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Krusciovas jau Amerikoje
SUTIKIMAS IŠKILMINGAS BET ŠALTAS. PROTESTŲ BAN

GA EINA PRIEŠ KRUŠČIOVO VIZITĄ PER AMERIKĄ

Šios savaitės didžiausias 
tarptautinėje politikoje Įvykis 
yra Kremliaus raudonojo ca
ro ir diktatoriaus kelionė A- 
merikon.

Vašingtono aerodrome bal
tas lėktuvas nusileido 15 d. 
rugsėjo apie 14 vai Kruščio 
vą atlydėjo 60 žmonių delega 
ei ja: Aerodrome buvo sutik
tas kaip visų kraštų vadai, 
su iš anksto nustatytu cere 
monialu bvečias buvo pasvei 
kintas 21 patrankos šūviu ka 
riuomenės garbės sargyba. Or 
kestras sugrojo abiejų tautų 

'himnus, prez. Eisenhower pa
sveikino trumpa, bet labai di
plomatiška kalba. Sveikinime 
Kruščiovui tarp kitko pasakė: 
Politinės mūsų dviejų kraštų 
sistemos (santvarka) yra la
bai skirtingos. Mūsų (Ameri
kos) krašto sistemą nustato 
tauta, kuri ir pačią vyriausy
bę kontroliuoja. Suprasite, e- 
su tikras, kad Amerikos tau
ta. kaip ir jūsų, nori gyventi 
taikoje, pagrįstoje teisingu
mu. Labai vertinu - kalbėjo 
prez. Eisenhower - mūsų bū
simus pasikalbėjimus, nors jų 
metu nebus padaryta jokių su 
sitarimųliečiančių abudu kraš 
tus, tačiau atviras nuomonių 
pasikeitimas daugeliu klausi
mų galės padėti vieni kitus 
geriau suprasti. Patikrinu, kad 
Amerikos tauta neturi blogos 
valios prieš kitą tautą nesie
kia pavergti keno nors teri
torijos ar kištis į kitų valsty 
bių vidaus reikalus. Mūsų tiks 
las yra įgyvendinti teisingą, 
i’galaike ir visuotinę taiką.

Kruščiovas savo kalboje pa 
brėžė, kad nėra jokios kliū 
ties abiems kraštams palaiky 
ti geros kaimynystės santy
kius' toliau savo kalboje ne
praleido nepaminėjęs irrusiš 
kos raketos mėnulio pasieki
mą. Mūsų mokslininkai, mū
sų inžinieriai pripildė mūsų 
širdis džiaugsmo paleisdami 
raketą į mėnulį ■ kalbėjo Kruš 
čiovas.

VISUOMENĖS NUSISTATY
MAS

Kruščiovo pamatyti į aero
dromą, ir pakelėje ligi Baltų 
jų pūmų. buvo daug žmonių 
susirinkę. Sakoma kad 
galėjo būti per ištisus 25 ki
lometrus apie 200 tūkstančių 
žiūrovų. Bet visuomenės pa
sireiškimas buvo labai silp
nas. Kruščiovui išlipant iš lėk 
tuvo, kur ne kur pasigirdo 
delnų plojimas, ar švilpimas 
Jokių ovacijų nebuvo nė pa 
kelėje Visuomenė daugumo
je laikėsi ramiai Vienur ki 
tur pasireiškė priešiškos Kruš 
čiovui grupės. Bet policija 
jas stengėsi nustumti toliau 
nuo kelio

TRUMANAS IR KARD -S PEL- 
MAN PRIEŠ KRUŠČIOVO

VIZITĄ

Daug Amerikos politikų ir 
.«šiaip žymių asmenybių buvo 

prieš Kruščiovo atvykimą A- 
merikon. Tarp jų buvęs pre 
zidentas Trumanas. kuris žur 
nalistams pareiškė, kad netu
ri noro ir nepretenduoja ma 
tyti Kruščiovo. New Yorko 
kardinolas Spellman pareiš
kė. kad neturi noro matyti ir 
s engsis išvengti su juo susi 
tikti Yra apgailėtina - kalbė 
jo kardinolas - kad vyriausy
bė nusprendė priimti su viso 
mis iškilmėmis sabotažninkus 
kurie savo bagažuose gali at 
vežti pavojingesnę propagan
dą negu mirtį nešautieji svie 
diniai.

PSOTESTAI IR DEMONSTRA 
CIJOS.

Kruščiovo atvykimo išvaka 
rėse. įvairiuose Amerikos 
miestuose buvo viešos mani
festacijos prieš Kruščiovą. 
Lietuviai ryškiausiai pasireiš 
kė Bostone ir New Havene. 
Amerikos vyriausybei ir pre
zidentui pasiųsta daug protes 
to telegramų. Pažymėtina dar,, 
kad daugelyje didžiųjų dien 
raščių buvo pasisakymi] prieš 
Kruščiovo atvykimą.

Amerika yra didžiausias lais 
vės kraštas. Už tat visuomenė 
ta laisve pasinaudoja pareikš 
ti savo nustatymui per spau
dą. mitingus del Kruščiovo 
atvykimo.

7300 POLICININKŲ SAUGOJA 
KRUŠČIOVĄ

Rugsėjo m. 17 d Kruščio
vas išvyko į New Yorką. Jo 
apsaugai ten yra paskirta 
7300policininkų Apsistos New 
Yorke Waldorf Astoria hotely 
je, 35 aukšte Kaimyniniai 
apartamentai yra tušti. Bijo 
atentato.

ŽURNALISTAI PRIRĖMĖ 
KRUŠČIOVĄ

Rugsėjo m. 16 d vakare 
Kruščiovas lankėsi Vašingto
ne spaudos klubo «National 

Press Club», kur buvo 
surengtas susitikimas - pasikal 
bėjimas su spaudos atstovais.

Žurnalistai svečią apipylė 
įvairiais klausimais. Tarp vi 
sų klausimų buvo du į ku
riuos Kremliaus caras nežino 
jo kaip atsakyti ir smarkiai 
susinervino, pametė lygsvarą. 
O tie klausimai buvo šitokį: 
1) Kokia buvo Kruščiovo lai
kysena tuo metu, kai Stalinas 
vykdė nusikaltimus, kuriais 
jį pats Kruščiovas vėliau ap
kaltino. Yra žinoma kad Kruš 
čiovas buvo Stalino bendra
darbis. Į šitą klausimą nieko 
neatsakė, tik paraudo ir paša 
kė, kad tai yra provokacija.

Kitas klausimas, kuris Kruš 
čiovą jau iš kantrybės išvedė, 
buvo, kaip, jis suderina su 
nesikišimo politika į kitų kraš 
tų vidaus reikalus su Vengri 
jos ginkluotu užpuolimu. Kaip 
į pirmą taip ir šį klausimą 
nieko negalėjo atsakyti. Tik

PADĖKA
Mano 60-ties metų sukaktuvių proga tariu nuo

širdų žemaitišką ačiū visiems mane sveikinusiems tele
fonu telegramomis, laiškais bei asmeniniai; taip pat 
Kultūrinio radio pusvalandžiui, Mūsų Popiečiams, Mūsų 
Lietuvos ir Gintaro redakcijai ir administracijai, Kun. 
Klebonui P. Ragažinskui, Kun. J. Šeškevičiui. Tėvui Kun. 
J. Bružikui, Kun. J Janelioniui, o ypatingai Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje Valdybai su jos Garbės Pirmininku 
Konsulu p. Aleksandru Polišaičiu priešakyje, pado
vanojusiems ir įteikusiems labai malonią, vertingą ir 
simbolinę dovaną.

Turiu pabrėžti, jog visų linkėjimai man. apart 
sveikatos ir ilgo gyvenimo buvo, kad aš nepasitrauk
čiau iš visuomeninio, lietuviško darbo.

Į tai pareiškiu, kad manyje tebeviešpatauja 
lietuvio Savanorio-Kūrėjo dvasia ir todėl Tėvynės laisvė 
yra brangesnė už mano gyvastį ir, kaipo Savanoris - 
Kūrėjas privalau kovoti už Tėvynės laisvę ir Nepriklauso 
mybę ir ateityje iki paskutinės mano gyvenimo valandos.

Todėl dar kartą dėkoju visiems už tą begalinį 
nuoširdumą.

SAVANORIS-KÚRÉJAS
S Paulo, 15-9 1959. KPT. JUOZAS ČIUVINSKAS

įsikaršiavęs žurnalistui drėbė: 
«Šitas reikalas yra lyg negy
va pelė jūsų gerklėje» Toliau 
aiškino, kad savo santykius 
su Vengrija jau išsiaiškinę- 
praėjusiais metais, kur buvo 
entuziastingai sutiktas. Ven
grija jau žygiuojanti socializ 
mo keliu.

KARTOJA SENĄ ISTORIJĄ

Kruščiovas Amerikon jokių 
naujų planų tarptautinės poli 
tikos reikalu neatvežė. Kar
toja jau senai įvairiuose su
važiavimuose, konferencijo
se, paskiausiu metu Ženevoje, 
giedotą ir visiems įgrisusią 
dainelę, kad reikia priimti 
Kremliaus planus

Visas savo kalbas ir įrodi
nėjimus pradeda gąsdinimais 
rusų ginklo pajėgumu ir kad 
karas, jeigu jis kiltų, pasaulį 
paverstų pelenais ir kapinynu. 
Toliau jau pradeda kartoti 
visiems jau žinomus planus 
Būtent kad reikia susilpninti 
šaltąjį karą - tarptautinį poli 
tinį įtempimą, kad reikia nusi 
ginkluoti, su Vokietija pasira 
syti taikos sutartį, iš Berlyno 
amerikonams pasitraukti, sti
printi Amerikos-Rusijos san
tykius.

Geriausias Vokietijos klau 
Simo išsprendimas • kalbėjo 
Kruščiovas - būtų pasirašy-? 
mas taikos sutarties su abiem 
Vokietijorois.

Be 
šios sutarties yra sunku su
rasti Europoje pastoviai ir ii 
gams laikams taikai.

KRUŠČIOVAS SIŪLO ESAMĄ 
PADĖTI PATVIRTINTI

Kaip įvairiuose konferenci 
jose taip ir dabar Kruščiovas 
nuolaidų reikalauja tik iš kitų. 
Ir tai nemažai Būtent, jis no 
ri, kad Amerika sutiktų pat
virtinti dabartinę pasaulio po 
litinę padėtį Kitais žodžiais 
tariant, kad rusams paliktų 
pavergtus Pabaltijos kraštus, 
Rytų Vokietiją,, dalį Berlyno, 
visus satelitinius kraštus. Tai 
pareiškė pasikalbėjime su žur

ARGENTINOJE STREIKAI 
NESIBAIGIA

Rugpiūčio mėn. 26 d. išėjo 
streikan apie trisšimtus tūks
tančių geležies fabrikų dar
bininkų. Rugsėjo m. 13 d. pra 
dėjo keturių dienų streiką du 
šimtai tūkstančių tekstilės fa 
brikų darbininkų. Jei teksti
lės darbininko reikalavimai 
nebus patenkinti, rugsėjo m. 
24 d pradės neriboto laiko, 
ligi laimėjimo, streiką 
Kaikurios vietose buvo išmes 
ta bombų, kurios sprogdamos 
padarė šiokių tokių medžiagi 
nių nuostolių Aukų žmonė
mis nėra.

Rugsėjo m 16 d 62 sindika 
tai peromstų įtakoje ir 19 - 
komunistų vadovybėje nus
prendė pradėti 48 valandų ge 
neralinį streiką 23 d rugsėjo. 
Prez. Frondizi tarėsi su savo 
bendradarbiais ir kariuome
nės vadovybe apie neramu 
mus krašte. v

Yra žinių, kad vyriausybė 
yra paruošusi planus neleisti 
streikuoti. Reikalui esant gali 
būt paskelbtas karo stovis, 
kurio metu yra neleistini joki 
streikai.

Argentinos federalinės poli 
ei jos daviniais, streikai Argen 
tinai padarė 32 bilijonus dole 
rių nuostolio tiktai rugpiūčio 
mėnesyje.

Didžiausias streikas Argen 
tinos istorijoje, prasidėjęs rug 
piūčio mėnesį ir dabar nesi
baigęs yra geležies fabrikų 
darbininkų, trijų Šimtų tūks 
tančių, streikas.

— Į São Paulo miesto ve- 
readorius teismas atmetė pen 
kis trabalistų partijos kandi 
datus. Pagrindas: jie yra ko 
munistų partijos nariai, arba 
komunizmui palankūs. Teis 
mas rėmėsi gautomis iš politi 
nės policijos žiniomis.

nalistais Apie tai kalbės ir 
siūlys Jungtinių Tautų Orga
nizacijai. Šiais klausimais yra 
numatęs tartis su prez. Ei
senhower.

— Montevideo mieste rug
sėjo m. 16 d. prasidėjo lais 
vos prekybos zonos Pietų 
Amerikoje sudarymo reikalu 
konferencija, kurioje dalyvau 
ja Argentina, Brazilija, Bolivi 
ja, Čili, Paragvajus, Peru, 
Urugvajus.

Pietų Amerikoje tarp vals
tybių norima padaryti tokia 
laisva rinka, kokia yra Vaka 
rų Europoje vadinama anglies 
ir geležies bendruomenė, ku 
riai priklauso \ okietija. Pran 
cūzija, Belgija, Italija. Olandi 
ja, Luksemburgas Tarp minė 
tų valstybių kaikurioms pre
kėms muitai žymiai sumažin
ti, o kitoms visai panaikinti.

Muito panaikinimo tarp 
valstybių yra siekiama ir Pie 
tų Amerikoje. Tuo reikalu ir 
vyksta Urugvajaus sostinėje 
konferencija.

POPIEŽIŲ BRAZILIJON 
KVIEČIA

Kandidatas į prezidentus 
Janio Quadros būdamas Romo 
je, kvietė Popiežių Joną 23- 
čią atvykti Brazilijon į naujos 
sos'įnės inauguracijos iškil
mes ateinančiais metais. Bra 
zilijos vyriausybė yra oficia
liai pakvietusi Popiežių atvy 
kti į sostinės atidarymo iškil 
mes. Kol kas nėra nieko ga
lutinio apie popiežiaus atvy 
kimą. Tačiau yra spėjama, 
kad Popiežius atvyks.

GANDAI APIE DIKTATŪRĄ 
BRAZILIJOJE

Artėjant rinkimams vis daž 
niau sklinda gandai, kad rin 
kimų nebus, jų išvakarėse bū 
sianti paskelbta diktatūra. 
Ypač to norįs vadinamas na
cionalistinis frontas, kuris rin 
kimų keliu yra per silpnas 
valdžiai į savo rankas paimti. 
Nacionalistų vadinamą frontą 
sudaro trabalistų ir komunistų 
grupės. Diktatūros įvedimas 
buvo numatytas streikais bei 
įvairiais neramumais išprovo 
kuoti.

Kad šitie gandai turi pagrin 
do matyti iš to. kad vyriausy 
bė yra nutarusi imtis griežtų 
priemonių prieš bet kokių 
neramumų organizatorius.

JANIO QUADROS GRĮŽTA...

Šios savaitės trečiadienį 
grįžta iš atostogų kandidatas 
į prezidentus Janio Quadros, 
kuriam ruošiamas iškilmingas 
sutikimas Rio de Janeire, o 
ypač Santos ir São Paulyje. 
Yra projektuojama, kad tūks 
tantis automobilių būsimą pre 
zidentą iš Santos lydės ligi 
São Paulo.

— São Paulo prefeito Adhe 
mar de Barros kandidatūra į 
prezidentus rinkiminiame tri 
būnole yra registruojama. Ta 
čiau nė jis pats neabejoja, 
kad rinkimų jis negali laimė 
ti. Yra gandų, kad jis greičiau 
šia busiąs vienas į viceprezi 
denius kandidatų. Čia jam lai 
m ė gali nusišypsoti, nes tarp 
kokių keturių kandidatų yra 
galimybės jam laimėti.
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2 pusi
— Latvijos Išlaisvinimo Ko 

miteto Europos centro sesija 
įvyko Miunsteryje rugpiūčio 
6 - 7 dienomis. Dalyvavo 26 
delegatai. Suvažiavimo prezi. 
diumui pirmininkavo A. Šildė 
kuris pareiškė, kad laisvės 
kova nėra sumažėjusi nei trem 
tyje, nei okupuotame krašte, 
kur ji reiškiasi pasyvaus pa
sipriešinimo formose. Po ei
lės sveikinimų iš atskirų ko
lonijų ir vietovių ir po LAK 
Europos centro prezidiumo p- 
ko Abakuko pranešimo apie 
centro veiklą, min. R Lie- 
pinš davė pasaulio politikos 
apžvalgą, atsižvelgiant į Pa
baltijo tautų problemas. Jis 
t.k. pabrėžė, kad Bonnos vy
riausybė Pabaltijo valstybių 
atstovams yra pareiškusi, jog 
ji Pabaltijo valstybes laiko ir 
toliau nepriklausomomis, bet 
šiuo metu okupuotomis vals
tybėmis. Toks nusistatymas 
esąs pats geriausias, kokio 
galima laukti iš laisvojo pa
saulio vyriausybės. - Kalbant 
kitais reikalais, prisiminta, 
kad latviams pavyko organi
zuoti radijo transliacijas iš 
Formozos Sibiro latviams. Švie 
timo srityje iškeltas reikalas 
paruošti leidinių auklėjimo 
reikalais, be to, Latvijos isto 
rijos ir geografijos vadovė
lių. Kultūros darbe kurį lai
ką buvęs pastebimas šioks 
toks susilpnėjimas, bet dabar 
tas darbas vėl atgijąs. Rude
nį Londone radiofone įvyk- 
siąs latvių muzikos pusvalan 
dis. - ACENo delegacijos ak
tyviai pasireiškusios. Dėl ne
sutarimų ACENo centre New 
Yorke šiemet neįvykusi ACE 
No sesija Europoje. ACEN šį 
rudenį Londone šurengs «lais 
vės eiseną». - Rezoliucijose 
t p. reikalaujama, kad latvių 
informacijos darbuotojai dau
giau domėtus ir estų bei lie
tuvių problemomis. Nutarta in 
formacijos darbą plėsti, ta
čiau atskiroms institucijoms 
kiek galint pasidalinant uždą 
viniais. Ypač reikią laisvajam 
pašaliui nušviesti padėtį ir 
įvykius Latvijoje ir kituose 
Pabaltijo kraštuose. Be to, 
reikią visomis išgalėmis ieš
koti kontaktų su visais tais 
veiksniais, kurie gali padėti 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimui.

— Kęstutis Žemaitis, Lenki 
jos sunkiosios pramonės mi- 
nisteris, Varšuvos radijo pra
nešimu iš tų pareigų atšauk
tas ir paskirtas ministerių ta 
rybos planavimo komisijos 
pirmininko pavaduotoju. Jau 
1949-50 matais Žemaitis buvo 
sunk, pramonės ministerių. 
Nuo 1952 metų vadovavo jis

MŪSŲ I IETUVA

Ar žinai kad... komunistinėje Rusijoje priverčiamojo darbo stovyklose, Salekard’ 
Sibire, kaliniai dirba šaltyje, ten vasaros nėra. Jų atlyginimas liesa sriuba ir prasti drabu
žiai. Kai apserga. maisto negauna. Dalis kalinių ilgiau neišgyvena kaip nuo trijų ligi šešių 
mėnesių. Kai miršta patys kaliniai jų kūnus išneša laukan ir paguldo piienamo Tik žemei 
aišilus jie būna palaidojami.

Jei žmogus pasiektų Mėnulį, ten rastų žemę be oro ir vandens Vaikščiodamas po 
mėnulį jo kojos tyliai mindžiotų sausą žemę, nes mėnulyje nėra óro ir negali būti garso. 
Atrodo, kad ten jokios gyvybės nėra; nei augalų, nei kokių nors gyvių.

Šaltame klimate žmonės daugiau valgo Tai yra natūralus būdas išnaudotą energiją 
atgauti Patyrimas rodo, kad normalus žmogus kasdien sunaudoja 15 J alorijų daugiau su 
kiekvienu laipsniu temperatūros kritimu. Kariams kalorijų norma yra tropikų kraštuose 
trys tūkstančiai per dieną, o šaltuose kraštuose - penki tūkstančiai kalorijų (USIS)

kasyklų ministerijai, kuri 1957 
metais buvo sujungta su ma
šinų statybos ministerija ir pa 
vadinta sunkiosios pramonės 
ministerija, kuriai Žemaitis 
iki šiol ir vadovavo. Jo įpė
diniu toje ministerijoje tapo 
Vaniolka. Partijos suvažiavi
me šį pavasarį Vaniolka bu
vo išrinktas ck nariu, Žemai
tis ck nariu kandidatu.

— Radijo žinių atpasakoji 
mas kitiems - nusikaltimas! 
Žurnalas «Recht in Ost und 
West» cituoja Vokietijos so. 
vietinės zonos žurnalą «Neue 
Justiz», kuriame, remiantis 
komunistinio teismo praktika 
pabrėžiama, jog pilietis, atpa 
šakodamas kitiems, ką nusi
klauso iš Vakarų radijo, nu
sikalsta.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São b'aulo.

ANTIKOMUNISTINIA’ SPAU
DINIAI FESTIVALYJE

Septintasis tarpt komunis
tinio jaunimo festivalis Vieno 
je praėjo su nemažais triukš 
mėliais. Organizatorių tikslas 
buvo grynai propagandinis - 
paskleisti komunistines idė 
jas Vakaruose. Išėjo betgifne 
visai taip, kaip buvo planuo 
ta, nes propaganda pasirodė 
esanti dviašmenė. Iš vakarie
čių pusės, ypač austrų kata
likų jaunimo organizacijų bu 
vo sudarytas specialus komi
tetas, kuris netik atakavo ko 
monistinę propagandą bet ir 
savo idėjas skleidė specia
liais parengimais, ekskursijo
mis, spaudiniais įvairiom kal
bom Kadangi viešai festiva
lio aikštėje nebuvo leidžiama 
platinti jokia literatūra, teko 
ją dalinti slantai per įvairias 
delegacijas. Pvz amerikiečių 
delegacijos nekomunistai na
riai ištisą savaitę platino ją 

padėdami valgyklose po fes
tivalio dalyvių lėkštėmis, jų 
lovose ir pan Tai pajuto fes 
tivalio organizizatoriai ir grie 
bėsi kumščio priemonių - ap
stumdė spaudos dalintojus, o 
i spaustuve i metė pavojingų 
rūgščių bon ba

Ypač sunkiai buvo pasiekia 
mos sovietų ckupuotų ir sa-

: k? V

VINCAS JONIKAS

Mirties Nebijančių Giesmė

Žydėk, gyvenime!
Jaunystė mirti eidama pasveikina!
Kovos dainų skardenime
Sudie tau sakom laikiną.

Kaip malda žinome:
Nulūžta rožės nuo stiebų pražydusics,
O mums apsikasant žeme 
Gimti laukai atsidūsi.

Kaip maldą žinome:
Pavasariai sugrįžta vėl į kryžkeles, 
O laisvo vėjo ūžime 
Vėl rožės žiedus iškelia.

Žydėk, gyvenime!
Jaunystė mirti eidama pasveikina!
Kovos dainų skardenime
Suaie tau sakom laikiną.
1948-X 7
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telitinių kraštų deleg cijos 
Jos buvo apgyvend nto^ pala 
pinėse 5 myuos už V e os ir 
stropiai saugon os. Spec airs 
auto jusai, kaikurie jų su Mask 
vos numeriais, vežiojo tuos 
«delegatus» iš vieno posėdžio 
kitan ir atgal j palapinių ra 
joną. Galimas daiktas, ten bu 
vo apgyvendinti «delegatai» 
ir iš okupuotos Lietuvos

Labiausiai erzino festivalio 
organizatorius antikomunisti 
niai plakatai tempiami lėktų 
vų virš Vienos: «Atsiminkite 
Vengriją». «Atsiminkitę Tibe
tą» ir kt. Kai viena amerikie
čių grupė išdrįso pasirodyti 
su tokiais plakatais didžiosio 
se eitynėse Vienos gatvėmis, 
žiūrovų minios ėmė šaukti pa 
gyrimus, o prišokę austrų ir 
italų komunistai juos išstūmė 
iš eitynių Herojų aikštėje ir 
apspardė.

Organizatoriai, sakoma, esą 
nepatenkinti, kad kongresas 
buvo organizuotas už komu
nistinio pasaulio ribų Planas 
paskleisti komunistines idėjas 
laisvajame pasaulyje laiko
mas nepavykęs, ypač, kad 
net 30 čekoslovakų «delega
tų» pasirinkę laisvę ir nebe
grįžo.

Iš Lietuvos Vienos festiva
lyje dalyvavo Vilniaus un to 
ir konservai rijos jurgtii s 
sekstetas — Budrius, Jonu 
šas, Kubiliūtė, Vaitkevičiūtė,

(pabaiga 3 pusi.)

Darbininku sąjūdis
Praeitame straipsnyje aiški 

nome. kad darbininkų sąjūdis 
yra viso pasaulio darbininkų 
pastangos už lygų dalyvavi
mą žmonijos pažangoje. Šian 
die kalbėsime toliau apie šio 
sąjūdžio tikslus.

Daug kas tvirtina:
— Darbininkų siekis yra 

gauti gerą algą ir mažai 
dirbti!

Kiti dar su pašaipa prideda:
— Darbininkai patenkinami 

jei duodama jiems turėti pil
ną pilvą’

Kai aš girdžiu tokius išsi
reiškimus, mane ima pyktis. 
Jie neturi teisės taip kalbėti! 
Ne tai yra darbininkų kovų 
ir pastangų tikslas Be abejo 
yra tokių darbininkų, kurie 
leidžiasi geru atlyginimu ir 
tyli. Yra tiesa, kad darbinin
kai turi teisę reikalauti teisin 
gos algos ir žmoniško darbo. 
To jiems reikalavo jau 1891 
metais popiež. Leonas XIII 
garsiojoje socialinėje encikli

ir dorinė pažanga
koje «Rerum Novarum». Apie 
tai esame jau kalbėję, rašy
dami apie Naująją Socialinę 
Santvarką.

Darbininkai siekia daugiau 
negu lygaus

dalyvavimo medžiaginia 
me žmonijos gerbūvyje. Jie 
kenčia, kad nėra laikomi to
kiais. kaip kiti žmonės Dar
bininkų sąjūdis labiausiai ko 
voja už tai. kad darbininkai 
visų būtų vertinami 
kaip žmonės, o ne kaip 
darbo gyvuliai, kurių užtenka 
pilvus pripildyti ir su kuriais 
galima elgtis, kaip su žemes 
nės rūšies gyviais!

Lietuvoje mūsų bočiai ir tė 
vai dėdavo didelių pastangų 
išleisti savo vaikus į mokslus 
Jie norėdavo taip atidaryti 
vartus bent savo vaikams į ge 
resnį medžiaginį gyvenimą. 
Tačiau kaip jie ragindavo 
juos išaugti gerais žmonėmis 
ir netapti tokiais, kaip juos 
skriaudę dvarininkai, ar dide 

liūs pinigus nuo jų plėšę gy
dytojai. advokatai arsavo tar 
nūs ar tarnaites išnaudoję po 
nai! Jie savaime nejautė, kad 
aukštesniam žmogiškam gyve 
nimui neužtenka medžiaginės 
gerovės, bet reikia ir dorinės 
pažangos.

Taip ir darbininkų bei vi
sos žmonijos geresniam gy
venimui neužtenka materiali
nės pažangos, bet reikia ir 
dorinio pakilimo. Juk prie 
mūsų laikų mokslo ir techni
kos pažangos būtų galima 
viso pasaulio žmo
nes aprūpinti tikrai 
žmonišku pragyvenimu Reik 
tų tik. kad žmonės ir tautos 
turėtų daugiau meilės!

Meile labiausiai reiškiasi 
dorinė pažanga: nugalėjimu 
žvėriško kitų nepaisymo, gy
vuliškos savimylos ir išsiug
dymu kitų vertinimo, užjauti 
mo. broliškumo, teisingumo. 
Kitaip žmonės visada elgiasi 
kaip kiaulės. Kiaulė, nustū
musi nuo ėdalo lovio kitas 
kiaules, pati viena ėda Taip 
ir nuo valdžios gėrybių lovio 

nustūmę vienus, pristoję prie 
jo kiti tą patį daro. Miestie
čių sluogsniai, nustūmė nuo 
valdžios kilminguosius bajo
rus ir grafus, patys pradėjo 
skriausti darbininkus Bet ir « 
iš darbininkų kilę įvairių spal 
vų fašistai, peronistaiir komu 
nistai taip pat elgiasi su ki
tų sluogsnių žmonėmis ir pa 
čiais darbininkais.

Pagal Dievo valią medžia
ginės gerovės kilimas ir dori 
nė pažanga turi vienas kitam 
padėti. Pažanga medžiaginia 
me gerbūvyje turi tarnauti 
dorinei pažangai. Gi dorinė 
pažanga turi įgalinti, kad vi
si žmonės galėtų pilniau ir 
lygiau pasinaudoti medžiagi
niu gerbūviu.

Gaila, kad darbininkų sąjū 
džio daugel grupių mažai rū 
pinasi dorine pažanga. Užtai 
socialinė katalikybė ir katali 
kų darbininkų akcija deda di 
de ių pastangų išugdyti dorą 
ir išplėsti ypatingai socialinę 
meilę — gera linkėti ir dary 
ti, kad ir kitų sluogsnių žmo 
nes tikrai žmonišku gyveni- 

nimu, būtų laimingais Dievo 
vaikais

DARBININKŲ SĄJŪDIS

Kiekvienas žmogus siekia 
pasitenkinimo, pažangos ir ge 
rovės Nuo senovės amžių iki 
mūsų laikų žmonija yra pada 
riusi daug pažangos. Jos gy
venimas yra labai pagerėjęs. 
Ypatingai paskutiniaisiais šimt 
mečiais dėka pramonės ir su 
sisiekimo išsivystymo žmonės 
ir tautos yra pasiekę aukšto 
gerbūvio laipsnio.

Tačiau tuo’gerbūviu nesi
naudoja lygiai visi visuome
nės sluogsniai. Darbininkai ir 
žemesniosios klasės nedaly
vauja pilnai toje gerovėje. 
Taip iškilo garsusis darbi- 
ninku klausimas ar 
ba socialinė problema: kaip 
pakelti darbininkų pragyveni 
m o ir kultūros lygį į kitų vi
suomenės sluogsnių aukštu
mą? Valdantieji ir turtingieji 
sluogsniai nepajėgė ar neno
rėjo išspręsti šio darbininkų 
klausimo.
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jventoii Tunika
Nuo liepos 19 d. Triero mi 

estas V. Vokietijoje išgyvena 
tikrą maldininkų antplūdį Tą 
dieną Triero katedroje buvo 
išstatyta katalikams brangi 
relikvija: vientisai nunerta, 
nė vienoje vietoj nesusiūta 
tunika, kurią pagal padavimą, 
nešiojęs Kristus.

Iškilmingas relikvijos išsta 
tymo apeigas, gaudžiant vi
siems miesto ir vyskupijos ka 
talikų bažnyčių varpams, atli 
ko Koelno bažnytinės provin 
cijos metropolitas kardinolas 
Krings sykiu su Triero vys
kupu M. Wehr. Savo žodyje 
Triero vyskupijos ganytojas 
kvietė tikinčiuosius melstis 
už savo artimuosius už savo 
tautą, taipgi už visas pasau
lio tautas, kad žemėj viešpa
tautų meilė, sugyvenimas ir 
taika. Maldininkų kelionė ne
turinti kito tikslo, kaip tik 
Viešpatį, tapusį žmogum, mi 
rūsį ir prisikėlusį.

Kokia šios nepaprastos tu
nikos istorija?

Pasak vieno seno Triero 
miesto padavimo, šv. Elena, 
imperatoriaus Konstantino mo 
tina, atvežusi Kristaus tuniką 
iš Jeruzalės ir ją 328 m. pa 
dovanojusi Triero vyskupo 
Agricijaus bažnyčiai. Triero 
metraščiai pirmą kartą pami 
ni Kristaus tuniką 1105 m. 
Kiek vėliau, 1196 metais, ji bu 
vo atrasta Triero katedroje. 
Vokiečių karaliui ir Romos 
imperatoriui Maksimilijonui 
skatinant, buvo nutarta paro
dyti šv. tuniką visiems tikin
tiesiems. Tai įvyko 1512 m. 
Nuo to laiko Triero vardas 
pasidarė žinomas piligrimų 
tarpe

Dabartiniame šimtmetyje šv- 
tuniką sauganti skrynia buvo 
atidaryti tik vieną kartą, bū
tent. 1933 m Tais.metais Trie 
ro katedrą seną, Í196 m. kon
sekruotą, aplankė daugiau 
kaip du milijonai piligrimų. 
Šiemet Triero miestas pasi
rengęs sutikti kita tiek mal 
dininkų. Traukiniais ir auto 
mašinom atvyksta nūdien Trie 
ran iki 50 000 žmonių per die 
ną. o šeštadieniais ir sekma
dieniais — net dvigubai dau
giau.

Nesunku įsivaizduoti, kiek 
galvosūkio turėjo Triero mies 
to savivaldybė Pats Trieras 
nedidelis miestas: tik 90 000 
gyventojų. Tad ne juokas pa

(pabaiga iš 2 pusi.)

Ozolas, Raudonis, — be to, 
valstybinio akad. operos ir 
baleto teatro solistas V. No
reika. Su jais kaip turistai da 
lyvavo rašyt. J. Marcinkevi
čius, dail. K. Bagdonas, žurn. 
A. Laurinčiukas ir kt.

T. Ž. 

rūpinti maisto ir nakvynių ne 
nutrūkstančiai maldininkų sro 
vei ir vietos jų automašinoms.

Ištisus metus plušo darbinio 
kai, gerindami kelius, staty
dami autoparkus (dabar už
tenka vietos 13 000 automaši 
nų), platindami traukinių sto
tį. Net kariuomenė atėjo į pa 
galbą: amerikiečių pionieriai 
pastatė pėstiems plieninius 
tiltus virš pagrindinių gatvių; 
vokiečiai įrengė jaunimui pa 
lapinių rajoną, prancūzai pa 
skolino ligoninėms šimtus lo
vų.

Neužmiršo maldininkų priė 
mėjai ir kultūrinės srities. A- 
tida rytos 6 didžiulės parodos, 
atviruose teatruose rodomos 
T S Eliot ir Calderon dramos. 
O istorinių paminklų mėgė
jams mėgėjams jau ir taip y- 
ra ko Triere pasižiūrėti Juk 
neveltui Triero gyventojai 
šypsodamiesi aiškinasvetimie 
siems, kad romėnai jų mies
tą įkūrę pirmiau negu Romą.

Klystų, kas manytų, kad 
Triere ar už Triero nebuvo 
išvis diskutuojamas šv tuni
kos istoriškumo jos tikrumo 
klausimas Nuo Naujų ivetų, 
kurių išvakarėse Triero vys
kupas paskelbė, jog 1959 *m 
bus išstaty’a «sancta tunica 
Christi», nestigo spaudoj įvai 
rių pasisakymų, jų tarpe ir 
neigiamų Bet tas pats Trie
ro vyskupas kita proga nura 
mino kritiškai nusiteikusbis 
nurodydamas, kad katalikai 
nesą įpareigoti tikėti relikvi
jos tikrumu nors kartu būtų 
neprotinga ir neišmintinga ne 
vertinti tokio patikimo pada
vimo ar jį net visiškai atmes 
ti Antra, katalikai gerbia šį 
šventą rūbą ne dėl jo paties, 
bet Kristaus dėlei Už tai kiek 
vienas tikįs Kristų, galįs su
vokti ir šio švento rūbo pa
gerbimo prasmę.

O popiežius Jonas XXM! ^a 
vo laiške Triero vyskupui pa 
brėžė, kad nesusiūtas Kris
taus rūbas yra didingas Baž
nyčios vienybės paveikias ir 
prilyginimas Kai prieš akis 
iškils šis paveiks'as tai jis 
Dievo malonės pagalba tarsi 
savaime daugelį paskatins 
veikti ir melstis kad ši vie
nybė būtų įgyvendinta».

Šią popiežiaus mintį pilgH 
mai ir yra giliai įsidėję į šir 
dis: tie. kurie jau buvo Trie
re, ir tie, kurie dar iki rug
sėjo 20 d. praeis prieš šv tu 
niką; piligrimai iš Europos, 
piligrimai iš Amerikos, Azi
jos.

Europos Lietuvis

CITRINOS NAUDINGUMAS

Citrina demonas) yra nau
dingas ir išskirtinas vaisius 
nevien tik dėl to, kad yra vi
tamino C svarbus tiekėjas.

Citrinos sunka (su cukrum
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Ar žinai kad... Čikagoje, ežere buvo susirinkę didžiausia eskvadra pasaulyje spor
to motorinių laivų, 850, įvairaus tipo.

Bendrai manoma, kad ežys ginasi spygliais. Bet ne, nes jie yra gležni ir greit krinta.
New Yorke per metus iškrinta 107,5 cmt., kritulių. Londone 62,5 cmt, Los Angeles 

27,5, Norvegijoje 182,5 cmt., Indijoje per metus vidutiniškai kritulių iškrinta 1 180 cmt.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

ANTRAS RUDUO
Radastos antrą kartą byra; 
Laukuose jau žiedų nėra.. 
Apklojo lapai tako žvyrą, 
Prareto vikmedžių tvora

Pastogėje vijoklius striuksi zylė...
Sunku, jei bus šalta žiema...
Tiek kartų saulė mus apvylė, 
Tiek kartų smaugė vienuma.

Želmenimis stirnaitė bėga.
Išnyks pamergusiame pagiry...
Štai velkas pilkąją sermėgą 
Diena jaunatvės vidury.

Žmogaus išeisi pamatyti 
Pageltusiu mirties taku...
Sugausi spindulį mažytį — 
Sakysi rudenį puiku.

Ir nestatyk čia laimės būstus: 
Juk čia šalis tau svetima...
Už tai ve dai išblyškę rūstūs.
Kad čia ne mūsų Lietuva.

Nebeieškoki — nesurasi
Šventovės širdžiai mylimos: 
Čia vaško žvakės bailiai spragsi. 
Niekas nesupras tavo kalbos.

ar be jo)“dadėta į vandenį, su 
daro sveiką ir gaivinantį gė
rimą.

Norint išprakaituoti, užten
ka į karšto vandens stiklinę 
įpilti taurelę konjako ir kiek 
citrinos sunkos (sulčių).

Uitrina yra gera priemonė 
ir prieš kosulį.

Į puoduką karšto vandens 
reikia išspausti citrinos sun 
kos ir dėti du šaukštukus gry 
no bičių medaus.

Jei rankų ar veido oda pa 
sidaro šiurkšti padės, jei odą 
įtriasime citrinos sultimi.

Į galvos plovimo vandenį 
dadėtos citrinos sultys pade
da atsikratyti pleiskanų.

Piene išvirta citrinos žievė 
gelbsti išvaryti iš vidurių kir 
minus. Pienas turi būti kiek 
atšaldintas ir jį vaikams rei
kia duoti iš ryto, «ant tuščiųjų».

Susirgus maliarija, citrinos 
sunka su juoda kava suteikia

KAS KLAUSIA - MAŽIAU 
KLYSTA

Klausimas
Aš dirbu jau virš 10 metų, 

tačiau dar ligi šiol man nėra 
aišku, kiek aš turiu mokėti 
institutams, ar ilgai man reiks 
draustis, kad ištarnauti pensi 
ją ir t.t. Tiesa, aš dirbau su 
pertraukomis ir įvairius dar
bus. Petras Vingilis
Atsakymas.

Klausimas nėra visai tiks
lus. Tektų dar paskaityti ir 
atsakymą Adomaičiui apie ins 
titutus.

Kai del laiko pensijai ištar 
nauti, tas priklauso nuo laips 
nio ir instituto rūšių. Yra ap© 
sentadoria ordinaria, por in
validez e por velhice.

Aposentadoria ordinaria tai 
koma darbininkams išdirbu
siems 30 metų, sumokėjusiems 
bent penkis paskutinius me
tus institutui, 55 metų am
žiaus.

Apos por invalidez apdrau 
džia sergantį darbininką, je - 
gu jis po tūlo gydymo institu 
to gydytojų nepasitaiso ir nė
ra vilties pasitaisymui.

Ap por velhice draudžia 
darbininką po 65 metų, I.A.P.I, 
ir C.A.PF.ES P., arba po 60 
metų kiti institutai.

Nuo salario minimo institu
tai atskaito nevienodą nuo
šimtį, pav. I.A.P.I. 7%, I.A. 
P.B. 8% ir t.t

Atsakė adv. V. Tūbelis

(Bus daugiau)

žymų nuo ligos nemalonumų 
palengvinimą.

Inkstų bei kepenų ligų atve 
jais citrinos sultys dažnai pa
sirodo geras ir tinkamas vais 
tas.

Gaminant valgius,paruošiant 
Saločius, visuomet yra pras
mingiau vartoti, vieton acte, 
tik citrinos sultis.

Tai skaudžiai pergyvenda
mi, patys darbininkai pradė
jo organizuotai siekti visuo
se kraštuose savo padėties 
pagerinimo. Taip susidarė vi 
same pasaulyje platus darbi
ninkų sąjūdis. Jis reiškiasi 
Įvairiausiais būdais, priemo
nėmis. draugijomis ir sindi
katais.

Kad suprastume darbininkų 
sąjūdžio tikslus, jo teisingus 
siekius ir nemaišytume jo su 
nukrypimais bei piktnaudoji- 
mais, norime eilėje trumpų 
straipsnių s-ms žindinti visus 
mūsų laikraščio skaitytojus su 
darbininkų sąjūdžiu

Pirm tą u s i a. kas .nė r a 
darbiu i n k ų s ą j ū d i s? 
Darb ninku sąjūdis nė 
ra k laši ų kova. Tiek 
darbas tiek kapitalas, tiek 
darbd c ių, t ek darbininkų kla 

sė, tiek prekybininkų, tiek mo 
kytų žmonių klasės yra rei
kalingos žmonijos gerovei ir 
pažangai. Visos jos turi dirb 
ti ir gali taikiai sugyventi 
bendradarbiavimo dvasioje. 
Jeigu bendrai imant, turtin
gųjų ir kapitalistų klasė išnau 
doja darbininkus, tai visai su 
prantama, kad darbininkų są 
jūdis ginasi prieš šį išnaudo 
jimą

Todėl darbininkų sąjūdis nė 
ra a nt i k a p i t a 1 i z m a s. 
Jis tik kovoja prieš kapitaliz 
mò, daromas skriaudas, privi 
Jegijas ir nepaisymą kitų vi 
suomenės sluogsnių gyv bi- 
njų , interesų ir švenčia :sių 
teisių

Taip pat darbininkų sąjūdis 
nėra joks komu i z- 
mas. Leninas aiškiai sako: 
komunizmas yra partija, sie

kianti paimti savo rankon dar 
bininkų sąjūdžio vadovavimą. 
Partija, parte, kaip pats žo
dis sako, yra tik dalis, tik 
vienas atvejis darbininku są
jūdžio. o ne pats sąjūdis. Ar 
gėntiną visą dešimtmetį val
dė peronizmas Bet rgentina 
ir peronizmas net tuo laiku 
nebuvo tas pąts dalykas. Pe
ronizmas praėjo, gi Argenti
na liko

Taigi trumpai sakant dar
bininkų sąjūdis yra viso pa
saulio darbininkų pastan
gos už lygų dalyva
vimą bendrojoje žmo 
nijos pažangoje, tiek 
medžiaginiame gerbūvyje, ti 
ek dvasinėje, kultūroje

Pats Dievas nori tos žmoni 
jos pažangus kuris pasakė: 
«kuki e ir dauginkitės ir už
valdykite žemę» Dievas su

tvėrė visus žmones lygius, su 
kurdamas juos visus į savo 
paveikslą ir panašumą.

Todėl būti iš esmės priešin 
gam darbininkų sąjūdžiui yra 
priešinimasis Dievui. Viešpats 
Dievas nori darbininkų pakili 
mo Jo Sūnaus vietininkas že 
mėje popiežius Jonas XXIII 
vėl iš naujo apie tai kalba sa 
vo pirmojoje enciklikoje. [Šio 
sąjūdžio piktnaudojimas netu 
ri tai sukliudyti.

Todėl dėl paklusnumo Die
vui ir savo brolių meilės kiek 
vieno krikščionio darbininko 
pareiga yra veikliai da 
lyvauti šiame sąjūdyje Gi ki 
ti krikščionys ir katalikai tu 
ri būti jam palankūs ir sočia 
linio teisingumo, bei meilės 
dvasioje padėti pakilti darbi
ninkams: Juk tai yra V Jė
zaus įsakymas: «Mylėsi Vieš 

patį savo Dievą visa širdimi, 
o savo artimą, kaip pats sa
ve!»

— Bet ar galima savimeilę 
pakeisti meile?!

Mes, krikščionys, žinome, 
kad galima. Jėzus Kristus Die 
vo Sūnus ir pasaulio Išgany
tojas teikia mums meilės jė
gų. Reikia įvykdyti d va 
s i n ę revoliuciją - nu
versti savyje egoizmo viešpa 
tavimą ir gyventi meilės dva 
šioje galime daug padėti visų 
sluogsnių žmonėms pilniau 
dalyvauti vispusiškoje žmoni
jos pažangoje.

P. Daugintis S. J.
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Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimo >vta Mrvzn'- Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė. Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Rašius siusti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postal 4118

S&o Paule.

Dal. V. Stančikaitės Abraitienės «IDEALISTAS», iškėlęs vėliavą save pamiršęs, ne
bodamas kojas raižančių uolų kopia į aukštumas, kalnus, o jo širdy mažytė tėviškės sody
ba.. jam už visus dangoraižius brangesnė. Linolejumo raižinys.

VLADA PROSČiŪNAlTĖ

Kasdieninis drabužis ir Šventadieninė 
siela.

(Paskaita, skaityta metinės moksleivių konferencijos metu.

Esama šventadienių rūbų, 
kuriais apsivelkam iškilmių 
progom Visvien — ar tai bū
tų eilinis sekmadienis, kada 
šventadieniu drabužiu mes pri 
klaupiam prieš Altorių, ar tai 
būtų mūsų asmeninės šventės, 
kad ir gimtosios dienos vai
šės, kada šventadieniu drabu 
žiu pagerbiame savo svečius 
ir save, ar tai galų gale mū 
su tautinės iškilmės

Kiekvienu tokiu atveju šven 
tadienis rūbas yra išviršinis 
mūsų ženklas, išviršinė for 
raa. Ir kyla klausimas: kokia 
esmė, koks išvidinis turinys 
glūdi šioje išviršinėje formo
je? Ar po šventadieniu rūbu 
spindi lygiai šventadieniškai 
nusiteikusi mūsų siela? Ar 
sekmadieniais dalyvaudamos 
švenčiausioj iš švenčiausiųjų 

Aukoj, mes tik automatiškai 
sumetam kelis poterėlius, ar 
giliau susimąstom dėl savo 
gyvenimo savo asmens ir sa
vo klaidų? Ar. išleidusios ar 
timųjų būreli gimimo dienos 
vakarą, pajėgiame susikaupti 
ties praėjusiais metais, gaisu 
rasdamos ir ši tą taisytino? 
Ar tautinių švenčių progom 
tiktai mokame paraduoti savo 
margaspalvėm juostom, aršu 
gebame įsigilinti į savo pa
reigas tėvynei - ar atlie
kame jas iš tikrųjų taip ge
rai ir gr žiai kaip gražiai plė 
vėsuoja juostos ant šventadie 
nio rūbo?

Ir būtų liūdna jei visom ši 
tom nrogom mūsų interesas 
susibėgtų tik j šventadieni rū 
bą. jei pro jj — pro išviršinę 
formą mes nenorėtume ar 

nepajėgtume įsigilinti į gy
venimo esmę Būtų liūdna, 
jei nepajėgtume susikaupti 
ties didžiuoju pasauliu ir ties 
tuo mažuoju pasaulėliu kurį 
kiekviena nešiojame savyje 
— būtent, ties savo dvasiniu 
gyvenimu

Prancūzų filosofas Ernest 
Heilo yra karčiai, bet teisin
gai pasakęs: moterys dažnai 
jaudinąs dėl netikru vertybių, 
bet jos neturi širdies tikroms 
didybėms Jos myli tai, kas 
žiba, bet nemyli to. kas švie
čia. Iš tikrųjų — pavojus slys 
ti gyvenimo paviršium yra 
daug didesnis gražiąja] lyčiai, 
negu vyrams, pavojus rinkti 
pigius blizgučius visai nešli
fuojant tų retų brangakmenių, 
kurie gludi mūsų sielos gel
mėse. Pati gražiausia akių 
spalva, pačios meniškiausios 
garbanos, paskutinės mados 
drabužiai visa tai gali na 
daryti iš mūsų gražią ir bl z 
gančią moterį; bet jei mūsų 
sielos brangakmeniai nešvies 
nors per gražiausias akis, ir 
jei apie santūrų skonį nekal-

PRASIDÈJO ATEITININKŲ
KURSAI

Praėjusį šeštadienį buvopir 
moji kursų diena Pranešimus 
darė Liucija Juodei} t j apie 
«Katalikiškąją akciją» ir Juo 
zas Vaikšnoras apie «Bažny
čios santvaiką”

Po pranešimų buvo gyvos 
diskusijos kas liudija, kad su 
s rinkusieji iškeltais klausi
mais domėjosi Pačių klausy
tojų nebuvo daug, tik 22. Ti 
kimasi, kad sekantį kartą su 
siri aks dau gia u K u r s u o s e k vi e 
čiarai dalyvauti ir nt-ateitinin 
kai, kurie domėtųsi kel amais 
klausimais. Sekantį karią kai 
bės Irena Jurgelevičiūtė tė- 
ma: «Apaštalas Šv Povilas* 
ir Joana S įkūnaitė «Ateiti
ninkų istcr ja». Sakanti kur
sų diena bus 2; rugsėjo.

VILA ANASTAZIJOS
ATEITININKAMS

Rugsėjo 19 d. (šeštndienį) 
7 vai 30 min prasideda kur
sai šios apylinkės ateitinin* 
tams. Prašoma rinktis punk 
tuabai.

bės kiekviena mūsų drabužių 
raukšlė mes būsime pana
šios Į pigiai blizgantį stiklą, 
bet nešviesim, kaip brangak
meniai

Ir - mano jaunosios sesės
— kai jūs vilksitės savo Šven 
ladieniu rūbu, kai kuria nors 
proga puošniau šukuosit sa
vo kasu vainiką ar jūsų min
tys nesustos akimirkai prie 
anų prancūzų filosofo žodžių? 
Ar savo blizgančiam šventa
dieniui rūbui jūs paruošėt 
šviečiančią šventadienę sielą?

Aš tikiu — jūs susimąsty
site Šasi mąstysite ties savo 
šveutadien u rūbu ir pro jį 
praregėsit savo sielos brang 
akmenį — tegul dar mažytį, 
tegul dar su dėmėm, bet jau 
bandantį šviesti... 'r jis švie 
čia vis labiau ir vis skaidriau
— su kiekvienu jūsų pasiau
kojimu, kiekviena didvyriškai 
pakelta nuoskauda, kiekvie
nu atsižadėjimu, kiekviena 
sunkiu darbu pirkta pareigos 
valanda ..

Bet kai pasinersit kasdieni 
nių darbų pilkumom jūs nusi 
vilksitšventadienįdrabužį nuo 
savo kūno Tačiau jūs turite 
sielos drabužį, ir jo niėkada 
nenusivelkate Bent nepriva 
lote nusivilkti Jūsų sielos dra 
bužis yra jūsų pasaulėžiūra.

Pasaulėžiūra tai nėra bai
sūs šaltas žodis, gimęs filoso 
fu smegenyse, ir šaltai, be
prasmingai skambąs moteriš
kai širdžiai Teorotiškai r-pa 
saulėžiūra tai yra nusistaty
mas Dievo, pasaulio ir žmo
gaus atžvilgiu: praktiškai —- 
pasaulėžiūra yra gyvenimo 
būdas Mes paliksime šiandien 
tooriją nuošaly — mums rūpi 
išsiaiškinti, kokia yra mūsų

SÂO PAULO GALI TU -ÉT.I 
JAUNIMO NAMUS

Vartydami Amerikos lietu
vių spaudą galime pastebėti 
kad beveik visi lietuviško jau 
nimo susirinkimai, suvažiavi
mai ir pobūviai, kurie šau
kiami Čikagoje, būna Jauni
mo namuose, kuriuos nesenai 
pastatė lietuviai T.T. Jezu ai.

Buvo iškelta mintis pana
šius namus įsigyti ir São Pau 
lyje. Praėjusį šeštadieni įvy
ko pirmas pasitarimas visos 
prie parapijos veikiančios or 
ganizacijos atsiuntė po ke e- 
ta savo atstovų (Nors perlai 
kraštį, buvo kviesta, kad į po 
sėdį atvyktų visi kurie dome 
tusi keliamu klausimu bet to 
kių savanorių neatsirado). Vi 
si atst ivai buvo vieniui o nuo 
monės. kad toki namai bi tų 
naudingi ir reikalingi, jaun - 
mo organizacijos turėtų juo 
se savo atskiras patalpas • 
kitos bū u skirtos bendram 
naudojimui. Atstovai įsiparei
gojo klausimą pasvarstyti sa
vo narių tarpe, parengi į as 
tato planui j ro ektą ir pasiū
lyti planą vajui Sekantis po
sėdis įvyks 22 dieną rugsėjo 
8 vai. vakaro Šv. Juozapo mo 
kykloje. Laukiama pasirodant 
naujų žmonių.

pasaulėžiūra ir koks turi bū 
ti jos įkvėptas ir ja persunk
tas mūsų gyvenimo būdas.

Jūs, kurios susirinkote šian 
dieną čia, į šią malonią eks. 
kursiją, susirinkote ne vien 
pramogai. Tai yra ir mūsų su 
sikaupimo dienos, susikaupi
mo kaip t k ties mūši} pašau 
Išžiūra, kad vėl grįžusios į 
savo kasdieninį darbą, mes 
parsivežtume ne tik malonios 
kelionės įspūdžius, bet naujų 
minčių savo protui, naujų im 
pulsų savo veikimui ir nau
jos šviesos, kuri spinduliuotų 
mūsų kasdieninio gyvenimo 
pilkumoj ir tada, kai kelio 
nės įspūdžiai jau bus išdilę.

Daugumas jūsų aš manau, 
jau priklauso senai ir gaibin 
gai atei iniukų šeimai.” Tos, 
kurios bent formaliai dar ne
sat įsijungusios į šitą gyvąjį 
sąjūdį, ir kurios dar nestovit 
po Visa atnaujinti Kristuje vė 
liava — jūs bent savo šimpa 
tijomis priklausot tai pačiai 
ateitininkijos šeimai. Jūs esa
te ateitininkės, jūs turite atei 
tininkiškąją pasaulėžiūrą, ir 
tai yra jūsų sielos šventadie
nis rūbas, kurio jūs niekada 
neprivalote nusivilkti Jūs esą 
te ateitininkės ne tik per šven 
tęs. per suvažiavimus, per 
konferencijas, jūs liekat atei 
tininkiškos pasaulėžiūros žmo 
nės ir kasdienybėje.

(B. D)
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTIEČIAI!

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,60.

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

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių

Ibylų vedimas, iuventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentu atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai

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

■ . ■ Į

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

• Skubiai išsiunčiame abrangą, maistą, medžiagas, me 
gztiniue, 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 patvirtinta pakvitav ma
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

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

arba pasiunčia m e naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R pe Bened: de Cama-ao. 60S. Ponba 
Al, BogHslau-Kas, R Uranium. 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
.......    i .---;--- —--- ———

PRANAS &, CIA. LTDA

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS v
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 GAPwAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postal 4C3, S. Paulo. BRAZIL.

M

Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228 
Endereço Telegrafieo: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDOR i US

Pirmą mėnesio sekmadienį
Eom Retire, Šv. Eduardo 

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

Antrą:
Parque das Nações 10 vai 

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

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

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

VIENI N t AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO! A

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

ÍS IIKMÁOJ CARKIERI ™
Lindoya vanduo yrr d^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 S Ã O PAULO

« K

’sr.fliffli®oiimi niiami tsiūninm aw hmum ūihischi # k«ts.MiíMiiã 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
= — __ nF

• IRMAOS BAUŽYS |
«»«gietr*tio n» C RH C> »ob o *.• S6l =*

I Pça. S. José Campos, 8S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo * 
e Telefone 63-6OO5 ~

| Aberturas de firmas
8 Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
’ Contraí na Junta Comercial 
| Diskai. na Junta Comt-rHal 
| Escritas Fiscais
į Escrita* Comerciais 
<5

"= GORARlo (Uj,

Contratos de loeaçãw “
Cartas de fiança g
Reçuerimentos Z
Balanços »
Ovarás diversos =

Seguros de Fogo * 2
Seguros de acidentw* *

* àn 19 horas. =

P «’> uv ’fl» *r w *?r ;» 'Ą sbj> fįįi ’H1 ” V? *r UI *•

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

JIUVYKLCJE ILAUIM)
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo , kokybe ir kaih*
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEI

GERA DARYTI APSIMOKA 35 Metai Lietuvių imigracijai

Didžiulis “Mūui fietavoi ISVazivimaS B™.Kejosk
Žibąs, daly

————- (PIKNINKAS)------ :-------  jos žymesnės meninės pajė
gos ir specialiai kviesti Radio 

įvyks paskutinį rugsėjo (setembro) sekmadienį 27 dieną, ir Televizijos artistai, f o pro 
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.

gramos įvyks «Miss Gintaras» 
vainikavimas, princėzių išrin 
kimas ir talkininkėms dovanų 
įteikimas Vakaras bus fil
muojamas kino ir televizijos 
kronikai.

Aukodamas 10 cr. «Mūsų 
Lietuvai» jūs galite laimėtidi 
dėlę p. Marijos Remenčienės 
tautiniais rūbais parengtą lė
lę. Tenelieka nė vieno tautie 
čio, kurs nepasirūpintų padė 
ti savo laikraščiui ir neišmė 
gintų savo laimę.

— «Mūsų Lietuvos» išyažia 
vimo proga laikraščio reika
lams JONAS PAUKŠTYS au
kojo 300 kruzeirų ir V. BOL. 
SEVIČIUS 103 cr.

PRENUMERATAI t
Kostas Meškauskas rėmė

jo prenumeratą 500 cr. ir au
ka 50 cr., V. Bartkus 150 cr. 
(už pusmetį).

- NEUŽMIRŠKITE 27 RUG 
SĖJO «MŪSŲ LIETUVA» VI
SUS KVIEČIA Į IŠVAŽIAVIMĄ.

NÊ VIENAS TENEPRALEI- 
DŽIA

PUIKI PROGA, susitikti sa
vo pažįstamus ir artimuosius 
yra «M.L.» išvažiavimas, 27 
dieną rugsėjo, į Principe de 
Gales vilą, ūkis Tangarà.

Užsirašyti prašome iš anks 
to, iš VILA ZELINOS du au
tobusai išvažiuos 6 vai ir 30 
minučių ir du 8 vai, užsira
šyti galima pas kun. J. Šeš
kevičių, Br. Šukevičių (spaus 
tuvėje), Juozą Baurį ir Povi
lą Pavilonį (autobusai išeis 
nuo bažnyčios).

BOM RETIRO, CASA VER- 
DE ir apylinkinių vilų lietu
viams autobusas išeis 7 vai. 
nuo N. S. Auxiliadora Bažny
čios, užsirašyta pas Žaretę 
Petnyię, rua Newton Prado, 
534, MOKOS autobusas išeis 
7 vai. 30 min. rua Oratorio, 
1257, užsirašyti pas p. Pupie- 
nį tam pačiam numeryje. TAU 
TŲ PARKE užsirašyti pas Jo 
ną Buragą. VILA ANASTAZI
JOS, LAPOS ir apylinkių lie
tuviai vyks traukiniu iš Lapa 
stoties 8 vai. Užsirašyti pas 
mokt. St. Kubiliūną (liet n»o 
kykloje), p p. Meškauskų ma 
šinraščio kursuose, rua Dr. 
Cincinato Pamponet. 20 , 2 as 
aukštas, p p Saldžių krautu
vėje, rua Clemente Alvares, 
137.

Vincai /Povilai T)tibe Už
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

' REZIDENCIJA:
W o R- Abauna, 36S. PAULO
II Moinho Velho,

> Fone 67-6273

RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 
5° andar - sala

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

ANTANO PÁVILCNIC
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.

Brazilijoje.

Ateinančiais metais sueis 
35 m. kai Brazilijon atvyko 
pirmieji lietuviai imigrantai 
po antrojo pasaulinio karo. 
25 ir 30 metų praėjo kaip ir 
nepastebėtai šiossukaktysnie 
ku nebuvo atžymėtos. Kitos 
tautos panašias sukaktis atžy 
mi įvairiais kultūriniais pasi
reiškimais. Ir mums lietuviams 
šią 35 metų sukaktį reiktų, 
sulig turimų pajėgų ir gali
mybių. kad ir kukliau, pami
nėti Pažvelgę į 35 metų pra
eitį pamatysime kad lietuviai 
yra atlikę nemažą kultūrinį 
darbą, su kuriuo nėra gėdos 
viešumon pasirodyti.

Ekonominėje sritije lietu
viai irgi smarkiai yra pažen
gę pirmyn Tiesa, kol kas mes 
neturime savo koperatyvų, 
bankų ar kitokio pobūdžio e- 
konominių įstaigų, bet prie 
dabartinės ekonominės lietu 
vių padėties yra galima jos 
suorganizuoti.

Liet. Bendruomenės valdy
ba su kitų organizacijų atsto 
vais svarstė 35 metų imigra
cijos paminėjimo reikalą ir 
ruošia paminėjimo programos 
projektą, kuris bus svarsto
mas organizacijų atstovų bei 
visuomenės veikėjų susirin
kime.

Taip pat ateinančiais me 
tais sueina 20 metų nuo Lie 
tuvos okupacijos Lietuviškai 
išeivijai nevisvien yra ar jos 
Tėvynė yra laisva ar oku
puota

Reikia tikėtis, kad šiuo klau 
simu daugiau kas pasisakys 
spaudoje, kaip ši sukaktis tu 
retų būti paminėta

Viena yra tikra, jei visi bus 
susidomėję ir sulig savo ga 
limybių prisidės prie bendro 
reikalo, sukaktis bus galima 
gražiai atžymėti.

Paremkite chorą

Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ras jau baigia 23 savo veiki
mo metus. Tai vienintėlis Bra 
zilijos lietuvių ’storijoje cho
ras, kuris tiek laiko be per
traukos verčia stiprią kultūri 
nio darbo vagą Choro vedė
jas ir choristai savo poilsio 
ir liuoso laiko valandas ski
ria repeticijoms ruošdami nau 
ją programą Spaliaus mėn. 
10 d. gimnazijos salėje yra

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

Koncerte - Vakare
Spaliaus mėn 10 d. Vila Zelinoje, gimnazijos salėje.
Programoje: choro ir solistų dainos.
Gros puikus orkestras, veiks skanus bufetas. Iš 

anksto reikia apsirūpinti pakvietimais ir staliukais.

ruošiamas koncertas. Lietuviš 
ka visuomenė, lietuviškų d.ai 
nų mėgėja yra kviečiama gau 
šiai į šį koncertą atsilankyti 
Savo atsilankymu parodysite, 
kad choro darbą ir pasiiuko 
jimą įvertina le, moraliai ir 
materialiai paremdami Choro 
koncertų per metus teturime 
du ar tris Todėl yra pagrū
do laukti, kad lietuviška vi
suomenė susidomės koncertu 
ir atsilankys Choristai kvie
čia ir laukia

— Šį šeštadienį, 18 vai. Vi
la Zelinoje, šv. mišių metu, 
sumainys žiedus ir sukurs šei 
mos židinį Haroldo Lipsky su 
Aldonia Sesickaite.

- Jaunučiu krepšininkų tre 
niruotė bus šį šeštadienį 14 
vai gimnazijos aikštėje Pra
ėjusi šeštadienį treniruotės 
del blogo oro nebuvo,..

— Sutvirtinimo Sakramen
tas Vila Zelinoje bus teikia
mas lapkričio mėn. 15 d

— ŲVILA ANASTAZÍO IR 
UTINGOS lietuviams pamaldų 
27 rugsėjo (setembro) nebus 
Visi yra kviečiami pąsirau- 
doti bendromis pamaldomis 
visiems S. Paulo lietuviams 
«Mūsų Lietuvos» išvykoje. Se 
kančios pamaldos šių apylin
kių lietuvima bus spalio mė
nesį.

— Kadangi šį sekmad;enį 
Maldos Apaštalavimo Draugi 
jos yra ruošiama maldininkų 
kelionė į Aparecidą, tai Liet.

E JÇ K i TO K i! O CO N TA E iŠ L
NA ÍC8 MELITO

Irmãos Nascimento
REG, C.R.C Sf>. Nfo 1.4P4

Atlieka firmų atiuukymus, 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 — Vija Zelina — Tel.'63-2767 - S. Paulo

Curso Gratuito de Taquigrafia
■ I-Il-JI ■!!—■■! Bill 111- Bill III II r———TWTf • , ---------------------------

Agora... momente em 12 lições

A Escola Modelo de Taquigrafia dirigida pelo prof. 
SÉRGIO TriOMAZ abriu matriculas ao novo curso de 
taquigrafia por correspondência com um total de 12 
lições em 13 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 amanhã, decida-se ainda 
hoje escrevendo à:

ESCOLA MODÊLO DE TAQUIGRAFIA

R Barão de Itapetininga 2’5 9 o andar - Sala 93
Cx. Postal, 8600 Fone 36-7659 —. São Paulo.

Kat Moterų Draugijos susi
rinkimo šį mėnesį nebus.

- ATEITININKAMS šį sek 
madienė mėnesinis kuopos su 

' sirinkimas

— Laiškai: J. Nadolskiui, 
N Vinkšnaitytei. A. Lazdaus 
kui. A. Bu r.mavičienei, J. Jur 
konenei, H Vnzgauskaitei, 
Br Hodinski Antonovicz He
lena Navikov Aldonai Kligie 
nei. Mizarienęi, M. Šiaulienei 
J. Mackevičiui. Marijai Alabur 
dai, J Grigaliui J.Eliujui, Iz 
Seliokienei 1 Kl’šytei, U. Au 
gulevičienei, VI. Šuliui.

ŽURNALO «GINTARO» TAL
KOS KONKURSAS IR

VAKARAS
Brazilijos I ietuvių Kultūros 

D-ja šiais metais taip pat or
ganizuoja talkos konkursą jos 
leidžiamo žurnalo «Gintaro» 
paramai Toks talkos konkur 
sas organizuojamas jau tre
čias iš eilės kiekvienais me 
tais Konkurse dalyvauja gru 
pė lietuvaič ų talkininkių ku 
nos platina konkurso talkos 
balsus. Daugiausia balsų išpla 
tinusi talkininkė gauna «Miss 
Gintaras» titulą, o antrą, tre
čią, ketvirtą ir penktą vietą 
užimančios skaiiomos prin- 
cėzėmis.

Šių metų talkos konkurse 
jau dalyvauja grupė lietuvai 
čių Konkursas baigsis Vaka- 
ro-Foncerto metu kurį draugi 
ja rengia Lapkričio (Novem
bro) 28 dieną «Congregaçio 
I Paulista» salėje, rua Anto
nio Carlos, 653 Vakaro pro-

<MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir. prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Želi ta, 515

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

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

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

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26, Casa Verde,

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

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

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

VI ^Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.

PARSIDUODA
Šešios karkasos (carcaça 

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

IŠNUOMUOJAMA
Lapoję dvi patalpos su pil 

nu elektros jėgos (força elé
trica) įrengimu, tinkančios 
dirbtuvei, sandėliui ar krau
tuvei.

PAIEŠKOMA PATARNÀUTOJA

LIETUVĖ lengviems namų 
darbams. Atlyginimas : 4 0 
kruz., išlaikymas ir atskiras 
kambarys. Kreiptis į ponią Da 
nutę, tel. 61 41-59.

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 želinos).

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

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.

SI U V É J A S
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhatapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)
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