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Netikėta Staigmena Is Vašingtono; JAV ats
tovu Rūmu Komisija Pasmerkė Chruščiovo
Veikla
Pavergtųjų Tautų darbuotojų veikla nelieka be pasėkų

Praėjus vos kelioms savai
tėms po Chruščiovo viešna
gės Amerikoje, JAV Atstovų
rūmų speciali komisija neamerikinei veiklai tirti nutarė
ir paskelbė raportą, kuriuo,
remiantis liudininkais ir do
kumentais, smerkiama Chruš
čiovo veikla Stalino laikais
nerusų kraštuose, ypač Ukrai
noje, 1930-1943 meta’s kada
bado ir masinio žudymo prie
monėmis buvo išnaikinta daug
Ukrainos gyventojų. Chruščio
vo veidui ir veiklai išryškin

ti tai būdingi įrodymai.
Ir šiuo ir kitais atvejais aiš
kiai pasirodė, kiek svarbi ir
prasminga yra lietuvių ir ki
tų pavergtųjų tautų darbuoto
jų aiškinamoji veikla. Nuola
tinė VLIKo. ALTo, LLK, PET,
PLB, Diplom. T-bos irktorgjų veikla atveria laisvajam
pasauliui akis ir skatina jį ap
siprasti su mintimi, kad be
Pabaltijo ir kitų pavergtųjų
tautų išlaisvinimo negali būti
jokios pastovios taikos Euro
poje.

Ruošiami Specialus Daliniai
Partizaniniam Karui
JUOSE YRA IR LIETUVIŲ

2. Savaitraštis «Vorwaerst» bėse. Tinkami vyrai tam tikro
(Bonn), remdamasis žurnalais mis sąlygomis gauna JAV pi
«US News & World Report», lietybę. Dalinių apmokymas
«Newsweek», «Stars and Stri labai kietas. Karo atveju jie
pes» ir kitais šaltiniais, š m. parašiutais nusileistų į priešo
40 numeryje plačiai aprašo užfrontę ir ten išvystytų par
amerikiečių kariuomenės spe tizaninę veiklą. (Kaipatmena
cialių dalinių, skirtų partiza me, pereitame kare ypač so
niniam karutį apmokymą. Tie vietai plačiai pasinaudojo par
daliniai pradėtų veikti tada, tizaniniais veikimo būdais,
jei kiltų trečiasis karas. Pe sprogdindami užfrontyje gele
reitas karas parodė, kad par žinkeiio linijas, traukinius, pas
tizaninis karas gali būti labai tatus ir t. t.). Moderniniame
kare partizaninė veikia, rei
reikšmingas.
kia manyti, bus dar intensy
Jau kuris laikas vienas toks vesnė.
specialus dalinys yra ir Ba
Nepaisant visų pastangų šie
varijoje. Gera dalis to dalinio kti nusiginklavimo ir taikos,
vyrų yra Rytų Europos tautų abi pusės, ir Rytai ir Vakarai
kilmės, jų tarpe yra ir lietu teberuošiasi karūi. Niekas ne
vių, latvių, estų. Vieno tokio nori būti kare užkluptas ne
dalinio vadas esąs Rytų Eu pasiruošęs. Nors atominių gin
ropos kilmės pulkininkas Mi k,!ų išradimas kariaujančioms
chael Paulick. Saugumo sume šalims ir visam pasauliui grę
timais kiekvienas vyras, prieš šia milžiniškais sunaikinimais,
. priimant į tą dalinį, esąs la visvien niekas netiki, kad ka
bai kruopščiai ištiriamas. A p rų jau nebus, ypač kai daž
mokymas vyksta ir Vokietijo nai girdimi valstybės vyrų
je ir Jungt. Amerikos Valsty grasinimai karu.

— (E) Maskvos «Izvestijų»
rugsėjo 13 dienos laidoje til
po to laikraščio bendradarbio
reportažas iš Lietuvos, kuria
me jis būdingai atvaizduoja
kai kuriuos Lietuvos gyveni
mo oruožus.
Girdi, nors jau daug Lietu
vos kolchozininkų yra perkel
ta iš viensėdijų į kolektyvi
nes gyvenvietes, vis dėlto
daug dešimčių tūkstančių kol
chozininkų tebegyveną vien
sėdijose. Viensėdijų sistemai
likviduoti reiksią dar daug
metų.

Kaimo klubai esą uždaryti.
Juose jaukumo nė per pėdą.
Mažai kas juose lankosi. Ateis
tinęs paskaitos vykstančios
tik pačiuose centruose ir to
kiuose parengimuose ws tie
patys asmens, kurie jau sa
vaime netiki. Į viensėdijas
lektoriai nevyksta. Visame ra
jone esanti tik viena bibliote
ka. Kovingų ateistų veikimo
pėdsakų nematyti nė centruo
se. . Iš 36C.000 kolchozininkų
tik 94.0fO yra prieinami radi
jo transliacijoms.

«IŠTUŠTĖJO GATVĖS...»

BRAZILIJA ATNAUJINS SAN
TYKIUS SU RUSIJA

«Izvestijos» reporteris labai
nepatenkintas Lietuvos gyven
tojų tikybiniais įpročiais. Pa
sitaikę jam būti Joniškyje šv.
Jokūbo dieną. Tą dieną į Jo
niškį suplūdę daugybė žmo
nių iš visos apylinkės
<Kai tik suskaflVoėjo bažny
čios varpai, ištuštėjo gatvės
ir visi ■ jauni ir seni - suėjo
1 bažnyčią pamaldoms».

Šiomis dienomis Brazilijos
vyriausybė pranešė kad su
Rusija atnaujina prekybinius
santykius Šiam reikalui yra
paskirta speciali komisija, ku
ri šio mėnesio pabaigoje, ar
kito pradžioje, vyks Mask
von pradėti tartis prekybos
reikalais.
Diplomatiniaisantykiai, bent
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šiuo metu, nebus atnaujinti.
Brazilija tikisi daug kavos
Rusijai parduoti. Tačiau ar iš
sipildys viltys? Rusijoje žmo
nės geria arbatą, bet ne ka
vą Be to, žmonės prie komu
nistinės santvarkos yra nus
kurę, neturės už ką kavos
pirkti.
Brazilai tikisi kavą į naftą
keisti.

— Sovietų Rusijos vyriau
sybė išvarė vieną aukštą Ame
rikos pasiuntinybės Maskvo
je pareigūną. Buvo šitaip.
Sargybai prie pasiuntinybės
ir kitiems panašiems reika
lams. yra prisiųstas tam ti
kras skaičius jūrininkų. Jų vir
šininkas Russel A. Langelle,
spaliaus m. 17 d:, vykdamas
į tarnybą išlipant iš autobu
so, staiga penkių vyri) buvo
sulaikytas, įmestas automobi
lin, buvo užkimšta burna ir
nuvežtas į vieną namą, kur
buvo iškrėstas, tardytas ir bu
vo jam siūloma sutikti prane
šinėti rusams Amerikos vals
tybės paslaptis Pasiūlymą at
metus buvo jam ir jo šeimai
grąsinama. Po to buvo paleis
tas"
Amerikos vyriausybė už tai
pareiškė protestą, kurį rusai
atmetė. Russell uaugęl’s ru
sų vyriausybės buvo papra
šytas apleisti kraštą. Atrodo,
kad šitaip ir bus baigtas in
cidentas.
— Šiomis dienomis Jungti
nių Tautų Organizacijos su
sirinkime buvo iškeltas Tibe
to klausimas Kaip žinome Ti
betas nesenai komunistinės
Kinijos okupuotas. Ten, kaip
visur, kur komunistai valdo,
yra vykdomas žiaurus tero
ras Gyventojai persekiojami,
tremiami, grūdami į koncen
tracijos stovyklas. Pirmas ši
uo klausimu kalbėjo Irlandijos atstovas Aiken, kuris pa
reiškė, kad Tibetas yra ats
kira tauta su savo istorija, kul
turą ir religija Būti kieno
nors vasalu praeityje, dar ne
reiškia juo būti visuomet. Ir
Jungtinių Tautų Organizaci
joje yra daug "tautų, kurios
irgi savo laiku buvo kitų pri
klausomybėje. Tylomis pro
vykdomus Tibeto persekioji
mus negalima praeiti, nes
Jungtinių Tautų Organizacija
galėtų susilaukti tokio pat
likimo kaip ir kadaise Tautų
Sąjunga.
Už Tibetą dar kalbėjo eilė
atstovų. Prieš pasisakė, kaip
ir buvo galima laukti, kitaip
jau kalbėti šitokiais klausi
mais negali Rusijos atstovas.
Jis sako, kad iškėlimas Tibe
to klausimo yra kišimasis j
Kinijos vidaus reikalus. Tais
pat žodžiais atsako kaip pri
menamos Pabaltijo Tautos,
girdi tai esąs kišimasis į Ru
sijos vidaus reikalus.
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— Amerikoje, geležies ir
plieno darbininkų streikas,
trukęs virš devyniasdešimts
dienų, būt buvęs tęsiamas ir
toliau. Bet krašte trūkstant
fabrikams plieno ir kitokios
medžiagos, valstybės preziden
tas. remdamasis krašto saugu
mo įstatymais, įsakė darbiniu
kams grįžti darban. Astuonias
dešimties dienų metu darbinio
kų ir darbdavių atstovai tar
sis dėl atlyginimo pakėlimo.
Jei nesusitartų, tuomet būt
šaukiami darbininkų sindikatų
susirinkimai ir patys darbiniu
kai turėtų spręsti; eiti iš nau
jo streikan, ar priimti siūlomą
atlyginimą.
Kaikurie geležies fabrikų
sindikatai, ypač Gary miesto
apylinkėje, Indianos valstijo
je, nutarė savanoriškai grįžti
darban ir tuo būdu baigti il
gai trukusį streiką.
— Nors Lenkija yra žemės
ūkio kraštas, tačiau iš ten
ateinančios žinios sako, kad
yra didelis maisto produktų
trūkumas. Paskutiniu metu
pragyvenimas pakilo dvidešimtms penkis procentus.
— Vakarų Vokietijos minis
teris pirmininkas Konrad Ade
nauer. mėn. 17 d. vyks į Lon
doną. Kelionės tikslas - rasti
bendrą kalbą pasaulinės poli
kos klausimais, kuriais šiuo
metu Londono ir Bonuos nu
sistatymai nesutampa. Dau
giausia tai liečia būsimą vir
šūuių susirinkimą ir jame
svarstytinų klausimų dieno
tvarkę ir sprendimo būdus.
IR BRAZILIJOJE PRASIDĖS
DIDELI STREIKAI

São Paulo miesto geležies
fabrikų, mekanikos bei elek
trinių reikmenų dirbtuvių dar
bininkai, jei jiems nebus pa
keltas atlyginimas ligi trečios
dienos lapkričio, pradės strei
ką
Atrodo kad lapkričio mėnesis bus streikų mėnesis, nes
ir kitų sričių darbininkai pra
šo pakėlimo atlyginimo, ku
rio negavę išeis streikan.
— Brazilija ne tik pupeles
iš Amerikos perka, bet ir mė
są iš Argentinos.

— Spėjama, kad sausio mė
nesį bus pakeltas vadinamas
salario minimo — atlyginimo
minimumas.

— Brazilijos Federalinio Vy
riausio Tribūnolo pirmininkas
ir nariai kritikuoja respubli
kos prezidentą už naujos sos
tinės skubų statymą, kuris vi
są kraštą įstūmė į ekonomi
nius sunkumus, taip pat ir
pastatų projektą. Pavyzdžiui
Vyriausiam Tribunolui skirtos
patalpos visai yra nepritaiky
— Didžiųjų viršūnių konfe tos prie jo paskirties. Tribu
rencija buvo pramatyta su nolo nariai nepatenkinti kad
šaukti pradžioje gruodžio prieš statant nebuvo atsiklaus
Šveicarijoje Bet šiam pasiū ta jų nuomonės.
Žemės ūkiui skirtos lėšos
lymui priešinasi Prancūzijos
prezidentas De Gaulle. Jis di taip pat sunaudotos naujos
di uju susitikimą nori nukelti sostinės statybai. Į ten nuėjo
j ateinančius metus. Jo šito ir įvairių institutų santaupos.
kį i nusistatymo priežastis: no
— Daug trukšmo sukėlė par
ri susitvarkyti pirma su Arlamente ir spaudoje Brazili
želija.
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jos vyriausybės pirkimas laivo-lėktuvnešio «Minas Gerais»
kuris atsieis apie 60 milijonų
doleriu. Girdi, Brazilija su nie
ku nekariaus, jai nereikia to
kių pabūklų. Gi prezidentas
pateisina. Tai buvęs buvusių
dviejų vyriausybių projektas.
Brazilija turi tarptautinius įsi
pareigojimus ginti Pietų At
lantą. Pirko Argentina, turi
pirkti ir Brazilija.

— Argentinos ekonomijos
ministeris Aivaro Alsogaray,
per radijo ir televiziją kalbė
damas į tautą pareiškė, kad
yra gauta iš Amerikos reika
linga paskola nustatytai val
džios programai ir ekonomi
niam pastovumui įgyvendinti.
JANIO QUADROS EIS
Į RINKIMUS
Rio de Janeire vyksta dide
Ii politiniai manevrai susil
pninti Janio Quadros kandida
turai. Kandidatas į preziden
tus maršalas sutiktų atsiimti
savo kandidatūrą, jei susitar
tų vieną kandidatą išstatyti,
kuriuo turėtų būti Baios gu
bernatorius J u ra c y Maga
lhães Jis dabartinei vyriausy
bei yra priimtinesnis negu
Janio Quadros, kuris įėjęs
prezidentūron visus laukan
išluotų Todėl kad to neatsi
tiktų. vyriausybę remiančios
partijos viską daro kad tik
Janio Quadros nebūtų išrink
tas. Bet Janio Quadros tiesiai
eina prie tikslo: savo kandi
datūros neatsiims ir eis į rin
kimus Gandai apie diktatūros
paskelbimą ir rinkimų sutruk
dymą, atrodo, neturi pagrindo.

— Spaliaus mėn. 16-17-lt, d.
Rio de Janeire, krikščionių
demokratų partijos kongrese
Janio Quadros kandidatūra į
prezidentus oficialiai patvir
tinta Į vice prezidentus iš
rinktas kandidatu Fernando
Ferrari. Maršalas Juarez Tavora irgi remia Janio Qua
dros kandidatūrą.

— Eina gandai, kad São
Pauly truks mėsos, jautienos,
kurios tik tris kartus per sa
vaitę bus mėsinėse.
— Nežiūrint mėsos trūku
mo, mėsa užsienin išvežama.
Šiomis dienomis dideli kie
kiai išvežti Italijon ir Vokie
tijon.
— Eina gandai, kad Kruščiov dar šiais metais norįs
aplankyti Prancūziją.

— Prancūzijos prezidentas
nori, kad viršūnių konferen
cija įvyktų neanksčiau atei
nančio pavasario. Jo nuomo
ne konferencijai reikia gerai
pasirengti.

— Kuboje dar vis neramu.
Virš Havanos skraidė nežino
mi lėktuvai išmėtydami pro
pagandinius lapelius prieš Fi
del Castro vyriausybę. Kariuo
menė į nežinomus lėktuvus
atidarė kulkosvaidžių ugnį.
Lėktuvai irgi atsišaudė.
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Vilnių Atidarius Užsienio Turistams,
Cia Lankėsi Pirmoji Svetimu Kraštu
Žurnalistu grupė
(Elta» Spalio pirmomis die
nomis Vilniuje lankėsi pirmo
ji užsienio spaudos atstovų
ekskursija po to, kai Maskva
nuėmė nuo Vilniaus draudi
mą užsieniečiams lankytis. Iki
šiol čia lankydavosi tik sate
litinių kraštų turistai ir žurna
listai. Ir šioje žurnalistų gru
pėje buvo spaudos atstovų iš
anapus geležinės uždangos,
bet buvo ir nekomunistinių
valstybių spaudos atstovų. Į
Vilnių buvo atvykę laikraščių
korespondentų iš Čekoslova
kijos, Jugoslavijos, Didž. Bri
tanijos, Kanados, Italijos, Al
banijos, Fed. Vokietijos («Fra
nkfurter Allgemeine» kores
pondentas Hermanas Poerz
gen), Lenkijos (jų tarpe len
kų radijo atstovas Mečislo
vas Savickis), Bulgarijos, Ko
rėjos, Olandijos.
Atvykusiuosius Vilniaus ge
ležinkelio stotyje pasitiko Lie
tuvos Žurnalistų sąjungos vai
dybos p-kas J. Karosas, Lie
tuvos draugystės ir kultūrinių
ryšių su užsienio šalimis drau
gijos p-kas P. Rotomskis, ir
kai kurių laikraščių redakci
jų atstovai.
Atvykimo dieną užsienio
žurnalistus pakvietė lankytis
Valstybiniame operos ir bale
to teatre, kur buvo statomas
J. Juzeliūno baletas <Ant ma
rių kranto». Kitomis dienomis
užsienio žurnalistai susipaži
nę su Vilniaus miesto archi
tektūriniais paminklais, apžiū
rėję «Elfos fabriką, lankėsi
Liaudies ūkio taryboje, Vil
niaus gelžbetoninių konstruk
cijų gamykloje, Lietuvos svei
katos apsaugos ministerijoje,
Vilniaus universitete ir kitur.
Žurnalistams buvę progos kai
bėtis ir su «atskirais miesto
gyventojais, darbininkais», bet
šiaip jau aišku, kad užsienie
čiams buvo rodoma tik tai,

kas jiems «galima» rodyti. Vi
sur eita grupėmis, visur ėjo
palydovai, o «angelai sargai»
buvo ne tik iš sovietinių pa
reigūnų tarpo, bet ir iš tarpo
kai kurių ekskursijos daly
vių, tikrų komunistų.
Spalio 2 d. užsienio žurna
listai buvo pakviesti į Vilniaus
«Tiesos» redakciją, ten susi
tiko su keletu Lietuvos žur
nalistų. Kokios informacijos
buvo teikiamos svečiams, ga
Įima sau ’įsivaizduoti jau vien
iš to fakto, kad į užsieniečių
paklausimus apakinėjo mask
vinis ruporas Lietuvoje, «Tie
sos» vyr. redaktorius G. Zi
manas, tas pats, kuris, nese
niai grįžęs iš Amerikos, tokį
kreivą ir tendencingą vaizdą
pateikė savo skaitytojams apie Amerikos gyvenimą. —
Žurnalistų grupė spalio 3 d.
iš Vilniaus išvyko į Rygą.

Dvi dienas prieš įvykstant
virš minėtoms rungtynėms,
lietuviai susitiko su buvusiu
Puerto Rico meisteriu — San
German komanda, šiuo metu
viešinčia Venecueloje. Porto
rikiečiai šių gastrolių metu
laimėjo visus susitikimus iš
skyrus vieną — prieš Caraca
so rinktinę. xMūsų vyrų susiti
kimas su San German ekipą
baigėsi pastarosios laimėjimu.
Ilgą laiką pirmavę lietuviai
turėjo nusileisti nenuvargusiems portorikiečiams ir vie
tinių teisėjų šališkiems spren
dimams.
Rungtynės su San German
komanda įvyko Maracay mies
te, toje pačioje bulių kauty
nių arenoje, kur anksčiau mū
siškiams teko žaisti prieš Arą
gua. Tagi, aikštė apgailėtina
me stovyje. Žaidymų rengė
jams ir portorikiečiams už
protestavus prieš lietuvį tei
sėją. buvo pastaty i du vieti
niai, kurie nelabai nusimanė
apie savo amatą P.tys portorikiečiaipo rungtyniiį mums
išsitarė, jog jūs lietuviai ta
pote teisėjų nuskriausti...

Patį žaidimą mūsiškiai pra
dėjo labai žadančiai, užkrau
dami portorikiečiams net 10
taškų Į kėlinio galą žaidimas
išsilygino, bet lietuviai suge
bėjo išlaikyti pirmavimą. Kė
linys baigtas mūsų vyrams ve
dant 39:35 santykiu. Neilgai
tas svyravimas buvo išlaiky
tas. Įpusėjus antram kėliniui,
pasireiškė tie patys skaudu
liai, kurie mūsų komandą var
gino paskutines kelias rung
tynes — nuovargis ir pakai
tų neturėjimas. Kai lošia pir
mas penketas — tvarkoj, bet
kai šie pavargsta ar kai pa
kaitai įeina, žaidimas krenta.
Dirvonis buvo tik iš po ligos
atsikėlęs. Valaitis lošė su su
bintuotu nykščiu, taip pat ir
Šimkus žaidė sirguliuodamas,
Perėmę vadovavimą į savo
rankas, portorikiečiai netru
kus pakėlė rezultatą ir rung
tynes laimėjo 81:69 santykiu
Mūsiškių eilėse pasakiškai
gerai žaidė Skaisgiris. Neįti
kėtinais metimais jis stebino
žiūrovus ir savo kolegas. Su
mesdamas virš 60% savo me
timų, jis sužaidė geriausias

Kotryna Grigaitytė

^ádydceó Rudenėli
Ak, mielas rudenėli,
Koksai išdykęs tu - Sau švilpauji su vėju,
Su gelstančiu lapu.

O kas paukščius išbaidė,
Nutildė dainą jų - Išdykęs rudenėli,
Tai tu, tai tu, tai tu!

O kas gėlėm palangėj
Sutaršė galveles - Išdykęs rudenėli,
Tu glamonėja! jas,
Ak, mielas rudenėli,
Širdies tu tykai vis.
Slapčia žengi su meile
Pro užsklęstas duris.

PABALTIJO KRAŠTŲ BOLŠEVJZAC'JOS PROCESAS
JAU UŽBAIGTAS?

Jau prieš užsieniečių žur
nalistų grupę Pabaltijo sosti
nėse lankėsi atskiri užsienieniečių žurnalistei Stockholmo
dienraštis «Svenska Dagladet»
praneša vieno amerikiečio
žurnalisto (Caruthers) įspū
džius, lankantis Pabaltijyje.
Jo nuomone. Maskvai buv3
lengviau atidaryti tas tris sos
tines užsieniečiams dėl to.
kad bolševizacijos procesas
Estijoje. Latvijoje ir Lietuvo
je esąs jau kaip ir baigtas ir
daugiau nebesą reikalinga
naudotis kai kuriais suvaržy
mo ir teroro metodais. Viso
se trijose Pabaltijo valstybė
se amerikietis žurnalistas pa
stebėjęs faktą, kad tos vals
tybės esančios kietai į Sovie
tų Sąjungą įjungtos Nuo stam

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.
Ladijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų komiJjos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Lietuviu pergalė prieš Caracaso
rinktine
Savo paskutines rungtynes
Venecueloje mūsų vyrai ap
vainikavo gražiu laimėjimu
įveikdami Caracaso miesto
rinktinę. Tai buvo stipriausia
venecueliečių komanda, ma
tyta šios išvykos metu. Prieš
savaitę, šis vienetas buvo įvei
kęs viešintį portorikiečių S.
German penketuką, ir tai vie
nintelė Venecuelos komanda
to atsiekusi. Gražus būrys Ca
racaso lietuvių turėjo pagrin
do džiaugtis, nes matė įtemp
tą bei įdomią kovą, ir labiau
šiai, gražų lietuvių laimėjimą.
Mūsų vyrai vėl pasirodė pui
kioje formoje ir sukūrė ne
vieną, žavią akimirką savo
grakščiu žaidimu.
Rungtynių eigą atidaro Va
nas savo tipišku ilgu metimu.
Šeimininkai atsako krepšiu,
bet Skaisgiris vėl pakelia iki
4:2 Priešininkai išlygina ir
taip tęsiasi gan lygus žaidi
mas. Tik šeštoje minutėje Var

(Elta) Visą pokarinį laiką
Maskva stengėsi iš Vakarų ir
Šiaurės vais/ybių išgauti Pa
baltijo kraštų sovietinės oku
pacijos ir aneksijos pripaži
nimą Kai šita nepavykdavo
tiesioginiu būdu, stengtasi tą
patį pasiekti netiesioginiu bū
du/Vienas tų būdų: tartis ir
susitarti dėl užsieniečių pre
tenzijų į prieškarinę Lietuvą,
Latviją, Estiją. Kai staiga ki
lo karas ir vėliau Pabaltijo
kraštai buvo sovietų okupuo
ti, liko nesureguliuotos ir pre
tenzijos, išplaukusios iš regu
liarinių prekybinių santykių.
Ne paslaptis, kad užsienio biz
nieriai per savo vyriausybes
siekė išgauti savo «įšąlusias»
vertybes.
Išnaudodama šitą užsienieniečių interesą, Maskva suti
ko derėtis dėl tų prieškarinių
pretenzijų tikėdamasi tuo su

sidaryti sau politinį kapitaląPriversti užsienio valst bes
pripažinti, kad Sov Sąjungos
vyriausybė yra teisėta tartis
ir susitarti Liefan os, Latvijos
ir Estijos atžvilgiu.
Tos rūšies derybas anks
čiau vedė Anglija ir Danija.
Abiem atvejais Pabaltijo poli
tioiai veiksniai (Baltų Tary
ba ir kt) nekartą darė inter
vencijas pas minėtas vyriau
sybes ir tiesioginiai, ir per
tarptautines institucijas (kaip
štai Europos Tarybą). Buvo
žinoma, kad tokios derybos
yra vedamos ir su kai kurio
mis kitomis valstybėmis.
Šiomis dienomis paaiškėjo,
kad susitarimas tarp Maskvos
ir Norvegijos dėl prieškari
nių pretenzijų Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje yra jau įvy
kęs faktas. Vilniaus radijas
spalio 1 d. perdavė, matomai
gautą iš Maskvos, tokią ži
nią:
«Rugsėjo 30 d. Maskvoje, po
TS ir Norvegijos delegacijų
derybų, vykusių savitarpio su
pratimo ir geros kaimynys
tės dvasia, sudarytas TS vy
riausybės ir vyriausybės su
sitarimas, kuris reguliuoja sa
vitarpio finansines, pirklines
ir kitas pretenzijas, liečian
čias Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos TSR-kas ir Karelijos au
tonominę TSR ką, o taip pat
reguliuoja pretenzijas dėl
žvejybos laivų, kuriais Nor
vegijos piliečiai pabėgo į TS-gą lijo pasaulinio karo
metu».
Pabaltijo politinės instituci
jos laisvajame pasaulyje jau
anksčiauyra pabrėžusios, kad
Sovietų Sąjungos vyriausybė
neturi teisės daryti sandėrius
prieškarinės Lietuvos, Latvi
jos, Estijos sąskaiton Londo
no Maskvos tos rūšies dery
bų proga «Eltos Informacijos»
jau š.m. birželio 15 d. laido
je t.k. pastebėjo:
«Pabaltijo kraštai nėra So
vietų Sąjungos nuosavybė, o
tik jos okupuoti. Maskva vi
sai neturi teisės ‘pirkti par
duoti’ tai, kas jai visai nepri
klauso».
Norvegijos Sovietų Sąjun
gos susitarimo pilnas tekstas
nėra paskelbtas. Būtų svei
kintina, jei norvegų vyriau
sybė iš savo pusės paskelb
tų. kuriais motyvais ir kurio
mis sąlygomis prieita prie to
susitarimo. Bū ų įdomu išgirs
ti, koks yra norvegų vyriau
sybės dabartinis nusistatymas
Pabaltijo valstybių klausimu.
Šiaip ar taip, Vakarų ir $iau
rėš tautos klįsta. kad komerci
niais dalykais leidžiasi į sande
rius su Maskva Pab reikalais.

nas kelia rezultatą iki 18:12
ir nuo to laiko nepaleidžia iš
savo rauku Devintoj minutėj
Šimkus ženklina 22:14. Cara
caso rinktinė ima minutę, su
tikslu persigrupuoti ir kiečiau
pasipriešinti lietuviams Šis
manevras veltui, ir iki kėli
nio galo mūsiškiai išlaiko pir
mavimą: jį baigdami 39:26 sau
tykiu.
Išnaudodami savo ūgį lietu
viai kontroliuoja lentas ir ga
biai kelia rezultatą. Penkioms
minutėms likus žaist, mūsų
vyrai veda 27 taškais (75:48).
Bet pas juos matyti nuovar
gio žymės ir penkių savaičių
kelionės pasėkos. Iš viso be
likę tik 7 sveiki žaidėjai nes
Valaitis susižeidęs koją, o
Švelnysišvykos vadovybės bu
vo suspenduotas už nesportiš
kurną. Neturėjimas pakaitų la
bai atsiliepia į rungtynių ei
gą, nes išlošti 40 minučių, ir
dar tokiu greičiu, kuriuo mū

biausio iki smulkiausio daly
ko visa čia sulyginta su Ru
sijos išvaizda. Sunkioji pra
monė ir visas ūkinis gyveni
mas prijungtas pirmoje eilė
je Sovietų Sąjungos, o ne pa
čių Pabaltijo kraštų intere
sams Iš kitos pusės, Pabalti
jo sostinėse pro tirštą sovie
tini nudažymą prasiskverbia
vakarietiška atmosfera ir gy
ventojų noras tą vakarietiškumą kiek galint sustiprinti.
Tai esą matęma ir išoriniai.
Daug esą stengiamasi pabrėž
ti savo tautines tradicijas
Sekmadieniais jaunieji ir se
nieji skuba į bažnyčias. Pir
moje eilėje skaitomos estų,
lietuvių latvių knygos. Pabal
tijo gyventojai, kai susitinka
su amerikiečiais ir kitais už
šiemečiais, neslepiu savo sim
patijų šiems. Iš kitos pusės
esą aišku, kad Maskvos spau
dimas į Pabaltijo tautas vyks
tąs toliau nors tai reiškiasi
dabar kitu pavidalu, negu Sta
lino laikais.

siškiai pratę žaisti, yra sun
ku ir veik neįmanoma. Užtat
venecueLškiai turi progos re
zultatą sušvelninti. Rungty
nės baigiamos 80:64 lietuvių
laimėjimu.
Caracaso rinktinė - tai pui
ki komanda, pasižyminti ge
rais tolimais metimais, pui
kiom pasuotėm ir greičiu, ku
rį mums teko matyti tik Bra
zilijoje. Vienintelis šios ko
mandos trūkumas - tai netu
rėjimas ūgio. Lietuviij eilėse
savo žaidimu išsiskyrė Skals
giris, Varnas ir Germanas. Ypač tenka iškelti Skaisgirio
žaidimą. Kelionės pradžioje
žaidęs gan lėtai į jos galą pa
sidarė vertingiausiu koman
dos krepšininku. Sunku būtų
įsivaizduoti lietuvius žaidžiant
be Skaisgirio, ką liudija pas
kutiniosios šešerius rungty
nės. kurių metu jis komandai
surinko 142 taškus.
Rungtynės prieš Caracaso
rinktinę žaidė ir taškų įmetė:
Skaisgiris - 25, Varnas — 22
Germanas — 13, Šimkus — 12,
Kamarauskas — 8, Dirvonis,
Grabauskas.

NORVEGIJOS SUSITARIMAS
SU MASKVA DĖL LIETUVOS
IR KITŲ PABALTIJO KRAŠTŲ
Taurptautinės teisės požiūriu
Maskva neturėjo teisės daryti
tokias sutartis.

MŪSŲ
LIETUVA
3

3 pusi.
PADAVI MAl APIE ŠVENTARA
GIO SLĖNĮ IR TAURO KALNĄ

1959 m. spalio 24 d.

simenanti, o tėvelis prieš k e
lėtą metų, taurą m džiodamas, nuo jo ragų žuvęs Tė
vą palaidojusi, pirkelėje pas
vargingą senutę apsigyvenu
si. Žiemos metu abi verpusios
ir audusios, vasarą medų iš
drevių kopinėjušios, grybus
džiovinusios, sodelyje, vyšnias
sirpinusios. Nelengvas gyve
nimas buvęs, bet ji nesiskun
dė: dar tik aštuoniolika pava
sarių išgyvenusi buvo.

Labai seniai, kai dar nebu
vo nei Vilniaus miesto nei Ge
dįmino pilies, tik Neris glau
dė savo glėbin Vilnelę, šla
mėjo šimtamečiai ąžuolai, o
Gedimino aikštėje, kur stovi
senas bokštas, ruseno Perkū
no. Pykolio ir kitų dievų gar
bei vaidilučių kūrenama am
žina ugnis. Ši vieta vadinosi
Šventaragio slėnių.
Patiko krivių kriviui mer
Nedaug tuomet čia žmonių gaitė ir jos gyvenimo apsa
gyventa, bet gyventa ir šven kymas. Apdovanojęs ją, pra
toji ugnis kūrenta. Nors lie šė kita dieną vėl į tą vietą
tuviai ugnį kūreno ir Perkū prie upelio ateiti.
no galybę šlovino, tačiau,
Neužilgo jiedu apsivedė, su
kaip ir visus žmones, net vy
laužydami
išgyvenusius nuos
riausius Šventaragio slėnio
tatus.
ir
susi'aukė
sūnaus —
krivių krivius lydėdavo ne tik
Lizdeikos
kuris
buvo
pasku
džiaugsmai, bet ir nelaimės.
tinis
krivių-krivaitis
Lietu

Susirgo kartą kriyių krivio
voje.
žmona. Graži ir mylima buvo.
Sandara
O krivių krivis tik vieną kar
tą tuoktis tegalėjo. Jai mirus,
kitos jis neves — įstatymai
neleidžia Prašė dievų, prašė
Perkūno malonės, dar dides
nę ugnį kūreno, aukas dėjo. Rūkymas Sukelia Arterijų
Tačiau nieką; nepadėjo. Pa
Sukalkejima
čia ne gražume krivių krivio
žmona mirė Nusiminė krivių
Mokslininkai darydami dau
krivis: nei artimieji, nei drau
gai jam nemalonūs — visų ša giau tyrimų, prieina prie išva
linosi, į ąžuolynų tankmę irau du, kad rūkymas ne tiktai pri
kia Neries upe valtele plauko, sideda prie plaučių vėžio Ii
toli nuo Švęnt agio slėnio nu gos bet taip pat labai ken
vyksta. Tik tylūs miškai, tik kia kraujagyslėms. Nuo taba
ko nuodo, vadinamo nikotinu
gamta jį kiek guodžia.
Vieną kartą, nuklydęs toli greičiau išsivysto arterijų
į Neries aukštupį, dešiniaja sklerozė arterijų sienelių su
me jos krante išgirdo jo šir kalkėjimas.
dį patraukusią dainą. Krivių
Kraujagyslių sukalkėjimas
krivis pasuko ten, iš kur dai ypač yra pavojingas tada, kai
nos garsas sklido ir, priėjus sukalkėja smegenų arterijos
visai arti, po didelių medžiu, ir širdies ar&erijos, vadinamos
jo pavėsyje pamatė nuosta vainikinėmis (koronarinėmis).
baus gražumo mergaitę Ties Ėukalkėjusios kraujagyslėš la
jos kojomis upelis tekėjo. Ant bai trapios ir prie įsitepimų
jos kelių lauko rožės ir gėlės trūksta. Kai trūksta smegeno
plačiai padriektos gulėjo, o nose -- įvyksta pusiau para
j*i iš jų vainiką pynė Ir aplink lyžius («atima pusę kūno»), ar
pilna gėlių ir ji pati kaip gė ba paralyžius. Kai trūksta šir
lė žydėjo.
dies arterijos, įvyksta širdies
Vyriausias krivis ilgai aps
smūgis Toks širdies smūgis
tulbęs žiūrėjo į gražią mer buvo ištikęs JAV prezidentą
gaitę. Ilgai galvojo — prabil ir dabar Popiežių Žinoma,
ti ar ne, pasirodyti ar pasi kraujagyslių sukalkėjimas ga
traukti. Tik mergaitė jau la Ii įvykti ir nuo kitų priežas
bai graži buvo, nepajėgė pa
čių. ne nuo rūkymo, bet rū
gundai atsispirti.
kymas, kaip įrodinėja prof,
Pagaliau krivių krivis pri dr. Kupčinskas, pasireiškia
siartino prie mergaitės. Nu žymiai anksčiau pas rūkan
trūko daina, pabūgusi mergai čius, negu nerūkančius.
tė norėjo bėgti, tik, pažinusi
Arterijų sukalkėjimui pade
.jį nebesijudino iš vietos.
da
pupelių kavos naudojimas.
Pagerbdama krivių krivį,
Didelis
valgomosios druskos
mergaitė nusilenkė jam, o jis
naudojimas
taip
pa- labai
paglostęs jos geltonas kasas,
kenksmingas,
ypač
tiems,
kas
ant žolės greta atsisėdo ir
turi
augšt-ą
kraujo
spaudimą.
klausinėti pradėjo: kas ji, iš
Kas pradeda sirgti arterijų
kur ir kas jos tėvai,
Nedrąsu jai buvo pradžioje skleroze, tas greičiau pasens
į klausimus atsakinėti, bet ta. Bet reikia žinoti, kad ar
terijų sukalkėjimas yra pagy
greitai apsiprato ir išpasako
domas
ir tai daugiausia nau
jo. Ji našlaitė, motinos neatdojant tam tikrą maistą, —
vengiant kavos, daug drus
kos
ir bendrai - nepersival
rungtynes šios kelionės me
tu Jo metimai ir puikus ka gant, nes persivalgę mas ir nu
muolio nuėmimas nuo lentų tukimas yra aiški kai kurių Ii
buvo priežastis to kieto mū gų priežastis.
siškių pasipriešinimo gerai
San German komandai. O šis IŠRASTA NAUJA STATYBI
NĖ MEDŽIAGA «SVAM»
portorikiečių vienetas buvo
iškylos techniškai, o kas svar
Plastinė medžiaga «SVAM»
blausia — pranešė lietuvius
ūgiu. Čia ir glūdėjo žymi da (pluoštinio stiklo anizotropi
lis lietuvių nepasisekimo. Jų nė medžiaga) gali pavaduoti
centras viršijo Šimkų bent cementą, plieną, medieną, smė
trimis coliais. San German ei lį, žvyrą plytas ir kt Ši me
lėse matėme tris žaidėjus, ku džiaga stiprumu prilvgsta plie
rie studijuodami JAVyra žai nui ir yra 4 kartus lengves
dę universitetų komandose. nė už jį. Ji chemiškai atspa
Ūžt it jų žaidimas yra daugiau ri, nedega ir nepalaiko degi
amerikoniškas, o pati koman mo, gerai klijuojąs! ir yra ma
da sudaro gero vieneto vaiz žai higroskopiška.
dą. r jų pergalė prieš lietu
Svarbiausias plastmasinių
vius toje aplinkumoje ir są namų pranašumas tai jų leng
lygose buvo pelnyta.
vas svoris. Vienas kubinis me
Lietuvių ei’ėse prieš porto- tas plastmasinio pastato sve
rikiečius žaidė Skaisgiris — ria 30 kartų mažiau negu ply
33. Varnas — 19, Šimkus — 8, tų ir 5 sykius mažiau negu
Germanas — 5, Valaitis — 2, medinio pastato. Pastatų ele
Gaška — 2, Grybauskas, Dir mentai lengvai vežami autovenis, Kamarauskas.
sunkvežimiais. Pastatams mon
Draugas
tuoti pakanka 2-3 darbininkų,

PAIEŠKOMI :

Magdalena Vinkšnaitienė

Ant altoriaus tirpsta vaško žvakės —
Tau, Viešpatie, skaidri auka.
Tartum žvakių liepsna, mintys plakas:
Visatoj aš, it skruzdė, menka.

Ant altoriaus rymo trapios gėlės
ir š\ pseną aukoja Tau — —
Dienų trapumas nerimą sukėlė —
Lyg skolytą knygą, jas vartau —

Ant altoriaus, Kristau, Tavo kryžius —
Simb >lis didžiausios aukos!
Ir kasdien Tu, į čia sugrįžęs,
Kartoji tą kančią vėliakos.
Ošia Tau marios... žydi kiparisai...
Srūva šaltiniai neišsenką...
Tebūnie ir mano dienos visos
Tavo garbei mažutė auka.

Iš eilių ciklo «Mano maldos».

1. Ancevičienė (Meškauskai
tė) Justina gim. 1874-8-15,
2. Aleksandras Aluzas, gim.
1924 m.,
1
3 Andruška Povilas, kilęs
iš Kalnelių km. Švėkšnos vlšč,
4. Angys Stasys, gim 19055-20 d.,
5. Andriuškevičius Stasys ir
Juozas, sūnus Bernašiaus,
6 Acus Juozas ir Marija,
7 Astrauskas Stasys, gim.
1926 m,
8. Blekaitis Jurgis, gim. 1917
7 8, sūnus Adomo ir Elenos,
9. Bielskis Vytautas, 60 m.
amžiaus, sūnus Prano,
10. Butkus Kazimieras, gim.
1924 m. Kaune
11. Bartusevičius Boleslovas
gim. 1925 m. Panevėžyje,
12. Brasulat Waldemar, gim.
1910-7-24 sūnus Viktoro,
13. Bitautas Alfonsas, gim.
1927 m ,
14. Bernotavičius Vincas, gi
męs 1925 m. sūnus Baltramie
jaus,
15. Baltrušaitis Kostas, sūnūs
Motiejaus,
16. Černius Vytautas, gimęs
1925 m. sūnus Petro,
17. Černiauskas Stasys, gim.
1919 4-15 sūnus Vinco
18. Drazdauskienė Konstan
tina. gim. 1905 m.,
19. Drazdauskaitė Zosė, gim.
1934 m.,
20. Drazdauskas Stasys, gim.
1932 m.,
21. Garla Juozas, gim. 1921
m. sūnus Juozo,
22. Gniedikaitė Elena, gim.
1923 m. duktė Jono,
23. Gabrilavičius Petras, gim.
1919-7 28 Ukmergėje,
24. Gasiuuas Juozas, gimęs
1915 m..
25. Greičius Juozas, gimęs
1929 m,
26 Sadauskas Viktoras, gim.
1923-4-10 Kaune,
27. Izokaitis Henrikas, 22 m.
amžiaus,
28 Jurkutis Elena, gim. 1923
m. Šiauliuose, duktė Antano,
29 Jawojsz Robert, gim. Į1915
6 >0 sūnus Vlado ir Zosės,
30 Juraška Johann, gimęs
1907-4-1
31. Jagminas Stanislaū-Hekio
doras, gim 1913-7 3 Šiauliuose
32. Janulevičius Anicetas,
gim. 1929-1U 14,
|
33. Bučius Antanas, gyvenęs
savo laiku Mato Grosso,
34. Smalinskas Bronius, sū
nus Antano 51 m. amžiaus ir
35. Valiukas Liudas.

Ieškomieji arba apie juos
žmantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUANIA,
Rua Dom Jose de Barros, 168
Caika Postai 7249, São Paulo,
Brasil.
PLASTMASINĖ DANTIES
«ŠAKNIS»

Jau senokai kilo mintis «pri
gydyti» dirbtinę danties šak
nį, tačiau bandymai nedavė
teigiamų rezultatų, nes meta
las apaugdavo riebaliniu au
diniu. Neseniai šį uždavinį
pavyko išspręsti. Pasirodė,
kad dirbtinę dantiesšaknį ga
Įima gaminti iš plastmasės
Daroma taip: prapjaunama
dantena ir įstatoma plastma
sinė kaladėlė, kurioje yra dau
gybė mažyčių kiaurymių. Po
kiek laiko ši kaladėlė apau
ga audiniu, kuris praeina pro
kiaurymes. Tada į tokia dan
ties šaknį įsukamas dirbtinis
dantis.

RAD1OIZOTOPAI CHEMIJOJE
Pasirodo, kad modernioji
technika gali būti sėkmingai
taikoma chemijos pramonėje.
Ji leidžia patobulinti jau žino
mą radiolizės metodą (t y. ivairių junginių molekulių skal
dymą radioaktyviais spinduliais) ir gauti įvairias svar

bias medžiagas visai naujais
būdais Tos medžiagos buvo
reikalingos labai augštų tem
peratūrų ir slėgimų, o radio
aktyvūs spinduliaileidžia gau
ti jas normaliomis sąlygomis.
Atlikti bandymai parodė, kad
tuo būdu galima bus gaminti
aniliną iš benzolo ir amonia
ko, o taip pat fenolą iš ben
zolo ir vandens mišinio Ga
ma spinduliams veikiant skys
tą orą, atsiranda azoto oksi
dų.. Taip paa’škėjo perspek
tyvos gauti tiesioginiu būdu
azoto rūgštį panaudojant ore
esamą deguonį ir azotą.
Buvo taip pat parodyta, kad
radioaktyvūs spinduliai gali
smarkiai paveikti įvairias plast
mases. Pavyzdžiui, polistirenas ir polietilenas įgauna nau
ją pageidaujamą savybę - ter
minį patvarumą.
Kuro ir kokso pramonėje
buvo laikomasi nuomonės, kad
čia dar ilgai negalės būti tai
komi radioaktyvūs spinduliai.
Tačiau pasirodė, kad galima
gaminti augšto oktanų skai
čiaus benziną panaudojant
spindulius, kuriuos skleidžia

kobalto vamzdelis, kuriuo va
romą nafta.
Dervos radiolizė įgalina su
skaldyti augštamolekulinius
junginius į pageidaujamas vie
nalytesmedžiagas. Pavyzdžiui
panaudojant anglių radiolizę
pavyko pakelti skystosios frak
cijos kiekį.
*Nepr. Lietuva*
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Šį sekmadienį visas katalikiškas pasaulis švenčia
— Praėjusį sekmadienį įvy
Kristaus Valdovo Šven:ę Parodykim ir mes dangiškajam ko moksleivių ateitininkų mė
DABUŠIS
Valdovui savo meilę, ne tiek išoriniais ženklais, kiek vidi uesinis susirinkimas. Susirin
kimo programą, išskyrus re
niu nusiteikimu, nuoširdžia malda, kviesdami jį į savo širdį feratus
išpildė jaunesniųjų
ir yra žemėje, bet ji nėra že šventoj Komunijoje.
ateitininkų
būrelis Pirminiu
mišką Žemiškųjų valdovų pa
kavo
Eduardas
Vinkšnaitis. se
reiga rūpintis žmonėmis, jų
kretoriavo
Irena
Bilevičiūtė.
žemiška gerove ir tvarka.
Dalyvaudami
organizacijoje
Kristaus Karalystė iekia
moksleiviai išmoksta dirbti
aukščiau. <Aš tam gimiau ir
visuomeninį darbą ir įsigyja
iljiíuww
aveik
laj
tam atėjau į pasaulį, kad liu
daug žinių, kurių mokykla
dyčiau apie tiesą; kas yra iš
-------------- :--- PAULIUS JURKUS------------------ neduoda.
tiesos klauso mano balso*
I
(Jon 18, 37) Amžinosios tie
(tašą)
Tolumoje skambėjo varpai.
— 18 dieną po pietų būrys
sos įgyvendinimas žmonių tar
Pro atidarus langus plūdo vi moksleivių buvo išvykęs į
pe yra jo mokslo uždavinys,
Su dideliais nuostoliais me durdienio rimtis. Valandėlę
protus ir širdis palenkti am té jis visus ra bus, sėdo į žiūrėjom į paveikslą ir tylė Zoologijos soda, Išvyka vi
siems dalyviams patiko ir ne
žinajai tiesai, pagal kurią gy laivų ir išplt usė namo, pasiė jom.
trukus
kitą, į kurią nors
vendamas žmogus laimės hm męs paveikslą.
— Pameni jo istoriją? — artimą rengs
São
Paulo
apylinkę.
žiną jį gyvenimą kitaip '.ariant
Parvažiavęs apsidžiaugė. paklausiau
sielos išganymą Tad r ris- Taip lengva, gera. Nors pra
— Apie ją galvoju.
— 31 spalio (šeštadienį) 19
taus Karaliaus uždavinys yra džioje nesisekė
svetimoje
— K. ip tau atrodo dabar?
sielų išganymas — žmonių am žemėje buvo praleidęs pini
vai..
30 minučių šv. Juozapo
— Man? Aš ją suprantu ir. .
žino ji gerovė
mokykloje
bus ideologinių
gus tačiau v.lčių ncuzkaee tikiu
Kad žmonės nepainiotų jo Jis vertėsi ir šiuo ir tuo, kol
kursų
pamoka
— O aš - ne! — atsakiau.
kaip karaliaus titulo su že vėl prakiuto.
— Yra tai legenda, kilusi ro
miškais reiKalais, jis žemiško
Tai buvo prieš dvidešimt mantikų laikais, arba įvairių
karaliaus titulo net vengia metų. Tada nuvažiavau pas meno pirklių sugalvota.
dureles, žiūrėjo į žvilgančią
(Jon 6, 15) ir pasirenka G e savo dėdę, kunigą, kuris gy
Mudu susiginčijom. Jis pa švytuoklę, į seną Įrašą.
rojo Ganytojo vardą. (Jon. veno Rusijoje Anas pirklys sakojo, kad dažnai prisimena
•— Kaip būdavo įdomu, kai
10 11)
padovanojo man šį paveikslą namus, girdi net durų girgž tėvelis vakare jį atidarydavo,
Jei Kristus ve įgė žemiško Jis parvedė mane namo ..
dėjimą Jam nuolat šviečia — kalbėjo Danielius. — Tu,
kojo karaliaus titulo, tai ne
Mama nutilo ir žiūrėjo pro tas auksinis vakaro dangus, tiesa, nepameni, buvai dar
reiškia, kad jis neturėjo tei langą. Jos veidas šypsojos kurį matėme vaikystėj.
mažas. Mes žiūrėdavome į
sės tvarkyti žemiškus reika Paskui lyg šaltas vėjas papu
Aš tvirtinau savo: niekas švytuoklę. į nupieštą stirną.
lus «Man duota valdžia dan tė rimtis. Susimąsč si atsikėlė neriša su šiuo paveikslu. Jis Mums patiko, kai laikrodis
guje ir žemėje», (Ma 28. 18) nusikabino paveiksią ir prisi negali mūsų nei šaukti nei skambėdavo. Dažnai tėvas ap
— sako jisai apaštalams.
nešė prie lango. Ilgai stebėjo, stumti. Jis mielas tik kaip sukdavo rodykles, ir valan
Šv. Povilas apaštalas sako: tartum norėdama įžvelgti aną motinos prisiminimas.
dos viena po kitos aidėdavo
«Mus.. Dievas... pakėlė į sa bokštelį, tartum kažką prisi
Kaip ir kodėl mama parsi gražiu balsu. Paskui užrakin
vo meilės Sūnaus karalystę... mindama.
vežė iš Rusijos, to nežinojo davo dureles ir raktą įsikiš
per jį sutverta visa danguje
— Kai užaugsite, daugiau me. Kas nors jai įdavė, kažką davo į liemenės kišenę. Apa
ir žemėje, matomi ir nemato suprasite, — kalbėjo mum, pasakė Štai kur įdomi isto čioje laikydavo visokius svar
mi dalykai, ar tai sostai, ar kabindama paveikslą. Ji pa rija.
bius raštus, dokumentus.
viešpatystės, ar kunigaikštys glos:ė mūsų galvas ir išėjo.
Bet kaip į ją įsiskverbti ?
Brolis apžiūrėjo spintelę
tės ar valdžios; visa sutver
Po tėvelio mirties nekalbam ir pasilenkęs ištraukė pluoštą
ta per jį ir jam». (Kolos. 1,
apie praeitį Jei prisiminsim, popierių.
15-16)
Buvo prabėgę keliolika me ar nebus motinai skaudu?
Tai buvo seni laikraščiai,
Kristus pirmon eilėn pasi tų. vieną vasaros sekmadienį
Laikrodis mušė dvylika lė prirašy i kalendoriai Juos
rinko tvarkyti proto, širdies, mudu su broliu sėdėjom di tai. lėtai Reikėjo vėl patrauk vartėm, įdomiai skaitydami
valios ir sielos reikalus. Kai džiajame kambaryje. Brolis ti pasvarus Tai buvo papras tėvo pastabas. Norėjom vėl
žmogaus protas, valia ir šir kalbėjo apie savo darbą mies ta. Daug kartų brolis ir aš mesti į spintą, kad juos už
dis paklus jo Karalystės Įsta te. o aš lungavausi supamoje vėrėm drožinėtas dureles ir klotų
bet ten pamatė
tymams, tada ir visi žemiškie kėdėje. Priešais stovėjo min tempėm svarčių grandines. me dardulkės,
kelias
Tškė
ji dalykai bus žmogaus tvar kštasuolis, o ant sienos kabo Per atostogas mudu lenktynia lėm. Tai buvo knygeles.
senos
sąskai
komi taip, kaip jis nori Nes jo paveikslas paauksuotuose vom: kam teks užvesti senelį tos, kažkokia be pradžios ir
juk protas ir valia valdo vi rėmuose Klaidžiojau jo pal laikrodį.
be galo apysaka, aptrintais
sus žemiškuosius reikalus Ši mėse, minaretuose ir prisimi
Valandėlę nejudėdami klau viršeliais sąsiuvinys Tėvo
ta prasme Kristus yra visų že niau motinos pasakojimą
sėmės Paskui staiga pašoko braižą gerai pažinome, bet
miškų dalykų karalius.
Brolis pastebėjo mano dė me. Aš pirmas atidariau. Bro čia — ne jo.
mesį ir taip pat pasisuko į lis nieko nesakė. Jo akyse
Tiesa yra viena — objekty sieną.
buvo truputis liūdesio. Glostė
(B. D.)
vi tiesa. Kai žmogaus mintys
atitinka daiktų realybę, yra gale, būdamas šv. Elenos sa
tiesą ir meilę, kuri ly iškelto šūkio «Visa atnaujini
tiesa. Priešingai — bus klaida. loje. draugams sakydavo: «Aš kąją
giai
privaloma
ir galingajam Kristuje».
Kai žmogaus žodžiai atitinka mokėjau suburti karius į vie ir silpna jam turtingam
ir skur
Katalikiškasis jaunimas ymint ms yra tiesa Priešingai ną bendrą šeimą, aš galėjau džiui. Iš to visa karališkoji
pač
nuoširdžiai turi įsigilinti
— bus melas. Šios objekty uždegti juos karo žygiui, ir galybė*.
ir
perprasti
Kristaus Karaliaus
vios tiesos nešėjas - kara jie klusniai eidavo per neper
Kristaus
karaliaus
Šventė
y
šventės
mintį,
kad
lius buvo Kristus. Ir todėl jo žengiamus Alpių kalnus, bet ra pati jauniausioji sesė kata šalia šių dienų suprasti,
civilizacijos
Karalystė apėmė visą pašau aš neturėjau tos jėgos kad
Bažnyčios paskelbtų šven technikos ir mokslo pažangos
lį, visus laikus ir visus žmo meilė man išliktų amžinai ma likų
čiu
tarpe.
Popiežius Pijus XI reikia ugdyti ir stiprinti žmo
nes
no karių ir mano tautiečių šir 1925 metais, įvesdamas šią gaus moralines vertybes, mei
Tik dėl šios objektyvios tie dyse*.
šventę visam katalikų pasau lę Kristui ir jo atneštai tiesai,
sos įgyvendinimo aukojosi šim
Kitaip
buvo
su
Kristumi.
Jis
lyje.
norėjo sujungti visus ti kad jis ir jo tiesa viešpatau
tai tūkstančių kankinių ir patraukė prie savęs savo tau kinčiuosius
į bendrą kovą pri tų paskirų asmenų, šeimų,mo
šventųjų
tos
vyrus,
jis
uždegė
juos,
ir
eš
pasaulio
dvasią, pažadinti kyklų. visuomenės ir valsty
Jeigu šiandien pasaulis ken jo įžiebta ugnis, pagarba ir tikinčiųjų širdyse
norą kurti bės gyvenime Su juo ir jame
čia, tai tik dėl to kad dauge meilė jam tęsėsi per kartų tikrai krikščionišką
kiekvienas žmogaus darbas
lis pasaulo valdovų ir ponų kartas iki mūsų laikų ir tęsis kurio valdovas ir visųpasaulį,
veiks

turi
būti pradėtas ir baigtasyra šios tiesos atsižadėję.
amžinai. «Ir tik dabar aš su mų centras būtu Kristus Tai
Teesie Tavo valia kaip dan
prantu Kristaus įtaką žmonių yra tartum pakartojimas ir pa guje, taip ir ant žemės!
Napoleonas savo amžiaus širdims, nes jis skelbė dieviš ryškinimas šv Tėvo Pijaus X

Teateinie Tavo Karalystė
KUN. V.

/

Šiais maldos žodžiais mes
prašome, kad Dievo Karalys
tė ateitų į mūsų žemę, kad
čia Dievas ir Jo įstatymai bū
tų visų pripažinti, gerbiami
ir jais gyvenama.
Jeigu šiandien milionai žmo
nių be tėvynės, be pastogės,
be tikros ateities kenčia bai
mę ir neviltį, tai yraį dėl to,
kad tai padarė pats žmogus,
kuriam nieko nėra šventa, ku
ris nepripažįsta aukščiausio
autoriteto.
Pradžioje Dievas iš chaoso
sutvėrė tvarkos ir grožio pa
saulį, kuriame žmogų padalė
tarsi kunigaikščiu, karalium
Amžių bėgyje žmogus dauge
lį atvejų vėl privedė prie
chaoso. Tada vėl kreipė akie
į Dievą, kad grąžintų tvarką
ir tikrąją šviesą. Daugeli at
vejų Dievas davė žmogui at
ramos taškus. Jau ant Sina
jaus kalno, duodamas Mozei
10 įsakymų, pagrindė žmogaus
gyvenimo kelią.
Vesdamas per patriarchus
ir pranašus, iaškų grandinę
atbaigė, kai ant Taboro kal
no persimainymo metu pasa
kė apaštalams: — «Štai mano
mylimasis sūnus, jo klausyki
te» (Mk. 9, 6). Kitaip tariant,
Kristui priklauso vadovaujan
tis vaidmuo pasaulyje. Jis yra pasaulio Valdovas ir Vieš
pats — Karalius.
Senajame Šv. Rašto Testa
mente yra daug pranašysčių
apie ateisiantį Mesiją pasau
lio Gelbėtoją. Karalius Dovy
das psalmėj sako: «Viešpats
tarė mano viešpačiui: Sėskis
mano dešinėje, kolei aš ne
padarysiu iš tavo neprietelių
tavo kojoms pakojo». (Ps. 109)
Arkangelas Gabrielius,skelb
damas Marijai Kristaus gimi
mą, sakė: «Jis bus didis ir
vadinsis Aukščiausiojo sūnu
mi Viešpats Dievas duos jam
jo tėvo Dovydo sostą: jis ka
ralius Jokūbo namuose peram
žius ir jo karaliavimui nebus
galo» (Luk. 1, 32 33)
/
Ir pats Kristus tai pripažįs
ta Kai Pilotas paklausė, —
Ar tu esi Karalius, — Kristus
atsakė: — «Tu pats sakai, aš
esu Karalius», (Jon. 18,37) tek
mano karalystė nėra tokia, ko
kią jūs suprantate. Jeigu ka
ralius Erodas matė Kristuje
savo konkurentą tai tik dėl
to, kad jis nesuprato kas bus
Kristus ir kokia jo karalystė.
Kristus teisme prieš Pilotą
aiškiai pasakė: — «Mano ka
ralystė ne iš šio pasaulio, jei
mano karalystė būtų iš šio pa
šaulio, mano tarnai juk kovo
tų, bad nebūčiau įduotas žy
dams, bet dabar, mano kara
lystė ne iš čia». (Jon. 18,36.)
Ne žmonių kūnams valdyti
Kristus buvo siųstas, bet jų
širdims, jų protams, jų šie
loms. Kristaus Karalystė nors
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LIETUVA

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Cr.S 200,@0.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž. 17,15 vai.
A litrą:
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.,

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

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 Camàrgo, 698, Penha
AL Boguslau&kas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMEĘATOS, TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52 0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

«TĖVYNES GARSAI»

Serraria < I T A » —• Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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

— 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
casso »»»« »a «-a «nrea «woaaacít ■■««<
uns,’ «dst
«3 S3 a â35»Sfl®eTs ®wss iSasac abbs aeao
e»»r
vim

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

SEKMADIENIAIS
1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13,00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3. LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14,25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARSAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZIL.
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paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,
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geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam - g
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išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri.
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n." 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
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Darbas garantuotas.
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VILA ALPINA

TEL. 63-3285

34-C

mašinas,
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Siuvamas «Singer»

RUA COSTA BARROS,
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VIENUT

W ATSTOVAI

GARSIOJO

VANDENS

LINDO T A

I !H,UJ ©AKRlERl
ÁGÜÀ .

ACTIVA RO5Í1

Lindoya vanduo yrr j^uai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!»
ÍEQNT& ÓWJESUITAà

Rua Dino Bueno, 795 a §35
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Caixa Postal 3967

SÃO

PAULO

®i»i •••«Miiihfflíiüuiie m-m e »si

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

I ESCRITOR1O CONTÁBIL «V. ZELINA»

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
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IRMÃOS BAUŽYS
Regl«traėo ne Gi Ri Gi eob c n.® 551

pęa. S. José Campos, 8 8/ 2 - V. Zelina - S. Paul©
Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Centrai na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

I

JI E VYSLOJE LAURU
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

Fone 63-5294
Sâo Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

it

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Skaitykite «Músu Lietuva»

MAiLlPILKA/ 7 õ7L2
6

Sutvirtinimo Sakramentas

KALĖDINIS LANKYMAS

Lietuviai kunigai pradėjo
lankyti už Zelinos ribų gyve
nančius tautiečius. Praėjusią
savaitę buvo lankoma Moka.
Pagal lietuvišką paprotį lan
kymo metu dalinamos Kūčių
plotkelės.

VILA ANASTAZUOS
LIETUVIAMS

rezidencijoje Av. 9 de Julho,
4499, oficialų priėmimą, į ku
rį buvo pakviesti ir dalyvavo
São Paulo valdžios ir vietos
kinų kolonijos Atstovai bei
Konsulų Korpusas jų tarpe ir
Lietuvos Konsulas A. Polišai
tis su Ponia.

IŠVAŽIAVIMAS PAJŪRIN

— Maskva pageidautų, kad
Italijos prezidentas oficialiai
apsilankytų Maskvoje.

Vila Zelinoje bus teikiamas
15 d. lapkričio. Iš anksto rei
kia užsirašyti paslietuviusku
— Kuboje. Camaguey pro
nigus Vila Zelinoje Gimnazi
vincijos
komandantas Hubert
jos ar seselių mokyklų moki
Matos.
Fidel
Castro įsakymu
niai užsirašo ir gauna atatin
kamas korteles pas seseles buvo areštuotas. Areštuotasis
mokykloje Užsirašyti galima yra jaunas mokytojas, kuris
revoliucijos pradžioje prie jos
tik ligi 8 d. lapkričio.
prisidėjo ir visą laiką dalyvá
vo fronte. Fidel Castro sukili
MISIJOS
mą laimėjus, Hubert Matos
buvo atsakomingos pareigos.
Prieš pora savaičių į Rio Paskutinių metu buvo Cama
de Janeiro išvykęs tėvas J. guey provincijos komandantu.
Bružikas S. J susižeidė koją Matos
yra antikomunistas ir
ir keliolika dienų turėjo pra moderuotas žemės reformos
leisti lovoje, dabar jau veda atžvilgiu. Fidel Castro bijo,
Sostinės lietuviams Misijas. kad jis jo nenuverstų.
Misijas baigs sekantį sekma
dienį t.y. Kristaus Valdovo
— Brazilija praėjusiais me
Šventėje 11 lenkų bažnytėlėje. tais Čilėje krepšinio žaidime
Tą pačią dieną 6 vai. vakare laimėjo pasaulinio nugalėtojo
pradės savaitės Misijas Du- vardą Tačiau šiais metais
que de Caxias lietuviams. Vi įvykusiose Pan Amerikos žai
sų Šventei tikisi grįžti į São dynėse Čikagoje, teišsikovojo
Paulo.
tik trečią vietą. Brazilijai pra
lošė Meksikai ir Amerikai.
PAMALDOS UŽ A.A. TĖVĄ
Tokioje padėtyje buvo ir Por
to
Rico, tačiau jo rinktinė
MIKALAUSKĄ
daugiau taškų surinko ir ūžė
Vėlinių dieną 5 vai. p p mė antrą vietą Amerika lai
Araęa kapuose, koplyčioje, mėjo pirmą vietą. Brazilijai
kur yra palaidotas a a tėvas teko tik trečia vieta.
Vladas Mikalanskas, tėvas
Bružikas aukos šv Mišias už
— Advokatė Irėnė Gritenai
tė,
prieš pora metų baigusi
jo sielą. Šv Mišias užprašė
São
Paulo Katalikų Universi
Mokos moterys Visi galintie
teto
teisių fakultetą, turi sa
ji prašomi atvykti pasimelsti.
vo raštinę miesto centre, Rua
Bitencourt Rodrigues, 31 - 3’
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
and. Fone 36 0227 Namų tele
fonas: 63-3797, V. Prudente.
Visų Šventų Dieną bus lai R. Coelho Neto, 281.
komos Bom Retire ir Casa
Verde.
LIN YUTANG S. PAULYJE

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

norėdama!
vietos vai
goms, but!
davybei
taip gi ir vietos kinų kolo
nijai.

— Dailininkas Jonas Rim
ša jau Sanpaulyje Brazilijo
je mano išbūti 2 metus.

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me
džiagos. (Yra virš 1000 pavyz
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.
Visi siuntiniai apdrausti Mui
tai apmokėti
Kreiptis:
Magdalena VinkŠnaitienė,
Rua Barão do Pirai, 65.
Vila Zelina - São Paulo.

Vyrų Brolija praėjusį sek
madienį savo susirinkime, tarp
Pranešame, kad šį mėnesį kitų dalykų, nutarė suruošti
t.y. spalio 25 dieną šios apy 29 d lapkričio išvažiavimą pa
linkės lietuviams lietuviškų jūrin į Santos Norintieji da
pamaldų nebus. Sekančios pa lyvauti pikninke prašomi re
«MŪSŲ LIETUt/Ą» GALIMA
maldos bus lapkričio mėnesio gistruotis pas Brolijos pirmi
UŽSISAKYTI
ninką Juozą Baužį _ ir kitus
29 dieną.
Brolijos valdybos narius
Ir prenumeratą apsimokėti
Taip pat pikninkan vyks ir
LAIKRAŠČIO
pas
šiuos asmenis:
L K. Bendruomenės choras.
PRENUMERATĄ
Choristai vyks atskiru auto
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
busu.
nos
klebonijoje,
Užmokėjo Antanas Kučins
B. Šukevičius (spaustuvėje)
kas 3 “0 ir auka 100 cr., Juo
—
Laiškai:
W.
Urbanavičius
Av.
Zelina, 515
zas Klimašauskas 300 cr., Pi
J.
Baužys Rua Manaias, 21,
M
Slautienė,
J.
Buzaitė,
R.
piras aukojo 50 cr., Emilija
P.P.
Remenčius, Praça Car
Tumonis 500 cr., Bronius Ra Dovycaitis, M. Seiuniené, V.
los
Gomes,
180 (prie Av. Li
monas 500 cr., Birutė Kutka Balčiūnas, J. Jodelis, M. K-li
berdade),
da Silva 500 cr.. Už paramą šiene, M. VinkŠnaitienė, V. Šu
J. Karpavičius, Av. S. João
visiems nuoširdus ačiū.
lis, M. Vitkūnienė, A Pumpu
233 (prieš centralinį paštą),
tienei.
Juozas Matelionis, Rua ta
JAU UŽSISAKĖ «MUSŲ LIE
tai, 26, Casa Verde,
TUVĄ* 1960 METAMS
— Leonas Kozakas ir VlaTėvą J. Bružiką prie S
dzė Bartasevičiūtė šį šešta
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Dirsėjus Reinis iš Vila Gra dienį sumainys žiedus Vila
— Argentinoje, Patagonijos
Žinomas kinų filosofas ir Mendes,
nada pirmasis ir Juozas Sta- Zelinos parapijos bažnyčioje.
K. Meškauską, Lapa, Rua
pakrantėse pasirodė paslaptie rašytojas p. Lin Yutang, grįž
niukynas iš Vila Marijana ap
Williams
Speers; 700, arba
povandeninis
laivas
Keno
tas
damas
iš
brazilų
naujosios
simokėdamas rėmėjo prenu
— Moterystės luoman ruo laivas lig šiol nustatyti nepa sostinės Brasilia, apsistojo po Mašinraščio kursuose,
meratą 5J0 cr..
šiasi: Hermanas Lazdauskas vyko.
rai dienų São Paulo mieste,
P.P, Čiuvinskus, Rua Iliansu Sofija Paulauskaite, Jurgis
za
822, V. Prudente,
— Š m. spalių mėn 8 d. Kavaliūnas su Dominika Aza
VI.
Pupienį, Rua Oratorio
10 vai. buvo pakviestas bei ravičiūte Nelson Navogin su
1257,
Mooca.
dalyvavo Respublikos Prezi Vilma Zabielaite, J. JurčikoB. Tubelį ir Kučinską, Moi
dento Dr. Juscelino Kubits- nis su Luzia Paima. Antanas
nho
Velho.
chek sutikime, kuris atvyko Tamulis su Aparecida AlaSt.
Jurevičių ir Stočkų Par
į São Paulo dalyvauti Guber gayer.
que
das
Nações.
natorių Konferencijoje;
Irmãos Nascimento
Spalių 8 d. 18 vai. dalyvavo
— Grafica «Vytis» lietuviš
REG. C.R.C. SP. Nro 1.484
Prancūzijos finansų Ministério kai radijo programai per Ra
Atlieka
firmų
atidarymus,
perleidimus, komercines
p Antoine Pinay sutikime, ku dio Nove de Julho paaukojo
SIUVĖJAS
ir
industrialines
apyskaitas,
sutvarko dokumen
ris atvyko į São Paulo su ofi tris tūkstančius kruzeirų. Už
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
POVILAS AMBROZBVIÕ1US
cialiu vizitu, ir
reikšmingą auką lietuviškos
tos
rūšies
darbus
atlieka.
Rua
Inhagapi, 9 - V. Zelina
Š. m mėn. 10 d Kinijos ge programos vadovybė nuošir
Juridinis
Departamentas
—
Nejudomo
turto
pardavimas
neralinis Konsulas São Pauly džiai dėkoja. Lietuvišką pro
(prasideda iè Av. Zelina, 595)
Av Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
je p. Johnson Sheng su Ponia gramą radijo bangomis tik tol
oc^oc^ocxxz>c>oooo®ocx>
suruošė Kinijos Respublikos girdėsime, kol ją klausytojai
Tautinės Šventės proga savo jai rems savo aukomis.

EJCKiTCKI© CONTAEIL
NASCIMENTO

Paieškoma Patarnautoja
LIETUVĖ lengviems namų darbams. Atlyginimas: 4 090
kruz., išlaikymas ir atskiras kambarys. Kreiptis į ponią
Danutę - tel. 61 41-59.

RESTORANAS
SU

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
Rua Boa Vista, 133
5° andar - sala 11

S. PAULO

ŠOKIAIS

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

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

Jauki

broliu

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

Atidarytas

PAVILCI^IB©

latviu

aplinkuma

europietiška ir moderniška

nuo

1Ó

iki

3

vai. ryto

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.
■ugi—■■—n—i*.....

Rua Augusta, 926

*

Tel. 36-5862

*

S. Paulo

