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Žinios iš Okup. Lietuvos
---- -- ELTA-----šium su tarptautinės esperan
to kalbos sumanytojo Zamenhofo 100 metų nuo jo gimi
mo sukaktim, Kauno miesto
vykd. komitetas nutarė Aly
taus gatvei grąžinti senąjį pa
vadiniam - Zamenhofo gatvė.
Šitas
pavadinimas buvo
panaikintas
karo metu, vokie
— Kai kur skubina, kai kur
delsia kūlimą. Sovietinės įs čių okupacijos laiku. Toje
taigos Lietuvoje įsakė koleto gatvėje savo laiku gyveno
zams ir sovebozams kuo grei Zamenhofo žmona ir uošviai,
Čiausiai iškulti javus. Jei ne padėję Zamenhofui .1887 me
kuliama kombainais javus be tais išleisti patį pirmąjį tarp
kertant, skatinama kulti ne tautinės esperanto kalbos va
delsiant po pjūties. Tačiau Vii dovėlį ir žodyną.
niaus radijas rugp. 24 d. pra
nešė iš kai kurių rajonų, kad
— Kaune baigiama statyti
iki rugp. 2i) d. ten buvo iškul naujus šaldytuvus, kurių pa
ta grūdinių javų dar tik 6 - jėgumas būsiąs 1500 tonų. Šal
8%. Tai rodo, kad tuose ra dytuvai dviejų aukštų su kon
jonuose kombainai beveik vi vejeriais ir liftais. Lygiagre
sai nėra buvę naudojami. Ki čiai statomas ir naujas bako
ta vertus, kai kuriuose rajo no perdirbimo fabrikas. Sta
nuose pasiskubinta iškulti jau toma per karą sugriauto be
net 90% visų grūdinių javų. kono cecho aikštelėje. Prie
Kaip žinoma, javapjūtė šiais fabriko įrengiama didelė kiau
metais Lietuvoje iš viso bu lidė su perkrovimo rampo
vo ankstybinė. Apie gauna mis. Rekonstruojama ir cen
mus grūdų derlius tikslių ži trinė katilinė, statant du na u
nių iš visos Lietuvos dar nė jus katilus Bekono fabrikas
ra. Tačiau yra duomenų, kad per parą galėsiąs apdoroti
derlius šiemet yra buvęs ge 1500 bekonirių kauliu. Šaldys
rešnis, negu perfiai'.‘-*“TTY'“žlateinančiais metais bū
emkenčių sėja šiemet anks tuvai
šią
dar
plečiami.
čiau, negu šiaip metais.

— Pasikeitimai Kunigų se
minarijos vadovybėje Gauto
mis privatėmis žiniomis, Ku
nigų seminarijos rektorius
kan. K. Žitkus iš savo parei
gų pasitraukė. Jo įpėdiniu esąs kan Nik. Čėsna.

— Automatinę elektrinę šie
no džiovinimo aparatūrą iš
bandė Žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos ins
titutas. Keičiantis drėgmei ir
temperatūrai, prietaisai auto
matiškai patys įsijungia ir iš
sijungia.

— Nuo buv Karo muzie
jaus bokšto Kaune po ilgo ty
Įėjimo vėl girdimos dainų me
liodijos Be liaudies dainų mo
tyvų duodamos ir «tarybinės»
meliodijos Bokšto muzikos
reikalus tvarkyti esą pavesta
komp. Viktorui Kuprevičiui

— Dvigubai atsparesnius
grąžtus pradėjo gaminti Vil
niaus grąžtų gamykla. Pirmo
ji naujų grąžtų siunta jau iš
siųsta iš Lietuvos į Sovietų
Sąjungos metalo apdirbimo
įmones.

— Marijampolės cukraus
fabriko pajėgumą planuojama
sekančiais keliais metais pa
keiti ketvirtadaliu Per parą
bus perdirbama 15 000 cent
nerių cukrinių runkelių.

— Lietuviškojo šilko dirbi— Didžiausią įspūdį suda n ų paroda neseniai įvyko
rę - grafo Tiškevičiaus rū Maskvoje Parodoje buvo pa
mai. Kaip pranešė Vilniaus teikta daugiau kaip 200 įvai
radija rugp. 24 d., antroji A- rių šilko pavyzdžių. Paroda
merikos lietuviij ekskursija sujungta su gaminių pardavi
pastarosiomis dienomis lankė
si Klaipėdoje ir Palangoje. Bū mu. Jau pirmąją parodos die
dingą, kad «didžiausią įspū ną maskvietės nupirko lietu
dį* svečiams sudarę... grafo visko šilko dirbinių už anie
Tiškevičiaus rūmai su parku. 330.000 rublių.
(Ar neužsigaus sovietinės Lie
tuvos valdovai, kad ne jų ta
— Lietuvoje gaminami skie
rybinė, o senojo grafo Tiške pai nuo pasiutimo bei kitų su
vičiaus statyba svečiams su sirgimų ir platinami netik
darė «didžiausią įspūdį»?)
krašte, bet siunčiami ir į ki
tas respublikas. Gamina Epi— Kiek gaminių išsiunčia demilogijos ir higienos insti
ma iš Lietuvos. Vilniaus ra tuto laboratorija.
dijas rugpiūčio 23 d su pasi
tenkinimu pranešė, kad iš Lie
— Į Lietuvą ir iš Lietuvos
tuvos į «broliškas tarybines tik per Maskvą. Atvykusios
respublikas» išsiunčiama apie šiemet dvi Amerikos lietuvių
16.000 įvairių dirbinių rūšių- turistų ekskursijos atvyko Į
Nors, žinoma, ir Lietuva iš ki Lietuvą ne tiesiai, bet per
tų respublikų gauna įvairių Maskvą. Taip pat ir išvyko
dirbinių, bet visiems yra aiš per Maskvą
ku. kad iš to tarprespubliki
nio eksporto daugiau naudos
— 1.0000 įmonių direktorių
traukia Maskva, negu atski ir skyrių vedėjų 19:8 metais
rų respublikų gyventojai.
Lenkijoje patraukia teismo
atsakomybėn už kriminalinius
— Zamenhofo gatvėj grą nusikaltimus pranešė «Slovo
žintas senas pavadinimas. Ry Powszechne».

—
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bėms suartinti, Prancūzijos
užsienio reikalų ministeris siū
lo reguliarius susitikimus še
šių valstybių užsienio reikalų
ministerių, sudarančių bendrą
Europos rinką Tie šeši kraš
tai yra: Prancūzija Vakarų
Vokietija. Italija, Olandija,
Belgija ir Luksemburgas.
Šeši užsienio reikalų minis
teriai susirinks spaliaus mėn.
15 d. Brukselyje aptarti šių
valstybių poziciją tarptautinė
je politikoje po Kruščevo a»p
silankymo Amerikoje.
Toliau, ministeris pareiškė,
kad artimesniam bendradar
biavimui reikėjo nugalėti visą
eilę kliūčių, nes Anglija su
savo politika išsiskiria iš kitų
valstybių, ypač kas liečia Vo
kieti jos suyienyjimą.
Anglija nelabai palankiai
žiūri į Vokietijos ir Prancūzi
jos stiprėjimą, nes tuo pačiu
jos įtaka Europoje silpnėja.
Tik Nuomonėmis Pasidalins.
Amerikos technikai montuoja serijomis raketines
Yra tikra, kad prez. Eise
(foguetes) «Redstone» ir «Júpiter C*. Tai pačios didžiausios nhower
Kruščiovas jokių
raketinės bombos, kurios šiuo metu jau pradedamos bandyti. nutarimųir nedarys,
Jų pagalba norima žmogų išsiųsti į erdves. Virš trijų tūks riais tarptautinės bettikįvai
tančių kompanijų dirba raketines bombas. Vieni fabrikai klausimais mintimis politikos

dirba vien«as dalis, kiti ■ kitàs. O dar kitoj vietoje yra jos lins Prez. Eisenhowerpasida
žino

sumontuojamos. (USIS)
damas kitų kraštų nusistaty
mą, galės kalbėti ne tik sa
vo, ir kitų laisvų kraštų var
du.
1
Šiuo
kartu
Jaltos istorija
Pa’keistaš Chruščiovo
nepasikartos. Kokių nors prak
tiškų pasekmių iš šio Eisenho
Maršrutas Amerikoje werio
ir Kruščiovo susitikimo
nėra
pagrindo
laukti. Viskas
Chruščiovas į Vašingtoną Į Vašingtoną lietuvių ir kitų
atvyksta rugsėjo 15 u. Pabu pavergtų tautų atstovų ir or pasiliks kaip buvo.
Žinoma, šią progą komunis
vęs čia keletą dienų vyks Į ganizacijų raštai, telegramos,
tai
nori išnaudoti savo pro
memorandumai,
prašant
visuo
New Yorką. kur, kaip plane
pagandai
.
se
susitikimuose
ir
pasitari

numatyta, dalyvaus ir viena
muose
neužmiršti
kelti
ir
pa

me Jungt. Tautų plenumo po
sėdyje ir jame, galimas daly vergtųjų tautų reikalą. VlIKo
— Janio Quadros iš Euro
kas. pasakys kalbą. Vėliau Prezidiumas, PET ir kitos or pos grįš 23 d. rugsėjo.
vyks į Kaliforniją ir lankysis ganizacijos pasiuntė raštus
Los Angeles ir San Francisco, netik prezidentui ir vyriausy
— Udenistai nesutaria. Par
po to Pibtsburge. Čikaga. De bei, bet ir kongreso nariams tijos suvažiavime, kai buvo
troitas Clevelandas ir keli ki bei spaunai. Tam tikra akcija svarstomas partijos kandidato
ti žymūs miestai kuriuos jis bus išvystyta ir ryšium su klausimas į prezidentus, nuo
pagal pirmykštį planą turėjo Chruščiovo lankymus! Jungti monės pasidalino. Vieni palai
aplankyti, liko išbraukti. Ne nėse Tautose Kai kur ruošia ko Janio Quadros, kiti Juracy
sunku atspėti dėlko: Kaip tik mos «tylios demonstracijos» Magalhães. Dauguma pasisa
tuose miestuose savo laiku su Lietuvos ir kitų pavergtų ko už Janio Quadros.
Chruščiovo padėjėjas Mikoja tautų gedulo vėliavomis. Vie
nas buvo susidūręs su «ne nur kitur Amerikoje įvyks
— Brazilijos užsienio reika
draugiška» laikysena, ir kitam «antichruščioviniai» mitingai, lu ministeris Horacio Lafer
Maskvos keliautojui Kozlovui net eilėje bažnyčių taja pro nevyks New Yorkan į Jungti
kai kur būta «nemalonumų». ga bus prisimintas pavergtųjų nių Tautų Organizacijos sesi
Nors ir prezidentas Eisenlio- likimas, kurio tiesioginė kalti jos atidarymą ir nesusitiks
weris ir viceprezidentas Nixo ainkė juk yra Chruščiovo va su Kruščiovu
nas įspėjo Rytų Europos kil dovaujama Sovietų Sąjunga,
Del santykių atnaujinimo su
mės amerikiečius Chruščiovo o ne kas kitas. Žodžiu, ir tos Rusija kol kas nieko nauja.
lankymosi metu nedaryti de viešnagės metu Chruščiovui Klausimas studijuojamas.
monstracijų, yra aišku, kad susidarys proga išgirsti jam
laisvo krašto laisviems gyven taip nemalonų, nuolat pasikar
Pietų Amerikoje
tojams negalima uždrausti tojanti raginimą: Maskva, pa
militanzmas įsigali
reikšti savo simpatijas ir anti leisk iš savo kalėjimo paverg
patijas atvykstantiems j Ame tąsias tautas!
Beveik visos Pietų Ameri
riką svetimų kraštų atstovams.
kos
valstybės šiuo metu išgy
Amerikos lietuviuose ir kitų
vena ekonominį ir socialinį
pavergtų tautų žmonėse tas EKONOMINIS IR POLITINIS krizį. Krizj iššaukė vyriausy
klausimas taip pat viešai EUROPOS SUSIVIENIJIMAS
bių nesugebėjimas, ar apsilei
svarstomas. Vieni yra už tai,
dimas tvarkyti kraštų reika
kad esamomis sąlygomis reik
Prancūzijos užsienio reika lus.
tų nuo viešų demonstracijų lų ministeris Maurice Couve
Kas galėjo pagalvoti, kad
susilaikyti, kurios toli gražu, Murville, pareiškė, kad jo ša Argentinoje. Urugvajuje truks
ne visada ir tikslo pasiekia, lis imasi iniciatyvos Vakarų mėsos, kviečių? O tačiau taip
kiti pasisako už tai, kad Chruš Europą ekonomiškai ir politiš yra
čiovas privalo pats matyti iš kai suvienyti. Tai būtų atspir
Argentinoje civilinė valdžia
girsti ir jausti kaip apie jį, tis prieš komunistinę Rusiją. yra labai silpna. Bet kokiu
Lietuvos ir kitų kraštų paver
Šiuo klausimu prez. De •'cikalu prezidentas tuoj šau
gėją galvoja laisvę mylintys Gaulle tris valandas tarėsi su kiasi kariuomenės intervene!
žmonės Nėra abejonės, kad parlamento užsienio komisi jos. Pagaliau ir pačios karino
jau dabar plaukia, o prieš su jos nariais. Kaipo pirmą prak
sitikimą dar labiau suplauks tišką žingsnį. Europos valuty
(pabaiga 6 pusi )
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Baltų Taryba Svarstė Aktua
lius Klausimus
Greitas pasaulio politikos raidos tempas reikalauja greitesnio
reagavimo. - Sukaktis, kuri duos progos laisvės reikalą išpopulia
rinti. -Tolimesni pasiruošimai Pabaltijo dabartiestirinėjimams.

Baltų Taryba rugpjūčio 22
d. buvo susirinkusi posėdžio
Bad Nauheime Iš lietuvių pu
sės dalyvavo VLIKo Vykd Ta
rybos p-kas J Glemža ir URT
valdytojas Dr. P. Karvelis, iš
latvių - min R. Liepinš (ku
ris šį kartą eilės tvarka ir
pirmininkavo) ir iš estų - pulk.
L Jakobsen.
Pirmiausia buvo apžvelgta
tarptautinė padėtis ir įvykiai,
kiek jie liečia ar dar galėtų
liesti Pabaltijo kraštus Ypač
buvo sustota prie viršūnių su
sitikimų (Chruščiovo kelionės
į JAV. prezidento Eisenhowe
rio į Sovietų Sąjungą ir kt.).
Išsiaiškinta» kokiai išvadas
reiktų iš dabartinės politikos
raidos daryti. Nutarta telegra
ma pasveikinti atvykstantį į
Bonną prez. Eisenhower}, per
duodant kartu Baltų Tarybos
ir Pabaltijo tautų padėką už
prezidento proklamaciją «Pa
vergtųjų tautų savaitės» rei
kalu.
Pasaulio politikos įvykiams
įgaunant vis didesnį tempą,
Baltų Taryba nutarė dažniau
susirinkti ir reaguoti į Pabal
tijo kraštus liečiančius įvy
kius tiek savo veikimo kana
lais, tiek ir bendrai su kito
m<s pavergtomis tautomis. Nu
matyta dažniau susitikti ir su
tokių pavergt, tautų atstovais,
kaip ukrainiečiais ir kt Pasi
tarta dėl Pabaltijo tautų ats
tovų tolimesnio bendradarbia
vimo PET (ACEN) organizaci
joje ir jos delegatūrose. vei
kiančiose įvairiuose kraštuo
se.
Kitais metais sueina 20 me
tų nuo Pabaltijo valstybių pri
verstino įjungimo į Sovietų
Sąjungą (1940-1960) Baltų Ta
ryboje buvo vieninga nuomo
nė, kad tajai sukakčiai reik
tų jau dabar pradėti ruoštis
ir kad toji proga turėtų būti
kuo plačiau panaudota Lietu
vos, Latvijos ir Estijos bylai
pasaulyje išpopuliarinti.
Baltų Taryba toliau svarstė
jau ne kartą jos nagrinėtą
svarbų projektą steigti «Pa
baltijo kraštų dabarties tyri
nėjimo institutą» (Baltisches
Institut fur Zeitgeschichte).
Kaip žinoma, jau nuo seniau
gana sėkmingai veikia «Pa
baltijo tyrinėjimo institutas»
(Baltisches Ėorschungsinstitut), kurio būstinė Bonnoje.
Tačiau jis užsiima tik istori
nėmis studijomis. Naujojo ins
tituto uždavinys tyrinėti da
barties padėtį ir įvykius, per
teikiant juos taip, kad jo dar
bo vaisiais galėtų pasinaudo
ti ir spauda, ir radijas ir lais
vinimo organizacijos ir kitos
institucijos. Visą laiką buvo
klausimas (kuris ir dabar dar
nėra išspręstas), ar naujasis
institutas turėtų veikti visiš
kai savistoviai, ar kaip jau
esamo «Pabaltijo tyrinėjimo
instituto» skyrius. Baltų Tary
ba būtų labiau už tai. kad
naujasis institutas veiktų sa
vistoviai, nes tuomet jo vei

kla būtų lankstesnė ir labiau
atitiktų aktualius uždavinius,
kuriems tas institutas skiria
mas. Tuo tarpu besiaiškina
mas!, kokiu būdu institutas
galės būti finansuojamas, ir
panašūs paruošiamieji klau
simai.
Vėl pajudintas pabaltiečių
pasų ir vizų klausimas, šį kar
tą ryšium su Austrijos įstai
gų praktika. Jau kreiptasi į
Austrijos užsienio reikalų mi
nisteriją, kad ir Austrija, kaip
eilė kitų kraštų, pripažintų
nacionalius Pabaltyjo valsty
bių pasus ir dėtų į juos vizas.
Iki šiol pabaltiečių kelionės į
Austriją ir tranzitu per Aus
triją susidurdavo su tam ti
krais sunkumais kadangi aus
trų konsulatai nenorėdavo vi
zuoti pabaltiečių naemnalių
pasų, nebent tik išimtinais at
vejais, gavus centro sutikimą.
Baltų Taryba svarstė taip
pat ir eilę kitų klausimų

— Pabaltijo diplomatu kon
ferencija uondone. Rugpiūčio
18 d Estijos pasiuntinybėje
Londone įvyko Pabaltijo va's
tybių akredituotų diplomat!}
pasitarimas kuriame dalyva
vo Estijos ministe is A. Ter
ma, Lietuvos ministeris B K
Balutis ir Latvijos minesteris
K. Zarinš. Ee to, šiame posė
dyje dasv'avo ir egzilinės
Lenkijos vyriausybės Londo
ne užs reikalų ministeris Za
viša Pasitarta aktualiais pa
saulio politikos klausimais ki
ek jie liečia Pabaltijo kraš
tus Darytair tebedaroma įvai
rūs žygiai ryšium su atski
rais įvykiais, kaip, pvz., pre
zidento Eisenhowerio atvyki
mu į Europą ir jo būsimu su
sitikimu su Chruščiovu.
— Interparlamentarinės Uni
jos konferencija Varšuvoje
prasidėjo rugp 27 d Daly
vauja parlamentų atstovų iš
daugelio pasaulio kraštų Lais
vojo pasaulio kraštų delega
tams toje konferencijoje PET
ir kitos pavergtųjų kraštų or
ganizacijos įteikė memoran
dumus, prašydamos t.k. kon
ferencijoje iškelti ir Lietuvos
bei kitų pavergtųjų tautų rei
kalą Su kai kuriais delega
tais buvo prieš jiems išvyks
tant pasikalbėta ir asmeniš
kai.

— Lengviau išduos turisti
nes vizas į JAV. DPA prane
šimu. Vašingtonas palengvino
sąlygas turistams atvykti į
Ameriką. Tam tikrais atve
jais bus išduodamos daugkar
tinės vizos 4 metams. Be to,
panaikinta priesaika JAV kon
gulate anketą paduodant. Pirš
tų nuospaudų taip pat ne iš
visų turistų reikalaus, o tik
iš kai kurių grupių, pvz , tais
atvejais, jei turistas nori Ame
rikoje likti ilgiau vienų metų.

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 naštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

-------------- LIETUVOS

VAIZDELIS

-----------------

J. Augustaitytė Vaičiūnienė,

JūRlifiiamę Bokšte
Aš matau pro tavo žemą lange’.iukštį
Aut kalnų valdovų stiklines pilis. —
Kaip duktė karaliaus, uždaryta bokšte,
Nebėgai prikelti sutremptas šalis;
Kuriomis nuėjo aistros kaip ciklonai —
Laisvos nepajungtos užmačios garbės,
Kur sugulę tylūs minių milijonai..
O jie žemės liepom ilgai dar kalbės.

Ji mielai išpirktų tą kraujuotą žemę,
Ir įžiebtų šviesą mūs namų languos:
Linažiedės akys ašaroms aptemę —
Jai tik viens beliko rubinas plaukuos.
Ji iš bokšto mato, kad pasaulis trokšta.
Dar kalnai sutemę ryto nedalios.
Ilgis uždaryta ji stikliniam bokšte —
Tas stiklinis bokštas — ir tas ne jos.

Lietuvos arimų mes, maži grumsteliai,
Argi virsim dulkėms žemės sve imos!
Ar n’išneš mus audros į plačiausią kelią!?
Ar nepamatysim žemės mylimos?
Aš matau pro savo urvo žemą langą,
Ktip Velykų rytą šviečiasi kalnai.
Kaip žvaigždžių sidabras apie bokštą "žvanga
Ir su pirmu veju išlekiu tenai.

SOVIETINĖMS PREKĖMS VAKARUOSE
NĖRA PAKLAUSOS
Prekybos sutartyje su Maskva numatytos sovietinės prekės
nesusilaukia pirkėjų. - Dėl to gali nukentėti ir Klaipėdos
žvejų laivynas, negaudamas naujų laivų.

Niekas nenori sovietinių au
tomobilių pirkti. Honnef prie
Rheino (Vak Vokietijoje) yra.sustatyta 900 sovietinės ga
mybos automobilių («Pobéda»
«Moskvič»), kurie atgabenti į
Vokietiją pagal Fed. Vokieti
jos - Sovietų Sąjungos preky
bos sutartį, okiečių vyriau
sybės delegacija derybose
priešinosi sovietinių automo
bilių kontingentui, numatyda

ma. kad iš to nieko neišeis,
tačiau sovietų delegacija bū
tinai reikalavo įtraukti į kon
tingentų sąrašą ir jų automo
bilius Jų kaina Vokietijoje
nustatyta (palyginus su kaino
mis Sovietų Sąjungoje) labai
žema, tačiau visvien neatsi
randa pirkėjų. Iki šiol neatsi
radęs ir joks automobilių pre
kybininkas, kuris būtų suti
kęs sovietinius automobilius

platinti.|Pirkėjų nenoras,'grin
džiamas ne kuriais nors’ po
litiniais motyvais, o tuo, kad
nepasitikima sovietinės garny
bos kokybe; be to, bijomasi,
kad prireikus nebus laiku gau
narnos atsarginės dalys. Če
kų <Škodos» auto mašinos
Vak. Vokietijoje turi šiek tiek
geresnį pasisekimą, mat toji
markė daug kam jau iš seno
žinoma. «Škodos» mašinos ir
ir savo išvaizda yra origina
lesnės, tuo tarpu sovietinės
mašinos turi daug panašumo
į kai kurias vakarietiškas mar
kės. Kam mums pirkti kopi
jas. jei mes galime už tuos
pačius pinigus gauti origina
lus ir dar naujausius mode
liūs, galvoja pirkėjai.
Panašiai sunku parduoti Va
karuose ir kai kurias kitas
sovietines prekes, kurias nu
matė Fed. Vokietijos - Sovie
tų Sąjungos prekybos sutar
tis. Iš 700.000 tonų naftos, so
vietų prekybinei atstovybei
Vak Vokietijoje šiemet pavy
ko parduoti tik I65.C00 tonų,
bet ir tai tik komplikuotais
kompensaciniais metodais. Pir
kėjai sovietinio žibalo neno
ri ir tiek. Sovietinės anglies
buvo numatyta į Vakarus šie
met atgabenti 50.1,000 tonų,
bet faktinai pavyko čia par
duoti tik 27.000. Sovietai bu
vo įpiršę prekybos sutartin
su vokiečiais savų žemės
ūkio mašinų už 20 milijonų
markių. Bet ir šitas kontingen
tas didžiumoje liko neišnau
dotas. Nėra pirkėjų. 6,000 to
nų kanapių ir 100.000 tonų pi
rito nuodėgulių taip pat nėra
do pirkėjų Kiek geriau sekė
si sovietams parduoti grūdus,
medvilnę, kai kuriuos agrari
nius gaminius. Tikimasi išpar
duoti ir 12 i.OOO bonkų Krimo
sekto, kurios buvo įrašytos į
kontingentų sąrašą, nors ir
šitas biznis ne labai sklan
džiai eina.
Sovietai stebisi ir pyksta,
kad Fed. Vokietija nepriima
visas numatytas prekybos su
tartyje sovietų prekes. Bet
Vokietijoje vyriausybė negali
priversti privačius prekybinių
kus pirkti tas ar kitas pre
kes. Jei nėra pirkėjų, pasida
ro neveiksminga ir gražiau
sia prekybos sutartis. Pasta
rais keliais metais nepavyko
parduoti sovietinių prekių Va
karuose už šimtus milijonų
markių.
Netikėtų pasėkų tai gali tu
rėti Lietuvos žvejų laivynui.
Reikalas toks: Sovietai buvo
numatę dalį lėšų, gautų Už
parduotas sovietines prekes,
sunaudoti laivų užsakymams
Šiaurės Vokietijos laivų sta
tyklose Blohm & Voss (Ham
burg) ir Howaldtswerke (Ki
el) verftos jau vedė derybas
statyti sovietams laivų už šim
tus milijonų markių. Dalis lai
vų turėjo būti stambesni, mo
derniški žvejų laivai, jų tar
pe «plaukiojantys žuvies fa
brikai» ir pan. Dalis tų laivų
būtų tekę ir Klaipėdos žvejy
bos laivynui (kuris dabar jau
yra vienas stambesniųjų viso
j e Sovietų Sąjungoje). Tačiau
kai sovietams taip sunkiai
vyksta parduoti savo prekes
Vak. Vokietijoje, iš tų parda
vimų nesusidarė pakankamai
lėšų tiems užplanuotiems lai
vams finansuoti. Po to sovie
tai stengėsi išgauti kreditus
tiems laivams statyti, tačiau
tokiems kreditams būtų buvu
si reikalinga vyriausybės ga
rantija, o Bonna atsisakė to
kias garantijas duoti. Tad ir
susidarė padėtis, kad numaty
ta laivų statyba įstrigo. Kielio laivų statykla privatinių
bankų kreditų dėka vis dėl
to sutiko sovietams tris žve
jų laivus pastatyti, Hambur
go laivų statykla sovietams
kol kas nestatys jokio laivo.
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NAUJI MASKVOS SIŪLYMAI
BALTIJOS JUROS ERDVEI
NEUTRALIZUOTI
Skandinavuose klausiama: Ko
dėl iš neutralizacijos išskirti
t
Pabaltijo kraštus?

(Elta) Po Chruščiovo atsisá
Ikymo vykti viešnagės į Skan
dinavijos kraštus, tarptauti
nės diskusijos Baltijos jūros
erdvės klausimais iki dabar
nesustojo. Jos dargi įgavo
pnaują pobūdį, kai paaiškėjo,
had Maskva savo planų Bal
tijos jūros erdvėje ir Skandi
jfcavijoje netik neataisako, bet
juos dar papildo naujais siū
lymais.
«Izvestijos» rugpjūčio 14 d.
ilgame straipsnyje dėste, ti
kriau sakant pakartojo anks
tesnius Maskvos siūlymus Bal
tijos jūros erdvėje sudaryti
beatominę ir beraketinę zo
ną, panaikinti NATO bazes,
Danijoje ir Norvegijoje ir Bal
tijos jūrą padaryti taikos jū
ra. Be šitų jau iš anksčiau ži
nomų siūlymų Maskva dabar
siūlo dar: Baltijos jūros zoną
neutralizuoti palaipsniui - ne
tik Sovietų Sąjungai, bet ir
Vakarų valstybėms garantuo
jant.
. «Stockholms Tidningen» ry
šium su šitais siūlymais t. k.
stato klausimą, ar po tokios
garantijos Maskva nustos var
žiusi Suomijos laisvę. Mask
vos siūlymu Rytų ir Vakarų
valstybės turinčios garantuo
ti Šiaurės erdvės kraštų nelie
čiamumą ir nepriklausomybę.
Laikraštis pastebi, niekas ne
gali būti tikras, kad Sovietų
Sąjunga savo įsipareigojimus
tikrai išpildys.
Švedų spaudos teigimu,
Maskva ir šiandien dar nieko
nenorinti žinoti apie tai, kad
į Baltijos jūros erdvės neutra
lizacijos planus bū ų įjung i
ir sovietų valdomi Pabalijo
kraštai, ki aip tariant, kad ir
tuose kraštuose būtų drau
džiama laiky i raketines ir
atomines bazes. Tai reiškia,
kad Maskva tik kitus kraš
tus nori neutralizuoti, bet sa
vo valdomus kraštus, priei
nančius prie Baltijos, nori iš
tos neutralizacijos išjungti.
Maskvos reikalavimą, kad
Skandinavijos kraštai atsisa
kytų atominių ginklų, «Dagens Nyheter» (Stockholm) va
dina provokaciniu įsikišimu į
Skandinavijos kraštų vidaus
reikalus
«Izvestijos» buvo parašiu
sios, kad tik «dešinieji’ Skan
dinavijoje priešinasi Baltijos
jūros planams, kuriuos siūlo
Maskva. Švedų laikraščiai atsi
kerta, kad nevien dešinieji, o
ir socialdemokratai tiems pla
nams yra priešingi.

— Pirkėjai žalią duoną ne
ša atgal j krautuvę. Marijam
polėje pirkėjai kai kada ža
lią, nebaigtą kepti duoną ne
ša atgal į krautuvę, nes ne
galį jos valgyti. Pardavėjai
sako, kad kepykla kalta, la
borantė kaltina kepėją, o ke
pėjas... krosnį. Taip kaltinin
ko ir nerandama. O koopera
tyvo vadovai tuo nesidomį,
nes jie tos kepyklos duonos
ir pyragų nevalgų, jiems tie
gaminiai esą per prasti. Vil
niaus «Tiesoje» koresponden
tas pastebi, kad dėl tos ne
tvarkos būta jau daug skun
dų, bet niekas nepasikeitė.

PIRMASAI KNYGYNAS AT
SIRADO PRIEŠ C00 METŲ
Bibliotekos arba knygų rin
kiniai šiandien visuose konti
nentuose tarnauja kultūros ir
civilizabijos plitimui Kiekvie
name krašte yra gausu vals
tybinių, miestų išlaikomų,
įvairių specialybių, privačių
ir kitokių bibliotekų.
Pati pirmoji žinoma tikra
biblioteka buvo jau 21 įname
šimtmetyje prieš Kristų, seno
je Babilorijoj. Ji buvo suda
ryta iš didelio rinkinio vadi
namų molinių prirašytų lente
lių. Anuomet raštas, kadangi
dar nebuvo išrastas popieris
ir spausdinimo būdas, aštriais
metaliniais įrankiais būdavo
ženklinamas drėgnose molinė
se lentelėse. Tokios prirašy
tos lentelės buvo išdžiovina
mos ir talpinamos moliniuose
vokuose: kad apsaugojus raš
tą Panašios bibliotekos su
tūkstančiais molinių lenteių
užtinkamos Babilonijos valdo
vų rūmų ir šventyklų griuvė
siuose
Vėliau bibliotekos atsirado
sename Egipte kur buvo sau
gojamos šventyklose. Egiptie
čia i savo raštus ženklino papyruose, kurie buvo susuka
mi į rutulius ar talpinami len
tynose Garsiausioji Egipto
biblioteka Aleksandrijoje. į
kurta apie 300 metus prieš
Kristų, turėjo ne vien 700 000
papyro prirašytų rutulių, bet
buvo nuodugniai kataloguota.
Romėnai savųjų bibliotekų
pradžią sudarė iš raštų, ku
riuos atgabeno iš Graikijos,
Mažosios Azijos ir Sirijos. Ju
liūs Cezaris įsakė sudaryti
viešųjų bibliotekų tinklą: k et
virtame mūsų eros amžiuje
Romoje veikė net 28 viešo
sios bibliotekos.
Krikščioniškoje eroje, ypač
viduramžiais bibliotekos bu
vo sudaromos prie vienuoly
nų ir bažnyčių, naujas knygas
anąsyk terašė ir rinko beveik
tik vienuoliai
Nvo 9 iki 15 šimtmečio bib
liotekos buvo ypač populia
rios arabų kraštuose. Euro
poje pirmosios bibliotekos at
sirado nuo 13 to šimtmečio:
Paryžiuje, Vokietijos Heidel
bergo mieste ir F ore.icijoje.
Kiek vėliau — ir Londone
Bet viešosios, platiems gy
ventojams prieinamos biblio
tekos buvo pradėtos steigti
prieš šimtmeti Pirmoji tokia
biblioteka buvo PF0 m. Lon
done Nors JAV-bėse tekios
viešų bibliotekų smeigimo pas
tangos buvo daromos jau nuo
1653 metų
Lietuvoje knygomis susido
mėjimas atsirado reformaci
jos laika*kuomet pasirodė
spausdintos knygor;Laisvo. ios
Lietuvos laikotarpiu prie Kau

Vincai /Povilai
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LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133
Abauna, 36
Sa andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

7tąsys santvaras

MOTINA ŠVENTOJI
Tu supai ant rankų mažą Kūdikėlį,
Kūdikėlį mažą meilės ir taikos.
O púo daugel metų Jį nuo kryžiaus kėlei,
Ir galvą nusviro nuo didžios aukos.

Išganytojo., tu Motina Šventoji,
Kię& išliejai ašarų gailių,
Kai kajifôioj Golgotos Jį visur sekiojai
Užmiršta pasaulio ir visų žmonių!
Tu davei žmonijai didį Atpirkėją.
Vai. ne sau, ak Motin, tu Jį auginai.
Tau iš meilės giedam vakarais suėję.
Tavo garbei gieda jūros ir kainai.

V LNIUS 1642 METAIS BUVĘS
NE KĄ MAŽESNIS UŽ TŲ
LAIKŲ LONDONĄ

Sugrįžęs j savo kraštą 1642
metais Anglijos ate toxas lie
tuvoje Eleazer Gilbert šiai
ką parašė apie Vilniaus, Lie '
tuvos sostinės išvaizdą:
«Didysis miestas Vilnius ar
ba Vilnė. Lietuvos metropo
lis, yra miestas puošniu baž
nyčių. gražiųjų rūmų daugy
bės žmonių, gyvos prekybos.
Jame pilna visokiu gėrybių ir
jis nedaug nusileidžia Londo
nui».
Toliau jis aiškina, jog Vil
niuje žmonės išpažįsta įvaireligijas Čia užtiksi krikščio
nių heorajų mahometonų sek
tų ir jų maldų namus. Vilnius
taipgi buvo ir svarbus tarp
tautinės prekybos centras,
kur susirinkdavo pirkliai iš
toliausių kraštų.

no universiteto profesoriaus
aclovo Biržiškos rūpesčiu,
buvo išaugusi virš miliono
egzempliorių biblioteka.
Šiuo laiku Lietuvoje didžiau
šioji yra Vilniaus universite
to biblioteka.
Sandara

IŠNUOMUOJAMA

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

ANTANO PAVILONid

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.

Lapoję dvi patalpos su pil
nu elektros jėgos (forçt elé
trica) įrengimu tinkančios
dirbtuvei, sandėliui ar krau
tuvei
4* *{• 4*

4* •** 4* *3* •T’-sh 4*

4* 4*
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PARSIDUODA
Šešios karkasos (carcaça
de caminhão) Kreiptis Eleo
nora Eidringevičienė, Rua
Guaracanga, 86 - Lapa.

IŠAIŠKINA PERLŲ
ATS RADIMO PASLAPTĮ
Perlas - žinomas brangus
papuošalas yra mineralinis ru
tulėlis. Kaip gi perlai susida-'
ro? Senovėje buvo manyta,
jog perlas yra rasos krislas
patekęs į tam tikro minkštakūuio kiautę ir ten sukietė
jęs. Poetai vaizdavo, kad per
las - tai susikristalizavusi
žmogaus ašara
Mokslininkai anksčiau tei
gė, kad perlai susidaro Sodėl,
kad į kiautę. patenka mikros
kopinis smėlio grūdelis. Bet
pastaruoju metu žinomas
prancūzų mokslininkas profe
sorius Dubois, ištyręs daugy
bę natūraliųjų periu, atiden
gė tikrąją perlų susidarymo
paslaptį. Jis vidury kiekvie
no perlo surado parazitą, pa
tenkantį į kiautę kartu su ap
linkos vandeniu. Jei minkšta
kūnis gyvūnėlis, esąs kiauto
viduje neranda priemonių ki
taip nuo parazitų apsiginti,
tai jis įsibrovėli aplipina ta
pačia organine medžiaga, iš
kurios yra susidaręs ir kiau
tas.
Organinė medžiaga sukietė
ja ir parazitą izoliuoja. Pa
laipsniui ant pirmojo sluogsnio užauga nauji ir, laikui
bėgant, susidaro perlas • bran
gus papuošalas, kurį taipver
tina turtingesnės moterys.
Perlai susidaro įvairaus pa
vidalo ir įvairių spalvų. Juos
parūpina vadinamos perlinės
austrės bei gilaus vandens
tam tikros sraigės Perlai bū
na išauginami ir dirbtinu bū
du: Tie vadinami kultivuotie
ji perlai išauga iš miniaturinio rutuliuko: įterpiant jį į
perlų austrės kevalą.
Sandara

— Respublikinė gėlių paro
da atidaryta Vilniuje, Jauni
mo sode.

— Birutė Kalėdienė visur
laimi. Lietuvė rekordininkė
Birutė Kailėdienė-Zalagaitytė
pastaruoju metu vėl išsikovo
jo eilę laimėjimų. Spartakia-

(pabaiga 4 pusi.)

dą - teigia geriatrijos moks
lo specialistas Dr. Benjamin
Barkowitz.
Geriatrija t.y. mokslas apie
senatvės ligas, anksčiau spė
liojo. jog svarbiausioji senat
vės priežastis yra arterloskle
rožė. t.y. kraujagyslių sukaikėjimas.
«Tikrumoje» - sako Dr. B.
— «arteriosklerozė būna kal
ta tik dėl nedaugelio regimos
senatvės reiškinių Labiau, ne
gu kraujagyslių sukalkėjimas
žmogų sendina jausmas, kad
jsu pasidarė niekam nereika
lingas, savo amžių lyg ir at
gyvenęs, kad niekam nebeį
domūs jų sugebėjimai bei pa
tyrimai.
Taigi ir nuo tokio jausmo
staiga atsiranda visokie sune
galuvimai kurie verčia vakar
dar. berods, visiškai sveikus
žmones lankytis pas gydyto
jus ir dažnai be laiko atsis
kirti su gyvenimu. Kodėl taip
atsitinka? Del to. kad tie žmo
nes prarado tikslą ir norą gy
venti»
Dr B. Berkowitz, naujai iš
rinktas geriatrijos draugijos
pirmininku, pataria 30 čiai mi
lionų Amerikos gyventojų, ku
rie jau yra peržengę 65 me
tų amžiaus ribą, «būti vei
kliems, ką nors planuoti, ką
nors daryti ir jaustis, jog jie
yra visuomenei bei gyveni
mui labai reikalingi».
Sandara
«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
užsisakyti

Ir prenumerata apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J Šeškevičius V. Želi
nos klebonijoje,
B. Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 21.
P.P Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Av S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua Ta
tai, 26. Casa Verde.
Tėvą P Daugintj prie S.
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską. Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
IR SULAUKĘ SENESNIO AM
P.P, Čiuvinskus, Rua IlianŽIAUS NEPRIVALOM
za 822, V. Prudente,
TINGINIAUTI
VI Pupienį, Rua Oratorio
1257,
Mooca,
Daug senumo reiškinių pas
vyresnio amžiaus žmones iš
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nyktų, jei tie asmenys jaustų nho Velho.
jog yra reikalingi gyvenimui
St. Jurevičių ir Stočkų Par
ir aplinkai ir žinotų, kad jų
darbas neša visuomenei nau- que das Nações.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»
«M L» skyrius jaukumui.
Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis,
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4118

São Paule.

nių už milijonus maž’au, ne"
gu buvo numatyta, tačiau atas
12 rugsėjo (setembro) 7 vai. kaitose buvo pažymėta, kad
vakaro prasideda ateitininkų planai - viršyti Kai imta nuo
dugniau tirti, kur tos paga
ideologiniai kursai.
mintos turbinos pateko, pasi
rodė, kad jų visai nėra, kad
jos buvo tik «popierinės».
tiriant paaiškėjo,
kolektyvo šeima gaus butą». Trūkumus
kad
gamykla
išleis
Vilniaus radijas rugp 25 d. ti pakankamainegalėjo
produkcijos
aiškino kad Kla pėdos jūrų dėl to, kad kitos įstaigos ir
ir
prekybos uosto kolektyvo įmonės «Pergalės» fabriką ne
kiekvienas narys septynme aprūpino reikalingais kiekiais
čio eigoje gaus butą Tai reiš medžiagų Minėti pareigūnai
kia, dabar ne kiekviena šei buvę iš pareigų atleisti, bet
ma butą turi.
vėliau paskirti ne žemesnėms
pareigoms pramonės statybos
—- Ir vėl «ideologinė» kon projektavimo institute» «Per
ferencija Vilniuje rugpjūčio galės» turbinų gamykla ir da
gale ir vėl įvyko plati parti bar dar negrįžusi į normalias
nių veikėjų konferencija ideo vėžes tebedirbanti neritmin
loginiams klausimams svars gai Pasikeitė vadovybė, bet
tyti. Ypač svarstytas jaunimo atsirado dar ir nauji trūku
ideologinio auklėjimo darbo mai.
pagerinimo klausimas.
— Nauja įstaiga (komite
— 'Popierinės» turbinos. Vii tas) aukštosioms ir specia
niaus «Tiesa» rugpjūčio 23 d. lioms vidurinėms mokykloms
numeryje įsidėjo reportažą vadovauti sudaryta Ministeantrašte «Kodėl nepatenkinti rių tarybos nutarimu. Komite
turbinų gamintojai» Čia apra tas veiks prie Ministerių tary
šoma netvarka, įsigalėjusi bos Jam perduodami: Vilniaus
«Pergalės» turbinų gamyklo Valstybinis universitetas, Kau
je kuri pernai šventė jaude no Politechnikos institutas,
šimtmetį. Tos lietuviškos tur Kauno Medicinos institutas,
binos siunčiamos ir į tolimus Lietuvos Žemės ūkio akade
kraštus. Paaiškėję, kad buv. mija. Lietuvos Veterinarijos
fabriko d rektorius Prokop- akademija, Vilniaus Valstybi
čiukas ir planavimo-gamybi nis pedagoginis institutas, Vals
nio skyriaus viršininkas Vi tybinis dailės institutas, Vil
lius gamybos trūkumus pri niaus Mokytojų institutas ir
dengdavo įvairiais «perraši Valstybinė konservatorija. Ko
nėjimais» Mėnuo iš mėnesio mitetui perduodami ir 69 tech
gamyba ėmė mažėti. Patiek nikumai bei vidurinės specia
dami Valstybiniam bankui «fri lios mokyklos. Komitetas veiks
zuotas» ataskaitas, išgaudavo kartu su Valstybine planaviįmonei vis naujus kreditus.
Pernai gamykla davusi gami
(pabaiga 6 pusi.)
ATEITININKŲ KURSAI

RUGSĖJO 12 DIENĄ VISI Į VILA ANASTAZIJĄ!
BULVEKASIS
— Su rugsėju Lietuvoje pra
sideda ruduo Laukų derlius
jau kluonuose, tik daržai ir
bulvės dar laukia savo eilės.
Laisvi ūkininkai bulves kas
davo talkos būdu Didelis bū
rys merginų susirinkdavo į
vieną lauką, iš tolo margavo
jų skarelių įvairios spalvos.
Sunkiai pakrauti vežimai rie
dėjo namų link Šiandien kiek
vienas savo mažam sklypely
je išaugusį derlių kasa pats
vienas ir maišą ant nugaros
užsidėjęs neša jį namo, nes
nė vienam kolkozininkui ne
valia laikyti arklio. Nuo šie
met, kaip liudija iš Lietuvos
atėję laiškai, ir karvę tik vie
ną tegalės laikyti, iki šiol bu
vo galima laikyti dvi, bet da
bar uždraudė Taip stropiai
budi ^liaudies valdžia*, k? d
kolkozininkas netaptų «bur
žujum» .

Dal. V. Stancikaitės - Abraitienės Linolejumo raižinys.
PASITARIMAS

(pabaiga iš 3 pusi.)

doje Maskvoje numetė ietį
53,64 m ir laimėjo aukso me
dalį. Sovietų Sąjungos - Fed
Vokietijos lengvosios atleti
kos varžybose Kalėdienė taip
pat nugalėjo varžoves vokie
tęs ir paėmė pirmąją vietą.
Maskvos spartakiadoje ir lie
tuvis
bėgikas Jonas Pipynė
ATEITININKŲ KURSAI
laimėjo aukso medalį. 15Ü0
Prasideda šį šeštadienį Ki metrų atbėgo per 3 min. 45,9
tą šeštadieni tos pačios pas sek Gerai pasirodė ir kai ku
kaitos bus Vila Anastazijoje. rie kiti lietuviai sportininkai.

Šeštadienį bus svarstomos
Jaunimo namtj statybos gali
mybės. Visi klausimu suinte
resuotieji (draugijų atstovai
ir pavieniai asmens) prašomi
į pasitarimą atvykti 8 vai. va
karo Šv. Juozapo mokykloje.

JAUNŲJŲ MUZIKŲ
KONCERTAS

Šį sekmadienį 3 vai. po pie
tų Šv Juozapo Mokykloje įvyksta Mokytojos Elvyros Kil
čiauskaitės Muzikos mokinių
Koncertas
Dalyvaus virš trisdešimts
jaunųjų muzikantų. Visi besi
domintieji muzikų prieaugliu,
kviečiami koncerte dalyvau
ti. Įėjimas laisvas. Koncertą
rengia Moksle! viai Ateitinin
kai

— Lietuvių mokslininkų pas
kaitos apie paukščius. Rugp.
25 d. Maskvoje pasibaigė an
troji visasąjunginė ornitologi
nė konferencija, kurioje pas
kaitas skaitė ir keli Lietuvos
ornitologai: Biologijos moks
lų kandidatas A. Vaitkevičius
apie «Paukščių migraciją per
Kuršių Neringą», mokslų kan
didatas M. Valius apie «Pilko
sios žąsies reaklimatizacijos
naujus duomenis» ir L Je
zersko apie «Pietryčių Lietu
vos paukščius».
— «Per 7 metus kiekviena

Š /m Rugsėjo 12 dieną D. J. Basanavičiaus Lietuvių
mokyklos Globėjai, ruošia to paties vardo mokyklos sa
lėje, rua Camacan 625

KCNCECTA - VAIVWA
Programą atliks žymiausieji mūsų kolonijos menininkai
ir priaugančioji karta.
Pakvietimus galima įsigyti iš anksto pas J Karpavičių,
Av. São 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

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 oxame final feito na própria re
sidência. Não deixe para amanhã, decida-se ainda
hoje escrevendo à:
________ __________
ESCOLA MODELO DE TAQUIGRAFIA

R Barão de Itapetininga. 275 - 9 o andar - Sala 93
Cx. Postal, 8600
- Fone 36-7659 —São Paulo
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Skaitykite «Músu Lietuva»

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

TAUTIEČIAI i

Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalų «GINTARĄ» kuris iš e i
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.$ 200,00.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

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

KA

Pirmą mėnesio sekmadieni
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 r e čią :
Agua Rasa 8 vai., L a pa 16
vai.
Ketvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

Raštinė:
R Senador Feijó. 131 - 10.“ and. conj. 101 -‘Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

■Mi™»»

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, rae
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 pasiunšiame naują.
t
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R Pe Bened. de Camargo, 698. Penha
Al, Boguslausfcas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Gaixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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

Maa&iras em gerai

SÉDE: Rua Mexico, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52 022’3
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Miuas Gerais
■■

«TĖVYNĖS GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
RADIOgCOMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371mg.

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 4.25
Priimame komercinius skelbimus ir nasveikinimus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

«an ssi tsss Rž3 ms sss:ms hr in
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai pas

I

JAKUTIS &L A PI E N I S LTDA

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

Siuvamas «Singer»

mašinas,

AI ATSTOVAI

geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.

išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

Rua Dino

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

Bueno, 795 a 835

Telefones: 51-4019 e 51 2223

Caixa Postu l 3967

Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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- IRMÃOS BAUŽYS
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paule
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Didel s pa «i rink imas medžiiigų ir skoningas

pasiuvimas, LaI'RO SAN'UHl N v>r:šku rf.lr
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í ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
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LINDO T A

Lindoya vanduo yrf
žii omas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

ursi m ft «

VANDENS

IRMA© J CAKKIERI m

paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,

«Alkai

GAkSOJO

Telefone 63-6OO5

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Ontrat. na Junta Comerciai
Discai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciam

Contratos de locaeãw
Cartas de Fiança
R eo nerime n to>
Balanços

«®

Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente
63-5294

Sào Paulo

Alvarás diversos
Seguros de Fogo ?
Seguros de aoidetHet»
« <()!»«

u vm oje L Alt©
Fone

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir Kain*

HORÁiW) fthf; s âs 19 hor ts.
B»®»»»:»»*.»#*;
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTI

6

Didžiulis "Múáu. j&tuuo* isvazivimas

Venezuela.

---------- ( PIKNINKĄS ) --------

AV.

ZELINA.

515

—

CAlXA

POSTAL.

371 — SÃO PAULO

LAIKRAŠČIO PREXUMERATĄ APSIMOKĖJO

nėmis nuotraukomis iš kelio
nės.

Karo'is Čepukas 300 cr. ir
auka K O cr . Jonas Legas SOO
cr., Justinas Stelmokas 200
cr.. Dirceu Reinis 500 cr (Vž
antrą šių metų pusmetį ir už
sekančius metus.

— Rugsėjo mėn. 9 d. Vila
Zelinoje posėdžiavo organiza
cijų atstovai. Svarstė kaip tin
kàmiau suruošti sekančiais
metais lietuvių imigracijos
Brazilijon 35 metų sukaktį, ku
ri kartu būtų ir Brazilijos lie
tuvių diena Programos pro
jektas greit bus paruoštas ir
organizacijų atstovų susirin
kime bus diskutuojamas.

— Ponas Tankevičius iš Vi
la Granada «Kultūriniam Ra
dijo Pusvalandžiui» paaukojo
500 cr. Radijo vadovai už au
ką dėkoja

— Laiškai: R Lunskiui. K.
Navickienei,
A. Butrimienei,
MISIJONIERIUS DŽIAUGIASI
P. Paviloniui J Klišiui, A. Laz
Baigėsi 8 dienų misijos Vi dauskui, J Kaseliūnui. J Kir
la Granadoje (Penha). Misijo kėlai. A Kairiui, J Tatarūnierius Jonas Bružikas labai nui, I Kutkienei. A. Žukui, B.
džiaugiasi, kad negirdėtai gra Ajauskui, K Navickui, K Pa
žiai jos pasisekė. Kiekvieną žeraitei, St Jurgelevičiui, Pr.
dieną rytais ir vakarais daug Dovydaičiui,
žmonių lankėsi misijų pamoks
luose.'Dauguma atsiliko išpa
— Į «MŪSŲ LIETUVOS» IŠ
žintį, susitvarkė keletą mote
rysčių, apkrikštyta pora kūdi VAŽIAVIMĄ (pikninką) eis spe
cialūs autobusai iš visų lietu
kių, 7 ligoniai pasikvietė mi
viais
apgyventų vilų Vila Ze
sijonierių į namus Paskutinį
linoje
galima užsirašyti, «Mū
misijų sekmadienį rūgs 6 d.
sų
Lietuvos»
spaustuvėje pas
per sumą persipildė Grana
dos bažnytėlė lietuviais, retas p. Br. Šukevičių, pas kun. J,
kuris nėjo priešv. Komunijos Šeškevičių, pas Juozą Baužį
Rugsėjo 7. Brazilijos Nepri ir Povilą Pavilonį, Tautų Par
klausomybės dieną 8 vai ry ke pas Joną Buragą, Vila Ate dar buvo atlaikytos pamal nastazijoje pas mokt. St. Ku
dos už visus mirusius. Daly biliūną, Lapoję pas Kostą Meš
vavo daug ir nelietuvių. Dar kauską ir St. Saldį, Mokoje
kartą ėjo visi prie šv. Komu pas p. Pupienį. Bom Retire
nijos už mirusius Misijonie- pas Žanetę Petnytę. Senam
rius atsisveikinęs su misijų Malūne pas Balį Tūbelį.
dalyviais, patenkintas aplei
Išvažiavimas, kaip jau bu
do Granadą, bet ir žmonės vo skelbta įvyks 27 dieną rug
labai buvo patenkinti misijo sėjo, prie Santo Andrė, Prin
mis. Su ašaromis akyse jie cipe de Gailės viloje, Tanga
atsisveikino su misijonie ra ūkyje
rium Bružiku. Kiekvienas as
Puiki proga susitikti su vi
meniškai norėjo pareikšti sa sais São Paulo lietuviais, kar
vo dėkingumą ir iš eilės ei tu gražioje gamtoje praleisti
dami į zakristiją spaudė mi- dieną ir paremti laikraščio
sijonieriui ranką.
leidimą.
Kur dabar bus misijos dar
9 vai. bus laikomos šv. Mi
misijonierius neapsisprendė,
šios.
bet truputį pasilsėjęs vėl me
Kartu vyks moksleivių or
sis į kurį miesto
pa
kestras,
bus kepamišuraskai,
kraštį, kur daugiau randasi
veiks
bufetas
ir daug kitų
lietuvių.
įvairenybių.
Rugsėjo paskutinį sekmadie
— Liet Kat Bendruomenės
choro trijų dienų išvažiavimas nį visi rezervuojam «Mūsų Lie
į Poços de Caldas visais at tu vos» išvykai.
žvilgiais puikiai pavyko Pla
Užsirašykite iš anksto, kad
čiau bus sekančiame «M L.» visus būtų galima aprūpinti
numeryje, gal būt suįdomes- autobusais
(pabaiga iš 4 pusi.)

mo komisija, kas rodo, kad
aukštųjų ir viduriniųjų moky
klų darbas dar labiau pritai
komas ūkiniams planams. Į
naujojo Valstybinio aukštojo
ir s ecialaus vidurinio moks
lo komiteto kolegijos sudėtį
įeis atstovai iš Liaudies ūkio
tarybos, Žemės ūkio ministe
rijos, Švietimo ministerijos,
Kultūros ministerijos, Sveika
tos apsaugos ministerijos ir
Vilniaus Valstybinio univer
siteto.

— IŠ Lietuvos paieško gi
minių: Prano Butkevičiaus,
Emilijos Butkevičienės - Svet
likauskaitės, Stasio Butkevi
čiaus.
Ieškomieji, apie juos žinan
tieji prašome pranešti kun.
P. Ragažinskui.

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 informacijos bus skelbiamos vėliau.

— Tyrinės Švedijos pabaltiečių išdavimo sovietams rei
kalą? Iš švedų teisininkų pu
sės. kaip praneša «Latvija», yra imtasi iniciatyvos ištirti, kie
no kalte tu o j no karo sovietams
buvo išduoti Švedijon perbėgę
pabaltiečiai. buvę kariai. Kaip
žinoma, beginklių internuotų
pabaltiečių išdavimas sovie
tams savo laiku ir pačiuose
Šveduos esukėlė pasipiktinimą.

IR VĖL SKAMBĖS LIETUVIŠKA DAINA.....
LIET. KAT. BENDRUOMENĖS CHORO RUOŠIAMAME

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 Gonçalo, Telef. 36-2628.

Koncerte - Vakare
Spaliaus mėn 10 d. Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.
Programoje: et oro ir solistų dainos.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. Iš
anksto reikia apsirūpinti.pakvietimais ir staliukais.
— Per mažai ir netiksliai
esą kovojama prieš «religi
nius prietarus». Maskvos «Prav
da» rugp. 21 d kritikavo, be
kitų laikraščių, ir Lietuvoje
einantį rusų kalba dienraštį
«Sovietskaja Litva». kad jis ne
pakankamai savo skiltyse na
grinėjąs ateistines temas ir
nekovojus prieš «religinius
priet rus». Iš kitos pusės, kai
liečiamos tokios temos, aiški
rų straipsnių lygis esąs že
mas, «juose įžeidžiami tikiu
čiųjų religiniai jausmai ir lei

(pabaiga iš 1 pusi)

džiamas per laisvas tonas».
Susilpnėjus ideologinei kovai
su religija, eilėje vietų tuo pa
si naudoję ir kulto tarnai. «Iš
kelti aikštėn faktai kai mū
sų šalyje nusikalstamai vei
kė uždraustos žiaurių fanati
kų pavyzdžiui jehovistų ir ki
tos sektos».

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 ElDRINGEVIČIENĖ, rua Guaricanga, 86 - LAPA.

— Bėga iš Rytų Vokietijos
«ištisom divizijom«. Oficia
liais duomenimis, šių me^ų
liepos mėnesį iš Vokietijos
sovietinės zonos atbėgo į Va
karų Berlyną, arba į Vak. Vo
kietiją ’2 107 asmens. Mėnesį
prieš tai buvo apie 10.C0O.
Nuo 1949 m. iki 1959 m liepos
35 d atbėgo viso 2.272 919
asmens.

menės tarpe kartais nesutari
mas pasireiškia
f irugvajus buvo kraštas pa
kankamai stiprus ir demokra
— Kritikos ir savikritikos
tiškas Šiandien ir Urugvajus banga eina per Lietuvą - toks
sukrėstas Trūksta mėsos, duo įspūdis susidaro sekant pasta
nos irdarbo. Krašte tvarkai pa rųjų laikų sovietinę spaudą,
laikyti vyriausybė turi imtis y- kurioje aptašomi partinių ir
patingų priemonių, st|Speųddb kitokių kolektyvu vietos ir a
jam konstitucijoj numaty/as pi pylinkių darbuotojų susirinki
iiečiams teises. Paskutiniu icie mai. Keliamos aikštėn įvairių
tu parlamentas suteikė vyriau
sybei teise uždrausti susirin pareigūnų klaidos, kuo matyt
kimus, areštuoti sindikatų va norima bent šiek tiek patei
sinti planų neišpildymus ir
dus ir 1.1.
Brazilijoje jau kuris laikas pan.
sklinda gandai apie galimus
— Interparlamentarinėje
neramumus dar šiais metais,
konferencijoje
Varšuvoje bal
Vyriausybė jau iš anksto nu
sų
dauguma
buvo
atmestas
matė priemones galimiems ne
ramumams užslopinti Tai pa komunistinių kraštų Šiaurės
daryti galima tik ginkluotas Vietnamo ir Šiaurės Korėjos
prašymai priimti į interparl.
jėgas panaudojant.

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 AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda-Tė Av. Zelina, 595)

CARLOS
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— 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.

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius
Jauki

broliu

latviu

aplinkuma

Muzika europietiška ir moderniška

EJCKSTORIS© COF^TAEIL
NAfCIMENT©

Atidarytas

nuo

1Ó

iki

3 vai. ryto

*

S. Paulo

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C.8P. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tu», 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, 926

*

Tel. 36-5862

