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Paragvajuje Sukilėlius Saudo
Gruodžio m. 9 d. Paragva

juje, prie Argentinos rube- 
žiaus buvo pradėtas sukilimas 
prieš dabartinę vyriausybę, 
tikriau sakant, prieš dabartinį 
prezidentą Stroesner. kuris 
j ra faktinas diktatorius.

Kiek pajėgūs buvo sukilė
liai, koks jų skaičius, kiek 
buvo iš abiejų pusių aukų 
sunku pasakyti, nes abiejų 
pusių propaganda faktus pa
didina savo naudai.

Sukilimas ir šiuo kartu ne

---------- ---------------- -----

Keisti Prancūzu Reikalavimai
Gruodžio mėn. 19 d. Pary

žiuje prasideda Šiaurės Atlan 
to Gynimo Organizacijos, ar 
ba kaip sutrumpintai yra įpras 
ta sakyti, Nato, susirinkimas.

Darbų tvarkoje pelitiniai ir 
kar®, strateginiai klausimai. 
Nato sudaro 14 valstybių. Jos 
visos, išskiriant, Prancūziją, 
sutaria visais klausimais.

Lengviau buvo susitarti su 
Prancūzija kol nebuvo vyriau 
sybėje De Gaulle.

Prancūzija nenori įjungti 
savo karo pajėgų į bendrą vi 
sos Vakarų Europos kamandą. 
Karo atveju, Prancūzija tik 
savo kraštą gintų

Šitoks prancūzų nusistaty
mas yra nepateisinamas. Pran 
cūzai turėtų atsiminti, kad 
Prancūziją išlaisvino karo me 
tu amerikonai, kanadiečiai, 
anglai.

PREZ EISENHOWER 
VYKSTA PARYŽIUN

Prez. Eisenhower kelionę 
per tris kontinentus, vienuoli 
ka valstybių, sėkmingai bai
gė;

Šią savaitę iš Indijos nuvy
ko Graikijon, kur irgi labai iš 
kilmingai, milijoninei žmonių 
miniai dalyvaujant buvo su
tiktas Iš Graikijos karo lai
vu užsuko Afrikon. į Tunisi- 
ją, kur užtruko tik penkias 
valandas Iš ten karo laivu į 
Ispaniją o iš Ispanijos į Pran
cūzijos uostą Tulusą. Iš ten 
traukiniu nuvyko Paryžiun.

Brazilijoje
— Socialdemokratų (PSD) 

partijos suvažiavimas kandi
datu į prezidentus patvirtino 
maršalą Teixeira Lott, karo 
ministerį.

Abudu kandidatai, Teixeira 
Lott ir Janio Quadros, rinki 
minę propagandą pradės po 
Naujų Metų. Prieš šventes po 
litinis gyvenimas susilpnėjo, 
nes politikai išvyksta atosto
gų-

; — São Paulo prefeitas par
duoda CMTC — miesto savi 
valdybės transporto kompani 
ją Nupirkti nori turizmo kom 
pasija Breda. Prefeitas klau
simą perdavė į juridinę ko
misiją.

pavyko. Jau bandė keletą kar 
tų vyriausybę pakeisti, bet 
vis be pasekmių. Šiuo kartu 
sukilėliai skaudžiai nukentėjo. 
Pranešama, kad buvo kelios 
dešimtys sukilėlių sušaudyti 
ir sukilimas likviduotas.

Jei sukilėliams būt pavykęs 
sukilimas, tai viena diktatūra 
būt pakeista kita; panašiai įvy 
ko Kuboje. Kraštuose kur gy 
ventojų «tanguma yra analfa
betai, demokracija negali 
klestėti.

Prancūzijos maršalai ir ge 
nerolai prisimena praėjusią 
garbę. Jie norėtų ir dabar tu 
rėti lemianti vaidmenį Bet 
jie nenori prisiminti kad lai
kai pasikeitė. Naujos karo 
galybės iškilo, kurių prieš 
šimtą metų nebuvo. (

Prie modernių ginklų, ypač 
atominių, Prancūzija pati sa
vęs neapgins Jei nebus ben 
droš radarų kamandos, kuri 
yra nustatyta nuo Norvegijos 
ligi Turkijos, kaip prancūzai 
suseks besiartinantį priešą ? 
Faktai labai aiškūs pran 
cūzų ambicija nedori 
nusilenkti įvykiams''- > -'■del ir 
prez Eisenhowerio laukia 
sunkus darbas Paryžiuje-įti
kinti prancūzus jų. užsispyri 
mo nenaudingumo nei pačiai 
Prancūzijai, nei visai Vakarų 
Europai.

— Susisiekimas lėktuvais 
vėl pabrango Tarp São Pau
lo ir Rio de Janeiro pakeltas 
dešimts procentų. Kitomis li
nijomis pabrango ligi 40 pro
centų.

— Doleris pakilęs virš dvie 
jų šimtų, rodo tendencijos dar 
kilti. Prie kruzeir® nuvertini
mo prisideda neolatinis po
pierinių pinigų išleidimas.,

— Brazilijos Rusijos dery
bos baigtos. Rezultatai gana 
kuklūs, nežymūs. Reisai nega
li daug Brazilijos kavcs nu
pirkti nes kava Rusijoje yra 
luksusinis gėrimas Taip pat 
ir parduoti Brazilijai įvairių 
mašinų Rusija negali, nes jai 
pačiai dar trūksta mašinų. 
Prekyba su Rusija Brazilijos 
užsienio prekyboje sudarys 
nežymų nuošimti

Prekybos santykiams tvar
kyti Rie de Janeire bus trys 
Rusijos valdininkai, ir tiek 
pat Brazilijos valdininkų Mask 
voje.

— Rusijoje spaudos laisvės 
nėra. Užsienio korespondeu- 
tai savo reportažus iš Rusi
jos tegali išsiųsti tik cenzo
riui peržiūrėjus.

Brazilijos korespondentai, 
kurie buvo nuvykę Maskvon 
su prekybos delegacija, nors 
ir prašė keletą kartų, nega
vo leidimo aplankyti kolcho
zų ir fabrikų.

Lietuvių Sąjungos Brazilijoje ilgametį narį

JięiNĄ EIJIMCA, 
švenčiantį 60 metų, jubiliejaus proga 
sveikina ir linki jam daug metų.

L. S. B. Valdyba

Lietuvos Atsargos Karių Organizacinis Komitetas 
sveikina savo narį savanorį kūrėją

švenčiantį 60 metų jubiliejų ir linki jam 
ilgiausių metų ir geros sveikatos.

L. A. K O. Komitetas

— Laisvajame pasaulyje bu 
vo pasklidusios žinios, kad 
Dr. L. Bistras, buv. Lietuvos 
valstybininkas, esąs miręs. 
Dabar pranešama, kad gandai 
nepasitvirtino. Dr. Bistras, grį 
žęs iš Sibiro, esąs gyvas.

NAUJI TILTAI PER NERĮ

Septynių metų plane esą 
numatyta pastatyti naujus til 
tus Vilniuje per Neri kurie 
jungsią Žvėryną su Vingio 
parku, rytinę mies o dalį su 
šiaurine. Troleibusų linijos 
bus nutiestos iki žemutinių 
Panerių Šiaurinės miesto da
lies. aere uosto Būsiąs resta u 
rue jamas ir Gedimino kalnas. 
Priešais Dailės muziejų bū
siąs pastatytas paminklas bol 
Ševikų veikėjui Kapsukui Mi 
ckevičiui Priemiesčiai busią 
užstatyti naujais gyvenamais 
kvartalais

SERIJINIAI NAMAI IŠ 
STAMBIŲ BLOKŲ

Vilniuje gruodžio mėnesio 
pradžioje baigtas montuoti 
pirmasis stambių blokų seriji 
nis namas, turintis 80 butų. 
Statybines plokštes gamina- 
Vilniaus gelžbetoninių kons
trukcijų gamykla. Jaunas in
žinierius Mindaugas Bielevi- 
čius ir kiti statybinę techniką 
patobulinę taip, kad atpig® 
statyba ir sutrumpėjo statybos 
laikas Pirmasis namas buvęs 
pagamintas per 65 dienas, an 
trasis per 53, o dabar paga
minamas per 43 dienas. Atei 
tyje bu matoma gamybos laiką 
vienam namui sutrumpinti iki 
35 37 dienų. Vieno kvadratinio 
metro kaisa dabar atsieina 
1.080 rb. Tikimasi tą kainą 
sumažinti iki 910 rublių. Fa
brike pagamintos statybinės 
dalys nugabenamos į statybos 
vietą ir sumontuojamos per 
trumpą laiką.

«DALYVAUS IR
BALTARUSIJA...»

Dažnai Lietuvos sovietinėje 
spaudoje užtinkamos žinios, 
kad kuriuose nors Pabaltijo 
kraštų pasitarimuose be Lie 
tu vos, Latvijos ir Estijos ats 
tovų dalyvauja ir «Baltarusi
jos» (Gudijos) atstovai. Tiks
las aiškus: Stengiamasi pabal 
tiečius kaip nors suplaukti su 
gudais. Vilniuje šiomis dieno 

mis įvyko, pvz., Lietuvos Eau 
donoj© Kryžiaus draugijos 
centro komiteto posėdis. Be 
latvių ir estų atstovų dalyva 
v© ir gudų... Gruodžio 20 22 
d. d Vilniuje būsią suorgani
zuotos tarp respublikinės sa
nitarinių draugovių varžybos 
- ir vėl kartu su gudais.

«Visos talkininkės tiek daug 
iškentė» - Jaunuoliai sukru

vintom rankom
Vilniaus radijas gruodžio 3 

d. davė reportažą iš Vilniaus 
studentų gyvenime. Viena stu 
dentė atvirai papasakojo, kaip 
vargo Lietuvos jaunuoliai pa 
tekę į Sovietų Sąjungos gilu 
mos plėšinius. «Visos taikiniu 
kės tiek daug iškentė .. Plėši 
niuose jai teko dirbti kartu 
su vyrais... Niekas čia nepasi 
gailėjo pasakyti, kad blogai 
dirbama. Plėšiniams nereika
lingi baltarankiai Ką gi, M a 
ryte kietai sukando dantis ir 
mokėsi sunkiai dirbti. O ką 
jau bekalbėti apie darbus ko 
lūkiuose Stovyklose (Sibire) 
mes pirmą kartą pajutome ko 
munistinio darbo skonį. Antes 
čiau tik kalbėdavome, dabar 
stovyklose mes tai jau patys 
išgyvenome». Būta net taip, 
kad pamainos viršininkas, ap 
žiūrėjęs kai kurių studentų 
(sukruvintas) rankas, pasišau 
kęs gydytoją patvarkė, kad 
studentai kėlias dienas galėtų 
pailsėti.

SIBIRIŠKI ŠALČ AI LIETUVO 
JE ŽIEMAI NEPRASIDĖJUS

(E) Per visus paskutinius 60 
metų Lietuvoje gruodžio mė
nesio pradžioje nėrabuyę to
kių sibiriškų šalčių kaip šie
met. Naktį iš gruodžio 6 į 7 
dieną L etuvoje užregistruota 
28 31 laipsniai (Celzijaus) šal
čio. Per 60 metu tokiu laiku 
tik vieną kartą Lietuvoje bu 
vo 28 laipsniai šalčio, o 31 
laipsnis tik pirmą kartą.

MOKYKLŲ MOKINIAI 
REMONTUOJA TRAKTORIUS

Įdomi žinia pranešamą iš 
Panevėžio. Te® žemės Ūki© 
mechanizavim© mokyklos m o 
kiniai, įsirengę savo mecha
nines dirbtuves, remontuoja 
netik mokyklos bet ir kaimy 
ninių kolchozų ir sovehozų 
traktorius ir ki Kaip Vil-

— Paragvajaus vyriausybė 
kaltina Kubos vyriausybę už 
Paragvajaus sukilėlių, gin
klais ir pinigais parėmimą.

— Metalu r žikų sindikatas, 
kuris yra Brazilijoje didžiau
sias iš visų sindikatų, turi 
250 tūkstančių narių, São Pau 
lyje keletą metų valdyba bu 
vo komunistų įtakoje - jie su 
darė daugumą. Gi šiais me
tais rinkimų metu komunistai 
pralošė. Dauguma sindikatsų 

. balsavę prieš komunistini® 
-nusistatymo kandidatus.

Dabar komunistai, su kai 
kuriais trabalistais ieško gali 
mybės rinkimus panaikinti. 
Net darbo miųisierijoje ieško 
pritarimo. Komunistai, nors ir 
mažumoje, nori pakliūti į siu 
dikato vadovybę. Tačiau iš tų 
pastangų nieko neišeis, nes 
rinkimai buvo pravesti tei
sėtai.

— Šiaurės Amerikos gyven 
tojai šiais metais prarūkė ci
garų už 445 biUjonus dolerių.

— Amerikos krašto apsau
gos ministeris Thomas Gates 
suados atstovams pareiškė, 
kad atominio apsiginklavimo 
srityje Amerika aukščiau už 
Rusiją stovi.

niaus radijas gruodžio 7 d. pra 
nešė, moksleiviai sutaisę jau 
32 traktorius ir automašinų 
varyklius Tai rod®, kad Lie
tuvos moksleiviai eina su gy
venimu. Sovietinėje spaudo
je dažnai būdavo nusiskundi
mų, kad traktoriai ne laiku 
suremontuoti dribs® patvoriu© 
se ir laukuose. Gal dabar, mo 
kinius sumobilizavus, «pažan
gioji technika» tvarkingiau 
pasireikš.

BAIMINIMASIS DĖL SOV1E- 
TINIO VIEŠPATAVIMO RYTŲ 

EUROPOJE

Vadovaujantieji pasaulio po 
litikos vairuotojai yra pagau
ti keliavimo įkarščio. Chruš
čiovo kelionė po Ameriką 
jau kiek nubluko. Dabar dau
giau kalbama apie jo kelio
nę į Budapeštą, Vengrijos k® 
muuistų partijos suvažiavimą, 
kur jis gruodžio mėnesio pra
džioje pasakė gana įdomią 
kalbą. Jos tekstas pasidarė ži 
Boms kiek suvėluotai. Bet 
jis atidengė keletą būdingų 
aplinkybių.

Pirmiausia, Chruščiovas pa 
smerkė buvusius Vengrijos 
stalinistinius vadovus (Rako- 
ši ir kt), kurie, girdi, pada
rę rimtas klaidas ir prisidėjo 
prie to, kad galėję kilti 1956 
metų įvykiai Įdomu buvo ir 
tai, kad Chruščiovas pripaži- 
n®, jog sovietų karinės inter
vencijos Vengrijoje klausimu 
ir pačiame Maskvos politbiu- 
re buvę nuomonių skirtumų.

Šveicarų laikraštis «Neue 
Zuercher Zeitung* ryšium su 
Chruščiovo kalba Vengrijoje 
pastebi, kad:

«Chruščiovas užsienio poli
tikos įtampos atslūgimą nori

(pabaiga 6 pusi.)
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Oficialioji Lenkija Ragina Lenku Tauta At
prasti nuo Vilniaus ir Lvovo Aspiracijų
Komunistinė Varšuva pasirodo teisingesnių pažiūrų, negu 

kai kurie lenkų emigrantiniai sluoksniai

( Elta ) Pasaulio politikoje 
pastaruoju laiku buvo tokių 
reiškinių, kuriems sunku ras 
.ti tikrą apibūdinimą. Pavyz
džiui: Pastarosiomis dienomis 
Tautinės Kinijos (Čiankaiče- 
ko) delegatas Jungtinėse Tau 
tose visų nusistebėjimui pa
reiškė, kad jis pritariąs Raud. 
Kinijos aspiracijoms į ginči
jamas Indijos sritis. Tos sri 
tys, girdi, savo laiku anglų 
buvusios jėga atskirtos nuo 
Kinijos. Jos tikrovėje priklau 
sančios Kinijai, ne- Indijai. 
Tai aprodytų lyg durklas ueu 
traliajai Indijai. Tai yra toks 
pat reiškinys, kaip tautinių 
ir demokratinių lenkų emi
grantų pritarimas komunisti 
nės Varšuvos nusistatymui 
Oderio Neissės sienai (Lenki 
jos Vakarų siena). Emigrant] 
niai lenkai, galima sakyti vi
su šimtu nuošimčių pritaria 
Varšuvos sienų politikai Dar 
daugiau: Komunistinė Gomul 
kos Lenkija stengiasi rasti 
modus vivendi su kitų tautų 
aspiracijomis (priešingai kai 
kurioms lenkų emigracijos 
tendencijoms), ką rodo šveica 
rų «Neue Zuercher Zeitung» 
reportažas iš Lenkijos «nau
jųjų» sričių («NZZ» 316 nr.): 
«Lenkija po antrojo pasauli 
nio karo gavo maždaug tas 
sienas, kurias ji turėjo - geo 
grafiniu mastu matuojant 10 
amžiuje. Istoriniai sąmoningai 
lenkų tautai, vėlesnė ‘jogaili 
nė Lenkija*, taigi be dabarti
nių vakarinių sričių, tačiau

Lietuvos Kaimiečiai Išperka Daugiau 
Prekių - Kai ju Aiskauda

(E) Nėra abejonės, kad Lie 
tuvos gyventojai pastarais ke 
liais metais turi galimumo 
daugiau prekių nusipirkti. 
Nors jų perkamoji galia kaip 
buvo, taip ir tebėra palygina 
mai menka, ypač kaimiečių, 
tačiau, kai atsiranda krautu
vėse daugiau prekių, jų dau 
giau ir išperkama, iš vieno 
Lietuvos rajono - Šilalės - 
pranešama, kad ten šiais me 
tais kaimiečiai prekių pirkę 
už 24 milijonus rublių, o prieš 
trejus metus tik už 8 milijo
nus. Tai reikštų, kad tame 
rajone kaimiečiai išpirko pre 
kių tris kartus daugiau. Tai 
žinoma, išimtis, nes Lietuvos 
centrinės statistikos valdybos 
kartais skelbiami prekių apy 

su lietuvio Jogailos atnešto
mis sritimis, jau vien tik iš 
jausmo yra tikroji tėvynė. 
Stengiamasi, kiek tik galima, 
realumams pažvelgti į akj ir 
užmiršti tiek (lietuvių) Vilnių, 
tiek (ukrainiečių) Lvovą Re 
žinias stengiasi lenkams šutei 
kti teisingą istorinį požiūrį.»

Jei Varšuvos režimas tikrai 
šitoje kryptyje stengiasi, tai 
jis elgiasi protingiau, negu 
tie - galbūt ir negausūs - lea 
kų emigrantiniai sluoksniai, 
kurie pasiduoda obskūriškai, 
paradoksalei atgyvenusiai sa 
vo amžių lenkų iridentos pro 
pagandai Vilniaus klausimu. 
Mums įdomu, kad šveicarų 
laikraščio bendradarbiui atro 
do, jog Varšuvos Lenkija sten 
giasi lenkų tautos dėmesį nu 
kreip i nuo Rytų sričių į Va
karus Stengiasi lenkų tautą 
įtikinti, kad ilgainiui lenkams 
neįmanoma būti visą laiką 
priešingume lietuviams, gu
dams ir ukrainiečiams. Kita 
vertus, tasai lenkų tautos per 
siorientavimas palengvėjo dėl 
to, kad Lenkija, šiaip ar taip, 
plačiu ruožu priėjo prie Bal 
tijos jūros ir čia vaidina žy
mų vaidmenį. Tai, anot švei 
carų laikraščio bendradarbio, 
sutaiko lenkus su faktu, kad 
lenkams nebūsią įmanoma 
ateityje nuolat priešinas lie 
tuvių, gudų ir ukrainiečių as 
piracijoms. «Revanšizmo» pa 
vojus iš Vakarų padeda len
kams «persiorientuoti» ir atsi 
sakyti savo buvusių svajonių 
į Vilnių ir Lvovą.

varios padidėjimo nuošimčiai 
būna daug kuklesni, kaip ro 
do sekantis sugretinimas:

1957 metais kaimo parduo
tuvių mažmeninė apyvarta pa 
didėjo 27%, palyginus su 1956 
metais («Tiesa» 1958 m. 85 
nr.), Valstybinėse ir koopera 
tinėse parduotuvėse, kaime 
ir mieste, apyvarta tuo pat 
laikotarpiu padidėjo 22 %;

1958 metais kaimo parduo
tuvių - kooperatyvų mažmeni 
nė apyvarta padidėjo W % 
viršum plano («Tiesa» 1959 
m. 15 nr ).

Chruščiovas per visą sep
tynmetį tikisi padidinti liau
dies vartojimą tik 60 63 %, 
skaitydamas kad nacionalinės 
visos Sovietų Sąjungos paja-

J Augustaitytė-Vaičiunienė

yiiano Pasauly
Platu mano pasauly, 
Kaip mano buvusioj tėvynėj — 
Žvaigždėtos naktys, priešpiečiai rasoti, 
O vakarai užmiega tekančioj aušrinėj...

Sulinksta mano keliai,
Ir aš, savo takelių neatspėjus, 
Praėjusiems ir būsimiems rytojams 
Meldžiuosi, lūpas kryžium pažymėjus.

\Mano pirmoj tėvynėj
Dienos abu skruostai — kaip sniegas 
Aš džiaugčiaus vėl tenai pabudus, 
Kad tik blakstienas man užspaustų miegas.

Platu mano pasauly,
Bet nerandu čia savo Dievo sosto...
Pilni takai klaidžiojančių dvasių...
Dangus ir pragaras vienodai vainikuotas galvas glosto.

mos per tą septynmetį pakil 
siančios 62-65% («Tiesa» 1958 
m. 23 nr).

Tad Šilalės rajono kaimo 
parduotuvių apyvartos padidė 
jimą trigubai tenka tikrai 
skaityti kaip išimtį.

Iš viso, prekių apyvartos 
padid jimas sovie’iniame kraš 
te ne tą patį reiškia, kaip 
laisvajame krašte Taip ir Ši 
lalės rajono atveju klausimas 
lieka atviras, ar to rajono 
kolchozininkų ir kitų kaimie 
čių perkamoji galia per tą 
laiką padidėjo, arba ar apy
varta padidėjo tik dėl tos pa 
prastos priežasties, kad to ra 
jono parduotuvėse atsirado 
daugiau prekių.

J Skardžius, Valstybinio 
banko Lietuvos respublikinės 
kontoros pinigų apyvartos sky 
riaus viršininkas, ir J. Zinke 
vičius. Prekybos ir paruošų 
kreditavimo skyriaus viršinin 
kas - du kompetentingi spe- 
cai - Vilniaus «Mėsos» š.m. 
257 nr. t.k. pastebėjo, kad 
«vartotojų kooperacijos siste 
ma šių metų trečiajame ket 
virtyje neįvykdė mažmeninių 
prekių apyvartos planinių už 
duočių» O duodami atskirų 
rajonų pavyzdžius, rašo:

«Štai spalio mėnesį Veisie
jų vartotojų kooperatyvo par 
duotuvėse nebuvo margarino, 
aliejaus, sviesto, jokios deš
ros, miltų, pieno ir pieno pro 
dūktų, smulkaus cukraus, sti 
go eilės pramoninių prekių».

Panašiai esą Kuršėsų rajo 
no Pavenčių vartotojų koope 
ratyvo parduotuvėje, esančio 
jė prie Vizdergių durpyno, 
kur keli šimtai durpynu dar
bininku negaunauna reikalin 
gų prekių. Gi Vilkijos rajone 
ir miestelyje iki šiol nesą 
prekiaujama pienu ir pieno 
produktais, o mėsos parduotu 
vėje mėsa būnanti tik 2 3 kar 
tus per savaitę ir dažniausia 
tik vienos rūšies Tai tik keli 
pavyzdžiai Lietuvos sovieti
nėje spaudoje takių pavyz
džių būna nuolat. Jie rodo, 
kad. nepaisant skelbiamo kai 
miečių perkamosios galios di 
dėjimo ir prekių krautuvėse 
gausėjimo nuolat tai viename, 
tai kitame rajone parduotuvė 
se trūksta pačių reikalingiau 
siu plataus vartojimo prekių.

Žinoma, ieškomi tų reiški
nių kaltininkai. Girdi, bazėse 
tų trūkstamų prekių esą, tik 
esą nepasirūpinama jas atvež 
ti į parduotuves Tokie ir pa 
našūs pasiteisinimai girdimi 
jau eilę metų, o vis darspau 
doje kartojasi skundai apie 
parduotuves kur prekių trūks 
ta tik dėl to. kad nėra kam 
jų atgabenti iš bazių Bet jei 
taip ir būtų tai tat apibūdin
tų pairusią, amžinai nesutvar 
kylą sovietinio transporto sis

DAUGELIS GRĮŽ ŠIŲJŲ 
KEIKIA SAVO LIKIMĄ.

Iš Argentinos grįžusiųjų yra 
Ukrainos anglių kasyklose 
Don Base. Tik keletas, propa 
gandai turi geresnius darbus. 
Kiti, Argentinoje palikę nema 
žas pensijas, turi dirbti pusdy 
kiai fabrikuose ir, žinoma, ko 
respondentams pasakoti apie 
atrastą laimę tėvynėje. Trečia 
rūšis reemigrantų pateko į ko 
lokius, kurie daugiausiai nūs 
kriausti Šimtai laiškų ateinan 
čių Argentinoje likusiems 
draugams ar giminėms, atvi 
riau ar paslėptai pasako kad 
geriau būtų pasikorę, negu 
grįžę į raudonąjį rojų. Štai 
prieš trejetą mėnesių šeima, 
pilna entuadazmo, išvyko į Lie 
tuvą ir. . pateko į kolūkį. Ar
gentinoje paliko pensiją, nes 
galvojo, kad tenai jam duos 
didesnę. Tikrumoje turi dirb
ti kolūkyje, už rublį kitą ir 
už saują grūdų. Štai atpasa
kosiu dalį laiško, kurį rašo 
žmona savo draugei į Argen 
tiną:... jei Argentinoje iš vy
ro gaunamos pensijos, 2QOO 
pezų. sunkiai galėjome praey 
venti, tai dabar turime gerai 
pragyventi iš vyro uždarbio, 
kuris kolūkyje uždirba 2 ru
blius ir 2 kg grūdų, o už mė
sos kg reikia mokėti 30 ru
blių. Vargšė mūsų dukrelė kas 
rytą prašo tokių sausainių, 
kaip Argentinoje valgydavo
me Verkiu aš ir ji, nes čia 
apie» lokius dalykus nėra ko 
kalbėti. Vyras už tai ją muša, 
o aš būčiau labai patenkinta, 
kad Dievas ją pasiimtų nes 
ji mums didina taip sunkų mū 
sų gyvenimą. Gyvename pas 
brolį mažoje lūšnelėje. Neto 
rėdami kur lovų pasistatyti, 
prie jų lūšnelės pristatėme ki 
tą lūšnelę ir ten pastatėme 
sau tris lovas, į kurias tik per 
galus tegalime sutilpti.

Valgyti verdame ant brolio 
krosnies. Kada gražus oras 
valgome kieme, o kada lyja, 
nešamės valgyti į savo pašiū 
rę. Visi geriausi mano daik
tai, kuriuos vežiausi iš Argen 
tinos, pakelyje į Lietuvą žu
vo. Likome tik su tuo, ką ap 
sivilkę ir kas visiškai never
tinga...»

Nors atskirai nusiskundžia 
savo klaida, bet duoda supras 
ti, kad likimą, ir tuos,, kurie į 
jį įtraukė, keikia ir prakeiks 
patys save.

Iš tremtinių nė vienas iš Ar 
gentinos negrįžo į dabartinę 
Lietuvą, bet visi keliauja į Š 
Ameriką. Deja, ten nukelia 
vę, nors rado daug geresnį e- 
konominį darbininko gyveni
mą, skundž'asi neradę lietu
viško nuoširdumo, draugys-

(pabaiga 3 pusi.)

Romos Olimpiada
(pabaiga)

Kitoje pusėje Tiberijaus yra 
naujai pastatytas Flaminio Sta 
dienas, kuriame jau dabar y- 
ra sodinama speciali iš Aus
tralijos atvežta žolė ir kuria
me bus pravesta visos futbo
lo varžybos. Šio stadiono sė 
dimų vietų apačioje yra įreng 
ta treniravimuisi 25 m. x 10 
m. šildomas plaukymo basei
nas. gimnastikos salė, fechta 
vimosi salė, trenerių, bokso 
imtynių ir sunkumų kilnojimo 
kambariai.

Kitoje gatvės pusėje randa 
si Mažieji Sporto Rūmai, tal
pinantieji 5 000 žiūrovų Čia 
vyks sunkumų kilnojimo ir ei 
Lines krepšinio varžybos, kai 
finalinėms krepšinio rungty
nėms yra kita salė, talpinan
ti 20-000 žiūrovų.

Sporto rumai

Dvylika mylių į pietus, nau 
jai išvestu olimpiniu keliu, y- 
ra pasiekiamas Sodų Miestas, 
kuriame jau iš tolo matomas 
milžiniškas sporto rūmų pas
tatas, skaitomas didžiausias 
apskritos formos cementinis 
pastatas pasaulyje Stiklinis 
šių. rūmų priekis atsimuša į 
šešių takų Neapolio autostra
dą, kuri, šiuos rūmus apsup
dama vienoje Romos pusėje, 
išsišakoja išsišakoja ir kito
je pusėje vėl susijungia iš 
šių rūmų vidaus bus specia
liai padarytas 5. 0 pėdų ilgu 
mo ir 80 pėdų platumo krio
klys, kurio vanduo krisįdirb 
tinį pusės mylios ilgumo eže
rėlį, kurio vanduo įtekės į ro 
žiu baseiną, kuriame vyks van 
densvydžio ir kai kurios plan 

kymo varžybos Šis baseinas 
bus apsuptas gražiausių roaių 
eilėmis, nuo ko jis ir gavo šį 
pavadinimą šalimais yra kon 
greso rūmai, kur vyks fechta 
vimas ir dar toliau velodro
mas.

Italų Olimpinis komitetas y- 
patingą dėmesį kreipia į se
novės olimpines sporto šakas: 
maratono bėgimą, imtynes ir 
gimnastiką. Pirmą kartą mo
derniųjų olimpinių žaidynių 
eigoje maratono bėgimas pra 
sides ir baigsis ne pagrindi
niame olimpiniame stadione. 
Maratono bėgimas prasidės 
iš Miesto Rotušės, kuri yra 
visai arti Romos Forumo griu 
vėsių. Maratono kelias eis se 
nuoju Apianų keliu kuriuo se 
novės romėnai grįždavo iš sa 
vo karo žygiu. Maratono bė 
gimo baigmė bus Konstantino 
Archoje, esančioje greta Ko
liziejaus kur daugybė pirmų 
jų krikščionių yra netekę sa

vo gyvybių, paaukotų už krikš 
čionybę.

Gimnastikos varžybos vyks 
Karakulo Maudyklose, išliku
siose nuo 3 jo šimtmečio ir 
kur dabar yra vasaros atviro 
oro operos.

Imtynininkai turbūt savo ži
nioje turės pačią istoriškiau- 
ią Romos vietovę, tai Max- 
nezijaus Baziliką, kuri randa
si Romos Forume ir kur ke
letas žingsnių atstume, kaip 
sako legenda, buvo mirtinai 
nudurtas Julius Cezaris.

Olimpinis kaimelis

Netoli sporto rūmų 45 akrų 
Aeųua Acetose sporto vieto
vėje, tautinis valstybinių tar
nautojų apgyvendinimo insti
tutas, savomis lėšomis pastato 
apie 15 milionų dolerių ver
tės olimpinį kaimelį, kurį olim 
piados metu perleidžia Itali
jos olimpiniam komitetui ir, 

olimpiadai pasibaigus, ten ap 
gyvendins savuosius tarnauto 
jus. Trijų aukštų modernūs 
butų blokai užims tik 30 akrų 
plotą, kai likusioje dalyje bus 
padaryti sodai, pievelės, ke
liai ir kt, kuo olimpiados me 
tu naudosis tik ten gyveną 
sportininkai. Vyrų ir moterų 
stovyklos bus atskirtos ir jas 
jungs specialiai iškastas tune 
lis Kiekvienas iš būsimų 4.C00 
butų turės penkis moderniai 
įrengtus kambarius, įskaitant 
virtuvę, kur du arba daugiau 
šiai trys sportininkai, gyveną 
viename bute, galės išsivirti 
arbatos ar pasigaminti sau 
lengvą maistą. Kiekvienas tau 
tinis kontingentas gaus po 
atskirą bloką.
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J. PALECKIS KOVOJA UŽ 
DIDESNĘ ŠVARĄ SOVIETŲ

SĄJUNGOJE

Aukščiausiosios tarybos pre 
zidiumo pirmininkas J. Palec 
kis Maskvos laikraštyje «Iz- 
vestija» parašė straipsnį, ku
riame Sovietų Sąjungos gyven 
tojus ragina stipriau kovoti 
«su musėmis, tarakonais, bla 
kėmis ir kita šlykštyne». Ra 
gina įsirengti geresnes prau
syklas, išvietes ir apskritai 
daugiau žiūrėti švaros. Jo 
straipsnyje yra ir toks saki
nys: «Sakysime, visko turi ko 
lūkietis, jo materialinė pade 
Uis gera, o gyvena žmogus 
taip, kaip kad gyveno jo se
nolis: Ir prausiasi pasistatęs 
kibirą, ir paršelį laiko pirkio 
je, ir miega be paklodės, nors 
ir guli ant brangios lovos». 
Priekaištauja Paleckis ir dėl 
kaimų namų stogų, kurių 
«daugelis stovi apgriauti» 
(Kažin, ar čia vien tik kai
miečių ir prižiūrinčių kaimo 
pareigūnų apsileidimas Ar 
tik čia neatsiskleidžia vargin 
ga kolchozininkų būklė sovie 
tinėje santvarkoje? O kai dėl 
apgriuvusių stogų • jei žmo
nės gyvena neviltyje, jei ne
žino, kiek ilga’ savo lūšnoje 
liks ir jei iš niekur negauna 
medžiagų namams remontuoti, 
ką jie turi daryti ? Tai vis 
«pasiturinčio sovietinio gyve
nimo» vaizdai).

(pabaiga iš 2 pusi.)

tės, o vien tik begalinį ame- 
rikonizmo garbinimą, dolerio 
vaikimąsi ir povišką išdidu
mą. Argentinos lietuviai nie
ko nematuoja pagal turimą 
turtą, bet pagal turimą išsiau 
klėjimą. kultūringumą ir pa - 
triotiškumą. Čia niekas nei 
na į lenktynes turtų susikro
vime, bet daugelis lenktyniau 
ja išlaikant draugiškumą ir lie 
tuvišką nuoširdumą.

L. Kačanauskas.
Buenos Aires, 17 8 59

KADAISE IREDISONASBUVO
VADINAMAS BURTININKU

Garsusis astronomas ir fizi
kas Kamilis Flamarijonas pa
sakojo tokį įdomų epizodą.

«Vieną kartą aš dalyvavau 
Paryžiaus mokslų akademijos 
posėdy. Tai buvo tą atminti
ną dieną, kai fizikas Diu Mu 
sėlis demonstravo mokslinin
kams Edison© išrastą fonogra 
fą. Po įžengiamojo paaiškini
mo, vos tik prabilo aparatas, 
staiga pašoka vienas akade
mikas, jau pagyvenęs žmo
gus ir, smarkiai pasipiktinęs, 
puola Diu Muselį, griebia jį 
už gerklės ir šaukia: «Jūs 
— niekšas! Nemanykit, kad 
mes duosimės vedžiojami už 
nosies apgaviko!»

Tai buvo ponas Builjo ir 
tai buvo 1878 m kovo 11 d. 
Bet juokingiausia, kad pusei 
metų prasunkus, kad jau nie
kam nekilo abejonės dėl Edi
sono padaryto išradimo tikru 
mo, tas pats akademikas Buil 
jo viename akademijos posė 
dy pasakė kalbą, kurioje at
kakliai tvirtino, kad Edisonas 
jo giliu įsitikiųimu, yra ne iš
radėjas, o burtininkas, kadan 
gi esą «neįmanoma, kad pa- 
firastas metalas galėtų kalbė 
i žmogaus kalba».

Sandara

KAD TAPTUMĖM 
LAIMINGESNI

Kiekvienas mūsų turime sa 
votšką supratimą apie laimę, 
ir gana dažnai klaidingą. Kar 
tais mums atrodo, jog vienin
telis laimės šaltinis yra tur 
tas. nes su juo galima įsigy
ti visokių gėrybių ir gražiai, 
berūpestingai gyventi.

Tačiau, tikrenybėje taip nė 
ra. Žmogaus laimę sudaro ne 
vien pinigas, palociai ar šlo
vė, bet taipgi ir vidujinis nu
siteikimas. mokėjimas įvertin 
ti tą, ką jis turi ir gera, at vi 
ra širdis.

Pirmiausia, nebandykime gy 
venti didesnėje prabangoje, 
negu mūsų ištekliai leidžia. 
Kas viską išleidžia ką uždir
ba, tas turės reikalo tik su rū 
pesniais.

Nesijaudinkime del mažmo
žių ir nebūkime amžinais pe
simistais. Mūsų keliai nėra, 
vien blogybėmis nukloti.

Savymeilė arba egoizmas 
yra didžiausi mūsų priešai. 
Kas tik rūpinasi vien savimi 
ir nieko gero neatlieka ki
tiems. tojo džiaugsmai ir pa 
sitenkinimai būna labai trum
pi.

Mes. lietuviai, turime ir šį 
tą nuosavo, ką galėtumėm pa 
naudoti kasdieniniam gyveni 
me ir padaryti jį smagesniu 
ir laimingesnių Prisiminimai 
apie gimtinį kraštą su savo 
tautiečiais, savoji muzika, dai 
nos. papročiai ir aktyvus da
lyvavimas lietuviškoje veiklo 
je. visa tai praturtina ir pa
puošia mūsų gyvenimą

Sandara

MOKSLININKAI TYRTNĖJA 
ŠIAS BIČIŲ YPATYBES

Žmogus jau daug ko išmo
ko nuo įvairiausių gyvūnėlių, 
bet dar daug ką reikia išmok 
ti. Štai tūlas M. Ballard iš 
Roxbury, N. Y rašo, kad jis 
gydosi nuo reumatizmo leis
damas bitėms įgelti j spran 
dą. «kur didžiąja gyslą eina 
kraujas iki pat širdies >\

Mrs. Julia Owen gyvenan
ti Kensington Londone, įro 
dė. kad darbininkių bičių kū 
ne yra gydymo galios Ji net 
padarė keletą nuostabių pagy 
dymų nuo arthritis, leisdama 
bitėms įgelti

Mokslininkai tyrinėja, kas 
ta per «karališka košelė», ku 
ria darbininkės bitės šeria 
savo karalienę. Sakoma, kad 
toji karalienė, valgydama ta 
«karališką košelę, gyvena 16 
kartų ilgiau, negu paprastos 
bitės . Matomai, tos košelės 
nedaug galima pagaminti kad 
kitos bitės jos neišgali valgy 
ti. o tik taupo ją savo kara
lienei.

Prancūzų makslininkas, Leo 
nard Bordas, dabar jau visai 
arti 100 m. amž, šį reikalą 
studijuoją jau nuo 1894 m. 
Ar pavyks kada tos «koše
lės» paslaptį atidengti?

Sandara

VIRTUVĖS KRIAUKLĖ 
PLAUS INDUS

Kiekvienas žino, koks nema 
lonus darbas šeimininkėms 
plauti indus ypač kai jie yra 
riebaluoti. Pasirodo, kad arti 
moję ateityje virtuvės kriauk 
lė sinka turės prietaisą, kuris 
plaus indus naudodamas ul
tra garso vibracijas. Firma 
Westinghouse sukonstravo 
bandomąją kriauklę, kurioje 
įrengtas ultragarsinis keitik
lis paverčiantis elektrinius 
impulsus garso bangomis, ku 
rių žmogaus au^is negirti. At 
siradus ultragarso bangoms, 
skystyje greitai susidaro ir 
sproginėja mažyčiai burbule 
liai. Toks «šaltasis virinimas»

Eilėraštis iš Lietuvos
Sodo takas žvaigždėm išbarstytas 
Žilagalvės tetulės žiemos.
Kad ir deimantais snaigės pavirstų, 
Aš pavasario žiedb ilgiuos.

Giedrią naktį baltoj mėnesienoj
Ledo gėlės langų stikluose...
Migdo gamtą pusnynuos šiandieną
Nuostabi mūsų kaimo žiema.

Nors ilgi vakarai - nenuobodūs, 
Jei už lango ir siaustų žiema.
Tū po darbo užeisi, man rodos, 
Juk širdies neužšaldys šarma..

UŽSILIKĘS PADAVIMAS APIE TAURAG
NU MIESTELIO ĮKŪRIMĄ

Gnži Vietovė, Apsupta 
Kainais ir Ežerais

Tauragnai — miestelis Ute
nos apskrityje randasi aukštai 
iškilusioje vietovėje. Pats Tau 
ragnų miestelis iš vienos pu 
sės yra apsuptas dviejų ežerų: 
Tauragnų ir Luobės - jie abu 
yra žuvingi i? " tinkami mau
dytis. Tarp kitko, Tauragnų 
ežeras yra pats giliausias vi 
soje Lietuvoje.

Kitoje Tauragnų ežero pusė 
je yra Taurapilio piliakalnis, 
kuris siekia 251 metrų ir yra 
aukščiausias Lietuvos pilia
kalnių.

Netoli nuo Tauragnų mies
telio, Alžutėnų kaimo laukuo 
se, užtinkamos akmens gady 
nės sodybos liekanos.

Apie Taurapilio piliakalnį 
yra išlikęs įdomus padavimas

Labai senais laikais, kai 
šioje vietovėje augo didingi 
ąžuolai, į Tauragnų apylinkę 
užklydo lietuvių karžygiu bū 
rys. Tam karių būriui vado va 
vęs Rigimuntas, o karius jų 
žygyje lydėjo senas kanklinin 
kas Kai užėjo naktis, visi ka 
riai ir jų vadas Rigimuntas 
buvo stipriai užmigę, budėjo 
tik vienas kanklininkas, kuris 
sėdėjo po senamečiu ąžuolu, 
grodamas kanklėmis. Senelis 
taip įspūdingai kankliavęs, 
kad iš girios tankumynų atvi 
liojo du taurus, kurie ramiai 
sugulo prie senuko.

pasireiškia lyg mikroskutimas 
ir pašalina nuo indo pavir
šiaus visus nešvarumus.

ULTRAGARSAS — 
SAGAS

*
Svarbius dokumentus, pini

gus ir kt galima palikti ant 
stalo ir juos patikimai saugos 
naujas elektroninis prietaisas, 
ne didesnis už apelsiną

Tai ultragarsinis siųstuvas, 
pakabinamas prie lubų Jis 
skleidžia į tam tikrą plotą 
19 200 hercų dažnumo garso 
bangas, kurių žmogaus ausis 
nepagauna ir pakelia aliar
mą, pasireiškus mažiausiam 
judėjimui šiame plote.

Prietaisas yra labai jautrus, 
ir kiekvienas bandymas palies 
ti jįMukelia aliarmą. Šios ui 
tragarsinės aparatūros priva 
lumas tas kad ji demaskuoja 
asmenį, pasislėpusį patalpose, 
visiems iš jų išėjus ir jas už 
rakinus Pakanka žmogui pa
judėti ir aliarmas veikia.

Išeinant iš kambario durys 
užrakinamos, ir aparatas užsu 
karnas. Kam nors įėjus į kam

Nustojęs skambinti, senelis 
užklausė taurų, ar nėra apy
linkėje patogesnės ir sauges 
nės poilsio vietos

Taurai žmogaus balsu praš 
nekę, pasakė, jog antroje eže 
ro pusėje yra patogus slaps
tytis ir pasilsėti didelis urvas

Kai rytui išaušus karžygiai 
pasiekė nurodytą vietą, jinai 
jiems taip patikusi, jog nuta 
rė čia pastoviai pasilikti. Pa 
sistatę pilį ir dievams garbin 
ti žiniją, jie pilį pavadino Tau 
r o vardu.

Gan ilgai kariai toje ramio 
je vietoje išgyveno, kol vieną 
dieną juos išpasalų užpuolė 
pranašesni kryžiuočiai. Nors 
lietuviai narsiai gynėsi, bet 
prieš pranešesnį priešą nega 
Įėjo atsilankyti, ir visi žuvo. 
Apylinkės gyventojai pasako 
ja, kad tyliomis naKtimis iš 
Taurapilio urvo girdisi grau
dūs ir paslaptingi skambančių 
kanklių garsai Tai sens kan 
klininkas mini narsiuosius va 
do Rigimanto karius.

Tauragnų miestelyje Nepri 
klausomybės metu gyveno 
apie 800 žmonių. Iš šios apy 
linkės yra kilę: rašytojas eko 
nomistas Kazys Gineitis rašy 
tojas Pulgis Andriušis. Lietu 
vos žinomas scenos vetera
nas Kazys Juršys, žurnalistas 
Stasys Daunys ir keletas kitų 
iškilesnių lietuvių inteligentų.

Sandara

barį, judesiai pakeičia dažnu 
mą, ir centrinėje sargybos 
būstinėje sukeliamas aliar
mas. Kontroliniame skyde pa 
rodomas kambarys į kurį įsib 
rauta. Sargybiniai bėga į šį 
kambarį ir suima įsibrovėlį.

SKAITIKLIAI NUSTATO ŠIR
DIES LIGŲ DIAGNOZĘ 

Tikimasi, kad artimiausiu
laiku giditojai, panaudodan ...
specialus skaitklius, galės nuta—a|V ,4’,.^‘‘'Ull^ííír 
statyti ankstyvas diagnozes^^LtmiUi»’- J ’’hiu,...4.“’

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA «SOFIJA»

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação)

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

esant arteriosklerozei ir dide 
liam kraujospūdžiui.

Tokie ska’tykliai galės nu
statyti tris arterijų sistemos 
savybes: masę, elastingumą 
ir kalmpumą Žinoma, pats 
skaitiklis negalės nustatinėti 
diagnozės Jis galės tik su
rinkti informaciją ir patiekti 
ją gydytojui (MG).

VĖŽYS GYDOMAS 
RAUDONAIS BUROKĖLIAIS

Mokslininkai jau seniai nu
statė, kad tam tikruose auga 
luose yra vėžio augimą slo
pinančių medžiagų. Atliekant 
eksperimentus su pelytėmis, 
buvo nustatyta, kad 15 auga
lų pasižymi priešvėžinėmis 
savybėmis, tame tarpe 7 turi 
aiškų palinkimą slopinti au
glių augimą. Tokiais augalais 
laikomi Cirulus iolecynthis, 
Bryonia alba ir Rheum. Ven
grų gydytojas A Ferenczi iš 
Csornos apskrities ligoninės 
jau kelerius metus gydo be
viltiškomis. užleistomis vėžio 
formomis sergančius ligonius 
raudonaisiais burokėliais. Rau 
doniejl burokėliai buvo patei 
kiami ligoniams visokiuose pa 
vidaluose — išspaudos, «salo 
tos», virinti burokėliai ir kt. 
Iš 22 ligonių, gydytų burokė
liais, 21 pasitaisė: žymiai su
mažėjo auglys rentgeno nuo 
traukoje, ligoniai priaugo vi
dutiniškai 3—11 kg svorio, at 
si rado apetitas, pagerėjo ben 
dra savijauta ir tyrimų duo
menys. Tokia remisija užtruk 
davo nuo 3—4 mėnesių iki 
pusmečio. Tačiau kovoje dėl 
ligonio, sergančio vėžiu, gy
venimo prailginimo ir šitokia 
trumpalaikė remisija yra ne
mažas medicinos mokslo pa
siekimas Šio metodo autorius 
pažymi, kad gydomąjį raudo
nųjų burokėlių veikimą reik
tų paaiškinti tuo, kad juose 
esama kai kurių dar galutinai 
neišaiškintų medžiagų, slopi - 
nančių vėžio augimą. Be to, 
jis pateikia labai savotišką 
įdomią hipotezę, kad šių me 
džiagų trūkumas skatinąs vė 
žio atsiradimą. Bet... kaip ir 
pats autorius Ferenczi prisi
pažįsta, jo pasiūlytas vėžio 
gydymas reikalingas tolesnio 
tyrimo (MG).

«Nepr. Liet »

2.000 METŲ SŪRIS

Sovietų geologai, laike at- 
kasinėmų Uralu kalnuose, už 
tikę gabalą sūrio, kuris jau 
yra 2.000 metų senumo. Tą 
sūrį galima valgyti ir jis turi 
gerą skonį.

Matomai, anų gadynių Ru
sijos žmonės turėjo daugiau 
maisto, negu šiandieniniai 
maskoliai, kitaip jie nebūtų 
palikę tokio gabalo sūrio.
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(tąsa)

VĖLINĖS
Visų šventųjų vakarą pra

sidėdavo Vėlinės ir kapų lan 
kymas. Tą vakarą seniau Lie 
tuvoje niekas nesilinksminda 
vo, bet gyvendavo didžiame 
susikaupime: aplankydavo sa 
vo kaimo kapines, prinešdavo 
jas gėlių, uždegdavo žvakių 
ir visį drauge pasimelsdavo. 
Taip pat manydavo, kad tą 
dieną ateisią vėlės pasisotinti, 
todėl daugelyję vietų ant ka 
pų padėdavo maisto, kurį se
kančią dieną išdabindavo pav 
argėllams. Aplamai, per Visų 
Šventus ir Vėlinės daugiausia 
sušelpdavo pavargėlius ir ne 
laiminguosius, jog šiems daž 
nai pinigų visiems metams 
užtekdavo. Vėlinių švemė bu 
vo visų namų ir visos gimi
nės, lygiai taip pat pamirštų
jų vėlių prisiminimas, išklau 
symas ko joms reikia, ko jos 
pageidauja, o kartu ir jų da 
lies, paprastai nelaimingie
siems atidavimas Pati šven
tė ir jos papročiai mūsuose 
daug kur su senąja tautos re 
ligija susilietę arba susidarę 
jos įtakoje, nes nekrikščioniš 
koji Lietuva rudens metu y- 
ra turėjusi dideles vėlių šven
tes, jų prisiminimus.

B KITOS METŲ ŠVENTĖS

Be anų krikščioniškųjų šven 
čių lietuviai turi ir kitų, iš se 
novės paveldėtų ir tik iš da 
lies su krikščionybe tesilietu- 
sių, o kartais ir jokių krikš
čioniškų žymių neturinčių.

UŽGAVĖNĖS
Tai sena ir perdėm nekrikš 

«joniškosios kilmės šventė, 
kurią buvo norima iššaukti 
pavasaris Todėl Užga- 
gavėnės teikė daug triukšmo, 
persirengimo žydais ir viso
kiausi© džiaugsmo. Seniau 
žmonės per Užgavėnęs daug 
valgydavo, važi”ėdavo. kad 
geriau linai augtų, svečhioda 
vosi, šokdavo ir vaidindavo.

Š V. JURGIS
Kitą tokią pat pavasario 

šventę tenka laikyti šv. Jur
gį, nors tas jau triukšmu ne- 
bepasižymėjo. Šv Jurgio die
na pradėdavo ūkininkai savo

A. Mažiulis

Musu šventės Auiííinij ĮdaveirzLAz
------------------------PAULIUS JURKUS--------------------------

darbo metus, daugelis ū- 
kinių sutarčių pradėdavo ir 
baigdavosi tik per šv Jurgį, 
tai lietuviškų metų pradžia, 
kurių pusė buvo švenčiama 
per Visų Šventes — prade
dant žiemos metą. Šv Jurgy- 
je seniau iškilmingai išginda 
vo visus galvijus, taip pat ir 
arkFius. Jo gsrbei ir gyvulių 
sveikatai nešdavo sviestą sū 
rį kiaušinius į maldos namus 
ir gausiai duodavo pavargė
liams bei piemenims Šv Jur 
gis buvo nedarbo diena ir kar 
tu arklių šventė, jie buvo per 
šv Jurgį visados išprausiami 
ir išmaudomi. Daugelis lietu
viškųjų šv. Jurgio papročių 
rodo kad lietuviai bus seniau 
šventę didelę pavai*erio šven 
tę su jauno žirgo auka, todėl 
ir tautai šv. Jurgis kaip glo
bėjas labai suprantamas.

JONINĖS
Taip pat su krikščionybe 

nieko neturi, nes tai vasaros 
šventė, kurioje buvo norima 
sužadinti visas gamtos jėgas 
geram derliui ir jo apsaugai 
prieš piktas jėgas, kenkiau 
čias javų gausai Tą naktį lie 
tuviai kūrendavo ugnis, bai
dydavo raganas, jaunimaslem 
davo savo likimą, mėtydamas 
ir leisdamas plaukti vainikus 
bei kitaip rinkdavosi mylimuo 
sius bei mylimąsias.

PIRMOJI VAGA
Pirmosios vagos pavasarį 

papročiai buvn įdomūs ir pras 
mingi Artojas tą dieną užar
davo vagoje duoną su drus
ka. suvyniotą į švarią skepe
taitę — tai buvo tai žemei 
aaka. Jis daug melsdavosi, 
prašydamas Dievulio palai
mos jaun gyvuliams ir savo 
darbams Grįžus namo, jį na 
raiškiai apipildavo vandeniu, 
kad darbo gyvuliai būtų svei 
ki'ir gražūs, kad jis pats bū
tų sveikas ir derlius būtų ge 
ras.

PABAIGTUVĖS
Seniau rugius pjauti pradė 

davo seniausias namų žmo
gus Jis persižegnodavo ir su 
pjaudavo pirmąjį pėdą, o kiti 
tuomet drauge — pirmąją gu 
bą. Tuomet užkasdavo duonos 
ir ją paaukodavo žemei.

Pabaigtuvės buvo darpras-

(tąsa)
Štai kodėl reikia Dievuliui 

dėkoti ir nekelti jokių abejo 
nių! Tu myli jį, o meilė yra 
viskas, brangesnė net už tur 
tus, o čia ir turtų nestinga

Dėdės iškalbingumas mane 
pribloškė. Jaučiau, kaip ver 
da kraujas tempiasi jėgos 
Karkas gražaus šviečia į ma 
ne. Neatsispyriau jo pagundai. 
Aš nusilenkiau jam.

Grįžus į savo kambarį visa 
drebėjau Ištariau žodį. Nerū 
pest’ngi metai baigti Būsiu 
žmona rimta dvarų šeimi
ninkė

Mano žvilgsnis išbėgo tolyn 
per sniegą į Varšuvą. Kodėl 
nėra čia Zigmanto, jo rankų, 
atramos ir meilės?: Let aš pati 
sutikau kad jis išvažiuotų - - -

Senutė Stankevičienė mirė. 
Ji uorėj® sulaukti pavasario, 
kad žiedai papuoštų karstą, 
bet pavasaris pasivėlino. .

Visi palikimo reikalai susi
rikiavo pagal testamentą ir 
dvaras atiteko Zigmantui Į 
Varšuvą telegrama,išskubėjo 
kviesdama jį namo. Bet r jis, 
senutės numylėtinis turto pa 
veldėtojas pasivėlino...

mingesnės, nes vėl buvo pa 
liekama nupjautų rugių auką. 
Į tą plotelį rugių, kurį mote
rys išravėdavo švariai nuo vi 
sų žolių, buvo užkasama (be
simeldžiant duona —gerajai 
žemei auka Tuomet nu ięda 
v® mergaitės šeimininkei iš 
rugių vainiką o šeimininkui 
— juostą Pareidavo namo vi 
si giedodami rugelio giesmes, 
įteik-uvo vainiką ir juostą. 
(Turiu pastebėti kad vainiko 
ir juostos rūsiai buvo šventi 
narni per Žolinę ir paskui iš 
sėjami'1. Vėliau visi vaišinda
vusi ir linksmindavosi (B D)

Vienas iš daugelio gražių Lietuvos vaizdelių

Tuo laiku persišaldžiau ir 
gulėjau lovoje. Tiesiog džiau 
giausi savo liga, nes būtų rei 
kėję dalyvauti laidotuvėse, o 
jų nemėgstu Laukiau Zigman 
to. Pirmą kartą jis ateis to
kioje artumoje! Ką jis sakys? 
Juk aš jam pasižadėjus

Išgirdau žingsnius lai jis, 
iš toli pažįstu jį. Jiesiai ateis 
pas mane su gėlėm, su žiedu, 
gražiu. Varšuvoje pirktu žie
du Ir kaip žėrės ant mano 
ranku, kaip džiaugsis širdis! 
Jau sėdausi lovoje, bet žings 
niai pasuko pas dėdę Jam pa 
likimas svarbiau nei aš! Jam 
dvaras rūpi, ne sužadėtinė!

Pagaliau žingsniai artėjo į 
mane Širdis suplakė, (ėjo. 
staptelėjo prie dinų ir truputį 
nusišypsojo Jis neturėjo gė
lių. stovėjo išblyškęs sudrai
kytais plaukais. Pareiškiau 
užuojauta ir atsiprašiau, kad 
negalėsiu dalyvauti laidotume 
se Tačiau jis viskam buvo 
abejingas šėjo ir po laidotu 
vių vėl apsilankė. Gėrėm sy 
kiu arbatą Jo veidas švietė 
draugiškumu ir rūpesčio še
šėlis dilo manyje Laikas jam 
buvo atnešęs naujus draugus 
ir darbus Jis pasakojo apie 
Varšuvos diduomenę priėmi
mus, pasisekimus Jame gyve 
no nerūpestingas miestas. At 
sisveikindamaskažkaip keistai 
nusišypsojo ir atsiprašė, kad 
negalįs ilgiau pabūti, reikią 
skubėti Į mokslą

Girdėjau, kaip jis greit išė 
jo Į gatvę. Tada žingsniai lyg 
sustojojo valandėlei, paskui 
nuskubėjo, tvirtai kirsdami į 
akmenį

Išlėkė lyg neramus vėjas, 
nė žodžio neprisiminęs, kad 
jam pasižadėjus iš pirmos 
stoties atėjo mielas laiškas. 
Rašė: viską žinau ir džiau
giuos
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«JAUNYSTĖS AIDAS*

«M. L.» skyrius jaunimui.

Hr*datrnoja Redakcinė Komisija:

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė Danutė Jurevi

čiūtė. ir Genovaitė Svinkūnaitė.
Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui».

Ca*.xa F<«tal 4118

São Kaulo.

VEREŲ savaitėje atsilie ė 
brolis hš Maskvos. Pirmiausia 
prain-šė, kad leista lietuviška 
spauda, net pirmą lietuvišką 
laikraštį siunčiąs.

Mane pagavo toks džiaugs 
inas. kad mečiau laišką ir nu 
btgau pas dėdę.

— Tai vis siauroji litvoma 
nija, — kalbėjo jis man. — 
Nei aš jai pritariu, nei prieš 
ją kovoju. Gerai, kad taip \is 
kas baigėsi, mažiau išveš į 
Sibirą.

Nelaukiau, kol dėdė baigs 
dėstyti visus priekaištus mūsų 
tautiniam judėjimui, ir skriste 
nuskridau į savo kambarį prie 
brolio laiško.

Ir kas buvo toliau? Parako 
statinė, kuri sprogo ir draskė 
mane Ką aš darau? — rašė 
jis, — kas iš to, jei būsi tur 
tinga, kažkokia ponia, o save 
prarasi. Tuoj ateis geresni 
laikai — rašė toliau brolis 
— bus lietuviškos mokyklos, 
visur lietuviškai kalbės ir aš 
galėčiau būti mokytoja Kiek 
vaikučių išmokyčiau. įd>eg 
čiau kalbos meilę, o dabar 
į visa spjaunu ir nueinu sa 
vais keliais.

Brolio laiškas sujaudino ir 
užgavo. Čia atvažiavus ji rė
miau. Kaip jis drįsta mane 
vadinti mirusia savo kraštui? 
Ar man nekalbėjo dėdė ir kiti 
artimieji: būsiu naudinga ir 
reikalinga, kai čia pasiliksiu.

«Taip, mielas Leonai, — ra 
šiau tuomet j savo dienoraš- 
tėlį — Tu manęs nesupratai. 
Liksiu, čia. mes galėsime pa
gelbėti ne tik saviesiems, bet 
ir svetimiesiems Zigmantas 
sako, kad visos tautos turi 
viena kitai padėti, o lietuvių 
ir lenku draugystė sena ir iš 
tikima. lik šitas kelias mus 
ves j šviesesnę ateitį Tavo 
«litvoruan’ja» per siaura, as 
stoviu aukščiau jos ir renku© 
ei pilnesnį turtingesnį ir jokiu 
būdu ne mažesnį gyvenimą, 
kaip ir jūs, kurie mane paže 
minote». (B. D)

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

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

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių. «Gintaro»kaina metams tik Čr.$ 2(>0,00.

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

Vinca á Povilai Zliibeih
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

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

Fone 63-6273

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. Benod. de Camargo, 698. Penha 
Ah Boguslauekas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ PRANAS & CIA. LTDA.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį:
Bom Retire, Šv. Eduardo 

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

Parque das Nações 10 vai.
Antrą:
Utinga 19,30 vai.,

São Gonçalo baž. 17 vai.
Trečią:

«TĖVYNES GARSAI”
LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.

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

SEKMADIENIAIS

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS 
nuo 13.00 iki 14,00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3 LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Musų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini

mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Vadovauja «TĖVYNĖS GARtsAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. i-aulo, BRAZIL..

«■n hh «a»»» m « ss®
g Cm ^ptinúgs Cia. g

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutin o modelio televizijos aparatus «Invictos», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gazo pe, ius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokė imui, geležies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM FCS. 1 - V. ZELINA

SÃO PAULO 'TpIpW.i 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina n.n 93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
M Darbas garantuotas.■
«■MlliHIHilMHinni «
« «. «ma Mitts fflitsi iiiiuibi1 íiiíiiííiíiiiHifivBiiti.ttieini c nm> muni HiifflíHhBcc-fii mae as nu ašim 
€ z • I

S ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» l 

i IRMÃOS BAUŽYS | 
Š n© Cl Ifl C; ©ob o «.• 55!

š Pęa. S. Jo é Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo š 
* Telefone 63-6005 ®

j Aberturas de firmas 
” Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
= Contraí, na Junta Comercial 
i Dis^at. na Junta Comercial 

‘į Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

1 HORÁRIO das 8
s
(į a « w M I* a> m .p » rm.<* <» HIMTW •«■!>» <»rewts>į

Skaitykite «Músu Lietuva»

Comi- «■ <>, |< cação
Cartas de Fiança 
Reouerin entes 
Balances
Alvarãs diversos 
Seguros, de Rogo ? 
Seguros de acidentes 

às 19 horas.

Madeira» em gerai

SÈDfi: Rua México, 98 - 9.© - sala 904 — fone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Agua Rasa 8 vai., ’Lapa 16 
vai.

Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

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.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIÔ1US 
Rua Inbagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zetina. 595)
OC^CX^XXZXX^KKSXDCZX^^

VIENUT VU ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O T A

ÍKA4ÂOJ CAKKiEKI
indoya vanduo yri žinomas gėrimas, 

kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

jTI u vyelcj ie įlaužo
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudent©

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kain»

’**£*•* ««••••«■•■•«•fjçf.t.yeí n«?t aaavB4>aAB»naaaaaoaaai!»ea<~aBaaa*>aa<«*a4*aeĮNM«aa* voa«aa*swaaa«bobVa a a
iaa»nbí*ac»iB»•.* ««oaoMkiMaotiaaaianakiast aasa 4^»t»aaaaaaaaaaeaaa«maaBa«a>«*iiKuaaaMnaaaauMK»amaaaaaaaBaBaMawaaoa aaaa

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

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 VILA ALPINA
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LIETUVOS NACIONALI
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

CAÍXA POSTAL. 4118 — SÃO PAULO*V. ZELINA, 515

— Gruodžio m. 12 d. į São 
Paulo atvyko svečiai iš Ame 
rikos-Juozas Bačiūnas su Po 
nia São Paulyje aplankė Lie 
tuvos konsulą p. Al. Polišaitį 
kuris su Ponia gruodžio m. 
15 d. savo rezidencijoje sve
čiams priėmimą suruošė. Sek 
madienį lankėsi V. Zelinoje, 
klebonijoje ir bažnyčioje, po 
piet dalyvavo seselių praneiš 
kiečių gimnazijos baigiamo
sios klasės išleistuvių progra 
moję, tarė pasveikino žodį 
São Paulo lietuviams lietuviš 
kos programos metu per Ra
dio 9 de JuKio, o sekmadie
nio vakare, gimnazijos salėje 
parodė įdomią, spalvuotą fil
mą, iš Čikagos lietuvių gyve 
nirno (Margučio 80 metų su
kakties). Liet. S gos Br. pirmi 
ninkas kpt. J. Čiavinskas sve

čiams parodė Sąjungos kai 
kuriuos pastatus.

Gruodžio m. 16 d svečiai 
išskrido į Rio de Janeiro, iš 
kur laivu vyks į Urugvajų, 
Argentiną. !š ten persikels į 
Čilę ir Ramiuoju vandenynu 
grįš Amerikon.

Jurgelevičiui, I. Adamavičiu 
tei. 01 Ivaškai. St. Ambroze 
vičiūtei V. Tatarūoui, Kuni
gundai Giedraitienei, A. Aza 
ravičiui, J. Baužiui, A. Bau
žiui K Baužiui. K. Tala ai, 
OI. Kiseliauskaitei. M. Mate- 
lionytei, E. Medvedevai, K. 
Markovai A. Pumputienei, E. 
Bendorartienei, M. Vinkšnai- 
tienei, J. Masiuliui, L. Šlape
lienei,

— Vasario 16 minėjimas gal 
ir 1960 m bus miesto teatre 
— Teatro Municipal Smulkes 
nė programa bus apsvarstyta 
organizacijų atstovų susirin
kime, kuris neužilgo bus su
šauktas.

(pabaiga iš 1 pusi.)

išnaudoti sovietinio viešpata
vimo Rytų Europoje sustipri
nimui, bijodamasis, kad koeg 
ziste&cijos laikotarpis galėtų 
susilpninti komunizmą. Chruš 
čiovo atvirai išreikštas baimi 
nimasis dėl sovietinio viešpa
tavimo Rytų Europoje atei
ties rodo tikruosius Čhruščio 
vo siekius: Iš Vakarų kaip 
nors išsiderėti status quo pri 
pažinimą >.

Šveicarų dienraščio nuomo 
ne, nors Chruščiovas ir sten 
giasi derybas vesti iš «stipru 
mo taško», bet jo kalba Buda 
pešte parodžiusi, kad jo «jė
gos pozicija» yra gana trapus 
kūrinys ir kad Chruščiovo 
pozicija partijoje bei Mask
vos pajungtuose kraštuose t© 
M gražu nėra jau tokia sti
pri, kaip kad jis mėgsta nu
duoti.

— Liet Kat. Bendruomenės 
ehoro popietis šventė yra ren 
giamas sausio m 1G d. gimna 
zij&s salėje Į šia šventę yra 
kviečiami choristų tėvai, cho 
r© rėmėjai ir visi norintieji 
būti choristais Programoje 
bus: vaišės, meninė programa 
ir pasišokimas. Pradžia15 vai. 
Šia proga kreipiamės j lietu 
višką jaunimą ir kviečiame 
į pobūvį ir šia proga stoti į 
choro gretas São Paulo lietu 
vfams yra būtinas reikalas tu 
rėti vieną, gerą reprezentaci 
nį chorą.

Sausio mėn. 31 d. (sekma
dienį) 15 vai Vila Zelinoje 
gimnazijos salėje choras ruo 
šia lietuviškos dainos koncer 
tą Ta lietuviškos visuomenės 
dalis, kuri neturėjo progos 
del įvairių aplinkybių daly
vauti ehoro koncerte vakare, 
dabar turės geros progos pa 
siklausyti gražių lietuviškų 
dainų. Dienos metu ir iš toliau 
atvykusioms nebus sunkumų 
dalyvauti koncerte. Progra
moje yra daug naujų dainų, 
kurios dar neb®vo dainuotos.

«Mūsų Lietuvos» nuolatinį 
skaitytoją, platintoją ir rėmė 
ją 60-dešimtojo GIMTADIE
NIO PROGA.

Nuoširdžiai sveikinam ir 
gausios Viešpaties palaimos 
linkim.

«M. L »

ATSARGOS KARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 20 
vai. p p yra šaukiamas

cl.
at-3 x x „ 

sargo» karių susirinkimas, ku 
riame bus išrinkti vadovauja
mi organai ir svarstomi kiti 
svarbūs reikalai.

Tad prašomi visi atsargos 
kariai šiame susirinkime da
lyvauti ir tuo prisidėti prie 
lietuviško kultūrinio darbo 
mūsų Kolonijoje.

Komisija.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
PAMALDOS

Kūčių naktį - Piemenėlių 
Šv. mišias.

Kalėdų dienoje šv. mišių 
tvarka tokia pat kaip sekma
dieniais.

— Laiškai: An. Alaburdai, 
J. Paukščiui, J. Gaigalui, M. 
Vitkūnieaei, H Kojalavičifi- 
tei, F. Slavickaitei, A Dirsy
tei, V. Kutkai, J Nadolekiui, 
EI. Dūdnienei, M. Jonavičįū- 
tei, A Lazdauskui, V. Balčiū
nui. V. Narbučiui, U Bendo- 
raitienei, L Kutkieaei, VI. Šu 
liui, Br. Aškinienei.x J. Bort- 
kevič Br. Reiskui, Pr. Zagors 
kienei, V. Baniui, J Rinkevi
čiui, Eug. Lukoševičiūtei, V. 
Krumzlienei, D. Petraitienei, 
I. Klišytei, A. Popic, H. Vara 
silaitei. M. Alaburdai, A. Čer
niauskaitei, Ambrozevičienei. 
P. Šimoniui,, M. Jurkoniui, H. 
Petraitienei, K. Paukščiui, St.

Apsigyvens
re, bet PetropoTySubuoHe 
tuviais palaikys glaudžius 
bendradarbiavimo ryšius

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA
UŽSISAKYTI

— Kitados prie Liet Kat. 
Bendruomenės ehoro buvo ne 
mažas tautinių šokių ansam
blis. Dabar vėl dedamos pas 
tangos jį atgaivinti.

— Kūčių naktį. Piemenėlių 
mišių metu, giedos. L Kat. 
Bendruomenės choras, diri
guojamas maestro F Girdaus 
kas, Kalėdų giesmes.

— Iz. Bartkus, gyvenantis 
Amerikoje Cicero Illinois, šiuo 
metu lankosi Pietų Ameriko
je Kalėdų švenčių metu at
vyks į São Paulo.

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis: 1

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

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

los Gomes, 180 (prie Áv. Li
berdade),

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

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

Tėvą J. Bružiką prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr.
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, 
Williams Speers; 700, 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čiuvinskus, Rua Ilian- 
za 822, V. Prudente,

VI. Pupienį, Rua Oratorio 
1257, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo* 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
įue das Nações.

João

Rua 
arba

— Prof. Kanauninkas Zeno 
nas Ignatavičius iš Šiaurės 
Amerikos sugrįš po Kalėdų-

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą

3)'i. Jla'iio de Jranęa Catnalgo,
kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Zelinoje 

RUA MAN Al AS, 2-D. Priima: pirmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto iigo 10 vai. vakaro.

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »
BOM RETIRORUA GENERAL FLORES, 135

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura,

Atsilaakyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.Dr. AYRTON LORENA

Dr. VICTOR AUSENKA 
Advocacia Basute

EJCK1TOB2IO CONTÁBIL
NA0OIA4ENT©

Manofatura de «Botões Estrela»

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

ANTANŪ ÓÀV1LONI©

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.

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

R Senador Feijé, 131 - 10.° and. eonj. 101 - Tel. 35-0062

Irmãos Nascimento
»EG. C.R.C. SP. Nro t.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

Rua Augusta, 926

Paruosiam Kauno ir Rygos valgius
jf ■

• •

Jauki broliu latvii u aplinkuma
JČ’*’ .. . ■ -<

• • • . <L .

Muzika europietiška ir moderniška

Atidarytas nuo 1Ó i k i 3 vai. ryto

Tel. 36-5862 * S. Paulo

6


	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00031
	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00032
	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00033
	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00034
	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00035
	1959-nr51-MUSU-LIETUVA-00036

