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Brazilijos visuomenės politinės tendencijos 
Ka rodo paskutiniai rinkimai?

Demokratinėse valstybėse 
laisvi rinkimai yra barome
tras, kuris rodo gyventojų po 
litinį nusistatymą.

Į kurią pusę linksta Brazi
lijos visuomenė, aiškiai paro 
dė praėjusių metų gubernato 
rių, deputatų, senatorių rin
kimai.

Mažiausiai balsų surinko 
vadinamos ekstremistinės, ko 
monistinės, fašistinės partijos. 
Rinkėjai daugumoje pasisakė 
už moderuotas centro parti 
jas. Net tokia « naujanybė », 
kaip vadinamas «nacionalisti 
nis frontas», kuriom vadovau 
ja PT3 komunistų remiamas 
nesusilaukė beveik jokio at
garsio visuomenėje

Praėjusio sekmadienio pre 
feitų ir vereadorių rinkimai 
parodė štai ką:

Socialprogresistų partija S. 
Paulo estade pralaimėjo vado 
vaujamą rolę Daugiausia pre 
feitų, apie šimtą penkiasde
šimts, ir vereadorių, apie tūks 
tantį išrinko krikščionių de 
mokratų partija Antroji vie 
ta tanką udenistams. toiiatf 
PTN. Žodžiu absoliutinę dau 
gumą laimėjo tos partijos ku 
rios remia gubernatoriaus Car 
valho Pinto vyriausybę ir ku 
rios į res ublikos prezidentus 
rinks deputatą Janio Quadros.

São Paulo mieste daugiau 
šia balsų surinko pro^resistai. 
Jie praves du vereadorius 
daugiau negu krikščionys de 
mokratai.

Šitas prefeito Adhemar de 
Barros laimėjimas São Paulo 
mieste išaiškinamas, kadangi 
progres;stų rankose yra mies 
to prefeitura ir turėjo palan

Saukiama Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Metinė 

Sesija 
Numatomos Permainos VLIKo Vykdomoje Taryboje

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto metinė sesija 
šaukiama New Yorke 1959 m. 
spalio 17-18 dienomis.

Dienotvarkėje numatomi šie 
punktai: 1) Sės ,os atidary
mas, 2) Sveikinimai, 3) Komi
sijų sudarymas, 4) Praneši
mai: a) VLIKo Prezidiumo; b) 
Vykdomosios Tarybos; c)VLI 
Ko nuolatinių komisijų (Vaka 
rų sienų, Rytų sienų ir santy 
kių su lenkais); d) Pavergtų
jų Europos Tautų Seimo dele 
gacijos. 5) Tarptautinių įvy
kių raida, 6) Santykiai su kraš

— VLIKo Vykdomoji Tary
ba i Kontrolės komisija rug
sėjo 2o d. turėjo bendrą posė 
dį kuriame t k. svarstyta kinu 
simai susiję sunumatytu VLI 
Ko Vykdomosios Tarybos su
dėties pasikeitimu ir kiti ei
namieji reikalai. 

kesnes sąlygas propagandai 
vesti. Tačiau bendrai paėmus 
São Paulo miesto savivaldybė 
je daugumą atstovų sudarys 
opozicija - krikščionys demo
kratai, udenistai, ! TN, sočia 
listai, PL. ir dar viena, kita 
mažesnė partija.Žinoma, mies 
to gyventojams šitokia pade 
tis nieko gera nęž da Miesto 
prefeitas vargu ras bendrą 
kalbą su opozicija ir prie jos 
nesitaikys. Prefeitas taip sten 
gsis reikalus tvarkyti, kad jo 
grupei būtų daugiau naudos 
ir garbės Gi opozicija, be 
abejo, priešinsis Ir už miesto 
prefeitūros, kol- nebus išrink 
tas naujas prefeitas, didelių 
gyventojų naudai, darbų sun 
ku tikėtis

«Cacaréco», sulig žinovų 
spėjimu, turėtų surinkti virš 
šimto tūkstančių balsų. Šie 
balsai yra savos rūsies pilie 
čių protestas prieš nevykusį 
miesto administravimą ir ne
patenkinimą vereadorių pilie 
čių reikalų atstovavimą.

Ypač Smarkiai rinkimus p ra 
kišo trabalistai (PTB), kuri 
kandidatų saraše turi ir komu 
nistų, tiek São Paulo mieste, 
tiek provincijoje. Taip pat ge 
rokai pralaimėjo ir PSD-so- 
cialdemokratai. Šis faktas yra 
įdomus ypač šiuo, sunkiu eko 
nominiu momentu, kada eks 
tremistiniams gaivalams leng 
viau yra suvedžioti liaudį.

Šie rinkimai parodė, kad 
Brazilijos visuomenė nusigrę 
žė ir nuo komunizmo ir nuo 
fašizmo, pasirinko demokra
tijos kelią.

tu, 7) Finansiniai reikalai: a) 
Tautos Fondo valdybos pra
nešimas; b) VLIKo Finansų 
komisijos pranešimas: c) Re
vizijos komisijos pranešimas; 
d) VLIKo ir jo įstaigų apys
kaitos; e) Apyskaitų tvirtini 
mas. 8) VLIKo ir 
jo įstaigų sąmata 1959 m. II 
jam pusmečiui ir 1960 m. I- 
jam pusmečiui, 9) Organizaci 
niai reikalai. 10) Sąmatų pri
ėmimas, 11) Vykdomosios Ta
rybos sudarymas, 12; Rezoliu 
eijų priėmimas, 13) Sesijos 
protokolo priėmimas, 14) Se
sijos uždarymas.

— Baltų Taryba posėdžia
vo Stuttgarte rugsėjo 21 d. Iš 
lietuvių dalyvavo \ T pirmi
ninkas J. Glemža ir URT vai 
dytojas Dr. P Karvelis, iš lat 
vių min Liepinš (kuris ši kar 
tą ir pirmininkavo), iš estų 
pulk. Jakobsen ir Bušmanas 

T.k. svarstyta ACEN (Paverg
tųjų Eur. T. Seimo) reikalai, 
2u metų nuo Pabaltijo okupa
cijos pradžios sukakties minė 
jimas kitais metais. Jau susi
siekta su kai kuriomis insti
tucijomis, kurios tam minėji
mui pritarė. Iškeltas sumany
mas tąja proga išleisti vokie 
čių kalba (gal ir anglų k ) spe 
cialų leidinį 5.000 egz Pasi
tarta taip pat aktualiais poli
tikos klausimais, kiek jie lie
čia Pabaltijo tautas.

— Įsileis daugiau į JAV. 
Prezidentas Eisenhoweris pa
sirašė naują potvarkį, pagal 
kurį papildomai galės į Ame
riką persikelti 57 000 asmenų. 
Pirmenybė bus teikiama tiems. 
kurių emigracijos byla jau se
niau pradėta, ypač Ameriko
je gyvenančių imigrantų šei
mų nariams, likusiems Euro
poje. Reikia manyti, kad nau 
jasis potvarkis palies tam ti
krą skaičių lietuvių.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ATSTO
VŲ ŽYGIAI RYŠIUM SU 
CHRUŠČIOVO VIZITU

AMERIKOJE
Vašingtone patikinta, kad bus 
keliant i- p ^.'•gVųjų t.iutų 

klausimas

Ryšium su Chruščiovo lan
kymus! Amerikoje eilę žygių 
atliko ir V L . Kas ir ALTas ir 
Pavergtųjų Europos Tautų Sei 
mas ir kitos organizacijos Bu 
vo lankytasi JAV užsienio rei 
kalų ministerijoje bei kitose 
įstaigose, buvo susitikta su ei 
le žymių asmenų, buvo paruoš 
ta ir įteikta eilė memorandu
mų ir kitų raštų.

Raštas prezidentui Eisenhowe 
riui ir žymių amerikiečių 

patikinimai

Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo tau inių delegacijų pir 
mininkai jau iš anksto buvo 
parašę laišką prezidentui Ei 
senhoweriui Jame pirmiausia 
dėkojo prezidentui už paramą 
sovietų pavergtųjų valstybių 
bylai, pakartodami taip pat 
padėką už pavergtųjų Tautų 
Savaitės paskelbimą. Delega
cijų pirmininkai priminė pre 
zidentui dabartinės tarptauti
nės įtampos priežastis ir pa 
brėžė, kad tik jas pašalinus 
įmanoma teisinga ir patvari 
taika pasaulyje. Chruščiovas, 
kaip tik atvirkščiai, siekia 
dabartinę padėtį Centro ir 
Rytų Europoje įtvirtinti, kaip 
išeities bazę būsimoms sovie 
tų agresyvėms avantiūroms. 
Laiško išvadose delegacijų 
pirmininkai reiškė viltį, kad 
JAV prezidentas Chruščiovo 
vizito proga jam tvirtai pas
tatys Vidurio ir Rytų Europos 
kraštų laisvės klausimą Lie
tuvos delegacijos vardu laiš 
ką pasirašė jos pirmininkas 
V. Sidzikaukas

Atsilankiusiems JAV užsie
nio reikalų ministerijoje FET 
Generalinio komiteto delega 

V V

Si Šeštadieni Visi i L. K. Bendruomenės Choro Vakari

cijos nariams žymus tos mi
nisterijos pareigūnas pareiš 
kė ir patikino, kad savo pasi 
kalbėjimuose su Chruščiovu 
prezidentas Eisenhoweris iš
kels ir pavergtųjų tautų rei 
kalą.

Gedulo vėliavos priešais 
Jungtines Tautas

Jungtinių Tautų sesijos pra 
džia buvo atžymėta pavergtų 
jų tautų atstovų kukliai, bet 
įspūdingai. Grojant Lietuvos 
ir kitus tautinius himnus, prie 
šais Jungtinių Tautų būstinę 
buvo iškeltos pusiau stiebo 
Lietuvos, Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Vengrijos, Latvijos, Lenkijos 
ir Rumunijos tautinės vėlia 
vos, pridengtos juodu šydu. 
Centro ir Rytų Europos kraš
tų kilmės amerikiečių orga
nizacijos prezidentas msgr. 
Jonas Balkūnas sukalbėjo mal 
dą, o PET Seimo pirmininkas 
S Korbonski tarė žodį, pri
mindamas, kad prasidedančio 
je JT sesijoje sovietų paverg 
tosios valstybės atstovauja
mos ne savo tautos pasitikėji 
mą turinčių atstovų, o tik so 
vietų jėga primestų Maskvos 
■■.■íçavsinkvlMu .a, l ad r.ž 
leisdamos savo tribūną Chruš 
čiovui kurį JT pilnatis yra 
pasmerkusi jau tuziną kartų, 
JT elgiasi kaip tas Šekšpyro 
herojus, pagal kurį savo prie 
šą jei jam negalima atleisti, 
reikia apkabinti. Įspėjo, kad 
tokiu savo nuolankumu agre 
šoriui Jungtinės Tautos pa
čios sau kasa duobę.

KRUŠČiOVAS JAU 
KREMLIUJE

Spaliaus mėn. 6 d. Rusijos 
diktatorius Kruščiovas grįžo 
iŠ Kinijos per Vladivostoką.

Kinijoje užtruko dešimts 
dienų, kruščiovas bandė įti
kinti raudonosios Kinijos tyro 
nūs, had šiuo metu nepatogu 
grasinti ginklais žvanginti, 
bet priešingai, dėtis taikos 
apaštalais. Kinijos komunistų 
vadeivoms šie Kruščiovo pa
siūlymai nelabai patiko, nes 
kaip tik šiuo vyksta persekio 
jimas Tibete, grasina Indijai, 
ruošiasi bombarduoti naciona 
listinės Kinijos teritoriją. 
Kremliaus ‘draugui» nusilei
do; bet su viena išimtimi: For 
moza ankščiau ar vėliau turi 
būt prie Kinijos prijungta.

Niekas netiki skelbiamu ko 
munistų taikos nuoširdumu. 
Jie vienoj rankoj laiko balan 
dį-taikos simbolį, kitoje durtu 
vą, kad pasitaikius patogiai 
valandai galėtų kirsti kuriai 
nors laisvai tautai į nugarą 
mirtiną smūgį.

Kruščiovas buvo sustojęs 
Vladivostoke, pasidairė po pla 
čius tuščius Sibiro tyrlaukius.

Sibiras-Maskvai didelė ir pa 
vojinga problema. Toki dide 
Ii plotai ir taip mažai apgy
venti. Į šiuos plotus neramiai 
žvalgosi kiniečiai, kuriems 
namuose erdvės trūksta. Daug 

kas- pranašauja, kad kiniečių 
veržimasis į Vakarus, prieš 
baltuosius yra neišvengia
mas. Tik dar šiandien Kinijai 
trūksta modernių ginklų.

ATENTATAS PRIEŠ GEN.
KASSEM

Irakas yra vienas iš tų kraš 
tų Tolimuose Rytuose, kuris 
neprisidėjo prie Nasserio su
vienytos arabų respublikos, 
nei krito komunistų glėbin.

Praėjusiais metais buvo nu
versta monarchija. Faktinai 
Iraką vaido diktatoriškai, nors 
su prezidento vardu gen. Kas 
sem. Jo padėtis nepavydėti
na. Juo nepatenkinti monar- 
kistai, kad monarkiją panai 
kino; nepatenkinti nasseristai 
kad nenuėjo į arabų suvieny 
tą respubliką; komunistai ne 
mėgsta, nes suvaržė komunis 
tų veikimą ir nepavyko pa
versti Sovietų Sąjungos sočia 
listine respublika.

Nasseristai nerimsta. Praė 
jusį mėnesį Mossol provinci 
joje jie buvo suruošę sukili 
mą, kurio tikslas Iraką pri
jungti prie arabų rešpublikoą. 
Sukilimą Kassem nuramino.» 
Fry’ 1 k Aį;tį
sių SūKilime organizatorių su 
šaudė. Šis įvykis dar padidi
no opoziciją, kuri ryžosi Kas 
sem keršinti. Ir kerštas buvo 
bandomas įvykdinti 7 d. spa
liaus, kai gen. važiavo su au 
tomobil’u sostinės Bagdado 
gatvėmis. Iš vieno namo bu
vo paleista keletą šūvių, ku
rių trys pataikė į prez. Kas
sem. Sužeidimas nepavojin
gas. Krašte sąryšyje su aten
tatu, buvo paskelbtas karo 
stovis.

Gen. Kassem norėdamas į- 
gautižmonių populiarumo, daž 
nai vienas, šoferio automobi
liu važinėdavo miesto gatvė
mis. Jo priešai tą progą no 
rėjo jo nužudymui panaudoti.

Irakas visų dėmesį traukia 
turtingais naftos šaltiniais.

— Amerikoje ' geležies ir 
plieno fabrikai jau beveik 
trys mėnesiai streikuoja. Dar 
bininkai su darbdaviais nesu 
sitaria del atlyginimo. Trūks 
tant geležies ir plieno kaiku 
rios industrijos sumažino dar 
bą arba visai sustojo Streikui 
baigti imasi iniciatyvos pats 
prez Eisenhower. Jis nori pa 
naudoti tam tikrus krašto sau 
gumo įstatymus, kad darbiniu 
kai darban grįžtų. Krašto ge 
rovė reikalauja, kad streikai 
būtų baigti.

— Šiais metais Brazilijoje 
pomidorai gerai užderėjo Kai 
nos krito Supirkinėtojai augin 
tojams už kilogramą siūlo tik 
1 kruzeirą, kai tuo pat metu 
rinkoje už pamidorų kilogra
mą reik mokėti 10 kruzeirų. 
Reiškia tarpininkams daug pel 
no. Esant žemai kainai, neap 
moka net savikainą, daug kur 
savininkai pamidorus paliko 
ant lauko ir aparė.
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Amerikos Lietuviu Spauda Apie Lie
tuviu krepšininku vizitą Brazilijoje

Brazilijos lietuviams yra įdomu kaip aprašė Amerikos lietuvių 
spauda lietuvių sportininkų lankymąsi Pietų Amerikoje, o y- 
paė Brazilijoje. Todėl «M. L.» perspausdinsime tris Dr. R Gaš 
kos reportažus «Draugui». Ypač tai bus įdomus S. Paulo ir 

Rio de Janeiro lietuviams. Red.

. Mūsiškiai laimi.
Pergalė prieš Brazilų A. D. Floresta penktuką — 66-53. Rung 
tynės prieš S. Paulo Liet. Bendruomenės komandą nutraukia

mos dėl lietaus, vedant JAV lietuviams 29-23.
DR. REMIGIJUS GAŠKA 

musų specialus korespondentas P. Amerikoje

Liepos 31 d. mūsų vyrai nu 
skynė tolimesnį pergalės vai 
šių, įveikdami S. Paulo bra
zilų A. D. Florestos komandą 
gan neaukštu, bet įtikinančiu 
rezultatu. Lietuvių persvara 
buvo daug didesnė, negu krep 
šių santykis tai parodo. A D. 
Floresta —'tai vidutinio pajé 
gurno komanda, žaidžianti au 
kščiausioj Brazilijos lygoje. 
Šios rungtynės nebuvo labai 
aukšto lygio, nes mūsų vyrai 
jausdami savo persvarą aikš 
tėję perdaug nesistengė ir ne 
parodė tų deimančiukų, ku
riuos matėme Montevideo ir 
Porto Alegre.

Nežinodami priešininko pa
jėgumo, pirmame kėlinyje mū 
siškiai žaidžia atsargiai ir ap 
galvotai. Puikiai fankcionuoja 
dengimas. Pamažu, bet ūžti 
krintai keliamas rezultatas ir 
kėliniui baigiantis lietuviai 
veda 33-16. Vaizdas smarkiai 
pasikeičia antrame kėlinyje. 
Dingsta mūsiškių dengimas ir 
priešininkas ima vytis. Flores 
ta kontroliuoja lentas ir, pui 
kiai mėtydami, priartėja 5 taš 
kų skirtumu. To lietuviams 
yra perdaug. Jie vėl susitem 
pia ir penkių minučių bėgyje 

□
reda jau 15 taS'rų. Į pabaiga 
it . ėl atsi. Vžl'U .1», bt . .jkovo 
va savo devintą laimėjimą Pie

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu šiuo adresu: eaixa postal 4118, São Paulo.

tų Amerikoje 66-53 rezultatu, 
Taigi laimėjimų pralaimėjimų 
santykis po šių rungtynių yra 
9:1 lietuvių naudai.

Sekdami šias rungtynes, ga 
Įėjome pastebėti, jog mūsiš
kiai žaidėjai yra ūpo žaidėjai. 
Kai tik užmetama daugiau 
tašku, pasirodo atsileidimo 
ženklų. Gal tai komandos pa 
vąrgimo žymės, nes jau 3 sa 
vaitės, kai kelionėje.

Komandos sąstate pasigedo 
me Radvilos, kuris išvykos 
vadovybės buvo grąžintas į 
JAV. Jo nebuvimas ypač buvo 
pastebimas po lentomis. Var
nas, Šimkus ir Skaisgiris nėra 
augšti, krepšininkų ūgio mas 
tu matuojant ir jiems lieka 
nelengva našta ateinančiose 
rungtynėse

Šių rungtynių priežaismyje 
susitiko Brazilijos moterų rink 
tin ė prieš Šeri klubo atstoves. 
Žaidimo metu buvo galutinai 
sustatytas rinktinės sąstatas, 
kuris atstovaus braziles Pan 
Amerikan žaidynėse Chica- 
gon matysime vėl šias šimpa 
tingas žaidėjas

Rungtynėse prieš A O. Flo 
resta lietuvių eilėse žaidė ir 
taškų įmefrė: Varnas — 23. Šim 
kus - 14, Skaisgiris—12, Va 
laitis — 9, Švelnys — 4, Ger-

MŪSŲ LIETUVA
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Vincas Jonikas

Rūpestingam Draugui
Dažnai mane sutikęs klausi, 
Kodėl toks vienišas einu, — 
Juk vienumoj klausyt geriausia 
Griausmingų stichijos dainų.

Dangus liepsnoja, dreba žemė 
Ir žolynėliai bijo augt, 
Ir naktys nerime sutemę. — 
To mano laimei net perdaug.

O tokią nakt ruduo parudęs 
Ateis gi vasaros nuteisi, — 
Atsiskaitys lig vieno grūdo 
Ir su manim drauge išeis.

manas — 2, Dirvenis — 2, Ka 
marauskas — 1.

Sekmadienio popietėje bū 
riai lietuvių traukė į lietuviš 
kos šv. Mykolo gimnazijos 
kiemą stebėti rungtynių tarp 
São Paulo Liet. Bendruomenės 
rinktinės ir JAV lie uvių. O 
žiūrovų prisirinko tikrai daug
— virš dviejų tūkstančių. Tai 
gausiausia lietuviais žiūrovų 
minia, prieš kurią teko mūsų 
reprezentantams lošti P. Ame 
rikoje O jų buvo ne tik iš 
São Paulo, bet ir iš Rio. Por 
to Alegre ir kitų kolonijų. 
Tik gaila, kad su rungtynių 
pradžia, ėmė niauktis dangus 
ir krentant pirmiems krep
šiams pradėjo kristi ir smul 
kūs lietaus lašai. Rungtynėš 
buvo tęsiamos iki kėlinio ga 
lo, nors pats žaidimas buvo 
daugiau čiuožimas, o ne bėgi 
mas ant kieto ir slidaus ce 
mento Sunku ką būtų pasaky
ti apie rungtynių eigą. Meti
mai daugumoje buvo iš toli, 
nes greitesnis priėjimas prie 
krepšio buvo neįmanomas. 
Pradžioje veda São Paulo lie 
tuviai brolių Gorauskų meti
mų ir ūgio dėka. Rezultatas
— 2-0, 6-2, 8-4 šeimininkų nau 
dai. Nors ir lyja, svečiai iš 
JAV pradeda apsiprasti su 
š’apiu «parketu» ir pamažu 
perima žaidimo vadovavimą 
į savo rankas Puikiai krenta 
Šimkui, tikslą pasiekia Varno 
ilgi metimai. Tuoj jie rezulta 
tą persveria savo naudai, nors

GARDINO MIESTĄ IKÚRÊ 
DLK. KUNIGAIKŠTiS 

MINDAUGAS
Gardino Pilis Turėjo Ginti 

Lietuvą iš Pietų Pusės

Pasirement gana plačiais iš 
kasinėjimais, kurie buvo pa
daryti Gardino pilies pagrin- 

kamuolys darosi sunkus ir 
slysta jį metant. Į kėlinio ga 
lą lietus dar sustiprėja ir ši 
lauko aikštelė darosi panaši 
į didelę balą. Taigi, su kėli
nio galu rungtynės ir nutrau
kiamos, vedant JAV lietuviams 
29 23.

São Paulo lietuviai krepši
ninkai padarė gerą įspūdį. Tu 
rėdami puikų ūgį brolių Go
rauskų asmenyse ir greituo
lius, — Nenartonį ir Sinkevi
čių, — jie sudaro darnų vie
netą, kuris tokiose Š. Ameri
kos lietuvių žaidynėse duotų 
daug vargo visom komandom.

Žaidėjai ir taškai:
São Paulo Lietuvių Bendruo 

menė: R. Gorauskas — 9, Ne 
oartonis — 8, M. Gorauskas — 
4. Sinkevičius — 2, Genevi- 
čius, Navickas, J. Grigonis, 
Lipskis Žukas, A. Grigonis.

JAV ketuviai: Varnas —12, 
Šimkus — 10. Švelnys — 5, 
Germanas — 2, Dirvonis.
Rio de Janeiro, 
rugpjūčio 4.
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duose prieš pat antrąjį pašau 
linį karą, keletas istorikų ir 
archeologų padarė išvadą, 
kad patsai Gardinas buv ■ 
įkurtas Didžiojo Lietuvos Ku 
nigaikščio Mindaugo. Tolią 
nuomonę išreiškia ir lenkų 
istorikas Henryk Lowmianski <■ 
savo veikale «Prusy Pogans- 
kie* (Pagoniški Prūsai), išėju 
šiam Torune, 1937 metais

Toji vietovė nuo senesnių 
laikų buvo apgyventa lietu
vių lietuvių giminės jotvingių. 
Liekanos jų išgriautos šven
tovės iš 9 to šimtmečio, buvo 
užtiktos aukščiau paminėtuo
se atkasinėjimuose prie Ne
muno pakrančių.

Istorikai meta šiek tiek švie 
sos ir į priežastis, kurios pri 
vertė Mindaugą įsteigti Gar
dino pilį, aplink kurią laikui 
bėgant įsikūrė ir patsai mies 
tas.

Nuo pradžios 11-to šimtme
čio jotvingius pradėjo užpul
dinėti slavai. Lenkų valdovas 
Boleslovas Narsusis 1018 me 
tais užpuolė vakarines jotvin 
gių žemes ir jas nuteriojo. 
Kiek vėliau, rusai, vadovau
jami kunigaikščių Vladimiro 
ir Jaroslavo. įsiveržė ne tik 
į jotvingių sritį, bet irįAukš 
taitiją, pasieksiant Kauną Ker 
navę ir Senuosius Trakus. Dė 
ka žemaičiams, rusai buvo iš 
vyti lauk.

Tie slavų puolimai tęsėsi 
per porą šimtmečių Norėda 
mas apsaugoti pietinę Lietu
vą nuo tokių atakų, apjung
tos Lietuvos valdovas Min
daugas pastatė Gardino pilį, 
kuri tapo viena garsiausių vi 
soje Lietuvoje. Ji stovėjo aukš 
toje Nemuno pakrantėje; gili 
upės vaga, sriauni srovė, at
viras kairysis krantas — da
rė ją visai neprieinama iš 
pietų pusės. Pilis viešpatavo 
visai apylinkei aukšto ir sta
taus šlatito briaunoje. Vėliau, 
prie šios pilies buvo pridėtos 
dar dvi ir visos sujungtos po 
žemiais.

Ankstyvesni lenkų ir rusų 
istorikai buvo paskleidę min
tį, kad Gardinas yra sena sla 
vų vietovė, kurią užgrobė Lie 
tuvos kunigaikščiai pradžioje 
14-to šimtmečio. Bet tie pa
tys iskasinėjimai parodė, kad 
lietuvių giminė jotvingiai jau 
ten gyveno 9 tam šimtmetyje.

Kaip yla išlenda iš maišo, 
taip istorinė tiesa laikui bė
gant pasprunka iš melagingų 
propagandistų krepšio.

Sandara,

Kaip Mokslas Aiškina Sapnus
Helena Vasiliúmenê

Nuo senų senovės žmonės 
tikėjo, kad sapnai turi savo 
specialią kalbą, kurią ne visi 
gali suprasti. Tik išrinktieji 
sapnų reikšmę žinojo ir jie 
kitiems aiškino. Antram šimt
metyje po Kristaus italų moks 
liniukas Artemidorus užrašė 
šią «slaptąją sapnų kalbą» ir 
išleido knygą Oneirocritics, 
ką reiškia — sapnų aiškini
mas. Ši knyga buvo išversta 
į daugelį kalbų ir tapo proto 
typu visų sapo’yaų, kurie bu
vo Artemidoro knygos pakar 
tojimas. Pirmoji knyga apie 
sapnus Amerikoje buvo išleis 
ta Bostone 1767 ir pavadinta 
«Knyga apie žinojimą».

Sapnynai yra sutvarkyti al
fabetine tvarka ir pasako ką 
sapnuotas dalykas reiškia. 
Pvz. Kas nors sapnavo kelio 
nę. Pasižiūrėjęs į sapnyną, 
jis randa, kad kelionė reiškia 
mirtį. Sapnynai aiškina sap
nus, kaip ateitį numatančius 
dalykus ir kaip simboliais iš 
reikštą mintį.

Modernus mokslas, ypač 
Zigmund Freud neneigė sap
nų simbolinės kalbos. Moks
lininkai pripažįsta, kad sap
nai naudoja simbolius minčiai 
išreikšti, tik kitaip tuos sim
bolius aiškina. Ateities atiden 
girnas sapnais mokslininkų y- 
ra visai atmetamas ir į sap
ną yra įnešama visai kitokia 
interpretacija.

Prof. Hall tyrimai

Zigmunt Freud į sapnus žiū 
rėjo kaip į priemonę savo li
gonių pasąmonei ištirti, jis ir 
nagrinėjo nervų ir kitų ligo
nių sapnus Psichologijos pro 
fesorius Calvin S. Hali ilgus 
metus rinko sveikų žmonių 
sapnus, juos nagrinėjo ir kla 
sifikavo ir išleido knygą, ku
ri duoda išsamias sapnų stu
dijas, kiek kitokias nuo Freu- 
do pažiūros.

Sapnas yra tėkmė nuose
klių vaizdų, kuriuos mes ma
tome miego būsenoje. Sapnas 

susideda paprastai iš vienos 
ar dviejų scenų, kelių veikė 
jų. įjungiant ir sapnuotoją, ir 
akcijos Tai primena savotiš
ką vaidinimą, kuriame sap
nuotojas yra vaidintojas ir žiū 
rovas. Sapnai kartais yra la
bai realiai išgyvenami, žmo
gus pabunda plakančia širdi
mi, suprakaitavęs, išsigandęs, 
šaukdamas, nes kažkas bai
saus buvo išgyventa. Sapnas 
trunka labai trumpai, gal ke
lias sekundes, ir vaizdas turi 
būti labai taupiai išreikštas, 
kad sujaudintų žmogų.

Kas sapnams turi įtakos

Sapnams turi įtakos išorinis 
triukšmas, vidiniai sveikatos 
pasikeitimai žmoguje, mais
tas ir kiti veiksniai. Pagrindi 
nis dalykas žmoguje yra jo 
mintys. Ir Zigmunt Freud ir 
kiti mokslininkai sutinka, kad 
miegodamas žmogaus protas 
nenustoja savo veiklos. Jis 
mąsto. Dienos sąmonės stovy 
je asmuo išreiškia savo min
tis žodžiais, parinkdamas 
jiems tinkamos vaizdus, kurie 
yra leistini minčiai išreikšti. 
Miego metu bent kokie varž

tai iš išorinio pasaulio nutrun 
ka ir asmens mintys plaukia 
niekieno nekontroliuojamos. 
Bet šios mintys yra apvelka
mos kitokiais vaizdais - sim
boliais. kurie sudaro minties 
projekciją, pareiškimą išorė 
je. Pvz. daihninko piešinys 
yra jo minč’ų projekcija dro 
bėję, dažnai sukurta pagal 
dailininko norą. Jei kas eina 
tamsia gatve vienas ir bijo 
būti užpultas, dairosi, iš bai
mės,, ne kartą pamato žmo
gystą ten, kur jos visai nėra. 
Tai mūsų minčių, jausmų pro 
jekcija. Dienos sąmonės bū
vyje asmuo išreiškia savomin 
tis žodžiais ir gali tuos žo
džius girdėti Miego būsenoje 
žmogus apipavidalina mintis 
vaizdais, kurie yra tik jam vie 
nam prieinami ir niekas tų 
vaizdų patirti negali; sapnų 
registracija ir aiškinimas yra 
jau kartą atpasakotų sapnų 
aiškinimas.

Sapnų turinys

Koks yra sapnų turinys? 
Apie ką žmonės sapnuoja? 
Mokslininkai išnagrinėjo tūks 
tančius sapnų i? priėjo išva

dos, kad žmonės apie kaiku 
riuos dalykus sapnuoja, ap e 
kaikuriuos visai ne. Labai ma 
ža yra sapnų, kurių turinys 
būtų politinio ar ekonominio 
pobūdžio, sapnai nėra surišti 
su einamais pasaulio įvykiais 
Prof C. Hali registravo savo 
studentų sapnus tomis dieno
mis, kai atominė bomba buvo 
numesta Japonijoje ir savo 
didžiausiam nustebimui nera
do nei vieno sapno, kuris bent 
ką pasakytų apie pasaulį su
krėtusį įvykį. Laikraščių skel 
Mamos sensacijos, kaip pre
zidento rinkimai, karų skel
bimai, diplomatinės įtampos 
neturi reikšmės žmonių sap
nams. Žmonės nesapnuoja nei 
apie savo kasdieniškus dar
bus, biznieriai apie biznius, 
o fabriko darbininkai apie fa 
brikus Tai apie ką sapnuoja 
me? Sapnai yra grynai asme 
niško pobūdžio, giliai intymūs 
ir pagrįsti emocijomis bei jo 
vidiniais konfliktais. Pirmoje 
eilėje sapnas atidengia, ką 
mes iš tikro manome, ne apie 
išorinį pasaulį bet apie save 
pačius Sapnus nagrinėdami 
iš jų sužinome, kaip žmogus 
pats save supranta, kokios
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TRAGIŠKA DVIEJŲ ARGEN
TINOS LIETUVIŲ MIRTIS
Šių metų pavasaris Argeu 

tinos lietuviams neprasidėjo 
su labai pakilia nuotaika, bet 
su liūdesiu širdyse. Žinoma, 
tas labiausiai palietė čia po 
antrojo pasaulinio
karo atvykusius tremtinius. 
Tą liūdesį sukėlė dviejų tau
rių lietuvių tragiška mirtis, 

, įvykusi rugsėjo 22 diena Bue 
nos Airese.

Prieš maždaug 15 metų, ži
auraus karo aplinkybėse, ug
nyje skęstančiame fronte su
sitiko du Aukštaitijos sūnūs, 
Vytautas Jusaitis ir Bernar
das Juozaitis ir.., nebeatsis- 
kyrė amžinai.

Jie kartu sulaukė karo pa
baigos, kartu pergyveno be
laisvio kančias, kartu rūpino 
si rytojum tremtinių stovyklo 
se Italijoje, kartu atkeliavo į 
Argentiną, čia kartu dirbo, 
kartu gyveno, kartu mirė ir 
kartu tapo palaidoti.

Ši skaudi tragedija įvyko, 
kaip minėta, rugsėjo 22 die
ną, jiems dirbant prie laivų 
dažymo ir remonto, vienos 
kompanijos žinioje. Darbas 
sekėsi gerai ir uždirbdavo dar 
geriau. Tačiau tą dieną, vos 
10 minučių betrūkstant iki dar 
bo pabaigos, įvyko tragedija, 
.kuri iki šiol pareikalavo tri
jų darbininkų gyvybių ir tri
jų darbininkų sunkaus sužei
dimo.

Tą dieną, Vytautas Jusaitis 
ir Bernardas Juozaitis, kartu 
su keturiais kitais darbinin
kais. dažė ir valė vieno tank 
laivio cisterną Tuo metu, ka
da reikėjo darbą baigti spro
go elektros lemputė, kuri už 
degė tanke-cisternoje esan
čias dažų, alkoholio ir naftos 
dujas. Momentu prisipildė vi
sas tankas ugnies ir šeši vy
rai paskendo liepsnų jūroje. 
Neapsakoma buvo panika, ku 
rios pagauti nelaimingieji dar 
bininkai jieškojo išsigelbėji 
mo priemonių. Pirmasis per 
liepsnas išsiveržė ant laivo 
denio Vytautas Jusaitis, o pas 
kui jį Bernardas Juozaitis 
Juos pasekė vienas Argenti- 
nietis, kuris taip pat mirtinai 
apdegė. Kiti kurie sukrito ant 
banko cisternos grindų, ma
žiau apdegė, bet gyvybė pa 
vojuje. Nuvežus visus į ligo
ninę. Vytautas Jusaitis ir Ber 
nardas Juozaitis mirė. Jiems 
mirus artimieji jų draugai pra 
dėjo rūpintis palaidojimu Dau 
giausia rūpesčio ir vargo tu
rėjo Pijus Sakalauskas, kuris 
netik daug vargo jų iš ligoni 
nės išgavimo reikale, bet ir 
užleido savo namus jų pašar 
vavimui. Argentinoje gyvenan 
tieji tremtiniai jam liks am
žinai dėkingi, už tokį gera
širdiškumą tremtinių atžvil 
g u Šie du tremtiniai rugsė-
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SIUNTINIAI KALĖDOMS I LIETUVA
■■nr ui—iiwiimi nu i «aanuazcaesemwwmnmccMMMBWi wnii■ narni mm

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybei malonu pranešti, kad jai pasisekė 
I sudaryti sąlygas patenkinti visuonenės pageidavimui siųsti didesnius standartinius siun

tinius. ir tam reikalui ji paskyrė 50.000 jardų EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONIŲ 
MEDŽIAGŲ labai dailiais dvigubais ruoželiais ir lygių šitokių naujų ir ypač pa
trauklių spalvų: melsvos, tamsiai rusvos ir pilkšvos. Visos tos medžiagos turi įrašus 
«Made in England».

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

}) SIUNTINYS Nr. 28:
16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, rūo- 

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

2) SIUNTINYS Nr 29:
16 1/4 jardo NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS,, ruo- 

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

Svoris 21 svaras. Kaina S 67.00.
3) SIUNTINYS Nr. 30:
32 1/2 jardų NAUJOS EKSPORTINĖS RŪŠIES VILNONĖS MEDŽIAGOS, ruo- 

žuotos ar lygios, 15 vyrišku ar moteriškų kostiumų:
Svoris 34 svarai. Kaina S 113.00.

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

žuotos ar lygios. 10 vyriškų ar moteriškų kostiumų;
20 jardų dvigubo pločio pamušalo.

Svoris 42 svarai. Kaina § 125 00
Į šių siuntinių kainas įskaityti visi su pasiuntimu susiję mokesčiai.
Mums malonu informuoti visus lietuvius, kad Lietuvių Prekybos Bendrovė, 

nepaisydama tai jog NAUJŲJŲ medžiagų rūšis yra žymiai aukštesnė ir kaina branges
nė lietuvių gerui yra nusprendusi skirti tas medžiagas sudarinėti visiems tiems 30 
skirtingų standartinių siuntinių, NEPAKELDAMA JŲ KAINOS.

Mūsų standartinius siuntinius gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar jis būtų Lie
tuvių Prekybos Bendrovės ar kurios nors kitos firmos klijeutas.

Norėdami suteikti galimybę užsisakyti siuntinį ir tiems klijentams, kurie dėl ko 
nors nepajėgia tuojau padaryti tai gavę S 1 o© už bet kurį norimąjį standartinį sintinį, 
galutinio užsakymo mes lauksime 3 menesius

Pareikalavusiems NEMOKAMAI siusime savo NAUJŲJŲ EKSPORTINĖS RŪŠIES 
VILNONIŲ MEDŽIAGŲ pavyzdžius, 30. skirtingų standartinių siuntinių kainorašti (siun 
tinius sudaro kostiumų ir paltų medžiagos, pamušalas, batai, megztiniai ir kt.) ir naują 
lietuvių kalba išspausdintąjį bendrinį kataloga, kuriame aptarta:

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

pradedant nuo S 39.00; «. SINGER siuvamosios mašinos, rankinės ir kojinės;
9. AUTO-KNITTER — vienintelė mezgimo mašina, kuri yra pritaikyta visų 

rūšių siūlams, (SKAITANT IR NAMIE VERPTUOSIUS;
10. OLYMPIA rašomosios mašinėlės šių kalbų raidynu: lietuvių, latvių estų, 

rusų, ukrainiečių, vokiečių ir anglų-,
11. Vaistai, gaminti Anglijoje, J A.V., Vokietijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, 

Prancūzijoje ir TSRŠ
Mūsiškis medicinos skyrius įvykdo užsakymus pagal bet kuria kalba surašy

tus ir iš Lietuvos atsiustus receptus.
MES GARANTUOJAME, kad:
1. Pasiųstasis siuntinys bus gautas.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime

kitą siuntinį. >-
3. Visi mokesčiai bus apmokėti čia, dėl to gavėjas Lietuvoje jau nebeturės 

nieko primokėti
4. Prekės bus siunčiamos tik tokios, kokios užsakomos remiantis pavyzdžiais

I
Mūsų kainos jau iš pat pradžių buvo PAČIO > PIGIAUSIOS PASAULYJE, jos 
pigiausios ir lieka, dėl to siūlome visiems lietuviams, kurie iki šiol užsakinėdavo 
siuntinius per kitas firmas, tuojau pat
Šituos ir visus anksčiau <M. L » paskelbtus siuntinius arba laisvai sudarant nau 

jus, pagal Kataloguose esamas prekes, galima užsakyti pas Lithuanian Trading 
Company

atstovę Brazilijoje Magdaleną Vinkšnaitienę,
Rua Barão do Pirai, 65 — Vila Zelina — São Paulo.

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

PASIRODO, JOG GELTONOJI 
RASĖ NĖRA GELTONA

Sakoma, kad kiniečiai yra 
geltonosios rasės žmonės Bet 
kiniečiai nėra geltoni pana 
šiai kaip negrai kad yra juo
di. Kiniečių ir europiečių ku 
no oda visai mažai tesiskiria. 
Tai kodėl jie skaitomi gelto
nosios rasės žmonėmis?

Kiniečiai gavo geltonosios 
rasės pavadinimą ne pagal 
savo kūno, o pagal savo že
mės spalvą. Žymi Kinijos da 
lis yra apklota geltonžemiu 
liosu vadinamu Todėl Kini
jos valdovai nuo senų Įtaikų 
save vadindavo Hwang ti, t y. 
Geltonosios Žemės Viešpats. 
Nuo lioso — geltonžemio — 
Kinijoj viskas pageltonavo, 
ir laukai, ir keliai, ir upės, 
ir žmonių aprėdalai. Pagelto 
ir jūra palei Kinijos pakran 
tęs. Tas liosas yra ypatingai . 
derlingas, taip derlingas, kaip 
Egipto Nyliaus šlimas.

SANDARA

jo 27 dieną, gausaus būrio lie 
tuvių buvo palydėti į amžiną 
poilsio vietą, Sarandi kapus.

Čia buvo tartos atsisveikini
mo kalbos, kurias tarė para
pijos klebonas kun. J. Duoba

ir Liet. Radio Valandėlės Ve
dėjas Z. Juknevičius. Riedė
jo gailios ašaros per visų vei

dus ir... tikriausiai visi gyve
no su linkėjimais šiems trem 
tiniams ilsėtis amžinoje ramy 
bėję, svetingoje Argentinos 
Žemėje...

Vytautas Jusaitis, gimęs 1925 
metais sausio 12 dieną, Obe
liuose. Rokiškio apskrityje, 
būro baigęs Tauragės Moky
tojų Institutą. Lietuvą ir arti 
muosius apleido 1944 metais 
išeidamas į nežinią tremtinių 
keliais.

Tais keliais per Italiją nuė 
jo į Argentiną. Čia negalėjo 
pamiršti savo Tėvynės ir ten 
vargstančių senų tėvelių, bro 
lių ir artimųjų Kentė baisų 
nuliūdimą ir blaškėsi jieško- 
damas nusiraminimo lietuvių 
tarpe, ką dalinai rado. Jis bu 
vo nuolatinis svečias dauge
lio lietuvių namuose, nuolati
nis dainininkas choruose ir 
nuolatinis visų pagerbėjas. Bu 
vo pasiruošęs skristi į JAV 
pas ten laukiančius gimines, 
bet . svajonės ir planai sude 
gė ugnyje, kartu su juo..

Bernardas Juozaitis, gimęs 
1910 metais. Smilgiuose, Pa
nevėžio apskrityje, buvo «Ma 
isto» tarnautojas Nepriklauso 
moję Lietuvoje Buvo vedęs 
ir turėjo šeimą, bet karo au
dra jį nuo šeimos atskyrė. 
Išėjo vienas tremties keliais 
ir apsistojo ilgesniam laikui 
tik Argentinoje. Čia skaudžiai 
pergyveno savo gyvenimo li
kimą ir norėjo surasti nusi
raminimą, ten kur jo jieškan 
tieji randa dar didesnį skaus 
mą.

Kaip ir V. Jasaičiui, netu
rim artimų, jo palaidojimu ru 
pinos visi draugai kuriuos jis 
įsigijo tremties vieškeliuose.

Lai būna lengva jiems Ar
gentinos žemelė!...

L. Kačanauskas.

iiS yra nuomonės pats apie 
save, kokius konfliktus jis iš . 
gyvena ir kurio pobūdžio ka 
rus jis veda pats su savimi.

Sapnai pasako ką žmogus 
galvoja apie save

Tai, ką žmogus mano pats 
apie save, turi lemiamos reikš 
mis ir jo poelgiams. Jei jis 
išgyvena pats save kaip men 
ką niekšą, jo gyvenimas bus 
kančia, nors jis nieko blogo 
nebus padaręs visuomenėje. 
Jei kas mano apie save, kad 
jis yra kažinkoks genijus ir 
didvyris, jo aplinka kentės 
nuo perdėto veržlumo ir ki
tų niekinimo. Sapnai pasako, 
ką žmogus galvoja ir apie sa 
vo art inuosius — kokie jo 
jausmai tėvų, brolių, seserų, 
žm nos, vyro atžvilgiu Išsap 
nų n" alime mes patirti nie
ko kas yra tikrai išoriniame 
pasaulyje Sūnus gali nekęsti

savo motinos ir sapnuose ją 
matyti baisių, bet gyvenime 
ji gali būti geras žmogus. Sub 
joktyvus jausmas nieko nepa 
sako apie objektyviąją realy
bę, bet šis jausmas yra labai 
svarbus pačiam žmogui sugy 
venti su realybe. Iš sapnų am
žinome kaip individas išgyve 
na išorinį pasaulį: pasaulis 
gali būti priešingas, triukšmin 
gas, svetimas asmuo gali jaus 
lis jame vienišas Šis pasau
lio supratimas yra išreiškia
mas kalnuota vieta, šaltu oru 
kurie yra išgyvenami sapnuo 
se.

Sapnuose asmuo dažnai pa
tenkina tuos norus ir troški
mus, kurių jis negali paten
kinti dienos sąmonėje Čia 
yra iškeliami veiksniai, kurie 
liudija, kaip žmogiškoji pri 
gimtis yra sužalota pirmosios 
nuodėmės, gal tik psichoana 
litikai galėtų paliudyti mūsų 
netobulos prigimties baisų fak

tina stovį. Sapnuose pasireiš
kia asmens įvairūs konfliktai. 
Ypač iškyla vaiko konfliktai 
su tėvais, išgyventi ankstyvo 
je vaikystėje, net sapnai yra 
apipavidalinti seniai užmiršto 
mis scenomis. Sapnuose pasi
reiškia konfliktas sąžinės ir 
prigimties, sąžinė būna vaiz
duojama dvasiškių, tėvų, au
toriteto pavidalu Iš sapnų ma 
tomi ir konfliktai mūsų ins
tinkto, ypač savisaugos ins
tinkto.

Kaip sapnas aiškinti?

Ši procedūra yra labai sun 
ki ir reikalinga prityrusio psi 
chologo. Kiekvienas asmuo 
kuria savo atskirus simbolius 
savo mintims išreikšti, todėl 
aiškinant sapną, reikia aiškin 
ti eilę to paties asmens sap
nų. Yra nustatyti tam tikri tra 
faretai simbolių, ypač Freud 
yra juos nustatęs, bet moks

lininkai dabar nuo šio viena
šališko aiškinimo atsisako, y- 
pač, kad Freudas buvo palin 
kęs visus sapnus aiškinti pa
gal vieną kurpalį Vieno as
mens sapnai dažnai papildo 
reikalingus davinius. Nevei
klūs asmens, kurie yra gyve
nimo vedami, sapnuoja daž
niausiai, kad kažkas kažkur 
vyksta, o jie tik stebi. Prak
tiškai žmonės sapnuoja sap
nus, kur jie yra aktyvūs da
lyviai, patys už save kovoją. 
Žmonės, kurie kenčia psichi
nį, ypač emocinį sutrikimą, 
turi savo sapnus Pyz. dr. E. 
A. Gutheil savo knygoje «Ką 
jūsų sapnai reiškia» duoda 
pavyzdį sapno moters, kurios 
pasikėsinimą atimti sau gy
vybę pavyko sutrukdyti. Sap
nas buvo matytas dieną prieš 
pasikėsinimą. Moteris buvo 49 
metų, netekėjusi ir kentėjo 
depresiją: Ji sapnavo: «Su sa
vo vaikystės drauge Marija,

dabar mirusia, aš ėjau į kal
nus žiemos metu. Mes kurį 
laiką lipome kraštu. Prieš mus 
dabar tik sniego ir ledo plokš 
tuma. Mūsų keliai skiriasi. Ji 
sustojo, kai a«š ėjau toliau. 
Bet tuoj aš pastebėjau, kad 
priekyje nieko nėra Man rei 
kia grįžti. Kelias yra labai 
sunkus. Aš negaliu eiti... Štai 
giai kitoje tarpeklio pusėje 
aš matau ramų peisažą. Jau
čiuosi silpniau ir silpniau. Aš 
laikausi už savo lazdos, ku
ria pasiremiu, bet aš neatlai 
kau... ir pabudau».

Sapnų aiškinimas prieina
mas ir eiliniam žmogui, ne 
gydytojui, jei jis yra labai ge 
rai susipažinęs su sapnų psi 
ekologija ir moksliniais tyri
mais. Bet klaidų gali pasitai 
kyti daugiau kaip teisybės. 
Kam sapnų literatūra įdomi 
— jos yra labai daug knygy
nuose.

Draugas
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Snaudalis
I

Kažkodėl čia beržai nusto
ja augti ir palieka vietą ne
dideliam dirvonėliui. O dirvo 
nėlyje daug ko ir nereikia ieš 
koti. Retais pulkeliais rikiuo
jasi snaudaliai, balti, apibars 
tyti rožiniais taškeliais. Kada 
jie pradeda ir baigia žydėti, 
— vieni dievai ir, — gal, be 
to, dar vienos bitės težino. O 
jos snaudalius laiko labai mie 
lai, nors ir jie toki kuklūs, ty 
lūs mąstytojai augalų bendruo 
menėje, nesipuošia pigiais bliz 
gučiais, n-esidažo savo veido 
rėkiančiais dažais.

Per mielą vasarą kaip per 
pasilinksminimo salę praūžia 
puošnios žibuoklės, ištaigios 
laukų lelijos, prašmatnūs ge 
gūžės rakteliai. Praskamba 
triukšmingai, su svaiginamais 
kvapais gražuolės, lydimos vi 
sos sparnuotosios peteliškių 
ir širšelių gaujos. O snauda
lis, su pirmaisiais šnekučiais, 
sulai tekant, iš po žemių iš 
kišęs galvą, dingsta iš šio Die 
vo pasaulio tik rudenio dar
ganoms įsisiūbavus.

Tai lyg moteris kurią pa 
miršta laikas, tai mūsų dirvo 
nėlių matuzalis.

Baltas, rožiniais taškeliais 
aptaškytas snaudalis neturi 
jokių paslapčių, nes savo ūgio 
neslepia lapuose, kaip tat da
ro kitos gudraujančios gėlės 
Tokios prabangos, kaip lapai 
saaudalio ūkis negali pakel
ti. neš sausa dirvonėlio žemė 
labai šykščiai atiduoda gaivi
namąją drėgmę. Taigi, jisai 
visus ^rūpesčius nukreipia į 
savo vienintelį turtą — bal
tą. rožinėm dėmėm apšlaks
tytą žiedą, tirštai apkamšytą 
gležnais siūleliais, kuriais go 
džiai geria sveikatą iš palai
mingojo oro Jei žemė neduo 
da reikia atsiimti iš oro.

Vargingas snaudalio gyve
nimas. bet už tat ilgas ir gra 
žus. Bepiga augti ir klestėti 
pavasario karalienei geltoną
ją! purienai, kurios ne tik 
gumbuotąsias šaknis ir plačia 
gyslius h pus. bet ir išlaidžiuo 
sius žiedus skalauja pramušt 
galviai tirpstančio sniego van 
denys Bet Jiems vandenims 
nusisukus sprandą, pievų ka 
ralienės išdidžioji galva nu- 
leipsta ir, sausų vėjų pagau
ta, ji miršta. Taip, lėbautojo 
gyvenimas trumpas.

O tenai, kur beržai kažko
dėl sustoja augę ir palieka 
erdvę nedideliam dirvonėliui, 
mūsų snaudalis tiesiai Šauna 
i dangų, gražus savo varge, 
skaistus savo saikingume.

Dirvonėio žemės nuogumą 
kukliai pridengia pilkšvos ži 
los, rusvos kerpės, kurių ku
klumui nėra galo: rodos, ims 
ir sulįs gyvos į žemę. Tiek 
maža jos reikalauja iš sau
lės ir iš dangaus! Lygatsidė 
kodamos pasauliui, kad ir jam 
duota tiek nedaug reikalin
gos gyvybinės erdvės, kerpių 
kere'is leidžia į viršų liaunų, 
skaisčiai raudoną siūlelį, ku
riam žmogus net pagailėjo su

Pulgis Andriušis

Dirvonėlyje
teikti žiedo pavadinimą. Moks 
lo knygos sausai pastebi, kad 
kad tai yra sporangė.

Kaip ten bebūtų, tačiau ker 
piu plaukelis savo blankiu, 
svajingu raudoniu gražesnis 
už viduramžių moterį, išau
gintą tamsioje akmens pily
je Gražesnis už balades kū
jai suposmavo įsimylėjęs ri
teris. Kerpių žiedeliui negie
da baladžių nei gelsvai dry
žasis bitinas, nei melsvoji pe 
teliškė, — tik aplink jį slan
kioja drėgnoji sraigė, kuri sa 
vo nugara išnešioja kerpės 
žiedo gyvybines dulkes.

Dirvonėlis, atrodo, čionai 
atsirado tik tam. kad galima 
būtų vienam žmogui pailsėti, 
nes, ranka siekiant, sukežu
sių alksnių pavėsyje jau lyg 
iš versmės kūpa tamsiai mė
lynų žirnikų kekės, o pro jų 
pinklius krūmelius tiesiasi 
balšvi katiliukai iškišę pal
šus žiedus, sakytum, gatavai 
pamerktas gėlės vazonuose. 
Vaikams atrodo, jog šie belz- 
gant katiliukai Dievo leisti 
šion ašarų pakalnėn tik tam. 
kad jie galėtų juos nuskinti 
ir pirštais užspaudę vienų ga 
lą. trenkiant į delną, triukš
mingai iššauti.

Vis tirštėjančios žolės dug
ne nebeišsitenka ir atkakliai 
į saulę galvas kiša skaisčiai 
mėlyni varpeliai su gelsvais 
liežuvėliais, kuriuos sveria 
prie žemės sunkus medaus 
krovinys Prie kruvinai rau
dono dobilo šliejasi tvarkin
ga šuniaramunė su savo bal
tu skėčiu ir auksine saule vi 
duryje.

Visus kaimynus savo ūgiu 
prašoka kiškio kanapė ir, ne 
galėdama pasigirti spalvų puo 
šmenomis, stengiasi nustebiu 
ti savo lengvabūdiškumu, ne
rūpestingai išmėtytomis glež
nutėmis šakelėmis, ant kur. i 
supasi dryžos tarbelės O ten 
nuošaliau, kur daug pavėsio, 
tamsia siena susimetusios de 
dešvos, apsipylusios įžūliai 
oranžiniais žiedais, su juokin 
gaiš karpytiniais lapais, ku
riems, atrodo neužtenka ža
lių dažų ir todėl nuo vidurio 
iki viršūnių išsilieja mėlyno
mis varsomis. Lyg kokie pa
degėliai arba per nelaimingą 
atsitikimą apnuodyti mėlynuo 
ju akmenėliu.

Juo žemyn, tuo aršyn pra
sideda grumtynės. Kas niekuo 
nebegali į save atkreipti dėme 
šio stengiasi aukščiau išsimuš 
ti. o kam likimo lemta būti pa
žemiuose, įsirengęs spalvų iš
kabas. Nespalvinga smilga vi
su liemeniu išsitiesusi viršum 
savo varžovų tačiau neužau
ga baltasis dobiliukas šventai 
įsitikinęs, kad jį oastebės kam 
reikia ir prie pat žemės pri- 
sigūžusį,aprasojusį auksiniais 
medaus karo’ėliais, įsikvepi- 
nusį gražuolį.

(B d j

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Ant Mariu Kranto
Jau saulė netoli laidos.
Greit mėlynmargiai paukščiai atplasnos.
Ir leisis sutemų bare, 
Ant marių kranto vakare.

Tą valandą ateisi tu, 
Kai jinai veršis iš krantų, 
Ir pasinersi į gelmes 
Didingas, šaltas, neramias.

Atbrizgę keteros bangų .
Stikliniuos rėmuos už langų 
Dainuoja vėjai pabroliai — 
Visur jiems atviri keliai.

Ir tos giesmės jų amžinos
Nieks paslapties nesužinos.
Tik, rodos, ryžtas kas naktis 
Nutraukt geležines grandis.

Dienos užgesę atspindžiai...
Liūliuoja vandens išdidžiai...
Mėnulį sulankstytą ir žvaigždes 
Daug kartų, lig aušros, krantan išmes.

Tada tave stipriai apglobs 
Sparnai pašėlusios jėgos, — 
Ir neš į tolumas bekraštines, 
Grandis sutraukę plienines.

NUŠLUOSTYSIU TAVO ASARAS
Aš kreipiausi į savo ange 

lūs, prašydama jų kad savo 
dideliame džiaug-me nepamirš 
tų manęs, esančios dideliuose 
skausmuose Mano Angelas, 
kilnus ir garbingas, tuoj pasi 
rodė man. Jis pasilenkė prie 
mano lovos ir sakė man: «Nė 
si viena Aš saugau tave die 
ną naktį, suskaitau tavo ato
dūsius, nušluostau ašaras ir 
tavo maldas nešu prie Dievo 
Sosto. Mano brolis iš Gabrie 
lio būrio irgi yra visada su 
tavimi ir teikia reikalingų j ė 
gų, kad galėtum pakelti dide 
lį artėjantį aitrumą».

Aš tada pamačiau savo Ar 
kangelą dėvintį žalią stulą ir 
žaliais spindinčiais brangak
meniais išpuoštą vainiką Kai 
pastebėjau, kad mano angelas 
yra apsirengęs tamsiai žaliais 
drabužiais, labai nuliūdau. Ta 
da prabilo į mane Angelas, 
ramindamas: «Tu nori mylėti 

Jėzų; bet vien per skausmą 
gali išmokti mylėti Dievą vi 
sa savo širdimi, — tad būk 
drąsi».

Aš siuntinėju mieląjį ir išti 
kimąjį Angelą pas savo dva
sinius vaikus, kad juos pas
veikintų Jėzaus vardu. Aš dau 
giau nebematau savo Arkan- 
gelo, bet mano Angelas Sar
gas yra visada prie manęs. 
Jis atrodo toks malonus ir 
romus Jis dar dėvi žalius 
drabužius ir savo rankoje tu 
ri kentėjimų gėlę. Kaip vaka 
ro mano skausmai paaštrėjo, 
jis paėmė mane į savo ran 
kas ir padėjn mano galvą ant 
savo krūtinės. Pajutau didelį 
palengvinimą ir karštis suma 
žėjo tą pačią akimirka.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Sunkiai suprantama, kaip 
galėjo atsitikti, kad ^ão Pau
lo mieste, kur yra didžiausia 
lietuvių kolonija visoje Pietų 
Amerikoje, negalėjo ilgiau iš 
silaikyti lietuvių kalbos klasė 
gimnazijoje.

Nejau lietuviai ir lietuvių 
vaikai nenori mokytis gimto
sios protėvių kalbos?!!

ėš turiu pas save dvi trijų 
metų mergytes, savo tarnai
čių dukreles. Viena iš jų vi
sai juoda, kita smarkiai juod 
bruvė. Aš jas abidvi mokinu 
lietuviškai kalbėti, tiek kiek 
aš moku, nesu mokytoja. Visą 
laiką su jomis kalbu tik lietu 
viškai Viską ką reikia joms 
paliepti ar jų paprašyti sakau 
lietuviškai ir džiaugiuos gir 
dėdama, kad jos taip pat gra 
žiai lietuviškai atsako.

O lietuviai >ão Paulyje ne 
nori lankyti lietuvių kalbos 
klasę Gaila, labai gaila.

Su pagarba 
Albina V'&seliauskaitė

Belo Horizonte

ATEITININKŲ IDEOLOGIN'AI 
KURSAI

Praėjusį šeštadienį buvo Vi 
la Anastazijoje. Kalbėjo Irena 
Jurgelevičiūtė ir Joana Sat- 
kūnaitė. Po pranešimų vyko 
diskusijos, gaila, klausytojų 
susirinko maža.

— Choro repeticijos praėju 
sį sekmadienį dėl rinkimų ne 
įvyko. Ateinantį sekmadienį 
repeticijos bus.

JUOKAI
NEPRAŠYTAS SVEČIAS

Olandų šeima, gyvenanti 
Cape provincijoje. Pietinėje 
Afrikoje, pabudo nakties me 
tu. Su išgaščiu pamatė virtuvė 
je dramblį, kuris sudorojo 
penki* kepaliukus duonos, 6 
svarus cukraus, 10 svarų mil 
tų ir pusę maišo bulvių.

Dramblys buvo pabėgęs iš 
keliaujančio cirko

PERSUNKI PAREIGA

Kelių matuotojas pasakoja 
ka miečiui:

%
— Ar jums žinoma, jog nau 

jo geležinkelio linija eis tie
siai per jūsų daržinę?

— Gali sau eiti, bet nema
nykite. jog aš atidarysiu ir 
uždarysiu daržinės duris kiek 
vienam pravažiuojančiam trau 
kiniui — įspėjo kaimietis.

PER ANKSTI 
TAIP SAKYTI

Duktė: — Mamyte, sakai aš 
turiu tekėti už jo. bet aš gi 
jo nemyliu, nekenčiu ir nenp 
riu savo akyse matyti

Motina: — Tylėk, neišma
nėle ! Visa tai galėsi pasakyti, 
kai ištekėsi ..
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Skaitykite «Músu Lietuva»
TAUTI EulAII

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

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

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

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai
Raštinė:

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

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Antrą:
Parque das Nações 10 vai.

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

vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

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

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698, Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PRANAS & CIA. LTDA

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

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

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - §.o - sala 904 — Bone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: «.CABIUNA»

/ Rio d© Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

«bbb stbSSSwts»

BB

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

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

I RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA *
jMnDBmn onaniHn «»• a _ ~ _ s

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus», 
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 SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

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

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

VIEW1" ’AI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

1Í2MÁCJ CAKKillEKI mii
Lindoya vanduo yrr je^ai 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

SÃO PAULO

MiinniniiinHi »
»Si si. e ei tti: m nu itn m: m mitarnu mmr mi tfimu amu cmuah a n «t imu nu inmu iii n nu an m «a nu nu a «t=?

J ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I
! IRMÃOS BAUŽYS |

Raglatraėo na Cl UI Cl aob o n.» 551 5

= Pęa. S. José Campos, 8 5/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
: , Telefone 63-6005 I
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
j Cfmtrat na Junta Comercial 
c Pis'^at. na Junta Comercial 
j Beritąs Fiscais 
į Escritas Co m e r ciais

= HORÁRIO das

Contratos de Inração | 
Cartas de Fiança f
Requerimentos |
Balanços í
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e =
Seguros de acidentes *

s 
às 19 horas. í

Caixa Postai 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

ji u w r loję LAURO
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokę jimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaine
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LIETUVOS NACIONALINE 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 371 — SAO PAULO

IR VĖL SKAMBĖS LIETUV1ŠK _ ______
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.

— Lietuvių imigracijai Bra 
zilijon ateinančiais metais su 
eina 35 metai. Ši sukaktis or 
ganizacijų atstovų susirinki
me buvo numatyta minėti atei 
nančiais metais rugpiūčio m. 
13, 14 ir 15 d. Minėjimo pro
grama jau ruošiama, kuri bus 
neužilgo svarstoma organiza
cijų atstovų posėdyje ir po 
to paskelbta spaudoje.

— Vytautas Klimavičius iš 
Tautų Parko su brazilu drau
gu Dorvei Dotto pasiryžo dvi 
račiais pasiekti New Yorką, 
Šiaurės Amerikoje. Jie jau iš 
keliavo. Visą laiką vyks sau
sumos keliu, tik per Amazo
nę juos perkels laiveliu. Pe
reitą savaitę jie buvojau Babi 
joje. Jų kelionę aprašinėja 
Brazilijos laikraščiai. Vytau
tas, apsisistojimo bei nakvy- 
nės'vietovėse, ypač guberna 
tūrose, reklamuojasi kaipo lie 
tuvis. Pakelėse juos pasitin
ka ir palydi smalsuolių mi
nios bei laikraščių reporte
riai. Jei kelionė gerai seksis, 
jie tikisi per Naujus Metus 
pasiekti Šiaurės Ameriką.

— Š.m, rugsėjo mėn. 21 d. 
18 vai. Ibirapueros parke įvy
ko Tarptautinės Moderninio 
Meno Parodos atidarymas. 
Aukščiau suminėtai parodai 
atidaryti specialiai tam tiks 
lui iš Rio de Janeiro, atvyko 
Respublikos Prezidentas Dr 
Juscelino Kubischek Be to, 
į atidarymo iškilmes buvo pa 
kviesti: São Paulo Estado Gu 
bernatorius Prof. Carlos Al
berto A de Carvalho Pinto, 
£ão Paulo Miesto Prefeitas 
Dr. Adhemar de Barros, Ka 
riškos ir Civilinės vietos vai 
džios Atstovai bei Sâo Paulo 
Konsulų Korpusas, jų tarpe 
ir Lietuvos Konsulas A. Poli 
šaitis su Ponia.

MŪSŲ POPIEČIŲ ŠVENTĖ

«Mūsų Popiečių» radijo me
tinių ir uždavinių sprendėjų 
atžyrnėjimo bei rėmėjų pager 
bimo proga, ruošiama Vila Be 
los mokyklos patalpose šven
tė, kuri įvyks šių metų spa
lio mėn. 11 d. 15 vai. 33 min. 
Po oficialiosios dalies seks 
meniškoji programa. Be to, 
bus loterija su pilnais bilie
tais ir kitos pramogos, o taip 
pat bus galima užkąsti ir lie
tuviškos giros išsigerti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Vilų Lietuviams.
Šį sekmadienį (11. dieną spa 

lio) Parque das Nações 10 vai. 
São Gonçalo 17 vai. ir Utingo 
je 19 vai. 30 min..

Ateinantį sekmadienį (18 
spalio Moinho Velho 11 vai. 
ir Lapoję 16 vai..

AGUA RASA šį mėnesį lie
tuviškų pamaldų nebus.

— Šį šeštadienį, 18 vai. Vi 
la Zelinoje sumainys žiedus, 
sukurs šeimos židinį Aldonia 
Lunskytė su Jonu Niciporciu 
ku.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
koncerte, šį šeštadienį, be cho 
ro meninėje programoje, da
lyvauja: K. Ambrozevičius. V. 
Laurinaitis H. Ehlers ir akor 
deonu gros. Ir Adomavičiūtė. 
Lietuviška visuomenė ruošia
si gausiai koncerte dalyvauti.

— Rugsėjo m. 30 d. mirė 
Mykolas Maleckas, 58 m. am 
žiaus, kilęs iš Žiežmarių. Nu 
liūdime paliko žmoną Sofiją, 
dukterį ir tris sūnus.

— Spaliaus mėn. 2 d. mirė 
Stasys Juzėnas, 54 m. amžiaus, 
kilęs iš Utenos Nuliūdime pa 
liko žmoną Anelę, dukteris: 
Oną, Veroniką, Eugeniją.

— Spaliaus m. 1 d. Sto An 
drė mirė Ona Daraškevičie- 
nė,' 75 m amžiaus, kilusi iš 
Jezno. Nuliūdime paliko sū
nus: Steponą ir Juozą.

— Rio de Janeire, šį sek
madienį, 11 vai. lenkų bažny 
čioje, rua Marques Abrantes 
215, Botafogo, misijonierius 
kun. J. Bružikas prądės lietu 
viams misijas, kurios baigsis 
18 d. spaliaus 16 vai. šv. mi 
šiomis.

— Laiškai: I. Kutkienei, J. 
Černiauskui, J. Juzėnui, A. 
Lazdauskui, Pr. Zagorsklener, 
J. Jurkonienei, E. Lukoševi- 
čiūtei, J. Klišiui, Vi. Štiliui, J. 
Mackevičiui, A. Antanaitytei, 
St. Jurgelevičiui, Aid. Ksigie 
nei, Al Grabauskui.

— Kan. J Kardauskas šią 
savaitę grįžo iš atostogų, ku 
rias praleido Š. Amerikoje pas 
savo gimines ir draugus.

Gruodžio mėn. grįš kan. Z. 
Ignatavičius Rio de Janeiro 
kunigų seminarijos profeso
rius.

PAIEŠKOMI
1. Čepauskas Pranas, sūnus 

Antano,
2. Kilikauskatė Johana, gim.

1928 m. duktė Jono,
3 Kemežis Vincas, gimęs 

1899 m.,
4. Karnauskas Simonas, sū

nus Simono, gim. 1924 m ,
5 Miškinis Albertas, gimęs 

1914-8-17 sūnus Jono,
6. Orentas Juozas, gim. 1925 

2-8 sūnus Jono,
7. Pabrjesza Johann, gim. 

1929-6-20.
8. Peldžiūs Jonas, g. 1910 m.,
9. Paškauskas Bronius-Leo

nas, gim. 1925 9 20.
10. Seizow Irena, g. 1925 m.,
11. Šakalis Alfonsas, gim. 

1920-8 19.
12. Tarwidaité- Mikulskienė, 

gim. 1911 m.
13 Trečiokienė Alma, 40 m. 

amžiaus,
14. Trofimov Vassili, gimęs

1926- 4-8, sūnus Jono,
15. Urbas Liudvikas, gimęs 

1922 m sūnus Alfonso,
16. Usevičius Kazys, sūnus 

Prano,
17. Vagneris Alfonsas, gimęs

1927- 12 23,
18. Tamošiūnienė Lidia, gim.

1918 19 m duktė Nikalojaus,
19. Urbas Kazimieras, gim.

1892 m. sūnus Tado ir Marijos,
20. ctremkus Berta,
21 Šatinskaja Domicėlė Oleč 

navičiutė, gim 1918 m. Kaune,
22 Šimkus Pranas, gim. 19C6-

10 5 Užgiriuose, sūnus Petro,
23. Schwarzer Herta- Petkutė 

gim. Klaipėdoje,
24 bedetski Georg,
25. Šapais Lieschen-Skam- 

braks nuo Pagėgių,
26. Tidmonienė Liucija-Juo 

deikytė, gim. Kartenoje,
27 Trakis Johann, gimęs 

1898 5-4,
28 Tursas Ana-Liutiks, gim. 

1912-13 Gardžiuose,
29. Tčesnaitis Josef ir Vik

toria, „
30. Trakies Juozas, g. 1910 m,

CARLOS
■neges m 'umiiiihi i «i 11 ii

RESTO RAMAS
S U Š O K I A I S

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu latviu aplinkuma
J

Muzika europietiška ir moderniška

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 .vai. ryto

31. Ušpelke Anton, gimęs 
1917-1-17, Kraulėdiškiuose,
32. Vaiveris Simas, gimęs 

1915-11-15,
33. Walat Magdalena, gimus 

1885 m. Vilkaviškyje,
34. Vaičys Jonas, gim. 1915 

m. Taline,
35. Vaišvyla Stasys ir Elenė,
36. Zibulskienė Sofia, gim. 

1918 m Zarasuose,
37. Ziniauskas, Jurgis, Hen

rikas ir Praras,
38. Žilis Stepas, gim. 1916-17 

m. sūnus Antano.
39. Žemaitis Aleksandras, g. 

1922 m. Rupeikiuose,
40 Čepkauskas Pranas, sū

nus Antano.
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUÂNIA 
R. Dom José de Barros, 168 

Cx. Postal, 7249, São Paulo
— Brasil —

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

Paieškoma Patarnautoja
\ x ■

LIETUVE lengviems namų darbams. Atlyginimas: 4 000 
kruz., išlaikymas ir atskiras kambarys. Kreiptis į ponią 

Danutę - tel. 61 41-59.

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. $P. Mro 1.484

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

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

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

Jvanos 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.

«MÚSU LIETU/Ą» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

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

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

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

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

Tėvą J. Bružiką prie S. 
Gonçalo 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.

Vincai Po viloj T)ūbe Už
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 _ nAT1T~ R. Abauna, 36S. PAULO
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

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

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.

Rua Augusta, 026 * Tel. 36-5862 ♦ S. Paulo
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