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Brazilijos Nepriklausomybės Paminklas, Ipirangoje

Brazilijos Nepriklausomybes šventė
Rugsėjo m. 7 d. Brazilijai 

sueina 137 metai nepriklauso 
mo gyvenimo. Laiminga tau
ta, kuri per taip ilgą metų ei 
lę nėra mačiusi svetimųjų oku 
pacijos ar didesnių karų. Tau 
tinį genijų gali skirti tautinei 
kūrybai.

Ar Brazilija per tuos 137 me 
tus yra padariusi daug ar ma 
žai pažangos, spręsti nėra 
lengva. Darant sprendimą rei 
kia turėti dėmesyje visa eilė 
aplinkybių, kaip pavyzdžiui 
krašto geografinė padėtis, is
torinis likimas, gyventojų su
gebėjimas rodyti iniciatyvos, 
tradicijos ir kt. Tačiau yra 
faktas, kad šiandien Brazili
ja yra didžiausia Pietų Ame 
tikos politinė ir ekonominė 
pajėga, kuri kas kart įgyja 
didesnio svorio ir tarptauti
niame gyvenime. Tai kraštas, 
kuris milžino šuoliais žengia 
pirmyn.

Brazilijos teritorija užima 
beveik pusę Pietų Amerikos 
žemyno. Jos plotas turi aštuo 
nis milijonus penkis šimtus 
tūkstančių kvadratinių kilome 
trų. Gyventojų skaičius siekia 
arti 60 milijonų,
Miestai auga nepaprastu grei 

čiu. Greičiausiai augantis mies 
tas yra São Paulo, kuris 1872 
m. teturėjo tik 20 tūkstančių 
gyventojų, o šiandien pusket 
virto milijono. Greitai auga 
ir industrija Ir gal net per 
greit. Vyriausybė industrijai 
paskutiniu metu sudarė palan

Dvidešimts metq nuo Molotovo-Ribentroppo 
sutarties ir karo pradžios

1939 m. rugpiūčio mėn. 29 
d. Maskvoje buvo pasirašyta, 
slapta sutartis tarp Hitlerinės 
Vokietijos ir stalinistinės Ru 
sijos. Sutartį Vokietijos vardu 
pasirašė užsienio reikalų mi- 
nisteris Ribentropp, o Rusijos 
vardu Molotovas. Du didžiau 
si diktatoriai ir laisvų tautų 
pavergėjai surado bendrą kai 
bą, net sutartį pasirašė. Toji 
sutartis vienai ir antrai pusei 
buvo reikalinga, kad turėtų 

kias sąlygas kurtis, bet aplei
do žemės ūkį. Užtat yra trū
kumas net tų produktų, ku
riuos Brazilija parduodavo už 
sieniui. Daug kur ištisi plotai 
dirbamos žemės yra paversti 
ganyklomis. Lauko darbinin
kai mažai uždirba ir nepajė
gia pirkti tai, ką industrija pa 
gamina Šis faktas iššaukia ir 
kurių industrijos šakų krizę. 
Bet Šis krizis. prie 
valstybės vairo atsistojus vy
riausybei su plačia iniciaty
va, nesunku būtų pašalinti, 
nes Brazilija labai turtingas 
kraštas.

Brazilija yra demokratiškas 
ir laisvas kraštas. Svetimša
liai čia palyginamai labai daug 
laisvių turi. Galima laisvai or 
ganizuoti kultūrines, ekonomi 
nes draugijas, leisti laikraš
čius.

Užsienio politikoje Brazili
ja kovoja prieš bet kokios rū 
Sies kolonializmą, už laisvą 
tautų apsisprendimą. Brazili
ja yra Pietų Amerikos demo
kratijos tvirtovė. Diktatūrų die 
nos yra praėję negrįžtamai. 
Laikini politiniai ir ekonomi
niai sunkumai krašto santvar 
kos nepakeis

Ir okupuotieji kraštai daug 
vilčių deda į Brazilijos tautą 
ir vyriausybę, pagrindinių žmo 
gaus laisvių ir demokratijos 
gynėją.

Tegyvuoja demokratinė ir 
svetinga Brazilijos tauta!

laisvas rankas kaiifiyninėms, 
mažesnėms valstybėms likvi
duoti. Toji likvidacija tuoj ir 
prasidėjo. Štai rugsėjo mėn. 
1 d. Hitleris užpuola Lenkiją, 
kurią per pora savaičių oku
puoja.

Ir kai Lenkija jau buvo po 
poros savaičių karo parblokš 
ta, Stalinas kerta antrą smūgį 
į Lenkijos nugarą. Užpuola 
ją iš rytų. Lenkiją pasidalina 
Hitleris ir Stalinas.

Prez. Eisenhower 
Europoje

Amerikos prez. Eisenhower 
išvykęs 26 d. rugpiūčio dar 
tebėra Europoje. Aplankė Vo 
kietiją, Angliją. Prancūziją. 
Kelionės tikslas nebuvo ko
kių nors sutarčių sudarymas, 
bet informacinio pobūdžio, 
nuomonių išlyginamas tarpiau 
tiuės politikos klausimais, 
ypač turint dėmesyje kad 15 
d. rugsėjo m teks pasimatyti 
su Kruščiovu.

Vak. Vokietijos ministeris 
pirmininkas Adenauer sutiko 
pritarti visiems Eisenhowerió 
žygiams susitikime su Kruš
čiovu. Ilgiausia vizitą buvo 
Anglijoje Sunkiau yra susitar 
ti su prancūzais, kurie jaučia 
si esą nustumti į antraeilę

Tų pat metų gruodžio mėn. 
komunistinė Rusija užpuolė 
kultūringą ir narsią suomių 
tautą. Suomija nenusigando* 
išėjo į kovą prieš užpuoliką. 
Didvyriška suomių tauta ko
vojo keturis mėnesius atmuš 
dama maskolių puolimus. Vi
sas laisvas demokratinis pa
saulis buvo suomių pusėje, o 
smerkė Stalino užpuolimą. Pa 
galiau. Hitleris. Stalino drau
gas, sulig pasirašytos sutar 
ties, tarpininkavo mūšių sus 
tabdymui. Dalis, nors ir nedi 
dėlė Suomijos buvo atiduota 
Rusijai.

Sekančiais metais, prie Ru 
sijos yra prijungiama viena 
Rumunijos provincija Bukovi 
na. Tais pat metais pagrobia 
tris Pabaltijo valstybes.

Hitleris irgi nesnaudė Vaka 
ruošė. Okupuoja Jugoslaviją, 
Graikiją, Klaipėdos kraštas, 
Austrija jau pirmiau buvo 
prie Vokietijos prijungti.

Pagaliau atėjo 1941. Hitleris 
puola Rusiją.

Taigi antras pasaulinis ka
ras buvo išprovokuotas tiek 
Hitlerio, tiek Stalino. Juodu 
abudu yra vienodai kalti už 
karo pasekmes.

Įdomu yra pažymėti, kad 
dabartinis Kremliaus diktato
rius Kruščev lankydamasis 
Lenkijoje minėtą sutartį pa
teisino.

vietą tarptautinėje politikoje, 
ypač Šiaurės Atlanto Sąjun
goje.

Prancūzai, vokiečių talkina 
mi fabrikuoja atominę bombą, 
kurią Saharos dykumose žada 
sprogdintį.

— Janio Quadros, kandida
tas į prezidentus, kuris šiuo 
metu randasi Europoje, Bra
zilijon grįš 23 d rugsėjo. Grįš 
laivu per Santos uostą. Jo 
kandidatūros į prezidentus rė 
mėjai ruošia triukšmingą su
tikimą. Grįžęs pradės politinę 
propagandą po visą Braziliją.

— Progresistų partijos su
važiavimas patvirtino Adhe- 
mar de Barros kandidatūrą į 
prezidentus Kartu davė lais
vas rankas įvairioms kombi
nacijoms daryti su kitomis par 
tijomis. Spėjama, kad rinkimų 
išvakarėse atsiims savo kan
didatūrą, o ypač jei pavyktų 
iš kitų partijų išsiderėti kitą 
svarbią vietą, pavyzdžiui se
natoriaus, ar Rio de Janeiro 
prefeito.

— Brazilijos komunistų par 
tijos lyderis Luiz Carlos Pres 
tęs pareiškė kad komunistai 
rems generolo Teixeira Lott 
kandidatūrą į prezidentus.

— Indijoje prasidėjo vyriau 
sybės krizis Atsistatydino ka 
riuomenės. jūrų laivyno ir 
krašto apsaugos ministerial.

Padėtį pasunkino dar riau
šės, komunisuj suorganizuo
tos, Kalkutos mieste ir Kini
jos komunistų, prie Tibeto ru 
bežiaus bandymas pereiti In
dijos teritorijom

Ministeris pirmininkas Neh 
ru visą laiką bandė išlaikyti 
ne. tik neutralumą, bet tiesiog 
pataikavimą komunistams Bet 
komunistai kitaip į reikalus 
žiūri. Pasitaikius progai jie 
duoda smūgį kad ir geriau 
šiam savo kaimynui. Kinijos 
komunistai manevruoja prie 
Indijos rubežių.

— Ispanijos vyriausybė pa
siuntė kvietimą prez Eisenho 
wer aplankyti Ispaniją. Ame
rikos prezidentas atsakė, kad 
tai padarys sekantį kartą kai 
vyks Europon.

— Amerikos prekybininkai 
boikotuoja Kubą Vieną Ame 
rikos prekybininkų organiza
cija buvo numačiusi savo na 
rių suvažiavimą šaukti Kubo 
je. Bet del Kubos vedamos 
politikos Amerikos atžvilgiu 
minėtą suvažiavimą ruošia 
Porto Rico saloje.

— Užsienio spauda rašo, 
kad greitu laiku Ispanija bus 
priimta į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją Tuomet Amerika 
dar daugiau duos karinės ir 
ekonominės paramos.

Taip pat pabrėžiama, kad 
Amerika Ispanijoje dar dau
giau sustiprins turimas karo 
bazes Tarp Amerikos ir Ispa 
nijos draugiškumo ryšiai vis 
stiprėja.

— Indijos ambasadorius Va 
šingtone spaudos atstovams 
pareiškė, kad užpuolimo atve 
ju teritorijos integralumas bus 
ginamas ginklu.

New Yorke 
banditai siaučia

Didieji miestai buvo ir yra 
ne tik kultūros, meno, politi
kos, bet ir banditizmo centrai. 
Amerikoje didžiausi miestai 
yra New York ir Chicago. 
Šiuose miestuose ir daugiau
sia įsigalėję banditai, kurie 
dienos metu užpuola bankus, 
sustabdo automobilius ir ati
ma pinigus.

Banditai yra organizuoti. 
Plėšimus iš anksto suplanuoja 
ir paruošia žmones jiems įvyk 
dinti. Jie paprastai užpuldinė 
ja tik ten, kur yra daug pini 
gų kaip pavyzdžiui bankai, 
didelės krautuvės. Mažo pobū 
džio vagystėmis neužsiima. 
Dėl mažo grobio jiems nėra 
išskaičiavimo save pavojun 
statyti. Bet New Yorke pasku 
tiniu įsigalėjo kitos rūšies, 
jaunuolių banditizmas, kurie 
užpuola žmones nakties metu 
sėdinčius soduose, einančius 
per nuošalesnes vietas, net 
arti didelio judėjimo centrų, 
kaip pavyzdžiui nesenai buvo 
jaunuoliai nužudyti arti Ti
mes Suarė aikštės.

Apytikriai apskaičiuojama, 
kad New Yorke yra apie 150 
būrių, jaunų banditų, kurių tar 
po yrą nemaža mergaičių. Šio 
se grupėse yra apie septynis 
tūkstančius penkis šimtus na 
rių.

Šiuos jaunų banditų būrius 
daugumoje sudaro atvykę iš 
Puerto Rico imigrantai, kurie 
daugumoje yra beraščiai, be 
jokios kultūros žmonės. Jų 
gana daug įvairiuose New 
Yorko priemiesčiuose. Jie gy 
vena pačiuose neturtingiau
siuose priemiesčiuose. Žmo
nės jų vengia lygiai taip pat, 
kaip čia norcistų, kurie už ma 
ža ką gali peilį šonan įvaryti.

Paskutiniu metu New Yor
ke buvo užmušta visa eilė 
žmonių. Gyventojai susirūpi
nę ir reikalauja, kad valdžia 
imtųsi griežtesnių priemonių 
nusikaltimams kelią užkirsti.

— Brazilija rugpiūčio mėn., 
išvežė užsienin du milijonus 
šimtą aštuoniasdešimts tūks
tančių maišų kavos. Viso šiais 
metais jau yrą išvežta užsie
nin vienuolika milijonų 500 
tūkstančių maišų kavos.

— Paryžiuje prez. Eisenho 
wer buvo labai iškilmingai su 
tiktas dalyvaujantmilijoninei 
žmonių miniai. Politiniai ste
bėtojai tvirtina, kad prez. Ei 
senhower ir prez De Gaulle 
išspręs ginčytinus klausimus 
abiem pusėm priimtinu būdu.

— Santykių su Rusija užmez 
gimo reikalas dar nėra išryš
kėjęs. Parląųiente renkami de 
putatų parašai po prašymu ad 
resuotu respublikos preziden
tui, prašant kad atnaujintų su 
Fu sija santykius. Kol kas pasi 
rašė tik šimtas deputatų. O rei 
kia bent trijų šimtų parašų. Pra 
šyme.nepažymėta ar diploma 
tinius arprekybinfussantykius 
atnaujinti. Palikta laisvė, jei 
bus atnaujinti, tai pirma preky 
biniai, o vėliau diplomatiniai. ,

| Lietuvos nacionalinė 
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Lietuvos Kolchozininkai Skatinami Statyti sau Pas
tatus is Molio, Spaliu, Piuvenu ir Kitu Atlieku

Ką atidengė Šumausko ir k tų pasisakymai apie kaimo statytą 
Lietuvoje. — Šiemet iš vienkiemių į kolchozines gyvenvietes 
perkels 5.000 sodybų. — Pe»* septynmeti nori pastatyti 110 000 
gyvenamųjų namų, bet plytų bus tik dešimtadaliui namų.

(Elta) Sovietinis režimas Lie 
tuvoje. kai pradeda kokį nors 
naują žygį apsupa jį skam
biais propagandiniais šūkiais, 
atvaizduoja gražiomis ateities 
spalvomis, ne kartą tuos atei 
ties galimumus ir perdėda
mas. Arčiau pasižiūrėjus, ti
krovė būna kur kas pilkesnė.

Taip yra ir su neseniai pra 
dėta kampanija už kaimo sta 
tybos plėtimą ir spartinimą. 
Vilniaus «Tiesa» liepos 10 d. 
paskelbė platų pranešimą a- 
pie «respublikinį pasitarimą 
kaimo statybos klausimu» ir 
to pasitarimo dalyvių rezoliu 
cinĮ kreipimosi i kolchozų sta 
tybininkus ir kitas su kaimo 
statyba susietas institucijas.

Tame «kreipimosi* pabrė
žiama, kad septynmečio pla
ne numatyta Lietuvoje pasta
tyti gyvulininkystės pastatų 
daugiau kaip vienam milijo
nui galvijų ir kiaulių, be to 
11.000 kitų gamybinių pastatų.

Kadangi vienkiemiai truk
dą kelti žemės ūkio gamybą, 
apsunkiną kolchozininkų ir 
sovehozininkų kultūrinį aptar 
navimą, todėl per septynmetį 
numatyta perkelti iš vienkie
mių bei pastatyti kolchozų gy 
venvietėse daugiau kaip 110. 
00o gyvenamųjų namų.

Tai tikrai didžiuliai planai, 
kurie, tačiau, netiek siekia kol 
chozininko gerbūvio pagerini 
mo, kiek jo tolesnio išnaudo 
jimo. Kreipimosi autoriai (kom 
partijos centro komiteto ins
truktoriai) kolchozams ir kol 
chozininkams daro priekaiš
tų, kad jie patys per mažai 
rūpinasi statybomis. Kolcho
zai įpareigojami savo lėnomis 
ir medžiagomis netik ulinius 
bei gyvenamuosius pastatus 
statyti, bet ir mokyklas-inter

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai.

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118*, São Paulo.
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Pirmojo Pop. Jono XXIII Enciklika
Enciklika datuota š.m. bir

želio 29 d., Šv. Apaštalų Pe
tro ir Povilo šventėje. Ji pra 
sideda žodžiais: «Ad Petri Ca- 
thedram».

Tai yra pirmasis oficialus 
ir išsamus naujojo Popiežiaus 
Jono XXIII jo vedamųjų Pon
tifikato minčių išdėstymas. Pa 
grindinės vertybės, kurias en 
ciklika aiškina ir kurioms 
meilės šilumoje vykdyti Po
piežius su visu Ganytojo nuo 
širdumu pasišvenčia, visus 
kviesdamas j talką, yra, tie
sa, vienybė ir taika.

Jono XXIII-jo programinė 
enciklika *Ad Petri Cathe- 
dram», po trumpos įžangos, 
yra padalinta į 4 dalis: 1-je 
kalbama apie tiesą, 2-je apie 
vienybę, sutarimą ir taiką, 3- 
je apie Bažnyčios vienybę ir 
4-je pateikiami skatinimai įvai 
rioms tikinčiųjų grupėms.

TIESA

1. įžangoje priminęs nuolat 

natus, kultūros namus bei ki 
tus pastatus «buitiniam aptar 
navimui». Kolchozai turį sta
tybas vykdyti savo lėšomis, 
savo jėgomis ir galint savo 
medžiagomis, neprašant ir ne 
laukiant «iš valdžios lėšų ar 
medžiagų» Reikia naudoti 
kuo mažiausia pirktinių staty 
binių medžiagų, o taip pat pa 
prastinti (!) pastatų konstruk
cijas, mažinant patalpų aukš 
tį...», sakoma tame paskelbi
me.

Prsstinimo linkme

. «Prastinti» reikiąnetik kons 
trukcijas. bet ir visą statybą 
ir pastatų naudojimą. Siūloma 
vieton dvieilių statyti trieilius 
tvartus, arba prie esami? dar 
prie šono pristatyti trečiai gal 
vijų eilei priestatą su žemo
mis sienomis. O kad būtų ga 
Įima viename pastate daugiau 
galvijų sutalpinti siūloma juos 
tvarte laikyti palaidus, ne 
prie saito. Dar daugiau: Siū
loma statyti kiaulėms ne pas 
tovius tvartus, o šiaudinius na 
melius (būdas). Šumauskas 
(min. p kas) minėtame pasita 
rime smulkiau atvaizdavo to 
kius namelius Juos p-staią 
du darbininkai per porą die
nų už 300-400 rublių, o juose 
telpą vidutiniškai 30 kiaulių. 
Vienos vietos įrengimas šiau 
diniame namelyje atsieinąs 
maždaug 20 kartų pigiau ne 
gu kapitaliniuos (pastoviuose) 
pastatuose

Dėl gyvenamųjų namų kol 
chozininkams «kreipimosi > au 
toriai tiesiai siūlo namus sta 
tyti iš spalių, piuvenų, dur
pių arba šlako betono iš mo
lio arba nedegtų plytų, akme 
nų ir pan. Lubas taip pat sta 

žydinčią Katalikui Bažnyčios 
jaunatvę ir aiškų palankumą, 
su kuriuo buvo sutikti visa
me pasaulyje jo ganytojiniai 
užsimojimai (sušaukti visuoti 
nį Bažnyčios susirinkimą Ro 
mos sinodą ir bažnytinių tei
sių kodeksą pritaikyti laiko 
reikalavimams) Popiežius Jo 
nas XXIII pereina į 1 ją enci 
klikos dalį, kuri kalba apie 
tiesą.

Kadangi žmonių tarpe viso 
p kto šaltinis ir priežastis yra 
nežinojimas ar paneigimas tie 
sos. krikščionių svarbiausias 
uždavinys turi būti tiesos pa
žinimas ir jos skelbimas ki 
tiems Tuo tikslu Dievas mums 
davė protą, kad pažintume 
natūralias tiesas. Bet ypač 
Vyriausias Ganytojas pabrė
žia reikalą pažinti apreikštą
ją tiesą, kuri veda į amžiną
jį gyvenimą. «Tie, kurie ty
čia kovoja prieš apreikštąją 
tiesą ir naudoja melo ginklus, 
siekdami įsiteikti žmonėms, - 
rašo enciklikoje Popiežius, -

Stasys Santvaras

Ataria
Graudžia širdim su vakaro varpais šaukiu: 
Avė Maria, Avė Maria, Avė Maria, - 
Tenai sklysta mano kelias iš Tavų akiu, 
Te meilės aukso žiedas nerūdija...

Visa būtis, visa viltis, visi sapnai, 
Motin Gailestinga, Tavyje atgyja - - 
Tekrinta mano sodan saulės kaspinai 
Meldžiu Tave aš, Avė Maria...

Iš pumpuro tegu prasikala žiedai, 
Nerimas ir neviltis tegu pagimdo viltį - - 
Tikiu. Tu mano klaikų šauksmą išgirdai, 
Padėsi žiedui saulėn kilti...

Ak, nepalik manęs Tu rudenio nakty, 
Saulės ugnimi pažadink blėstančią žariją - - 
Pagalba Tu esi tamsoj ir nevilty, 
Kančioj padėk man, Avė Marija!.. -

— Pagrobė Favliką. 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 So
vietinės zonos saugumo įstai
gos SSD nusamdyti jaunuoliai 
Benke ir Warnest nusiviliojo 
elektriką Karolį Pavliką (58 
m) į smuklę netoli sovieti
nio sektoriaus, nugirdė jį ir 
įvilkę į automobilį pervežė į 
rytinį sektorių Ypač būdinga 
tai. kad vienas iš grobiku - 
Benke yra pagrobtojo posū
nis. Jis iš rytinių įstaigų bu
vęs atsiųstas į Vak Berlyną 
kartu su savo bendrininku or 
ganiz-uoti patėvio pagrobimą.

tyti iš vietinių medžiagų. Or
ganizuojant perkėlimą iš vien 
kiemių į kolchozų gyvenvie
tes, siūloma geresnius pasta
tus perkelti į naująją vietą. 
Šiemet numatoma iš vienkie
mių į bendrąsias gyvenvietes 
perkelti 5000 kolchozininkų 
sodybų Iki numatytų 1IO.OOÓ 
perkėlimų septynmečio lai
kotarpyje) liks dar daug dar
bo. Šumauskas tuos perkeli 
rųus teisingai apibūddno kaip, 
«tikrą persvarą kaimo staty
bose». Sunku tikėti, kad tą 
«perversmą» pavyks taipsklan 
džii i ir planingai įvykdyti 

tie su dideliu piktnaudojimu 
varo labai pragaištingą dar
bą». Popiežius įsakmiai tikin
čiuosius skatina tiesą skleis
ti su visu stropumu, apdairu
mu ir protingumu, ypač tuos, 
kurie leidžia knygas, žurna
lus bei laikraščius, kurie tu
ri įtakos į skaitytojų ypač 
jaunimo sielas.

Nušvietęs gerbs spaudos, 
privalumus, Popiežius kalba 
apie radiją, kiną, televiziją. 
Tai gali būti rriemonõs, ve
dančios į gerą, bet taip paĮ 
ir į piktą. Tikintieji, kurie ko 
voja su piktu, visuomet turi 
skelbti tiesą ir ginti padoru
mą. «Prieš' blogą ir melagin
gą spaudą — rašo Jonas 
XXIII — reikia priešpastatyti 
gerą ir tiesą ginančią spau
dą. Prieš klaidas ir sugedimą 
sėjančias priemones reikia 
priešpatyti kitas, kurios gin
tų tiesą ir gerus papročius». 
Tuo būdu šie naujausi išradi 
mai, kurie gali skatinti į pik
ta, žmonėse taps gėrio irgra 
žaus laiko praleidimo priemo 
nėmis.

— Bėga vis dar tūkstan
čiai. Paskutinėmis dviem lie
pos mėn. savaitėmis iš sovie
tinės Vokietijos zonos į Va
karus atbėgo 5500 žmonių.

— Pavergtųjų Tautų Seimo 
delegatūra Vokietijoje nutarė 
viename savo paskutinių po
sėdžių siekti daugiau kontak
to su atskiromis Fed. Vokie
tijos partijomis, be to su prof, 
sąjungų centru, aiškinant jiems 
Rytų ir Vidurio Europos tau
tų problemas ir siekimus Pa
aiškėjo, kad jau ir iki šiol bu 
vo palaikomi naudingi ryšiai 
su eile įtakingų partijų poli
tikų. Be to. kaip iki šiol, taip 
ir ateityje bus puse-lėjami kon 
taktai su vyriausybės įstaigo
mis ir įvairiomis organizaci
jomis.

— Ryšium su Interplaneta- 
rinės Unijos sesija, kuri šie* 
met vyksta Varšuvoje, Vaka
rų valstybių parlamentų dele 
gacijos buvo supažindintos su 
Lietuvos ir kitų pavergtųjų 
tautų problemomis Unijos se 
s joje, kaip kasmet, turbūt ir 
šiemet dalyvaus iš Lietuvos 
J Paleckis, kuris (kaip So 
vietų Sąjungos, ne kaip Lie
tuvos delegatas) įeina į vai 
dančiuosius Unijos organus.

— Nauji Rytų klausimams 
studijuoti institutai yra susi
darę Freiburge (Pietų Vokie
tijoje) ir Vienoje (Austrijoje).

VIENYBĖ ir TAIKA

2 Antroji enciklikos dalis 
yra skirta vienybei, sutari
mui ir taikai tarp krikščionių 
ir tarp visų tautų skatinti.

«Dievas - rašo Popiežius 
Jonas XXIII — yra sutvėręs 
žmonės ne priešais, o broliais. 
Jiems atidavė žemę, kad ją 
savo darbu ir triūsu dirbtų, ir 
kad visi naudotųsi jos vai
siais, gaudami, kas reikalin
ga išlaikymui ir gyvenimo rei 
kalams. įvairios tautos nėra 
niekas, kaip žmonių, tai yra 
brolių, bendruomenės, kurios 
broliškoje vienybėje turi siek 
ti ne vien tik savų tikslų bet 
žiūrėti ir bendrojo visos žmo 
nijos gėrio».

«Tačiau šio mirtingo gyve
nimo vyksmas — tęsia Popie 
žius — neturi būti laikomas 
vien savyje atbaigtas artetu- 
rįs grynai hedonistinius tiks
lus. Jis veda į žmogaus kūno 
sunykimą, bet kartu paruoš
tąjį nemirtingam gyvenimui, 
tėvynei, kurioje gyvensime 
amžinai. Atėmus iš žmogaus 
dvasios šitą mokslą, šitą guo 

Kernavė, Pirmoji Lietu
vos Sostinė, Turi Garsia

Praeiti
Ją Įsteigęs 1040 metais 

Kunig. Kernius

I šiaurės vakarus nuo Vil
niaus dešiniame Neries upės 
slėnio krante, pakilioje aukš
tumoje randasi garsi savo pra 
eitim vietovė — pirmoji Lie
tuvos sostinė Kernavė. Nepri 
klausomybės laikais ji buvo 
Ukmergės apskrities, Musnin
kų valsčiuje.

Visą Kernavę iš šiaurės su 
pa Lielupės upelis, įtekąs į 
pelkėtą Pragarinės ežerėlį, iš 
kurio išteka į Nerį Karnavėlė.

Kernavės apylinkės, kaip 
rodo tyrinėjimai, buvo gyve
namos jau priešistoriniais iai 
kais. Padavimai sako, kad 
Kernavę 1040 metais buvo įs
teigęs kunigaikštis Kernius, 
garsaus Palemono anūkas.

Kai kurie isterikai yra lin
kę manyti, kad Kernavė yra 
buvusi pirmoji Lietuvos sosti 
nė, kur 1253 metais Lietuvos 
valdovu buvo vainikuotas Min 
daugas. Šią nuomonę leidžia 
paremti trys išlikę piliakal
niai: Mindaugo Sosto (Pilies), 
Lizdeikos ir Aukuro.

Yra tikrai žinoma, jog Ker 
navė yra buvusi viena iš svar 
blausiųjų Mindaugo pilių, ku
rioje pats valdovas dažnai gy 
vendavęs

Po Mindaugo mirties Kerną 
vė iškilo kaip kunigaikščio 
Traidenio valdomos Lietuvos 
sostinė. Tam tiko ir geografi 
nė Kernavės padėtis, nes ji
nai buvo atokiai nuo priešų 
užpuolimų - krašto gilumoje.

Stipri Kernavės tvirtovė ne 
kartą buvo tapusi kryžiuočių 
puolimų taikiniu, bet nei sy
kio vokiečiams šios pilies pa
imti nepasisekė.

Gediminui perkėlus savo so 
stinę į Trakus, o paskui i Vii 
nių, Kernavė vistik pasiliko 
didelės reikšmės centras, ku
rį valdyti Gediminas pavedė 
savo sūnui Manvydui.

Kernavę mėgo ir Vytautas 
Didysis ir kartais titulavosi 
Kernavės kunigaikščiu (Dux 
Kernoviensis).

1791 metais karalius Stanis 
lovas Augustas patvirtino se
nas Kernavės privilegijas ir 
herbą, vaizduojantį miesto 
vartuose stovintį karį su pa
rašu: «Geriau yra netekti gy
vybės, negu laisvės».

(pabaiga 3 pusi.)

džiančią viltį, sudūžta visi gy 
venimo motyvai. Sielose tuo
met fatališkai ima kilti aist
ros, ginčai, nesutikimai, ku
rių joks stabdis nepajėgs sėk 
mingai sutramdyti. Nebespin
di jau taikos žiburėlis (aly
va), o užsiliepsnoja nesutari
mo ugnis. Žmogaus likimas 
tampa jau panašus proto ne
turinčių būtybių likimui: ir 
kas dar blogiau, piktnaudoda 
mas savo protą, jis gali pul
ti į pačias pikto gelmes, kas, 
deja, dažnai pasitaiko «r, kaip 
anuomet Kainas, sutepti žemę 
brolišku krauju bei nusikalti
mais».

Popiežius su širdies skaus
mu prisisimena karo žiauru
mus, tautų tarpusavio neapy
kantą. nesuskaitomą daugybę 
žuvusių pačiame jaunystės žy 
dėjime, ir tęsia: «Perdaug jau 
karo metu iškilo kapinynų kri 
tusiems, kurie visus griežtu 
balsu įspėja, kad su gera va 
lia siektų sutarimo, vienybės, 
teisingos taikos».

Kiekvienas, kuris trokšta 
taikos, turi grįžti prie amži
nųjų principų ir brolybės min

2
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Lietuviu Sportininku ■ Dramatiškos 
Krepšinio Rungtynės Venezueloje

Š. Amerikos lietuviai spor
tininkai, lydimi būrio Rio de 
Janeiro lietuvių ir São Paulo 
lietuvių atstovo kun. P. Raga 
žinsko, 5 d. rugpiūčio 19,30, 
dar ant Varig lėktuvų laiptų 
aidint «Sudiev, sudiev», atsis 
velkino su Brazilija ir tiesiai 
per «žaliąjį pragarą» - Brazi 
Jijos džungles, išskrido Trini 
dad salos (anglų kolonijos) 
linkui. Po 9 vai. skridimo, 
dar ankstybą ir tamsų rytą 
lėktuvo prožektoriai jau raižė 
stipriomis šviesomis Trinidad 
aerodromą ir nepertoliausiai 
esančias akmeninių kalnų vir 
šūnes. Aerodromo bokštas ei 

Tė projektorių ir žemeje nu
tiesta linija šviesų rodė lėktų 
vo nusileidimui t-aką.

I Venezuelą tuč tuojau 
skristi negalėjo, nes dar rei
kėjo gauti įvažiavimui vizas 
esančiame Trinidadad Vene 
zuelos konsulate. Pavakare, 
jau beveik temstant Venezue 
los sostinės Caracas linkui iš 
skrido. Po pustrečios valan
dos skridimo pasiekė Caracas 
aerodromą, esantį pajūryje, 
nuo kurio sostinėn dar apie 
40 kilometrų, maždaug pana
šiu keliu, per kalnus, kaip iš 
Santos į São Paulo,

Beveik tris naktis mažai 
miegojusiems, poilsis buvo 
maloniausia pramoga, nes jau 
sekančią dieną buvo supla
nuotos stiprios rungtynės su 
Venezuelos rinktine. Reika
lai nebuvo geri, nes Dirvenis 
buvo susirgęs turėjo gulėti 
lovoje. L ig o s sustvėrė ir 
Šimkų.

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

ANTANO OAVI1_6n!O .
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- I 
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir į 
lietsargiams dalių.

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

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

RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 
5° andar - sala

LIETUVIS ADVOKATAS
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Lošimas buvo ruošiamas 
Maracay mieste, už 103 kilo
metrų nuo sostinės prastoje 
aikštėje.

Viena bėda nebėda Atsira
do dar kita. Vos tik pora mi 
nučių pažaidus, Valaitis vėl 
susižeidžia, jau vieną kartį 
Argentinoje sužeistą pirštą ir 
turi pasitraukti iš žaidimo.

Komanda pasiliko tik su 
šešiais vyrais. Talkon išėjo ir 
pats technikas V. Grybauskas. 
Kas yra žaidęs krepšinį, tas 
žino, ką reiškia žaisti be at 
sarginių, kurie laikas nuo lai 
ko galėtų pakeisti priilsusius.

Lošimas įtemptas, eina be
veik lygiomis. Normalus lai
kas baigiamas lygiomis 74x74. 
Žaidimas dar penkioms minu 
tems pratęsiamas nugalėtojui 
išaiškinti. Vietiniai dažnai kei 
čia žaidėjus. Mūsiškiai išeina 
su tais pačiais jau stipriai 
nuilsusiais. Bet kovos dvasios 
ir entuziazmo netrūksta Bai
giasi pratęstas laikas ir pa
sekmės vėl tos pačios žaidi 
mas baigtas lygiomis 81x81.

Dar penkioms . minutėms 
pratęsiamas laikas. Lietuviai, 
del nuovargio, jau neįstengia 
išvystyti reikiamo tempo ir 
Venezuelos rinktinei garbin
gai pralaimi 94x88.

Sekančią dieną šeštadienį, 
8 d rugpiūčio buvo numaty
tas žaidimas su Carabobo es 
tado rinktine Valencijos mies 
te. Čia žaidimas buvo visai 
sėkmingas, lietuviai laimėjo 
108x57 pasekme.

Stasys Santvaras

Rožė Paslaptinga
Tu esi, Marija, rožė paslaptinga^ 
Skliaustuose pražydus mėlyno dangaus. 
Tu žydėk per amžius, rože paslaptinga, 
Amžinos tėvynės ilgesiui pajust.

Kai tamsoj paklystam, kai į purvą brendam, 
Kai užmirštam sielą ir kilnius jausmus, 
Tu širdy pražydus ją aukštyn pakeiki, 
Ir pakils suklupęs varganas žmogus.

Nepakando šalnos, nė mirties galybė 
Paslaptingos rožės amžinu žiedu.
Ji kiekvieną žmogų žemės vėtroj lydi, 
Ji kiekvieną širdį saugo nuo audrų.

Rugpiūčio 9 d , sekmadienį, 
vėl tame pačiame Maracay 
stadione teko lošti prieš Puer 
to Rico rinktinę, kuriai pra
laimėjo 81x69 Pirmą puslaikį 
lietuviai laimėjo 39x34 Atro 
do, kad pralaimėjimas buvo 
dėl nuovargio, nes nenuvo 
atsarginių pakeitimui 
Rugpiūčio m 11 d. buvo sti 
prus lošimas su krašto sosti
nės - Caracas rinktine. Šias 
rungtynes lietuviai laimėjo, 
pasekme 80x64. Vietinė spau 
da rašė, kad lietuviai geriau 
žaidžia už Puerto Rico, kurie 
prieš pora dienu Caracas rink 
tinei buvo pralošę.

Paskutinis susitikimas buvo 
su Trinidad rinktine, rugpiū
čio mėn 12 d., kurią nugalė
jo 59x49.

Rugpiūčio m 13 d. išskrido 
į didįjį New Yorką, kur buvo 
iškilmingai sutikti.

Kelionė buvo baigta su try 
lika laimėjimų ir keturiais 
pralaimėjime is

Grįžus į Chicago sportinin
kų pagerbimui bu vo >uruoštas 
pagerbimo banketas.

Visi kelione labai patenkin 
ti ne vien laimėjimais sporto 
aikštėse, bet visų lietuvių, 
ypač SSo Paulo priėmimu bei 
globa

Patenkinti yra visi kurie 
moraliai ir materialiai šią ke 
lionę parėmė O šiai kelionei, 
del lėšų stokos, labai sunku 
buvo ruoštis <r kažin kaip 
būt buvę, jei stiprų pagrindą, 
tris tūkstančius dolerių, ne
būt padėjęs senos kartos lie
tuvis, nusipelnęs veikėjas ve 
teranas Bačiūnas. Sportinin
kai išvyko į Pietų Ameriką 
su virš trijų tūkstančių dole 
rių skola Yra pagrindo many 

ti, kad po gerai pavykusio 
maršruto, Lietuvos ir lietuvių 
vardo išgarsinimo, lietuvių vi 
suomenė ne tik padės skolas 
išmokėti, bet dar liks bent 
kiek ir sekančiai kelionei.

Reikalinga Jiems 
Pamoka

Vienas psichologas profeso 
rius, pradėdamas paskaitą, 
užklausė studentų:

— Aš šį kartą aiškinsiu 
jums apie žmonių palinkimus 
meluoti. Pirma, tačiau aš 
norėčiau paklausti kiek iš 
jūsų yi.a perskaitę mano vei 
kalą -Melagystė XX Am
žiuje»?

Veik visi studentai pakėlė 
rankas.

— Puiku — pastebėjo pro
fesorius Nuo to aš ir pradė
siu Tokio veikalo aš neesu 
visai parašęs.

— Jei norite ką nors par
duoti, pirkti, keisti ar išnuo 
m>vn> skelbkitės «Mūsų Lie
tuvoje».

(pabaiga iš 2 pusi.)

Ilgainiui, istorijos bėgyje, 
Kernavė virto tik nežymiu baž 
nytkaimiu, kuriame tebuvo tik 
apie 300 gyventojų Lenkams 
užėmus Vilnių, vadinamoji de 
markacijos linija buvo padali 
nusi Kernavas parapiją: Lie
tuvos pusėje liko tik jos treč 
dalis. Bet šiuo metu Kernavė 
vėl yra įjungta į Lietuvos te
ritoriją.

Sandara

Smaugliâi-âuklês

Brazilijoje, gyvačių šalyje, 
apie šiuos šliužus net gamtos 
žinovų tarpe yra paplitę siau 
bingi pasakojimai ir padavi
mai. Tačiau jie ten ne vien 
tik siaubą kelia. Kolonistų na 
muose, šalies viduje, kaip ir 
Petropolio kotedžiuose ir net 
Rio de Janeiro priemiesčiuo
se, galima matyti prijaukintus 
karališkuosius smauglius. Eu
ropiečiui, kuriam vien tik nuo 
žodžio «smauglys» šaltis nuei 
na per nugarą, sunku supras
ti, kaip žmogus gali gyventi 
nuolatinėje kaimynystėje su 
tokiu nepaprastu naminiu gy
vuliu. Ir vis tik smauglys Bra 
žili joje išgelbsti gyvybę tūks 
tančiams žmonių daugiausia 
vaikams Jis saugo žmogų nuo 
nuodingųjų gyvačių. Sode, kur 
yra smauglys, nebūna nė vie 
nos nuodingos gyvatės, net jei 
gu aplinkui jų knibždėte knibž 
dėtų.

Smauglys švaresnis už bet 
kokį kitą naminį gyvulį Įsi 
vaizduodami gyvatę, pagalvo 
jame apie šlykščią slidžią odą. 
Smauglio oda. nors ir šalta, 
bet sausa ir švari Be to, ne 
vienas iš naminių sargų nėra 
toks kuklus kaip smauglys. 
Jis maitinasi kartą per du, o 
kai kada ir per keturis mene 
sius. Per ištisus metus jis pra 
ryja ne daugiau kaip penkis 
triušius. Jis labai prisiriša 
prie vaikų. Kai tik vaikas išei 
na iš namų, smauglys lydi jį 
kiekviename žingsnyje ir sau 
go nuo nuodingų gyvačių. Jis 
gina žmogų nuo gyvačių įkan 
dimo ir tuose rajonuose, ku
rių iki šiol dar nepasiekė gy 
vybę gelbstantis serumas iš 
Butantano instituto.

Šis smauglių prijaukinimo 
paprotys perimtas iš indėnų.

«N'prikl. Lietuva»

■ IŠNUO M U O JAM A

Lapoję dvi patalpos su pil 
nu elektros jėgos (força elé
trica) įrengimu, tinkančios 
dirbtuvei, sandėliui ar krau
tuvei.

PARSIDUODA
Šešios karkasos (carcaça 

de caminhão). Kreiptis Eleo
nora Eidringevičienė, Rua 
Guaracanga, 86 - Lapa.

čių. Popiežius visu rimtumu 
šią mintį aiškina toliau: «Tik 
tai tuomet, jei iš tikro jieš 
koma taikos o ne karo ir, vyk 
dant žmogišką pareigą, sie
kiama sutarimo, tik tuomet 
bus galima suderinti reika
lus, išlyginti skirtumus, pa
siekti bendru susitarimu ir tin 
karnomis priemonėmis trokš
tamą vienybę, kurioje kiek
vienos atskiros valstybės tei
kės į laisvę ne tik kad nebus 
mindžiojamos, bet saugoja
mos nuo pažeidimų. Tie, ku
rie pavergia kitus arba iš jų 
atima laisvę, negali šiai vie
nybei duoti savo įnašo ...»

«Jei nuoširdžiai nebus sie
kiama vienybės — sako Po
piežius, — padėtis dar labiau 
pasunkės, ir «jei neduok Vieš 
patie, turėtų kilti kitas karas, 
šiandieninių ginklų galia yra 
tokia didelė, kad visoms tau
toms — tiek laimėtojams, tiek 

nugalėtojams — teliktų vien 
išnaikinimas ir visuotinis žiu 
girnas.

«Todėl — su visu rimtumu 
rašo Popiežius — maldauja
me visų, ypatingai valstybėms 
vadovaujančių asmenų, kad 
ppieš Dievą Teisėją atidžiai 
apsvarstytų ir drąsiai panau
dotų visas priemones, kurios 
gali vesti į siekiamą vieny
bę. O ji, be abejonės padės 
pakelti ir tautų gerbūvį, kai 
sielos bus nuramintos ir kiek 
vieno žmogaus teisės bus ga
rantuotos, užtikrintos; tuomet 
visur pražys laisvė piliečiams 
valstybėms, tautoms, Bažny
čiai».

SOCIALINIS KLAUSIMAS

Toliau Šv. Tėvas aiškiną, 
kaip tas pats susitarimas turi 
įsiviešpatauti ir tarp sociali
nių klasių. Ir čia neturi būti 

smurto ir kito teisių pažeidi 
mo. «Visi yra broliai — sako 
Popiežius. — ir visi klausi
mai turi būti derinami drau
giškoje, broliškoje tarpusa
vio meilėje». Popiežius Jonas 
aiškina kapitalo ir darbo san 
tykį, liečia kaikurias svar
bias problemas darbo srityje. 
Jis pasidžiaugia, kad jau daug 
tokių problemų palankia pras 
me išrišama, tačiau dar esa
ma nelygumų, sunkenybių, y 
pač kur egoizmas pasireiškia. 
Kad trokštamas darnumas įsi 
viešpatautų tarp klasių Po
piežius skatina viešąsias įstai 
gas ir privačius asmenis jung 
tis į bendrą darbą, remiant 
kiekvieną drąsią iniciatyvą, 
kuri prisidėtų prie darbinin
kų gerbūvio pakėlimo.

«Be to. gyvai skatiname — 
tęsia Jonas XXIii — visus 
tuos, kurie neša didesnę atsa 
komybę pramonės srityje ir 

nuo kurių dažnai priklauso ir 
darbininkų gyvenimas, kad 
darbininką vertintų ne vien 
iš ekonominio taško ir neap
siribotų visa pripažįstant jo 
teises bei duodant teisingą 
atlyginimą, bet taip pat gerb 
ti jo asmens vertybę ir laiky 
ti jį kaip savo brolį. Be to, 
turi būti vis labiau atitinka
mu mastu leidžiama darbiniu 
kams dalyvauti įmonės vai 
siuose, kad jie nesijaustų esą 
jai svetimi, bet interesuotus! 
jos gyvavimu beijos plėtimu»

Antrąją enciklikos dalį Šv. 
Tėvas baigia paskatinimais 
krikščionių šeimoms, kad ir 
jose visuomet viešpatautų vie 
nybė, sutarimas ir darnus su 
gyvenimas.

3 Trečioji enciklikos «Ad 
Petri Çathedram» dalis yra 
skirta Bažnyčios vienybei. Su 
nepaprastu nuoširdumu Vy

riausias Ganytojas primena 
Jėzaus troškimą, kad visi bū 
tų viena, kad Bažnyčia būtų 
vieninga, kad joje viešpatau
tų tikėjimo, valdymo ir kulto 
vienybė: pasidžiaugia, kaip 
atsiskyrusių brolių tarpe jun
tamas gilus troškimas į vie
nybę: taigi tėviškai kviečia 
visus grįžti į tikrąją Katalikų 
Bažnyčią, kuri tik viena yra 
kaip šviečiąs žiburys. Be ko 
kito, tam turės pasitarnauti 
ir numatomas šaukti visuoti
nis Bažnyčios susirinkimas. 
Popiežius kviečia visus tikin 
čiuosius ypatingai melstis šia 
intencija O pats kreipiasi į 
Taikos Karalienę, Švč. Mer 
gėlę Mariją, kad išmelstų dar 
nią vienybę, tikrą, veiksmin 
gą ir kovingą taiką.

V. R.
—-------- oOo-------- —
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«M. L.» skyrius jaunimui.
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Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Darbas ir 8P©i!si$ 
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

(Referatas skaitytas ateitininkų susirinkime)

Kai pirmuosius tėvus Die
vas išvarė iš rojaus, Adomui 
jis tarė: «Savo veido prakai
te tu valgysi duoną». Ir tada 
prasidėjo darbas, kaip atgai
la už nuodėmę. Todėl visi 
žmonių darbai, vargai ir rū
pesčiai, jeigu jie vyksta atgai 
los ženkle, pasidaro lyg laip 
tai sugrįžimui atgal į rojų — 
Dievo karalystę.

Darbas yra didelis gerada
ris žmogaus kūnui ir sielai, 
o priešingai, nieko neveiki
mas arba tinginiavimas, nie 
ko gero neneša. Todėl sako
ma, kad darbas yra gyveni
mo druska.

Dirbant tvirtėja žmogaus va 
lia ir kantrybė Jeigu žmo
gus darbe mato Dievo valią, 
tai joks darbas jam nėra sun
kus.

Vienas Amerikos karininkas 
lankydamasis raupsuotųjų li
goninėje Kinijoje, pamatė vie 
nuolę tvarstančią ligonio žaiz
das. Žaizdų kvapas ir vaizdas 
buvo labai nemalonus. Kari
ninkas stebėjosi tos vienuo
lės pasiaukojimu ir jos paklau 
sė, kaip jūs galite visa tai pa 
kęsti, sesele? «Aš nė už tūks 
tantį dolerių čia nedirbčiau».

— «Aš nedirbčiau nė už de 
šimts tūkstančių» - Ramiai at
sakė vienuolė. Tada rodyda
ma savo rožančiaus kryželį 
tarė: «Aš dirbu dėl Kristaus»! 
Su Dievo meile atliekami dar 
bai tampa vertingi ir antgam 
tiniu atžvilgiu Juk ir Kristus 
iki savo 30 metų dirbo kartu 
su Juozapu paprastą staliaus 
darbą.

Tikinčiam žmogui darbas y- 
ra gyvenimo įprasminimas, o 
netikinčiam sunki našta. Šv. 
Augustinas sake žmogus be ti 
kėjimo yra keleivis kurs ne
žino kur eina. O garsus jau
nimo mokytojas Toth’as sa
ko; Tikintis žmogus yra lyg 
paukštis: jis čiulba ir ant lūž
tančios šakos tupėdamas, nes 
žino, kad jis turi sparnus. Ne 
svarbu, kai šaka nuluš, jis 
palėks.

Kiekvienam yra aišku, kad 
moksleivių darbas pirmoj ei
lėj yra mokymasis, paruoši
mas kasdien pamokų ir kas 
met perėjimas į aukštesnę 
klasę.

Moksleiviai kurie priklau
so ateitininkų organizacijai 
privalo mokytis geriau negu 
kiti ir tuo parodyti savo pa
reigingumą.

Mokslas žmogui yra neįkai 
nuojama vertybė, kurios sie
kiant dažnai tenka ir vargelio 
pavargti ir diug kliūčių nu
galėti. Bet ne visi iš mūsų vie 
nodai rimtai žiūri į mokslą. 
Yra tokių, kurie laiką dažnai 
ne mokslui, o vėjams skiria, 
tai yra veltui jį praleidžia

Šv. Bernardas sako: «Nėra 
brangesnio dalyko, kaip lai
kas».

Pavasaris visuose kraštuo
se yra sėjimo laikas, o vai

kystė ir jaunystė mokslo. Yra 
toks priežodis: «Ką pasėsi,tą 
ir pjausi Kaip pasiklosi, taip 
išmiegosi». Reiškia ką dabar 
išmoksi, kokią profesiją įsi
gysi taip ateityje gyvensi.

Vienas mokslininkas sako, 
kad keturi dalykai neatšau
kiami, nesugrąžinami: praleis 
ta proga, pasakytas žodis, iš 
rankos išmestas akmuo ir pra 
ėjęs laikas. Mūsų gyvenimas 
panašus į kalendorių, kurio 
lapelius kasdien nupiešiame 
ir niekad jų atgal negrąžina
me, n»es praėjusi diera jau 
niekad nebegrįš. Todėl ką 
galime padaryti šiandien, ne- 
atidėkime rytojui Lietuviška 
patarlė sako: «Duoną taupyk 
rytojui bet ne darbą».

Nenorą dirbti ar mokytis va 
diname tinginyste Tinginio 
žmogaus niekas nemėgsta. Y- 
pač negražu, kai tinginio var 
du vadina jaunuolį moksleivį 
ar studentą Tinginys į visa 
numoja ranka ir maža kuo 
pasitenkina. Jis yra lyg tas 
žvirblis, kurs jaučiasi laimin
gas, jei gali sotus pastogėje 
čirškėti... Tingėjimas mažina 
dvasines ir fizines galias.

Jaunas žmogus turi būti pil 
nas energijos, judrumo savo 
darbais ir pasiryžimais verž
tis pirmyn, prie užsibrėžto 
tikslo, aukštyn prie kilnių 
idealų.

Vabalai ir kirminai landžio 
ja po žemę, o paukščiai skrai 
do erdvėse, ereliai veržias į 
aukščiausias kalnų viršūnes, 

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, rúa Camacan 625

KONCERTĄ. - VA E A12 A
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), p s 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... somente em 12 lições

r A Escola Modelo de Taquigrafia dirigida pelo prof. 
SÉRGIO THOMAZ, 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 para amanbã, decida-se ainda 
hoje escrevendo à:

> ESCOLA MODÊLO DE TAQUIGRAFIA

R Barão de Itapetininga 275 - 90 andar - Sala 93 
Cx. Postal, 8600 - Fone 36-7659 — São Paulo

artyn į saulę.
T ebūkime tingūs vabalai, 

būkime galingi ereliai!
POILSIS: Jau tiip yra Die

vo sutvarkyta kad turėtume 
dieną ir naktį Dieną darbui, 
naktį - poilsiui. Po šešių dar
bo dienų septinta poilsio ir 
Dievo garbinimo diena Poil
sis yra reikalingras. kad žmo
gus atgautų darbe išeikvotas 
jėgas Kas ilgesnį laikų įtemp 
tai dirba, tam reikalingos atos 
togos - ilgesnis poilsis. Moky 
klos visur net do kartu į me 
tus leidžia mokiniams pailsėti.

Bet poilsis tai nėra vien 
miegas. Jei laukų darbinio- 
kas skaitys knysą. jo musku 
lai pailsės ir jis atsigaus. O 
jei studentas kelias valanras 
sėdėjęs prie matematikos for 
mulių, nueis pora valandų pa 
dirbti sode, jis taip pat atsi
gaus. Todėl moksleiviai, kai 
jie padeda namuos tėvams 
prie kokio nors darbo virtu
vėje ar kieme, tai jie tuo lai 
ku pailsi nuo pavargimo pa
mokas ruošiant.

Šiais laikais atostogų metu 
visuose kraštuose jaunimui 
ruošiamos stovyklos Bet kai 
kas stovyklą supranta, kad 
ten reikia išk miegoti, valgyti 
ir dykinėti Stovyklų tikslas 
yra visai kitoks: poilsio nuo
taikoje išjudinti jaunimo kury 
bą ir savarankiškumą. Beto 
įprasti būti drausmingais ir 
kultūringasis Stovykloje tik 
tada yra smagu, kai skamba 
dainos giesmės ir juokas Kai 
visi dalyviai laikosi *nustaiy- 
tos programos ir stengiasi 
praturtėti tokiomis žiniomis, 
kurių mokykla neduoda

Taigi dirbkime, mokykimės

Juozas Druminas 
1

NUOLAUŽOS
1. KOVA

Kur tu dėsies, balandi mažas, — 
Tavo lizdą juodvarniai plėšo, 
Šaltinėlius kraujas nudažė, 
Nematyti saulės pro priešus.

t

Neateiš tau erelis į talką, '
Nei tau liūtas, nei briedis kaimynai.
Ach ir žvaigždės taip pat apvalksto 
Naktį palaimos ar kankynių.

Kur tu dingsi, mažas balandi,
Ar kalnuose gūžtos jieškosies, 
Ar keliausi per tolimus vandenis? —j
— Liksiu čia ir — kovosiu.

2. PAUKŠČIAI
Vis tuščias inkilas šakoje, 
Palangė kregždės nesulaukia, 
Ir. vyturėliui, nedainuojant. 
Ko bris artojas nuogą lauką?

Nėra kas rasą išgiedotų,
Švilpimu pumpurus praskeltų.
Kas jus galėjo pavilioti?
Kad jūs negrįžtat, kieno kaltė?

Per kalnus neša aidą vėjas,
Nulinksta diemedis ir rūta:
— Mes grįžtume kad ir rugsėjy, 
Kad tik laisva Tėvynė būtų.

JAUNIMO ŠVENTĖS
PINIGINĖ APYSKAITA

Bendros pajamos už pakvie 
timus, staliukus ir bufeto pel 
nas Cr $ 80.766,00. Išlaidos 
Cr.S 16 507.00 Pelnas Cr.S 64. 
259,00. Iš pelno 1000 cr. pas
kirta «Mūsų Lietuvai» ir loOO 
cr. Kultūriniam Radijo Pusva 
landžiui Likusieji pinigai, 
kaip pirmasis įnašas padėti 
ramovės statybos fondam

Visiems darbu, talka, dova
nomis. aukomis ir dalyvavimu 
prisidėjusiems prie Šventės 
pasisekimo rengėjai nuošir
džiai dėkoja.

JAUNIMO GERADARIAI

Jaunimo Šventės proga au 
kojo; Kam Arminas 500 cr., 
Pūkeniai 500 cr., Budrevičiai 
500 cr.

ATEITININKŲ KURSAI

12 rugsėjo (setembro) 7 vai. 
vakaro prasideda ateitininkų 
ideologiniai kursai.

Tie patys kursai bus perke 
liami ir į Vila Anastacio. Anas 
tazijoje pirmoji kursų diena 
bus 19 dieną rugsėjo 7 vai. 
30 min Pirmuosius praneši
mus darys; Liucija Juodely- 
tė - Katalikiškoji Akcija, Juo 
zas Vaikšnoras - Bažnyčios 
santvarka - Hierarkija.

Kursuose kviečiami daly
vauti ateitininkai ir norintie
ji susipažinti su ateitininkų 
organizacijos siekimais.

Pasitarimas Jaunimo Namų 
Statybos Reikalais.

Yra iškeltas sumanymas sta 
tyti jaunimo namus, kaip an
trąjį Šv. Juozapo mokyklos 
aukštą. Plano realizavimo ga 
limybėms svarstyti rugsėjo 12 
dieną 8 vai. vakaro šv. Juo
zapo mokykloje šaukiamas pa 
sitarimas. Visi klausimu besi 
domintieji, prašomi pasitari
me dalyvauti.

— Pagerbkite savo artimuo 
sius. Gimtadieno, Vardinu ar 
kitomis progomis, pasveikin
dami juos per laikraštį..»

stovyklaukime, kad kuo dau
giau žinių įsigytume ir taptų 
me žmonėmis, kokių laukia 
Dievas, tėvynė Lietuva ir mū 
sų tėveliai

4
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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 200,90.

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

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
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį.
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Antrą:
Parque das Nações 10 vai 

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:
Agua Rasa 8 va]., Lapa 16 

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R Pe. Bened. de Camarno, 698. Pcnha 
Al. Boguslau&kas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykit©: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0228 
Enderêço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

SMIW1
KAS NIEKO NEDIRBA, VAL 

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

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

•0«fl svw« ewiHBi ap»n« »»»» «bob »«-»» «was.«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIOgCOMETA — Z.Y.R, 217, Vidutinėmis bangomis 
1.130 keis. 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!

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

f U BUK m RKSMHMREU »■ •

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

S^a«a>8wv«>«««a^oaBfiaBaBaa8«a^MBBBBsaBBaBBkBawBa^BBeBB8aB8MBBiaw«a8Ba’BBB«astBsaBMa'*wiiBB»BaflaaBflUBvaamosBWsBBBsaBBaBflB'a*ve5aaaamSBSi*»aSS««MSnaM<«”'i>S«««*«

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDEMS LINDO T A

ÍKMÂOJ CAKKIECl ™
S

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invíctus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimųi, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO — Telefone 63 5915 
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

m

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

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

Caixa Postai 3967

IflHHHHI «HR HKEmi H

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» |
• IRMÃOS BAUŽYS |
€ Regletratfo ne Ci Cl »ob o n.» 551 B
'SS ——
S Pea. S. José Camoos. 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo i
« Telefone
c ------------ ------------------------
• Aberturas de firmas
« Encerramentos de firmas
J Transferencias de firmas
• Contraí, na Junta Comercial 
t Dis^at. na Junta Comercial 
*e Escritas Fiscais
• Escritas Comerciais
; HORÁRIO das

63-6OO5 f--------------------------------------- #
Contratos de locaçãft
Cartas de Fiança
Requerimentos |
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentei.

8 às 19 horas. I
««MM» W» v«v«i}

SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbu

JI U VIELOJ E ILAUPO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain»
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

- Į «MŪSŲ LIETUVOS» IŠ
VAŽIAVIMĄ (pikninką) eis spe 
cialūs autobusai iš visų lietu 
viais apgyventų vilų Vila Ze 
linoje galima užsirašyti, «Mū 
sų Lietuvos» spaustuvėje pas 
p. Br. Šukevičių, pas kun. J, 
Šeškevičių, pas Juozą Baužį 
ir Povilą Pavilonį, Tautų Par
ke pas Joną Buragą, Vila A- 
nastazijoje pas mokt. St. Ku
biliūną, Lapoję pas Kostą Meš 
kauską ir St. Saldįy Mokoje 
pas p. Pupienį, Bom Retire 
pas Žanetę Petnytę, Senam 
Malūne pas Balį Tūbelį.

Išvažiavimas, kaip jau bu
vo skelbta, įvyks 27 dieną rug 
sėjo, prie Santo Andrė, Prin
cipe de Gailės viloje, Tanga 
ra ūkyje.

Puiki proga susitikti su vi
sais São Paulo lietuviais, kar 
tu gražioje gamtoje praleisti 
dieną ir paremti laikraščio 
leidimą.

9 vai. bus laikomos šv. Mi
šios.

Kartu vyks moksleivių or
kestras, bus ke pami šurąskai, 
veiks bufetas ir daug kitų 
įvairenybių.

Rugsėjo paskutinį sekmadie 
nį visi rezervuojam «Mūsų Lie 
tu vos» išvykai.

Užsirašykite iš anksto, kad 
visus būtų galima aprūpinti 
autobusais.

- Eduardas Kukutis iš Bro 
klyno Britų Hondūre nupirko 
47 hektarų ūkį. Sumokėjo 7i0 
dolerių ir gretų laiku žadą 
vykti ūkininkauti.

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

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

— 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.

IŠRINKTAS NAUJAS
TĖVŲ KOMITETAS

1 dieną rugsėjo įvyko lietu 
viškoS mokyklos tėvų susirin 
kimas. Buvo pasikalbėta ben 
drais mokyklos reikalais, ap 
tarta mokyklos išvažiavimas 
ir išrinktas naujas tėvų komi 
tetas. Komitetan balsų daugu 
ma išrinkta: P. Tijūnėlienė, 
p. Šimonis, p. Petrokienė, p. 
Tamašauskienė, p. Petraitie- 
nė ir p. Jodelienė. Po susirin 
kimo mokytojos tėvus pavai
šino arbata ir saldumynais.

— Prof. Kazys Pakštas rug 
piūčio 1 dieną vedė rašytoją 
Norunę - Narutavičienę.

AUKA BAŽNYČIAI

P. P. Stasiukynai ir P. P. 
Vancevičiai paaukojo didelį 
kiekį savo audyklos medžia
gos Vila Zelinos bažnyčiai, 
altoriaus tarniukų rūbams- 
kamzoms. Už auką parapijos 
kunigai geradariams taria nuo 
širdų ačiū. Dievas teatlygina.

— Lietuvi, jei visur esi tei 
singas ir garbingas, būk tokiu 
ir savo laikraščiui. Atsilygink 
prenumeratos Skolą.

PAIEŠKOMI:

1. Aleksander, Ričardas ir 
Lukošius,

2. Angladagis Stefanija gim. 
Minėkaite, gim. 1900 m.,

3. AugetHermann, gim. 1883 
m. Ragainėje,

4. Abramavičius Mikas, gim.
19 3 m,

5. Balkeričius Vytautas, gim. 
1926-XI-26 d ,

6. Bervingis Robertas,
7. Blau Julius, gim. 1907-IX 

17 d, Adomavoje,
8. Buga Fedor,
9. Bukschtynowitsch Micha- 

il Igor, gim. 1922 m.,
10. Breiteris Juozas ir Tereze,
11. Barkštys Kazys.
12. Balsytė Antanina, gim. 

1914 m. Kaltinėnuose,
13. Barkowski Amalija-Pau- 

lowitsch, gim. 1911 m.,
14. Bitikas Stanislaus, gim. 

1909 m,
15. Bitens Martin, gim. 1923- 

IIL25 d.,
16 Berta, gail sesuo.
17: Bauber-KnispelElse, gim. 

Trukiškiuose,
18. Budrevičienė Šermukšny 

tė Terese, gim. 1899-IX-16 d ,
19. Balčiūnaitė Marta, 30-35 

m.,
2 . Babanakow Walentin, gim.

1918 m..
21. Aidukas Leonas, kilęs iš 

Marijampolės apskr. ir
22. Pakulienė Magdalena, g. 

1906 m. Pilviškiuose
Ieškomieji arba 'apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituania, Rua 
Dom José de Barros, 168, Cai 
xa Postal 7249, São Paulo, 
Brasil.

JAV Liet. Bendruomenės 
Visuotinas Suvažiavimas.

Š m. rugsėjo mėn. 5 ir 6 die 
nomis Detroite įvyks Pirma
sis Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenės 
Suvažiavimas, kuriame daly
vaus atstovai ir svečiai iš vi
sų Jungtinių Amerikos Valsty 
bių. Bus svarstoma visi lietu 
višką gyvenimą liečia klau
simai.

Iš Lietuvos Konsulo São Pan
tyje A. Polišaičio veiklos

1. Š.m. liepos mėn. 26 d. da 
lyvavo Japonijos Generalinio

Didžiulis ''Mani Jjetuuoi isvazivimas
-------- — ( PI KN IN KAS )--------------

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\ ■ ■ 1 . ■ s' 
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.

Konsulo São Paulyje suruoš
tame Japonijos Ministério Pir 
mininko pagerbime ir

2. Š.m. rugpiūčio mėn. 14 d. 
dalyvavo Brazilijos Preziden
to atvykimo i São Paulo suti 
kime.

SVARBUS SUSIRINKIMAS - 
POSĖDIS

Ateinantį trečiadienį, rugsė 
jo 9 d. 20 vai, Vila Zelinoje, 
LB iniciatyva yra šaukiamas 
organizacijų valdybų, spau
dos, radijo atstovų, visuome
nės veikėju, pasitarimas Lie
tuvių Dienos ateinančiais me 
tais ruošimo reikalu.

Ateinančiais metais lietuvių 
imigracijai sueina 35 metai. 
Taip pat ateinančiais metais 
sueis 20 metų kai Lietuva yra 
okupuota

Yra visa eilė kitų svarbių 
reikalų aptarti. Atskirų pak
vietimų nebus siunčiama. Ti 
kimės, kad valdybų nariai, vi 
suomenės veikėjai s kait o, 
bent privalo skaityti, lietuvis 
ką laikraštį ir negalės pasitėi 
sinti nežinojimu Dideli dar
bai reikalingi visų? lietuvių 
vienybės.

L.B. Valdyba

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras šį šeštadienį 5 vai. ry 
to iš Vila Zelinos išvyksta 
dviem autobusais į Poços de 
Caldas. Grįš pirmadienio va
kare.

C AJR LOS

RESTORANAS
- •'r r ■ ‘ Ą’

SU ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius 

Jauki broliu latviu aplinkuma 

Muzika europietiška ir moderniška 

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai. ryto

Sportininkų Dėmesiui
Jaunučių krepšininkų treni 

ruotės, pradedant šiuo šešta
dieniu, bus kiekvieną šeštadie 
nį 2 vai. po piet ligi 3,30. Nuo 
3,30 vai. jaunimo bendrai gim 
nazijos aikštėje. Bet kokiais 
neaiškumais kreiptis vietoje 
į trenerį P. Genevičių

Taip pat P. Geuevičius mo 
kys krepšinį žaisti seselių 
pranciškiečių gimnazijos mo
kinius.

— Laiškai: J. Baužiui, I. 
Kutkienei, M. Seiunienei, J. 
Bliujui, F. Slavickaitei, M. Au 
gienei, J. Seliokui.^

PAREMKITE SAVO 
LAIKRAŠTĮ

«Mūsų Lietuva» loterijos bū 
du leidžia didelę gražią lietu 
viškai parengtą lėlę.

Lėlę loterijai paaukojo p. 
MARIJA REMENČIENĖ. Už au 
ka nuoširdžiai dėkojame.

— Gal būt spaliaus mėnesį 
atvyks į São Paulo lošti Ame 
rikos krepšinio rinktinė. Rei
kalingus žygius šiuo reikalu 
daro São Paulo krepšinio fe
deracijos pirmininkas Dr. L. 
Amarai, kuris šiuo metu yra 
Chicagoje.

— Argentinos karo vadovy 
bės tarpe nesutarimai. Kraš
to apsaugos ministeris pašali 

no iš pareigų HP 
dų. Bet 'šitam® 
gos ministericę^^gg^^-^ 
ria kaikurie kariuomenes"3a- 
liniai provincijoje.

— Pranešama, kad Argenti 
nos prezidentas Frondizi per 
žiūrėsiąs savo taupumo poli
tiką, kuri iššaukia didelio ne 
pasitenkinimo darbininkų tar
pe.

PA J IEŠKOMI /
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.

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- 
DRINGEVIČIENĖ, rua Guari- 
canga, 86 - LA PA.

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me

džiagos. (Yra virš 1000 pavyz 
džių!) Batai,, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEV1ÕIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina, 595)

EJCKiTOKlO CCNTAĖIL 
NAfÇIMENT©

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. Sf*. Hro 1.484

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

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

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

Rua Augusta, 926 * Tel. 36-5862 * S. Paulo
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