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FED. DEPUTATAS DR. PAULO TARSO AK
TUALIAIS KLAUSIMAIS APIE KRIZE,
SANTYKIUS SU RUSIJA IR KIT.
Vienas dinamiškiausių ir di
dėlės iniciatyvos jaunosios
Brazilijos kartos politikų, daž
nai pasireiškiąs federaliniame parlamente su rimtais pro
jektais, yra Dr. Paulo Tarso,
krikščionių demokratų frak
cijos lyderis. Nors šiuo metu
gyvena Rio de Janeire, bet
dažnai aplanko ir São Paulo,
kurio reikalus ir gina parla
mente. Šiomis dienomis «Mū
sų Lietuvos» bendradarbiui te
ko susitikti šį veiklųjį politi
ką ir nuoširdų lietuvių prietelių. Jo pirmi žodžiai buvo:
«Aš jau įėjau į kontaktą su
Rio de Janeiro lietuviais ir
birželio mėnesį kalbėjau pa
baltiečių surengtame liūd
nųjų įvykių minėjime. Rio de
Janeiro lietuviai irgi labai
nuoširdūs»...
Kadangi dep. Dr. Paulo yra
labai gerai susipažinęs su
Brazilijos vidaus ir užsienio
politika, tai «Mūsų Lietuvos»
bendradarbiui buvo įdomu iš
girsti jo nuomonę pačiais ak
tualiaisiais klausimais, kurie
ir gerb. skaitytojams yra įdo
mūs.
— Brazilija pergyvena dide
lį ekonominį krizį. Kokių prie
monių reiktų imtis kriziui nu
galėti?
— Visų pirma kritiškais mo
mentais - kalbėjo deputatas reikia didelio blaivumo ir šal
tumo konkrečių problemų
svarstyme, ar tai liestų vi
daus, ar santykius su užsie
niu. Išsišokimai tik pasunki
na reikalų išsprendimą. To
liau. Brazilijos vyriausybė be
veik visą paramą davė tik in
dustrijai. Žemės ūkį ir jo žmo
nes užmiršo. Už tat šiandien
trūksta įvairių produktų Ne
galima pulti kitan kraštutinu
mam apleisti industrijos. Tiek
žemės ūkis, tiek industri-ja Bra
zilijai yra svarbūs.
—- Šiandien daug kalbama
ir rašoma apie santykius su
Rusija Koks yra Jūsų, kaip
krikščionių demokratų frak
cijos lyderio federaliniame
parlamente nusistatymas di
plomatinių ir komercinių san
tykių atnaujinimo?
— Prieš diplomatinių santy
kių atnaujinimą su Rusija kri
kščionys demokratai balsuos
prieš. Tai yra prinęipc klau
simas Negalima turėti santy
kių bei draugauti su ta vals
tybe, kuri yra pavergusi visą
eilę buvus ų laisvų valstybių.
Net ir pačioje Rusijoje nėra
pačių pagrindinių laisvių.
Kai dėl prekybinių santy
kių reikia studijuoti Įdomu
yra žinoti, ar Rusija tikrai no
ri turėti prekybinius santy
kius, ar tik šių santykių var
du propagandą vesti.
— Kaip Jūs žiūrite į nau
jos sostinės statybą? - buvo
kitas «M.L » bendradarbioklau
simas.
— Esu už naujos sostinės
statybą. Bet tik nesutinku,
kad Ta statyba išveda iš pu
siausviros krašto ekonominę

pusiausvirą. Reikia statyti su
lig turimomis galimybėmis.
— Spaudtoje dažnai rašoma,
žinoma tik bendrais posa
kiais, apie žemės reformą,
Kaip šis reikalas tikrumoje
stovi?
— Žemės reforma yra sūdė
tingas reikalas. Šio klausimo
pas mus negalima taip spręs
ti ir vykdinti kaip pavyzdžiui
Europoje Brazilijoje valdžia
labai daug žemių turi. Pirmo
je eilėje jos žemės turėtų būt
dalinamos kolonistams. Bet
žemės duoti neužtenka. Rei
kia jos būsimą savininką pa
ruošti ir ekonomiškai parem
ti. Šitokį darbai reikalingi lai
ko, studijų ir pinigo.
— Spaudoje daug rašoma
apie mokyklų naują pertvar
kymą. Teko patirti, kad yra
tendencijos privačias mokylas likviduoti, paimant val
džiai į, savo rankas mokyklų
monopolį?
— Toks projektas bvvo gry
nai komunistiškas. Bet mes
prieš jį kovojome ir laimėjo
me. Privačioms mokykloms
ne tik laisvė- bet ir materia
linė parama bus užtikrinta.
Taip besidalinant mintimis
atėjo daugiau deputatu. Dau
giau pasikalbėti kitais klausi
mais susitarėme kurį nors va
karą Vila Zelincje.

Rentgeno spinduliai (raios X) buvo iškasti vokiečių mokslininko Wilhelm Konrad
Rentgen 1895 m. Wurzburgo un vysiteto fizikos profesoriaus. Rentgen naujai išrastus
spindulius pavadino matemat koj vartojama, kuri reiškia dar nežinomą, neisšprestą daiktą
ar uždavinį, raide X
Nėra jokio panašumo tarp gyvulių ir medžių augimo ir amžiaus. Medžiai nemiršta
senatve, kaip atsitinka su tobulesnėmis būtybėmis gyvuliais ir žmogumi. Kaikurie moksli
ninkai tvirtina, kad medžiai miršta tik del pripuolamų priežasčių, kaip liga, audros. Bet
šios priežastys nėra natūralios.
Komunistai norėdami palaikyti mitą, kad komunistų partija yra darbininkų partijadarbininkus verčia dalyvauti kongresuose bei oartijos suvažiavimuose. Bet darbininkai,
kaipo delegatai neturi sprendžiamo balso. (USIS)

Jaunystės Gaila

Rugpiūčio 4 d. į Rio atskri giausių Metų.. » Ir tikrai yra
do lietuviai sportininkai, ku ko džiaugtis. Per audras ir
rie savo triumfaliniame žygy vėjus, per lietų ir karštį, kas
per Lotynų Amerikos valsty keletą dienų vis kitoj valsty
bes garsino ne fcik lietuvio, bėj, k tame klimate tarplkitų
bet ir Lietuvos TgrckĖ Krepšį žmonių-.. 'švargę. nedamiegonio rungtynės Kolumbijoj. Ar ję, vaišinti ir pervaišinti. ne
gentinoj, Urugvajų, e (po t. is pripratę prie vielinių egzoti
nių valgių ir... gėrimų, iš iro
rungtynes kiekvienoj valsty
bėj) buvo laimėtos didele taš piškos saulės spindulių staiga
ku persvara. Porto Alegre pakliūdami į saitą lietų - mū
žmonės netilpo stadijbne. kur sų sportininkai visa atlaikė
buvo 5.000 sėdimų vietų . . vien pas> tikėjimu jaunystės
galia ir kilnaus žygio reikš
São Pauly, lygiai kaip ir ki
tur, kur gyvena mūsų tautie mingamu bei naudingumu ken
KATALIKŲ UNIVERSITETO čiai, nežiūrint mažo pralaimė čiančiai Tėvynei Sportininkų
SAVAITĖ
jimo - lietuviai sportininkai grupė neturėjo savo tarpe ne
iš USA buvo priimti tokiu pat tik daktaro, bet ir šiaip žmo
Rugpjūčio mėn 16 23 d yra dvasios pakilimu, kaip ir Kau gaus nusimanančio apie ligas
São Paulo Katalikų universi ne - 1937 m laimėjus pirmą bei jų gydymą. Išvada: nors
teto savaitė.
ir kentėdami, jie neturėjo lai
Katalikų universitetui rug- Europos čempionatą
Rio de Janei. e, kur svečiai ko sirgti. Kas gali įvertinti
piūčio mėn. 22 sueina 13 me
šių musų jaunuolių žygio di
tų veikimo. Universitetas turi tebuvo vieną dieną jiems te dingumą? Didelės ir mažos
visus fakultetus ir jo išduoti ko rungtis su Pasaulio čem laimėjimo taurės kurias sve
diplomai tokios pat vertės, pionais: brazilu rinktine, pa
rengta išvykai i ChicagosOlim čiai sportininkai parvežė į
kaip ir valdžias išlaikomu.
Rezultatas 99-brazi UtSA. kaip realų savo pergalių
Universitetas yra išleidęs piadą
lams,
66
lietuviams. Ar tai ženklą nepasako viso to, ką
apie 7 00 įvairių specialistų
jautė lietuviška širdis, matant
Šiuo metu įvairiuose univer pralaimėjimas? Jei taip - tai juos kovoje dėl lietuvio ir
siteto fakultetuose studijuoja labai garbingas ! l ik tie, ku Lietuvos vardo. Ne viena
3324 studentai. Universiteto įie niekad nėra keliavę, gali džiaugsmo ašara buvo išlieta
maryti, kad lietuviai ne visur
savaitės tikslas yra supažin laimėjo,
kas buvo jaunuolių Lotynų Amerikos stadionuose
dinti visuomenę su universi
matant nenugalimą ryžtą ir
teto veikimu ir kartu praves iš USA tikslas. Kukliame prie jaunatvišką mūsų atžalyno
mime mieliems svečiams iš
ti reikalingų pajamų vajų. Vi USA,
kuriame dalyvavo Lietu mitrumą priešiškiausiose sąly
sose arkidiocezijos bažnyčio vos atstovas
min. M eteris ir gose. Jie laimėjo - mūsų jau
se šios savaitės metu daro
nuoliai sportininkai iš USA-ne
mos rinkliavos universiteto visa Rio lietuvių kolonija, tik sporto taures, ne tik sve
prieš išgeriant simbolišką šam
naudai Norintieji kiek didės pano
šių eilučių rašy timtaučiu pagarbą ir palan
nes aukas įteikti universite tojas taurę
pasveikino jaunuosius kurną Lietuvai, bet ir . mūsų
tui. tai gali padaryti per pa sportininkus
kaip nugalėtojus širdis. Laukiame kitais metais
rapijų klebonus. Prie univer ir tie žodžiai
buvo palydėti jų sugrįžtant!
siteto yra suorganizuota rė
Petras B ai tekas
mėjų grupė, kurios nariai di gausiausiais plojimais ir «Il
desnėmis ar mažesnėmis su -««e—oe»—«-j»—«
momis, kas mėnuo, moka tam kiškos pasaulėžiūros suforma laikymui ir mes paskirkime sa
tikrą mokestį.
vimą Tai gali duoti tik kata vo auką.
Kodėl reikalingas katalikiš ūkiškas universitetas.
kas universitetas? Kodėl ne
— Užsienio reikalų ministe
Nepaslaptis, kad kaikuriuo
užtenka valstybinio?
ris
Lafer, grįždamas
Kaip kiekvienas, taip ir ka se valdiško universiteto fakul iš Horacio
Santiago
konferencijos.
talikų universitetas stengiasi tetuose komunistai yra sti Congonhas aeroporte
spaudos
paruošti gerus specialistus, prius lizdus susukę.
Katalikiškos aukštosios mo atstovams pareiškė kad jis
bet kartu daug dėmesio krei
pia į studijuojančių auklėji kyklos yra labai didelės reikš grįžęs į Rio de Janeiro, šal
mą pagrįstą katalikiška pa mes ne vien Bažnyčios, bet tai ir su atsidėjimu svarstys
ir tautos gyvenime. Katalikų galimybes atnaujinti diploma
saulėžiūra.
Katalikikiškų šeimų jauni universitete studijuoja, ar stu tinius ir komercinius santy
mas turi teisės gauti katuli- dijavo ir lietuvių. Todėl jo pa kius su Rusija Net manąs as

meniškai su Kruščiovu susi
tikti Tuo reikalu manąs vyk
ti i New Yorką, į Jungtinių
Tautų Organizacijos (ONU)
susirinkimą, kur bus ir Kruš
.čiovas k ten su raudonuoju
Kreml. diktatoriumi pasikal
bėti. Brazilijos visuomenė ir
politikai del santykių užmez
gimo su Rusija nėra vienos
nuomonės Katalikiškoji vi
suomenė prieš santykių atnau
jinimą. Už karštai pasisako
vadinamas nacionalistinis
frontas, kuriame didelės įta
kos komunistai turi. Rio de
Janeiro kardinolas Dom Jai
me Camara pakartotinai yra
pasisakęs prieš santykių at
naujinimą.
— Rugpiūčio mėn. 18 d.
Amerikoje žemė drebėjo. Dre
bėjimas buvo jaučiamas ir
padarė medžiaginių nuostolių
ir keletą žmonių aukų, arti
Kanados rubežiaus Montana,
Wyoming valstijose. Kaikur
keliai suardyti ar uolos už
griuvo. Nukentėjo ir tautinis
parkas.

— Vieno Peru kaleivinio
keturių motorų lėktuvo, skren
dant motoras iškrito. Pilotas
turėjo pakankamai šalto krau
jo nuraminti keleiviams ir lai
mingai sugrįžo į aerodromą
iš kurio nesenai buvo pakilę.

— Taip pat Ispanijoje šio
mis dienomis vienas anglų
keleivinis lėktuvas, vos tik
pakilęs krito. Visi keleiviai
ir įgula, 32 žmonės, žuvo.
— Brazilijos sportininkai
jau visi Chicagoje. Jų į ten
yra nuvykę arti 300.

— Į naujos Brazilijos sosti
nės inauguracijos iškilmes,
prezidentas Kubitschek kvie
čia Popiežių Joną 23 - čią.
Ar Popiežius atvyks į naujos
sostinės atidarymo iškilmes,
kol kas sunku pasakyti.
— Janio Quadros, kandida
tas į prezidentus šiuo metu
randasi Ispanijoje, ilsisi vie
noje saloje.
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Kas klausia - mažiau klysta
Niekas negali pasiteisinti,
kad nežinojo įstatymų ir del
to suklydo. O tų įstatymų ir
jų papildymų yra begalės. O
dar painesni reikalai tampa,
kai pradedama leisti jau ne
. tik įstatymus, bet įvairius de
kretus bei instrukcijas. Tuo
met tik juristai, advokatai,
šios srities specialistai tegali
susigaudyti.
Jausdami reikalą patarnauti
mūsų tautiečiams, kreipėmės
į mūsų juristus advokatus ir
jie mielu noru sutiko mums
patalkininkauti. Pirmas atsi
liepė advokatas Vincas Tube
lis, kurios raštinė yra pat pi
gioje vietoje-centre miesto:
Rua Boa Vista, 135, 5.o andar,
sala 11; namuose: R. Abauna,
36, Moinho Velho. Tel: 63-6273.
Štai eilė klausimų, į kuriuos
atsakė advokatas Tūbelis.
Klausimas: Aš gyvenu toli
nuo centro, provincijoje, man
daug kas neaišku, ypač svei
katos ir darbo draudimo klau
simais Ponas advokate, būkite
malonus man paaiškinti, koki
draudimo institutai Brazilijoje
veikia?
Atsakymas. Brazilijoje vei
kią šie draudimo institutai:
1) Inst. da Aposentadoria e
Pensões dos Industriarios (I A.
P.I.). 2) Inst de Aposentaria
e Pensões dos Comeroiarios
(I A.P.C). 3) Inst, de Aposenta
doria e Pensões dos Emprega
dos em Transporte e Cargas
(I.A.P.E.T.C.). 4) Inst de Apo
sentadoria e Pensões dos Ma
rítimos (LA.P.M.). 5) Inst de
Aposentadoria e Pensões dos
Bancarios (I A.P.B). 6) Caixa
de Aposentadoria e Pensões
Ferroviários e Emprega
dos em Serviços Públicos
(C.A.P.F S P.).
Kaip padėjėjai visų institu

tų: Serviço de Alimentação
e Assistência Medica Domici
liar Urgente (SAMDŲ).
Dar yra Brazilijoje specia
lūs institutai valdžios darbinin
kams (IPASE ir SASSE).
Norint gauti tikslių žinių apie draudimą būtų pageidau
tina, kad Tamsta paaiškintu
mėt smulkiau kur ir kurį dar
bą dirbi ir kiek moka už dar
bą? Tuo būdu mes išvengtumėm bereikalingų aiškinimų
apie tuos institutus, kurie mū
sų neinteresuoja.
Klausimas: Ar visi darbinin
kai privalo būti draudžiami?
Aš girdėjau, kad darbininkų
draudimas privalomas ir jei
gu darbdavys ar fabrikas ne
draudžia, galima skustis? Ma
nęs nedraudžia. Aš diruu na
mų ruošos darbą, esu tarnaitė.
U. Valaitienė
Visi darbininkai gali draus
tis ir jiems privalo atskaityti
nuo užmokesčio tam l^krą
nuošimtį ir jį įnešti į atatin
kamą institutą. Tačiau nedrau
džiauni namų darbininkai, kaip
pavyzdžiui tarnaitės ir žem
dirbiai.
(B. D.)

VISO LAISVOJO PASAULIO
LIETUVIAMS KATALIKAMS,

J A.V. Katalikų hierarchijai
pritarus ir užgyrus, šiuos du
paskutiniu metu pasireiškė
labai girtina ALRK Federaci
jos inicijatyva sv. Marijos Gi
mimo ir Lietuvoje visuotiniai

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

tajosios Santvarkos Priešai
(Tęsinys)

Esame jau rašę, kad naujo
sios santvarkos esmę pagal
katalikų socialinį mokslą su
daro demokratiškai organizuo
tų ūkinių ir profesinių bendruo
menių arba korporacijų lais
vas ir atsakomingas tvarky
mas viso ūkinio ir socialinio
krašto gyvenimo. Jos taip rei
kalingą įgyvendinimą gal la
biausiai apsunkina galingi prie
šininkai, kurie ja puola kryž
mine ugnimi. Iš dešinės ko n
servatoriai, galingi sa
vo turtais ir įtaka krašto ūki
niame ir politiniame gyveni
me. Tų konservatiškų libera
lų, kapitalistų ir patriarchalistų priešinimąsi, klaidas, ne
pajėgumą ir pavojingai aklą
užsispyrimą išlaikyti kapita
listinį rėžimą taip patzparodė
me šio laikraščio skiltyse Iš
kairės ja puola revoli u c i o nieriai. Apie juos rašysi
me šiame straipsnyje.
REVOLIUCIJOS ŠALININKAI
Revoliucionieriai taip pat
siekia naujos, nors savaip su

prantamos. sociališkai ūkinės
santvarkoss. Tačiau jie nori
ją įgyvendinti ne iš lėto daro
momis reformomis, kaip mes
katalikai, bet senąją santvar
ką greit nugriaujančiomis re
voliucijomis. Revoliucionie
riai užkuria plačiąsias mases
senojo rėžimo neapykantos
ugnimi. Naujos geresnės san
tvarkos didžiomis viltimis pe
rimtos masės nebijo sudėto jo
kių aukų
Iš jų pirmoje eilėje minėtini
komunistai Jų tikslas vi
sūr tas pats: revoliucija nuver
tus kapitalistinį rėžimą sukur
ti darbo klasės valdomą san
tvarką. Naudodamiesi darbo
klasės simpatijomis ir geres
nės ateities viltimis, teroru,
maištais revoliucijomis, rau
donąja armija ir galinga pro
paganda, gerai organizuoti ko
munistai jau yra įvede komu
nistinę santvarką didelėje pa
šaulio dalyje Energingai ban
do ją įvesti ir likusioje da
lyje
Panašios kolektyvinės san
tvarkos siekia ir jų vyresnio
ji broliai socialistai. Tik
jie nori palikti mažą privačią
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Meise, Skaistybė ir Laimė

-Nalcttyó

Ramios, malonios vasaros naktys;
Medžio užmigęs nejuda lapas;
Viskas nutilo, viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčioja, dega.
Viskas užmigo viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajonės:
Neša jos sielą, neša, liūliuoja,
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys ramios malonios,
Atilsiu liūdną širdį viliojat!
Tiek tų ant žemės sielvartų, vargo!..
Jūs tiktai vienos ramios, vienodos.

Ramios, vienodos! Magiška jėga
Migdote gamtą saldžia svajone'
Kam gi nemigdot mano troškimų?
Ko man taip ilgu, ko man taip liūdna?

Noris apimti visą pasaulį;
Noris mylėti Diėvą aukščiausią;
Noris pasiekti amžiną grožį!..
Ko gi taip liūdna? Ko gi taij ilgu?

pamėgtų Šiluvos Atlaidų šven
tęs proga organizuoti lietuvių
viešą maldos dieną. Pasirink
tas būdas procesija Į kurią
nors bažnyčią šventai valan
dai J A.V. lietuvių visuomenė
šią inicijatyva priėmė labai
palaukia! tokiai procesijai ir
šventai valandai Chicago
mieste vadovavo nepamiršta
mas kardinolas S.A. STRITCH.
Ta proga jis linkėjo, kad ta
šventė, kaip lietuvių maldos
diena, taptų visame pasaulyje
lietuvių tradicine švente. Šią
lietuvių inicijatyvą labai gra
žiais žodžiais įvertino Boston
arkivyskupas kardinolas R
CUSHING. Čia nekartosiu mū
sų tautos istorinių įvykių su
rištų su rugsėjo 8 u iena Yra
verta palaikyti ir jų atmini
mą.
Lietuvoje dabar žmonės ne
gali švęsti rugsėjo 8 os. jeigu
ta diena nėra sekmadienis.

Šiemet Lietuvoje Šv. Marijos
Gimimo svemė bus minima
rugsėjo 13 d. — sekmadienį
po 8-sios. Nėra abejonės, kad
ir šiemet Šiluvoje ir kitur
žmonės gausiai susirinks vie
šai, bendrai maldai.
Laisvame pasaulyje lietu
viai patys gali pasirinkti die
ną, kur kuri yra tinkamesnė,
tačiau šią gražią mintį ir gra
žią inicijatyvą tesėkime toliau.
t Ar kam bus patogesnė rugsė
jo 7-ji ar kam 13 ji, visame
pasaulyje širdimis, mintimis
ir malda visi lietuviai susi
junkime į vieną kenčiančios,
kovojančios, savo ateitimi ti
kinčios tautos šeimą. Ir šiais
metais rugsėjo 8-os minėji
mas visiems lietuviams tegul
būna, per Šv Mariją mūsų
Šiluvos dangišką viešnią, per
maldavimo diena. Tegul būna
lietuvių vieningo pasitikėjimo
dangaus pagalba diena. Te-

nuosavybę pačių žmonių ran
kose Visą kitą produktyvią
nuosavybę ir kapitalą reikią
atiduoti Valstybei valdyti.

Tautos Vadas turi pastatyti
tautos gerovę ir garbę už vis
ką aukščiau. Reikia sujungti
visas tautos jėgas ir grupes,
kapitalą ir darbą valdžios ri
kiuojamomis korporacijomis į
taikų ir našų produkcijos vei
ksmą. Išnaudojimas kito tau
tiečio būtų nusikaltimas tau
tai.
Pasinaudodami patriotiniais,
garbės, neapykantos ir gra
žesnės ateities ilgesio jaus
mais, fašistai buvo /užvaldę
Italiją, nacional-socialistai Vo
kietiją ir peronistei^ Argen
tiną. Ir kitos žlugusios ar dar
tebegyvuojančios diktatūros
laisvajame Vakarų pasaulyje
turi fašistiškai tautinį pobūdį.
To paties siekia ir kitos na
cionalistinės partijos bei są
jūdžiai.
Čia galima dar prijungti es
tatizmo arba totalitarinės Vals
tybės šalininkus. Jie nenorė
tų nei komunistinio nei fašis
tinio rėžimo Tačiau darbinin
kų, balsuotojų ar net pačių
kapitalistų spaudžiami, jie ne
mato kitos išeities, kaip vis
labiau išplėsti Valstybės kiši
mąsi į privačius ūkinius žmo
nių reikalus. Todėl dabar vi
sur naujos fabrikų grupės yra
nacionalizuojamos, vis plates

Išgelbės laisvę ir garbę?!

Prisižiūrėję naujo darbinin
kų pavergimo komunistiniuo
se kraštuose sin d ik alista i
bijosi visagalės komunistu par
tijos irnepasipriešinamos Vals
tybės. Jie norėtų, nugriovę se
nąjį rėžimą. įvesti visų dirbau
čiųjų demokratiškai renkamų
sindikatų valdžią visam ūkiš
kam, socialinian ir politiniam
šalies gyvenimui. Pagal jų dok
trinos kūrėją Forel visos ga
mybos priemonės būtų tos
ūkio šakos darbininku sin
dikato nuosavybėje ir
atsakomybėje To siekia dau
gel galvojančių darbininkų ir
dar savistovių sindikatų vadų.
Jie tikisi taip išgelbėti žmo
gaus laisvę ir apsaugoti dar
bininko žmogiškąją garbę. Ši
aip betgi jie labai silpni.
Panaši reakcija prieš komu
nizmą ir kapitalizmą yra ir
įvairių spalvų fa š i s t i n i s
sąjūdis. Fašistai skelbia
tautinę revoliuciją. Ją įvyk
džius viskas turi tarnauti tau
tinei bendruomenei. Pajėgus

D-ras Antanas Milius
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Todėl skaistybės dorybę ir
pagonys buvo branginę. Jos
nelaikė esančios priešingos
žmogaus prigimčiai. Per dau
gel amžių pagonys aukštai
vertino mergystę. Nekaltoms,
skaisčioms mergelėms būda
vo pavedamos ypatingos reli
ginės pareigos prie die v ų šven
tykių ir aukurų. Tai liudija
senovės lietuvių, graikų, ro
mėnų ir kilų tautų religijos
istorija.
Tokioms vaidilutėms arba
vestfalėms būdavo suteikia
mos nepaprastos privilegijos.
Taip, pavz., jei kuri vaidilutė
užtardavo kokį pasmerktą mir
ti nusikaltėlį, tai tokiam do
vanodavo bausmę. Ir priešin
gai, nusikaltusios vaidilutės,
skaistybę praradusios mergi
nos ir neištikimos žmonos vi
sur būdavo niekinamos ir net
negailestingai
baudžiamos.
Mat, yra visuotinis žmonių įsi
tikinimas, kad moteris yra tau
tos dorovės saugotoja ir ug
dytoja. Jinai, kaip kilni mer
gaitė, kaip ištikima žmona ir
garbinga motina yra žmonijos
dorovingumo aukuro vaidilu
tė. Gena moteris yra be galo
didelė palaima šeimai ir visai
apy inkei. Bloga, paleistuvė
moteris yra didelis prakeiks
mas su ja susiduriantiems
žmonėms.
Krikščionybėsamžiais skais
tybės dorybė iškilo pačion
aukštumom Visada buvo daug
skaisčių sielų, kurios visiškai
pasiaukoja Meilės Karaliaus
tarnybai. Kūniškis meilės po(Tęsinys 3~pusl.)

gul būna visų lietuvių ir Lie
tuvos ryšio mūs vienų su ki
tais ir visų su Šv. Marija
diena.
Kur tos šventės proga baž
nyčiose yra visuotinų atlaidų
privilegija, atsiminkime žuvu
sius už mūsų tautos ir tėvy
nės laisvę.
Savaime suprantama, kad
visokia inicijatyva šventę or
ganizuojant turi būti vienybė
je su vietos kunigais ir jų
vadovybėje.
Vysk. V. Brizgys
nės ūkinės sritys pervedamos
tiesioginėn valdžios kontrolėn
kaip susisiekimo, sveikatos,
draudimo, kredito ir stambio
sios pramonės. Tokioje Pran
cūzijoje 44% visų tautos pa
jamų yra viešosios nuosavy
bės rankoje. Pelno mokesčiai
JAV se ir Anglijoje siekia iki
85%. Tokie nusavinimai ir už valdymai yra kaip kokios ma
žos revoliucijos, griaunančios
dabartinį susmukusį kapitelis
tinį rėžimą. Tačiau jos vykdo
mos be toli pramatančio pla
no ir tik reikalui iškilus pas
kutiniu momentu.

Dar baisesnis ponas
Iš pirmo žvilgsnio šios re
voliucinės sistemos neatrodo
gal priešingos katalikų skel
biamai naujajai ūkiškai sočia
linei santvarkai. Visos jos no
ri išvaduoti dirbančiųjų ma
ses iš kapitalistinių sluogsnių
jungo ir suteikti geresnį joms
pragyvenimą. Tačiau prisižiū
rėję arčiau, pamatysime dide
Ii, net esminį priešingumą.
Visos fašistinės ir komunis
tinės revoliucijos buvo krūvi
na reakcija prieš liberalų įgy
vendinta neribotą individua
lizmą. Individuas, paskiras
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MŪSŲ LIETUVA

3 pusi.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
linkis jų gyvenime vykdo Die
yo Karalystės žemėje plėtimo
misijų, Šimtai tūkstančių skais
čių garbingų vyrų ir moterų
keliauja į visus pasaulio kam
pus tarnauti ligoniams, šelpti
vargšų, mokyti tamsuolių. Daž
nai jie perneša didžiulius me
džiaginius trūkumus, nebijo
jo jokių paniekinimų, vargų
ir kankinimų, kad tik daugiau
žmonių atvestų prie Tiesos,
Gėrio ir Meilės Šaltinio Dievo.
Tų' skaisčių ir didžiadvasiš
kų sielų netrūksta ir mūsų
amžiuje, kai vyksta arši kova
prieš Dievą, Kristaus Bažny
čią, tiesą ir žmonių dorumą.
Jų visų darbo ir pasiaukoji
mo vaisiai yra be galo palai
mingi šeimoms ir išganingi
pasauliui. Žmonija už daug
ką jiems turi būti labai ir la
bai dėkinga.
Vezuvijaus ir Pompėjos meilė

ANTRASIS

LABAI

SVARBUS

PRANEŠIMAS

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė
sudaryti sąlygas patenkinti visuonenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius siun
tinius, ~ ir tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ
MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač pa
trauklių spalvų: melsvos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi Įrašus
«Made in England».
Nuo 1959 m. rugpjūčio 1 d. mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šitokiems
keturiems papildomiems standartiniams siuntiniams:
1)

SIUNTINYS Nr. 28:

2)

SIUNTINYS Nr 29:

16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svoris 17 svarų. Kaina S 59.00

16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Svoris 21 svaras Kaina $ 67.C0.
J)

SIUNTINYS Nr. 30:

4)

SIUNTINYS Nr. 31:

32 1/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų:
Svoris 34 svarai. Kaina S 113.00.

32 1/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruožuotos ar lygios, 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.
Svoris 42 svarai. Kaina S 125 00
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė,
nepaisydama tai jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina branges
nė lietuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 30
skirtingų standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.
Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lie
tuvių Prekybos Bendrovės, ar kurios nors kitos firmos klijentas.
Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams kurie dėl ko
nors nepajėgia tuojau padaryti tai gavę S 1 09 už bet kurį norimąjį standartinį sintinį,
galutinio užsakymo mes lauksime 3 menesius
Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius. 30 skirtingų standartinių siuntinių kainorašti (siun
tinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos pamušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir naują
lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį kataloga, kuriame aptarta:
Y Apie 6Ò0 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2 Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;

Vezuvijus su visu savo jau
nuoliškos širdies užsidegimu
ir vyrišku riteriškumu buvo
pamilęs Pompėją. Jis laikė
Pompėją kilnia, garbinga ir
ištikima jo riteriškos meilės
verta mergina. Vezuvijaus šir
dyje Pompėjos vardas buvo
įrašytas ugninėmis raidėmis.
Jo širdis buvo kupina karš
tos ir tyrios meilės savo
išsirinktajai.
^Tačiau taip buvo neilgai. Pras
linkus keletai metų jo riteris
ką, širdį sukrėtė skaudi žinia:
per daug akyvaizdžiai jis pa
tyrė savo mylimosios begėdiš
ką apgavystę ir neištikimybę.
Pompėja ne tik turinti daug
pasileidusių jaunikių, bet dar
neapsakomai piktinanti savo
palaidu gyvenimu visą arti
mesnę ir tolimesnę apylinkę.
Vezuvijus tokio skaudaus
smūgio, tokios grubios apga
vystės ir neištikimybės nega
lėjo ramiai pernešti. Nuo Pom
pėjos gyvenamosios vietos,
kelių kilometrų atstume, yra
aukštokas kalnas. Vezuvijus
iš apsivylimo, nerasdamas nie
kur nusiraminimui vietos, lyg
replėmis gniaužoma sielvarto
širdimi, užlipo ant to kalno.
Ten iš gilaus skausmo sukū
rė tokią nepaprastą ir didžią
ugnį, kad ji greitai persimetė
į kalno vidurį. Po keletos die
nų iš ano kalno pradėjo kilti
gausūs juodi dūmai, ' ir po
kiek laiko ėmė veržtis degan
ti lava.
Jos buvo tokia gausybė, kad
apsėmė ir paskandino ne tik
tą miestą, kur Pompėja gyve
no, bet ir apylinkinius mies
telius užliejo ir sudegino. Iš
Pompėjos ir kitų gyventojų
liko tik nedidelės pelenų sau
jos po negailestingo ugninės
lavos valymo. Dėl Pompėjos
neištikimybės pasileidimo ir
didelių papiktinimų ištiko ją
ir apylinkės gyventojus siau
binga bausmė!

pėjos miestą. Pompėjos ir Her susidaryti visai gerą vaizdą
kulanos miestai buvo palaido apie to miesto turėtą gana
Taip poetiškai būtų galima ti prasiveržusio Vezuvijaus aukštą kultūros ir civilizaci
įvaizdinti ugniakalnio Vezuvi karštoje lavoje ir pelenuose jos laipsnį
Iš kitos gi pusės metasi Į
jaus, esančio Italijos miesto 79 m prieš Kristų.
akis
didelio, viešo ištvirkimo
Neapolio apylinkėse, lavos iš
Dabar Pompėjos miestas ysiveržimą, kuris užliejo Poni ra atkastas. Lankytojas gali žymės. Yra išlikę nemaža por

žmogus, turėdamas nuosavy
bę ir kapitalą, galėjo daryti
su juo viską. Bendruomenės
valdžia turėjo vien žiūrėti,
kad jis nekliudytų tik kitų
žmonių laisvės. Priešingai —
komunizmas, socializmas ir fa
šizmas neribotą pirmenybę ati
duoda kolektyvui, bendruome
nei. Jiems aukščiausia verty
bė yra kolektyvas.
Todėl jie visą ūkinę, sočia
linę ir politinę galią perveda
į organizuoto kolektyvo ran
kas: darbo klasės, partijos,
tautos, Valstybės Už tat tokio
je santvarkoje visko ponas yra Valstybė. Gi jos valdžia y
ra vienintelės partijos ranko
se. Kitos partijos yra uždraus
tos ir kruvinai persekiojamos.
Buržuaziškai kapitalistinėė santvarkoje bent tų ponų

darbdavių yra nevienas, o
daug Kapitalistai dėl dides
nio pelno tarp savęs konku
ruodavo, daugiau ar mažiau
kovodavo. Jiems priešinasi
sustiprėję darbininkų sindika
tai Taip pat galima skųstis
Valstybei prieš tų ponų darb
davių savivaliavimą. Dėl vie
šosios nuomonės ir laisvų rin
kimų Vyriausybė vistiek ture
davo daugiau ar mažiau dary
ti teisybę darbininkams.
— Kaip tada kovosi už sa
vo teises, darbininke, jei liks
tik vienas ponas - Valstybė,
todėl dar galingesnis, baises
nis ponas?! Dažnai jis net fi
ziškai vienas ponas - visaga
lis diktatorius kuris turi sau
paklusnią partiją ir gerai ap
mokamą policiją. Kur tada
gausi darbo, apleidęs kurį fa

3.

įvairių rūšių odos;

4 Gatava avalynė;

5. Laikrodžiai;

6 Foto aparatai;

7. HOHNER akordeonai — 20 skirtingų modelių, kurių kainos įvairuoja
pradedant nuo S 39 Oo;
b. ŠINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta visų
rūšių siūlams,' (SKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių, estų,
rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų’,
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J A.V., Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje,
Prancūzijoje ir TSRS
Mūsiškis medicinos skyrius Įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba surašy
tus ir iš Lietuvos atsiųstus receptus.
MES GARANTUOJAME, kad:
L Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2 Jei siuntinys dingtų, mes r grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime
Iki tą siuntinį.
3 Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės
nieko primokėti
4 Prekės bus siunčiamos tik tokios kokios užsakomos remiantis pavyzdžiais
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIOS PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos
pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki šiol užsakinėdavo
siuntinius per kitas firmas, tuojau pat
1. parašyti mums ir. VISAI NIEKUO NEJSIPAREIGOJANT, paprašyti NEMOKA
MAI prisiųsti katalogą, pavyzdžių ir kitokių informacijų;
2 palyginti mūsų kainas ir prekių rūšis prieš užsakant kur nors siuntinį,
TADA jūs patys įsitikinsite, kad užsakydami per mus Sutaupote Nemaža Pinigų.
Specialias nuolaidas taikome visoms labdares ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Liet. Prekybos Bendrovės vadovybei.
LITHUANIAN

TRADING

COMPANY

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

Pompėjos palaidurr.ss

briką ar kolchozą? Kam pa
siskųsi?!
— Niekam! - Ne. tokia san
tvarka, tokia totalitarinė Vals
tybė yra Jums, darbininke,
nauja baudžiava, o visoms ki
toms klasėms ir ja nepaten
kintiems baisi nauja vergovė!
Visi esame girdėję apie pa
garsėjusias darbo tarnybas,
priverčiamojo darbo stovy
klas ir koncentracijos lage
rius Dar ne taip senai Tarp
tautinio Darbo Biuro Ženevo
je paskelbtomis žiniomis vien
Sibiro priverčiamojo darbo
stovyklose buvę apie 15 mili
jonų žmonių
Ir to pažadėtojo ūkinio ger
būvio jie nedavė didžiajai dar
bininkų daliai Žinome apie
skurdžią darbininkų būklę fa
šistinio rėžimo kraštuose ir

uografinių skulptūrų ir pieši
nių. Pompėjoje yra atkastos
dviejų paleistuvystės namų
sienos, kurios išpuoštos gaš
lumą ir rafinuotą ištvirkavi
mą vaizduojančiais piešiniais.
Vieni namai, turtingiau Įreng
ti, buvo turtingiesiems, kiti gi
paprastai aptarnavo plebėjus,
proletarus. Ir yra nuostabiai
keista, kad į tuos «linksmy
bių» namus, vietoje rodyklių
matomose vietose kai kurių
gatvių grindinio akmenyje ir
ant kampinių namų yra iškal
tas vyriškasis lyties organas.
Taip pat ir paleistuvystės na
ma: iš gatvės pusės atžymėti
tokiu dideliu piešiniu. Be to,
yra tokių rafinuotų pornogra
fiškų figūrų ir piešinių, kurios
saugojamos po raktu, nes per
daug užgauna net mūsų laikų
viešąjį padorumą..
Po Pompėjos aplankymo, ne
žiūrint jos technikos ir kultu
ros gana aukšto lygio, susida
ro Įspūdis, kad miesto gyven
tojai buvo dvasiniai susmukę
ir doriniai apipuvę Būta tie
siog viešo ištvirkavimo propagandosi
Rafinuotas pasileidimas žmo
nėms net fiziniai tiek pat pa
vojingas, kaip ir kiekviena
užkrečiamoji sunki liga. Toks
jau yra gamtos dėsnis - kiek
vienas gendąs daiktas negali
ilgai išsilaikyti: anksčiau ar
vėliau jis išsidalina ir įgau
na kitas formas. Pompėjos ir
Herkulanos miesto gyvento
jus buvo apėmęs didelis gedi
mo ir puvimo procesas. Jis
tartum baisus slibinas ištvir
kavimo pavidalu naikino žmo
aių gyvybės syvus. Atrodo,
Dievo Apvaizda negalėjo il
giau žiūrėti į pūvančius ir dvo
kiančius miestus. Kad juos
šiek tiek apvalytų bei prideng
tų, pasiuntė Vezuvijaus ugnia
kalnio ugnį ir lavą. Juk gam
toje niekas savaime neatsitin
ka, niekas nevyksla be Die
vo valios.
Iš filosofinio ir teologinio
taško žiūrint, Pompėja ir Her
kulana buvo palaidoti Vezuvi
jaus lavoje už pernelyg dori
nį pasileidimą ir kad būtų iš
gąstingai pamokinąs perspė
jimas ateinančioms kartoms.
Dėl dorinio supuvimo daugy
bę visokių nelaimių ir kentė
jimų žmonija turėjo pernešti
visais laikais Užtenka tik pri
siminti kitąsyk buvusias gar
sias tautas, dabar labai papli
tusias baisias lytines ligas,
šimtus tūkstančių abortų, dau
gybę vyro ar žmonos nužudy
mų, moterysčių skyrybų, tur
to išeikvojimo vagysčių ir mi
lijonus protinių paliegėlių, bu
kapročių ir bepročių...

Žodis jaunimui

Kodėl mes čia pasakojame
Vezuvijaus ir Pompėjos istori
ją? - Mat, Pompėja puikiai pa
(Tęsinys 4 pusi)

dar sunkesnę komunistiniame monę įgaunanti Dvasia-Dierojuje Be laisvos iniciatyvos, vas.
be asmeniškos atsakomybės
— Kas tada yra darbinin
ir privačios nuosavybės pas kas, jei jame nėra dieviškos
katu ūkinių gėrybių gamyba kibirkšties, tos dvasinės ir ne
negali našiai tarpti, ypatingai mirtingosios sielos? - Tik mo
žemės ūkyje ir laisvose pro lio ir kitų mędžiagų ghiaužulys! Jeigu žmogus nėra nie
fesijose.
ko daugiau kaip patobulinta
elektrinė mašina, kas lieka iš
...tik vaikščiojąs pilvas
kiekvieno darbininko asmeniš
Anose revoliucinėse san ko vertumo? Jei, galvojimas
tvarkose nė negali būti as yra tik smegenų sekrecija,
mens laisvės ar praktiškai ly kaip šlapumas inkstų, - anot
gaus darbo žmogaus vertini vieno materialisto tvirtinimo,
mo. Mat, tiek marksistų ma - tai darbininkas nėra niekas
terializmas, tiek fašistų asme daugiau kaip gyvulys. Jo dar
niškos dievybės neprileidžiąs bą reikia sulyginti su gyvu
panteizmas neigia žmoguje lio ar mašinos darbu ir jį pa
esant dvasią, esmingai tį vertinti vien pagal medžia
skirtingą nuo medžiagos. Dau ginio produktyvumo skaičius.
Nenorėdami prieštarauti pa
gumai fašistų krypčių Tauta
tys
sau, komunistai ir sočiayra besivystanti, žmonėse są
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SENIEJI PRŪSAI NEBUVO
PAKRIKĘ. BET TURĖJO
STIPRIĄ VALSTYBĘ
Atitaisymas Melagysčių Apie
Tas Lietuvių Gimines

Daug yra prirašyta neteisiu
gų prasimanymų apie senuo
sius prūsus, kurie gyveno Bal
tiios pakrantėse nuo Nemuno
upės iki Vislos, Kryžiuočių, o
paskiau vokiečių ir lenkų
chronininkai, savotiškais su
metimais, bandė pažeminti
tas gimines, vadinant jas «pa
goniškom», necivilizuotom ir
pakrikusiom, be jokių valsty
binių ryšių:
Vėlesni bešališki tyrinėji
mai tačiau parodė visai ką
kitą. Atlikti iškasinėjimai se
nuose prūsų plotuose užtikri
na, kad prūsai jau buvo išvys
tę savo kultūrą netgi penkta
me šimtmetyje po Kristaus.
Jie sugebėjo atremti normanų. skandinavų ir danų puo
limus, kurie gana dažnai kar
tojasi.
Lenkai pirmieji pradėjo verž
tis į Prūsus Boleslovo Nansio
jo laikais, pabaigoje X-to šimt
mečio po priedanga apkrikš
tyti tuos «stabmeldžius», be.t
svarbiausia — kad juos užka
riauti Bet tie lenkų žygiai bu
vo atremti.
Tie lenkų užsimojimai pa
vergti prūsus kartojosi iki pra
džios 13-to šimtmečio Išvesti
iš kantrybės prūsai, griebėsi
ką mes šiandie vadiname pre
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ventyido karo ir užėmė Chelmo, Mazo vie co ir kitas lenkų
žemes Popiežius skubotai pas
kelbė bulą, raginančią visą
krikščionišką pasaulį vykti į
kovą su «pagonais».
Ir ištikro ilgai netrukus bu
vo sudaryta armija iš įvairių
tautų: cechų, lenkų, burgundų, vokiečių, prancūzų ir an
glų žygiui prieš prūsus. Pas
tarieji buvo užpulti iš dviejų
pusių ir po atkaklių kovų ta
po išstumti iš lenkų sričių
Vėliau prasidėjo invazija j pa
čių prūsų žemę
Kovos užsitęsė net pusę
šimtmečio, nuo 1233 iki 1233
metų Ir tai nebuvo šiaip sau
susirėmimai, bet nuolatinės
kautynės tarp profesinių, gerai apginkluotų «krikščioniš
kų» kareivių ir eilinių prūsų,
kurie gynė kiekvieną pėdą
savo žemės. Jeigu prūsai ga
lėjo taip ilgai atsilaikyti to
kioje nelygioje kovoje, tai jie
turėjo būti ir valstybiniai or
ganizuoti ir gerai apsipažinę
su anų laikų kariavimo meto
dais.
Sand.

J. Agustaitytė Vaičiūnienė

Rytmečio šarma
Lyg kūdikis išgąsdintas per miegą,
Dar žemė krūpčioja trenksmu kurčiu...
Ir bailiai leidžia pirmutinį diegą
Rugiai užuoganų plačių.

Pabunda, prakaitu iš baimės apsipylus,
Nubėga drebulys per kaimus ir laukus!...
Atsidusėjimai į nežinybę kyla tylus —
Apėjo žemę nešinas mirtim žmogus...
Šypsniu jo lūpos susiklostė,
Iškrypsta liūdesiu giliu.
Pelėdos ūkčioja tuščiame soste —
Karalius klaidžioja sutemusiu keliu.
Per plieno kalnus ir upes raudonas —
O kas bus Mozė, kas parves namo?
Retkarčiais debesis pradūręs spindulėlis plonas
Nubarsto galvas rytmečio šarmom.

Kiek Amerikoje Žydų

nūs pas jo ciesoriška dideny
bę Napoleoną, kuris maloniai
visus pasveikino. Napoleonas
priėmęs didžiosios karinome
nės paradą, liepė jai įžengtį
į Vilnių.
«Pirmieji įėję į tą miestą
buvo ulonų pulkas, vadovau
jamas kunig. Domini ko Radvi
los. Sykiu su juo buvo ir to
kie Lietuvos didžiūnai kaip
kunig. Sapiega, Sanduška, Kat
kevičius ir kiti.
«Pasirodžius pačiam Napo
leonui, Vilniaus žmonės pasi
tiko jį su ovacijom. Minios
sekė paskui jį. Jaunimas ne
kantriai laukė progos įstoti į
karių eiles.
Nei kiek nepailsėjęs, cies°
riaus Napoleonas nuvyko prie
Neries pakrančių, kur buvo
pradėta statyti du tiltai. Ten
jis praleido porą valandų, o
paskiau nujojo į savo palocių Kiekvienas, kas tik bu
vo arčiau jo, galėjo pasikal
bėti ir pasveikinti jį. Visas
miestas tą naktį buvo iliumi
nuotas».
Taip tai aprašė Napoleono
įėjimą į Vilnių to miesto lai
kraščio reporteriai, kurie vis
ką savo akimis matė.
Nesunkudasiprotėti, jog anų
laikų lietuviai žiūrėjo į Napo
leoną kaipo Lietuvos išlais
vintoją iš maskolių jungo.
Sand.

Amerikos žydų metraštis
1959 skelbia, kad J antinėse
Amerikos Valstybėse žydų yra
5,230,000. Visame pasaulyje
mini 12 mil. Iš jų 6.200 0ū0
Napoleonas Vilniuje 1812 m.
gyvena šiaurės, vidurio ir pie
Apsaugos sekretorius Mc
tų Amerikoje, 3,500.000 Euro
Elroy
27 aiškino Kon
poje. I 9oO,‘ uO Azijoje. 500,000
Štai kaip Tą įvykį Atpasa tų laidos. Tie įvykiai buvo greso birželio
komisijoje,
kad Ameri
Afrikoje ir 65,0(0 Australijoje koja Anų Laikų Reporteris
aprašyti sekančiai:
kos
tolimojo
skridimo
raketos
bei N. Zelandijoje.
«Birželio 28 bus atmintina bus paruoštos tuo pačiu
laiku
(Tęsinys iš 3 pusi)
Antisemitizmo reiškiniu
Kaip Napoleonas buvo pasi diena mūsų miesto istorijoje, kaip ir Sovietų. Tos rūšies
Amerikoje daugiausia pietinė tiktas Vilniuje birželio 23 die nes visi buvo laimingi pama Amerikos raketa Atlas skirta
vaizduoja liūdną, apverktiną se valstybėse. Jie pagausėjo ną 1812 metais, patiriame iš tyti savo tarpe Prancūzijos nukeliauti
5.5000 mylių. Pir
morališkai susmukusio jauni drauge su desegregacijos šie laikraščio «Lietuvių Kurieras» ciesorių, Italijos karalių — mas sėkmingas
bandymas bu
mo likimą.
kimais.
liepo 4 dienos ir tų pačių me Napoleoną Didįjį ir jo karius. yo paskelbtas 1958 lapkričio
Vezuvijus gi yra tartum sim
«Vos tik rusai pasitraukė 28 Nuo tada buvo 25 mėgini
bolis to sveiko ir skaistaus
už Antakalnio ir Žaliojo Tilto, mai. Nepasisekė 9, dalinai pa
jaunimo, kuris nori ir siekia
vietiniai piliečiai užėmė visur sisekė 10. Paskutiniai kaip tik
gyvenimo audrose aiškumo,
sargybas. Neužilgo mieste pa buvo ^nesėkmingi ir sukėlė
drausmingumo, pasiaukojimo
sirodė
pirmieji lietuvių ir nusivylimą, kad Sovietai pra
LIETUVIS ADVOKATAS
ir ištikimybės pasirinktam ide
prancūzų daliniai, kuriuos gy lenks.
alui ar duotam garbės žodžiui.
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
ventojai džiaugsmingai pasiti
Thoras raketa skirta 1,500
Jaunystė turi būti idealizmo,
kreipkitės į savo tautietį
ko Kelyje į Trakus vietinę mylių. Prieš porą savaičių jos
kilnumo, dorovingumo dvasios
delegaciją priėmė abieju Si 15 mėginimų buvo sėkmingi.
RAŠTINĖ
sužavėta ir vadovaujama. Jau
REZIDENCIJA:
ciliją
karalius Murat, o pas
nimo siela privalo būti tokia
Rua Boa Vista, 133
kiau
visi
vyko į Panerių kai
S.
PAULO
R
4i
’
ran7
36
kilni, skaisti ir degti aukštų
Moinho Vo.lho,
5° andar - sala 11
jų idealų meile, šalinanti visa
Fone 6.'-6 '73
tai, kas žema ir doroviškai
RUGSĖJO 12 DIENĄ VISI Į VILA ANASTAZIJĄ!
dvokiančio, nelyginant kaip
Vezuvijaus ugninė širdis su
Š./m. Rugsėjo 12 dieną D. J. Basanavičiaus Lietuvių
degina visus pasiekiamus pu
mokyklos Globėjai, ruošia to paties vardo mokyklos sa
vėsius bei nešvarumus. Jis
Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
lėje, rua Camacan, 625
kunkuliuojančios lavos ir dū
mandagus patarnavimas tiktai
mų ženklais perspėjančiai vei
KONCERTĄ - TAKARA
kia į visą apylinkę.
ANTANO PATILO NIO
Tad Vezuvijus tebūnie tau,
Programą atliks žymiausieji mūsų kolonijos menininkai
jaunime, simboliu tos jauno
ir priaugančioji karta.
sios kartos, kuri aukštai iškė
Pakvietimus galima įsigyti iš anksto pas J Karpavičių,
lusi neša dieviškąjį Kristaus
Av. São João, 233 (prieš centrinį paštą), pas mokytoją
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
Evangelijos švyturį ir kurios
St.
Kubiliūną (Vila Anastazijos Lietuvių mokyklos pa
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
širdis kupina tyresnės laimės
talpose) ir pas globėjų valdybos narius.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
ir žmonijos sukilninimo bei
Pradžia 20 vai. (8 vai. vakaro.)
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
atnaujinimo idealų!
lietsargiams dalių.
Mokyklos Globėju Valdyba
(B. D.)

Manufatura de «Botões Estrela»

listai visai negalėtų kalbėti
apie darbininkų išnaudojimą,
jų išlaisvinimą ar darno žmo
nių nelygstamas gyvybines tei
sės Argi galima kalbėti apie
gyvulio teises?
iš jų mokslo seka ir kita
biauri, nors nuosekli išvada.
Jeigu darbininkas nėra niekas
daugiau, kaip gyvulys ir vaikš
čiojąs pilvas, tai darbdavys at
liks jiems savo pareigą, rūpių
damasis jais tiek, kiek savo
darbo gyvuliais ir mašinomis.
Pagal turimas žinias atrodo
kad gyvenimo tikrovėje - o ne
partijos vadų ir pareigūnų kai
bose - paprastai darbininkai
Rusijoje iš tikro ir nėra ge
riau traktuojami už gyvulius.
Bendrai imant jie maitinasi ar
yra maitinami labai silpnai ir
turi dirbti bei gyventi nežmo
niškose sąlygose
-s
Darbininkų balsas už gele

tus visados tvirtiname: darbi
ninkų klausimas nėra vien
tik ekonominis klausimas, bet
ir moraliais. Nėra tai vien pil
vų pripildymo problema, bet
labiausiai sąžinės, doros
klausimas. Markso gi se
kėjams religija - tai opiumo
nuodai liaudžiai Jie tyčiomis
atsisako ir slepiasi nuo die
viškos Saulės - Kristaus moks
lo šviesos ir malonių šilumos.
Už tat jų statomos naujosios
santvarkos pastatas yra tam
sus, šaltas ir žiaurus, kaip
kalėjimas su ginkluotais pri
žiūrėtojais. Mes gi visi trokš
tam geresnės naujosios san
tvarkos. kur visiems būtų švie
su, jauku ir gera, kur klestė
Mūsų atsakas
tų laisvė, teisingumas, meilė
ir bloliškas sugyvenimas!
Todėl mes katalikai prieš
Kairaus revoliucionieriško
visus revoliucionierius mark- naujosios krikščioniškai sočia
si-tus, sindikalistus ir fašis lines santvarkos nepermaldau

žinės uždangds ir fašistiniuo
se kraštuose neturi jokios
reikšmės. Jie nieko negali pa
sakyti net savo artelėse, sin
dikatuose, korporacijose ar
kolchozų komitetuose. Viską
apsprendžia valdančiosios par
tijos pareigūnai. Tik daug kai
bama apie liaudies gerovę,
Tautos garbę, darbininko di
dybę ir visų solidarumą Iš
tikrųjų gi prie valdžios gėry
bių lovio, nustūmę buržuazi
nius ponus, kaip pas kiaules,
prisigrūdo naujieji ponai. O
plačiųjų liaudies masių pade
tis pasidarė dar blogesnė dar
labiau žeminanti dar
bo žmogų.

jamo priešo akyvaizdoje mū
sų katalikų pareiga yra:
— skelbti komunizmo, sočia
lizmo ir fašizmo daromas klai
das ir neteisybes;
— ginti pavieniui ir organi
zuotai darbo žmonių teises
iki įsigijimo darbininkų gynė
jo vardo, kaip esame įsigiję
neturtingųjų šelpėjų ;
— stoti už kolonialinių ša
lių palaipsnį išsilaisvinimą;
— varyti plačią akciją už
vispusišką darbininkų gyveni
mo ir darbo sąlygų pagerini
mą;
— skelbti naujosios santvar
kos didžiuosius tikslus ir iš
reikalauti jos reformų greitą,
nors palaipsnių įgyvendinimą
Senąją santvarką ir jos šu
lus triuškinąs komunistinis
frontas vis eina į priekį. Lais
vasis Vakarų pasaulis tik jau
dinas!, bet beveik nieko pozi

tyvaus nedaro jam nugalėti
apart lėto ginklavimosi. Atro
do, kad ir mes katalikai ly
giai taip pat elgiamės.
Dar laikas sukrusti. Mes juk
turime priemonių išjudinti sa
vo ir kitų sąžines ir protus.
Mes turime socialinės akci
jos plačias galimybes per spau
dą. Katal. Akciją ir sindika
tus bei krikščioniškąsias par
tijas. Mes turime mylinčias
širdis, nesibijančias aukotis ir
daug aukoti, jei ja prašomą!
Nesibijokime ir po darbo dar
veikti ar atsisakyti savo pa
togumų, pelno ar turto dale
lės. Komunistinėje santvarko
je mes dirbtume kaip arkliai
ir netektume jų visų, o -gal
ir savo galvų! Tik kova už
Kristų ir naująją krikščioniš
kai socialinę santvarką yra
mūsų ir kitų išsigelbėjimas.
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Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDOR1US

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTIEČIAI!

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį 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.S 200,60. j
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, iuventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N
s. das Dores baž. 17,15 vai.
Antrą:
Parque das Nações 1o vai
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 vai., Lapa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

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

GEROS ŽINIOS

1

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 pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Boned, de Camamo, 698. Penha
Al. Bo-guslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

MonranO
— 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

PRANAS & CiA. LTDA
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — hone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»
Rio de Janeiro

Serraria «IT A» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

«TĖVYNES GARSAS»

»**• i»«v. • «m »«A<k.

iíswhmmíkí

LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25,
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.

RUA COSTA BARROS,

TEL. 63-3285

34-C

VILA ALPINA
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VIENINTELIAI ATSTOVAI

Dabar parduodame:

Siuvamas «Singer»

mašinas,

GARSIOJO

VANDENS

LINDO!. A

IRMA© J CAMffl m,.

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictuš»,

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

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

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

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

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93

Caixa Postal 3967

-

SÃO

PAULO

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vjrišku rūbų
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

VWO

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Ba lanços
Alvarás diversos
Seguros de Foco e
Seguros ac acidente?

HORA Rio das 8 às 19 horas.
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Rua do Orfanato, 686

|
J

Vila Prudente
Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybė ir kain^

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

6

ąV.

ZELINA,

515

—

CAlXA POSTAL,

Vilų Matilde, Guilherme, Esperanços, Penha, Granada ir
apylinkių
LIETUVI, KATALIKE!
Tu esi maloniai kviečiamas
misijas, kurios prasidės
rugp. 3d d. 10.30 vai. V. Gra
nada koplyčioje ir baigsis rug
sėjo mėn. 6 d. 10 vai.
Misijos tęsis visą savaitę
rytais 8 vai. ir vakarais 7,30
va? Misijų pamokslai visiems
bendrai, išskyrus antradienio
vakarą 7,30 vai. tik moterims,
o trečiadienio vakarą tik vy
rams.
Jus kviečia atvykęs iš Urug
vajaus T. Misijonierius Jonas
Bružikas, jėzuitas ir lietuviš
kos parapijos kunigai.
Naudokitės misijomis, nes
jos ne vienam bus paskutinės
gyvenime!
į

UŽDARYTA LIETUVIŲ KAL
BOS KLASE VILA ZELINOS
GIMNAZIJOJE.
Iš maždaug 40 lietuvių vai
kų lankančių šią gimnaziją
lietuvių kalbos klasėje pali
ko tik 4 nuolatiniai lankyto
jai. Dėl tokio skaičiaus neli
ko prasmės gaišinti tris kart
j savaitę laiko ir klasė tapo
uždaryta.
Ilgą laiką buvo priimta sa
kyti, kad senąją romėnų kul' turą sugriovė barbarai. Tik is
/
torikas Tėv. Hertlingas drįso
pasakyti karčią tiesą, kad ne
barbarai ją sugriovė, bet ji
pati sugriuvo, kai išlepę ro
mėnai nieko nekūrė. Ir mes
gal ateityje bandysim dangs
tytis sąlygų nebuvimu, bet tai
bus prasilenkimas su tiesa.
Sąlygos buvo sudarytos, moks
las buvo nemokamas, tik pri
trūko noro. Jei nebūtų moky
tojos, ją būtų galima surasti,
bet ponia Mošinskienė jau
penkti metai iš eilės dirbo
pasišventusi, reiškia ji buvo.
Jei neturėtume patalpų, jas
būtų galima pastatyti, bet ir
jas turėjome, svetingoje sese
rų pranciškiečių gimnazijoje,
bet kai «pritrūksta» jų nė už
pinigą nepirksi Kai pritrūks
ta tėvams noro paraginti sa
vo vaikus, jų nepasamdysi,
kad tai padarytų. Ir moky
klos vadovybei, nieko kito ne
liko, kaip su skaudančia šir
dimi klasės darbą nutraukti
ir laukti «geresnių laikų» iki
atsiras mokinių.
Kad nebūtų nuskriaustas tas
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ištvermingas klasės likutis,
jiems bus lietuvių kalbos pa
mokos vieną kartą savaitėje,
tuoj po pamokų S v. Juozapo
mokyklos patalpose Jei kas
norėtų prie jų prisijungti yra
kviečiamas. Nuolatos pamo
kas lankė šie mokiniai: Pra
nas Satkūnas, Emilija Bartaš
kaitė, Janina Mošinskytė ir Ri
kardas Tijūnėlis.

— Rugsėjo mėn. 5,6 ir 7 d.
Liet. Kat. Bendruomenės cho
ras ruošia išvažiavimą į Po
ços de Caldas. Vvks dviem au
tobusais. Bus puiki proga pa
žinti Brazilijos provincijas gy
venimą.
— Rugniūčio mėn. 18 d. su
šauktame Liet. Bendruomenės
valdybos ir organizacijų ats
tovų posėdyje, tarp kitų klau
simų, buvo iškeltas klausimas
ateinančiais metais suruošti
Brazilijos Lietuvių Dieną. Tai
būtų kartu ir paminėjimas 35
metų lietuvių imigracijos Bra
zilijon Šiuo reikalu rugsėjo
mėn. 9 d bus sušauktas spe
cialus organizacijų, spaudos,
radijo, visuomenės veikėjų
platesnis pasitarimas.
— Taip pat nutarta išleisti
veikalą portugalų kalba apie
Lietuvą, kuriame svetimtautis
galėtų rasti reikalingų žinių
apie Lietuvos praeitį ir da
bartį. Šis veikalas pavestas
redaguoti bei medžiaga rinkti
Kultūros Komisijai.
— Brazilijos Lietuvių Kultu
ros Draugija praneša, kad
rugsėjo mėn. 13 d., 16 vai.
Vila Belnje šaukiamas Drau
gijos narių susirinkimas. Na
rių dalyvavimas privalomas,
nes bus svarstomi svarbūs
reikalai.

MALONUS SKAITYTOJAU
Kai paimsi į rankas šį «Mū
sų Lietuvos» numerį, pagal
vok ar jau esi atsilyginęs už
prenumeratą. Paklausk ir sa
vo kaimyną, draugą ar priete
lį ar jis tai jau padarė. Skai
tytojas, kurs neapsimoka už
laikraštį skriaudžia savo išti
kimą lietuvišką draugą, kurs
jį lanko kas savaitę.
Jei visi skolininkai atsiteis
tų, laikraštis visai nesunkiai
financiškai išsilaikytų.

Didžiulis 'Jidáu J&tuvoi' isvazivimas

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

------------- (PIKNINKAS) ----- ——

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 ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį prie S.
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilianza 822, V. Prudente,
VI. Pupienį, Rua Oratorio
1257, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

įvyks paskutinį rugsėjo (setembro ) sekmadienį 27 dieną.
Tarpininkaujant Monsinhorui Kazimierui Miliauskui išvykai
gauta labai graži vieta, visai prie pat Santo Andrė, Principe
de Gales Viloje. Tai puiki proga sutikti lietuviams, praleisti
dieną kartu ir padėti savam laikraščiui. Autobusai bus or
ganizuojami iš visų Vilų.
Visi iš anksto prašomi šią dieną rezervuoti išvažiavimui.
Smulkesnės informačijos bus skelbiamos vėliau.
IR VĖL SKAMBĖS LIETUVIŠKA DAINA.....
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO RUOŠIAMAME

Koncerte - Vakare
Spaliaus mėn 10 d. Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.
Programoje: choro ir solistų dainos.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. Iš
anksto reikia apsirūpinti pakvietimais ir staliukais.
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Brazilijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems tautiečiams, prisidėjusiems dar
bu, pinigine auka ar kuo kitu prie Amerikos Lietuvių
sportininkų gražaus sutikimo ir priėmimo São Paulyje.
Bendromis jėgomis, nors ir nemažas darbas, buvo
atliktas sklandžiai.
Tikimės, kad ir ateityje, kai bus reikalas atlikti
vieną ar kitą didesnį darbą, suvienytomis širdimis ir
rankomis lengvai padarysime.
Visiems už talką nuoširdus lietuviškas ačiū !
LB Valdyba. - São Paulo, 1959 m. rugpjūčio m. 18 d.
— «Draugas» praneša, kad
Halines D Mošinskienės dra
minis veikalas «Baltosios Le
lijos Riteris» išspausdintas sa
leziečių spaustuvėje Italijoje.
Tai penki sceniniai paveiks
lai iš šv. Kazimiero gyveni
mo. Netrukus išeis iš spaudos
tos pačios autorės sceninis
montažas «Šiluvos Pavėsyje».

JAUNIMO GERADARIAI
Šventės proga jaunimo dar
bams paremti aukojo:, p.p Re
menčiai 5G0 cr., p. Dorinienė
5( 0 cr , p. J. Vaseliauskas 5oO
cr , p A. Kalinauskas 500 cr.,
p.p Matelioniai 500 cr. Už au
kas nuoširdus ačiū.
Mus kviečia — dalyvaukime
Šį šeštadienį, rugpjūčio m.
22 d 19,30 vai., S. Bento Gim

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

nazijos (Largo São Bento) sa
lėje, mūsų bendro likimo ir
nelaimių ištikti broliai Tumė
nai minės 15 metų Rumunijos
okupaciją. Programa bus įdo
mi ir įvairi. Kalbės žymūs kai
bėtojai, bus meninė progra
ma. Lietuviai yra kviečiami
gausiai dalyvauti. Reikalingi
trys asmenys dalyvauti su Lie
tuvos vėliava, tautiniais rū
bais apsirengę (vienas vyras,
dvi panelės ar ponios). Norin
tieji dalyvauti prie vėliavos
prašomi kreiptis Vila Zelinon
klebonijon.

— Laiškai: Ed. Žalandauskui, J. Seliokui, Pr. Zagorskienei, St. Jurgelevičiui, I.
KliŠytei, M. Jonavičiūtei, Aid.
Gudanavičiūtei, R Dovydai
čiui, K. Sprindienei, W. Urba
navičiui, J. Bliujui, Vi. Šuliui.

Medžiagos žieminiams ir va
Bariniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skab
biniai, avalynė, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garai)
tuotas.
Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš
naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371
São Paulos

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

CARLOS
RESTORANAS

ŠOKIAIS

SU

Įvairių elektrinių gaminių fabrikas

Elektrometalurgica Jowipa Ltda.
atlieka gerai betkoki štampavimo darbą iki 40 toneladų,
siūlydamas pirkti, elektrinius užraktus, šriubelius auto
mobiliams ir kit. Kreiptis:

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Rua Pitinga, 5-A, — V. Belą, — Bairro de V. Prudente,
Telefone 63-5825. — Telegrafo adresas: JOWIPAX.

Jauki

broliu

Muzika

ESCRITORIO COISTAEÍL

Atidarytas

aplinkuma

latviu

ir moderniška

europietiška

nuo

1Ó

iki

3

vai.

ryto

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. «P. Hro 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 — Ne jodomo turto pardavimas
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Rua Augusta, 926
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