1

j] Jornal Lituko «NOSSA LITUANIA»
C
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL
įį

Dr. José Ferreira Citrato

|
H

O SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 5
LAIKRAŠTIS
ji

y
ADRESAS:
Jį
1 AV. ZELiNA, 515 — C. POSTAL 371 įj
y
são paulo
y
jį
ATSKIRO NUMERIO KAINA
H
CR.$7,00
::

N R. 539

SÃC PAULO

(44)

—

VĖLINĖS
Nežiūrint kur bešvęstume šviesų. Tėvai melsis už vai
Vėlines: po ūkanotu ir pilku kus, vaikai už tėvus, prašy
Tėvynės dangumi, ar amžinai darni, kad jiems visiems Die
žaliuojančiame tropikų kraš vas būtų gailestingas.
Yra kapų, kurių Vėlinėse
te. jos visur vienodai yra įs
niekas
nepadeda gėlių puokš
pūdingos ir giliai prasmingos.
tės,
nesukalba
maldos, niekas
Įspūdingos savo liturgija, apei
gomis, giliu susikaupimu, su neaplanko. Bet Bažnyčia jų
artinančiu šį pasaulį su amži neužmiršta. Meldžiasi ir už
tuos, kurių niekas nebeatme
nuoju.
Prasmingos, nes norsvalan na.
Kai ateina Vėlinių diena,
dėlei, žmogui pasiliuosavusiam iš pilkojo gyvenimo rū nejučiomis mintimis sugrįžta
pesčių, verčia susimąstyti gy me į Tėvynę, ’r ten rinksis
venimo prasmės klausimu, ku žmonės į kapus Rinksis ir su
ris visuomet yra naujas ir bus klups prie kryžiaus karštai
tol aktualus ir neduos ramy ir nuoširdžiai maldai už tuos
bės sąžinei ir protui, kol bus rinktinius ir geriausius sūnus
pasaulyje bent vienas žmo kurių kapų niekas nežino: kri
gus.
tusių garbės kovų laukuose
Neatsakyti į gyvenimo pras Tėvynėje, ar sunaikintų ištrė
mės klausimą, kam žmogus mime.
Ir mes Vėlinių dienoje ne
gyvena ir kokia jo kasdieni
nių kovų prasmė, reiškia ke pamirškime už niekeno neat
liauto per gyvenimą užrišto menamą brolį poterėlio su
mis akimis.
kalbėti.
Į žmogaus gyvenimo klau
Nieko nėra beprasmingesnio, kaip keliauti ir nežinoti simą atsakymą atnešė tik
į kur kelias veda; plaukti ir krikščionybė. Kristaus moks
nežinoti kur yra uostas.
lo šviesoje ir mirtis nesuda
Yra žmonių, kurie vengia ro žmogaus gyvenimo tragiz
šiais klausimais pamąstyti. Bet mo. Giliai tikintis nukry uojuo labiau stengiamasi pabėg- tojo tiesas ramiai sutinki, nir
‘ ti nuo šių klausimų, tuo su di tį. nes tiki į amžinąjį gyveni
dėsniu aštfbmu žmogų perse *'mą -^'ėiiiii ųr* kentės tik t d*
kioja. Galų gale turi pripažin nėra žmogaus bauginimas bet
ti, kad visi keliai ir iš visur prieš jo akis pastatymas mo
veda į vieną amžiną miestą, gaus gyvenimo tikrenyl s iš kur niekas negrįžta.
pasaulio laikinumo ir nuolati
Vėlinių dienoje ir iš vakarė nio artėjimo amžinybės var
se kapuose sužibės milijonai tų linkui.

Atoslūgis Tarptautinėje Politikoje
Po Kcuščiovo apsilankymo
Amerikoje, įtempimas tarpiau
tinėje politikoje, bentEuropo
je, atsileido. Čia rusai padarė
nuolaidų Berlyno klausimu.
Jie atsiėmė savo reikalavimą
nustatytu laiku išspręsti Ber
lyno likimą Bet Kruščiovas
gavo patikrinimą, kad bus su
šaukta viršūnių konferencija
Taip pat ateinantį pavasarį
Amerikos prezidentas lanky
sis Amerikoje.
Tačiau savo esmėje reika
lai nepas keitė Kremlius nuo
savo tikslo • pavergti pasaulįneatsisakė. Tariamasis polia
nis atoslūgis yra tuk taktikos
pakeitimas Rusijoje nėra jo
kių žemklų, kad kas nors bū
tų pasikeitę.
Kominformas, kuris neva
viešai yra panaikintas, slaptai
perorganizuotas tebeveikia
ir kontroliuoja nevien Rusijos
viduje, bet ir užsienio komu
nistų veikimą. Kremlius ko
munizmo propagandai užsie
nyje meta didžiausias pinigų
sumas. Įvairiems kraštams
agentų mokyklos tebeveikia.
Satelitiniai kraštai yra griež
tai kontroliuojami. Nuosavy
bės likučiai baigiami likviduo
tų Jei kurt i sovietų spaudoje
pasirodo kritiškų pastabų, tai
čia daugumoje yra komunistų
partijos naminiai reikalai.
Apie nekomunistišką spaudą
Sovietų Rusijoje niekas ne
dusta nė pagalvoti.

Su šituo vadinamu politiniu
atoslūgiu ir tariamomis nuolai
domis, Kremlius nori apgauti
viešąją nuomonę, padaryti ją
sau palankesne ir daryti visa,
kad dabartiniai Europos rūbe
žiai visiems laikams pasiliktų.
Žinoma, Rusija ginklu spręs
ti tarptautinius klausimus su
silaiko ne del to. kad gailėtų
si sunaikinti kapitalistinius
kraštus, bet del to, kad nėra
tikra savo pergale Rusija tu
ri skaitytis su faktu, kad ji
iš visų pusių yra apsupta Ame
rikos karo bazių: Išlandija,
Anglija, Ispanija, Vokietija,
Italija, Turkija. Graikija, Alas
ka, Korėja, Japonija Formoza ir kitur. Visų bazių aviaci
ja yra parengta bet kokiam
netikėtinumui. Kremlius visa
tai žino Tr už tat nuo bet ko
kio avanturizmo susilaiko.
Ginklavimosi našta slegia
Ameriką bet nemažiau, net
ir daugiau Rusiją. Rusija del
ginklavimosi programos netu
ri galimybės savo piliečiams
pagaminti reikalingu kasdięniniam gyvenimui reikmenų:
elektros reikmenų, indu, šal
dytuvų, batų Visuomenė su
pranta ir pateisina šitų daly
kų trūkumą karo metu. be ne
taikos, kada nuo karo pabai
gos praėjo jau keturiolika me
tų. Pats Kruščb vas norėtų su
mažinti apsiginklavimo eigą
vien vidaus politikos sumeti
mais, kad patenkinti būtiniau
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tinimus reagavo. Ji pasiuntė
atatinkamą Kubos vyriausy
Fidėl Castro buvo lengviau bei pareiškimą. Tačiau Kubos
padaryti krašte perversmą, vyriausybė jį atmetė. Ameri
negu kraštą įstatyti į norma ka paruošė rimtą ir pagrįstą
lias vėžes. Šiandien visa Ku dokumentą, kuris parodo, kad
ba yra pastatyta ant kojų, pa Fidel Castro kaltinimai netu
siruošusi nežinia prieš ką ka ri pagrindo.
liauti.
Šitoks Fidel Castro elgesys
reikia
laikyti desperatišku,
Fidel Castro nepasisekimo
pametusiu
pusiausvirą. Kubo
priežasčių yra visa eilė. Nors
je
reikalai
blogi ir dar gali
ir diktatorius Fulgencio Balis
pab
ogėti.
ta buvo nugalėtas, tačiau dar
ir šiandien Kuboje jis turi
daug šalininkų.
— Urugvajaus vyriausybės
narys
Cesar Battle Pacheco
Antra, daug priešų Fidel
pareiškė,
kad Sovietų Rusija
Castro susilaukė del vadina
Urugvajuje
turi visai Pietų
mų liaudies tribunolų, kurie
Amerikai
propagandos
cen
šimtus piliečių, be rimto ap
trą
Muitinėje
yra
sulaikytos
kaltinimo sušaudė Nė vienas
iš sušaudytų šeimų negali būt 85 dėžės kochunistinės propa
palankus esamai vyriausybei. gandos. Šia pat proga primi
Trečia, pabėgęs diktatorius nė, kad Sovietų Rusija neįsi
per savo agentus varo propa leidžia pas save kitų kraštų
literatūros.
gandą prieš Fidel Castro.
Urugvajuje Rusijos pasiun
Ypač, blogai paveikė ir pa- tinybė
turi 70 tarnautojų. Di
krikdė ūkį. be jokio didesnio plomatinei
tarnybai užtektų
pasiruošimo, paskelbimas že keturių, penkių
tarnautojų. Umės reformos.
rugvajaus pasiuntinybė Mask
Nepalankiai užsienyje nus voje turi penkis tarnautojus.
kambėjo ir nusavinimas Ame Nėra abejonės, kad kiti pa
tikos kompanijų cukrinių siuntinybės tarnautojai yra
nendrių plantacijų.
tik propagandai vesti Pietų
Paskutiniu metu Kubos pa Amerikos vals ybėse.
dangėje pradėjo skraidyti opo
zicijos lėktuvai, kurie visa— Vakarų valstybių užsie
me,«|rašte. pėtn -propa gandi-- nio politikos .vadai pąsi tari
nius lapelius. Taip pat buvu mui susirinks gruodžio mene
sių revoliucionierių tarpe nė sį. gal būt Paryžiuje. Šiame
ra sutarimo Kaikurie buvę pasitarime pirmoje vietoje bus
artimi Fįdel Castro bendra aptarta,
kaip Vakarų valsty
garbiai arba yra areštuoti ir bių viršūnės
laikytis su
laukia teismo, arba pabėgo sitikusios su turės
Kruščiovu.
užsienin.
Visų sunkumų priežastimi,
— Rusija suvartoja tik 43
anot Fidel Cas«ro esanti Ame tūkstančius
kavos per
rika Ir šitą nusistatymą, visų metus Taigimaišų
Brazilijai
ma
negerumų kaltę sųverčiant žas klientas. Rusija, beyra
kavos
ant Amerikos sprando, kala iš Brazilijos neturi daugiau
žmonėms į galvą įvairiausių ko pirkti, nes kitų žemės ri
susirinkimų proga.
kio produktų trūksta krašto
Girdi iš Amerikos aerodro viduje.
mų atskrenda Kubon priešo
lėktuvai. Galimybė, kad prie
— Amerikoje yra išrasta
šo lėktuvai galėtų turėti ba sintetinė
kava. Išradimą pato
zes Amerikos teritorijoje, ga buliaus, ji galės būt vartojama
lima prileisto, nes Amerikoje viešoj natūralios kavos. Ka
yra labai daug privačių aero vos kraštų augintojai yra su
d romų. Vien tik Floridos vals sirūpinę nauju išradimu nes
tijoje, netoli Kubos yra apie gali pakenkti kavos ūkiui.
200 privačių aerodromų Iš
jų pakylančius privačius lėk
— Savo laiku buvo gandų,
tuyus praktiškai yra neįma kad
Popiežius Jonas 23 čias
noma pasiekti.
atvyks
Brazilijon į naujos sos
Amerika į jai metamus kai tinės atidarymą
Tačiau pas
kutiniu metu šios žinios buvo
paneigtos Del įvairių aplinky
sius gyventojų reikalavimus, bių Popiežiaus išvykimas už
bet labai sunku yra prieiti sienin yra neįmanomas.
prie nusiginklavimo, ypač jo
— Doleris jau persirito 180
kontaolės Jo pasiūlymas Jun
kruzeirų
Špėjama, kad dakils
gtonėse tautose skubiai sulik
ligi
dviejų
šimtų kruzeirų.
viduoti ginklus, jų fabrikus,
karo mokyklas, yra daugiau
— Iš Brazilijos į Urugvajų
propagandos reikalais Kad
tai yra sunkus reikalas rodo eina karvių ir jaučių kontra
ir tas faktas, kad nusiginkla banda. Apytikriais apskaičia
vimo klausimą Jungtinių Tau vimais Urugvajun pervaryta
tų Organizacija nustūmė nuo apie šimtas tūkstančių jaučių.
savo pečių, o užkrovė nusi
ginklavimo komisijai esančiai
BRAZILIJOJE
Šveicarijoje. Nei staigių poli
ttiuių permainų pasaulyje nei
NORI IŠVENGTI STREIKO
nusiginklavimo artimoje atei
tyje nėra pagrindo laukti, ži
Iš Rio de Janeiro darbo mi
nant komunistinio irdemokra
nisterijos
yra atvykęs atsto
tinio fronto nusistatymus ir
vas
tartis
su
metalurgijos fa
siekimus, kurių jie lig šiol
nėra pakeitę ir negalį pa brikų darbininkais, kad išven
gti streiko. Darbininkai pra
keisto.
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dės streiką trečią dieną lap
kričio jei nebus pakeltas atly
ginimas.
Taip pat ruošiasi streikuoti
privačių kompanijų autobusų
darbininkai bei tarnautojai.
Jei prašytas atlyginimas šį
mėnesį nebus išmokėtas, lap
kričio mėn. 10 d. pradės strei
ką. Šešiasdešimts procentų vi
so susisiekimo São Paulo
mieste yra privačių kompani
jų rankose.
— UDN partija savo suva
žiavimą nukėlė tolimesniam
laikui. Juracy Magalhães nė
ra tikras, kad jo kandidatūrą^
į prezidentus bus patvirtinta
udenisbų suvažiavime. São
Paulo estado udenistai dau
gumoje pasisako už Janio
Quadros.

— Vyriausybė yra susirūpi
nusi surasti kandidatą į pre
zidentus kuris galėtų Janio
Quadros atsverti. Tokiu kan
didatu negali būti nei marša
las Teixeira Lott, nei Juracy
Magalhães, nei Adhemar de
Barros.

— Baios gubernatorius Ju- ,
racy Magalhães pareiškė, kad
gruodžio mėnesį susirinkę
kartu su Adhemar de Barros
ir Plinic Salgado persvarstys
kandidatų į prezidentus klau
simą.
— Vokietijoje, Vestfalijos
miestelyje Herne, devynioli
kos metų daili mergytė Elz
bieta L. pradėjo darbą muilo
ir kosmetikos įmonėje Ateida
vo tvarkingai apsivilkusi, dai
liai susišukavusi, rūpestingai
ir paslaugiai atlikdavo savo
darbą. Mandagi buvo ir klijen
tam. Turėjo tik vieną trūkumą
— nesidąžė lūpų. Įmonės va
dejas į tai atkreipė dėmesį.
«Tamsta nereklamuoji mūsų
prekių» — pasakė ir pakišo
jai lūpom dažyti teptuką:
«Prašau būtinai, tai reikalinga
tarnybai». Mergaitė užsigavo
ir atkirto: «Mano lūpos nėra
reklamai iškaba» Kai ji savo
nusistatymo nekeitė, iš tarny
bos buvo atleista. Mergaitė iš
kėlė bylą: «Iš manęs reikalau
ta to, kas jaunai mergaitei
nepritinka ir nėra padoru».
Byla praėjo dvi instancijas,
bet teisėjai sprendimo neran
da. Vieni mano, kad mergaitė
buvo atleista su pagrindu, kiti
— ne. Bylą dar spręs aukštes
nis teismas.

TIKTAI MOTERIM
Anglijoje vienas išdidžiųjų
bankų (The Barkleys Bank)
įsteigė atskirą skyrių moterim
Pastebėta, kad moterys,norin
čios atidengto savo einamąją
sąskaitą, nevisada nuvokia,
kaip pinigus tvarkyti. Vyrai
tarnautojai kartais suprunkš
čia dėl keistų ir naivių klau
simų Sutarta, kad moterim pa
tarnauja moterys ir moteriško
je aplinkoje. Skyrius įrengtas
panašiai kaip galionas: su ki
limais, veidrodžiais, gėlėm ir
net pasigražinimo kambariu.
Jame kvepia kartais žibutėm,

(pabaiga 6 pusi.)
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ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS
LIETUVOS

— Mokytojas uždirba ma
žiau už galvijų bandos pieme
nį. Kaip aiškėjo iš Vilniaus
radijo pranešimo, Šilutės ra
jono «Stalino vardo» gyvulių
fermos skerdžius Petras Girų
lis uždirbąs per menesį per
1.000 rublių. Kaip žinoma, ei
liniai mokytojai mažiau už
dirba.
— Iš septynmečio plano no
ri padaryti penkmečio planą.
Maskvos įtaigoti, Lietuvos ūkio komunistiniai vadovai vis
intensyviau ima propaguoti
septynmečio planą išpildyti
žymiai trumpesniu laiku. Lie
tuvos Liaudies ūkio tarybos
pramonės darbuotojai esą nu
tarę bendrą gamybos užduotį
atlikti ne per 7, bet per 6 me
tus, o mėsos ir pieno bei me
džio apdirbimo pramonėje net
per 5 metus. Kai tuo klausi
mu kalbama įmonių mltinguo
se, partiniai instruktoriai pa
kiša susirinkusiems iš anksto
paruoštas rezoliučijas, kurio
se darbininkai pasižada sep
tynmečio užduotis atlikti per
trumpesnį laiką. Žinoma, ir
patys darbininkai žino, kad
plano išpildymas prieš laiką
eina darbininkų sąskaiton.
Stengiamasi iš jų dar daugiau
išspausti.

gedo presas, įmonė savo jė
gomis presą būtų galėjusi pa
taisyti per dieną kitą, tačiau
presas pusmetį stovėjo visų
akivaizdoje, o darbininkai ly
gindavo ašis primityviausio
mis priemonėmis. Tame pa
čiame skyriuje kelis mėne
sius stovinėjo gręžimo stak
lės, kitur vėl jau kuris laikas
stovi revolverinės staklės, vis
dėl palyginti nežymaus gedi
mo. Direktorius skundžiasi,
kad atitinkama ministerija ne
prisiunčia naujų mašinų, bet
esamas sutaisyti niekas nė
piršto nepajudinąs. Auto trans
porto ir plentų ministerija už
verčia įmonę popieriniais po
tvarkiais, atsiunčia įmonei vi
sai nereikalingas, jainepritai
kytas mašinas. Įmonės sande
liai prigrūsti netinkančių ma
šinų.
— Neklauso įsakymo dirvas
arti Kolchozams buvo duotas
įsakymas iki tam tikro termi
no suarti iš rudens visas dir
vas. Kai kurie rajonai tai maž
daug ir įvykdė. Bet Jiezno
rajone iš daugiau kaip 10.000
ha turimų suarti dirvų rugsė
jo pabaigoje buvo suarta tik
apie 900 ha. Kai kurie Šiaulių
rajono sovehozai nesuarę dar
nė vagos.

-- Paleckis išbarė Telšių
apygardoskolchozininkus.kad
jie vis dar atsilieka gamybo
— Didelės auto remonto je. Atvykęs į savo rinkiminę
dirbtuvės, keturis kartus di apygardą, «susitikimui su rin
desnės, negu dabartinė auto kėjais». gėrėjosi Telšių mies
remonto įmonė, pradėta sta tu, kad jis netrukus turėsiąs
tyti Kaune, netoli mėsos kom vandentiekį ir statąs naujų
binato (Maiste). Baigsią staty pastatų. Tik reikią labiau su
ti 1961 meiais. - Apie seną sirūpinti su atsiliekančiais kol
sias Kauno auto remonto dirb chozais. kovoti su apsileidi
tuves daug kritiškų pastabų mu, neūkiškumu.
pateikė Vilniaus «Tiesa» (227
nr.) antrašte «Ratas sukasi — Vilniaus Valstybinis kvar
o vežimas nejuda». Dirbtuvės tetas, dalyvavęs Budapešte
išleidžiančios daug broko. tarptautiniame styginių kvar
Daug darbų įmonėje atlieka tetų konkurse kompozitoriaus
ma rankomis, o mašinomisnie Haydeno 150 mirties sukaktu
kas nesirūpina. Kai, pvz , su vėms atžymėti, pasirodė sėk

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

Musu laiku žvėris keitė savo
varta jau penkta karta
Maskvoje dar gegužės mėn.
įvyko ypatinga konferencija.
Jai vadovavo ir platų prane
šimą padarė Chruščiovo žen
tas Šelepinas, Sovietų Sąjun
gos Saugumo komiteto pirmi
ninkas. Antruoju svarbiu da
lyviu ir pranešėju buvo kom
partijos sekretorius Kiričenko, ukrainietis, Chruščiovo at
keltas į Maskvą. Dalyvavo
taip pat visų tariamų respu
blikų saugumo komiteto pir
mininkai, iš Lietuvos - Ka
zimieras Liaudis. Sovietinė
gynybos ministerija buvo ats
tovaujama paties jos šefo Ma
linovskio, vidaus reikalų mi
nisterija — ministério Dudurovo. Dar buvo vyriausio so
vietinio teismo ir prokuratū
ros atstovai.
Visa tai sako, kad konferen
cijoje buvo svarstomi krašto
saugumo ir gynybos reikalai,
susieti dar su teismais. Mask
vos spauda labai šykščiai a

pie tą konferenciją rašė. Lie
tuvos spaudoje tebuvo vos už
siminta. Kodėl? Dėl to, kad
tai buvo čekistų konferencija.
KAS YRA ČEKISTAS?

Čeką (ČK -- Črezvyčainaja
Kommissija; Ypatingoji Komi
sija) buvo įsteigta 1917 gruo
džio 29, praėjus apie dviem
mėnesiam po bolševikų revo
liucijos ir paaiškėjus, kad ji
žmonėse sutinka didelį pasi
priešinimą Bolševikai išsilai
kyti tegalėjo teroru. Leninas
jo griebėsi, įsteigdamas komi
siją (čeką) kovai su vadina
mąja «kontrarevoliucija, spe
kuliacija ir sabotažu».
Viršininku buvo paskirtas
Feliksas Dzeržinskis, nuo Aš
menos kilęs bajoras. Pavar
dė lenkiškai buvo rašoma
Dzieržynski, o dvaras vadino
si Dzerzsnovo. Feliksas Dzer
žinskis (1877-1926) mokėsi \ ii
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Magdalena Vinkšnaitienė
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Ir vėl ten draikos pageltę lapai,
Ūbauja vėtros rudenio gamą.----Nebeateisiu prie tavo kapo
Vėlinių vakarą, mama...
Ir baltutėlių aš chrizantemų
Rasotos puokštės nebeatnešiu...
Ir vėlinių vakarui sutemus,
Šviesios žvakelės nebeuždegsiu.
Nors tu, vėjeli, į ten nuklydęs,
Pasūpuoki smilgas ant kapo jos! —
O jūs, žvaigždelės, nedenkit šydais
Vakarą šitą savo šviesos!

Tu, svyruonėli tenai berželi,
Ašarą varvink tyrą ir šaltą-----Aš, apkabinus čia savo dalią,
Maldom raminsiu širdį sugeltą...
Ir vėl ten draikos lapai pageltę,
Ūbauja vėtros rudenio gamą----- Nebeateisiu uždegt žvakutę
Ant tavo kapo, mama...
São Paulo, 1959 m.

mingai ir užėmė antrą vietą,
pralenkdamas paskutiniame
konkurso rate net kai kuriuos
Maskvos, vengrų ir čekoslovakų kvartetus.
— Tyrinėja vietą hidroelek
trinės statybai pri'e Jurbarko.
Ekspedicijos dalyviai čia dir
ba jau 1 1/2 metų, i-rieš tai
jie tyrinėjo Nemuną ties Vieš
vile ir Smalininkais. Dabarti
nė tyrinėjimo vieta yra kele
tas kilometrų aukščiau Jur
barko (į Kauno pusę\ Ekspe
dicijos grupėje dirba daugiau
kaip 100 specialistų ; geologai,
hidrologai, hidrogeologai, to
pografai ir kiti specialistai.
Dar šiais metais numatoma
baigti tyrinėjimus ir medžia
gą perduoti naujos elektrinės
ties Jurbarku projektuoto
jams.

je armijoje, pateko'į vokiečių
nelaisvę, iš jos pabėgo ir pe
rėjęs į pogrindį buvo komunistfeio partizanų būrio «Lais
voji ietuva» skyriaus vadas
iki at sovietų įžygiavimo į
Vilnių. Vėliau liko Lietuvoje
tarnauti.

.IETUVOS-K1NIJOS
K JLTÚRINIAI MAINAI

Negali būti svetimesnių vie
na antrai tautų, kaip lietuviai
ir kiniečiai. Sovietinis reži
mas tačiau stengiasi puoselė
ti (žinoma komunistiniais su
metimais) ir šiokius tokius
kultūrinius mainus. To dėka
keliems Lietuvos rašytojams
susidarė galimumas ’pasirody
ti savo raštais Kinijos knygų
rinkoje, dargi palyginamai di
džiugiais tiražais ,šversta į
kiniečių kalbą (tarpininkau
— «Laisvosios Lietuvos» va jant rusų vertėjams) kai ku
das — Semion Goločkin. mi rie Cvirkos Simonaitytės ir
rė Lietuvoje rugsėjo 26 d. Ka kelių kitų rašytojų veikalai.
ro metu jis tarnavo raudono Iš kitos pusės Lietuvoje pasi

niuje, bet gimnazijos nebaigė,
įsitraukęs į revoliucinę social
demokratų veiklą (1895). Kau
ne (;89~) leido lenkišką laik
raštuką (Rabotnik Kowienski
(Kauno Darbininkas) ir plati
no kurstančius atsišaukimus
tarp Tilmanso fabriko darbi
ninku. Lietuviam (LDSP) ne
linkstant dėtis į krūvą su len
kais socialdemokratais (PPS)
Feliksas Dzeržinskis atsitrau
kė ir nuėjo su lenkais, pas
kui su rusais.
Kaip pirmas čekos viršinin
kas, Feliksas Dzeržinskis bu
vo nepaprastai žiaurus. Savo
uždavinį jis taip aptarė: «Ma
no pareiga neturėti pasigailė
jimo, kaip patikimam šuniui,
kuriam skirta priešą drasky
ti» Ir ji®ai taip draskė, kad
istorijoje liko žmogumi pabai
sa — žmogėdra.

‘TEISYBĖS NEIEŠKOME’!
Feliksas Dzeržinskis, tasai
«demokratiškas lenkas», kaip
jį pavadino Eugen Lyons, bu
vo nesujaudinamas. «Jis nūs
kirdavo mirčiai tūkstančius
taip šaltai, kaip nukratyda

rodė kelių kinieč ų veikalų
ver imai. Raud. Kinijos de
šimtmečio proga Vilniuje įvy
ko Kinijos kūrybos paroda, o
kai kurie Lietuvos teatrai ir
Vilniaus radiofonas vaidino ki
niečių veikalus. Lietuvos moks
lo įstaigos ir leidyklos pasi
keičia su Kinija savais leidi
niais. Atmetus komunistinį tų
kultūrinių mainų antspalvį, Ki
nijos šviesuomenė, šiaip ar
taip, pastarais metais apie
Lietuvą daugiau sužinojo, ne
gu anksčiau.
— Užsienio radijo trukdy
mas tęsiamas. EisenhowerioChruščiovo susitikimo metu
sovietiniai radijo trukdytojai
buvo šiek tiek atleidę varž
tus. Eilė Vakarų transliacijų
Lietuvoje ir kituose kraštuo
se už geležinės uždangos bu
vo išgirsta be trukdymų. Bet
nespėjo Chruščiovas sugrįžti
į Maskvą, trukdymai vėl bu
vo tęsiami. Tik satelitinių
kraštų trukdymai šiek tiek
atslūgo.
u*r-

— Prie Kauno vidurinės dai
lės mokyklos spalio pradžio
je atidaryta 4-metė vaikų dai
lės mokykla. Joje vaikai mo
kysis piešimo, tapybos, kom
pozicijos, skulptūros ir dailės
istorijos, kartu, besimokydami
bendrojo lavinimo mokyklo
se. Tai antroji tokia mokykla
Lietuvoje. Jon priimta 55
moksleiviai.

— Seniausia obelis Lietuvo
je esanti netoli Kauno, pr e
vieškelio į Kazliškių kaimą.
Obelei daugiau kaip 2 0 me
tų. Ją paėmė savo globon
kaip įdomų gamtos paminklą
Valstybinė gamtos apsaugos
inspekcija.

— «Persiauklėjimo» kursai.
Vien tik Kauno mieste yra su
organizuota daugiau kaip 30Ô
kursų komunistinėms temoms
studijuoti. Ryšium su tuo, kad
neseniai yra išleista nauja
kom partijos istorija, jos stu
dijavimas partiniuose kursuo
se užima pirmą vietą. Dauge
liui partiečių, anksčiau studi
javusių ar aklai įsikalusių
stalininės istorijos tezes, da
bar tenka visiškai «persiauk
lėti» ir išmokti partijos isto
riją vertinti pagal chruščio
vinį stilių. Greta minėtų stu
dijinių kursų Kaune (ir kito
se vietovėse) suorganizuota
«agitatorių mokyklos». Viso
Kaune «politinio švie imo» ra
teliuose pradėjo mokintis apie 7.000 asmenų.

mas cigaretės pelenus». Savo nių sąrašą. Leninas atžymėjo
pirmoje kalboje kaip čekos mažu kryželiu. Kitą dieną vL
viršininkas pabrėžė: «Mums sų jau nebuvo gyvų.
nėra reikalo žiūrėti teisybės.
Kartą teisingumo kemisaras
Mums reikia kovoti iki mir dr. I. Steinbergas, atsidūręs
ties. Aš įsakau: revoliucijos paskui Amerikoje, skubiai iš
kardas turi padaryti galą kon šaukė Leniną iš posėdžio jam
trarevoliucijai»
skųsdamasis: «Drauge Leni
Fovietų enciklopedijoje če nai, jūsiškis Dzeržinskis šau
ka yra pavadinta «proletária do šimtus žmonių, nekaltų
to diktatūros nuogu kardu». žmonių, nelegaliai, kaip jam
Eugene Lyons, kuris buvo ko papuolė» Leninas kreivai pa
munizmo simpatikas, gerai sižiūrėjo ir atsakė: «Ir dėl to
Rusiją pažino joje gyvenda drįsote pertraukti svarbų po
mas, pasrebi: «Tas ištrauktas sėdį . Apsisuko, trenkė duri
kardas jau niekada nebuvo mis išeidamas.
įkištas į makštį». Milijonai
nuo jo žuvo ir tebežūna.
«MUMS STIGO ŠVINO»...
j

KRYŽELIS PRIE SĄRAŠO

Leninas, kuris peikė didžio
sios Prancūzijos revoliucijos
giliotiną nes jį kapojo gal
vas tik atrinktiemir aktyviem
savo priešam, kartą pasitei
ravo Dzeržinskio, kiek jis tu
ri suregistravęs įtariamųjų ne
palankumu bolševikam: «Ries
turime laužyti ir pasyvų pa
sipriešinimą, nes tai dar pa
vojingesnis priešas». Dzer
žinskis jam parodė 15 0 žmo

Maskvoje Eugene Loyns,
kuris 1928-1934 buvo «United
Press» korespondentas, suti
ko rusų žurnalistą, buvusį če
kos karininką, siautėjusį Ode
soje Nerami sąžinė jį vis ver
tė prisiminti savo kruvinus
darbus ir pasakoti kitiems:
«Mums trūko švino. Aš tada
išrykiuodavau kalinius dešim
timis arba tuzinais ir taikiau
viena kulka peršauti visų šir
dis... Et, tai buvo laikai!»
Anais laikais, 1918 metų va
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TARPTAUTINIS MONETARI
NIS FONDAS
VI. Mingėla

Tarptautinio Fondo direkto
rius prof Per Jacobssonas yra švedas. Ir keistu sutapimu
— Jungtinių Tautų Organiza
cijos gen sekretorius Dag Ha
marksjoldas — irgi švedas, A
bu šie švedai rūpinasi viso
pasaulio lygsvaros išlaikymu.
Dag Hamarskljoldas skuba ge
sinti mažesnes ar didesnes ka
ro liepsnas, o prof. Per Ja
kobssonas rūpinasi tarpt, fi
nansiniais reikalais. Po 1956
m. Suezo kanalo krizės ėmė
kristi anglų svaras. Infliacija,
o kartu ir ekonominė krizė
grasė ne tik Anglijai bet ir
visoms Didž. Britanijos domi
nijoms bei kolonijoms. Šiai
krizei pašalinti šoko į pagal
bą čia minimas Washington©
Monetarinis Fondas. Su s am
bia dolerių suma Anglijai pa
vyko tą krizę nugalėti. Čia
daug pasitarnavo prof. Per
Jacobssonas. Taip pat stabili
zuojant Prancūzijos franką ir
gi neapsiėjo be stambios Mo
ne arinio Fondo pagalbos In
dija nekartą buvo šioMF pa
remta; ir Ispanijos finansinius
negalavimus gydė irgi čia mi
nimas fondas
Kiekvienos šalies sveikais
I pagrindais kuriamas ūkis tu
ri turėti pasitikėjimą savoj ša
ly, bet ir tarptautiniuose eko
neminės politikos ir prekybos
sluogsniuose.
Monetarinio Fondo piniginių
atsargų suma siekia 9,1 bilio
nų dolerių. Be to, š m. JAV
prezidentas Eisenhoweris tą
Tarpt. Monetarinį Fondą pa
pildyti pareikalavo dar 1.3 bi
lionus dolerių. Net šiuo metu
yra kilęs sumanymas steigti
tikrą tarptautinį banką, kuris
būtų įgaliotas į sunkumus įkliuvusias valstybes gelbėti
paskolomis.

Kaip gimė Tarpt. Monetari
nis Fondas?
Jo amžius siekia 1944 m.
Stambiem■> finansininkams ir
politikams rūpėjo pokarinė
pasaulio padėtis. Imta būkšsieą, liepos 6, Maskvoje įvy
ko sukilimas pačių raudonar
miečių ir čekistų. Dzeržins
kis sukilėlių buvo suimtas. Le
ninas atsilaikė su latvių gru
pe, vadovaujama Laeio. Suki
lėliai buvo išgaudyti ir iššau
dyti: Čeką dar labiau įsisiau
tėjo. Lacis kalbėjo:
«Mes turime sunaikinti bur
žuaziją kaip klasę. Prašau ne
žiūrėti kaltės įrodymu .. Pir
mas klausimas, kuris turi bū
ti suimtajam statomas, yra
toks: kuriai klasei priklauso,
kokios kilmės, kokio išsilavi
nimo. kokios profesijos? Tai
turi nulemti suimtojo likimą.

Ž ĖR’S KEIČIA VARDĄ
Žmogžudybėm čeką taip pa
garsėjo, kad jau penktąjį kar
tą pakeistas jos vardas. Nuo
1932 ji žinoma GPU vardu
(valstybinė policija), nuo 1934
- NKVD (vidaus reikalų ko
misariatas). nuo 1946 — MVD
(vidaus reikalų ministerija)ir
MGB (va'stybinio saugumo mi
nisterija), nuo 1955 — KGB
(valstybinio saugumo komite
tas) .
Vardo pakeitimas žvėries ne
pakeitė, kaip nuo kruvinojo
Dzeržinskio neatsiliko jo jpė
diniai: Jagida. Ježovas. Beri
ja, Serovas. Visų jų rankos
kruvinos, nes mižumaaori iš
laikytį savo valdžioje didelę
daugumą Rusijos gyventojų
ir pivergtųjų Jagoda ameri
kiečiui žurnalistui W. Resw.c
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2.000 Kalėdiniu Siuntiniu be Uždarbio
\
Lietuvių Prekybos Bendrovė naudojasi šia proga padėkoti įvairiuose pasaulio
kraštuose gyvenantiems lietuviams už tą ypatingą paramą, kurios mes esame susilaukę
per šiuos metus Reikšdami savo nuoširdžią padėką, kartu mes VÊL GRįŽTAME prie
savo tradicijos, įsipareigodami visiems lietuviams pasiūlyti kaip dovaną be uždarbio
2.000 SPECIALIŲ KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ.
Labai atidžiai pasvarstę savo patyrimu paremtus duomenis, tam reikalui sudarė
me ko naudingiausius šitokius 2 skirtingus KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 1 SUDARO:
1) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
2) 3 1/4 jardo vilnonės medžiagos vyriškam ar moteriškam kostiumui,
3) 3 jardai dvigubo pločio pamušalo,
4) storas vilnonis megztinis, sibirišku vadinamas,
5) pora vyriškų vilnonių kojinių,
6) pora moteriškų žieminių kojinių.
To kalėdinio siuntinio Nr. 1 kaina tiktai
$ 40,00, iškaitant visus mokesčius.

Svoris 11 svarų.
KALĖDINĮ SIUNTINĮ NR. 2 SUDARO:
1) 13 jardų vilnonės medžiagos 4 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams,
2) 3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3) 10 jardų dvigubo pločio pamušalo.
4) 10 jardų sunkios medžiagos 3 moteriškoms ar 6 vaikiškoms suknelėms.
To kalėdinio siuntinio Nr. 2 kaina yra tiktai
$•'79,00, iškaitant visus mokesčius.

Svoris 22 svarai
Visos abiems siuntiniams skirtosios medžiagos yra ekportinės rūšies su «Made
in England* įrašu ir pasirenkamos šitaip:
1) kostiumams dvigubais ruožiukais arba lygios tamsiai mėlyna, ruda arba pilkšva,
2) paltams - tamsiai mėlyna, juoda šviesiai mėlyna žalia arba kupran. spalvos,
3 suknelėms - dideli taškai mėlyname, rudame arba gelsvame dugne
Tuojau reikalaukite pirma nemokamų pavyzdžių, kuriuos mes siunčiame oro
paštu į bet kurį pasaulio kraštą.
Mūsiškius KALĖDINIUS BE UŽDARBIO SIUNTINIUS gali užsisakyti kiekvie
nas lietuvis vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas ar ne. BET NORĖDAMI VISIEMS
DUOTI PROGOS PASINAUDOTI JAIS, NUSTATĖME. KAD VIENAS ASMUO IŠ KARTO
GALI UŽSISAKYTI NĖ DAUGIAU KAIP 2 TOKIUS SIUNTINIUS (KIEKVIENOS RŪ
ŠIES PO VIENĄ). Taip pat priiminėsime po 1 dol. iš tų. kurie nori užsitikrinti sau
KALĖDINĮ BE UŽDARBIO SIUNTINĮ, bet galutinio užsakymo lauksime ne ilgiau
kai 4 savaites
MES GARANTUOJAME
■ 1) Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2) Jei siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba nemokamai pasiųsime kitą
tokį pat siuntinį.
3) Apmokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokesčius, kad gavėjai Lietu
voje, sulaukę siuntinio, nebeturėtų jau nieko primokėti.
4) Siusime tik tokias prekes, kurios bus užsakytos pagal jų aprašymą ar
remiantis pavyzdž 's.
LITHUANIAN

TRADING

COMPANY

1A, Hunt Street — London, W 11 — Great Britain

tauti, jog po karo, sužlugdžius
nacių ir fašistų galybę, jo vie
tą gali užimti komunizmas.
Taip pat stambiems versliniu
kams rūpėjo ateities prekyba
tarptautiniu mastu.
!r kada karas pasibaigė po
karinės Europos pinigai bu-

kui yra pasakęs: «Mes esame
mažuma dideliame krašte Pa
naikinus GPU su mumis būtų
baigta».
Pakeitus GPU į NKVD, en
kavedistai pagarsėjo teroru
Baltijos valstybėse Jie vykdė
pirmuosius trėmimus (1941).
Po karo naujais trėmimais,
partizanų šaudymais ir kanki
nimais, suiminėjimais, žmo
nių varymu į kolchozus pasi
reiškė emvedistai ir engebis
tai. Dabar visą gyvenimą se
ka ir. Dzeržinskio žodžiu
«draskančių šunų» pareigas
eina milicija su kagėbistais.
Duodamas čekistam dabartį
nį vardą (KGB), Chruščiovas
taikėsi pasigirti kad Sovietų
Sąjungoje, kalinamųjų ir žudo
mųjų, kaip Stalino laikais jau
nesą, tai ir slaptos policijos
veikimo laikai praėję, ir toji
institucija nereikalinga O vis
dėlto prie ministerių tarybos
sudarytas specialus saugumo
komitetas ir jo viršininku pa
skirtas Chruščiovo žentas Šelepinas Tokie komitetai yra
taip pat prie kiekvienos taria
mos respublikos ministerių ta
rybų. Lietuvoje KGB viršinin
ku nuo 1955 kovo 1 yra Ka
zimieras Liaudis, prisidengęs
tuo slapyvardžiu surusėjęs žy
das. gimęs Lietuvoje (Baiso
galoje, bet nuo 12-13 metų au
gęs ir gyvenęs Rusijoje ir Lie
tuvon atsiųstas tiktai 19'4.
Kam reikalingi aniekomite
tai, pasako minėta ypatinga
konferencija Maskvoje.

vo beverčiai. Veik visi kraš
tai -- valstybės buvo iki že
miausio laipsnio ekonomiškai
išsisėmę.
Pirmiausia gimė Amerikoje
Marshallio planas. Šio plano
veikla buvo vaisinga. Visos
laisvos valstybės sušelptos;

nominiai ir kultūriniai atsili
kusias spalvotas tautas. Užtat
tų beveik laukinių tautelių
valstybėlės auga kaip grybai
po lietaus. Paskutiniu laiku
minimos vėl naujos valstybė
lės: Tunisija (1956 m), Gha
na, Vakarinė Samoja, Togo ir
Soma Ii ja. Šioms valstybėlėms
pradėjus kurtis joms išmoka
ma kasmet, kiekvienai atski
rai, po 5 milionus dolerių ar
daugiau.
Viena ar kita forma sušelp
tos paskolomis: Jordanas, Ni
gerija, Sirija Laos. Irakas, Le
banas, Saudi Arabija, Izraelis
ir daug kitų Olandija, Argen
tina ir Pietų Amerikos vals
tybės nekartą gavo stambių
paskolų. O Indija yra nuola
tinis šio Fondo klijentas Čia
paminėjau jau tik kaikurias
valstybes.
T. Monetarinio Fondo direkto
rius — prof. Per Jacobssonas

Įdomi asmenybė. 62 m. amžiaus:nepaprastų gabumų žmo
gus Gimė mažame, Švedijos
vakarų pakraštyje, Ranum
kaimelyje. Mokslui buvo ga
bus ir uolus. Pasiekė Upsa
los m. universitetą, kur sėk
mingai studijavo ekonomiką
— finansų mokslų. 1920 m jis
Londone, Tautų s-gos sekre
toriate. Po to, jo gyvenimo
kelias vedė į u-to profeso
riaus karjerą: jis dėstė tarp
tautinę politiką ir finansus.
1921 m. P. J. išrenkamas Tarp
tautinių mokėjimų banko pre
zidentu Bazely — Šveicarijo
je. Šiose pareigose P J. išbu
vo iki to meto, kai jis buvo
pašauktas į Washingtoną, Ta
rptautinio Monetarinio Fondo
direktoriaus pareigoms eiti.
Vykdamas iš Šveicarijos P J.
nusiskundė: «Gaila man an
tros tėvynės, Šveicarijos, bet
aš turiu ją apleisti dar didės
nei pareigų naštai nešti JAV
sostinėje. Washingtone»
Beje, šis, viso pasaulio tau
tų finansinių negalavimų, gy
dytojas yra neblogas rašyto
jas mėgėjas. Jis mėgsta rašy
ti kriminalinio turinio roma
nus Pasirašo slapivardžiu Ši
uo metu jo 3 romanai jau pa
skelbti atskiromis knygomis.
Jie net išversti į aštuonias
kalbas. Be to, jis yra parašęs
kelias knygas ir gana daug
straipsnių paskelbęs pasauli
nio masto politikos ir finan
su srities žurnaluose.
Jis taip pat dažnai keliau
ja. skraido lėktuvais, kaip ve
lionis Dulles, kaip Jungt. Tau-

jos buvo prikeltos sveikam
ekonominiam gyvenimui ir kū
rybai. Ypač badaujančiai Ki
nijai daug buvo duota. Tik
Lietuva ir daugelis Europos
valstybių ir po karo laisvės
šviesos neišvydo.. Tokios vals
tybės, kaip; Anglija, Vokieti
ja, Prancūzija, Italija buvo įgalintos prisikelti iš pokari
nių
griuvėsių tik Marshallio
ČEKISTAI TEBEVEIKIA
plano dėka Vakarų Vokietija,
Konferencija, sveikindama kuri labiausiai nuo karo bu
kompartijos vadovybę, išdavė vo nukentėjusi, pirmiausiai at
savo tikslus ir atidengė Chruš sistatė ir savo gamybiniu ir
čiovo melą, kad Sovietų Są prekybiniu pasaulinio masto
jungoje čekistų laikai yra pra potencialu virto Anglijai kon
kurentu Nr. 1.
ėję. Čekistų dvasia dar stipri
Šiais laikais Tarpt. Moneta
narna Sveikinime atvirai pa
rinis
Fondas kredituoja eko
(pabaiga 4 pusi.)
sakyta;
«Sovietiniai čekistai įsisą
monino .. reikalą aukščiau iš
A. Tyruolis
kelti revoliucinio budrumo vė
liavą.. Mes gerai supranta
me, kad baudžiamųjų funkci
jų susiaurinimas krašto vidų
je dar nereiškia, kad darbo
Iš saulės dienų
turime mažiau... Mes ateity
Čionai ateinu,
je... stengsimės kilnių čekos
tradicijų dvasioje įnešti į vi
Iš saulės dienų prarastųjų.
są mūsų veikimą garsiausio
bolševiko Felikso Dzeržins
Dar vejas mane
kio lenininius darbo metodus
Atklydus žinia
irųformas».
Dienos, kurią pamotė uja.
Aiškiau nebuvo galima pa
sakyti, kad «nuogas čekos kar
Be skundo renkuos
das į makštį nekišamas». Dzer
žinskis garbinamas kaip «did
Po derliaus laukuos
vyris» — žmonių žudikas. O
Palikusias, byrančias varpas.
kruvinas Sovietų Sąjungos bo
sas Chruščiovas, pats žudęs
Kiek kartų žėrės
ukrainiečius, su savo žentu
Man it iš taurės
čekistu, kuris anai konferen
Nuauksintas
grūdas ir darbas.
cijai pirmininkavo, priimami
Amerikoje.
«O laikai, o papročiai!» —
Ir guodžias širdis:
turėtų sušukti pogonis Cice
Jai ošia rimtis
ronas krikščioniškam pasauly
Ten topoliuos tėviškės mano.
je jeigu jam neužimtų žado,
paki’us iš kapo Ir ką pasa
Jie auga many,
kytų visi čekos nužudytieji,
Tie medžiai seni.
jei galėtų prabilti?..
Darb.
Ir amžių dvasia juos gyvena.

Iš Saulės Dienu
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«JAUNYSTES AIDAS»
<M L » skyrius jaunimu;

į

Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Simonytė,. Aloyzas Kuniškis, j1
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi- .
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,
Caixa Postai 4418
São Paulo.

ATEITININKU FEDERACIJOS VALDYBOS
ATSIŠAUKIMAS JUBILÉJINIO
KONGRESO REIKALU
ATEITININKAI baigia penk
tąją dešimtį metų nenutrūks
tamos savo veiklos. Šiuo at
žvilgiu jie yra pirmieji lietu
vių jaunimo organizacijų, nuė
jusiu pusės amžiaus kelią. Jis
formaliai prasidėjo 1910 vasa
rio 19, kai buvo sudaryta pir
moji lietuvių katalikų studentų
sąjungos valdyba.
Pastangos organizuoti besi
mokantįjį katalikiškąjį lietu
vių jaunimą reiškėsi ir anks
čiau: 1903 metais įvyko atski
rų asmenų keli pas tarimai, o
19 9 spalio 2> buvo sudaryta
organizacinė komisija tai min
čiai realizuoti. Tad ateitininkijos pradžią galima būtų lai
kyti keleriais metais ankstes
nę Bet galima taip pat jos
pradžią nukelti ir vieneriais
metais vėliau, kai 1911 vasa
rio antroje pusėje išėjo pir
moji Ateitis o su ja pasklido
ir ateitininkų vardas Tačiau
rašytinė Ateitis ėjo Kaune
jau !9i0. o spausdintinei telk
ta medžiaga; gimnazijose, ku
nigų seminarijose ir universi
tetuose formavosi pirmieji
ateitininkij būreliai. 1910 me
tai, kaip ateitininkų sąjūdžio
pradžia, yra jau įaugę ir į
mūsų tradicijas
Pirmasis ateitininkų kongre
sas buvo sušauktas Kaune
(pabaiga iš 3 pusi.)
tų generalinis sekretorius D.
Hamarskjoldas Jam ranka pa
siekiami visi pasaulio konti
nentai, visos jam rūpimos vals
tybės. Prof. Per Jacobssono
kompentencijoje ir atsakomy
bėję yra privilegija teikti tech
nikinę, ekonominę pagalbą vi
soras nesuskubusioms išsivys
tyti, ekonominiu ir kultūriniu
požiūriais atsilikusioms tau
toms. Kaip skaudu tačiau,kad
tokiai Lietuvai, kuri turi sa
vo garbingą istorinę praeitį,
didžio masto kultūrą, netlais
vės niekas neduoda. Kartą
žurnalistų paklaustas prof. P.
Jacobssonas pasakė:
«Mes teikiame technikinę
ir kitokią paramą ir toms tau
toms, kurios kultūriškai ir po
litiškai dar nepribrendusios,
kurios valdomos ir ne visai
patikimų vadukų: mes norime
tas tauteles išauklėti, pastaty
ti ant savų stiprių kojų Vė
liau jie ir patys sugebės sau
pasijieškoti tokią valdymosi
formą, kokia jiems patinka».
Apie rusų teikiamą pagal
bą Pietų Amerikos, Afrikos ir
Azijos tautoms, prof Per Ja
cobssonas išsitarė;
«Aš nesutinku su mano ame
rikiečių kolegų pesimizmu
Aš sakau, tegu ir rusai nors
truputį gero padaro žmonėms,
kodėl tik mes vieni tą pagal
bos darbą turėtume dirbti?
Aš pilnai tikiu, kad daugu
mas žmonių vis dėlto neno
rėš laisvės iškeisti į vergiją,
užtat rusų komunistų pagalba

— Šį šeštadienį ideologinių
kursų pamoka 19 vai. 30 min
Šv. Juozapo mokykloje.

----------------- PAULIUS JURKUS-----------------

— Skautų dvasios vadai. Ku
(tašą)
nigų Vienybės centro valdy
1920 metais, ir jisai jau minė ba, vyriausiai skautų vadovy
— Čia mamos rašyta, —
jo dešimtmečio sukaktį. Atei bei prašant patvirtino dva šūktelėjo
brolis.
ties redakcija ta proga išlei sios vadus: kun. dr. Valdema
—
Kažkokie
užrašai!
do stambų sukaktuvinį nume rą Cukurą — pirmi jai, kua St
Sukišę galvas, skaitėm pus
rį. Kiti ateitininkų kongresai Ylą — seserijai ir kun. Joną lapis
po puslapio — —
taip pat buvo siejami su 15, Pakalniškį - brolijai.
20 ir 25 metų sukaktimis; jie
MOTINOS UŽRAŠAI
įvyko Kaune 1925, 1930 ir Tel
šiuose 1935 Vilniuje šauktąjį
cialiam uždaviniui aptarti.
Dabar tokie ilgi vakarai.
kongresą 1940 sukliudė bolše Ateitininkų
gyvenime
veikloje
Turiu
dr ug laiko belaukda
vikų okupacija ir antrasis pa tie kongresai yra turėję svar
ma
tavos.
Viršum stalo kabo
saulinis karas, nutraukęs kon bų vaidmenį.
paveikslas.
Žiūriu Į jo bokštus
gresų penkmetinį ratą.
Pirmasis
kongresas
Kaune
ir
jaučiu
ilgesį,
kuris lyg bro
Po antrojo karo tėra buvu
1920
buvo
susietas
su
Lietu
lis
nuolatos
gyvena
su manim
si stambesnė Reino konferen vos valstybės atsikūrimu ir
Ilgiuos
tavęs,
mano
mylima
cija 1947 ir vienas kongresas
sis
!
Chicagoje 1954. Jame išreikš ateitininkų konsolidacija po
Tu — kalėjime Mūsų ben
tas pageidavimas, jeigu neuž Didžiojo karo sunkių išgyve
nimų
Lietuvoje
bei
Rusijoje,
drą
gyvenimą, kurį pripildėm
klups kokie nelaukti įvykiai
tebevykstant
dar
Nepriklauso
viena
mintim ir viena įtampa,
į penkmetinį ciklą ir 1960 su
mybės
kovom.,
pareikalavusudrumstė
žandarai Jie išsi
sirinkti į šeštąjį kongresą 50
siom
iš
ateitininkų
nemažai
vedė
tave,
nes
tavo žodžiuose
metų jnbilėjui atšvęsti
aukų.
Pirmasis
kongresas
pa
ir
darbuose
budo
tėvynė
Ateitininkų šeštasis kongre
brėžė
ideologinį
ir
ugdomąjį
Tačiau turiu būti kantri ir
sas 5'0 metų sukakčiai pami
nėti įvyksta 1960 rugsėjo 3-4 ateitininkų organizacijos po tokia esu; "juk gražesnių die
būdį.
mi ilge -s gyvena drauge su
Chicagojei
Antrasis kongresas, įvy manim K ntriai laukiu tavęs
KONGRESAI ateitininkų or
gonizacijoje nėra dažni ir tuo kęs taip pat Kaune 1925, ap Vieną kartą tu vėl sėdėsi ša
pačiu nebe eiliniai Jie nešau tarė ideologinius ateitininkų Ii,a paveikslo, kuris mus su
kiami kasmet nei šiaip kuriom I rincipus bei pareigas ir nūs jungė, ir nebus baimės nei
atsitiktinėm progom Dar ne tatė trilypės federacijos struk klaikių akarų Laukdama tos
priklausomais Lietuvos lai turą, priimtą reorgannizaci valandos, rašau šiuos prišimi
kais, kada sąlygos didesniem nės konferencijos Palangoje nimus tau, mano mylimasis!
ateitininku suvažiavimam bu 1927. Ateitininkų Federacija
vo parankesnės, kongresai savo principų pilnatve, aišku
vykdavo tiktai kas penkti mu ir sistemimuumu bei or
Rugsėjis išvedė iš namų į
metai. Jie buvo šaukiami spe ganizacine struktūra, kaip tolimus miestus, pas dėdę ku
daug kas šiandien pripažįsta.,
tebėra vienintelė katalikiška nigą Tarp jo ir mano tėvelio
jame pasaulyje Tvirtus prin buvo didelė praraja Dėdė vi
negali tas tautas komunistais cipinius irorganizacinius rams sur vilkosi senų laikų bajo
paversti».
čius jai davė antrasis kon ryste, kojom mynė tėvo litvo
maniją vadino «atžagareiviu»
gresas.
«Mano manymu alkis, badas
Aš
būt1’ tiltas ir suiun
Tretysis kongresas, sušauk gti turėjau
ignorancija, socialinės prigim
tuos
krantus,
kad dėdės
ties, teisingumo principų ne tas Kaune "930. V”-auto Di palikimas saugiai ateitų į mū
taikymas visiems žmonėms džiojo ir šv. Au us no sukak sų namus, nes tėvelio galvo
vienodai labiau pavojingi, nei čiu metais, kėlė aikštėn pra je kaupėsi nauji ūkio planai.
toji rusų ūkinė bei techniki eities pamokas lietuviui, krikš
Ir motina mirėškė gražių
čioniui. Ateitininkai buvo pa
nė pagalba».
žodžių,
kad mano išvažiavi
raginti į sąmoningesnį susipra
mas
padės
namams studentui
Prof. Per Jacobssonas neti timą tvirtesnį susiorganizaviki, kad pasirodą infliacijos mą. brandesnę lietuviškąją kū broliui «Mes pasiliekame ta
reiškiniai JAV galėtų išsivys rybą ir idėjinę, kovą su.pašau pati šeima» — aiškino ji —
tyti į stambaus masto ekono lio dechristianizacija. iš čia ir « ik dėdė dar labiau prie mū
minę krizę... Jeigu niekas ši to kongreso šūkis, susiprasti, sų priartės». — Tąsyk nesu
uo blogiu nesirūpintų, galėtų susiorganizuoti, kurti ir ko pratau. kad motina ir dėdė
veikia kartu Gudriai jie užtas įvykti. Pietų Amerikos voti.
pynė visas kilpas, kad aš
valstybėse matosi ir šviesių
(B.
D
)
kaip kiškelis įkrisčiau.
žymių. Prancūzija pakeitusi
(nuvertinusi) savo franką ei
na stiprėjimo keliu. O ką sa
kyti apie V. Vokietiją ir Ita
liją? — Šios valstybės parodė
tikrai nuostabių finansinių ir
ekonominių bei technikos pa
žangos gabumų. Tokie sveiki
reiškiniai išugdė tautose svei
ką pasitikėjimą užtat čia pas
tebimas bankuose santaupų
padidėjimas Net Sovietų Są
junga ėmė dairytis būdų prieš
infliaciją Chruščevas nori pa
kelti tautos pragyvenimo stan
dartą Jis svajoja pasivyti
Ameriką. Baimė dėl ekonomi
nės krizės irgi, jam atrodo
be pagrindo 1930 m. pasauli
nė ekonominė krizė šiandien
neįmanoma Ūkinė Amerikos
struktūra šiandien kur kas
stipresnė, nei tas buvo 1929
m., O infliacija bus sustabdy
ta sutvarkius paskolų davimą.
Draugas

Aš taip pat norėjau praver
ti namų langus ir kitur pasi
dairyti Vakaro valandom raa
ne viliojo svetimų žemių
miestai.
Išskridau staiga, Ne su pau
kščiais, kurie suko į pietų sa
lis, bet su dėde kunigu į Žilo
myrių. Ten buvo jo parapijų
jo namai Net ir tau, Mielas
Povilai, nieko nesakius pra
dingau Mus jau rišo vienerių
metų draugystė. Tuo laiku bu
vai išvykęs su slapta spauda
Džiaugsminga pasitikau Ži
tomyriaus bokštus jų šviesius
langus ir kleboniją mano pilį.
A aniau. kad mano dienos
skambės lyg sieninis laikro
dis, ramiai vienodai, ir aš
kaip gegutė kar as nuo kario
pasirodysiu sukukuosiu ir vėl
pasis ėpsiu Vienumoje išsau
gosiu namų atsiminimą, ir ma
no draugystė tau labiau su
bręs.
Bet dėdė šypsojos. Jis puo
šė manė Turėjau lyg meteo
ras nukristi į bajorijos tarpą
ir ją apakinti.
Kai buvau apsiūta, sekma
dienio popietėje pasirodžiau
bajorijos draugėje. Jie sužiu
ro nustebę, iš kur, negi iš
Lietuvos? Tai truko tik vieną
švytuoklės kryptelėjimą, ir
niekas neatsilaikė prieš mano
lengvą žodį.
Vakare man dėdė kalbėjo:
— Tikra bajoraitė tu, Auuš
ka! Prisipažinsiu, bijojausi,
kad elgtis nemokėsi kilnioje
draugijoje. O tu — visiems
padarei didį įspūdį. Pasiseki
mas tave lydės šitoje žemėje.
Aš juokiausi. Pasisekimas !
Ha — tik gražūs drabužiai
keletas žodžių, parinktų iš
lenkų klasikų, reveransas —
ir jau sukasi jiems galvos
Kiek maža jiems tereikia. Aš
troškau kur kas daugiau.
Svečių tarpe buvo ir vienas
ponas Zigmantas Laurynovičius Pradžioje mano dėmesys
nesustojo ties juo.
(B. D.)
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
TAUTIEČIAI J

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA

r

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.$ 200,60.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

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. eonj. 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 Pamargo, 698. Penha
Al. Boguslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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., jLapa 16
vai.
K e tvirtą:
Utinga 19,30 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

■Iii»
KAS NIEKO NEDIRBA, VAL
GO KITŲ UŽDIRBTĄ DUONĄ
KAS LAIKRAŠTĮ SKAITO IR
NEAPSIMOKA PRENUMERA
TOS, TAIP PAT NAUDOJASI
KITŲ VAISIAIS.

IEŠKOMA SIUVYKLA

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em

geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — fone: 52-0223
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

«TĖVYNES GARSAS”

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

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

Galinti pagaminti didelį kiė
kį moteriškų ilgų viršutinių
kelnių.
Confecções Inco Lida.
Rua Barão de Itapetininga,
275, 2’
Fone 34 6355
Teirautis: Rua Sarumà, 350
Vila Lucia) c/ Da. Marcelia)

SEKMADIENIAIS

Primenam,

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!

1 ad antrą kartą S. Paulo lie
tuviu kolonijoj yra rengia
mas toks iškilmingas
ir puikus

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

SmnnoiBR mm ®
H
g
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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
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nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone 63-6OO5
Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí, na Junta Comercial
Diskai. na Junta Comercial
Fperitas Fiscais
Emeritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

Vakaras
Koncertas
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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
“WWI
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. Sãô 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, 103 São Caetano, pas J. Januškį rua
Barão do Triunfo, 1214 Piraquara, J. Garšką rua Orato
rio. 3097 Mokoje ir pas Vicentą Bartkų, Lapoję.
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Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės
durų nebus galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.

Skaitykite «Músu Lietuva»
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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CAÍXA POSTAL,

A A. MIRĖ E. MAČIULIENĖ

Š.m. rugsėjo mén. 14 d. Bos
tone mirė Eugenija NorkaitėMačiulienė Dr. Petro Mačiu
lio, buvusio pirmutinio ir ilga
mečio Lietuvos Konsulo São
Paulo, žmona. Velionė ilgą
laiką gyveno Čikagoje, bet
prieš mėnesį, nuvykusi pas
savo seserį Vandą Mačiulienę
į Bostoną gydymosi tikslu, pa
simirė. Liko liūdintis vyras,
sūnus su šeima Čikagoje ir
sesuo Vanda Mačiulienė Bos
tone.
Šeimai reiškiame gilią užuo
jautą.
BUV. KARIŲ SUSIRINKIMAS

371 — SÃO PAULO

ti Lietuvos Kariuomenės Šven
tės minėjime per radio š. m.
lapkrio mėn. 22 d., o toliau
ruoštis 16 Vasario minėjimui
ir 35 metų lietuvių emigraci
jos Brazilijon sukaktuvėms.
Dalyvavusieji susirinkime
pasižadėjo sekančiam susirin
kimui, kuris įvyksiąs š.m. lap
kričio mėn 8 d. 15 vai. šiose
pačiose patalpose, atsikviesti
dar po kelis savo draugus,
taip pat buvusius karius. Šia
me susirinkime bus išrinkta
laikinoji vadovybė, kuri rupin
sis visais mūsų buv. kariųsavanorių, partizanų ir saulių
reikalais.
Dalyvavęs

BUV. LIETUVOS KARIŲ
Š.m. spalių mėn. 25 d. L.S.B.
DĖMESIUI
Vila Belos rūmuose įvyko Lie
tuvos atsargos karių susirin
Š. m. lapkričio mėn. 8 d.
kimas. Susirinkime dalyvavo 15 vai
Vila Belos rū
nemažas būrys buv. Lietuvos muose L.S.B
įvyks
Buv. Lietuvos
karių. Pats susirinkimas praė karių susirinkimas,
kuriame
jo lietuviškoje dvasioje ir bus išrinkta laikinoji vadovy
draugiškoje nuotaikoje. Buvo bė, dainų repeticija ir kiti
iškelta įvairiausių klausimų pasiruošimai prie Lietuvos
bei sumanymų. Pirmoje eilėje Kariuomenės Šventės paminė
nutarta organizuotai dalyvau jimo.
Visi buv. Lietuvos kariuo
menės atsargos kariai ir šiaip
(pabaiga iš 1 pusi.)
lietuviai patri jotai prašomi
šiame susirinkime dalyvauti.
kartais lelijom, kartais narcy
Iniciatorių vardų
žais. Tarnauja tik moterys,
Kpt. J. Čiuvinskas
išskyrus du ginkluotus vyrus.
Rezultatas; per šešias savai
tes atsirado šeši tūkstančiai
— Spalis us m. 29 d Vila
naujų klijenčių I
Zelinoje mirė JONAS PUPELIS. 84 m. amžiaus, kilęs iš
Rokiškio Brazilijon su šeima
MADAME DE GAULLE
atvyko
1927 m., Nuliūdime pa
TVARKO ŠEIMAS
liko dukteris: Aną Paukštienę
Gen. De Gaulle žmona, ta Adelę (Lietuvoje). Anelę Mūpusi pirmąją moterim Pran- rininkienę. sūnų Alfonsą, žen
i cūzijoje, kibo j išsiskyrusias tus, marčią, anūkus. Palaido
šoimas. Išsiskyrėliai negauna tas Pão Caetano kapuose Sep
kvietimų į prezidento ruošia tintos dienos šv. mišios bus
mus pobūvius. Iš svečių są ateinančios savaitės trečiadįe
rašų, kurie buvo seniau su nį, 4 d. lapkričio, 8 vai. Vila
daryti, pusę išbraukė. I «nus Zelinoje. Giminės ir velionies
kriaustųj>ų» kategoriją pateko draugai kviečiami atvykti į
ir Simone Servais, gen. De septintos dienos mišias.
Gaulle sekretoriaus, kuris
— Spaliaus m. 24 d. mirė
taip pat divorsuotas.

NAPALEONAS BAGDONAS, vičiui, H. Vorasilaitei, M. Vyš
89 m. amžiaus, kilęs iš Užpa niauskaitei.
lių. Nuliūdime paliko dukteris:
Oną ir Mariją, sūnus: Juozą
CHORISTŲ DĖMESIUI
ir Joną, marčias, žentus anū
kus. Septintos dienos šv. mi
Prašomi visi choristai pas
šios bus 31 d. spaliaus m> Vi kirtomis dienomis atvykti į
la Zelinoje 8,30 vai.
repeticijas nes reikia pasi
ruošti giedoti vyskupo vizitą
VĖLINIŲ DIENOS PAMALDŲ cijos, lapkričio mėn. 14-16 die
nomis. Choro išvažiavimas pa
TVARKA
jūrių yra numatytas 29 d. lap
Lapkričio m. 1 d. Sekma kričio mėn.
dienį, po 7 vaL mišių vakare
— Misijonierius kun J. Bru
gedulinga procesija ir Libera.
Vėlinių dienoje šv. mišios žikas S.J. šią savaitę misijas
bus: 6, 7. 8,-9, 11 vai. Po 11 veda Rio de Janeiro priemies
vąl. gedulinga procesija ir Li č>io Caxias lietuviams. I São
bera. Vakare 7 vai. irgi bus Paulo grįš 31 d. spaliaūs.
šv. mišios.
GRAŽIAI PAGERBĖ MOTINĄ
CASA VERDE
Praėjusį sekmadienį Adoma
vičių
šeimoje buvo graži šven
Lietuviškų pamaldų Visų
tė
Buvo
švenčiamas Martos
Šventų Dieną nebus.
Adomavičienės
aštuonesdeSekančios pamaldos šios ašimtasis
gimtadienis
11 vai.
pylinkės lietuviams bus lapkri
Vila
Zelinoje
buvo
jubiliatės
čio mėnesį
intencija užprašytos šv. mi
šios. kuriose dalyvavo duktė
NEDELSKITE UŽSIRAŠYTI.
rys ir sūnūs su savo šeimo
mis.
Po pamaldų visi nuvyko
Lapkričio m. 14-16 d. lankys
į
Balio
ir Onos Adomavičių
Vila Žolinos parapiją J.E vys
namus
pietums.
kūpąs Dom Paulo Rolim Lou
Adomavičių giminė yra di
reiro. Ta proga teiks Sutvir
delė,
trys dukterys ir trys sū
tinimo sakramentą. Norintieji
nūs
su
šeimomis Jonas ir Leo
gaufi Sutvirtinimo sakramen
tą privalo iš anksto užsirašyti. nas Adomavičiai yra įsikūrę
Rio de Janeire; Balys, Vera
ir Anelė São Paulyje Džiau
— Rua Belem 356, tautietis gėsi senutė jubiliatė matyda
Motiejūnas turi didelę batų ma prie stalo iš visur suva
krautuvę. Prekyba vyksta sek žiavusią plačią giminėlę Nemingai Pasirinkimas batų yra kiekviena motina turi tos lai
didelis Jei kam reikėtų batų mės pabuvoti laikas nuo lai
patartina užeiti pas Motiejū ko savųjų tarpe Prie skaniais
ną pasižiūrėti prekių.
valgiais apkrautų stalų, lai
kas nuolat suskambant lietu
— Laiškai: J. Jurkonienei, viškai dainai o jubiliatei lin
H. Kojalavičiūtei. Olgai Me- kint laimingų metų, nejučio
džiukevičiūtei, K. Navickie mis slinko valandos. Ilgų ir
nei, L. Šlapelienei, Al. Gra laimingų metų dzūkų žemės
bauskui, A. Kairiui, J. Rinke atf vei - M. Adomavičienei!

EJCUITORIÇ k,€>NTAEIL
najcimento

Katalikų Federacijos Kongre
sas šiais metais bus New Yor
ke. lapkričio m 27 29 dieno
mis Federacijai šiuo metu
pirmininkauja inž Ant. Rudis,
žinomas Amerikos lietuvių
veikėjas.

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.

<MUSŲ 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 Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua latai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Bružiką prie S
Goncalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilianza 822, V. Prudente,
VI. Pupienį, Rua Oratorio
1257, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho.
St. Jurevičių ir Stočkų Par
que das Nações.

Irmãos Nascimento
RES. C.R.e. SP. Nro 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 Žolina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS

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

Paieškoma Patarnautoja
LIETUVĖ lengviems namų darbams. Atlyginimas: 4 030
kruz,, išlaikymas ir atskiras kambarys. Kreiptis į,ponią
Danutę - tel. 61 41-59.
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Vincai /Povilai

Tjeibetiž

ŠOKIAIS

SU

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133
„
R- Abauna, 36
o. r AULO
5° andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius
........... .
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Jauki
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broliu

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

latviu

europietiška ir moderniška

nuo
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iki
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vai.

ryto

ANTANO PAVILCMIC

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

Rua Augusta, 926

*

Tel. 36-5862

♦,

S. Paulo

