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LIETUVOS -REIKALAI VISASĄJUNGINĖJE
AUKŠČIAUSIOJE TARYBOJE

LIETUVIU TAUTAI TURI BŪTI SUDARYTOS
SĄLYGOS LAISVAI PAREIKŠTI SAVO VALIA

Padidintas Lietuvos respublikinis biudžetas, bet sumažinta
Lietuvai tenkanti valstybinių įplaukų dalis

VLIKo pilnaties sesijos, įvykusios 1959 m. spalio 17-18 d.d .,
priimtos rezoliucijos

(Elta) Visasąjunginė Aukš
čiausioji taryba savo sesijo
je, kuri prasidėjo spalio 27 d.
tk. svarstė ir ateinančių me
tų biudžetą. Visasąjunginio biu
džeto pajamos siekia 772.990.
487.000 rublių, išlaidos 745 808.
593.0C0 rublių. (Pereitais me
tais pajamos siekė 723,3 mili
jardus rb., išlaidos 707,6 mi
lijardus).
Lietuvos valstybinis biu
džetas 1960 metams nustaty
tas 4 693.596.000 rublių (1959
metais buvo 4 264 758 000 ru
blių). Tokiu būdu Lietuvos
valstybinis biudžetas 1960 me
tais bus apie 339 milijonus di
dėsnis, negu 1959 metais Ki
taip tariant, Lietuvos gyven
tojai daugiau negu tris šim
tus milijonų rublių daugiau su
dės. Tačiau iš bendrasąjunginių valstybinių mokesčių ir
pajamų, kurie suplaukia Lie
tuvoje. 1960 metais Lietuvos
respublikos reikalams bus pa
liekamas žymiai mažesnis nuo
šimtis, negu 1959 metais, ką
rodo sekantis sugretinimas:
1959: įlietais iš tų įplaukų Lie
tuvai paliko dar 72 7% fžk.
«Tiesos» 1958 m. 301 nr.\ o
šiemet Maskvos sesijoje Lie
tuvai paskirta jau tik G1,6%.
(Vilniaus radijjas spalio 3i d).
Tiesa, Latvijai tas nuošimtis
sumažintas dar žymiau (1959
m. buvo 25,0% 1960 m bus
jau tik 11,3%) Estijos nuošim

POLITINĖS PADĖTIES
REIKALU

tis liko bemaž toks pat: 1959
metais buvo 5 ,5%, 1960 me
tais bus 51%. Nors iš visų tri
jų Pabaltijo valstybių Lietu
vai procentualiai ir tenka di
desnė valstybinių pajamų da
lis, negu abiejų kitų Pabalti
jo kraštų, vis dėlto aiškiai
matyti Maskvos užsimojimas
iš Pabaltijo gyventojų išspaus
ti kuo daugiau, o toms respu
blikoms grąžinti kuo-mažesnę
bendrų įplaukų dalį Lietuvo
je numatyta daugiau investi
cijų kaip Latvijoje ir Estijo
je.'
Aukščiausioje taryboje
Maskvoje spalio 28 d kalbą
pasakė ir Lietuvos deputatas
M. Šumauskas (min. p-kas).
Jis t.k. pasigyrė, kad bendro
ji produkcijos apimtis šiemet
padidėjusi 14%. Rimtą nerimą
sukeliąs ryškėjantis atitrūki
mas tarp elektros energijos
gamybos ir jos reikalingumo
besivystančiai pramonei ir že
mės ūkio eletrifikacijai. Nors
HES jėgainė prie Kauno pa
leidžiama į darbą anksčiau,
negu numatyta, bet esą būti
na greičiau pradėti statyti sti
prią šiluminę elektrinę ku
riam reikalui Šumauskas pra
šė sesijos paskirti lėšas anks
tesniu terminu. 1960 metais
Lietuvoje esą numatoma visiš
kai užbaigti 45 pramonės ob
jektus (iš 100 statomų) ir pra
dėti penkias naujas statybas.

Fidel Castro pakvietė VLIKO pirmininką
atsilankyti i Kuba
VLIKo pirmininkas Dr. A.
Trimakas neseniai pasiuntė
kartu su JAV Prieškomunistinės Veiklos Komiteto atsto
vais telegramą Kubos dabar
tiniam premjerui Fidel uasbro. prašydami jį nepersekio
ti prieškomunistinių Kubos vei
kėjų. Jų tarpe yra žymių Lie
tuvos draugų. Į pasiųstąją te
legramą buvo tuoj pat a sa
kyta taip pat telegrama. Fi
del Castro kabineto vyr. di
rektorius Dr. Juan Ortą savo
telegrama kviečia Dr. Trima
ką atvykti kartu su puikiniu
ku Charles Green jr. į Kubą
įsitikinti, kad Fidel Castre vy
riausybė nesanti komunistinė.
Nepaisant šio tvirtinimo, Ku
bos švietimo ministeris praei
tą mėnesį vieton važiavęs į
Pan-Amerikos konferenciją,
buvo nuvykęs į Santiago do
Chile, kur kalbėjo viešame ko
munistų mitinge. Šis, be abe
jo, ir daugel kitų panašių fak
tų kelia pagrįstą klausimą,
kurlink suka kai kurie Fidel
Castro žmonės.
— Vyskupas P. Ramanaus
kas Lietuvoje mirė spalio 15
d., kaip papildomai praneša
ma, nuo cukraus ligos.

VLIKas, išklausęs praneši
mų dėl esamos tarptautinės
padėties, konstatuoja:
1. kad dabartinė Maskvos
taikos ofenzyva yra paremta
siekimu išgauti esamo status
quo tarptautinį pripažinimą,
nustatant Vakarų ir Rytų pa
saulio santykius vadinamos
koegzistencijos pagrindais;
2. kad toks Maskvos sieki
mų pabojimas būtų premija
agresoriui, nes esamoji pade
tis Rytų Centro Europoje, o
kartu ir Lietuvoje, yra sukur
ta Maskvos agresijos aktais;
3. kad Maskvos siekimes pa
remti santykius su laisvuoju
pasauliu vadinamos koegzis
tencijos pagrindais yra parem
tas pasaulio padalinimu į dvi
sferas, kur Maskvos sferoje
esančioji dalis būtų išskirta
iš bet kurios Vakarų laisvojo
pasaulio įtakos, o Vakarų sfe
ra būtų palikta atviram rung
tyniavimui tarp sovietinio ko
munizpio ir laisvojo pasaulio
ūkinių ir politinių sistemų;
4 kad Lietuvos pavergimas
buvo įvykdytas dėl tariamo
koegzistencijos sąlygų neįvyk
dymo iš Baltijos valstybių pu
sės, kaip tatai atvirai buvo
išdėstyta brošiūroje «The So
viet Union, Finland and the
Baltic states». Sovietų infor
macijos biuro išleistoje 1941
metais.
VLIKas, turėdamas galvoje

šiuos šių dienų uždavinius,
įpareigoja VlIKo Prezidiumą
ir VLIKo narius, dalyvaujan
čius kitų politinių organizaci
jų veikloje, siekti, kad Lietu
vos klausimas būtų įjungtas į
bendrąją Antrojo Pasaulinio
karo padarinių likvidavimo
problemą, nes Lietuvos ir ki
tų Rytų ir Centro Europos pa
vergtųjų tautų nepriklausomy
bės atstatymas yra būtina są
lyga taikos, paremtos teisin
gumu. Ginklavimosi apriboji
mas pats savaime negali at
nešti pastovios taikos nepaša
linus Antrojo Pasaulinio karo
padarinių.
VLIKas reiškia pakartotiną
gilų įsitikinimą, kad lietuvių
tauta yra suvereninė savo Ii
kimo sprendėja, ir kad todėl
turi būti dedamos visos pas
tangos, kad būtų sudarytos są
lygos lietuvių tautai laisvai
pareikšti savo valią.

XII METAI

met galėtų su daug aukščiau
pakelta galva sėdėti už di
džiųjų konferencijų stalo.
Tačiau praeities garbė, ypač galybė jau negrįš. Kolo
nijos pamažu išsilaisvins,
Prancūzija liks eilinė Euro
pos valstybe.

— Amerikoje plieno ir ge
ležies fabrikų, anglių kasyklų darbininkų streikai jau
baigėsi. Pusė milijono darbi,
ninku grįžo prie darbo. Mė
nesį laiko intensyviai dirbant
tikimasi, kad fabrikai bus ap
rūpinti plienu ir geležimi.
General Motors ir kitos au
tomobiHų kompanijos buvo su
stabdę del medžiagos trūku
mo automobilių gamybą. Tūks
tančiai darbininkų buvo likę
be darbo.
— Sklinda užsienyje gan
dai, kad Maskva savo politi
ką su Vakarų Vokietija švel
nins. Net esą. planuojama Va
karų Vokietijai leisti Šiaurės
Rytprūsius atsipirkti Kiek ši
tie gandai turi pagrindo, kol
kas nežinia.

SANTYKIŲ SU LENKAIS
REIKALU

— Amerikos prezidentas Ei
senhower lapkričio m. 21-22
d. lankysis, pakeliui į Afriką,
VLIKas, išklausęs praneši Ispanijoje Tai bus pirmas ofi
mų dėl santykių su lenkais cialus vizitas Ispanijai. Ispa
ir turėdamas galvoje, kad Lie nijoje Amerika turi dideles
tūva ir Lenkija yra tapusios aviacijos bazes, kurias sta
sovietinio imperializmo auko tant daug dolerių išleido.
mis ir tai kad Lietuvos ir Len
kijos nepriklausomybės atsta
— Urugvajaus sostinėje —
tymas yra bendras šių abiejų Montevideo mieste sustreika
tautų reikalas, laiko, kad lie vo namų statybos darbinin
tuvių ir lenkų laisvinimo ben kai. Jie reikalauja penkias
dradarbiavimas šiam tikslui dešimt procentų pakelti atly
siekti yra palaikytinas ir plės ginimą.
tinas.
Geležinkeliečiai buvo pasi
ruošę streikuoti. Bet streiką
atidėjo. Derybų keliu nori su
sitarti.
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—- Lietuvoje mirė Dr. L. Bis
tras, buv, min. p kas, 69 m. Prancūzija siekia paprastos galybės ir garbės
amžiaus. 194b m buvo ištrem
Kitados Prancūzija buvo pa atsiliepė į buvusius garsius
tas į Sibirą, iš kur grįžo po šaulio diplomatijos centras. politikus, ypač kariškius - ge
Stalino mirties Užsienio lie Painių politinių klausimų iš neroius ir maršalus, iš kurių
tuvių spauda plačiai aprašė painiojimo laukdavo iš Pary tarpo šiuo metu ryškiausiai
jo gyvenimą ir veiklą.
žiaus.
išsiskiria dabartinis Prancūzi
jos
prezidentas ir maršalas
Prancūzija buvo viena iš di
Charlies
De Gaulle. Jis nega
džiausiu galybių pasaulyje.
ii,
kad
politinis
centras nėra
Europoje jos konkurentė bu
GYVENTOJŲ SKAIČIUMI
Paryžiuje
ir
kad
stipriausiai
vo tik viena Vokietijoje. Ko
apsiginklavęs
kraštas
viso
AMERIKA DIDĖJA
lonijose, Afrikoje ir Indokini
kiais atominiais ginklais nė
joje buvo ramu.
ra
Prancūzija, bet Amerika
Statistikos biuro daviniais
Bet gyvenimas nuėjo savo
Jungtinėse Amerikos Valsty keliu. Daug galingųjų sugriu ar Rusija.
Štai nuolat matome, kad De
bėse š. m. rugpjūčio mėn 1 vo, atsirado naujos galybės,
Gaūlle
įneša nesklandumo į
dienai
buvo 177, nauji, kituose kontinentuose
centrai. Prancūzija, NATO (Šiaurės Atlanto Sąjun
399,000 gyventojų (vyrų, mote politiniai
o ypač po antro pasaulinio gą), prieštarauja ir pačių di
rų ir vaikų).
karo tapo nurašyta į antraei džiųjų valstybių viršūnėms ir
Taip kad, per metus padau lių valstybių skaičių. Šitokia t.t.. Žodžiu priešinasi bet ko
gėjo ant 2,906,000 arba 1,7%. Prancūzijos padėtis skaudžiai kiai kitų iniciatyvai. Žūt būt
stengiasi su pačiais didžiai
siais bent susilyginti. Todėl
Prancūzijos inžinieriai su di
Ponias ZIEZIENĘ ir UCKIENĘ bei jų šeimas Liūdinčias
deliu įtempimu dirba vande
dėl Lietuvoje mirusios sesutės
nilio bombą, kurią ruošiasi
AG N1ESKOS LITAUSKIENÉS
Saharos dykumose susprogdin
ti. De Gaulle užsispyrimu bu
Nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime
vo atidėta sekančiam pavasa
Rio de Janeiro L K. Moterų
riui ir «viršūnių» -konferenci
Draugijos Valdyba
ja Ligi šios konferencijos ti
kiši susprogdinti pasigamintą
Ateitininkų Valdyba ir
atominę bombą ir kaip nors
Dubauskų šeima
susitvarkyti su Arželija. Tuo
i.

J
Ô

— Numatoma, kad ateinan
čiais metais Venezuela atnau
jins diplomatinius santykius
su Rusija.

VOKIETIJA MOKĖS
NACIŲ AUKOMS
Spaudos žiniomis, Vokietija
sutiko sumokėti Norvėgijai
14 milijonų ir 600 tūkstančių
dolerių, kaip kompensają, už
nacių okupacijos aukas Nor
vegijoje II Pasaulinio karo
metu.

SAHAROS TURTAI
Spaudos žiniomis, Prancū
zijos ekspertai planuoja atves
ti į Europą natūralinių dujų
vamzdžiais iš Saharos, kur su
rasto® didelės jų atsargos.
J. Soustelle, Prancūzijos mi
niste.ris Saharos reikalams, į
Saharos požeminius turtus de
da daug vilčių ir yra paruo
šęs jų panaudojimo planus.
Tuo tarpu yra tiriamos gali
mybės panaudoti Saharos du
jas net ir vakarų Vokietijos
pramonei. Dujas galima būtų
į Prancūziją tiekti specialiais
laivais - cisternomis arba
vamzdžiais. Pastarųjų nutiesi
mas kainuotų 480 mil ir 560
tūkst. dol..
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Staigus Posūkis Sovietinėje Prekyboje
Vakar: «Kapitalistinis išnaudojimas»,
šiandien: «sovietinės prekybos ‘pažanga'»

(Elta) Sovietinio ūkio maši
na visą laiką sukasi gerokai
girgždėdama. Iš «klaidų» ir
«trūkumų» neišeinama, bet so
vietinė propaganda savo pilie
čiams ir pasauliui nuolat ka
la, kokia «pažangi» yra sbvie
tinė ūkio sistema.
Lietuvoje ir kitose so
vietinėse respublikose pasta
rais keliais mėnesiais pradė
ta įvesti naują prekybos bū
dą: prekių pardavinėjimą kre
diOan, išsimokėtinai. Kaip jau
pranešta, Vilniuje, Kaune,
Šiauliuose, Panevėžyje ir Klai
pėdoje įrengtos ar dar įren .
giamos specialios krautuvės
prekėms, kurios pardavinėja
mos išsimokėtinai. Atrodytų,
tai jokia sensacija. Nepriklau
somoje Lietuvoje kiekvienas
kad ir màzai uždirbantis, bet
šiek tiek kreditingas asmuo
galėjo įvairiausias prekes pirk
tis išsimokėtinai ir tam nebu
vo reikalinga jokių specialių
krautuvių, kiekvienas pažan
gus prekybininkas tokias ope
racijas atlikdavo, iš savo pu
sės pasinaudodamas laisvų ban
kinių kreditų pagalba. Turtin
giausiose šalyse pasaulyje,
kaip Jungt. Amerikos Valsty
bėse, prekių pardavinėjimas
išsimokėtinai sudaro gana žy
mią bendros prekybos apyvar
tos dalį.

O dabar tą prekybos būdą
įveda Lietuvoje ir kituose so
vietų valdomuose kraštuose
Nepraėjo nė keletas mėne
sių po minėto ir panašių so
vietinių pareiškimų — ir Lie
tuvoje bei kituose sovietų vai
domuose kraštuose paskelbta,
kad įvedamas prekių parda
vinėjimas kreditan, išsimokė
tinai, bet jau kaip «sovietinės
prekybos pažangos» būdas.
Tačiau pasižiūrėjus arčiau,
pasirodo, kad sovietinis par
davinėjimas išsimokėtinai vy
ksta žymiai sunkesnėmis pir
kėjams sąlygomis, negu «ka
pitalistiniuose» kraštuose.
Išsimokėjimas leidžiamas
per 6-12 mėnesių. Tai dar nie
ko, nors Vakaruose leidžiama
išsimokėti mažesnėm ratom
ir per pora metų. Pradinis
įmokėjimas irgi nebūtų jau
toks sunkus, 2o 25%. nors Va
karuose prekės pardavinėja
mos kartais ir visai be jokio
pradinio įmokėjimo. Bet už
vis sunkesnė sąlyga yra ta,
kad sovietinis pilietis imda
mas prekę išsimokėtinai, pa
tenka į daug stipresnę «pri
klausomybę». stačiai «vergu»,
kai vyksta atmokėjimai. Įmo
kėjus pradinius pinigus krau
tuvėje, reikalas pereina į pir
kėjo darbovietę Toji kas sa
vaitę ar kas mėnesį automa
tiškai išlaiko iš jo uždarbio
atmokėjimo ratas Laisvuose
kraštuose to nebūna Kiekvie
nas pirkėjas laisvai disponuo
ja savo uždarbiu ir tik tuo at
veju darbovietė išlaiko iš dir
bančiojo jei buvo iškelta teis
minė byla Ne retaibūna. kad
turintis mokėti ratas paprašo
firmos palaukti arba pareiš
kia pretenziją dėl prekės rū
šies ar pan Kai automatiškai
išlaikoma iš uždarbio ar al
go®. pirkėjas jau atsiduria
lyg baudžiauninko vaidmeny
je.

LIETUI

Eilėraštis iš Sibiro
Žibutės sužydėjo
Ant Korbiko kalnų.
Čia blaškos šaltas vėjas
Tarp tyrumų klaikių.
Matau tėvynę brangią
Už tolių mėlynų.
Ir svetimoj padangėj
Aš ilgiuosi savų.

Tėvynei gintarinei
Pavasaris išauš.
Negaus mano krūtinė
To džiaugsmo nuostabaus.

1959 m lapkričio 14 d

žimo į Lietuvą Šiandien gi
Sniečkus, Žiugžda ir jų pro
fesiniai propagandininkai sten
giasi raud. armijos okupaci
nius veiksmus nutylėti ir vi
sa dėsto taip, lyg pati liaudis
«nuvertė* buvusią valdžią ir
savo laisva valia dėjosi į So v.
Sąjungą — tautų kalėjimą.
Tai drįstama skelbti Lietuvos
gyventojams, nors jų daugu
ma dar gerai atmena Lietu
vos okupacijos pradžią ir ti
krovę matė savo akimis.
AKLINAI UŽDARYTA KARA
LIAUČIAUS SRITIES
DEMARKACIJOS LINIJA.

Demarkacijos siena tarp len
kų valdomos Rytprūsių dalies
Nežadinki, sesule,
ir sovietų valdomos Karaliau
Man ilgesio dainų.
čiaus srities iš abiejų pusių
yra
stipriai saugojama ip jo
Visvien nenusitiksim
kio
legalaus
praėjimo čia nė
Ant tėviškės varsnų.
ra, išėmus tik vieną perėjimo
punktą netoli Karaliaučiaus,
per kurį kartais vyksta įvai
rios «delegacijos*. Iš lenkų
pusės demarkacijos linija pa
ženklinta lenkiškais stulpais,
sovietų pusėje raudonais stul
pais ir aukštoka spygliuota
tvora. Pasienio zona esanti
kaip išmirusi, jokios gyvos
dūšios. Tik netoliese spygso
Lietuvos Okupacijos A's'dntojai
sovietinio pasieniečio stebėji
mo bokštas. Ir lenkų pusėje
pasienio zona skaitoma «už
Patys sau Prieštarauja
dara zona», tačiau ji taip sti
(E) Ne nuo šandien yra ži šantažinėmis sąlygomis buvo priai nesaugojama, kaip so
noma. kad sovietiniai istori atiduotas Lietuvai Vilnius ir vietų pusėje.
Ir lenkų valdomoje srityje
kai įvykius privalo aiškinti įvesdintos pirmosios sovieti
gyvenimas
eina savo vaga.
remdamiesi ne istorine tikro nės įgulos, jis pats žino ir ma
ve, bet komunistų partijos tė, kad -t 940 metais ultimaty- Šventadieniais miestelių gy
«tieslinijomis». Tokiu <dialek vinių «sutarčių» priedanga rau ventojai eina į bažnyčią, po
«Vartotojo pavertimas vergu,
tiniu» mastu matuojami jų ir donoji armija okupavo Lietu to pasivaikščiojimai, vaikai
įvykiai Lietuvoje, ypač Lietu vą ir Kremliaus įgaliotiniai žaidžia lenkų kareiviai lydi
išnaudojimas, apvogimas»
vos okupacija ir įjungimas į Pozdniakovas, Dekanozovas paneles, o vakare svetainė
Sovietų Sąjungą.
«tvarkė» Lietuvos santvarką, je po Šokio joms ranką bu
Sovietuose prekyba išsimo
Praėjus 20 metų nuo 1939 įkurdino iš pradžių «liaudies čiuoja...
kėtinai ilgą laiką buvo smer
/
.
m. spalio 10 d. sudarytos «Vil vyriausybę», o paskiau tikrą
kiama ir vadinama «kapitalis
niaus srities Lietuvos respu sovietinę valdžią. >r nepaisant
tiniu išnaudojimu». Dar prieš
— (E) Grafikas Jarkūnas
blikai perdavimo ir Lietuvos to, ką jis ir visi kiti tuomet Leipcigo tarptautinėje knygų
keletą mėnesių, birželio 28 d ,
Sovietų Sąjungos savitarpio patys pergyveno, prof. Žiugž apipavidalinimo parodoje už
ek. profesorius Stepanickis
pagalbos sutarties», prof J. da šiandien skleidžia plepa
per Maskvos radiją štai ką
pareiškė:
Žiugžda Vilniaus «Tiesoje» lus apie tai, kad «liaudis nu savo darbus gavo sidabro me
(Nr 238) parašė ilgą sukaktu vertė* buvusią valdžią ir įkū dalį. Medalis paskirtas už i«Monopolistai reklamuoja
vinį straipsnį, kuriame, nuos rė sovietinę. Iki kurio laips liustracijas K. Donelaičio kny
pardavinėjimą kreditan kaip
tabiu būdu aiškiausieji istori nio turi būti pašlijęs sovietinių gan «Metai». Bronzos medaliu
prekybos būdą, naudingą ir
teisybės pajautimas, apdovanota Kauno Požėlos
patogų vartotojams. Monopo Nuostabūs perkamosios galios niai įvykiai pastatomi aukš istorikų
tyn kojom. Prof Žiugžda - tai jei valdžios oficioze skelbia vardo spaustuvė.
Jistai puoselėja šitą prekybą
skirtumai.
ne kuris nors karštakošis kom mi tokie melai!
dėl to, kad joje mato svarbų
— (E'' Geras medaus der
Rublio
perkamoji
galia
yra
jaunuolis, tai šiaip jau rimtas
Žinoma, ne vienas Žiugžda
pasipelnymo būdą. Prekių par
lius
Lietuvoje. Vilniaus že
tokia
menka,
kad
tik
dalis
vyras O tačiau jis leidžiasi į tokias nesąmones skelbia. Tai
davinėjimas kreditan daugelį
mės
ūkio
technikumo moka
darbininkų
k
tarnautojų
galės
tokius
aiškinimus,
kurie
jį
daro, pvz, ir kp vadas A.
vartotojų paverčia ve r g ai s
masis
ūkis
buvo išvežęs į Pa
pasinaudoti
naująja
kredito
degraduoja į paprasčiausią so Sniečkus. Jis neseniai «Komu
kapitalistinių firmų, kurios už
nerių
miško
viržynus 50 bi
sistema,
nes
pačiam
pragyve
vietinį
propagandininką,
be
nisto» rusų laidoje t.k. parašė:
deda savo leteną netik anbtu
čių
šeimų
ir
išlaikė jas ten
nimui,
ypač
maistui,
reikia
iš
atodairos
klastojantį
istorinę
«19’0 m. vasarą antifašisti
rimų išteklių, bet ir ant būsi
apie
45
dienas.
Kiekviena bi
leisti
visą
ar
bemaž
visą
už

tikrovę. Jis tame straipsnyje nis judėjimas visų dirbančių
mų uždarbių ir įplaukų. Par
čių
šeima
surinko
vidutiniš
darbį. Kokie milžiniški skirtu teigia:
jų ir demokratiškų pajėgų,
davinėjimas išsimokėtinai mi mai čia yra tarp Rytu ir Va
kai
po
25
kg
medaus,
o aiški
«Lietuvos darbo žmonės, ko vadovaujamas komunistų par
lijonus vartotojų pastato į to karų, matosi jš sekančios len munistų partijos vadovauja tijos, buvo pajėgus nuversti ros šeimos davė net po 45 kg.
kias sąlygas, kad jie pasida teles, kurią paduoda «Statis mi . nuvertė nekenčiamą fa nekenčiamą fašistinį režimą, Panašiai buvo ir kituose Lie
tu vos rajonuos-e. Minėtas ūkis
ro vergiškai priklausomi nuo tisches Jahrbuch fuer dio Bun šistinę diktatūrą, nuvertė dva buržuazinę diktatūrą»*
iš
tų 50 bičių šeimų surinkęs
desrepublik
1959».
Ji
parodo,
rininkų, buožių ir kapitalistų
Tai yra šių dienų sovieti 1.250 kg medaus ir jį parda
firmų Tasai prekybos būdas
kiek
už
savo
savaitinį
uždar
paėmė valdžią į sa nė versija. Bet pats A Snieč
yra vienas iš tų, kurių pagal bį gali nusipirkti maisto pre valdžią,
vęs už apie 26 QCO rublių, (ivo rankas*.
kus 1940 m. vadinamo «liau šeina daugiau negu 20 rublių
ba dirbantieji monopolistų yra kių amerikietis ir sovietinis
Prof. Žiugžda pats Lietuvo dies seimo» posėdyje atvirai
apvagiami».
darbininkas:
je buvo 1939 ir 1940 metais. ir aiškiai pasakė: «Galingoji už kg).
Jis gerai žino, kas ir kaip tuo ir nenugalimoji darbininkų ir
— (E) Sniečkus ir vėl prieš
Amerikietis už
Sovietinis darbinin met Lietuvoje vyko. Jis pats valstiečių raudonoji armija
«buržuazinius nacionalistus».
Prekės:
savaitinį uždarbį
kas už savaitinį už savo akimis matė, kad jokie išlaisvino mūsų kraštą».
Medicinos darbuotojų suvažia
gali nupirkti:
darbį nuperka:
«Lietuvos darbo žmonės» jo
O J. Paleckis tuomet pareiš vime Vilniuje spalio 16 d. Lie
kios «valdžios» nenuvertė. Jis ke, kad visos pastangos pa
Sviesto
3 2 kg
27,8 kg .
pats žino ir matė, kokiomis keisti režimą būtų buvusios tuvos komunistų partijos va
das A. Sniečkus ir vėl piktai
Margarino
6 7 kg
70,2 kg
be
vaisių,
jei
ne
«tautų
išva

pasisakė prieš «buržuazinius
Pieno
30 6 litrus
198,8 litrus
duotoja
raudonoji
armija».
nacionalistus»,
kartodamas
Cukraus
9,7 kg
178.4 kg
Anuomet
Sniečkus
ir
kiti
masinti
pirkėjus
išsimokėjisavo
jau
visai
Lietuvai
se
Kviet miltų
25,6 kg
188,4 kg
kom.
vadai
dar
neturėjo
drą

mo
sistema
Tačiau,
jei
nebus
niai įgrįsusį siūlymą «stiprin
Kiaul. mėsos
23,4 kg
3,9 kg
žymiau sumažintos kainos, sos nuslėpti, kad permainos ti lietuvių tautos draugystę su
Kiaušinių
93,3 št.
954 št.
vargu toji reforma duos dide Lietuvos santvarkoje įvyko rusų tauta». Būdingas buvo
tik dėka raud. armijos įsiver Sniečkaus pasisakymas: «Jūs,
lių
vaisių.
Pagal Maskvos «Pravda» rublių kainuoja, televizijos adraugai, žinote geriau už ma
(1959.II.8) mažiausias savaiti paratai 2 600-8.0CO rublių, ra
ne, jog kartais šie santykiai
nis darbininko atlyginimas diolai irgi apie porą tūkstan
pagenda... kartais išnyksta sa
Sov. Sąjungoje yra 78,12 rb., čių geresni kostiumai tarp
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
vitarpio pasitikėjimas... nesan
Jungt. Amerikos V-bėse ma 1 000 ir 1.50 , net 2.000 rublių
taika gali įgyti ir nacionalinį
žiausias savaitinis atlyginimas ir pan. Tokius pirkinius išsi
Radio Programos
atspalvį».1 Girdi, su tais «na
45,8 dol. Bet perkamosios g a mokėti galima nebent tik tuo
cionalistiniais pasireiškimais»
iios skirtumai (sovietų nenau met, kai uždirbama tūkstan
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
reikią
būtinai kovoti «Vaka
čiais, arba jei prisiduriamą
dai) yra milžiniški.
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
rų imperialistai ir lietuviškie
Nors Sov. Sąjungoje yra pa «iš šalies»
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
ji buržuaziniai nacionalistai
Prekių pardavinėjimas išsi
lyginamai geriau uždirbančių
jį rems susipratę lietuviai.
siekia išardyti tarybinių tau
jų, bet kai pragyvenimas ir mokėtinai įvestas, tikriausia,
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
tų draugystę, susilpninti Tary
ypač maistas pareikalauja di dėl to. kad sovietiniai apara
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
oų Sąjungą». Dar daugiau,
desnės uždarbio dalies, stam tai ir kiti gaminiai dėl savo
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsjie kurstą ir gaiviną «uaciobesniems pirkimams, kad ir aukštų kainų yra sunkiai par
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
išsimokėtinai nebėra iš ko. duodami, ypač kai pati garny
(pabaiga 3 pusi.)
;
Juk paprasti laikrodėliai 509 ba didėja. Dabar norima pri-

3

3 pusi
(pabaiga iš 2 pusi.)

nalistinius prietarus, kurie yra gajausi iŠ visų kapitaliz
mo atgyvenų žmonių sąmonė
je». Vis dar pasireiškianti ten
dencija išpūsti nacionalinių
ypatumų reikšmę, «o tai sa
vo ruožtu skatina nacionali
nio atsiribojimo reiškinius, pa
reiškia dar ir atviros nacio
nalistinės tendencijos». To
liau Sniečkus puolė ir dvasi
ninkus, ir užsienio lietuvius,
ir «kažkokius lietuvių tautos
laisvintojus», kuriems, girdi,
•viskas mūsų šalyje bloga,
viskas negerai».
— Švedija ruošia sau mo
derniškiausią orinės apsaugos
sistemą Europoje. Pasinaudo
dama amerikiečių bendrovės
«Marconi Wireless Telegraph
Company» išradimais, švedų
vyriausybė visą kraštą apjuos
naujoviškiausiais radaro įren
gimais, kurie bus sujungti su
elektroniniais skaičiavimo aparatais ir automatiškai kari
niams štabams parodys, iš ku
rios pusės atskrenda svetimi
lėktuvai ar raketos. Automa
tiškai į tai bus reaguojama.

ŽINIOS IŠ OKUPUOTOS
LIETUVOS
(E) Visą mėnesį Lietuvos
gyventojus vargino Cbruščio
vo kelionės «nagrinėjimu».
Nors Chruščiovas iš savo ke
lionės po Ameriką grįžo jau
rugsėjo pabaigoje. Vilniaus ra
dijas dar spalio mėnesi® pa
baigoje pranešė apie tos ke
lionės «nagrinėjimą» Lietuvos
darbo žmonių surinkimuose,
į kuriuos įmonių darbininkai
yra varu suvaromi. Komunis
tų propagandininkų tuose mi
tinguose Chruščiovas prista
tomas lyg koks taikos «stebu
kladaris», o nuo jo kelionės į
Ameriką lyg prasidėjęs nau
jas žmonijos lapas. Jo kelio
nė buvusi «šviesus puslapis»
pasaulio istorijoje... Kartoja
mi obalsiai: “Tegu žemėje įsi
gali taika” Rodomas propa
gandinis filmas apie Chruš
čiovo kelionę. Filmas žino
ma, prikirptas taip, lyg Chruš
čiovas yra pasidaręs centri
ne viso pasaulio figūra.

Norint pamatyti, kas deda
si Lietuvoj kaip ten žmonės
gyvena ir kaip viskas ten at
rodo — nėra reikalo ten va
žiuoti. Visi gerai žinome, kad
iš ten nieko neišleidžiama, be
patikimų propagandininkų-agi
tatorių. Kas manytų ten vyk
ti, turi atsiminti užrašą iš Dan
tės «Dieviškoji Komedija» ant
pragaro vartų: «Laschiate og
ni speranza o voi chi entrate» (kas įeis, tegu nebeturi
vilties išeiti).
Dar sykį sakau, kad nėra
reikalo vykti, jeinori ką žinoti.
Visi žinome, kad žmogus,
išeidamas į svečius ar kad ir
šventadienį į gatvę, velkasi
geresnį drabužį Kai gauni iš
ten laišką —nereikia nė skai

— Lietuvos-Lenkijos kultu
riniams ryšiams apsvarstyti
iš Varšuvos į Vilnių buvo at
vykusi Lenkijos kultūros ir
meno ministerijos bei kitų ins
titucijų atstovų delegaeija
Svarstyta tokhj santykių pia
nas 1960 metams.
— Tikrina, iš ku? gautos
lėšos statybai. Maskvos «Iz
vestijų» korespondentas ko
respondencijoje iš Vilniaus
kritikuoja tokią «nenormalę»
padėtį, kad perdaug statomasi privatinių namų Girdi, už
dirbantieji vos 600 rublių į
mėnesį pasistato sau namus
100.000 rublių vertės. Reikią
tikrinti, iš kur gaunamos lė
šos tokioms statyboms. Ko
respondentas užmiršo pridur
ti, kad tokias brangias staty
bas gali vykdyti tik privile
gijuoti partiečiai, ar šiaip par
tijos globojami pareigūnai.

— Mirtingumas Lietuvoje
esąs mažesnis negu JAV se.
pareiškė sveikatos ministeris
Dirsė medicinos darbuotojų
suvažiavime. (Yra faktas, kad
ir prieš karą Lietuvos gyven
tojų mirtingumas buvo mažės
nis negu daugelio kitų vals
tybių).

— Vilniaus keleivinio susi
siekimo kontora turi savo ži
nioje 230 255 kasdien kursuo
jančių autobusų, kurie per
dieną perveža apie 200.000
keleivių. Kontora aptarnauja
35 miesto ir priemiesčių marš
rutus ir 77 užmiesčio marš
rutus, jungiančius sostinę su
Rokiškiu, Zarasais Palanga
ir kitais miestais, taip pat ir
su Ryga bei Minsku.

tyti. Paimk voką, laiško po
pierių, pažiūrėki rašalą. Tuoj
pamatai «pažangą» ir «gerbū
v}». Laiške giriamasi, girdi,
puikiai gyvename, rečiau pa
sakoma neprasčiau, kaiip ...
(čia paminama seniau žinomo
pavargėlio vardas), net pasi
siūlo atsiųsti knygų (propa
gandos), pagalios prašo vais
tų, adatų, siūlų, audeklo ga
balo, odos batams ir panašiai.
Paimkite betkokį mūsiškį
laikraštį ir pažiūrėkite skel
bimus. Kokia daugybė įvairių
kontorų, kurios verčiasi siųs
damos į Lietuvą drabužius,
daiktus, vaistus ir t.t. Jei nie
kas neprašytų, tai kas siųstų?
Daugelis tautiečių gauna
propagandos laikraštėlį ‘ Tė
vynės Balsas». Muzika, šo
kiai. teatrai, mokyklos — tai
ištisa puota Lietuvoj. Prieš
porą metų iš čia išvyko Lie
tuvon draugas Lynas Valba
sys, kuris dažnai pasirodo ta
me laikraštėlyje. Kai pasiro
dė po parvykimo, aiškiai ma
tyti. kad iš buržuazinio kraš
to. Sprandas ir visas abroz
das aptekęs taukais. Vietiniai
greta jo atrodo, kaip šešėliai
uab-ii įdomi dr Valbasio vei
do išraiška — kaip į kartu
ves vedamo Pažiūrėkite po
metų į Valbasio išvaizdą. Su
bliuško, vienos raukšlės. Iš
Brazilijos parvežtas apsiaus
tas. kuris čia buvo ištemptas
ant riebios kupros, dabar ka
bo, kaip ant žvirblių baidy
klės kanapėse.
Paskutiniame «Tėvynės Bal
so» numery keliose vietose
pasirodo Š. Amerikos komu
nistų “Laisvės” bosas R. Mi
žaras: nusipenėjęs,apskritas,
pilnas pasitikėjimo Vienoj \ie
toj greta jo matyti Lietuvos
rašeiva K Vairas-Račkaus
kas Pastarasis
tik kaulai
ir oda; jo apsiaustas ir kepu
rė atrodo skolinti, gal nuo to
paties amerikono Kitoj vie
toj greta draugo Mizar® pasi
rodo “samyj staršyj” draugas
J. Padleckis sukumpęs, susi
lenkęs, su prislėgta sąžine.
Pažiūrėkime geriau ir į ki
tus to laikraštėlio vaizdus, k»
kį nors liaudies festivalą. Tri
būnoj sėdi vienas kitas ru
sas, su stambiomis antpetė
mis, pasipūtęs kaip faraonas,
o aplinkui liaudis, — kaulai
ir oda. Už ruso, už staršojo
graždanka išrašyti šūkiai, uka
zai Ylos maiše nepaslėpsi.
Kad užsienio lietuviai ne
sispardytų nerėkautų prieš
tą terorą lietuvių tautos žu
dymą, siunčia tą ‘Tėvynės
Balsą” — žiūrėkite, kaip ten
gražu. Dirba mašinos ir sput
nikai, o žmonės tik šoka gro
ja, linksminasi, skaito knygas
ir aukštus mokslus eina. Gir
di, grįžkite į tėvyuę, nevarki
te svetur, čia puiku. Ir taip
rusai mano sutraukti visus

Tėviškės Laukai
Sruvena prakaitas į juos, kaip gelsvas smėlis,
Kaip gelsvas smėlis valandų mažam stikle.
Ir juos, šituos laikus, ligi širdies iškėlęs,
Ėjai dainuodamas visa žmogaus galia
Apie brandžius rugius ir nuostabiai gėlėtą
Jaunutę moterį, sutiktą pakely,
Kurios stipriau paliesti ir labiau mylėti,
Kaip tėviškės žalių laukų tu negali.

Kas klausia - Mažiau klysta
KLAUSIMAS:
Man greit sueis 65 metai.
Aš jau 26 metai kaip dirbu
ir moku į pensijų kasą (Insti
tuto de Aposentadoria e Pen
sões dos Industriaries). Ko
kius dokumentus aš turiu pris
tatyti kad gauti pensiją? Ir
kiek man mokės? Per mene
si gaunu ld.000,00 cr..
Ir dar vienas klausimas man mirus, ar gautų pensiją
ir kiek mano žmona?
Jonas Bartkus
ATSAKYMAS:
Institutas industrialų (IAPI)
draudžia darbininkus sukakus
6õ metus, sumokėjus 60 mė
nesių į kasą senatvės draudi
mui (aposentadoria por vė
liai®®).
Dokumentus, kuriuos tams
ta turi pristatyti: i) kad įro
dyt 65 metus amžiaus ar dau
giau, 2) kad sumokėjai 6u me
nėšių į kasą ar daugiau pas
ketiniais laikais ir 3) kad no
ri but draudžiamas. Pavyzdžiu
gali but: Carteira Modelo 19,
arba bet koks kitas dokumen
tas, kuris parodytų amžių;
Caderneta de Contribuinte do
IAPI įrodyt, kad
sumokė
jai nemažiau kaip 60 menesių

lietuvius ir visų pasaulio kraš
tų. kaip peles j spąstus, čia
uždarys ir išnaikins, žudyda
mi, nutautindami, išblaškyda
mi po “plačiąją tėvynę“ į Už
baikalę ir t.t. Nereikės 300
metų, po 10 ar daugiausia 20
metų, Lietuvoje nebebus nė
lietuvio kvapo.

(Bus daugiau)
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1959 m. lapkričio 14 d
Balys Rukša

Rusu Okupuoto] Lietuvoj Pasidairius

— Lietuvos vėliava Kirgizi
jos
kalnynuose Lietuvių al
— (E) Pirmoji HES turbina
pinistų
grupė, lydima kirgizų
pradėsianti suktis ir gaminti
užkopė
į 4 290 metrų aukščio
elektrą lapkričio mėnesio pra
Tian Šanlo kalno Ala-Tan kai
dž oje ar pirmoje pusėje.
nagubrį, kurio iki šiol dar ne
— “Liaudies kultūros uni buvo pasiekęs joks žmogus.
versitetų” Lietuvoje dabar e- Kalnagūbryje buvusi iškelta
są apie 50 Atidaromi vis nau Lietuvos vėliava (žinoma «ta
ji. Jų uždavinys auklėti liau rybinė») viršūnė pavadinta
dį komunistinėje dvasioje. tragiškai žuvusio lietuvio al
Iki metų pabaigos numatoma pinisto Gedimino Akstino
tokių įstaigų atidaryti dar a- vardu.
pie 60. Šiaulių liaudies univer
— Lietuvos ligoninėse da
sitetą lanką apie 700 darbo
bar
esą apie 20.000 lovų Per
žmonių. Tiems 'universite
septynmetį
būsią įrengta dar
tams” ruošiama ir speciali li
4.000
lovų,
kaip
buvo tvirti
teratūra Ją paruošia Politi
nama
medicinos
darbuotojų
nių ir mokslinių žinių skleidi
suvažiavime.
m® draugija.
— Muzikologas Juozas Gau
drimas apgynė diserteraciją
Leningrad® valstybinėje Rims
kio-Korsakovo konservatori j ije Diserteracijos tema iš
1 f tuvių muzikinės kultūros is
t ) ijos. Darbas komisijos lahai
gerai įvertintas. Gaudrimas
yra pirmas meno mokslo kaa
didatas Lietuvos muzikologų
tarpe, pranešė Vilniaus radi
jas spalio 23 d.

___

MŪSŲ LIETUVA
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į kasą, ir prašymą pagal m®
delį
Institiitą
(įrodymui,
kad nori draustis).
Jeigu paskutinius 12 mėnenesius tamsta gavai 10.000,00
cr. per mėnesį, ir buvo pagal
tai atskaitytas nuošimtis Insti
tutui (7g0,00 cr. per mėnesį),
tai gausi 6.600,00 or. per me
nesį.
Po darbininko mirties, j®
žmona (arba sūnai, tėvai, ir
kiti ‘beneficiários») turi teisę
į pusę j® pensijos. - Tamstos
žmona gautų 3.303,00
KLAUSIMAS:

Molonekite man paaiškinti,
kaip, kuria kalba (ar galima
ir lietuviškai?) surašyti pomir
tinį testamentą? Kas jį tvirti
na ? Gal tik tabelonas ? Ar
daug reiktų mokėti už pątvir
tinimą tesiamente?
Aš norėčiau palikti savo
turtą žmonai ir 4 vaikams
maždaug pusės miliono eruzeirų vertės. Ar daug reiktų
mokėti mokesčių už to turto
palikimą?
V. Dumblius
ATSAKYMAS:

Brazilijoj turim tris rųšis
testamentų: 1 - vieši (publico),
2 - uždaryti (cerrado) ir 3 privatūs (particular).
1 - Testamentas viešas (pu
blico) turi būt parašytas ata
tinkamoje - knygoje tabelione,
portugališka kalba ir prieš
5 liudininkus.
2 - Testamentas uždarytas
(cerrado) gali būt parašytas
(testador) (kuris palieka tur
tą), arba kito žmogaus jam
prašant (a seu rogo); Patvir
tinimui turi būt atiduotas tabelionui, kad jis ji uždarytų,
prie 5 liūdininkų. Šis testa
mentas gali būt parašytas por
tugališkai, arba kitomis kal
bomis.
3 - Testamentas privatus
(particular) turi būt parašytas
ir pdsirašytas turto palikėj®,
perskaitytas prieš 5 liudinin
kus ir jų pasirašytas. - Gali
būt parašytas svetimoj kalboj,
bet liūdininkai - turi ją su
prasti.
Tabeli®nas surašo viešą tęs
tamentą ir tvirtina uždarytą.
Testamentas privatus yra tvir
tinamas tiktai po turto paliko
nio mirt es teisėjo.
Surašymui, arba patvirtini
mui testametų tabelionai ima
maždaug 2 500.00 cr..
Kada dirbi testamenta pats
nereikia mokėti jokių mokes
čių. Mokesčiai yra mokami
po mirties (palikome).
S. Paulo, 2§ spalio m.
1959 m.
TUBI.LIS
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«JAUNYSTĖS

AIDAS*

«M. L.» skyrius jaunimui.
Redaguoja Redakcinė Komisija:
Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, ji
Julija Jurgelevičiūtė, D inutė Jurevi- Į
čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
vi
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui»,

C»ixa Postai 4118

São Paulo.

ATEITININKU FEDERACIJOS VALDYBOS

Aukjinu UPavebkjtilaj

AMERIKOS GERIAUSIA
BIBLIOTEKA

ATSIŠAUKIMAS JUBILĖJINIO

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

MANO pažįstamų rate bu
vo dar vienas mielas žmogus
— pirklys Ivan Aleksandrovičius Jo krautuvėje pirkome
visas prekes Taip kas savai
tę aš ten nueidavau Mums
susipažinus, pradėjo jis lan
kytis ir klebonijoje. Su dėde
rado bendrą kalbą, nes abu
rinko senus grafikos paveiks
lūs. Krūvų krūvos gulė kam
bariuose. Kiekvienam kūriniui
jis ištraukė žodį. lyg iš senų
pergamentų išvyniojo istori
ją. Jis buvo daug keliavęs,
lankęs Prancūziją, Vokietiją.
Italiją ir net Šventąją Žemę.
Kalboje nuvesdavo mus i se
nas pilis prie Reino, praver
davo Toskanijos kate d t as ir
vienuolynus Pasakoti jis ti
krai mokėjo Žodžiai varvėjo
lyg medaus korys kraštai ir
žmonės prasisukdavo lyg ka
ruselėje.
Jo kalboje buvo dar kažkas
keisto, ko tuomet negalėjau
suprasti Kai jis pradėdavo
pasakoti apie Rusiją, apie jos
ledinę jūrą, pietų šaltąsias sri
tis. stepes, jį pagaudavo dar
didesnis džiaugsmas ir laisvu
mas. Tada jis atsistodavo ir
baigdavo:

New Yorkas garsus ne tik
savo dangoraižiais, bet ir savo
viešąja biblioteka (Public Lib
rary). kuri aptarnauja ne tik
New Yorko miestą, bet ir dau
gelį pasaulio žmonių. Čia mie
lai suteikia įvairiausias infor
macijas, net pataria, kur pra
leisti atostogas.
Milžiniškas bibliotekos pas
tatas stovi 5 Avė. ir 42 gat
vės kampe. Prie jo didžiųjų
durų miega liūtai, o aplink
skraido daugybė karvelių. Čia
nuolat knibžda žmonės, didžio
joje salėje rasi jaunų ir senų,
mokslininkų ir žurnalistų,
studentų.
Šituose dideliuose rūmuose
sudėta per 4 milijonus knygų.
Pati biblioteka turi apie 80
skyrių. Didesnė knygų dalis
lengvai prieinama, o kitos, pa
čios brangiausios, yra perves
tos į mikrofilmas.
Per dieną bibliotekai skam
bina apie 1500 kartų, klausda
mi informacijų, pasitikrinda
mi. Ji gauna kasdien pašto 20
- 30 maišų. Čia rasi laiškų iš
viso pasaulio ne tik iš Ame
rikos. Klausia kur vienu ar
kitu klausimu rasti medžia
gos. Į visus šiuos laiškus bi
blioteka atsako duodama pil
nus nurodymus
Kartotekos skyriuje yra apie
9 milijonai kortelių, — tai pa
lengvina ereit surasti knygą.
Kai kortelę surandi ir kai di
džiojoje skaitykloje ją paduo
di ji siunčiama į sandėlius,
o iš ten grįžta su knyga su
spausto oro vamzdžiais. Taip
sutaupomas vaikščiojimas iš
vieno aukšto į kitą, iš sandė
lio į sandėlį
Ši biblioteka pradėta orga
nizuoti maždaug prieš šimtą
metų. FradžiojeNaujosios Ang
Ii jos mokytojas Joseph Cogs
well suorganizavo biblioteką
bestudijuojantiems. Jį finansa
vo John Jacob Astor, tai ir bi
blioteka buv© pavadinta Astor
vardu, jos pirmasis vedėjas
buvo Cogswell.
Tuo pačiu metu mieste gy
veno garsus pirklys James Le
nox, kuris mėgo rinkti knygas.
Rinko atsidėjęs, pats katalo
gavo ir, prikrovęs kambarį iki lubų, jį užrakindavo ir nie
ko neįleisdavo Jis tarėjo di
delių ir branghi dalykų: Gutenbergo bibliją Washington©
rankraščių ir Columb© laišką,

(B. D.)

(pabaiga 6 pusi)

KONGRESO REIKALU
(tąsa)

'

Ateitininkai kaip lietuviai
yra įjungti į savo tautos likti
mą, kurį išgyvena kaip savo
asmenišką lemtį. Gimę lietu
vių tautos kovoje už savo
laisvę dar su caristine Rusija,
kovoję už Lietuvos nepriklau
somybę, o daugumas augę ir
breudę jau laisvoje Lietuvoje,
ateitininkai gerai suvokia,
kad jų organizacija rymo ant
lietuvių tautos pamatų. Kova
už tautos egzistenciją yra kar
tu ir gyvybinė kova už savo
buvimą. Tie dalykai neišski
riami, kaip tautybė ir asme
nybė, kuri skaidrėja arba
temsta kartu su tautos pulsu.
Ateitininkų Federacija dėl t®
yra kovos įvaržoje ir joje pa
lieka kol Lietuvos laisvė bus
vėl atgauta Jubilėjinis kon
gresas šaukiamas šios egzis
tencinės kovos ženkle — ko
vos, susijusios su visos lietu
vių tautos likimu.
Ateitininkai kaip katalikai
yra taip pat įjungti į Kristaus
Bažnyčios likimą. Žmonijos
istorijoje jį žymi nuolatinė gė
rio kova su piktu. Toje apo
kalipsinėje kovoje, kuri da
bar yra išplitusi į visą žemės
rutulį, ateitininkai stoja už
dieviškos tvarkos saugojimą
savo tautoje Jie pakilo kovai
už Dievą dar anuo metu, ka
da mūsų laikų ateistinis tva
nas, griovęs Dievo tvarką tau
tose' ir valstybėse, vis dau
giau plito ir kilo. Šiandien
yra savo viršūnėje bolševiki
niu pavidalu, tačiau dar nesi
mato ryškesnių atoslūgio žen
klų ir dėl to nedaug vilties,
kad staiga aprimtų tikinčiųjų
persekiojimas ir priespauda,
kurią sunkiai kenčia paverg
tieji Lietuvos katalikai Šešta
jame kongrese norime išreikš
ti gilų savo pasitikėjimą Die
vo užtikrinimu gėrio pergalės.
Dievo Apvaizda teglobsti iš
tverminguosius ir ištikimuo
sius
IŠTIKIMYBĖS pareiga dvie
jų kovos frontų akivaizdoje
šiandien visu atidumu prisi
mintina esantiems už gimto
sios žemės sienų ir šiapus
bolševikinio teroro. Anoje pu
sėje ištikimybė savajai tautai
bei savam krantui ir ištikimy
bė savam tikėjimui nesuskai
tomais atvejais paliudijama
kančia krauju ir mirtimi. Tam
reikia labai tvirtos valios, au
kos ir nepalaužiamo savo
principų saugojimo.
Tokio pat nesvyruojamo tvir
tumo reikia ir laisvame gyve
nime, palenktam krikščioniš
kiem principam Bet juos pa
minti gundo modernios civili
zacijos pagoniškos nuokrypos.
Su laiku ateina elgsena ir lai
kysena, kuri atsisieja nuo sa
vo tautos interesų ir krikščio
niškojo nusistatymo. Ištikimy
bės klausimas savai tautai ir
net Dievui iškrinta iš minties.

(tąsa)

Tuoj suguldavo tūzai kaladėn, nutildavo įsiaudrinę kal
bos, ir visi susiburdavo aplink
mus.
Mokėmės naujų dainų, ro
mansų. Rudens vakarai išau
go į koncertus ,r n jui-oni me
kas nei žvarbių vėjų nei lie
taus, neskaitėm laiko. Buvo
gera valandų platybėje, gera
žėrėti ir šviesti kitiems.
Nejučiom Įplaukiau į jo pa
šaulį. Jo sumanymai, rūpes
čiai tempė mano dienų bures.
Staiga, niekam neprasitaręs,
savo dvaro pašonėje pirko di
delį vandens malūną. Ledas
laikė surišęs jo ratus, vora
tinkliai — girnas Seniai ma
lūno niekas nevartojo. Zig
mantas šokosi užsidegęs. Jo
kalboje sukosi geriausios tur
binos. dundėjo pikliai. Darbų
darbai rikiavosi eilėn
Neturėdamas pakankamai pi
nigų, jis pardavė mišką - za
liesę. Šis gi buvo istorinis
Kažkokie Zigmanto proseno
liai ten buvo sumušę priešus.
Didysis hetmonas ar valsty
bės kancleris, - kas gi tai
gad žinoti, nes tai be galo se
ni laikai. — padovanojo girią
jų giminei. Kartų kartos laikė
ją šventenybe, visi bajorai
galvas lenkė Niekas nedrįso
net kirvio miškan neštis, o da
bar Zigmantas ėmė ir parda
vė.
Tai man be galo patiko. Lais
vas ir savarankus! Bet bajo
rija it širšės sukilo. Šokosi ir
dėdė klebonas, kam nesaugo
senų relikvijų Zigmantas su
juo keletą vakarų kalbėjo,
kol šis nusileido Tada ugni
mi prapliupo senutė Stanke
vičienė Vėl Zigmantus atsku
bėjo pas kleboną, ir dėdė už
sidegęs pradėjo sukti šias gir
nas Kelis kartus nuvažiavo
pas senutę. Vieną kartą pa
siėmė Ir mane Kelionėje ne
jučiom nuvedė taip kalbą, kad
draugiškai laikyčiausi Zigman
to atžvilgiu.
Dėdė surado būtinų reika
lų pas ūkvedį, ir mes pasili
kom vienos. Senutė tuoj klau
sė manęs, ar aš sutinkanti su
ATEITININKŲ FEDERACIJOS tokiu Zigmanto elgesiu.
— Taip! — atsakiau nesvy
— VALDYBA —
ruodama.
Ji valandėlę nutilo, pažiū
Simas Sužiedėlis
rėjo į mane, ir per jos raukš
Federacijos Vadas,
Kuo. Vikt. Dabušis
Gen. Sekretorius,
Prel J. Balkonas
A. Š. Fondo Valdytojas,
Tėv. Vikt. Gidžiūnas, O F.M.
Dvasios Vadas,
Adolfas Damušis
AF Tarybos Pirmininkas,
Antanas Masionis
Kontr. Komisijos pirm.

Jubilėjiniame kongrese no
rima ypatingai pabrėžti atei
tininkų ištikimybės pareigą
gimtajam kraštui ir krikščio
niškiem idealam Kiekvieno
ateitininko pareiga yra būti
sąmoningu ir kovojančiu lie
tuviu, pasimokiusiu iš to, ką
išgyvena ir ką aplinkui mato
bei patiria. Taip yra darę tie
pirmieji ateitininkai, kuriem
taip pat teko gyventi už Lie
tuvos sienų, bet apie Lietuvą
visą laiką galvojo ir liko jai
ištikimi. Lietuvos gi laisvė
jiem nebuvo tada nei kiek ar
tesnė kaip dabar. Lietuvai iš
sivadavus, ateitininkijos lau
kia ten nelengvas ir atšakia
gas darbas, susijęs su ištiki
mybe Kristui Ateitininkai tam
yra kad Kristaus tiesas dai
gintu savo tautoje — skleistų
ir liudytų jas savo gyvenimo
pavyzdžiu Tų kilnių pavyz
džių nestigo ateitininkam
praeityje ir nestinga dabar,
tik gal kiek pritrūksta viešu
mos ir didesnio aktyvumo.
Kongresas turėtų įkvėpti dau
giau drąsos kaitros ir platės
nių užsimojimų. Ruoškimės
tam žygiui su dideliu entuziaz
mu ir susitelkimu!
PASIRUOŠ MO darbam teli
ko vieneri metai. Laikas iš
mūsų reikalauja skubos, ryž
to ir keleriopai didesnio jujudrumo nes jau esame po
didžiojo savo jubilėjaus žen
klu. . Pasiruošimo darbam tuo
jau turėtų būti patelktos visų
sąjungų ir visų ateitininkų
jėgos Kiekvienas ateitinin
kas, ir neraginamas, tari jaus
ti pareigą padėti Federacijos
Valdybai ir Kongresui Rengti
Komitetui ir ryžtis kongrese
dalyvauti, jeigu toliai nėra
neįveikiami Kongresas telkia
viso pasaulio ateitininkus. Jis
turi kūti gausus sėkmingas ir
įspūdingas, ilgai prisimintinas,
kaip vienas iš didžiųjų jubilė
jinių mūsų kongresų žengiant
per pusės amžiaus sklenkstį
ir skiriant jį Tėvynės labui
ir Kristaus garbei!

VALDYBOS NARIAI:

Renata Alinskienė,
Stasys Lūšys.
Juozas Rygelis.
Vyt. P. Vygantas.

lėtą veidą perbėgo šypsena,
lyg saulės spindulys per ru
deninį dangų.
Senutei pasakojau kaip jis
užsidegęs nori pakelti savo
dvarą, ir ji tirpo su kiek
vienu žodžiu. Tuoj pat ji pa
sišaukė Zigmantą ir jį išbu
čiavo.
Taika sugrįžo į mūsų vaka
rus. Zigmantas pakvietė mūs
į dvarą prie didelių girių kw
siautė smarkios pūgos. Bet
jos nesutrukdė skambančių ro
gili Suskrido jos Tie patys,
kurie prieš savaitę galando
iltis prieš jį dabar lankstėsi
ir gyrė jo sumanumą.
Po šių įvykių dar labiau su
artėjau su Zigmantu Laukiau
jo ir tų vakarų, kurie žiebėsi
jaukiom šviesom Tėviškė to
lo Ją užpustė pūgos Jos vie
toje išaugo miestas fu dide
liais apšviestais namais su
dvarais ir giriom, kur žadėjo
greit suskardenti medžioklės
ragai.
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

TAUTIEČIAI!

Dr. AYRTON LORENA
Dr. VICTOR AUSENKA
Advocacia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kuris išei
na kiekvieno mėnesio pradžioje.
x
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro» kaina metams tik Cr.S 200>60.
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

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

I

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo
baž. 10 vai., Casa Verde, N.
s. das Dores baž. 17,15 vai.
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,
Parque das Nações 16 vai.
São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:

Agua Rasa 8 vai., JLapa 18
vai.
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
★ Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6-8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia.
Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — Sãe> Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
■

'

LENDORIUS

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

-

PRANAS & CIA. LTDA

i

Madeiras em geral

■ \

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

“TĖVYNES GARSAI»
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

RADIO^COMETA — Z.Y.R. 217, Vidutinėmis bangomis
1.130 kels. Mikrobangomis (frequência modulada) 1371 mg.

IEŠKOMA SIUVYKLA
Galinti pagaminti didelį kie
kį moteriškų ilgų viršutinių
kelnių.
Confecções Inco Ltda.
Rua Barão de Itapetininga,
275, 2’
Fone 34 6355
Teirautis! Rua Sarumà, 35Q
Vila Lucia) e/ 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:

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

«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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Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas,
paskutinio modelio televizijos aparatus «Invictus»,
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam

m»" 'Uliniu.

nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

PRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63-5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
Pastaba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»

IRMÃOS BAUŽYS

a

Regletrado
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Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S, Paulo
Telefone 63-6005
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Aberturas de firmas _
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Pn^ritas Fiscais
Escritas Comerciais

e
« «w

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

HORÁRIO das 8 às 19 boras.
w «««B
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Skaitykite «Músu Lietuva»
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išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri
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Vakaras
Koncertas
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Gražiausioj 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 (estaeionamento) leidžiamas
VAKARAS — KONCERTAS įvyksta LAPKRIČIO 28 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 8 VAL. VAKARO
Vakarą rengia Brazilijos Lietuvių Kultūros D-ja “Gintaro“, metinių sukaktuvių proga.
Nepaprastai įdomi programa, kurioje dalyvauja lietuvių meninės pajėgos, tautinių šokių
ir muzikos grupės, o taip pat, specialiai pakviesti, radio ir televizijos artistai. Programą
tvarko Alf. Žibąs.
,
Po programos įvyks “Gintaro“ talkininkių KONKUR
SAS ir joms dovanų įteikimo ceremonijos, bus filmuojamos
televizijai ir kinematografijai.
Gros Ritmos Internacionais «Los Guarachos» orkestras.
Puikus bufetas. Šokiai iki 4 vai. ryto.
PAKVIETIMAI IR STALIUKAI GAUNAMI pas D-jos
narius, “Gintaro“ talkininkes ir pas atskirus platintojus :
“Gintaro“ redakcijoj, pas J Karpavičių Av. São João, 233,
pas K. Meškauską rua Cincinato Pomponet, 204 2-as aukš.
pas J. Zaperecką rua Tres Rios. 281, pas Joną Buragą
(Parque das Nações), pas VI. Pupenį rua Oratorio, 1257
(Mokoje) pas mok. St. Kubiliuną rua Camacan, 625 (Vila
Anastacio), Vyto Bare Vila Zelinoje, pas Inž. A. Idiką rua
Benjamin Constant, 103 São Caetano, pas J. Januškį rua
Barão do Triunfo, 1214 Piraquara, J. Garšką rua Orato
rio, 3097 Mokoje ir pas Vicentą Bartkų, Lapoję.

©

Prašome įaigyti pakvietimus iš anksto, nes prie salės
durų nebus galima gauti. Prie salės durų bus tik bilietai.
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LIEtUVOS NAUIUNALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

MIRĖ POVYLAS DIRSĖ

KV. ZELINA, 515

—

CAÜXA POSTAL,

DALYVAUKIME VYSKUPO
SUTIKIME

Kaip jau buvo pranešta, šį
šeštadienį, lapkričio m. 14 d.
pusiau septintos vai. vakaro
(18,30) atvyksta Jo Ekscelen
cija Dom Paulo Rolim Lourei
ro Vyskupas Auxiliaras São
Paulo Kardinolo Arkivyskupo.
Garbingas Svečias bus sutik
tas aikštėje prie bažnyčios ir
su procesija bažnyčion lydi
mas.
Svečias sekmadienį 7 vai.
laikys šv. mišias, o kitų mi
šių metu sakys pamokslus.
Sekmadienį po piet 14-17
vai. teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą Vakarinės mišios šį
sekmadienį bus ne 7, bet 6
(18) vai. Po mišių ir palaimi
nimo bus katalikiškų draugi
jų narių susirinkimas gimna
zijos salėje.
Pirmadienį 7,30 vai. šv. mi
šios. Po to lankys parapijos
ribose esančias mokyklas ir
industrijas.
Lietuviai katalikai vyskupo
sutikime ir kitose apeigose
kviečiami gausiai dalyvauti.

ATSARGOS KARIŲ
ANTRASIS SUSIRINKIMAS
Praeitą sekmadienį įvyko
antrasis karių susirinkimas
kuriame kaip ir pirmame da
ly vavo didelis būrys atsargos
karių. Buvo tartasi dėl karino

(pabaiga iš 4 pusi.)
kuriuo jis praneša atradęs
naująjį pasaulį.
Tuo metu gyveno ir kitas
turtuolis Samuel Tilden, ku
ris mirdamas savo pinigus pa
liko, kad būtų įkurta bibliote
ka ir skaitykla. Bet jo gimi
nės sulaužė testamentą: buvo
išsaugota tik 2 mil. dolerių,
iš kurių buvo galima supirk
ti knygas, bet nebebuvo pini
gų pastatui. Šio testamento
sulaužymas ir davė pradžią
New Yorko viešajai bibliote
kai. Prie veikusios Astor bi
bliotekos buvo prijungtas Tildeno fondas ir didžiulis Le
nox palikimas. Taip naujoji
biblioteka gavo ir kitą var
dą — New York Public Li
brary.
Ir toliau ji augo iš priva
čių palikimų. Dabartinius jos
rūmus pastatė miestas.
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menės šventės kuri bus mini
ma kitą sekmadienį t. y. lap
kričio mėn. 22 d., nes šventė
išpuola, kaip ir visuomet, lap
kričio mėn. 23 d. Visi pagei
davo, kad šiais metais ši šven
tė butų plačiau paminėta, tai
gi nutarta kreiptis į abu ra
dijus ir prašyti užleisti bent
dalį laiko šiam minėjimui.
Ats. kariai pasižadėjo prisi
dėti sulig išgalės prie susina
riusių išhaidų padengimo ir
tuojaus kelioliką karių jau su
dėjo savo auką, kiti pasižadė
jo taip pat prisidėti Šių metų
kariuomenės šventės minėji
mui pravesti buvo sudaryta
komisija iš Kap J. Čiuvinsko,
p. A. Žibo ir mokyt, p. St. Ju
revičiaus, kurie pasirūpins
atatinkamu programų sutvar
kymu šiai šventei paminėti,
per radijus, per spaudą ir Vi
la Belos mokyklos salėje š m.
Lapkričio mėn. 22 d 3 vai.
p. p.
Ateinančiame susirinkime
bus sudaroma laikinoji ats.
karių vadovybė ir pradėta
ruoštis 16 vasario minėjimui
ir tikimasi, kad 16 vasario gir
dėsime per radio ir gal vieša
me minėjime kariškas dainas
ats. karių dainuojamas, taip
kaip jie tas dainas dainavo
savo žygiuose laisvos Tėvy
nės kariuomenės eilėse.
Kadangi š.m. lapkričio mėn.
22 d. 3 vai p p. yra šaukia
mas trečias atsargos karių su
siriakãmas, tad yra kviečiami
visi atsargos kariai dalyvauti
kuoskaitlingiausiai. nes tą die
ną kartu bus ir kariuomenės
šventės paminėjimas.
Komisija

— Laiškai: A. Lazzdauskui,
St Jurgevičiui, J. Černiauskui,
S- Pakalniui, J. Bortkevičienei. V. Balčiūnui, Pr. Bužui,
A. Pumputienei, A. Kairiui, H.
Kojalavičiūtei, Al. Grabaus
kui, L. Dovydaičiui, M. Jarkoniui.
— PETRAS GEDZEVIČIUS
apsimokėjo «Mūsų Lietuvos»
rėmėjo prenumeratą 500 cr.
Gedzevičius Utingoje turi gra
žią baldų krautuvę «CASA SÃO
PEDRO».
K. B. 1959 m. prenumeratą
300 cr.

A. A. Povylas Dirse

Lapkričio m 9 d. prieš piet,
Povilas Dirsė besidarbuoda
mas aplink savo namus sode
lyje staiga suklupo ir daugiau
nebeatsikėlė, širdies smūgis
ištiko.
Nors velionis jau ilgokas
laikas sirginėjo, bet dar vis
jautėsi stiprokas Ateidavo baž
nyčion, važinėdavo miestan.
Tačiau mirtis atėjo nelauktai...
Vila Zelinos bažnyčios var
pų gaudesys visiems pranešė
šią liūdną žinią.
Velionis turėjo C5 m. am
žiaus, Brazilijon atvyko 1927
m , kilęs iš Rokiškio apskr.
Kaip visų. t'nip ir P Dirsės
kelias Brazilijoje buvo neleng
vas. Reikėjo pereiti visąs emi
granto pradžios gyvenimo sun
kumus. P. Dirsė buvo ne tik
pirmas lietuvis duonkepis Bra
zilijoje, bet ir pirmas juodos
duonos kepėjas.
Buvo susipratęs lietuviška
talikas Lietuviškiems ir baž nyčios reikalams gausiai au
kodavo Vila Zelinos bažny-

PRIĖMIMAS JAV
GEN. KONSULATE

õ.Botiriené
taitė,
6. Bartulis Jonas, Bronius,
Ona,
August,
Š.m. spalių mėn. 23 d Jung
7
Bagdoni
Stasys giin. 1926
tinių Amerikos Valstybių Kon
m.
ir
Wladas
gim. 1928 m.,
sulas i ão Paulyje p Ralph
8
Baršintaitė
Gretė, gim.
J. Burton su Ponia suruošė
1925
m.,
savo bute - Rua Piaui. 461,
9. Šmeliauskienė Marija >
oficialų priėmimą naujai atvy
kušiam JAV Generaliniam gim. 1888 m.,
10. Daukinaitė Juzefą, gim.
Konsului p. W. P. Cochran su
Ponia ■ pagerbti, kuriame, be 1915 m duktė Igno,
11. Gelbudienė Marija, gim.
vietos amerikonų kolonijos
atstovu, dar buvo pakviesti Avietaitė,
12. Genutis Stasys, gim. 1913
ir dalyvavo: vietos valdžios
atstovai bei Konsulų Korpusas m. ir Matas bei Vincas,
13. Gešus Kazys, g. 1928 m.,
-jų tarpe ir Lietuves Konsulas
14 Gedmintas Wladas,
A. PoMšaitis su Ponia.
15 Gudad Michel, gimęs
1909-1-15,
KONSULŲ KORPUSO
16. Garjonis Ana, g. 1928 m.,
PIETUS
17. Grabauskas Vladas,
18.
Janauskaitė Sofija,
Š. m spalių mėn. 23 d. 12
19.
Jankowska
gimvai. Automobilių Klube įvyko 1897 m. ir Emil Julija,
bei
Hennk,
São Paulo Konsulų Korpuso
20.Jovaišas Česlovas, sūnus
pietus, kuriame dalyvavo visi
Antano,
svetimų valstybių, reziduo
21. Juzeliūnas Antanas,
jantieji São Paulyje, Konsu
22. Jonelis Mikas, gim. 1903
lai - jų tarpe ir Lietuvos Kon
m.
Panevėžyje,
sulas A. Polišaitis.
23. Jurkeifc Marta, g. Kulius,
24. Kareiva Estefan,
PAIEŠKOMI:
25. Korsakas Julius, gimęs
1920 m.,
1. Adomavičius Pranas,
26. Kirliauskas Marijonas,
2 Aldonis Algirdas, gimęs
27. Kazauskis Antanas,
1922 m sūnus Motiejaus,
28.
KiniuMs Kazimieras, gim.
3. Avetinas Antanas,
19M
m,
4. Baumanis Alice, gim Gam
29. Kudzma Jonas g. 1907 m.,
balaite, duktė Prano,
(B. D.)

čioje didysis altorius yra Dir
šių šeimos auka.
Velionis nuliūdime paliko
žmoną Marlenę, dukreles: Aa
geliną, Aną CoraTov, žentą Ste
faną, gimines.
Palaidotas Pão Caetsno ka
puošė Septintos dienos mišios
šį šeštadienį 8 vai Vila Zelinoje Giminės pažįstami, kai
mynai kviečiami atvykti į pa
maldas.

E/CR1TORIO CONÍAEBL
Irmãos Nascimento
RES. C.R.e.

Mro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

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.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zetina, 595)

RESTORANAS

Tjãbeüâ

LIETUVIS ADVOKATAS
Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
RAŠTINĖ
REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133
$ PAULO
^auna> 36
5° andar - sala 11
Moinho Velho,
Fone 63-6273

Dovanos Giminėms

CARLOS

—- Šį sekmadienį pamaldos
Moinho Velho, Agua Raza ir
Lapa

Uinca S /Povilaó

Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUANIA,
Rua Dom Josė de Barros, 168
Caixa Postal 7249, São Paulo,
Brasil.

ŠOKIAIS

SU
■

■’Ç

i

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius

Jauki

broliu

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

Atidarytas

ANTANO PAVILOPNIO

ir moderniška

europietiška

nuo

aplinkuma

latviu

ÍÓ

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.

Rua Augusta, 926

*

Tel. 36-5862

*

S. Paulo

