasipuo 
šę tautiniais rūbais Buvo įneš 
tos su garbės sargybom Lie
tuvos. Brazilijos ir ateitinin
kų vėliavos. Pasistiprinki dan 
giškąja duona ir pasimeldęs 
jaunimas rinkosi bendriems 
pusryčiams, kuriuos parengė 
ateitininkų mamytės Pusry
čiuose dalyvavo maždaug 4i 0 
žmonių Dar visiems besėdint 
prie gražiai papuoštų stalų 
įvyko maža akademija, ketu
ri moksleiviai ateitininkai, Ro 
mas Saldys, Aloizas Faria, E- 
milija Bartaškaitė ir Julija 
Kraujalytė davė ateitim’ūkiš
ką pasižadėjimą Pasižadėji
mą priėmė ateitininkų dva
sios vadas kun, J. Šeškevi
čius ženkliukus prisegė kuo 
pos pirmininkas Augustas Za 
luba ir sekretorė Irena Jur
gelevičiūtė.

Agapės dalyvius sveikino 
Amerikos lietuvių vardu po
nas Adamkavičius, Tautų Par 
ko - Alfredas Griškonis. Vila 
Anastazijos moksleivių ateiti 
niūkių Gražina Kubiliūnaitė, 

jausmu ir daugiau intuicija, 
širdimi viską nujaučianti. Jie 
abudu drauge sudaro darnu, 
pilnutini žmogaus asmen

Beto, kiekviena gyva būty
bė siekia savo pilnybės, atbai 
gimo ir pratesimo, iš čia su 
pran tarnas vyro ir moters 
meilėje susijungimo pagrin 
das būti ne dviem paskirais 
kūnais, bet vienu pajėgiu pra 
dėti naują gyvybę, kuri tik 
kyla iš atbaigtos žmogiškosios 
prigimties. Vaikučių gimdy
mas ir auginimas yra kita 
meilės prasmė siekiama tikro 
je vyro ir moters sajungoje- 
mofcerystėje.

Tuo pačiu pasipildymu ir 
susijungimu pasiekiamas ir 
visą žmogaus būtybę pasoti 
nąs lytinis ir dvasinis pasiten 
kinimas. ši meilės prasmė ky 
la iš grožėjimosi vienas kitu, 
atsiskleidimo ir savo asmens 
padovanojimo, atidavimo vie 
nas kitam ir visiško susijun 
gimo. Tokia besąlygė ir apdo 
vanojanti meilė yra viena iš 
aukščiausią laimės rūšių že
mėje!

Šitokia vyro ir moters mei 
Iė yra taip pat paveikslas 
meilės, kuria Kristus myli sa 
vo Sužieduotine Bažnyčia ar 
ba Dievas tikintįjį žmogų. 
Mums nematantiems dieviško 
sios meilės vedusiųjų meilė 
turi ja įvaizdinti ir padėti su 
vokti. Jei jau vedusiųjų meilė 
yra tokia didi ir tokią didžią 
laimę teikianti, kas bebus vi 
soje pilnumoje jaučiama die 
viškoji meilė? f

(B D.)
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Bom Retiro Žanctė Petnytė, 
Lietuvių Katalikų Bendruome 
nes Choro Jonas Baranaus
kas, moksleivių ateitininkų 
Eduardas Norkus, naujųjų na
rių vardu Julija Kraujalytė 
(Gaila šiemet niekas nekalbė 
jo Seno Malūno vardu, nors 
gražus būrelis jaunimo ir iš 
ten dalyvavo, juk tie keli žo 
džiai, nuoširdžiai pasakyti tė 
vų kalba kuria lietuvišką dva 
šią) Pusryčiųgmetu taip pat 
buvo išpildyta graži meninė 
programėlė kurioje pasirodė: 
Bom Retiriečiai su dainomis 
parengtomis p. L. Ralick.* pia 
nu dainas palydėjo Aldona Za 
pereckaitė, Ivonė Skonibskai 
tė dainavo so o, G. Pažėraitė 
pianu išpildė Granadą, akor
deonu grojo R. Vancevičius 
ir Tamošiūnas, ilgesnę pro
gramą išpildė Vila Anastazi
jos mergaitės vadovaujamos 
p. mokt. Kubiliūno. Deklama 
vo Žanetė Petnytė ir Julija 
Kraujalytė. Pabaigoje porą 
dainų padainavo Ateitininkų 
Choras vadovaujamas moky
tojos Elvyros Kilčiauskaitės. 
Gaila tik kad nemaža dalis 
jaun ino menine programa ne 
sidomėjo. atlikę savo numerį 
kalbasi, vaikšto ir tuo būdu 
trukdo kitiems sekti savo druu 
gų išpildomą programą

Agapės stalo šeimininku bu 
vo p mokytojas STASYS RE 
MENČIUS.

Po pietų įvyko krepšinio 
rungtynės tarp svečių iš Ame 
rikos ir vietinės rinktinės. 
Staigiai ištikęs lietutis nelei
do rungtynių pabaigti, tačiau 
žiūrovai gavo pasidžiaugti 
gražiu svečių žaidimu ir taip 
pat pamatyti, kad mes savo 
vietinėje komandoje turime 
puikių krepšininkų, jeigu ir 
būtų tekę pralaimėti, tai pra
laimėjimas būtų buvęs gar
bingas.

Popietinei programai, salė 
negalėjo talpinti visų norin 
čių į ją patekti, daug žmonių, 
kurie nebuvo' apsirūpinę pak 
vietiniais iš anksto, turėjo 
grįžti nuo durų atgal. Vaidini 
mas «Jūros Dukra» visiems 
patiko ir buvo gerai išpildy
tas. Smulkesnį meninės pro 
gramos aprašymą talpinsime 
sekančiam «J A.» numeryje. 
Po programos vyko nuotaikiu 
gaspasilinksminimas iki pusės 
vienuoliktos Nežiūrint visų 
gražių atsiminimų iš jaunimo 
šventės, negalima užmiršti 
vieno šešėlio, tai kaikurių tau 
tiečių elgesio kad jie tiesiog 
į šalį stumdami tvarkdares 
veržiasi pirmyn sėda į garbės 
svečiams skirtas vietas.(Tarsi 
visai užmiršę aną Evangeli
jos patarimą, kad taip elgtis 
nedera), ir net prašomi, prie 
šinasi, nenori vietą užleisti, 
visiškai negalvodami, kaip 
apsunkiųa rengėjus, kurie ne 
turi vietų tiems, kam jos bu 
vo skirtos.

Parodykim didesnį vienas 
kito reikalų supratimą. Dera 
klausyti kiekvieno tvarkdario 
nurodymų (net tuomet kai 
jis yra jaunas ir nedrįsta ka 
bytis į akis), ne tik policijos.

PRATURTĖJOME
tautiniais Raštais

Tautodailin nkė ponia MA 
RiJA REMENÕIENÉ jaunimo 
šventei parengė du naujus 
tautinius kostiumus Abudu kos 
timai yra astiniai zanavykių 
raštais (tik žiurstai siuvinėti) 
Vieną kostiumą įsigijo p p.Sal 
džiai savo dukrelei Irenai, an 
trąjį ponia Remenčienė pado 
vanojo moksleiviams ateitinin 
kams ir šie įteikė savo choro 
vadovei mokytojai ELVYRAI 
K1LČIAUSKAITEI. Turbūt tai 
yra pirmieji kostiumai austi 
Brazilijoje, jie sudaro nema 
žą dalį mūsų kolonijoje esan 
čių originalių tautinių rūbų. 
Mergaitės kurios taisysis nau 
jus iaudnius kostiumus turėtų 
atsiminti anglų posakį: «Nesą 
me toki turtingi, kad galėtu
me pirkti blogos medžiagos 
rūbus». Abu kostiumai daro 
labai malonų įspūdį, kadangi 
jie jau yra mūsų tarpe tai 
manome, kad nereikia daug ir 
rašyti Kiekvienas kurs domi 
si tautodaile gali pamatyti. 
Nesustojome šia proga ilgiau 
nei ties audėja, «juk» Darbas 
giria meisterį, «o kūrinys dai 
lininką». ,

JAUNIMO GERADARIAI

Iš pakvietimų platinimo są 
rašų, kurie jau suspėjo grįž
ti į rengėjų rankas matosi, 
kad visuomenė duosnia širdi 
mi atsinešė į jaunimo šventę. 
Didesnes aukas davė:

Algimantas Saldys 600 cr., 
Žarkauskai 500 cr., Baltėnai 
500 cr., Kalvinskienė 500 cr., 
Nataša de Almeida 500 cr.

SVEČIAI IŠ SOSTINĖS
Į jaunimo šventę buvo at

vykę 4 moksleiviai iš Rio de 
Janeiro: Saurusaitis, Pauliuko 
nis, Valeika, p. Petraitis ir 
kiti. Beto svečių tarpe matė 
si p Girčis

/
TURIME SAVO ORKESTRĄ

Jaunimo svečiai turėjo pro 
gos pirmą kartą išgirsti moks 
leisiu orkestrą, vadovaujamą 
PRANO ŠUKIO. Nors pats vie 
netas dar jaunas, bet kiekvie 
ną įtikino, kad yra pajėgus 
augti ir plėstis. Malonu, kad 
jaunuoliai patys savo pastan
gomis ryžosi užpildyti spragą, 
kurią jautė lietuviška kolonija 
turėti savo orkestrą. Kiekvie
na karta turi savo kalbą. Kai 
jaunimas kalba jaunimas labai 
juos supranta. Taip ir su muzi 
ka Tapati liet, melodija daro 
si meilesnė.jaunimui meilesnė 
kai ji skamba iš jaunos ran
kos ir jaunos širdies. Šventės 
metu į orkestrą pažadėjo įsi
jungti dar vienas pajėgus akor 
deonistas, Tamašiūnas. Linkė
tina su tapačia ištverme, su ku
ria buvo pradėti pirmieji žings 
niai. žengti pirmyn.

Visų garbės svečių, kuriem 
šio nesusipratimo pasėkoje 
neliko sėdimų vietų, rengėjai 
labai atsiprašo
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAU T i Eu! AH

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.$ 200,60.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
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 Pamargo. 698. Ponha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

RADIO®COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1071 mg.

SEKMADIENIAIS

L LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 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 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNES GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

® UHIHKK »» Mi»»

elektri- 
ir t. t.

ZELINZ-x

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - 
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms 
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - 

SÃO PAULO Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
I IRMÃOS BAUŽYS j 
« Registravo no Ci lt! Cl «ob o n.o 55l e

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo i
g Telefone
g --------------------------------------------------------
| Aberturas de firmas 
® Encerramentos de firmas

Transferencias de firmas
• Centrat. na Junta Comerciai
s Di»‘*at. na Junta Comercial
I Escritas Fiscais 
é Escritas Comerciais &
| HORÁRIO das
§

5-6005___________ |

Contratos de locação
Cartas de Fiança s
Requerimentos |
Balanços =
Alvarás diversos f
Seguros de Fogo e
Seguros de acidente* &

8 às 19 horas. |

MUSŲ LIETUVA

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, iuventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Raštinė:
R Senador Feijó, 131 - 10 ° and. conj. 101 - Tel. 35-0062

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 - Jone: 52-6228 
^Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria «I T A > — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais"

pusi, i

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Bom Retire, Šv Eduardo 

baž. 10 vai., Casa Verde, N 
s. das Dores baž 17,15 vai

Antrą:
Parque das Nações 10 vai

São Gonçalo baž. 17 vai
T rečią:
Agua Rasa 8 vai., La pa 16 

vai.
Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

■9000080

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

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

ivaarui

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

ISMS

s.

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
d v bbbhb bb b bg *b bbbbbbbbisbb bbbb m m bu^b vb bwbs wb bbb *(*« b bb bbki osbbbbsisbbbbbbv Bstf s bbsbbbb b m bbbbbbubbb bbbb bs bbibvbb b bb w bbbbbbbb bbbh BB w

^VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS LINDO T A sm

ÍÍ2MÃCJ CAfflm ™
Lindoya vanduo yrr ^^di žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite! 

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

Caixa Postal 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDR ON vyriškų rūbų

fHJvmcjE LAUK®
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimul

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kam»
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LIETUVOS NACIONALINE
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIO1

Liet Kąt. Mot Draugijos ir Maldos Apaštalavimo narę

■^NEEE EADZIENE ' ' 
netekusią, mylimos mamytės, liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame.

JL K.M Dr-ja ir Maldos Apaštalavimo

iš Urugvajaus paieško 
šie žmonės:

Petrauskienė savo pusbro 
lio Juozo Brazausko iš Jokšių 
kaimo, Pernaravos parapijos.

Pr. Aleksejūnas įieško Bro 
niaus Česnos.

Aleksandras Sadauskas jieš 
ko Elzbietos Drūlienės Paš
kevičiūtės.

Vincas Naruševičius įieško 
Juozo Naruševičiaus.

Albina Macijauskienė Visa 
ėkaitė įieško Lapašinsko iš 
Ginofeų, Oniškio valse. Rokiš 
kio apsk.

Kas žino apie juos, teikitės 
pranešti misijonieriu'i Jonui 
Bružikui, Igreja São Gonçalo, 
prie katedros.

(pabaiga iš 1 pusi.)
Kad Jungtinių Valstybių pi

liečiai kilmės ir principų ry
šiais yra surišti su visų kon 
tinentų laisvę ir teisingumą 
mylinčiais žmonėmis;

Kad todėl yra verta ir tei
singa manifestuoti pavergtų
jų valstybių tautoms Jungti
nių Valstybių vyriausybės ir 
tautos paramą pavergtųjų lais 
vės ir nepriklausomybės tei
singiems siekimams; —

Kad Kongresas 1959 m. lie 
pos 17 d. jungtine rezoliuci
ja įgaliojo ir prašė JAV pre
zidentą išleisti atsišaukimą, 
1959 m. liepos trečiąją savai 
tę skiriant Pavergtųjų Tautų 
Savaite, ir panašius atsišau
kimus išleidžiant kasmet kol 
visos pavergtosios valstybės 
pasaulyje bus pasiekusios lais 
vę ir nepriklausomybę;

Aš, Dwight D. Eisenhower 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas, 1959 m. liepos 19 
d. prasidedančiąją savaitę 
skiriu Pavergtųjų Tautų Sa 
vaite.

Aš kviečiu Jungtinių Ame 
rikos Valstybių žmones šią sa 
vaitę atžymėti deramomis a 
peigomis bei veikla ir prašau 
studijuoti sovietų viešpatauja 
mų valstybių negandą bei iš 
naujo pasiryžti pavergtųjų tau 
tų teisingų siekimų paramai.

Tam paliudyti aš savaran
kiškai pasirašau ir pavedu pri 
dėti Jungtinių Amerikos Vals 
tybių antspaudą

Padaryta Vašingtone, 1959 
metais Viešpaties ir 184 JAV 
nepriklausomybės metais, lie 
pos 17-ją dieną.
(pasirašė) D. D. Eisenhower

Visi keliai į centrą.

Misijonierius Tėvas Jonas 
Bružikas vėl atvyko į S Fan 
lį. Jis parinko patogiausią 
bažnytėlę São Gonçalo. prie 
katedros, miesto centre, kad 
iš visų kolonijų lietuviai, nors 
kartą į mėnesį galėtų; atva
žiuoti į lietuviškas pamaldas 
Lygiai penkiomis po pietų 
kiekvieną antrą mėnesio sek 
madienį yra šv. Mišios su lie 
tuvišku pamokslu Taigi visi 
į tas pamaldas! Dabar kaip 
tik šį sekmadienį, rugpiūčio 
9 d. 17 valandą

— Liepos m 26 d , preky
bininkų O ir Ed. Pažėrų, gy
venančių Caieiras, buvo paš
ventintas naujai pas
tatytas namas, kuriame Pažė
rų šeima pardavę kepyklą ir 
krautuvę apsigyvens. Daug 
svečių buvo nuvykę iš São 
Paulo.

Nedidelės Še mos Dėmesiui
Pasiturinčiai šeimai reika

lingas nam | sargas.J Juoduma 
atskiras butas šviesa ir 2000 
kruzeirų į mėnesį. Moteris tu 
retų talkinti namuos palaiky
ti švarą, vyras gali dirbti ki
tur. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į kun. J. Šeškevičių.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26. Casa Verde,

Tėvą P Daugintį prie S. 
Gonçalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

Tėvas Petra Daugiais, S.J

Išdirbęs septynis mėnesius 
São Paulo lietuvių kolonijoje 
grįžta atgal į savo nuo a tinę 
gyvenamą vietą Urugvajų. 
Nebuvo nė vieno lietu visi © 
reikalo, kuriuo tėvas Daugiu 
tis nebūtų rūpinęsis. Važinėjo 
po vilas, laikė lietuviams pa 
maldas sakė pamokslus, lan 
kė šeimas, talkino lietuviams 
kunigams Vila Zelinoje, daug 
padėjo jaunimui organizuo
jant šventę. Ypač jo talką pa 
juto «Mūsų Lietuva», jis su
rinko daugiau kaip pusę pre 
numeratų, parašė visą eilę 
straipsnių, tikime, kad ir iš 
Montevideo laikraščio savo 
raštais neužmirš Laimingos 
kelionės, sėkmingo darbo te
nai ir lauksim sugrįštant.

— Salėje po jaunimo šven 
tės rasta auksinė apyrankė. 
Kreiptis į kun. J. Šeškevičių.

— Liepos m. 19 d O, K Auson 
kai buvo suruošę vaišes ni - 
jai pastatytame name Vila 
Carrão. Ta proga buvo ir na
mo pašventinimas.

— Kermošiaus apyskaita 
tilps sekančiame «M. L.» nu
meryje. nes del gausumo me 
džiagos šiame numeryje ne
galėjo tilpti

— Svečiai sportininkai iš 
São Paulo į Rio dę Janeiro iš 
skrido antradienio, 4 d. rug
pjūčio mėn. ryte 7 vai. paly
dėti nemažo būrio São Paulo 
lietuvių.

Rio de Janeire tos pat die
nos vakare, be miego ir poil 
šio žaidė su Brazilijos rinkti 
ne, Caio Martins stadijone. 5 
d rugpiūčio susipažino su R. 
de Janeiro miesto ir apylin
kės grožybėmis. Tos pat die 
nos vakare, palydėti rijiečių 
išskrido į Vęnezuelą.

Svečiai São Paulyje buvo 
apgyvendinti lietuvių šeimo

se, pas: Ausenkus, Ambroze- 
vičius. Seliokus. Šimonius, An 
tunaičius, Adomavičius, Kin
durius, taip ir klebonijoje.

— 1 d. rugpiūčio O. ir K. 
Ausenkai svečiams buvo su
ruošę šuraškas, į kurias be 
sportininkų, atvyko būrys ir 
zeliniečių.

— Kun. P Ragažinskas bu 
vo nuvykęs į Rio de Janeiro 
pamatyti lietuvių žaidimo su 
Brazilijos rinktine.

— Šį šeštadienį 17,30 vai. 
Vila Zelinoje sumainys žiedus 
Vanda Paukštytė su Omar das 
Neves. Jauniesiems linkime 
ilgiausių metų. Svotais civili 
nėję įstaigoje buvo Ona ir Vy 
tas Tijūnėliai, o bažnyčioje 
Elena ir Alfonsas Popeliai. 
Vaišės bus gimnazijos salėje

— Dailininkas Jonas Rim
ša, po nepaprastai pasiseku
sios jo paveikslų parodos Bue 
nos Airėse žada po mėnesio 
atvykti Brazjlijon, su tikslu 
Amazonės džiunglėse piešti 
naujus egzotiškus paveikslus.

— Krepšinio treniruotės Vi 
la Zelinoje bus tęsiamos ir 
toliau. Instruktoriumi ir toliau 
bus P. Ginevičius. Jauni lie
tuviukai, tarp 12 15 metų am
žiaus prašomi pasinaudoti šia 
proga, išmokti taisyklingai 
krepšinį lošti. Užsirašyti ir 
daugiau informacijų gauti ga 
Įima pas Kleboną P. Raga 
žinską.

— Choristų dėmesiui: Ka
dangi koncerto laikas artėja, 
punktualus repeticijų lanky 
mas yra būtina sąlyga geram 
programos pasiruošimui. Ben 
droš repeticijos būna ketvir
tadieniais ir sekmadieniais.

— São Paülo spauda apie 
Amerikos lietuvius sportiniu 
kus plačiai rašė ir talpino 
nemaža nuotraukų, ypač Ga 
zeta. Gazeta Esportiva, Folha 
da Manhã, Folha da Tarde 
ir kiti.

— VI Usevičius gyvenąs 
Anglijoje šiuo metu plaukio
ja lenkišku laivu po Panamos 
vėliava. Laive dirba virėju. 
Šią savaitę lankėsi Rio de Ja 
neire. Aplankė pasiuntinybę, 
taip pat dalyvavo lietuviams 
sportininkams suruoštose vai
šėse pas p. Dubauskus.

I___
— Laiškai: M. Vinkšnaitie- 

nei, J. Šimonytei, P. Šimo
niams M. Matelionytei, J. Rin 
kevičiui. M. Seiunienei, M7 
Augienei. St. Jurgelevičiui, 
R. Dovydaičiui, K. Giedraitie 
nei, M Slautienei.

— (E) Nepolitinius žurnalus 
greit išperka. Tuo tarpu kaip 
sovietinėje spaudoje ne kartą 
buvo skųstasi, kad partiniai 
laikraščiai ir žurnalai sunkiai 
platinasi, Vilniaus radijas lie 
pos 19 d pranešė, kad sodi
ninkų, daržininkų, bitininkų 
žurnalo «Mūsų sodai» per ke 
lėtą dienų buvę išpirkta ke
liolikos tūkstančių egzemplio 
rių tiražas. Daugelis nusiskun 
d ė, kad nespėję žurnalo įsigy 
ti ir jo jau negavę. Tai rodo, 
kad Lietuvos gyventojai mie 
liau skaito tokius leidinius, 
kuriuose nėra atviros komu
nistinės propagandos.

— (E) Ryga ieško Lietuvo
je uogų pirkti, kaip tai buvo 
ir prieš karą. Rygos miesto"’ 
maisto pramonės kombinatas 
paskelbė Vilniaus «Tiesoje», 
kad perka perdirbimui braš
kes, avietes, vyšnias ir ser
bentus.

— (E) Lietuvos II je sparta 
kiadoje laimėjo vilniečiai spor 
tininkai Varžybose buvo pa
siekti 42 nauji Lietuvos rekor 
dai, o 25 sportininkai parodė 
pasekmes, viršijančias Sovie
tų Sąjungos sporto meisterių 
normų reikalavimus. Viso spar 
takiadoje dalyvavo 2668 spor
tininkai, jų tarpe 120 sporto 
meisterių.

— Lietuvos mokslininkai 
tarptautiniuose kongresuose. 
Tarptautiniame geologų kon
grese Kopenhagoje kitais me 
tais dalyvaus ir kai kurie 
Lietuvos mokslininkai. Jų pas 
kaitų temos numatytos tokios: 
«Lietuvos geologinė sąranga», 
«Naujausi žemės plutos judė- 
siai Pabaltijyje» ir kt Lietu
vos mokslininkų paskaitos 
bus atspausdintos lietuvių, ru 
sų ir anglų kalbomis ir įteik 
tos kongreso dalyviams. Lie
tuvos mokslininkai taip pat 
dalyvaus tarptautiniame geo
grafų kongrese.

— (E) Lietuvos hidrotechni 
kos ir melioracijos mokslinio 
tyrimo institutas pradėjo leis
ti naują periodinį leidinį-biu
letenį tos srities klausimams 
gvildenti.;

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

Įvairių elektrinių gaminių fabrikas

Elektrometalurgica Jowipa Ltda.
atlieka gerai betkoki štampavimo darbą iki 40 toneladų, 
siūlydamas pirkti, elektrinius užraktus, šriubeliūs auto

mobiliams ir kit. Kreiptis:
Rua Pitinga, 5-A, — V. Belą, — Bairro de V. Prudente, 

Telefone 63-5825. — Telegrafo adresas: JOWIPAX.

, EJCRITORS© CONTAEIE' 
NAECIMENT©

Irmãos Nascimento
RES, C.S.C. SP. Kiro 1.484

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

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

Juridinis Departamentas —- Nejudomo turto pardavimas 
s Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Vincai /Povilai Tidkeliž
LIETUVIS ADVOKATAS į

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 „ R. Abauna, 36S. PAULO
5° andar - sal a 1 Moinho Velho,

Fone 63-6273

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

aVNTAN© PAVIEONIE)
Mamf.itiira de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zėlina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, k© 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kilų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas,

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkã 

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

Laiškams - caixa postai 371 
São Pauloj

SI U VĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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