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PAMLLYJE
Prez. Eisenhower Europoje

Rugpjūčio mėn. 26 d. Ame
rikos prezidentas Eisenhower 
su grupe patarėjų išskrido Eu 
ropon tartis svarbiais politi
niais reikalais prieš Sovietų 
Rusijos ministério pirmininko 
Nikitos Krušciovo atvykimą. 
Šią kelionę privertė padaryti 
Vakarų Europoje kilęs nepa
sitikėjimas ir nepasitenkini
mas raudonojo Kremliaus dik 
tatoriaus pakvietimu Ameri
kon, kur jis tarsis su prez. 
Eisenhower tarptautinės poli
tikos klausimais, kad panai
kinti, arba bent sušvelninti 
taip vadinamą «šaltąjį» karą, 
tarptautinį politinį įtempimą.

Netolima praeitis liudija, 
kad taip vadinamuose valsty
bių viršūnių - prezidentų, mi 
nisterių pirmininkų susirinki
muose, jei ne viską, tai dau
giausia laimėdavo Kremlius. 
Taip buvo Yaltoje, Teherane, 
Potsdame. Todėl laisvosios Eu 
ropos diplomatai ir būsima Ei 
senhowerio-Kruščiovo konfe
rencija, ar tik nuomonių pa 
sidalinūnu, yra labai susirū
pinę. kad šito pasitarimo pa
sekmės nebūtų tokios kaip 
Yaltoje.

Prez. Eisenhower iš vienos 
pusės nori susitikti su Kruš- 
čiovu, iš antros, šios savo ke 
lionės metu nori Vakarų di 
plomatams patikrinti, kad nie 
ko nebus padaryta, kas pa
žeistų Vakarų Vokietijos, Pran 
cūzijos ir kitų kraštų reika
lus.

Rugpiūčio mėn 26 d po piet 
prez. Eisenhowerio lėktuvas 
nusileido Bonnos, Vakarų Vo- 
kietijbs sostinės aerodrome. 
Čia svečio laukė ministeris

Krušciovo kelionės tvarkrastis
Jau yra paskelbtas Kruščio 

vo Amerikoje kelionės tvar- 
kraštis. Pirmoji sustojimo vie 
ta krašto sostinė-Vašingtonas.

Čia užtruks apie penkias 
dienas. Po to vyks į New Yor 
ką, kur aplankys Jungtinių 
Tautų Organizaciją ir pasa
kys kalbą.

Iš New Yorko sris į São 
Francisco. Amerikoje yra nu 
matyti aplankyti septyni mies 
tai ir viena fazenda

Įdomu, kad Kruščiovas ne
lankys tokių svarbių miestų 
kaip Chicago, Detroitas, Cle
veland, kurie yra centrai Ame

ARGENTINOJE STREIKAI

Argentinoje streikuoja trys 
šimtai tūkstančių darbininkų 
reikalaudami pakelti atlygini 
mą. Vyriausybė sunkioje pa
dėtyje.

Prezidentas padėties rimtu 
mą išdėstė specialiai sušauk- 
tame karininkų susirinkime. 
Praktiškai Argentinos likimas 
yra kariuomenės rankose. 

pirmininkas Adenauer ir kiti 
artimieji jo bendradarbiai. Pre 
zidentą pasitiko ir kėlė ova
cijas didžiulės žinelių minios, 
apie 50 tūkstančių.

Iš Vokietijos skris Anglijon 
ir Prancūzijon. Angli oje pasi 
tarimuose dalyvaus ir Chur
chill.

NUOTAIKOS AMERIKOJE

DelKruščiovo lankymosi nė 
ra vienodos. Vieni už, kiti 
prieš pasisako

Prez. Eisenhower, prieš iš 
vykdamas Europon, paskuti
niame pasikalbėjime su spau 
dos atstovais Krušciovo kvie 
timą teisino, kad politikoje 
reikią būti realistu, kad nuo 
šito pasimatymo gali priklau 
syti pasaulio ateitis, kad rei
kia sumažinti tarptautinį įtem 
pimą Sunku pasakyti ar Ei
senhowerio viltys išsipildys. 
Tačiau Kruščiovas Eisenho- 
weriui neveža jokių dovanų 
nuolaidų pavidale. Priešingai, 
jis yra paskelbęs savo reįka 
lavimus Kartos tai ką jo ats 
tovas kartojo Ženevoje:

Vakarai turi pasitraukti iš 
Berlyno ir Berlyną palikti 
larsvu miestu, žinoma, kurį 
vėliau komunistai paimtų į 
savo rankas.

KRUŠČEVAS AMERIKOS PAR 
LAMENTE NEBUS PRIIMTAS

Parlamento daugumos ats
tovas pareiškė, kad Krušče 
vas nebus kviečiamas vizituo 
ti parlamento. Amerikonai di 
plomatai su Kruščiovu nela
bai patogiai jaučiasi.

rikos industrijos Kodėl ne
silankys labai aišku. Minetuo 
se miestuose labai daug dar
bininkų kilusių, karo tremti 
nių iš anapus geležinės uždan 
gos. Su šitais žmonėmis susi
tikti yra nemalonu ir nesaugu. 
Kruščiovas išžudė koncentra
cijos stovyklose, sušaudymais, 
ir badu apie septynis milijo
nus ukrainiečių. Jis pasiuntė 
tankus vengrų patriotams 
«malšinti» ir tūkstančius jų 
išžudė. Jis dar tebelaiko pa 
vergęs šimtą milijonų euro
piečių. Kaip jis gali susitikti 
su šitų tautų žmonėmis?

Streikuoja! taip pat išleido 
atsišaukimą pateisindami 
streiką Argentinos demokrati 
ja vieną dif ną gali būt pakeis 
ta kariška diktatūra

BRAZILIJOJE

Šiais metais firmų likvidaci 
ja irgkonkurdatų skaičius yra 
dvigubai didešnis’negu praė
jusiais metais.

lÀetuviii Sąjungos Brazilijoje Pirmininką

KPT. JUOZĄ ČIUVINSKĄ

60-ties M ei'] Sukaktuvių Proga Sveikina ir Linki G'.r o s 
Sveikatos ir ištvermes Lietuviška Kultūros darbu bedirbant.

LIETUVIU SĄJUNGA BRAZILIJOJE

TUžsienio reikalų ministe 
ris Horacio Lafer pranešė, 
kad užsielfo reikalų ministe
rijoje tiriamos galimybės di 
plomatinių ir prekybinių sau 
tykių atnaujinimo su Rusija- 
Neužilgo šitie tyrinėjimo davi 
niai bus paskelbti. Taip pat 
kalbama apie komunistinės 
Kinijos vyriausybės pripaži
nimą.

— Pagrobė Pavliką. Berly 
ne vis dar rizikinga gyventi. 
Kasmet ten dingsta visa eilė 
Vak. Berlyno žmonių. Ne apie 
visus dingimus viešai sužino
ma Pastarosiomis savaitėmis 
įvyko toks pagrobimas. Sovie 
tinęs zonos saugumo įstaigos 
SSD nusamdyti jaunuoliai Ben 
ke ir Warnest nusiviliojo elek 
triką Karolį Pavliką i58 m.) 
į smuklę netoli „sovietinio 
sektoriaus nugirdė jį ir įvil- 
kę į automobili pervežė į ry 
tinį sektorių. Ypač būdinga 
tai. kad vienas iš grobikų - 
Benke - yra pagrobtojo posū
nis. Jis iš rytiniu įstaigų bu 
vęs atsiųstas į Vak. Berlyną 
kartu su savo bendrininku or 
ganizuoti patėvio pagrobimą.

ŽENEVOS KONFERENCIJA 
IR LIETUVA

Lietuvių politinių sluoksnių 
nuomone, Ženevos konferen
cija nei Lietuvai, nei kitoms 
pavergtoms tautoms nieko ge 
ro nedavė - bet ir reikalo ne 
pablogino Šias tautas tokie 
«spektakliai» nebejaudina Jos 
laukia konferencijų, kurios 
grąžintų joms laisvę

Pavergtųjų tautų atstovai 
dar prieš konferenciją įr jos 
eigoje pateikė Vakarų valsty 
bių vyriausybėms ir delegaci 
joms memorandumus, kuriose 
buvo prašyta konferencijoje 
kelti ir pavergtosioms tau
toms rūpimus klausimus. Nors 
tais žygiais ąpčiuopiamų vai
sių ir nelaimėta, vis dėlto jie 
nebuvo be prasmės. Jie dar 
dar kartą priminė didžiosioms 
valstybėms, kad be Berlyno 
klausimo yra dar eilė skau
džių vietų Europos kūne, ku
rias anksčiau ar vėliau teks 
gydyti Pavergtosios tautos 
nedavė ir neduos ramybės di 
džiosioms valstybėms, kol jos 
nesiryš atitaisyti skriaudas tau 
toms, kurios buvo nepriklau
somos, o dabar yra svetimoms 
galioms pajungtos. Verta pa 
žymėti, kad ir Ženevos kon
ferencijos metu ne kartą bu 
vo pabrėžtas dėsnis, kurį nuo 
lat kelia pavergtųjų tautų ats 
tovat - tai tautų apsisprendi
mo teisės dėsnis. Maskva to 
dėsnio kaitojimo bijo. Bet 
mums svarbu ir ateityje jį 
visomis progomis skelbti.

VISUOMENININKUI KPT. JUO 
ZUI ČiUVINSKUI 60 METŲ

Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. ži
nomam mūsų Kolonijos veikė 
jui ir visuomeninkui Kpt Juo 
zui Čiuvinskui sukanka 60 me 
tų amžiaus.

60 metų 60 pavasarių sulau 
kė žmogus, kuris yra tikru 
lietuviu patriotu, pirmoje ei 
Įėję visuomet skyrė ir skiria 
didelę meilę savo kraštui ir, 
matydamas, kad įvairūs prie
šai naikinte naikino gimstan
čią Lietuvą, savo visą jaunys 
tę ir jėgas paskyrė tik tam, 
kad nuteriotas kraštas liktų 
laisvas ir nepriklausomas 18 
metų jaunuolis su dideliu en
tuziazmu įstoja į besikurian
čių kūrėjų sa\anorių eiles Te 
ko daug pakelti vargo ir net 
bado bet pasišventimas ir vii 
tis viską nugalėjo. Lietuva ta 
po laisva ir Nepriklausoma. 
Tačiau neilgai teko džiaugtis 
laisvuoju Lietuvos gyvenimu. 
1918 20 metų vargas skaudžiai 
atsiliepė j jubiliato sveikatą. 
Jausdamas kad jau atliko sa
vo pareigą Tėvynės atžvilgiu 
nes jau buvo ištarnavęs ka
riuomenėje beveik 12 metų ir 
matydamas, jog Tėvynės lais
vė yra užtikrinta, apleidžia 
garbingos kariuomenės eiles 
Kapitono laipsnyje, taip pat 
apleisdamas savo numylėtą 
kraštą, su gelenčia širdimi iš 
vyksta į Braziliją, kaip ir ki
ti mūsų emigrantai

Naujoje žemėje nebuvo leng 
vas ir rožėmis nuklotas ke
lias. Jubiliatui ir čia teko daug 
pakelti vargo ir skurdo. Ta
čiau, teisingu keliu eidamas, 
šiandieną jubiliatas Kpt. Juo
zas Čiuvinskas yra vienas iš 
stambesniųjų lietuvių pramo
nininkų São Paulo mieste. 
Nuo pat pirmųjų atvykimo die 
nų nenuilstamai dirbo ir tebe 
dirba lietuviškose organizaci 
jose, o ypatingai Lietuvių Są 
jungoje, kur jau ilgus metus 
stovi jos priešakyje, saugoda 
mas vienintėlį Laisvosios Lie 
tuvos turtą šiame vaišingame

IR ŠUMAUSKAS 
PAKVIESTAS Į AMERIKĄ

Pabaltijo sovietinių respubli
kų premjerų pakvietimas gali 
iššaukti klaidingas išvadas.

(Elta) San Juan mieste (Por 
to Rico) rugpiūčio 6 d. pasi
baigė JAV gubernatorių kon 
ferencija.

Joje buvo karštai diskutuo 
jama, kviesti ar nekviesti į 
Ameriką Sovietų Sąjungos są 
junginių respublikų ministe- 
rių pirmininkus. Kviesti pasiū 
lė gubernatoriai, kurie nese
niai važinėjo po Sovietų Są 
jungą. Sovietinių ministerių t v 
pirmininkų kelionė tokiu bū
du būtų atsakymas į amerikie 
čių gubernatorių kelionę.

Keli gubernatoriai, svarsty 
darni tokio revizito pasėkas, 
ypatingai griežtai pasisakė 
prieš sovietinių pareigūnų 
kvietimą Jų tvirtinimu, toks 
amerikiečių žygis silpnintų 
JAV pozicijas Rytų-Vakarų 
problemų sprendime ir, be to, 
JAV ės pastatytų blogoje švie 
soje pavergtųjų tautų akyse.

Vis dėlto dauguma guberna 
torių balsavo už tai. kad so
vietiniai pareigūnai būtų pak 
viesti. Tokiu būdu reikia lauk 
ti. kad į Ameriką vyks ir Lie 
tuvos TSR min. tarybos pir
mininkas M Šumauskas.

Lietuvos laisvinimo veiks
niai ir užsienio lietuvių visuo 
menė tokiam Šumausko, kaip 
Lietuvos atstovo, pakvietimui 
yra priešingi. Šumauskas nea 
tstovauja Lietuvos, o tik oku 
paein i o rėžimo įsteigtą įstai
gą Amerikos gubernatoriai, 
kviesdami Sovietų Sąjungos 
sąjunginių respublikų premje 
rus, jų tarpe Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, gali sudaryti įs 
pūdį. lyg JAV bent jau defac 
to pripažįsta Pabaltijo valsty 
bių aneksiją. To neturėtu būti, 
nurodoma politiniuose Pabal 
tijo tautų sluoksniuose. Ame 
rikos gubernatoriai tų trijų 
respublikų premjeru kvietimą 
galėtų apeiti tuo labiau, kad 
jie, amerikiečiai gubernato
riai, lankydamiesi Sovietų Są 
jungoje, Pabaltijo kraštuose 
nesilankė, tad nėra ko kalbė 
ti ir apie revizitus.

— (E) JAV prezidentas Ei- 
senhoweris spaudos konferen 
cijoje rugpiūčio 12 d. pareiš 
kė, kad jo susitikimai su 
Chruščiovu nereiškia, kad 
JAV-ės atsisako nuo buv. už 
sienio reikalų ministério Dul 
leso politikos Politiniuose 
sluoksniuose tas pareiškimas 
laikomi s reikšmingu.

Brazilijos krašte Jo vadovau 
jama Lietuvių Sąjunga Brazi 
lijo je iki šiol yra pirmųjų lie 
tuviškų organizacijų eilėse.

Tad tenka palinkėti jubilia
tui Kpt Juozui Čiuvinskui ge 
ros sveikatos, ilgiausių metų, 
nepasiduoti metų įtakai, dar 
daug daug laiko nenuilstamai 
dirbti lietuviškos kultūros dar 
bą nors iki mūsų Tėvynės ga 
lutino išsilaisvinimo.

St. Jūrinis
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Budėkime ir Veikime!
Dvi žinios apskriejo pašau 

lį vienu ir tuo pačiu metu- 
Viena apie nesėkmingą Žene 
vos konferencijos galą, kita: 
apie Chruščiovo viešnagę JAV 
se ir Eisenhowerio revizitą į 
Maskvą.

Kad Ženevos konferencija 
baigsis be vaisių, to galima 
buvo laukti. Juk ir pirmykš
tės 1954 m. (Berlyne) ir 1955 
m. (Ženevoje) konferencijos 
nieko nedavė.

Bergždžiai pasibaigusi šių 
metų Ženevos konferencija 
dar kartą patvirtino, kad tuš 
čios yra viltys visų tų, kurie 
galvoja, jog su sovietais gali 
ma susikalbėti, jeigu tik de
rėtis reikiamoje aukštumoje 
ir lipšnią kalbą vartoti. Žene 
vos konferencijos parodė, kad 
nieko negelbsti nei «pietavi
mai», nei «vakarieniavimai» 
dviese ar keturiese Sovietai 
yra kietai nusistatę jų okupa 
elnės zonos kaip ir kitų pa
vergtų kraštų iš savo nagų 
neišleisti ir aiškiai pasiryžę 
užmesti kilpą Vakarų Berly
nui užsmaugti. Ženevos kon
ferencija nebent tiek gera, 
kad įrodė, jog Maskvai vaka 
riečias suskaldyti nepavyko 
Berlyno reikalu Maskvos no
rėtų nuolaidų nepadaryta.

Natūralūs atsakymas į aro
gantišką sovietų laikyseną, at 
rodo, turėjo būti - uždokumen 
tuoti sovietų agresingumą ir 
organizuoti laisvąjį pasaulį 
galimiems sovietų atentatams 
ateityje atremti.

Šį kartą JAV-ės pasirinko 
kitą kelią - bičiulystę Ne be 
pagrindo toks JAV-ių politi
kos pakrypimas kelia visame 
laisvajame pasaulyje nemaža 
abejonių ir klausimą: Kur tai 
visa veda?.

Ženevos konferencijos me
tu Baltieji Rūmai pakartotinai 
teigė, kad viršūnių konferen
cijos nebus, jei Ženevoje ne
bus pasiekta bent šiokio to

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
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 šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

kio susitarimo. Dabar, to su
sitarimo nepasiekus, įvyksta 
daugiau negu viršūnių konfe
rencija. Nikita susitinka su Ike 
ant keturių akių.

Žinant, kaip tokio susitiki
mo Chruščiovas siekė ir kad 
jis jį gauna be jokio kompen 
sato, prašosi išvada, kad Va
karų diplomatija bus šiuo at
veju neišsilaikiusi savo lini
jose ligi galo. JAV ės pirmo
sios keičia gaires ir pasiren
ka naują, atrodo, gana slidų 
kelią.

Chruščiovas, vengrų tautos 
ir ukrainiečių budelis, bus 
Amerikos prezidento svečias. 
Tas pats Chruščiovas, kuris 
nesidrovėjo savo paskutinės 
viešnagės metu Silezijos an
gliakasiams mitinge pareikš
ti, kad jis pateisina Ribben- 
tropo Molotovo 1939metų pak 
tą, kada Nuernbergo byloje 
visi vokiečiai, kurie buvo pri 
dėję prie to pakto savo ran
ką. tarptautinio teismo buvo 
pasmerkti pakarti.

Ir dar priešingumas: Eise 
nhoweris skelbia «Pavergtųjų 
tautų savaitę» — ir kviečiasi 
Chruščiovą...

Ne veltui pasigirdo balsų, 
kaip pvz. buv. prancūzų mi 
nisterio p ko G. Bidault, būkš 
taujančių. kad šis JAV politi 
kos pakrypimas nevirstų lais 
vojo pasaulio kapituliacija.

Mūsų akimis žiūrint, ši nau 
ja bičiulystė tikrai pilna pavo 
jų. Pažįstant sovietus, galima 
numatyti, kad ši nauja takti
ka laisvajam pasauliui negali 
išeiti į gerą. Kaip mes visi 
netrokštume taikos ir geriau 
šio visų tautų sugyvenimo, 
mums atrodo, kad sovietai nie 
kuomet teisingos taikos nesie 
kė ir nesiekia. Tol. kol sovie 
tai nelaiko žmonėmis visų tų, 
kurie ne jų ideologiją išpažįs 
ta, kol jie atvirai už Vakarų 
sunaikinimą pasisako, tol ne 
gali .būti bendros kalbos apie 
gerą sugyvenimą ir įtampos

Gražina Tulauskaitė

Jkai ty toju i
Lyg peteliškė žodžiai lekia, 
Lyg upė veržias iš krantų. 
Tai vėl į tavo širdį tako 
Aš iš širdies neberandu.

Tai šviečia jie tarytum saulė 
Žydram pavasario danguj. 
Tai vėl lyg debesys keliauja 
Ir audrą atneša paskui.

Matai tu laisvą jauną širdį
Lyg vėją skraidant ties kalnais, 
Tai vėl girdi, kaip ją pravirkdė 
Žvaigždė, nukritusi tenai.

Lyg bangos Baltijos raudonos
Svajingais liepos vakarais
Jie suliepsnos žiedais aguonos, 
Tai vėl rudens naktim praeis.

(Iš eil. rink «Po Svetimu Dangum»)

pašalinimą.
Mūsų giliu įsitikinimu. Chruš 

čiovas siekia ir sieks tik klai 
dinti ir skaldyti laisvąjį pašau 
lį. Greičiausia visa, kas ry 
šium su svečiavimusi vyks, 
tik neigiamai veiks į laisvo
jo pasaulio atsparumą ir ves 
prie moralinio nusiginklavi 
mo. O iš kitos pusės - nėra 
nė vieno Chruščiovo pareiš
kimo, kuris duotų pagrindo 
manyti, kad Maskva ima savo 
agresingų tikslų atsisakyti.

Politinėje Chruščiovo vieš
nagės pusėje mums lietuviams 
ir kitiems pabaltiečiams ypa
tingi pavojai slypi Jo atšilau 
kymas ir priėmimas pas JAV 
prezidentą neišlyginus ir nea 
titaisius mums padarytos skri 
audos (po Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš mus 1940 me
tais) lengvai gali sudaryti įs 
pūdį, kad JAV ės yra pasiren 
gusios pripažinti status quo.

Nėra paslaptis, kad sovie
tai visomis jėgomis siekia, 
jog Pabaltijo valstybių įjungi 
mas į Sovietų Sąjungą būtų 
ori pažintas ir de jure ir de 
fakto. Būtų labai gražu, jei 
Vašingtonas rastų progos iš
ryškinti savo ligšiolinį mums 
palankų nusistatymą ir pada
rytų pareiškimą (kaip kad sa 
vo laiku Dr. Adenaueris už- 
mezgiant santykius su Mask
va yra padaręs), kad sovietų 
diktatoriaus priėmimas nereiš 
kia Baltijos valstybių užgro

bimo pripažinimą.
Kad Chruščiovo pakvieti

mas JAV ių politika gresia iš 
vesti iš lygsvaros, rodo ir 
JAV gubernatorių sueigos re 
zoliucija kviesti 15 os sovie
tų respublikų ministerių pir
mininkus atsi'ankyti JAV se. 
Tarp tų 15 kos būtų ir sovie 
tų pastatyti ministerial oku
puotoje Lietuvoje bei kitose 
Pabaltijo valstybėse Tas pa
kvietimas taip pat galėtų su
daryti įspūdį, lyg be fakto pri 
pažįstamas Pabaltijo valstybių 
įjungimas ir lyg JAV keistų 
savo politiką mūsų atžvilgiu.

Visa mūsų visuomenė ir vi
si mūsų veiksniai turėtų bu
driai sekti įvykių eigą ir lai
ku imtis reikalingų žygių, kad 
sovietų kėslai nepasiektų 
tikslo.

Ligi šiol visas pasaulis gal
vojo, kad JAV lieka visos žmo 
nijos laisvei ištikimos ir nuo 
bendrų žmoniškumo principų 
nenukryps. Tikėkime, kad taip 
bus ir toliau Tikėkime ir bu
dėkime ir veikime visur, kur 
tik pasirodo pavojus įamžin
ti ar išplėsti sovietinę pries
paudą.

Mūsų uždavinys buvo ir lie 
ka kovoti ir veikti, kad lietu 
vių tauta būtų pilna šeiminin 
kė savo valstybėje ir kuo 
greičiau gautų galimumą sa
vo likimą paimti į savo ran
kas.

URT

ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS
LIETUVOS

— Propagandiniai pasisaky 
mai Lietuvoje dėl būsimo Ei
senhowerio ir Chruščiovo su 
sitikimo. Pasikalbėjime su Vii 
niaus radijo bendradarbiais 
visa eilė Lietuvos pareigūnų 
labai palankiai pasisakė apie 
būsimą Chruščiovo kelionę į 
Ameriką. Matyt, Maskva da
vė įsakymą visoje šalyje or
ganizuotai pareikšti «džiaugs
mo». Kartu tai turi tikslo pa
kelti Chruščiovo prestižą ypač 
tokiuose Pabaltijo kraštuose, 
kurių gyventojai vis dar neti 
ki sovietinio režimo pastovu
mu.

— Ir Lietuvoje skelbiama 
«nauja era» santykiuose su 
Amerika. Lietuvos sovietinė 
spaudair Vilniaus radijas, sek 
darni Maskvos «naujosios po
litikos» pėdomis, pratina Lie
tuvos visuomenę prie minties, 
kad Sovietų Sąjungai dabar 
teks eiti į «draugiškumo ir 
bendradarbiavimo» santykius 
su Amerika. Vilniaus radijas 
rugpiūčio 9 d. pasaulio politi 
kos apžvalgoje apie Ameriką 
kalbėjo jau visai kitu tonu, 
negu anksčiau būdavo Kad 
nesusidarytų įspūdžio, lyg so 
vietai ima nusileisti ir ameri 
kiečių draugiškumo ieškoti, 
apžvalgininkas dėstė, būk a 
merikiečiai pastaruoju metu 
supratę, kad Sovietų Sąjunga 
esanti didelis ir nenugalimas 
kraštas, su kuriuo reikią ge
ruoju gyventi. Artėjanti «ti
krai naujos eros pradžia», 
džiūgauja Vilniaus radijo ap
žvalgininkas.

— Uždraudžia miestuose 
laikyti asmeninius gyvulius. 
Vilniaus «Tiesa» rugpiūčio 6 
d. paskelbė Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo įsaką, pa
gal kurį nuo š.m. spalio 1 die 
nos uždrausta Vilniaus mieste 
gyvenantiems piliečiams «lai
kyti asmeninėje nuosavybėje 
produktyvius ir darbinius gyvu 
liūs». Iš pažeidusių tą įsaką gy 
vuliai atimami ir už juos atlygi 
narna pagal 1958 metų paruošų 
taisykles, kitaip tariant, gyvu
liai atimami už menką kainą 
Tuo pačiu įsaku min. tarybai 
suteikiama teisė uždrausti ki
tuose miestuose laikyti gyvu
lius. Draudimą gali išplėsti ir 
į darbininkų gavenvietes. Kad 
paliestieji neskubėtų savo kar 
ves ir telyčias paskersti (ne
laukiant kol jas atims), nutar
ta pravesti «aiškinamąjį dar
bą», kad gyvuliai būtų parduo 
ti kolchozams ir sovehozams.

ra»

Meile, Skaistybė ir Laime
D-ras Antanas Milius

(Tęsinys)

Teapsigalvoja vyresnieji ir 
tėvai

Man nesuprantami yra tie 
tėvai ir mokytojai, kurie pro 
pirštus žiūri į specialiai biz
nio ar blogos valios žmonių 
sudarytas progas jaunimo sek 
sualizmui erzinti. Teko dirb
ti, rodos, su rimtais mokyto
jais, kurie tačiau siuntė net 
nepilnamečius savo mokinius 
į spektaklius, kur apsinuogi
nusios merginos išdarinėjo 
įvairius gimnastikos nume
rius. Būtų suprantama, jei tai 
rodytų mergaitėms, kad su 
prastų, kaip turi mankštintis 
sveika ir tvirta mergina. Bet 
kodėl beraiukams? Toks anų 
neapgalvotas elgesys labai nei 
giamai atsiliepė į seksualiz- 
mą berniukų, kuriems tokie 
lytiniai paerzinimai daug kai
nuoja ...

Arba vėl. Minint São Pau
lo 400 metų jubiliejų 1954 me 
tais įvyko grandiozinis para
das. Ypatingo publikos dėme 
šio susilaukė Miami Jackson 
School studentai ir ypač stu
dentės Jos savotiškai apsinuo 
ginusios parado metu gatvė
se atlikinėjo įvairius sporto 
ir plastikos numerius. Publi
ka gausiai joms plojo. Dabar 
kai kurių kolegijų ir gimna
zijų direktoriai paradų progo 
mis panašiai išrengia savo au 
lėtines. Ir tėvai su tuo sutin
ka! - Ar jie nežino, kad tokiu 
būdu jie pasidaro sąmoningi 
ar nesąmoningi savo mokinių 
ar sūnų bei dukterų grožio 
ir jaunuoliškos energijos žu
dikai?! Juk nuo lytinių liau
kų ne piktnaudojimo labai daug 
priklauso jaunuolio ės ener
gija. darbštumas, gabumai ir 
grožis.

Tad visi vyresnio amžiaus 
žmonės, tėvai ir jaunimo mo

kytojai bei auklėtojai turėtų 
šalinti, kiek nuo jų priklau
so, visa tai, kas sudaro spe
cialias progas seksualiniams 
suerzinimams, kaip nepado
rias knygas, žurnalus, porno- 
grafiškus paveikslus, roma
nus, neleisti į nepadorius šo
kius, vaidinimus ir filmus, tvir 
kinančias ir užnuodijančias 
jaunųjų sielas radijo ir tele
vizijos programas žiūrėti irt t.

Meilės ir laimės nėra ten, 
kur ieškoma vien savo malo
numų, kur išnaudojamas kitų 
meilės ir lytinis palinkimas, 
kur tyčiojamasi iš to, kas 
skaistu, šventa ir dieviška. 
Meilė yra ten, kur žmogui ge 
ra linkima ir daroma, jį pa
mokinant, įvertinant, užjau- 
čiant, sukilninant ir padedant 
jam visuose reikaluose. Tikro 
ji meilė ir laimė yra ten kur 
laikomasi skaistybės, gyve
nant pagal žmogaus prigimty 
je įrašytus tikslus ir laikus, 
kur yra pasiaukojimas ir sa
vęs atsižadėjimas dėl mylimo 
jo ir kito žmogaus laimės. To 
kia meilė padaro laimingu vi 
są žmogų ir kalba jam apie 

begalinį Grožį ir Gėrį bei die 
viškają Meilės laimę,

(B. D.)
------------------ 1

SOVIETAI PUOSELĖJA 
ANTISEMITIZMĄ?

(Elta) «Lvovskaja Pravda» at 
virai pasisakė prieš Sovietų 
Sąjungoje gyvenančių žydų 
maldas už Izraelį Tokios mal 
dos esą ne kas kita, kaip po
litinės demonstracijos. Girdi, 
«Izraelis šiuo metu yra pa
klusnus britų, amerikiečių ir 
prancūzų imperialistų tarnas».

Visiems žinoma, kad Mask
va savo laiku palaikė Izrae
lio pusę prieš arabų valsty
bes. Bet pastarais keliais me 
tais Kremlius vis daugiau at
sisuko prieš Izraelį, pataikau 
damas arabų kraštams. Kai 
arabų valstybės ėmė jaudin
tis dėl sustiprėjusios žydų e ni 
gracijos iš komunistų valdo
mų kraštų į Izraelį, Maskva 
tąją emigraciją apstabdė ir 
neseniai paskelbė, kad didės 
nio skaičiaus žydų nė nema
nanti į Izraelį išleisti.

Vokiečių žurnalas «Der Spie 
gel» liepos 15 d. laidoje pra
nešė, kad žydų religinės pa
maldos trukdomos ypač Ukrai 
noje. Charkovo apygardoje 
uždaryta 20 žydų parapijų ir 
konfiskuotos jų «toros» (šven 
tieji raštai). Kai kuriuose 
Ukrainos miestuose uždraus
ta žydams kepti ritualinę duo 
ną. Toks patvarkymas veikiąs 
ir Kuibyševe bei Rostove. Vi 
nicoje, Krime, ir kai kuriose 
Gudijos vietovėse uždarytos 
sinagogos, arba neleista sina 
gogų atstatyti Žydų surinktas 
aukas sinagogams statyti ir 
kitiems kulto reikalams su
kauptas lėšas sovietinės įstai 
gos Krime konfiskavo. Sovie 
tai tas žinias paneigia.

Žiniomis iš Stockholmo, ku 
rias perdavė amerikiečių žur 
nalas «Newsweek», keliauto
jas, kuriam tekę lankytis Vil
niuje, pasakojęs, kad tame 
mieste didelis skaičius žydų 
tarnautojų esą atleisti iš tar
nybos. Mieste žydų esą apie 
15 000. Sovietinės įstaigos taip 
pat sutrukdžiusios įsteigti žy 
dų dramos ansamblį.

2
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AR UŽMIRŠAI TĖVŲ KAPUS?

«Tų užmiršai tėvų kapus. 
Iš žaliuosius tuos laukus, 
Kur jaunystėj gyvenai 
Skamkias dainas dainavai...»

Praeitos savaitės «Mūsų Lie 
tu vos» numeryje, paskutiniam 
puslapyje stambiom raidėm 
sekanti žinutė: «Uždaryta lie
tuvių kalbos klasė Vila Zeli- 
nos gimnazijoje». Ten pat 
trumpai paaiškinta kodėl tai 
įvyko.

Daugeliui toji žinutė pras
muks pro akis be jokio įspū 
džio, gal vienas kitas dvipras 
miai nusišypsos, o kai kas 
smagiai patrins rankas ir 
pliaukšterėjęs pasakys: «Taip 
ir reikia. Užtenka parapijos 
<štabui» muilinti mūsų vai
kams akis». Taip, neabejoju, 
kad ir tokių rasis, nes jie 
puikiai pramato, kam tai pa
sitarnaus. Ar jie teisūs, paro 
dys ateitis. Tačiau, šio mano 
straipsnio tikslas skirtas ne 
jiems, o tiems, kurių vaikai 
mokslo metų pradžioje buvo 
įsirašę į lietuvių kalbos pamo 
kas. Tų vaikų buvo net 22!

Dar šiais metais, ne vienam 
tėveliui ir mamytei teko pa
matyti savo vaikučius sceno
je, kad ir Motinos Dienos mi 
nėjimo proga, gražiai kalban 
čius lietuviškai, vaizduojan
čius gerus, ištikimus lietuvių 
tautos vaikus. Vėliau, įvyko 
įspūdinga Jaunimo Šventė. Ne 
reikia ir kartoti, kokį ji pali 
ko įspūdį, nes perpildytoj sa 
lėj tesigirdėjo susižavėjimo 
atgarsiai. Negirdėtai gausiai 
susirinkę svečiai įrodė, kad 
mūsų kolonija nėra abejinga 
kultūriniams pare n g i mams. 
Atvykę iš J. A. Valstybių lie
tuviai sportininkai džiaugėsi 
galėdami susikalbėti lietuviš
kai su savo broliais Brazili
joje. Spaudoje pasirodę strai 
peniai gyrė mūsų tautinius 
šokius ir jų parengėjus, gyrė 
tautinius rūbus ir jų audėjus, 
džiaugėsi dainomis ir jų vado 
vais, tik nebuvo pabrėžta, 
kad visa programa rėmėsi 
LIETUVIŠKU ŽODŽIU. Tuose 
niausiu kalbų istorijoje, tuo 
gražiausiu, ir taip daugelio 
nevertinamu, lietuvių kalbos 
skambėjimu.

Taip buvo malonu klausytis 
taisyklingos tarenos mūsų jau 
nų artistų, kurie įsigyvenę į 
žodžio prasmę, jį pergyveno 
pagyvindami išraiška ir judė 
siais. O tie stipriausieji vai
dintojai. kaip tik yra buvę 
(pav. Liucija Juodelytė, Julė 
Jurgelevičiūtė, Nijolė Vinkš- 
naitytė ir kt.), arba tebeesą 
(Pranas Satkūnas, Emilija Bar 
taškaitė ) lietuviškų pamokų 
lankytojai. Taigi, neatrodo kad 
veltui buvo lankomos lietuviš 
kos pamokos. Net veikalo re 
žisierius asmeniškame pasi
kalbėjime, pabrėžė, kad daug 
lengviau yra dirbti su jauni
mu, kuris paėmęs rolę į ran 
kas iš karto ją skaito, kaip 
kad su tais, kuriuos pirma rei 
kia išmokyti skaityti.

Deja, visa tai neįtikina nei 
vaikų, nei jų tėvų. Kuo patei 
sinti tokį abejingumą ? Argi 
ištikrųjų prigimties balsas neiš 
judina lietuviškos sąžinės ?

Kai kam atrodys keista, 
kad aš būdama «uždarytos kla 
sės» mokytoja dėl to jaudinuo 
si. «Ar turėjai iš to pelno ? 
Kiek tau mokėjo už pamokas?

paklaus. Dar ir dabar karš 
ta geležimi liko išdeginti ma 
nn sąmonėje vieno tėvo man 
pasakyti pusiau juokais, pu
siau rimtai, žodžiai: «0 ko 
rūpinies svetimais vaikais, ar 
savų neužtenka?... «Į tai aš 
galėčiau labai plačiai atsaky 
ti bet pasitenkinsiu tokiu pat 
paklausimu: «0 ko mūsų bro 
liai partizanai guldo galvas

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 60.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ 
MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač pa
trauklių spalvų: melsvos, tamsiai resvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus 
«Made in England».

Nuo 1959 m. rugpiūčio 1 d mes siūlome tas medžiagas sudarinėti šitokiems 
keturiems papildomiems standartiniams siuntiniams:

I) SIUNTINYS Nr. 28: ' x ,
16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruo- 

žuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams.
Svoris 17 svarų. Kaina $ 59 00

2} SIUNTINYS Nr 29: _
16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONES MEDŽIAGOS, ruo- 

žuotos ar lygios, 5 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams;
10 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 21 svaras. Kaina $ 67.C0.
J) SIUNTINYS Nr. 30:
32 1/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruo 

žuotos ar lygios, 10 vyrišku ar moteriškų kostiumų:
Svoris 34 svarai. Kaina S 113.00.

4) SIUNTINYS Nr. 31:
32 1/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RÚSIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruo- 

žuotos ar lygios 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
2J 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 (M 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:

1. Apie 600 rūšių įvairių angliškų medžiagų;
2. Didelis pasirinkimas gatavų drabužių moterims, vyrams ir vaikams;
3. įvairių rūšių odos: 4 Gatava avalynė: 5. Laikrodžiai: 6 Foto aparatai;
7. H O H N E R akordeonai — 2o skirtingų modelių, kurių kainos įvairuoja 

pradedant nuo $ 39.Oo; 8. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės:
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta visų 

rūšių siūlams, ĮSKAITANT 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 atsiustus receptus.
MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime 

kitą 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 PAČIO i 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 NEĮSIPAREIGOJANT, 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 labdaros ir šalpos organizacijoms.
Dėl smulkesnių informacijų prašom rašyti Liet. Prekybos Bendrovės vadovybei.

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1A, Hunt Street -- London, W. 11 — Great Britain

už Tėvynės laisvę, ar nege 
riau jiem būtų pasirūpinti par 
tijos bilietu?... «Atsakymą į 
šiuos abudu klausimus palie
ku pačiam skaitytojui.

Jei šiandieną yra galimybė 
mokytis savo tėvų ir protėvių 
kalbos, ją privalėtų išnaudoti 
kiekvienas lietuvis, kuriam 
dar yra brangus Tėvynės ir 
joje likusių artimųjų prisimi
nimas. Juk gali atsitikti ir 
taip, kad nacionalizmo ban
gai įsisiūbavus, nebebus tei
sės mums pasiklausyti net sa 
vo dainos. Ir kas tada? . Atsi 
minkime, kaip ten bebūtų, gy 
vename svetimame krašte, 
šiandieną svetingame, bet ab 
soliūčiai ne nuo mūsų priklau 
sančiame. Mes priklausome 
Lietuvai ir nuo mūsų priklau 
so Lietuvos likimas.

Daugelis mūsų skaudama 
širdimi palikome brangius 
mums tyliuosius gojus, neepė 
tas suvežti rugių gubas, na
mus, kuriuose liūdnai slankio 
ja atsiminimu šešėliai... Visa 
tai palikome už vieną bran
giausią žodį - LAISVĖ ! L .is

MŪSŲ LIETUVA

vai gyventi, laisvai galvota, 
laisvai kalbėti sava kalba, 
laisvai melstis... Ir kada toji 
laisvė savo dvelkimu mus gai 
vina, mes staiga numojame 
abejingai ranka ir uždarome 
jai duris. «Tegul vaikai kalba 
tik portugališkai tegul mel
džiasi portugališkai, tegul dai 
nuoja sambas - to reikalauja 
šių dienų gyvenimas. O Lietu 
va? - Bus ir be mūsų kas ja 
pasirūpina. Mažytė trijų mili
jonų tauta, tegul pati išsikaps 
to iš slibino nasrų... Tai kas 
kad broliai žūsta tolimame 
Sibire, tai kas kad jie be bai 
mes žūsta miškuose .. Mums 
ir čia gerai..»

Lietuvi, nubusk! Nusipurtyk 
kasdienybės rūpesčhį dulkes. 
Argi tekanti saulė neprimena 
tau tavo Tėvynės? Juk ji iš 
ten atskubėjo. Ta pati saulė 
savo spinduliais atneša tau 
tavo motinos, brolio, sesers 
tylų ilgesį kvapnų miškų oši 
rną liūdnąją pavergtojo dainą, 
kuris laukia ir nesulaukia 
lais vės, ir tu savo rankoje lai 
kai tą jo laisvę, tik be reika

— Kaukaze žuvo trys lie
tuviai alpinistai. Kaukazo kai 
nuošė, alpinistinio žygio me
tu, neseniai žuvo trys lietu- 
viai sportininkai: Gediminas 
Akstinas, 29 metų, fizinio au
klėjimo dėstytojas Feliksas 
Mieliauskas, 30 metų Lietu
vos alpinistų sekcijos pirmi
ninkas, ir Vytautas Vosylius, 
27 metų amžiaus, gydytojas, 
Lietuvos alpinistų federacijos 
p-kas. Mirtinos nelaimės smul 
kmenų dar nežinoma.

lo užkišai ją į užkampį.
Išsižadėdamas savo kalbos, 

išsižadi ir Lietuvos.
Tokios išvados uždarius lie 

tuviškų pamokų klasę Vila 
Zelinos gimnazijoje. Vila Želi 
nos, kartoju, nes atrodo, kad 
būtent čia susibūrusi mažytė 
Lietuva. Dėja, taip tik atredo!

Mokytoja.

1959 m rugpiūčio 29 d.

— Alytus vėl įjungtas į ge 
ležinkelio tinklą. Rugpiūčio 
pradžioje Alytus vėl liko su
jungtas geležinkeliu su Šeš
tokais ir Kaunu Karo metu 
geležinkelis buvo suardytas 
išsprogdinti tiltai, išardyti net 
pylimai. Truko keliolikos me 
tų, kol geležinkelio linija vėl 
buvo atstatyta ir paleisti pir
mieji traukiniai. Į linijos ati
darymą buvo atvykęs min. p- 
kas Šumauskas ir eilė kitų 
pareigūnų, kurie gyrė sovie
tinius pasiekimus, tačiau ne
paaiškino, kodėl tiek ilgai tru 
ko. kol buvo atstatyta ši ge» 
ležinkelio linija Nėra abejo
nės, kad geležinkelio atstaty 
mas turės Alytui ir visam ra 
jonui didelės reikšmės. Lini
jos atstatymas buvo pradėtas 
1957 m. gruodžio mėnesį Per 
nai buvo baigta 18 km ruožo 
Šeštokai-Simnas statyba ir pa 
leisti kursuoti traukiniai. Šie
met rugpiūčio mėn. baigta se 
kanti 27 km linija Simnas-Aly 
tus. Iš viso padėta 45 km pa
grindinių kelių, 5,6 km stočių 
kelių.

— Rodo turistams Rastenio 
parodymų rankraščius. Vil
niaus «liesa» praneša, kad A 
merikos lietuvių turistų eks
kursijos dalyviams Vilniaus 
partiniame institute buvę pa
rodyti ir A. Rastenio parody 
mų rankraščiai (jų foto kopi 
jos) Jie matyt yra įjungti į 
partinės istorijos muziejaus 
eksponatų skaičių.

— Buv. Seimo pirmininką 
inž. K. Šakenį išlaikė Sibire 
15 metų ir tik 1956 metais 
gražino į Lietuvą. Jis mirė lie 
pos 7 d ir palaidotas Vabal
ninke. Buvo gimęs 1881 me
tais lapkr. 26 d Buvo vienas 
is tautininkų vadų. Savo lai
ku ėjo ir Valstybės kontrolie 
riaus vėliau švietimo minis
tério pareigas.

— Gudų mokslininkas Vii- 
niuje ieško gudų praeities 
pėdsakų. Kaip pranešė Vil
niaus radijas rugpiūčio 7 d., 
Gudijos mokslų akademijos 
mokslinis bendradarbis Vikto 
ras Malečka jau kelis melus 
Vilniaus mokslinėse bibliote
kose tyrinėja gudų praeitį lie ' 
čiančią medžiagą Jis užtikęs 
jau įdomių dokumentų apie 
Gudijos ir Lietuvos kraštų pre 
kybinius ir kultūrinius ryšius 
pirmoje XVII amžiaus pusėje.

— Lietuvos ir Latvijos fa
brikai gamina kai kurias že
mės ūkio mašinas, specialiai 
pritaikytas Pabaltijo, Gudijos 
ir Šiaurės Rusijos sąlygoms. 
Lietuvoje tam tikslui veikia 
specialus tyrimų institutas.

— Prie «Kauno jūros» 12 ha 
plote bus pastatytas žuvies 
apdirbimo fabrikas. Būsią ke 
liolikos pastatų su prieplauka 
laivams. Pradėjusi veikti įmo 
nė duosianti per parą 6 tonas 
paruoštos žuvies. Darbas bū
siąs kiek galint mechanizuo
tas- automatizuotas.

— Į Kazachstaną šiemet iš
vyko tarp kitų ir 100 žemės 
ūkio akademijos studentų. Jie 
ten atliksiu gamybinę prakti
ką Jie dirbsią su traktoriais, 
kombainais irkitus žemės ūkio 
darbus.

— Vilniuje įvyko visasąjun 
ginė gamtos apsaugos konfe-. 
rencija kurios metu dalyviams 
buvo parodytas filmas apie 
Lietuvos gamtos įdomybes. Da 
ly viai atskiromis išvykomis 
buvo supažindinti su Lietuvos 
gamtos paminklais. Sekanti 
panaši konferencija įvyksian
ti Stalingrade 1950 metais.
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— Kauno Politecnnikos in8 
titute šiais metais bus priim
ta 1245 nauji studentai Viso 
šiais mokslo metais tame ins 
titute busią apie 5000 studen
tų. Kaip pranešė Vilniaus ra
dijas rugpiūčio 6 d., padavu
sių pareiškimus į įvairius fa
kultetus 75% esą darbininkų 
ir kolchožininkų vaikai. Šie
met priėmimas ir mokslas ei 
na jau pagal naujus mokyklų 
reformos nuostatus. Kas penk 
tas žmogus esąs dirbęs dau
giau kaip 2 metus gamyboje 
arba atlikęs karinę tarnybą 
armijoje. Nuo šių mokslo me 
tų pradžios esą įvesta eilė 
naują specialybių: Elektroni
nių skaičiavimo mašinų, dirb 
tinio' pluošto, technologijos, 
medienos, inžinierių ekono
mistų, gelžbetoninių gaminių 
ir eilė kitų. Instituto vakari
niai skyriai veikia Vilniuje ir 
Kaune, o Šiais metais pradės 
veikti dar Klaipėdoje ir Šiau 
liuose, kur bus priimta po 75 
mokiniai. Šiemet pirmą kartą 
institute pradės veikti ir ne
akivaizdinis skyrius.

— 50 medikų išvyko į Už- 
kaukazį. Turistai aplankysią 
Jaltą, Sočį ir kitas vietoves.

— Klaipėdos uoste baigia
ma montuoti haftatiekio įren
gimai. Kaip jau anksčiau pra 
nešta, per Klaipėdą bus eks
portuojama sovietinė nafta į 
įvairius Šiaurės Europos kraš 
tus.

— Vilniuje įvyko II-ji Pa
baltijo kelininkų mokslinė tec 
lininė konferencija, dalyvau
jant delegatams iš Maskvos, 
Leningrado, Karaliaučiaus ir 
kitų miestų. Konferencijos or 
ganižącihįo komiteto p kas 
buvo respublikos automobilių 
trarisporto ir plentų ministe
rijos skyriaus viršininkas Al
girdas Vileišis.

— Iš spalių statybinės plokš 
tęs. Šiaulių linų fabrike pra
dėjo veikti skyrius, kuris iš 
spalių gamina statybines plo 
kštes, pavaduojančias fanie- 
rą ir medieną.

— Lietu roje padaugėjus šer 
nų barnioms, kurios knaisioja 
bulves ir kitą žalą daro, šie
met šernų medžioklė pagal Ii 
cencijas leista jau nuo rug
piūčio 1 dienos. - Nuo rugpiū 
čio 15 dienos pradedami me
džioti tetervinai, laukiniai ba 
landžiai ir kai kurie kiti 
paukščiai. Vienam medžioto
jui per dieną galima sume
džioti ne daugiau kaip 5 te
tervinus

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

ANTANC RAVIECNIf)
Manufatura de «Botões Estrela»

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

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

Vincai /Povilai
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 
5° andar - sala 11

S. PAULO

RETOS BRANGENYBĖS
PRIE SINAJAUS

Jau keturiolika šimtmečių 
graikų ortodoksų vienuolynas 
ramiai ir išdidžiai stovi 5000 
pėdų aukštumoje prie pat Si
najaus kalno viršūnės. Šį vie 
nuolyną pastatė imperatorius 
Justinianas 527 metais, parin 
kęs šią labiausiai neprieina
mą vietovę kalnuose, kurią 
keleivis gali pasiekti atplau
kęs Suesu ir po to keliauda
mas 100 mylių dykuma bei 
kalnais. Vienuolynas stovi ant 
aukštos kalvos. Reikia sun
kiai lipti išdžiūvusio upelio 
vaga į kalną 8 valandas, kad 
pasiektum mažus vienuolyno 
vartus

Šį Šv. Kateriuos vienuoly
ną sudaro keliolika pastatų, 
aptvertų aukšta ir stora ak
menų siena su mažais vartais, 
kuriuos šimtmečiais varstė tik 
tai Kaire esančio graikų ar
kivyskupo paskirti nauji vie
nuoliai, kurie turėjo čia am
žinai ir pasilikti.
Net trys religijos prie Sina
jaus kalno turi šventas vie
tas. Izraelio tikybos išpažinė 
jams yra brangi kalno viršū
nė kur Moze girdėjo Jeho
vos balsą, liepiantį žydu tau
tą išvesti iš Egipto vergijos. 
Vėliau, Mozei keliaujant į pa 
žadėtąją žemę, čia buvo dro 
ti 10 Dievo Įsakymų

Katalikams prie Sinajai8 
kalno brangus Šv. Kateriuos 
kapas, kur ir buvo pastatu tas 
jos vardo vienuolynas.

Islamo garbintojams maho
metonams, Sinajaus kalnas Ir 
gi šventa vieta, nes prie pat 
viršūnės, vienoje uoloje, yra 
palikusi įspausta kupranuga
rio pėda, kuris nešė Mahume 
dą į dangų

Visų tri,ų religijų tautos ir 
žmonės per šimtmečius res
pektavo vienuolyno teises ir 
jo neliečiamybę. O esant to 
kioms sąlygoms vienuolyne 
buvo išsaugota šimtmečiais 
senoviniai meno turtai, ku 
riuos atradę vakarų moksli 
ninkai menė žinovai negalė
jo atsistebėti kolekcijos didu 
mu ir brangumu.

Pirmoji ekspedicija 1932 m., 
vadovaujant Princetono uni
versiteto prof. Kurt Weitzma 
nui nepavyko, nes visa eks
pedicija susirgo typhus liga

— Laidą apie «dvasininkų 
ir buržuazinių nacionalistų 
piktadarybes» davė Vilniaus 
radijas rugpiūčio 8 d , žino
ma, sujaukdamas istorinius 
faktus ir šmeiždamas tuos, ku 
rie pasireiškia prieš sovieti
nį režimą.

R. Abauna, 36 
Moinho Velho, 
Fone 63-6273

MŪSŲ LIETUVA

Leonardas Andriekus 

gF AŠARA
Toj ašaroj taškysis saulė, 
Naktis į ją sumerks kasas, 
Toj ašaroj ir šis pasaulis 
Išganymą sau ras.

Tai kas. jei įkapės pasiūtos
Ir vaško žvakė uždegta - 
Ar vasarą per šienapjūtę 
Nerausta saulėje kaktx?

Atmerks akis ir tas ligonis -
Per šitą ašarą gyvens -
Ir paprašys atriekti duonos, 
Pasemti šulinio vandens

(’š eil rink. «Atviros Marios»)

ir grįžo atgal Tik iš ketvir
to bandymo 15 56 m moksli
ninkams pavyko pasiekti vie
nuolyną; kur jie pamatė tuos 
meno turtus, manomai, sukur 
tus imperatoriaus Justiniano 
pakviestų Bizantijos dailnin 
kų, kurie buvo labai gerai iš 
silaikę. Čia buvo rasta 3.000 
manuskriptų Bazilikoje buvo 
rastas didžiulis Bizantinės mo 
zaikos rinkinys ir virš 2000 
senovinių ikonų, kurios iš tų 
laikų esančios vienintelės.

Istorija sako, kad 726 me 
tais imperatorius Izaurijanas 

RUGSĖJO 12 DIENĄ VISI Į VILA ANASTAZIJĄ!

Š./m. Rugsėjo 12 dieną D. J. Basanavičiaus Lietuvių 
mokyklos Globėjai, ruošia to paties vardo mokyklos sa

lėje, rua Camacan 625

KONCERTĄ - VAKARA
Programą atliks žymiausieji mūsų kolonijos menininkai 

ir priaugančioji karta.
Pakvietimus galima įsigyti iš anksto pas J Karpavičių, 
Av. S^o João, 233 (prieš centrinį paštą), pas mokytoją 
St. Kubiliūną (Vila Anastazijos Lietuvių mokyklos pa

talpose) ir pas globėjų valdybos narius.
Pradžia 20 vai. (8 vai. vakaro.)

Mokyklos Globėju Valdyba

Curso Gratuito de Taquigrafia
Agora... sòmente em 12 lições-

r A Escola Modêlo de Taquigrafia dirigida pelo prof. 
SÉRGIO TríOMAZ, abriu matriculas ao novo curso de 
taquigrafia por correspondência com um total de 12 
lições em 18 exercícios remetidos de uma só vez e 
que nos deverão ser enviados em 6 remessas de 3 
exercícios, após o que serão conferidos diplomas aos 
alunos aprovados em exame final feito na própria re
sidência. Não deixe piara amanhã, decida-se ainda 
hoje escrevendo à:

ESCOLA MODÊLO DE TAQUIGRAFIA
R. Barão de Itapetininga 275 - 9 ° andar - Sala 93 
Cx. Postal, 8690 - Fone 36-7659 — São Paulo

buvo išleidęs įsakymą sunai
kinti visas ikonas visoje Bi
zantijos imperijoje, tačiau dėl 
neprieinamos vietovės įsaky 
mas vienuolyno nepasiekė.

Mokslinininkų ekspedicija 
buvo pasirengusi viską nufo
tografuoti spalvota filma, bet 
tas jiems nepavyko, nes karš 
tis buvo sugadinęs visas fil
mas.

Šiais metais to pat prof. 
Weitzmanno vadovaujama 
ekspededicija vėl pasiekė vie 
nuolyną ir visi meno turtai 
buvo nufotografuoti. O dalis

1959 ra rugpiūčio 29 d

KAIP PASAKA
Kaip Atsirado Nemuno 
Upėje «Velnio Uoio^»

Ant Nemuno kranto žiloje 
senovėj, stovėję, kaip paša L a 
seka, gražūs pievų ir girių 
dievaitės Nijolės rūmai. Medi 
niai jie buvę, bet puošniai 
pastatyti, viršus šakomis klo 
tas, langai balčiausia drobe 
ištiesti. Po langais žaliavusios 
rūtos, klestėję pinavijų krū
mai, malonios lelijos.

Vasaros metu Nijolė, langą 
prasivėrus, klausydavosi pa u 
kštelių giesmės, o paskiau 
pati išbėgusi į aplinkines lan 
kas skindavosi gėlių ir pinda 
vosi vainikus.

Jau kelintą vainiką nusipy 
nė, bet vis neatrodė ganėti
nai gražūs. Jiems reikia dar 
vienos gėlelės, baltos, gražios, 
skaisčios, kaip pati Nijolė die 
vaite. Bet kur toks žiedas 
rasti ?

Vos ta mintis Nijolei ding
telėjo, ji ėmė dairytis, žiedo 
jieškoti. Pažvelgusi Nemuno 
pusėn ji pastebėjo tos upės 
saloje lelijų krūmą, kuris atro 
dė iš deimantų nulietas —- 
aukštas, platus, žieda s arsi- 
krovęs. Kas tų žiedų puiku
mėlis ! —• ir pasakyti negali. 
Dievaitę žiedas patraukė: to
kio tai betrūksta vainikui 
baigti !

Ilgai netrukus. Nijolė bėga 
prie Nemuno ir nubrenda iki 
krūmelio Jau siekė žiedą nūs 
kinti, bet Štai pasigirsta dus
lus balsas:

«Neskink manęs, dievaite 
gražioji, nes Nemunas užsi
rūstins ir atkeršys!»

♦ Kam Nemunui reikalingi 
žiedai, nes jis niekad nestovi 
vietoje», atsakė Nijolė ir pa
žengusi vandeniu aplink krū 
mą, palytėjo žiedus. Bet štai 
ga, rodos žemei prisivėrus, 
Nijolė įkrito į gilumą ir van 
duo ją apgaubė. Gal būt Ne
muno vandenys ją būtų nune 
šę į Baltijos jūrą, jei ne van 
denų dievaitis Bangputis, ku
ris išgelbėjo Nijolę.

Atkeršindamas Nemunui už 
tokį pikfcą pasikėsinimą. Bang 
pūtis pavertė gražias jo salas 
prie Rumšiškių į paprastus 
akmenis, kurie dabar vadina 
mi «velnio uolomis».

Sand.

paveikslų net restauruota. Fa 
veikslų fotografijos jau pasi
rodė amerikiečių spaudoje.

Šiuo metu tame vienuoly
ne yra 13 vienuolių, kurie 
maitinasi tuo, ką jiems ten 
užaugina mažas daržas.

Br. J. — Dirva

KURIS IŠ JŲ KVAILESNIS

Sykį karalius Zigmuntas su 
žmona Bona ir dvariškiais 
atvyko medžioti Platelių apy 
linkėse. Tam tikslui buvo at
vežta ir užkalta dėžėje dido
ka meška, kuri vėliau turėjo 
būti nušauta. Bet vos tik iš
leido mešką iš dėžės sprukti 
į mišką, puolė ant vieno dva 
riškio ir jį parsimetė ant že
mės. Kiti prišokę išgelbėjo tą 
vargšą.

Karalių lydėjęs juokdarys 
Stančikas užsirito ant arklio 
ir jau buvo pasirengęs spruk 
ti. Bet karalius jį sustabdė 
šaukdamas:

— Tu elgiesi ne kaip ricie 
rius, bet knip paprastas kvai 
lys !

— Bet didesnis kvailys yra 
tas, kuris liepia paleisti meš 
ką iš dėžės, kad toji galėtų 
užpulti jį patį — atsakė Stan 
čikas ir nujojo sau.

Sand.
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Skaitykite «Músu Lietuva»
glumu VA pusi 4

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200,00.

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

j

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
. LENDO Rl US

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., Lapa 16 

vai.

ÓEROS 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 Camargo, 698' Penha 
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA

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

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

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

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

Madeiras em gerai

Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-9229 
Endereço Telegráfico: «C A B1UN A»

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

Nanque - Estado de Miuas Gerais

— 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
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Hf Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas. H| 
g paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 

|H geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

g Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam «g|
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S išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri- 
|| nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 

fg PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; i - v ZELINA
SÃO PAULO - Telefone 63 5915 

Ponto Final do Ônibus V. Zelina n 93

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A <,

IRMÃOS CARRIER! ™
Lindoya vanduo yr? ^lai 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: 5L4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 —- S Ã O PAULO
Pastaba: Taisome radijo aparatus, 

Darbas garantuotas.
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA-
IRMÃOS BAUŽYS

no Cs RI Cl sob o n.« 55’

Pça. S. José Campos. 8 S/ 2 - V. Zelina - S pauio 
Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Centrai. na JuntaComereiąl 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO <ías

Contratos de loeaçàw 
Carta» de Fiança 
Reqnerin entos 
Ralanços
Alvarás diversos
Setrurns de Fogo e 
Seguros de acidentes

b as 19 boras.
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Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON v; rišlų rūl <

ri.uvyrroJE LA UI5O.
Rua do Orfanato, 636

Vila Prudente

Fene 63-5294

São Pauto

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kam*
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LIETUVOS NACIONALII

MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

ATEITININKŲ DĖMESIUI

Rugsėjo 12 dieną (šeštadie
nį) 7 vai vakaro prasideda 
ideologiniai kursai. Pamokos, 
kaip jau ankščiau buvo skelb 
ta, bus du kartu į mėnesį. Pir 
mą kartą kalbės: LIUCIJA JÜO 
DELYTÉ - «Katalikiškoji Akci 
ja» ir JUOZAS VAIKŠNORAS 
- «Bažnyčios santvarka». Visi 
ateitininkai kviečiami kursuo 
se dalyvauti Kandidatams kur 
sai bus kartu ir pasiruošimas 
pasižadėjimui. Prašoma rink
tis punktualiai, kad punktua
liai būtų galima ir pabaigti.

PIANU KONCERTAS

Spalio 13 dieną (sekmadie
nį 3 vai. p.p. Šv. Juozapo Mo 
kykloje Moksleiviai Ateitinin 
kai rengia choro vadovės p. 
Elvyros Kilčiauskaitės Pianų 
Mokinių Koncertą.

Visi besidomintieji muziki
niu prieaugliu kviečiami kon 
certe dalyvauti. Įėjimas lais 
vas.

At-kų Valdyba

«MUSŲ LIETUVOS» GERADA 
RIAI IR PRENUMERATORIAI

Laikraščiui paremti aukojo 
jonas Sirvydas i.ooo cr., 
garbės prenumeratą užmokė
jo už pusę metų: VLADAS 
8TULGAITIS 500 cr., URŠU
LE MICKEVIČIENĖ 500 cr., rė 
mėjo prenumeratą Marcelė 
Ausenkienė 500 cr., Povilas 
Buitvydas 5'i0 cr.. p Šoblevi- 
čienė rėmėjo prenumeratą 
50u cr.

— Į «Mūsų Lietuvos» išva
žiavimą rengiasi jaunimas iš 
visų vilų, tai bus proga susi 
tikti ir panaujinti pažintis už 
mėgstąs per jaunimo šventę.

PASITARIMAS «MŪSŲ LIE
TUVOS» REIKALAS

Rugsėjo 3 dieną 7 vai. 30 
min. vakaro Vila Želinos kle 
bonijoje šaukiamas «Mūsų Lie 
tuvos», leidėjų, platintojų ir 
draugų pasitarimas laikraščio 
reikalais Visi laikraščio bičių 
liai prašomi į pasitarimą at
vykti.

— Rugpjūčio m. 27 d. suėjo 
21 metai kai seselės pranciš 
kietės atvyko į São Paulo.

Vilų Matilde, Guilherme, Es- 
peranços, Penha, Granada ir 

apylinkių
LIETUVI, KATALIKE!

Tu esi maloniai kviečiamas 
į misijas, kurios prasidės 
rugp. 3J 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 
vai’ 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!

— Iš Lietuvos paieško gi
minių : Prano Butkevičiaus, 
Emilijos Butkevičienės - Svet 
likauskaitės, Stasio Butkevi
čiaus.

Ieškomieji, apie juos žinan 
tieji prašome pranešti kun 
P. Ragažinskui.

— Mite: Rugpjūčio 20 d Vi 
la Beloje mirė Ignas Olkšte- 
nas. 58 m. amžiaus. Rugpjū
čio m. 21 d. Vila Industrial 
mirė Petras Bieliauskas, 82 
m. amžiaus, kilęs iš Kauno. 
Rugpjūčio m 23 d Vi’a Žoli
noje mirė Jonas Sinkevičius, 
52 m. amžiaus Nuliūdime pa 
liko žmoną, tris sūnus, mar
čias, anūkus. Septintos dienos 
mišios bus 29 d. rugpjūčio 
8,2 i vai.. Rugpjūčio mėn 27 
d. Mokoje mirė Pranas Kaves 
kis, 64 m. amžiaus, kilę iš 
Kauno; Nuliūdime paliko žmo 
ną Kazimierą, sūnus Vladą ir 
Juozą. Septintos dienos mišios 
bus 3 d rugsėjo Vila Zelinoje 
8,10 vai.

— Krepšinio žaidėjams pra 
nešama, kad treniruotės pra
sidės šį šeštadienį, 15 vai. 
Vila Zelinoje Treniruos P Ge 
nevičius Taip pat ir jaunu
čiai užsirašiusieji prašomo 15 
vai. aikštėn atvykti.

— Laiškai: VI Šulini, P. Šu 
kini, J Seliokui, A. Antanaity 
tei. V. Vaikšnorienei V Kru- 
mzlienei. H Varasilaitei, J. 
Bliujui, A. Kairiui, A. Lazdaus 
kui, V.Kavoliui, M. Tamaliūrni.

Didžiulis Jjetuvot isyazivimas
------------- ( PÍKNINKAS) -------------

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 iaformačijos 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.

«Musij Lietuvos» rėmėją Poną

KPT. JUOZĄ ČIUVINSKĄ

60 TIES METŲ SUKAKTIES PROGA 
Sveikinam ir ilgiausių metų linkime.

«Mūsų Lietuvą»

PAJIEŠKOMI
Emilija Ratkytė Kazys Luns 

kis, Petras Vaitiekaitis ir Re 
meikų šeima Jie visi nuo Ši
aulių, Mikalaičių kaimo. Taip 
pat pajieškomi Stasys ir Vac 
lovas Čėsna. kas žinote apie 
tuos asmenis, pranešimus siųs 
kite T. Jonui Bružikui. Jis ati 
duos, kam reikia. Kun J. Bru 
žiko S J adresas: Praça Jo
ão Mendes^ Igreja São Gon- 
çalo, Telef 36-2628.

— Misijonierius kun Jonas 
Bružikas SJ. labai smarkiai 
prašo, kad lietuviai gausiai 
lankytų savo pamaldas: Į mė
nesio sekmadienį Bom Retiro 
10 vai. ir (Jaša Verde 17,15 
vai., II sekm. Parque das Na 
ções 10 vai. ir Igreja de São 
Gonçalo 17 vai.; Ill sekm. A- 
gua Rasa 8 vai. ir Lapa 16 
vai.; IV sekm. Utinga 19.30 ir 
paskutinį mėn. sekm. V. Anas 
tacio 8,30 vai. O ypatingai pra 
šo. kad iš visų apylinkių su 
važiuotų lietuviai į São Gon

RESTORANAS

SU ŠOKIAIS

. Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latviu aplinkuma

Muzika europietiška ir moderniška

Atidarytas nuo 16 iki
. /

3 vai. ryto

çalo bažnytėlę kiekvieno mė 
nėšio antrą sekmadienį 17 vai. 
nes čia patogiausia vieta, ka 
dangi pačiame miesto centre, 
prie katedros, Praça João 
Mendes.

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešama B. L. Ben
druomenės Kultūrinės Komisi 
jos nariams, kad rugsėjo m. 
2 d. 20 vai įvyks šios Komi
sijos posėdis p.p. Mošinskių 
bute. Rua Ibitirama 1495.

Maloniai kviečiame visus 
narius dalyvauti.

Lietuviškos Mokyklos Tėvų 
Susirinkimas

įvyks ateinantį antradienį 
(1 dieną rugsėjo) 8 vai vaka 
re šv. Juozapo mokykloje. Mo 
kyklos vadovybė prašo visus 
tėvus į susirinkimą atvykti. 
Susirinkimai yra šaukiami la 
bai retai, todėl kiekvienas te 
pasistengia surasti laiko.

— Brazilijos H 
ros Draugija 
rugsėjo mėn. Ióce^iovSF 
Vila Betoje šaukiamas Drau
gijos narių susirinkimas. Na
rių dalyvavimas privalomas* 
nes bus svarstomi svarbūs
reikalai.

PARSIDUODA SKLYPAS

Parduodamas kampinis že
mės sklypas 336 kvadratiniai 
metrai (18x28) VILA LUCIA, 
kampas gatvių: Rua das He
ras buvusi Altea) ir Rua Dr. 
Antonio Macedo Lima, (šalia 
Vila Zelinos).

Kreiptis: ELEONORA El- 
DRINGEVIČIENE, rua Guari- 
canga, 86 - LAPA.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
Bariniams rūbams (yra pavys: 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garas 
tuotas.

Gavėjas nemoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkô 

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)

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:
Rua Pitinga, &-A, — V. Belą, — Bairro de V. Prudente 

Telefone 63-5825. — Telegrafo adresas: JOWIPAX.
f ■

EJCKITOKJ©

Irmãos Nascimento
REQ. C.R.C. »P. Mro 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 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Rua Augusta, 526 * Tel. 36-5862 * S. Paulo
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