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PLAČIAME PASAULYJE
Kada susirinks didieji?

Paskutiniu metu pasaulio 
spauda vėl pradėjo spėlioti, 
kada turėtų susitikti valstybių 
(Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos ir Rusijos) viršūnės. Ne 
visų kraštų tos viršūnės bus 
vienodos. Pavyzdžiui Ameri
ką ir Prancūziją atstovaus 
prezidentai. Eisenhower ir De 
Gaulle; gi Angliją ministeris 
pirmininkas M. Millan, nes An 
glijos karalius tik karaliauja, 
bet neveda politikos. Rusiją 
turėtų atstovauti prezidentas 
Vorošilovas. Apie jį galima 
pasakyti tą patį, ką ir apie 
Anglijos karalių - jis tik pre
zidentauja, bet ne valdo. Vi
sa vykdomoji valdžia yra ko
munistų partijos generalinio 
sekretoriaus ir ministério pir 
mininko Nikitos Kruščiovo 
rankose. Jis, ne Vorošilovas,

Rusai prašo ne
Rusų komunistinė’ spauda’ 

tarp kitų skaityto jų laiškų, tai 
pino vieną, kur skaitytojas ra 
šo, kad jau jam įgriso skai
tyti žinias apie raketas į mė 
nulį. Būt geriau, kad vietoj 
raketų gamintų batų, kurių 
žmonėms trūksta. Jis turįs 
vienus batus, pirktus prieš ket 
verius metus. Ir tai jie nėra 
rusiški, bet iš Vakarų gauti.

Šie ir kiti faktai rodo, kad

Svarstys Tibeto klausima
Jungtinių Tautų Organizaci 

ja nutarė įnešti dienotvarkėn 
Tibeto klausimą. Kaip jau ži 
narna Tibetas buvo užpultas

— Iš Rytprūsių, kurie da
bar daugumoje priklauso Len 
kijai. yra išvaryta dvylika 
milijonų vokiečių.

— Valstybių viršūnių konfe 
rencijoje vienas jautriųjų klau 
Simų bus Vokietijos rytinių 
sienų nustaiymas. Dabartiinis 
rubežius, Oderio-Neisės lini
ja. sulig Pottsdamo sutartimi, 
tebegalioja ligi tokios sutar
ties pasirašymo. Milijonai iš
tremtų vokiečių nori grįžti į 
savo gimtines.

— Nors Lenkija yra žemės 
ūkio kraštas, tačiau maisto 
produktų trūksta.

— Rusijos ministeris pirmi 
ninkas Kruščiovas tik į na
mus grįžęs atsako į Amerikos 
žurnalistų klausimus Vienas 
jų. kodėl Rusija, jei nesikiša 
į kitų kraštų vidaus reikalus, 
užpuolė ginklu Vengriją Kruš 
čiovas atsako, kaip ir kiek
vienas komunistas atsakytų. 
Anot jo Vengrijoje sukilo na 
cionalistai reakcionieriai, ku 
riė norėjo «liaudies vyriausy 
bę» nuversti Ir ta proletariš 
ka vyriausybė pasikvietė rau 
donąją armiją nacionalistus 
sutvarkyti.

kaip iš tiesų būt turėję būti, 
būt turėjęs Amerikon važiuoti.

Susirinkimo laikas dar ne
nustatytas. Prieš «viršūnių» 
susitikimą, spėjama, kad mi
nėtų kraštų užsienio ministe
rial susitiks programai aptar
ti.

Vakarų Vokietijos ministe
ris pirmininkas Konrad Ade
nauer svetimšalių žurnalis
tams suruoštoje vakarienėje 
pareiškė, kad pirm negu susi 
tiks «viršūnės». Vakarų vals
tybių atsakingi vyrai turės 
susirinkti ir plačiai aptarti 
kaip Vakarų valstybių atsto
vai turės šnekėtis ir ko rei
kalauti iš Kruščiovo. Taigi 
dar prieš šią konferenciją yra 
visa eilė paruošiamųjų darbų 
atlikti. Tikslus konfèrencüos 
laikas dar sunku nustatyti

fogieciu, bet bai j

Rusija viską sukiša< apsigin
klavimui. o gyvenimui rr ka 
lingu reikmenų neturi t ida 
gaminti.

Kruščiovo politika ir yra 
kaip nors palikti esamą pa
dėtį žinoma pasiliekant su pa 
vergtais kraštais, sulėtinti ap 
siginklavimo tempą, kad kaip 
nors būt galima patenkinti gy 
ventojų reikalavimus.

ir okupuotas komunistinės Ki 
nijos kariuomenės. Prieš šio 
klausimo svarstymą pasisakė 
Rusijos atstovas.

— Anglijoje spaliaus m. 8 
d. parlamento rinkimus laimė 
jo konservatorių partija. Dau 
guma balsuotojų už konservą 
torius pasisakė del jų sekmin 
gos ekonominės politikos.Dar 
biečiai rinkiminės propagan
dos metu žadėjo didžiąsias 
įmones suvalstybinti.

Argentinoje peronistai 
nenurimsta

Perono įtaka, ypač darbo 
masėse, dar vis yra didelė. 
Daugely atvejų peronistams 
talkina komunistai.

Peronistai dabar vėl prade 
jo reikalauti, kad vyriausybė 
atiouotų šeimai diktatoriaus 
Perono žmonos palaikus, ku
riuos jie norį krikščioniškai 
palaidoti Taip pat eucharis
tinio kongreso metu, kuris 
baigėsi praėjusį sekmadienį, 
speciali delegacija kreipėsi į 
Vatikano nuncijų prašydami 
paaiškinimo, ar Peronas dar 
tebėra ekskomunikuotas, t-ai 
yra atskirtas nuo Katalikų 
Bažnyčios Kaip žinome Šven 
tasis Sostas Peroną ekskomu 
nikavo už katalikų Argenti
noje persekiojimą. Beabejo, 
visus šituos reikalavimus ke
lia politiniais sumetinkds. Vy

Atominė energija pritaikoma medicinai. Jos pagalba su
randamas smegenyse išaugęs skaudulys. Pirmas bandymas 
Buvo padarytas Messachuseiis General Hospital ligoninėje.

(USiS)

Liet. Kat. Bendruomenės Choro 
koncertas

Koncerto parengimas, ypač 
norint duoti naują programą, 
pareikalauja nemaža laiko. 
Už tat gerai paruošti, su įdo
mia programa, koncertai yra 
retokas svečias.

Praėjusį šeštadienį Bendruo 
menės choro koncertas šiais 
metais buvo antras. Už tat jo 
programa buvo pasigėrėtina. 
Choras išpildė J. Karoso, V. 
Klovos, A. Budriūno, B. Bu- 
driūno, E. Balsio, J. Naujalio, 
B. Dvariono, J. Brahmso, Schu 

riausybė daug rūpesčio turi 
su peronistais Kariuomenė 
yra taikos patikrintoja ir vy 
riausybės ramstis.

— Venezuelos sostinėje pas 
kutiniu metu vyksta atenta
tai, įvairiuose priemiesčiuose 
bombų sprogdinimas Yra areš 
tų.

Kuboje kontra revoliucionieriai 
nenurimsta

Kubos ateitis neaiški. Neži 
nia kaip ilgai Fidel Castro iš 
silaikys vyriausybėje. Kontra 
revoliucinis judėjimas yra di 
delis. Laikas nuo laiko sugau 
na ginklų bei vaistų Kubon 
kontrabandą. Kubos padangė 
je skraido nežinia kokios kil 
mės lėktuvai. Nuolat skleidžia 
mi gandai apie staigų kontra 
revoliucionierių sukilimą. Ku 
bos gyventojai netikrume ir 
baimėje gyvena.

— Šį mėnesį bus apšviestas 
Panamos kanalas. Laivams ir 
nakties metu nebus pavojaus 
kanalu plaukti. __ _

berto, O. L. Fernandez, Adre 
lino Vieira kūrinius, kurių 
tarpe buvo Budriūno, O Ne
mune, Gyvent, kuriuos paten 
kinamai išpildyti gali tik sti
presni chorai.

Jau pat pradžioje, dainuo
jant V. Klovos sveikinimą, bu 
vo matyti, kad choras yra 
lankstus, atydžiai seka maes 
tro F. Girdausko dirigavimą, 
balsų sąskambis darnus, bar 
moningas, gerai interpretuo
ja. Tas pats tempas buvo iš
laikytas visos programos me
tu

Programa buvo įvairi, dai
nos įvairaus charakterio bei 
stiliaus.

Paįvairinimui buvo ir solo 
numerių, kuriuos atliko jau 
pažįstami solistai, kaip H. Eh 
lers, Kazimieras Ambrozevi- 
čius. Jiems auditorija, ypač 
K Ambrozevičiui už jautrias 
lietuviškas dainas, gausiai 
plojo.

Didelio pasisekimo turėjo 
Ir Adomavičiūtė, kuri artis
tiškai pagrojo Van Suppė Ca 
vaiaria ligeira. Auditorijai rei 
kalaujant kartojo.

Mergaičių choras nuo taikin 
gai sudainavo Brasil ir Schu 
berto Kelionėn.

Choras sudainavo 13 dainų. 
Ypatingai auditoriją sužavėjo 
B. Dvariono Tėvynė Tai kas 
priklausė iš chorvedžio ir cho 
ro pusės buvo atlikta kruops 
čiai ir sąžiningai. Tačiau lie 
tuviškos visuomenės buvo la 
bai maža. Net nebuvo matyti 
tų, kuriems choras laikas nuo 
laiko talkina jų parengimuo
se. Kažkur dingo nemaža da 
lis ir mūsų visuomenės, «gr-ie 
tinėlės», retkarčiais gana pa 
triotiškai nukalbantieji dide

BRAZILIJOJE
Brazilijos skolos siekia vie 

ną bilijoną šešis šimtus mili
jonų dolerių.

— Doleris šią savaitę paki 
lo ligi 175 kruzeirų. Dolerio 
kainos sumažėjimo sunku 
laukti.

— Už įvežamas bet kokias 
prekes ar reikmenis Brazili
jos muitinėse reikia muito 150 
procentų daikto vertės. Už 
automobilį naują ar seną tas 
pats muitas. Ligi 1600 kilo
gramų sunkumo automobilį 
muito reikia mokėti septynis 
šimtus tūkstančių kruzeirų. 
Bendras prekių įvežimas iš 
užsienio labai sumažėjęs.

— Brazilijoje šiomis dieno
mis, ypač didesniuose mies
tuos©, trūksta mėsos. Išveži
mas užsienin nėra sustabdy
tas. Šiomis dienomis turės pa 
aiškėti arba bus leista laisva 
mėsos kaina, arba skerdyklos 
bus valdžios perimtos. Pasku 
tinis žodis tarti respublikos 
prezidentui priklauso.

— Karo ministeris marša-* , 
las Teizeira Lott. irgi kandi
datas į prezidentus, yra pa
lankus prekybinių santykių su 
Rusija atnaujinimui. Diploma 
tinių ne.

lių projektų autoriai... «Prisi
taikymo» dvasia prie «realių 
gyvenimo aplinkybių» yra sti 
presnė už lietutuvišką veiki
mą, kultūrą.

Gal būt kiti laukė į namus 
pakvietimų atnešant. Bet toki 
turėtų atsiminta, kad prade
dant chorvedžiu ir baigiant 
jauniausiu choristu, visi nuo 
ryto ligi vakaro dirba, ir prie 
visa to dar turi repeticijas 
lankyti, ir tos garbės laukia 
už kelis desėtkus ar šimtiųę 
kruzeirų. Ir tai jau laiko di
dele auka ir nuopelnu lietu
vi škam reikalui. Ką galėtų pa 
manyti ir pasakyti lietuvis iš 
tremtas Sibire, arba Tėvynė
je pasilikęs, dirbąs rezisten
cijoje? Jis niekaip negalėtų 
suprasti kodėl taip greit jo 
brolio širdyje gęsta tėvynės 
meilės ugnis.

O ką bekalbėti apie jauną 
ją kartą, jei taip yra sū se
nąja. Reikalas tamsesnis da
rosi, jei atsiminsime nesenai 
tilpusį šiame laikraštyje pra
nešimą, kad gimnazijoje sus
tabdomos lietuviškos pamo
kos, nes mokiniai nenori mo 
kytis... Todėl visuomeniniame 
veikime neprivalome remti® 
išpūstais skaičiais, desėtkais 
tūkstančių, uet širmu b, Kurie 
lig šiol nešė lietuvybės išlai
kymo naštą ir ją toliau tempia.

Chorvedžiui ir čhoristams 
linkime ir toliau puoselėti lie 
tuviškos dainos meną, jos gro 
žį ir žavingumą atskleidžiant 

,ne tik saviesiems, bet ir ki
tataučiams. Tai bus didelis 
Lietuvos vardo ir kultūros iš
garsinimo darbas atliktas.
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«Ar Maskva sutiks atitraukti 
savo kariuomene iš Pabaltijo'?»

«Uusi Suomi» (Helsinki), žy 
mus suomių dienraštis, ryšium 
su Chruščiovo nusiginklavimo 
planais Jungtinėse Tautose 
įsidėjo gana įdomų komenta
rą: «Kokios yra garantijos, 
kad kuris nors kraštas nepai 
sant savo įsipareigojimų neį
sirengtų slaptus ginklų san
dėlius? Ar Sovietų Sąjungos 
vadovai tikrai tiki, kad Kini
ją sutiks savo kariuomenę ati 
traukti iš Tibeto, arba Pran
cūzija iš Algerijos? O ar pa
ti Sovietų Sąjunga sutinka ru 
siškus dalinius atitraukti iš 
Pabaltijo ir iš Mongolijos? 
Netikrumas pasireikštų tol, 
kol nėra suorganizuotos tarp
tautinės policijos pajėgos, ku 
rių veiksmingumas nebūtų 
kliudomas jokių veto iš stam 
biųjų valstybių pusės. Bet kaip 
tik Sovietų Sąjunga priešina 
si tokių tarptautinių policijos 
dalinių įkurdinimui».

M i n. St. Lozoraičio raštas 
Jungt. Tautų Gen. sekretoriui

«Basler Nachrichten», žino
mas šveicarų laikraštis, išti
sai atspausdino min St. Lozo 
raičio raštą Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui Ham 
marksjoeld ryšium su Chruš
čiovo vizitu Amerikoje. Raš
te išryškinamas Lietuvos pa
vergimas ir protestuojama 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri 
kraštą vis dar tebelaiko oku 
pacijoje. Raštas baigiamas: 
«Akivaizdoje fakto, kad joks 
sovietų pavergto krašto ats
tovas netui’i galimumo pasi
reikšti Jungtinėse Tautose, 
būčiau aš Jums labai dėkin
gas, jei šį mano raštą perteik 
tut Jungtinių Tautų nariams»

Lietuvių žmoniškumo 
liudytojas.

«Muefilheimer Zeitung» (Mu 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

ehlheim/Ruhr) rugsėjo 12 d. 
(be to ir kiti vokiečių laikraš 
čiai) plačiai aprašinėjo nuo
tykius vokiečio Konrad Klask 
kuris karui pasibaigus liko 
Latvijoje, paskiau pateko Lie 
tuvon ir per 12 metų, lietuvių 
žmoniškumo dėka, slapstėsi 
ir išgyveno nepaliestas tol, 
ko] susidarė galimumas «re
patrijuoti» į Vokietiją. Lietu
voje jį priglaudė našlė su vai 
kais, kuri jam visaip padėjo. 
Padėjo jam ir kiti lietuviai. 
Kai prasidėjo oficialioji vo
kiečių perkeldinimo akcija, 
legaliai galėjo išvykti ir Klas 
kas. Vakarų Vokietijoje jo jau 
laukė giminės.

«Kas nepripažįsta teritorinės 
padėties, yra karo kiršintojai»

«Neues Deutschland» kBer- 
lin) kom. SĖD organas, rug
sėjo 1ó d. nesidangstydamas 
išdėstė sovietinio tipo komu
nistų pažiūrą į teritorinius Eu 
ropos klausimus. Girdi, kas 
nori taikos, turi be rezervų 
pripažinti dabartinę ter torinę 
padėtį.

«Antrojo karo gale įvykę 
teritoriniai pertvarkymai yra 
14-o‘s metų faktai Kas juos 
ginčija, yra karo kiršintojai». 
Tai tikras Maskvos pažiūrų 
ruporas.

Karaliaučiaus žymėjimas 
žemėlapiuose

«Politika» (Belgradas) kriti 
kavo vokiečius, kad jie Za
grebo tarpt, mugėje dalino 
brošiūrą su Vokietijos žemė
lapiu. kuriame Karaliaučius 
pažymėtas kaip Vokietijos 
miestas Panašiai vokiečių 
vietomis esą pažymėta ir eilė 
lenkų valdomų miestų Jugos 
lavų laikraščio nuomone, tai 
esą revanšistiniai reiškiniai

- Pagerbė Tumą Vaižgan
tą. kad ir ąu rezervu. Ryšium 
su Vaižganto 90 metų gimimo

J. Augustaitytė-Vaičiunienė 

iš lauku
Tu klausi, ką ašai parsinešu iš žalio lauko — 
Kur mėlynam danguj, kaip gulbės, debesėliai plauko, 
Kur tamsios girios, sidabrinės upės pievas juosia, 
Kur kvepianti žiedai nualpę saulės spinduliuose.

Ašai grįžau iš tolo veidu saulės glamonėtu, 
Su aromatais žydinčių čiobrelių, žalių mėtų; 
Glėby lelijos baltos ir raudonos kalnų tulpės, 
Kurios lašais raudono kraujo man į širdį siurbęs.

Parsinešiau sieloje žydrumą dangaus šilkinę 
Ir vasaros akordų kupiną krūtinę...
Užgesusius žaibus primyniau basa koja:
Tegu dienų žygius džiaugsmai aidėjanti žegnoja...

Dabar, kai peržengsi naujai tu mano rūmų slenkstį, 
Žaliems altoriams sužavėtas tyliai nusilenksi, 
Pakėlęs taurę žydinčiąją baltutėlio vyno, 
Giedosi nykias sutemas, kur saulėms patvino.

sukaktim Vilniaus radijas rug 
sėjo 20 d. davė gan palankų 
įvertinimą, nors ir su tam ti
krais rezervais Pažymėjo, 
kad Vaižgantas amžiaus pa
baigoje «nutolo nuo buržuazi 
nes Lietuvos gyvenimo».

<Nė mažiausio galimumo, kad 
Kkipêdcs kraštas grįžtų prie 

Vokietijos»

«Stuttgarter Nachrichten» 
(212nr.<, trumpai pranešda
mas apie vokiečių tautybės 
dalies klaipėdiečių sąskrydi 
Mannheime <'rugs 13 d), pa
citavo Mannheimo vyr. burr 
mistro Dr H. Resėhkės kai 
kuriuos pareiškimus tame sąs 
krydyje. Jis pareiškė, kad dėl 
«senosios klaipėdiečių tėvy
nės grįžimo prie Vokietijos» 
jis negalįs nieko pasakyti. 
Joks žmogus negalįs šiuo me 
tu tuo klausimu pasakyti ko
kio nors drąsinančio žodžio, 
nes tam nesimatą net nė žy
mės kokių nors galimumų.

Daugumas Vakarų Vokieti
jos laikraščių apie Mannhei
mo sąskrydį nepaminėjo nė 
eilute. Net Wuerttemhergo Ea 
deno krašte tik retas laikraš 
tis tepaminėjo tą sąskrydį. Is 

torinės tiesos dėlei reikia pa 
žymėti, kad iš viso vokiečių 
viešoje opinijoje vadinama 
«Vertrebenenpolitik» (vokie
čių tremtinių politika) yra pa 
sidariusi gerokai nepopuliari.

— Lietuvos Valst. politinės 
ir mokslinės literatūros leidy 
kla Vilniuje išleido knygą 
«Klasė ir klasių kova», kurio 
je kritikuojamos «buržuazinės 
n; cionalistinės>pažiūros į kla 
siu kovą, be to nušviečiami 
kai kurie istoriniai reiškiniai 
Lie iv oje žinoma tendencin
ga partijiškai — Ta pati lei 
dykla netrukus išleisianti kny 
gą <Rasizmas ir eugenika bur 
žūt inėje Lietuvoje». Ruošia
ma aip pat visa eilė ateisti
niu leidinių.

— Spausdinama ir netrukus 
išeis «Tarybų Sąjungos komu 
nistų partijos istorija» lietu, 
vių kalba. 668 pusi leidinys 
išeisiąs 30.000 egz. tiražų Ma 
tyt skaičiuojama, kad ne kiek 
vienas Lietuvos partietis no
rės ta leidinį įsigyti, nes Lkp 
narių skaičius, kaip žinoma, 
siekia apie 50.000.

— Raketa į mėnulį sustipri 

no ateistinę propagandą. So' 
vietiniai poetai-rašytojai su
mobilizuoti šlovinti sėkmingą 
sovietinės raketos iššovimą į 
mėnulį ir Sovietų Sąjungos 
triumfą. Ypač ateistinė propa 
ganda Lietuvoje pasigavo too 
argumentu ir skelbia, kad so 
vietinės raketos esančios «ga 
lingesnės, negu išgalvoti die 
vai».

— Mokslus išėję specialis
tai turės grįžti į įmones ir 
kolchozus. Vilniaus radijas 
rugsėjo 20 d paskelbė Sovie 
tų Sąjungos ministerių tary
bos nutarimą, kad greta esan 
čios aukštųjų, vidurinių ir spe 
cialiųjų mokyklų komplekta
vimo tvarkos įvedama dar to 
kia tvarka, kad Įmonės, sov- 
chozai ir kolchozai siųs moks 
leivius ir studentus į aukštą
sias mokyklas ir technikumus 
ir mokės jiems stipendijas, 
bet baigę aukštąją mokyklą 
ar technikumą specialistai tu 
rėš grįžti į savo įmonę, sov- 
chozą ar kolchozą.

— Įvedė benzino talonus, 
bet ne visur juos «pripažįsta». 
Vilniaus «Tiesoje» skundžia
masi, kad įvedus naują tvar 
ką benzinui pardavinėti pasi 
rodę įvairių nenormalumų. 
Benzino talonus esą galima 
panaudoti tik sostinėje ir kai 
kuriuose stambesniuose mies 
tuose, o kitur jie «nepripažįs 
tami» ir reikalaujama už ben 
žiną mokėti grynais.

— Nenoriai naudoja maši
nas. Vilniaus radijas rugsėjo 
17 d «Valandėlėje žemės ūkio 
darbuotejams» nusiskundžia, 
kad kai kurie kolchozininkai 
labai nenoriai naudoja maši
nas bulvėms kasti.

— Pirmosios precizinės te
kinimo, frezavimo, skrodimo 
staklės baigtos gaminti Kau
no precizinių staklių garny 
kloję rugsėjo mėnesio antro
je pusėje Iki metų pabaigos 
būsią išleista keliolika tokių 
naujų staklių.

— Norėdami išsaugoti lau
kinių paukščių skaičių, Pane
vėžio medžiotojų draugijos na 
riai nutarė antis ir kitus paukš 
čius medžioti tik sekmadie
niais. Kas medžioja darbadi© 
niais, turi sumokėti draugijai 
100 rublių baudą už paukštį.

ĮTEMPTOS rungtynės PRIEŠ
BRAZILIJOS MEISTERI

Dramatiškoje kovoje brazilai laimi paskutinėje minutėje. 
Ilgą laiką rungtynėse pirmauja lietuviai ir tris minutęs 
prieš galą veda 65 62. Brazdui teisėjui pašalinus iš 

aikštės Varną dėl nežinomų priežasčių, lietuviai praranda 
pirmavimą. Galutinė pasekmė - 71 66 Braz. meisterio naudai.

DR. REMIGIJUS GAŠKA, 
mūsų specialus korespondentas P. Amerikoje

Niekad mūsų vyrai nesitik© 
jo, kad šios kelionės metu 
jiems teks žaisti prieš Brazi
lijos’ meisterį, šalies, kuri šiuo 
metu yra pasaulio krepšinio 
meisteris. Taip! Rugpiūčio 3 
d. São Paulyje, Pacaembū 
stadijone prieš S.E Palmeiras 
klubą aikštėn išbėga baltai 
uniformuoti lietuviai šioms 
svarbioms rungtynėms. Atsto 
vaudami Š. Amerikos lietuvių 
rinktinę, jie stojo kovon ir, 
žaisdami lygiaverčiai brazi
lams, vos nepateikė didelio 
siurprizo. Ir jei ne šališki bra 
žilo teisėjo sprendimai ir la
bai abejotino pagrindo turin
tis Varno pašalėnimas iš aikš 
tės, mūsų reprezentantai būtų 

tai įvykdę. Būdami pranašes 
ni metimuose, mūsiškiai ilgą 
laiką vedė ir, tik likus pusaa 
tros minutės žaisti, brazilai 
perėmė vadovavimą į savo 
rankas

Pirmas kėlinys praeina lie
tuvių pranašumo ženkle Ypač 
tas pastebima metimuose. Pui 
kioje formoje žaidžiantis Skais 
giris veda lietuvių ataką ke
lios puikios kombinacijos ir 
mūsų vyrai veda 6 0, U-6 
Šis skirtumas išsilaiko ilgą 
laiką Kiekvienas lietuvių 
krepšys palydimas šūkiais 
«Lituanos, Lituanos» Brazilų 
publika dar karštesnė Jų šū 
kiai praneša lietuviškuosius 
Nuo pirmos minutės įtemptas 

žaidimas virsta įkaitusia kova. 
Kėlinys baigiamas 30 28, ve
dant lietuviams.

Ar pajėgs lietuviai išlaikyti 
pirmavimą? — klausia nevie 
nas žiūrovas pertraukos me
tu. Nejaugi supasuos Brazil! 
jos meisteris? Antrame kėliny 
je mūsiškiai laikosi stipriai. 
Rezultatas 3 5, 4 taškai vis 
lietuvių naudai. Išrodo laimė 
jimas saugus. Bet štai brazi
las teisėjas ima «gelbėti» sa 
vo tautiečius Kiekvienas mū 
siškių pajudėjimas švilpiamas 
bauda arba žingsniais Bet ir 
to negana! Lietuviai vis veda. 
Trims minutėms likus rezul
tatas 65-62. Tada brazilas tei 
sėjas padaro gandrastišką 
sprendimą — diskvalifikuoja 
Varną Už ką? — niekam ne
aišku. Begrįžtam atgal prie 
brazilų krepšio, vienas Pal
meiras žaidėjas pavirsta. Ša 
lia bėgęs Varnas yra apkalti 
namas nesportiškumu ir disk 
valifikuojamas. Nė vienam ste 
bėjusiam šias rungtynes nea 
trodė, jog ši situacija to rei 
kalautų Blogiausiu atveju tai 
buvo paprasta bauda dviems 
žaidėjams bebėgant susidūrus. 
Šis brazilų teisėjo sprendimas 

labai paveikė lietuvių koman 
dos moralę Išėjus Varnui, 
nebebuvo to žaidimo, kuris 
reikalingas pirmavimo išlaiky 
m ui Kiti brazilų taiklūs šū
viai ir rezultatas išlyginamas. 
Laikrodis rodo dar pusantros 
minutės Brazilai meta baudą 
ir veda Iki kėlinio galo dar 
pakelia rezultatą ir laimi 
71-66

Vertinant rungtynes, galime 
tvirtinti, jog jos buvo aukšto 
lygio, ką pripažino vietos 
spauda ir radijas Brazilų žai 
dime matėsi daug spartos ir 
puikus kondicinis paruošimas. 
Buvo jaučiama stipri trenerio 
ranka ir susižaidimas. Nors 
nelabai augšti, bet turį puikų 
šuolį ir ne paprastą greitį, 
jie sudarė mūsiškiams nema 
žai keblumų dengime. Jų ko 
mauda pilnai verta Brazilijos 
meisterio vardo. Kalbant apie 
lietuvius galime pasidžiaugti 
jų geru žaidimu ir faktu, kad 
jie taip ryžtingai galėjo pasi 
priešinti Brazilijos meisteriui 
ir vadovauti žaidimui pirmą
sias 37 minutes. Tą pripažino 
ir radijo transliuotojas, per
duodamas rungtynių eigą. Į 
rungtynių pabaigą pasirodė 

vėl didžiausias jų priešas — 
ūpas. Jam kritus, krito ir ko 
mandos žaidimas. Tikrai yra 
gaila kad totis keistas teisė
jo sprendimas atsiliepė į galu 
tinį rungtynių rezultatą. Bebū 
nant Urugvajuje, mus perspė 
jo urugvajiečiai, kad brazilų 
teisėję! pritaiko taisykles 
kiekvienam žaidimui savo 
nuožiūra. O šitą savotišką tai 
syklių interpretav. lietuviai 
tikrai išgyveno ant savo kai
lio.

Rungtynes prieš Brazilijos 
meisterį Palmeiras žaidė ir 
taškų įmetė: Skaisgiris — 20, 
Šimkus — 18, Varnas — 13, 
Valaitis — 8, Germanas — 7, 
Kamarauskas, Dirvonis, Švel 
nys.

SU KREPŠININKAIS...

Atvykus mūsų komandai į 
São Paulo, visų laukė didžiu 
lė minia lietuvių, vietos spau 
dos ir televizijos reporteriai. 
Tą vakarą sutikimo cerimoni 
jos buvo septynis kartus per 
duotos televizijos programo
je... Viešėdami São Paulo, mū 
sų krepšininkų atstovai aplan 
k ė aukštus dvasiškijos ir vai
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- Sutrumpintos darbo die
nos įvedimas Lietuvoje pra
dėtas jau prieš kurį laiką. 7 
valandų darbo diena įvesta 
jau eilėje chemijos, cemento 
pramonės, gelžbetonių dirbi
nių bei konstrukcijų gamybos 
įmonėse. Vykstą pasiruošimai 
sutrumpintą darbo dieną įves 
ti mašinų ir prietaisų gamy
bos įmonėse. Kaip pranešė 
Liaudies ūkio t-arybos darbo 
ir darbo užmokesčio skyriaus 
viršininkas Vilniaus radijo ben 
dradarbiui, šiuo metu 2c % 
Liaud. ūkio tarybos žinioje 
esančių įmonių pervesta į su 
trumpintą darbo dieną. Jos 
apima 27% visų dirbančiųjų. 
Pagal Sovietų Sąjungos minis 
terių tarybos, visasąjunginės 
kp ck ir profesinių sąjungų 
centro nutarimą iki 1960 me
tų trečiojo ar ketvirtojo ket
virčio sutrumpinta darbo die
na būsianti įvesta visiems liau 
dies ūkio darbininkams ir tar 
nautojams. (Pravartu pastebė 
ti, kad sutrumpintos darbo die 
nos įvedimas siejamas su dar 
bo našumo kėlimu. Kitaip ta
riant, darbininkai per 7 valan 
das privalo mažiausia tiek 
pat atlikti kiek anksčiau per 
8 valandas).

— Eismo saugumo dekada 
Lietuvoje buvo vykdoma nuo 
rugsėjo 20-30 d.d. Dekados 
tikslas sumažinti auto avari 
jų ir nuo jų nukentėjusių žmo 
nių skaičių. Aukšč. Tarybos 
prezidiumas rugsėjo 16 d. iš
leido nutarimą, kuriuo paaš
trintos bausmės už nusikals
tamas eismo nelaimes. Numa 
tytos bausmės iki 15 metų lais 
vės atėmimo (jeiavarija įvyks 
ta dėl auto mašinos vairuoto 
jo piktybinio pobūdžio nusi
kaltimo su sunkiomis pasek
mėmis). Net pareigūnai, pri
žiūrintieji auto susisiekimą, 
už nebudrumą gali būti bau
džiami iki 5 metų.

— Lietuvių styginis kvar
tetas tarptautiniame konkur
se. Lietuvos Valstybinės fi
lharmonijos styginis kvarte
tas visasąjunginėje atrankoje 
įgavo teisę dalyvauti Buda
pešte tarptautiniame styginių 
kvartetų konkurse ryšium su 
kompozitoriaus J. Haydeno 

’ 180 metų sukaktim ir rugsėjo 
18 d. išvyko į Budapeštą. Prieš 
išvykdamas kvartetas davė 
koncertą Vilniuje, o pakelyje 
koncertavo ir Maskvoje (mat 
į Budapeštą vyko — per Mas 
kvąl).

— Laukinis šuo - karvės 
melžėjas. Vilniaus radijas rug 
sėjo 19 d. pranešė apie tokį 
nuotykį Naujamiesčio medžio

džios pareigūnus. Audiencijos 
buvo pas Jo Eminenciją São 
Paulo kardinolą Dom Carlos 
Carmello Vasconcelos Motta, 
São Paulo burmistrą dr. Adhe 
mar de Barros ir JAV konsu 
lą. Ypač maloniai mus priėmė 
São Paulo kardinolas ir virš 
pusvalandžio šnekučiavosi 
Lietuvos, sporto ir mūsų ke
lionės reikalais. Audiencijos 
pabaigoje suteikė palaimini
mą ir palinkėjo sėkmės mūsų 
dygyje • Pasitaikusią laisvą 
dieną mūsų vyrai išnaudojo 
aplankydami žymų kurortą 
Santos ir pasimaudydami sū
riame Atlanto vandenyne. Ek 
skursiją suorganizavo ir jai 
vadovavo kun P. Ragažins- 
kas

Bendras laimėtų pralaimėtų 
rungtynių santykis šios kelio
nės metu yra: 13 laimėjimų. 
4 pralaimėjimai, neskaitant 
rungtynių prieš Brazilijos 
meisteri.

Viso lošta 17 žaidimų.
Port of Spain, Trinid das 
Rugpiūčio 6 d. 

klės laukuose: Laukų prižiū
rėtojas (buvo paduota i r j o 
pavardė) pastebėjęs kaip prie 
pririštų lauke karvių artinosi 
šuo ir, apsižvalgęs, pribėgęs 
prie vienos karvės ir ėmęs 
ją žįsti. Atsigėręs karvės pie 
no šuo vėl nudūlinęs į mišką.

— «Salomėja Neris», plau
kiojanti žvejybos bazė, grįžo 
į Klaipėdą neseniai iš Šiau
rės Atlanto, kur visą mėnesį 
aptarnavo 40 Klaipėdos trale
rių iš jų priėmė 23 000 stati
nių silkių.

— Tarprespublikinis biblio
tekininkų pasitarimas įvyko 
Kaune, dalyvaujant Pabaltijo, 
Gudijos ir Rusijos biblioteki
ninkų atstovams Pasitarimas 
tęsės 5 dienas. Tarp kitko bu 
vo dėstoma, kaip panaudoti 
bibliotekas «ideologinei» pro
pagandai.

— Lietuvos pramonės paro 
doje Kaune buvo pademons 
truobi naujieji magnetolai «Ne 
ringą», kurie nuo sekančių 
metų pradžios pakeistą «Dai
nos» aparatus ir būsią parda
vinėjami krautuvėse. Nauja
sis magnetofonas esąs gami 
namas masiškai. Pademons
truota ir elektroninė skaičia
vimo mašina, kuri taip pat 
jau gaminama Lietuvoje. Bu
vo rodomos Lietuvoje gami
namos metalo apdirbimo sta
klės, naujos dujų plytelės. Pa 
rodoje buvo atstovauto? irki 
tos gamybos šakos Tačiau 
lankytojai reiškė sav nepa
sitenkinimą, kad daUį Ris ga
minių rodoma tik p; "odoje, 
o krautuvėse jų gauti nega
lima, arba tik retai gaunama.

Primenant, 
kad antrą kartą S. Paulo lie
tuviu kolonijoj yra rengia

mas toks iškilmingas 
ir puikus

V a k a r a s 
Koncertas

.....

y Lapkričio 28 d.— 28 de Novembro 1
Graž ausioj mieste “Congregação I. Paulista“ salėje RUA ANTONIO CARLOS Nr. 653 (Es
quina da rua Consolação, vienas kvartalas nuo Av. Paulista). Visos per Consolação g-vę 
einančios “bondės“ ir omnibusai priveža beveik prie pat salės.

AUTOMOBILIAMS prie salės stovėjimas (estacionamento) leidžiamas 
VAKARAS — KONCERTAS įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO 

Vakarą rengia Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja “Gintaro“, metinių sukaktuvių proga. 
Nepaprastai įdomi programa, kurioje dalyvauja lietuvių meninės pajėgos, tautinių šokių 

ir muzikos grupės, o taip pat, specialiai pakviesti, radio ir televizijos artistai. Programą 
tvarko Alf. Žibąs.

Po programos įvyks “Gintaro“ talkininkių KONKUR
SAS ir joms dovanų įteikimo ceremonijos, bus filmuojamos 
televizijai ir kinematografijai.

Gros Ritmos Internacionais «Los Guarachos» orkestras.
Puikus bufetas. Šokiai iki 4 vai. ryto.
PAKVIETIMAI IR STALIUKAI GAUNAMI pas D-jos 

narius, “Gintaro“ talkininkes ir pas atskirus platintojus : 
“Gintaro“ redakcijoj, pas J Karpavičių Av. São João, 233, 
pas K. Meškauską rua Cincinato Pomponet, 204 2-as aukš. 
pas J. Zaperecką rua Tres Rios, 281. pas Joną Buragą 
(Parque das Nações), pas VI. Pupenį rua Oratorio, 1257 
(Mokoje) pas mok. St. Kubiliuną rua Camacan, 625 (Vila 
Anastacio), Vyto Bare Vila Zelinoje, pas Inž. A. Idiką rua 
Benjamin Constant, 101 São Caetano, pas J. Januškį rua'" 
Barão do Triunfo, 1214 Piraquara, ir pas J. Garšką rua 
Oratorio, 3097 Moksle. _____

Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės 
durų nebus galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.

—- Išbarė laikraštį, kad ne
sidomi kosmine raketa Vil
niaus «Tiesa» 2i7 hr. išbarė 
laikraščio «Sportas» redakci
ją, kad ji savo skiltyse apie 
sovietų kosminę raketą ir ato 
minto ledlaužio statybos uš 
baigimą parašė «vos keletą 
labai maža pasakančių eilu
čių, nustumtų į laikraščio kam 
pūtį» Partijos organas baigia 
savo kritiką tokiais žodžiais: 
«Keistas ir nesuprantamas y- 
ra «Sporto» redakcijos elge
sys. Argi gali laikraštis nuty
lėti įvykius, kuriais gyvena 
visa žmonija?»

— Uždraudė medžioti ku
rapkas Gamtos apsaugos ko
mitetas Ministerių tarybos pas 
kelbė, kad atsižvelgiant į me
džiotojų draugijų pageidavi
mus 1959 metų medžioklės se 
zone uždrausta kurapkas m>e 
džioti 47 se rajonuose, taigi 
daugiau negu pusėje visos 
Lietuvos ploto.

— Pradės pardavinėti pre
kes kreditan. Kaip rašo Vil
niaus «Tiesą» (215 nr.) neuž
ilgo Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Šiauliuose ir Panevėžy
je būsią atidarytos parduotu
vės. kurios darbininkams ir 
tarnautojams pardavinės kai 
kurias prekes kreditan įmo 
keti reiksią 25% o likusi su 
ma galės būti išmokama per 
6 12 mėnesių. Prekių sąraše 
radijo aparatai, fotoaparatai, 
dviračiai, motociklai, vilno
niai bei šilkiniai rūbai, laikro 
džiai, medžiokliniai šautuvai 
ir kt. (Kituose kraštuose toks 
pardavinėjimo būdas prakti 
kuojamas jau seniai, o ir Lie 
tuvoje nepriklausomybės lai
kais būdavo galima pirktis 

tokias prekes išsimokėtinai ir 
tam nebuvo reikalingos jokios 
specialios parduotuvės).

— «Tiesos» redaktorius Zi 
manas apie Ameriką. Jis su 
būriu sovietinių žurnalistų jau 
prieš Chruščiovo vizitą atvy
ko į Ameriką. «Tiesoje» jau 
tilpo pirmoji dalis jo įspūdžių 
Jie žinoma, tendencingi kaip 
ir kitų sovietinių žurnalistų 
pranešimai iš Amerikos Tarp 
kitko, Zimonas tvirtina, kad 
Amerikos spauda, be mažų 
išimčių, esanti kapitalistinių 
monopolijų žinioje ir dėl to 
sovietams nepalanki. Girdi, 
ji duodanti pasireikšti viso
kiems «karo kurstytojams».

— Kada Lietuvoje atsirado 
linai? Lietuvos Mokslų akade 
mijos Ekonomikos instituto 
darbuotojas savo disertacijoje 
aiškina, kad jau XIV šimtme
tyje Lietuvos linai būdavo iš 
vežami į Vakarus. XV - XVI 
šimtmečiuose valstiečiai li
nais ir sėmenimis mokėdavo 
duokles kunigaikščiams.

— Kai nėra prekių, nerei
kia ir krautuvės. Vievio raj 
Beižonyse kaimo parduotuvė 
dažnai neturėdavo muilo, drus 
kos, cigarečių ir kitų būtinų 
prekių Vieton parduotuvę ap 
rūpinus prekėmis, centras ją 
visai uždarė, kuo gyventojai 
labai nepatenkintu

— Kauno HES- jėgainė ant 
Nemuno duos pirmąją elektri 
nę srovę lapkričio mėnesį, 
kada pradės veikti pirmasis 
hidroagregatas. Netrukus po 
to bus sumontuotas antrasis 
agregatas.

— Vienodų pavardžių gau
sumas Lietuvoje Vilniaus «Tie 
sa» praneša, kad Lietuvoje 
esą suregistruota apie 6.500 
asmenų Kazlauskų pavarde. 
Stankevičių esą apie 4 300. 
Trumpiausią ir vienintelę pa 
vardę Lietuvoje turįs Klaipė
doje gyvenantis korėjietis 
Aleksandras Y.

— Likas paskirtas Aukšč. 
teismo pirmininku. Buv. tei
singumo ministeris Albinas 
Likas dabar eina Aukščiausio 
jo teismo ir to teismo prezi 
diumo pirmininko pareigas. 
Tai paskelbta Aukšč. tarybos 
prezidiumo įsaku rugsėjo 22 
d. (Teisingumo ministerija, 
kaip žinoma, prieš kurį laiką 
panaikinta).

— Ukmergėje statys fabri
ką 2.000 darbininkų. Tai bus 
kompresorių šaldytuvams ga 
mykla. 
—mcm——mea—aBrnrrmiryw—in rm ir....

PASAULIO GYVENTOJAI.

Paskelbtais, įvairių šalių de 
mografinių metraščių davi ' 
niais, gaunasi gana įdomios 
žinios apie nūdieną pasaulio 
žmonijos padėtį.

Pasirodo, kad daugiau pu 
sės pasaulio žmonių dabar gy 
vena Azijoje ir jei neįvyks 
kokių nors ypatingų netikėtu 
mu katastrofų, tai 2000 metais 
Azijos kontinente gyvens 60% 
visos žmonijos Tuo tarpų, Eu 
ropoję dabar tegyvena tik 14% 
žmonijos ir, jei gimimų skai
čius nepasikeis, tai 2000 me
tais Europoje tegalima bus 
priskait-yti tik 10%, nes Eu
ropos prieauglis šiandien yra 
mažiausias.

Bendrai, kas valandą pa
saulyje gimsta po 5.0 0, tai 
beveik po 85 žmones kas mi
nutę. Tuo būdu, per metus 
gimsta viso apie 45 milijonus, 
tai yra, tiek, kiek Prancūzi
joje dabar yra gyventojų.

Daugiausiai gimsta Afriko
je ir Pietų Amerikoje, o ma
žiausiai Europoje beieuropie 
čių kolonijose Afrikoje ir O- 
keaoijoje. Pasaulio gimimo vi 
durkis yra 34 promilės, tai 
yra, 3 dalys nuo tūkstančio, 
tuo tarpu, naujoje Guinėjos 
respuMkoje gimimai pakylo 
iki 60 promilį, o Prancūzijo
je krito iki 18,6 bei JAV ir 
Sovietų Sąjungoje iki 8,8.

Mirimo gi procentas ma
žėja; pasaulinis vidurkis, ku
rio tėra 20 promilių. Tačiau, 
Afrikoje ir Azijoje mirtingu
mas vis dėlto dar yra didelis. 
Guinėjoje, kur daugiausiai 
gimsta, taip pat ir mirtingu
mas yra aukštas, net 40 pro
milių .

Kas Mečia gyventojų tirš
tumą tai daugiau negu 500 
žmonių 1 kv. kilometre gyve 
narna Maltoje, Bernandų ir La 
Manche kanalo salose. Toliau 
seka: Olandija, Maricijaus sa 
la, Belgija ir Porto Riko, kur 
gyventojų yra daugiau, kaip 
250 viename kilometre. Re
čiausiai apgyventi kraštai y- 
ra: Ispanijos Sahara. Groen- 
landija, Prancūzijos Gujana ir 
Australija, kur 1 k v. kilome
tre gyvenąs vos vienas gyven 
tojas. Islandijoje ir Kanado
je po 2 žmones viename kv. 
kilometre, JAV 22, o visoje 
Europoje po 84.

Kai dėl skaičiaus gyvento
jų Šalimis, tai daugiausiai gy 
ventojų turi: Kinija 640 mili
jonų, Indija 400 mil., Sovietų 
Sąjunga 200 mil. ir JAV 170 
milijonų

Vedančiųjų amžiaus visa
me pasaulyje vidurkis yra: 
vyrų 27 metai, o moterų 24. 
Kai dėl skirybų. tai rekordas 
dar vis priklauso JAV, o ma
žiausiai persiskirimų: Š. Airi
joje, Portugalijoje ir Lotynų 
Amerikoje.
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrins jaunimui.

Redaguoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis.
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siiĮSti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Patarlės, Priežodžiai ir Posakiai
(Iš JONO MINGIRDO knygos)

Priežodžiai, patarlės, posa
kiai literatūroj skiriami prie 
smulkiosios tautosakos. Loty 
nų žodį «proverbium», anglų 
«proverb», vokiečių «sprich- 
wort> lietuvių kalboj dažniau

Alkanam duona terūpi. 
Džiaugėsi it žirgą duotas. 
Pritiko kaip šuniui lazda.

Patarlės turi dar ir pata- 
rimo ar pamokimo

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi.
Nebūk saldus — nuris, nebūk kartus— išspjaus. 
Kiekviena lazda turi du galu.

Posakiai — tai žmonių mėgs dus išsireiškimai, kurie, kar
iami, kuom nors būdingi, sklan tais, nė pilno sakinio nesudaro.

Nei j*atai, nei rogės. 
Pats muša, pats rėkia.
Toks paritus,

Smulkioji tautosaka — se
na literatūros rūšis. Hindosta 
niečiai, persai, arabai, asirai, 
babiloniečiai, žydai ir kitos

Abejingas — pusiau nelaimingas.
Abejonė — nekokia svajonė.
Abiejų rankų pirštai į save linkę.
Abu ant to pačio kurpalio tempti.
Adatos neieškok kluone.
Aiškint — neaiškint: kvailas nesupras, išmintingas 

[nutylės.
Akimis ir dangų pasieksi, e pats savęs apžvelgt

[nepajėgsi.
Akiplėša per akis meluoja.
Akis užmerkus saulė nedingsta.
Akių pasiklausk — nosis parodys.
Akylas ir savo pakaušį mato.
Akys atsidaro, kai negerai pasidaro

AuKJINM IPaveikjilajt
------------------  PAULIUS

Mūsų didžiajame kambary 
tarp langų stovi veidrodis. Kai 
saulė leidžias, jame žaidžia 
spinduliai, nušviesdami baltai 
dengtą stalą su lauko žoly
nais, supamąją kėdę ir sienos 
paveikslus.

Tenai atbėgdavom iš kaitrių 
sodų ir daržų, kur lankstėm 
saulė grąžus, ir patys nusilenk 
davom langų šviesai. Sėdė
jom tylūs ir žiūrėjom, kaip 
nueina saulė, ir mes liekame 
su vakaru. Tada pamatėme 
veidrodyje neryškius miesto 
bokštus, medžius, auksinį dan 
gų. Tai paveikslas, kuris ka
bo prie durų! Didis nežino
mas miestas!

Vakarais kažkas traukė lū- 
kuriauti ir žiūrėti tai į veid
rodį, tai į paveikslą, kol visai 
sutems. Kartą taip besėdin 
čins rado mama Paglostė mū 
sų galvas ir šypsojos.

— Mama, kur šie bokštai? 

šiai atstoja žodis (pavadini
mas) «priežodis». Priežodžiai 
— tai trumpi, prasmingi liau 
dies posakiai, kuriais reiškia 
mas gyvenimo pastabumas ar 
patirtis.

tiesiogines ar perkeltas 
prasmes.

toks pastačius.

senosios tautos ją mėgo ir ji 
ten buvo paplitus Vienu iš 
senųjųjišlikusių žymių rinkinių 
laikomas hebrajų Talmudas.

JURKUS------------------

— paklausė vyresnysis brolis.
— Bokštai! — pasižiūrėjo 

motina į paveikslą.
— Kodėl jo dangus toks 

auksinis, amžinai šviečia ir 
kažkur traukia? — kalbėjo 
brolis.

— Ten turi būti gražu.
— Taip, vaikai, taip... — jos 

veide pasirodė lengvas šyps
nys. Pasitraukė prie mūsų su 
pamąją kėdę, atsisėdo ir su
žiuro į sodo medžius.

— TaiJeruzalė, — pradėjo 
pasakoti. — Ji toli toli nuo mū 
sų, ten. kur žiemą saulė teka, 
kur mirė Jėzus Kristus.

Prieš daugel metų į šį mies 
tą atvažiavo vienas dailinin
kas. Ar prancūzas, ar italas 
jis buvo, to niekas nežino. Pa 
sakoja, jis matęs vieną Jeru
zalės paveikslą ir panoręs 
pats būtinai ten nuvykti.

Jam patiko Šventoji Žemė 
ir įstojo vienuolynan. Troško

mirti prie Kristaus Grabo ir 
pasilaidoti Jokūbo kapuose ar 
kur nors Kedrono slėny Pie
šė šventus paveikslus, moki
nius ir Mokytoją, piligrimus. 
Turėdamas laiko, ant lentelių 
vaizdavo Jeruzalę.

Vieną kartą pradėjo šitą pa 
veikslą, kuris kabo mūsų di
džiajame kambaryje Per tiek 
metų jis gerai žinojo kiekvie 
ną krikščionišką ir musulmo
nišką šventyklą. O čia mato, 
kaip nedidelis smailus bokš
tas kyšo kažkur, ar prie Auk
sinių, ar Damasko, ar Žuvų 
vartų. Jis piešia, o saulė lei
džias.

Pabaigęs eina jieškoti bokš 
to, teirau’.is jo vardo Suran
da. Sėdi senas žmogus prie 
mūro ir sako:

— Neik, neik, bičiuli, artyn 
jei nori ramiai gyventi.

Dailininkas pagalvojo, gal 
bokštas grius, gal kuo užkeik 
tas Bet jis — vienuolis, ko 
bijoti! Priėjo arčiau, palietė 
sienas.

— Pabučiuok akmenis, iš 
kurių jis sukrautas Jie šventi!

Vienuolis pabučiavo — ne
gi maža Jeruzalėje šventų 
vietų.

— Gali jau eiti, sako senis, 
-- suprasi, ką reiškia tas bokš 
tas. i'

— Bet aš noriu žinoti jo 
vardą, — paklausė dailinin
kas.

— Vardą! — Senis galvą lin 
gavo. — Visaip jį vadina, bet 
niekas tiksliai nežino. Tik aš 
vienas išskaičiau akmenyse 
ženklus. Niekas tų raidžių ne 
ras, nes aš ištryniau Jis il
gesio bokštas. Jį pastatė 
žydai grįžę iš Babilono ne
laisvės. Pasiekę šventosios že 
mės sienas, rinko laukuose 
akmenis, bučiuodami, ašarom

Lietuvių tautosaka žėri per 
lais, spindi deimančiukais.

Juozas Tumas-Naizgantas

KUR GI TU PLAUKI, BAITAS DEBESĖLI, 
ŽYDRO3E MĖLYNĖS ČAIŽOMAS ČIURLIU? 
AK, KAIP GERA TAU'. VIRPULIUOJA MĖLIS 
IR NEVARŽO NIEKAS LAISVĖS IR KELIU-.

AK YRA TEMAI-TOLY3E PRANYKUS“ 
NEMATYTO GROŽIO KENČIANTI ŠALIS.. 

GINTARO PLAUKAI, C LIKIMAS NYKUS 
į^JSlR AKIU MĖLYNE^ ŠIRDGĖLA GILI. 

^.TU NUPLAUK TENAI, BALTAS DEBESĖLI, 

VISO MANO SKAUSMO IR PASIILGIMO 
KRlKŠTOLINIU AŠARŲ LAŠUS PABERK.

IR NBPLAU5KJ 3A1 LIŪDESĮ. NUO GYMIO 
IR. PAGUOSKI 3A., BALTAS DEBESĖLI/. 

AG PRAEIS TOS AUDROS,MYLIMA, 
NEVERK

laistydami nešė į Jeruzalę, 
kad su lūrytų bokštą Ir pas
tatė [r; ’ė vardą, kad jis nuo 
latos š ūktų Izraelį namo, 
kad kfjų ilgesį žmonėm. Ir 
kas pamatė jį ar paveiksle, 
ar čia, tas jo negalėjo užmirš 
ti. Kas pabučiavo, tas nerado 
ramybės.

Parskubėjo namo vienuolis 
ir visa papasakojo savo vyrės 
nybei. Suėjo daug mokytų vy 
rų. tyrinėjo bokštą, jieškojo 
raidžių, bet nieko nerado.

Vienuolis pasikabino pa
veikslą savo kambarėlyir gal 
vojo. koks laimingas, sužino
jęs paslaptį. Bet, prieš eida 
mas gulti, pažvelgė į savo 
darbą, į tą patį, kurį čia ma 
tome, ir išvydo šviesiame dan 
guje Ilgesio bokštą. Prisimi 
nė, kad tai tas pats, kurį su
tiko paveiksle, prieš atvažiuo 
damas į Jeruzalę Pradėjo il
gėtis namų Nors buvo ilgai 
gyvenęs aname mieste ir pa 
daręs apžadus — niekada ne 
sitraukti nuo Kristaus Grabo, 
jis metė vienuolyną, draugus 
ir iškeliavo pėsčias, pasiėmęs 
šventosios žemės saują.

Nerimo ir kiti vienuoliai ir 
miesto žmonės, kurie buvo ai 
plaukę iš svetur ir sužinoję 
bokšto vardą. Visi išvažiavo. 
Nežinia, ar pats vienuolynas, 
ar valdžia nugriovė aną bokš 
tą, kad ateivių daugiau negąs 
dintų. Jokiuose raštuoseneuž 
tinkama jo istorijos. Jeruza
lėje užmiršo ir vietą, kur jis 
stovėjo.

Vienuolynas atrado šį pa
veikslą brolio dailininko kam 
baryje ir padovanoję miesto 
pirkliui Paveikslas ėjo iš 
rankų į rankas, nes ir pirkę 
jai. gavę jį, tuoj metė visa ir 
grįžo į savo tėvynę. Galų ga
le jis pateko pas vietinį pir
klį Patyręs paveikslo istori
ją, panoro jį išsiųsti iš mies
to, kad niekam neprimintų II 
gesio bokšto.

Tuo laiku Jeruzalėn atvyko 
vienas rusas. Prieš keletą me

ATEITININKŲ SUSIRIN
KIMAS

Įvyks šį sekmadienį po 9 
vai. šv. Mišių Susirinkime rei 
kia aptarti visą eilę svarbių 
organizacinių reikalų, todėl 
visi nariai prašomi į susirin
kimą atvykti.

IŠVYKA I ZOOLOGIJOS SODĄ

Šį sekmadienį po pietų atei 
tininkai rengia išvyką į zoolo 
gijos sodą. Smulkesnės iofor 
macijos bus suteiktos susirin 
kime.

— JULIJA ŠIMONYTĖ ir AU 
DPA ANTANAITYTĖ šį šešta 
dienį lėktuvu išskrenda ilges 
niam laikui į Šiaurės Ameri
ką. Abi išvykstančios ankš
čiau buvo aktyvios ateitinin
kės, giedojo chore ir dalyva
vo jaunimo programose. Se- 
niejilotynai sakydavo, kad kas . 
į svetimą kraštą nuplaukia, 
dangaus skliautą, bet ne sa
vo sielą pakeičia. Linkime iš
vykstančioms nepamiršti savo 
ateitininkiškų įsipareigojimų 
ir naujoj žemėj stoti į ateiti- 
ninkišką darbą.

— EKSKURSIJAI AMERI
KĄ. Sekančiais metais į Čika 
goję vykstantį ateitininkų kon 
gresą ruošiama didesnė eks
kursija iš São Paulo. Tikima
si gauti kelionės papiginimas. 
Norintieji kartu su ekskursi
ja vykti gali kreiptis į Dėdę 
Juozą.

— Į São Paulį pareina 72 
«Ateities» prenumeratai, tai di 
džiausiąs skaičius iš visų už- • 
sienyje leidžiamų lietuviškų 
laikraščių. Tačiau dar yrake 
lėtas skaitytojų, kurie dar ne 
atsilygino už šių metų prenu
meratą, prašoma nedelsiant 
tai padaryti. Sumokėti galima 
Dėdei Juozui ar ateitininkų 
kasininkui Eduardui Norkui.

Priežodžiai tai trumpi saki 
niai ilgos praeities, išspausti 
iš skaudžios patirties.

Cervantes

fru jis buvo iškeliavęs į sveti 
mas šalis Jis užėjo į tą krau 
tuvę kur buvo šis paveikslas. 
Pirklys jam padovanojo jį ir 
papasakojo visą ligšiolinę is
toriją

Rusas išvažiavo į Aleksan
driją ir ten norėjo pastoviau 
įsikurti, beb kur tau! Visos is 
torijos nemeluoja! Nors nebu 
vo matęs nei Ilgesio bokšto, 
nei lankęs jo vietos, tačiau 
kiekvieną vakarą, pažvelgus 
į paveikslą, prisiminė tėvynę, 
miestą, kur gimė ir augo.

(B. D.)

Žinovas patarlių išvengia 
daug klaidų.

'Yoruba
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TAUTI EulAI I

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 metamš'tik Cr.S 200,00.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, m® 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laiko 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 pasiunčiamo naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

«TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEK M A D I E,N I Al S

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 pasveiki 

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

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

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

H Pastaba: Taisome radijo aparatus, - ®
|Įi Darbas garantuotas,
n H

J ESCRITÓRIO CONTÁBIL <<V. ZELINA» I
— _

í 1RMAOS BAUŽYS !
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R«g!»trado n® ®1 R1 Cl aob o n.* 551

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo 
Telefona 63-6OO5

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comer ciais
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Contratos de Inraçãe 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas. £

Skaitykite «Músii Lietuva»

pusi. 6MUSŲ LIETUVA

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

& ČIA. LTDA 
Madeiras em gerai

| SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — i one: 52-0228 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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.

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

PRANAS

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

.15! SSS3S335S533 sssssssssss:

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

narvą MfcfcMWKM *i n> nu ananian .iiVMO^jnnaH avoB sssMBaBasBnocnnowí ‘3® oaownst nnur.'Kci'aK'SMSig fsjsiôhk n u si na sinHBEjaa neurB-MQ Bitsa acnsFi □ »h»»bbib® si«Krni^iflase»asHviv'»'ina«eN«acaKt:BQiQa3HDaaa&auviKis£i3K»wE8Bs-iH««asBBSBVHHnwatiaB£)«»MGHau8as:nun«j»iaataBOKuaiCKauD8iàsasstewt:aac:sauBaBBHQV«UDaiKaNBBMã&OEtt2«a5fiK8SK«ãS«4MSKW

VIEWT " VU ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

SKMA©J CAKB2TEKI m■t

Lindoya vanduo yri žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite L

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ii skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

riUVYKLOJE LAUK©
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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— Studentė Danutė Bortke 
vičiūtė, studijuojanti univer
sitete, New Yorke, už gerą 
mokslą, gavo iš universiteto 
stipendiją ligi baigs studijas.

— Spaliaus m. 11 d. Vila Be 
loję mirė Antanas Sadauskas 
63 m. amžiaus, kilęs iš Jonis 
kėlio parapijos. Nuliūdime pa 
liko žmoną Petronėlę, dukte
ris: Oną Strolienę, Antaniną 
Petrauskienę, žentus, anūkus. 
Palaidotas Camillopclio kapuo 
se. Septintos dienos mišios 
bus Vila Zelinoje, šį šeštadie 
nį, 17 d. spaliaus, 7,20 vai..

— Laiškai: Eug. Medvede
vai, M. Vinkšnaitienei, J. Bag 
džiui, M. Vitkūnienei, J. Mac 
kevičiui, W. Urbanavičiui, J. 
Rinkevičiui, M. Seiūnienei, VI. 
Šulini.

— Rio de Janeiro lietuviam 
šį sekmadienį baigiamos mi
sijos 16 vai. su šventomis mi 
šiomis lenką bažnyčioje, rua 
Marques de Abrantes, 215.

— Amerikos lietuvis sporti 
ninkas J. Skaisgiris, vienas 
iš Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės dalyvis, kurie 
šiais metais lankėsi Pietų A- 
merikoje, žaidžiant prieš Ca
racas miesto, Venezuelos sos 
tinės rinktinę, savai koman
dai sumetė 33 taškus iš 80.

— Lietuviškas jaunimas su 
interesuotas sportu ar lietu
vių sporto klubo organizavi
mo reikalu, prašomas kreip
tis į kun. P. Ragažinską Vila 
Zelinoje.

I

— Jaunimas mėgstantis dai 
ną, kviečiamas stoti į Liet. 
Kat. Bendruomenės choro ei 
les Tėvai privalėtų jaunimui 
dažnai apie tai priminti. Pa
togiausia susitikti su choro 
vadovybe sekmadieniais po 
11 vai. mišių prie bažnyčias, 
arba repeticijų metu mokyklo 
je. Choro likimas yra visų lie 

tuvių rankose. Pageidautina, 
kad jaunimas atvyktų iš kitų 
apylinkių, nevienis V. Zelinos.

— Vyrų Brolijos susirinki
mas šaukiamas šį sekmadienį 
tuoj po sumos mokyklos pa
talpose.

— Lietuvių Kat. Moterų 
Draugijos susirinkimas šau
kiamas ketvirtą valandą po 
piet mokyklos patalpose. Vi
sos narės kviečiamos susirin 
kiman atvykti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Vilų Lietuviams.
Šį sekmadienį lietuviškos 

pamaldos Lapoję ir Senam 
Malūne.

Senam Malūne šv. Mišios 
bus aukojamės nž a. a. Petro 
Augulevičiaus vėlę.

SUSIRINKIMAS

Š. m. spalių mėn. 25 d. 16 
vai. (4 vai. p p) yra šaukia
mas visų buV: Lietuvos karių 
savanorių, šaulių, partizanų 
ir šiaip prijaučiančių lietuvių. 
Susirinkimas įvyks Vila Belo 
je, Lietuvių Sąjungos Brazili
joje patalpose.

Susirinkime bus svarstomi 
labai svarbūs reikalai, būtent: 
organizuotas dalyvavimas 35 
metų sukaktuvėse nuo pra
džios lietuvių emigracijos Bra 
zilijon, kariuomenės šv. minė 
jime ir kiti reikalai.

Visų buv. karių dalyvavi
mas yra būtinas.

Iniciatorių vardu
Kap. Juozas Čiuvinskas.

IŠVYKSTA AMERIKON

Šį šeštadienį, 17 vai, iš Con 
gonhas aerodromo išskrenda 
Amerikon Audra Antanaitytė 
ir Julija Šimonytė. Vyksta į 
ten studijų tikslu, nes Ameri
koje patekti į aukštąsias mo
kyklas yra lengviau ir priei

namesnės sąlygos negu Bra
zilijoje. Į Ameriką jau yra ke 
liolika lietuvaičių iš Braziū- 
jos nuvykusių. Jų tarpe sesu 
tės Šimonytės, gyvenančios 
New Yorke, pas kurias apsis
tos A. Antanaitytė ir J. Šimo
nytė.

Drąsieji ir patvarieji gyve 
nimo prasimuša. Reikia svei 
kinti, kad ir Brazilijos lietu 
vaitės drąsos ir ryžtingumo 
rodo. Audrai ir Julijai linki
me laimingos kelionės ir sek 
mės studijose. Taip pat linki 
me įsijungti į Amerikos lietu 
vių organizacinį gyvenimą, 
kaip kad yra įsijungusios pir 
miau.ten nuvykusios. Ameri
koje bus daugiau progos pa
siruošti pasirinktoje profesi
joje ir kultūriniame visuome 
niniame gyvenime.

Brazilijoje gimusiems nu
vykti Amerikon nėra jokių 
formalių kliūčių Brazilijai 
skirta kvota yra didelė ir ne 
išnaudota Bijoti vykti Ame
rikon nėra pagrindo. Juk 
prieš daug metų daug lietu
vių vyko Amerikon neturėda 
mi pažinčių ir nežinodami 
kaip ir kur pradės kurtis. Gi 
šiuo metu sąlygos yra kito
kios Jau vien platesnio pa
saulio pamatymas yra naudin 
gas.

— «Neue Zuercher Zeitung» 
rugsėjo 27 d. vedamajame ap 
žvelgia Chruščiovo kelionę į 
Ameriką ir įdomiai komenfcuo 
ja saugumo priemones, kurių 
buvo imtasi Chruščiovą Ame 
rikoje apsaugoti nuo kurių 
nors atentatų. Kaip žinia, 
Chruščiovas skundėsi, kad 
amerikiečių saugumo priemo 
nės neleidusios jam arčiau 
susitikti su eiliniais amerikie 
čiais. Laikraštis pastebi, kad 
visos saugumo priemonės bu 
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E/CCITCKIO COfNTABlį.

Irmãos Nasc .mento
RBS. C.R.C. SP. M j 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

vusios iš anksto aptartos su 
sovietų saugumiečiais, kurie 
jau prieš Chruščiovo atvyki
mą ilgai tarėsi su amerikie
čių saugumiečiais.

— Kai Chruščiovas prieš 
kurį laiką alsisakė vykti į 
Skandinaviją neva dėl skan 
dinavų «nedraugiškumo» nuo 
taikos, jis nutylėjęs faktą, pra 
neša «NZZ», kad sovietų Jsau 
gumiečiai reikalavę iš vienos 
Skandinavijos 'valtybės (rei
kia suprasti; Švedijos) suareš 
tuoti Chruščiovo vizito metu 
visus tuos Rytų Europos emi 
grantus (pabaltiečius, veng
rus), kurie planuoja demons
tracijas prieš Chruščiovą. Mas 
kvos reikalavimas, savaime 
aišku, buvo atmestas. Chruš
čiovas, atsisakydamas kelio*- 
nės į Skandinaviją, nutylėjo, 
kokių neįprastų priemonių jis 
buvo iš skandinavų reikala
vęs, pastebi šveicarų laikraš 
tis.
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— Kaip paminėti 35 metų 

lietuvių imigracijos, sukaktį? 
Jau yra gauta vienas kitas 
pasiūlymas - projektas. Pagei 
dautina, kad šiuo klausimu 
daugiau kas pasisakytų spau 
doje. Kaip ten bebūtų, tylo
mis pro šią sukakti negalima 
praeiti.

— Paulo Stanelis gazolino 
postą Vila J. Moreira parda
vė ir persikėlė gyventi Mo- 
kon.

— VILA ZELINOS LIETU.
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO B1BLIOTEK.

Dovanj
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 LIETUVĄ» 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 Áv. Li
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verdė,

Tėvą J. Bružiką 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.

I I

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

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

Danutę - tel. 61 41-59.

Vincai /Povilai
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PAULO R' Abauna> 36
5° andar - sala 11 Moinho Velho,

Fone 63-6273

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

ANTANO DAVILONIC
Manufatura de «Botões Estrela»

Rrua 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.

CARLOS

RESTORANAS

SU ŠOKIAIS 
' '■ i. .

■ »*■

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki broliu I a t v i aplinkuma
/

Muzika europietiška ir moderniška

Atidarytas nuo 1Ó iki 3 vai, ryto

i

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