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35 Metai Antroje Tėvynėje
Lietuva brangi,

mano Tėvyne.

dėjimą, kuris jam yra tuo bran
gesnis. kuo toliau yra nuo sa
vo gimtojo krašto Tuo lobiu
yra lietuviška kultūra kuri
yra suaugusi su pačiu žmogų
mi Prie tos kultūros priklau
so kalba, gražūs papročiai,
lietuviška daina, lietuviškas
nuoširdumas, vaišingumas Lie
tuvio išeivio pareiga yra sa
vo kultūros grožį kitiems ats
kleisti, parodyti. Nesvarbu,
kad esame maža tauta. Mažo
sios tautos dažnai yra sukūrusios aukštesnę kultūrą, ne
gu didžiosios. Tik prisimin
kime Šveicariją, Olandiją,
Luksemburgą, Suomiją, Baigi
ją, Norvegiją ir kitas. Dauge
iiu kultūrinių gyvenimo šakų
Lietuva šiandien drąsiai gali
stoti šalia didžiųjų kraštų.
Mes turime rašytojų., poetų,
menininkų pasaulinio masto!
Mes turime nepaprastai turtin
gą liaudies kultūrą — daina
šokiai.
Pirm negu kitiems parody
sime savo kultūrinį paveldėji
mą, mums patiems jis reikia
gerai pažinti. Už tat yra rei
kalas turėti savas, lietuviškas
organizacijas, savo spaudą,
mokyklas, chorus, tautiniu šo
kių ansamblius, sportą
Šitoks mūsų nusistatymas
nėra priešingas gyvenamo
krašto, antros mūsų tėvynės
įstatymams Mylėti savo kraš
to, domėtis s vo tėvų krašto
kultūra niekas negali uždraus
ti. Tai prigimties teisė Gerai
suprasta tėvynės meilė yra
priešinga ne tik nevaisingam
kultūrine kūryba internacio
nalizmui bet ir aklam nacio
nalizmui, kuris nepakenčia ki
tų tautybių Pagaliau gyveniman pažvelkime. Čia, Brazili
joje visų kraštų ateiviai turi
savo tautines organizacijas,
turi kultūrinio bendradarbia
vimo institutus su vietos kul
tūrininkais. Kultūra tai gra
IŠVYKOME NE IŠNYKIMUI
žus gėlių darželis Ir mes į
Šiandien imigrantų yra dvi tą kultūrinį gėlyną sodinkime
rūsys Vieni išvyko iš gimto pačias gražiausias
lietu
jo krašto sus kurti geresnį viškas gėles
ekonomini gyvenimą, kiti del
13-15 d rugpjūčio mėn mi
politinių priežasčių vienos ir
nės me 35 metų sukaktį, kai
kitos rūšies išeiviai turi pa
pirmieji lietuviai atvyko į šią
reigų savo tėvynės atžvilgiu.
antrąją tėvynę Minėjimo pro
Išeivis negali, kaip lašas van
dens dingt svetimųjų jūroje gramoje nedaug bus kalbų,
naugumas išeidami iš Tėvy bet plati meninė programa,
n s neišsinešė jokio materia lietuviška daina, tautiniai šo
linio tuito, jį įsigijo, vieni dau kiai, ir 11.
giau, k ti mažiau, kietu dar
Šis jubilėjus, Pietų Ameri
bu, prakaiiu apsukrumu. Bet kos lietuviškos išeivijos gyve
kiekv enas išeivis su savim nime gana r .ikšmingas, yra
išsinešė didesnį ar mažesnį iš kryžkelėje, kurioje stabtelėję
Tėvynės kultūrinį lobį, pavel privalome numatyti kelius to

Nėra žmogaus. kuris netu
rėti} savo motinas, taip pat
nėra žmogaus kuris neturėtų
savo tėvynės. Ji gali bū. i ma
ža ar didelė, turtinga ar skur
di. laisva ar pavergta, laimiu
ga ar nelaiminga, vis vien ji
bus mūsų tėvynė Mūsų tėvy
nė yra Lietuva Ta Lietuva,
kuri Ad. Mickevičiui buvo už
sveikatą brangesnė, kurios gi
rios kaip jis rašo Krymo so
netuose, mieliau jam gieda
negu Salgiro mergytės, c jos
liūlynuose maloniau lankytis,
negu mindžiot ananaso ar mor
medžio žiedą
Lietuvis išeivis, devyniolik
tame ar dvidešimtame šimts
metyje atsisveikindamas su
Tėvyne, išvykdamas toli, už
jūrių marių yra sukūręs daug
gražių tėvynės meile trykš
tančių kartu ir graudžių dai
nų: keliu eidamas, atgal žiū
rėdamas, tėvynės gailėdamas.
O kiek poetai yra prirašę gra
žiausių eilėraščių, kompozito
riai muzikos. Užtenka, tik pri
siminti, kaip karštai yra su
tinkama, tarsi lietuvio išeivio
maršas «Mes grįšim ten.. »
Tėvynės meilė yra įdiegta
į mūsų prigimtį ir nuo jos
jos mes negalime pabėgti sve
tur iškeliaudami
ar net
kito krašto piliečiais tapdami.
Pilietybė ir tautybė yra du
skirtingi dalykai Pilietybė lie
čia politinę gyvenimo sritį,
duoda teisės pasireikšti kraš
to politiniame gyvenime. Ją
galima pakeisti bet tautybės
jokiu būdu negalima išrauti iš
prigimties Taip yra atsižadė
jusiu savo tėvynės. Bet taip
ir paniekinusių savo motiną,
neduodančių jai net sausos
duonos plutos ar pastogės
Bet tai nėra normalus reiški
nys. tai sūnaus nedėkingumo
ženklas savo motinai.
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Lietuvi, 13 -15 d. rugpiucio nesusirišk jokiais kitais įsiparei
gojimais. Dalyvauk 35 metu imigracijos paminėjime, čia prisi
minsi nueita naujoje tėvynėje kelia, išgyventus sunkumus
ir pasidžiaugsi pasiektais laimėjimais. Minėjimo Programa:
Rugpiucio m. 13 d.: 17 vai. Vila Belos mokykloje svečiu, organizacijų

bei

įvairiu organizuotu vienetu atstovu ir visuomeninku posėdis, kuriame bus svars
planai.

tomi tolimesnio veikimo

Po posėdžio

bus

susipažinimo

vaisęs.

14 d. rugpiucio, 10 vai. pamaldos São Paulo katedroje.
15 vai. Lega Lombardo salėje isKilmingas posėdis, pla
ti meninė programa ir galop pasilinKsminimas.
I5 d. rugpiucio 15 vai. sportas Vila Zelinoje.
įėjimas bus su paKvietimais.

Ekonommâs karas tarp
l’vtihcs ir Amerikos
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Kubos ir Amerikos santykiai
kasdien labiau įtempti Kubos
vyriausybė nusavino ameriko
nų ir anglų refinarijas
Amerika į tai reaguodama
nukirto Kubos cukraus impor
tą. l ig šiol Amerika kas me
tai importuodavo iš Kubos 740
tūkstančėų toneladų cukraus.
Dabargi importuos tik 40 tūks
tančių toneladų Šitokia pade
tis Kubos žemės ūkį prives
prie didelės krizės. Bet Fidel
Castro nemano pasiduoti Jis
konfiskavo ne tik kompanijų,
b t ir privačių Amerikos pi
liečiu turtą
Kuba tikisi, kad su Rusijos
pagalba a silaikys prieš Ame
rikos spa-udimą Ant Kubos
pyksta ne tik Amerika bet ir
Venezuela, kuri parduodavo
Kubai savo žibalą.
Rusai už ekonominę pagal
bą, beabeįo išsiderėjo ar išsi
derės iš Fidel Castro politi
nių previlegijų. Jau. ir dabar
Kuboje komunistai svarbias
pozicijas užima.
Tačiau sukomunistinti kraš
tas nebus taip lengva, nes
krašto gyventojų dauguma y
ra katalikai Taip pat užsie
nyje
poli inr i
pabėgėliai
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organizuojasi ginklu Fidel
Castro nuversti.
Nemažos svarbos šiuo me
tu ir Amerikos karo laivų ba
zė Kuboje. Nėra abejonės,
kad Kruščiovas norėtų Kubą
matyli uždaryta geležine už
danga Bei čia jau būtų sun
kesnis reikalas. Pietų Ameri
kos valstybių sulig susitarimo
yra pramatyta nė viename
krašte įsigalėti komunizmili.
Todėl ir Kuba paversti komu
nizmo baze ir propagandos
centru abiejose Amerikose
jau nėra taip lengva.
Kitokia padėtis būtų Fidel
Castro, jei būt sugebėjęs iš
laikyti neutralumą, kaip Arą
bijos Nasser Neva bijodamas
amerikonų pakliuvo į komu
nistų pinkles, kurios jo politi
nę karjerą ir pabaigs.
Kuboje jau nėra laisvų sin
dikatų Juos valdžia kontro
liuoja. Sindikatų būstines yra
užėmusi kariuomenė. Nariai,
darbininkai, turi «laisvanonš
kai* penkiolika procentų sa
vo uždarbio valdžiai atiduoti
O jei kuris nenori mokėti tu
ri policijai paduoti prašymą
raštu ir dar kaikuriose įstai
gose savo pareiškimą raštu
patvirtinti.
Spauda laisva taip pat lik
viduota Bendra nuomonė yra
Fidel Castro ilgai vyriausjbė
je neišsilaikys.

Ūmesnei savo kelionei. Todėl
ir šio minėjimo proga bus pa
skelbta tolimesnio veikimo de
klaracija Taip pat bus ap
žvelgiąs lietuvio nueitas ke 550 METŲ ŽALGIRIO MŪŠIUI.
lias Brazilijoje. Juk tuos 35
Liepos m 10 d. sueina 550
metus lietuviai parodė daug
metų
kai Didysis Lietuvos Ku
iniciatyvos Buvo entuziazmo
nigaikštis
Vytautas Didysis
momentų, buvo ir atoslūgių,
prie
Žalgirio
visiems laikams
abejingumo, nesusiklausymo,
ner.adimo bendros kalbos, kur pakirto kryžiuočių galybę Tai
ji būtinai turėjo būt rasta Už didelis ir reikšmingas įvykis.
tat nukentėjo kultūrinis ir eko Šis mūšis užkirto kelią kry
nominis pasireiškimas. Įgytas žiuočiams Rytų Europon verž
patyrimas privalo būt panau tis.
dotas ateities veikimui. Bet
Kartu su Lietuvos karino
apie tai kitą kartą.
mene dalyvavo ir Lenkijos

kariuomenė kuriai vadovavo
Vytauto giminaitis Jogaila
Žalgirio mūšis nemažiau bu
vo svarbus kaip mūšis prieš
totoriūs prie Vorksics upės.
Čia buvo sutrukdytas totorių
plūdimas į Vakarų Europą.
Žalgirio mūšio pasekmės Lie
tuvai būtų buvusios daug nau
dingesnės ir did'esnės reikš
mės, jei Vytautas Didysis bū
tų įsistiprinęs pajūryje, vieton
kovoti už tuščius žemės plo
tus Rytu Europoje
Apie Žalgirio mūšį ir to me
to Lietuvą plačiau rašysime
sekančiuose «M L.» numeriuo
se.

S. PAULO REVOLIUCIJOS
SUKAKTIS
Liepos m 9 d 8 Paulo su
kilimo prieš federalinę d.ikta
tūrinę vyriausybę sukaktis ir
šiais metais numatytą iškil
miDgai paminėti, sukilimas bu
vo 1932 m.
KRUŠČIOVAS AUSTRIJOJE

Šią savaitę Kruščiovas lan
kėsi Austrijoje. Sostinės gy
ventojai svečią labai šaliai ir
rezervuotai priėmė. Nebuvo
incidentų, bet nebuvo ir entuziasmo Draugiškesnės nuo
taikos buvo provincijoje.
Austrijos vyriausybė buvo
susirūpinusi svečio saugumu,
ypač turint dėmesyje, kad
Austrijoje yra daug pabėgu
sių vengrų ir kitokių sve imšalių iš anapus geležinės už
dangos.
Numatytą vrogramą ketvir
tadienio ryte Kruščiovas štai
ga pakeitė. Vieton kad a plan
kyti eilę provincijos įdomes
nių vietovių, grįžo į Austrijc s
sostinę
Staigus plano pakeitimas
yra visaip spėliojamas. Tarp
kitų yra prileidžiama kad gal
koks svarbus įvykis Rusijoje
(pabaiga 6 pusi.)
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Sovietu Agresijos Pries Pabaltijo
Valstybes Dvidešimtmetis
Protesto manifestacijos JAV
pradėtos birželio 12 d. New
Ydrtoe pamaldomis ir mitingu
Town Hall. Kalbėjo kongres
manas Lindsay. American Bal
tic Memorial Committe vado
vybės pirmininkas paskaitė
buv. JAV prezidento Hooverio (minėto komiteto garbės
pirmininko) pareiškimų. Be
to, buvo gauti ir perskaityti
JAV užs reik, ministerijos,
N.Y. gubernatoriaus Rockefel
lerto, senatorių Keating ir Ja
vits, kongreso atstovės Edna
Kelly ukrainiečių ir kitų ats
tovų pareiškimai. Iškilmingas
aktas baigtas «Manifesto»
skaitymu.
Buv. JAV prezidento Hooverio
laiškas Pabaltijo Valstybių
Laisves Tarybos pirmininkui
Laiško turinys toks: «Esu
dėkingas už garbę, kurią Jūs
man suteikėte paskirdami ma
ne savo organizacijos garbės
pirmininku. Tai simbolizuoja
mano ilgą draugystę su Pa
baltijo valstybėmis daugiau
kaip 45 metus. Aš dalyvavau
Jūsų kovose dėl gyvenimo ir
laisvės. Istoriniai ryšiai suri
šo Pabaltijo žmones su Ame
rikos žmonėmis.

JAV Vastybês Departamento

laiškas
Pabaltiečių komitetas New
Yorke kreipėsi į prezidentą
Eisenhowerį prašydamas jo
pareiškimo birželio įvykių mi
nėjimo proga Baltieji rūmai
pavedė tai atlikti Valstybės
departamentui Iš pastarojo
gautas šitokio turinio laiškas:

Chruščevo gyrimasis ir
faktais paremta tikrovė
Sovietų Sąjunga ypač atsilikus gyventojų aprūpinimo srityje

Nūdien nėra jokia paslaptis,
kad kiekvienos šalies galia
matuojama nežodiniais pareiš
kimaus, bet jos ūkiniu pajėgu
mu, kuris išreiškiamas gamy
bos apimtį nusakančiomis
skaitlinėmis.
Štai keli būdingesni sugre
tinimai, nusaką sovietų vals
tybės gamybos apimtį Jungti
nių Amerikos Valstybių garny
bos perspektyvoje.

Kazys Bradunas

Atsilikimas plieno pramonėj

Plieno gamybos srityje So
vietų Sąjunga iš viso negali
gretintis su Amerikos plieno
gamyba. Sovietų Sąjungoje
1959 metais buvo pagaminta
59 9 milijonai tonų plieno Si
gamyba maždaug yra tolygi
Jungtinių AmeriKos Valstybių
plieno gamybai 1940 metais,
tai yra prieš 20 metų. Praėju
siais metais (1959) Amerikoje
plieno gamyba siekė 126 mi
lijonus tonų, arba buvo su vir
šum dvigubai didesnė už so
vietų gamybą.

Atsil’kima ; naftos ir elektros
aamyboj
Naftos gamybos srityje So
vietų Sąjunga 1959 metais sto

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pranešė
kongrese, kad 300 00u apmo
kytų komunistų šnipų agentų
visame pasaulyje renka So
vietų Sąjungai žinias.

Kaip ten mano dienos pailsėtų
Anta slenksčio tų naujų namų,
Ir tėvynės girių ošimu
Žemės sapnas man ausis užlietų.

Sovietų Sąjungos diktatorius
Chruščevas. kuris pasiskundė
ir padarė scenų dėl numušto
JAV lėktuvo U 2. turi tūkstan
čius nuotraukų apie Amerikos
Įrengimus karines insteliaoijas ir aerodromus.

O palaiminta taikos ramybe,
O saulėleidi už nokstančių laukų.
Kaip užmigt paukšteliui ant šakų?
Kur naujukuiio nutilusi sodyba? ..

ną vėl atgaus savają nepri
klausomybę. Mano gedausi
linkėjimai sėkmingam pami
nėjimui!»

vėjo už Ameriką beveik tris
kartus žemiau. Tais metais
(1959; Sovietų Sąjungoje naf
tos gamyba sieke1;9,5 milijo
nūs tonų, kai tuo tarpu Jung
tinių Amerikos Valstybių naf
tos gamyba siekė 335 milijo
nus tonų.
Sovietuose elektros energi
jos pagaminama beveik tris
kartus mažiau negu kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.
1959 metais Sovietų Sąjungos
elektros energijos gamyba
siekė 264 milijardus kilovat
valandžių, o Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse tais metais
buvo pagaminta 789 milijardai
kilovatvalandžių elektros ener
gijos.
Automobilių gamyba

1959 metais Sovietų Sąjun
goje buvo pagaminta 97 000
automobilių (arba 25.< qo ma
žiau, negu kad 1958 metais).
Atsižvelgiant į Sovietų Sąjun

TREČDALIS MILIJONO SO

PASAULYJE

O paliiminta taikos ramybe,
0 saulėleidi už nokstančių laukų.
Užmigdyk paukštelį ant šakų
Ir naujakur e nutilusią sodybą.

į pietų ašigalį būtų ištirpintos

1 ionng 9 1

VIETŲ AGEN Ų VE:KIA

SVAJONĖ

«Prašau užtikrinti susirinki
mo dalyvius, kad JAV vyriau
sybė yra giliai susirūpinusi
Pabaltijo valstybių žmonių var
gaiš. Jungtinės valstybės atsi
sako, kaip ir iki šiol, pripa
žinti Latvijos Estijos ir Lietu
vos pagrobimą ir pasilieka
stipriai įsitikinusios kad tų
šalių žmonės turi teisę nau
dotis savo tautų nepriklauso
PASIKEITIMAI LIETUVOS PA
mybe ir gyventi jų pačiu iš
SUINT1NYBÊJE PARYŽIUJE
rinktose valdžiose Mes tiki
me, jų neužgestus patr oti
(’’ Dr S. Bačkis ligšiol ėma-> ir laisvės meilė juos įga
jęs Lietuvos ats.Jov Prancū
lins anksčiau ar vėliau atgau
zijoje pareigas, birželio įnėn.
ti teises, kurios jiems buvo
15 d išvažiavo i Vašingtoną,
taip neteisingai išplėštos.»
kur užims Lietuvos Pasiunti
Gubernatoriaus Nelsono Rocks nybės patart jo vietą
Nuo tns dienos Lietuvos ats
fellerio laiškas
to va vi mą Prancūzijoje perė
«Prašau perduoti' mano nuo mė Lietuvos Diplomatijos še
širdžius sveikinimus visiems fas s Lozoraitis kuris perio
Pabaltijo Valstybių Laisvės Ta diniai važinės iš Romos j Pa
rybos paminėjimo dalyviams, ryžių Lietuvos Pasiuntinybė
paminėjimo, kurio tikslas atžy je Paryžiuje toliau dirbs pa
mėti nelegalios Pabaltijo vals tarėjas prof. J Baltrušaitis,
tybių inkorporacijos į Sovietų kuris min Lozoraičiui nesant
Sąjungą dvidešimtmėiį. Lietu rūpinsis diplomatine veikla,
vos Latvijos ir Estijos žmo ir s kretorius A Liutkus Prie
nės buvo vieni iš pirmųjų, ku pasiuntinybės priklauso taip
riuos palietė totalistioio impe pat pu k J. Lanskoronskis.
rializmo banga Rytų Europo
je V ik du dešimtmečiu šios BOMBA IŠTIRPINTŲ LEDUS
tautos džiaugėsi laiminga bū
Vienas iš žinomiausių pietų
kle gyvendamos po civilizuo ašigalio tyrinėtojų prof, D.
tomis ir išmintingomis vyriau Mawson tvirtina, kad jeigu
sybėmis.
būtų numesta serija H bombų

Dar svarbiau yra tai, kad
to komiteto sudarymu, minint
sovietų okupacijos Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje dvidešime
tj, pasauliui parodomas Jūsų
nenutrūkstantis pasišventimas
kovoje už laisvę, Jūsų nuola
tinė kova prieš priespaudą.
Tat rodo, kad jėga žmonių,
iškentėjusių virš tūkstančio
metų svetimųjų priespaudą,
nėra sumažėjusi, kad ir šis
dvidešimties metų tarpas nė
ra palaužęs Jūsų ryžto ir lais
vės troškimo. Nors laisvės
viltis šiandien nėra ryški, ta
Amerikiečiai, atvykę iš Lie
čiau Jūsų nuolatinis jungtinis tuvos, Latvijos ir Estijos ši an
ryžtas, kurį Jūs esate parčdę dieną yra mūsų vieni iš la
per šiuos metus, leidžia pa blausiai respektuojamų ir ver
sauliui tikėti, kad laisvės vė t namų kaimynų. Aš kartu su
liavos ir vėl iškils Jūsų kraš jais oalinuos viltimi, kad jų
numylėtos tėvynės vieną dietuose».

Nikita Chruščevas. nūdienis
Kremliaus diktatorius, nuolat
mėgsta pasišvaistyti frazėmis
apie Sovietų Sąjungos stipry
bę bei galybę Tačiau tos fra
zės teturi grynai propagandi
nį tikslą ir yra dideliuose nuo
toliuose nuo tikrovės.

'Q"•' m

MŪSŲ LIETUVA

2 pusi.

Šis pranešimas buvo nusiųs
tas valstybės sekr Herter se
natoriui J. W. Fulbright, sena
to užsienių reikalams komite
to pirmininkui ryšium su ap
klausinėjimai dėl lėktuvo U 2
sumušimo ir Paryžiaus konfe
rencijos sugriuvimo.

čia esančios milžiniškos ledų
masės ir tada būtų galima
prieiti prie žemės turtų. Ta
čiau ištirpinti ledai pakeltų
pasaulio vandenų “aukštį iki
2oo pėdų Šiuo atveju po van
deniu atsidurtų visa Olandija,
Didž Britanijos Londonas, di
dėlė Rusijos dalis ir kaikurios
Sibiro sritys, o taip pat Meibournas, Adelaidė ir Sydnėjus.
I

DANUIGIEČ1AI NORIVÊL AT

GAU1I LAISVOJO MIESTO
TEISES.

Kiekviename pasaulio kraš
te dirba sovietų agentai ir
jiems vadovaujama iš 27 sto
čių, komunistam priklausan
čiuose arba prokomunistiniuo
se kraštuose Komunistų agen
tai renka žemėlapius, įvairią
statistiką, transporto sistemos
brėžinius ir \ isa kita, kas kar
tais pirmu žvilgsniu ir nega
li būti įdomu.
Vizituoja šnipų stotis

Oficialiai sovietai 1958 m.
aplankė 26 \alstybes ir 1959
m. 37 valstybes, kur patikri
no šnipų ve klą Daugiausia
jie lankė lab ausia strategines
vietas ir kai kurias net po ke
turis kartus Jie surinko me
džiagą iš pramonės vietų, mi

Ypatingą poziciją vokiečių
tremtinių masėje užima buv.
Dancigo laisvojo miesto gy
ventojai. Jie savo sąskrydžiu©
se ir rezoliucijose pareiškia,
(pabaiga 3 pusi.)
kad jie Hitlerio įvykdyto anšiuso” prie Vokietijos nepripa
žįsta, nes pvz. ir Hitlerio
smurtas vykdant Klaipėdos lenkams būti naudingas kaip
krašto «anšlusą». E ) Dancigie tarptautinis tarpininkas. Esa
čių įsitikinimu Dancigo lais momis sąlygomis Lenkija, ži
vojo miesto tarptautinis sta. noma, taip lengvai nesutiks
tūtas nebegalioja, kad tai bu Dancigą išjungti iš savo vals
vo smurto aktas tad reiktų tybės sąstato. Dancigiečiai
ateityje vėl atkurti jo buvu skelbia savo pretenzijas gal
sią padėtį, Kai dėl Lenkijos būt atsižvelgdami į tolimesnę
taf Dan' igas ir laisvojo mies ateitį, kai prieis laikas visuo
to pad»ėtyje galėtų tur ti su tiniam sienų sutvarkymui Vi
(E.)
Lenkija ankštus santykius ir durio ir Rytų Europoje.

gos gyventojų skaičių, siekian
tį 213 milijonų. 1959 metų so
vietinė automobilių pramonė
tebuvo pajėga kas I0 0 čiui
gyventojų pagan inti maždaug
po du automobilius su vienu
dešimtadaliu. Tais pačiais
1959 metais Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse automobilių
gamyba siekė 5,7 milijonus
vienetų, kas yra tolygu kas
tūkstančiui Amerikos gyven
tojų pagaminimui 25 automo
bilių.

Amerikcs tautinės pajamos
pustrečio karto didesnės

Vakarų Europos ekonomis
tų nurodoma, jog 1959 meta’s
Sovietų Sąjungos gamybinės
pajamos siekusios 200 milijar
dų dolerių, kai tuo tarpu Jung
tinių Amerikos Valstybių tau
tinės pajamos buvusios 500 mi
Ii jardų dolerių apimtyje arba
pustrečio karto didesnės už
Sovietų Sąjungos kurios teri
toriais plotas yra tris kartus

didesnis už Amerikos.
Kolchozinio ūkio nepajėgumas

Sovietų Sąjungos dirbančių
skaičiaus maždaug pusė dir
ba kolchoziniame bei sovcho
ziniame žemės ūkyje Tuo tar
pu Jungtinėse Amerikos Vale
tybėse tik dešimtadalis dirban
čiųjų užsiima žemės ūkiu. So
vietuose kolchoziniame žemės
ūkyje pareikalaujama apie
5C% dirbančiųjų dėl to kadan
gi sovietinis ūkis nepakanka
mai mechanizuotas Žymi že
mės ūkio darbų dalis atlieka
ma žmonių rankomis Sovie
tų kolchoziniame ūkyje dir
bąs žmogus metų būvyje pa
gamina maisto produktų ketu
riems asmenims (tai yra sau
ir dar trims gyventojams).
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse žemės ūkyje oirbąs žmo
gus per vienerius metus paga
mina žemės ūkio produktų
sau ir dar 3G asmenų.
(pabaiga 3 pusi.)
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1960 m. liepos 9 d.

MŪSŲ LIETUVA

PER TŪKSTANČIUS METŲ
LIETUVIŲ KALBA IŠLAIKĖ
SAVO ORIGINALUMĄ

Lietuvių kalba ypa indo eu
ropinės šeimos vadinamoji
«baltų» kalba. Nors lietuviai
istorijoje pasirodė, palyginus,
vėlai, maždaug tik pradžioje
11 to šimtmečio, tačiau moks
liniukai nustatė, jog lietuvių
kaloa savo senumu siekia ke
lis tūkstančius metų prieš
Kristaus gimimą.
Dėka tam, kad per ilgus
amžius buvo gyvenę lyg ir nuo
šaly, atokiau nuo didžiųjii su
sisiekimo bei prekybos kelių,
o taip pat ir nuo antikinės ei
v.ilizacijos bei kultūros Įtakų,
lietuviai sugebėjo išlaikyti ne
menką savo kalbos senoviš
kumą.
Lietuvių kalba besi plėsda
ma savarankiai, tik iaikotarpiais patekdama Į kitų kalbų
Įtakas, yra nuėjusi visai sa
vaimingu bei skirtingu keliu,
kuo skiriasi ne tik nuo kai
mynų slavų (lenkų, rusų) iT
nuo germanų kalbų ir netgi
nuo lažai giminingos latvių
kalbos.
Prasidėjusi žilose amžių glū
durnose, lietuvių kalba visą
laiką kito, darėsi Įvairesnė ir
turtingesnė, bet pašalinių įta
kų nestipriai veikiama: iki mú
sų dienų išliko vienalytė.
Lietuvių rašliava prasidėjo
nepaprastai vėlai, tik šešio
liktame šimtmetyje Rašyti
niems dalykams iki tol Lietu
voje p tys lietuviai vartojo
ne gimtąją bet iš pradžios lo
tynų vėliau bažnytinę rusų,
g dar paskui — ienkų kalbą.
Pirmoji spausdinta lietuviš
koji knyga pasirodė tik 1547
metais reformacijai Lietuvo
je paplitus.
Sandara

(pabaiga iš 2 pus .)

Nepasišovė aplenkti Amerikos

Sovietij Sąjungos acsiHki
mas žymus ne tik įvairiose
sunkiosios pramonės srityse.
Tasai atsilikimas dar/ryškes
nis kasdieninio vartojimo reik
mių gamybos srityje (čia bol
ševikinė valstybė yra dar di
desniuose nuotoliuose nuo
Jungtinių Amerikos Valstybių
gamybos), kaip, pavyzdžiui,
šaldytuvų gamyboje, skalbimo
mašinų ir kitų gaminių, leng
vinančių gyventojų buitį.
Dar daugiau Sovietų Sąjun
ga atsilikusi darbininkams mo
karnų atlyginimų srityje Ta
čiau bolševikinė valstybė toli
pralenkia JungtinesAmerikos
Valstybes vidaus rinkos kai
nomis, šituo būdu negailestin
gai apiplėšdama darbo žmo
nes, kurie priversti už jų ran
komis pagamintus gaminius
mokėti žymiai aukštesnes kai
nas, negu kad tenka mokėti
amerikiečiui Būdinga tai. kad
gyventojų būklės gerinimo sri
tyje bolševikinė valstybė ne
pasišovė pavyti ir pralenkti
Ameriką o šitos rūšies lenk
tynės sovietijos gyventojams
kaio tik būtų tikrai naudin
gos,
«Draugas-»

LIETUVIŲ TAUTOSAKA
KAI ŽVIRBLIS DIDŽIAVOS
PRIEŠ LAKŠTINGALĄ

-- Ko dainuoji, kaip piemuo
ganydamas? — paklausė žvir
blis, sutikęs lakštingalą sodo
gale
— Žmones linksminu, — at
sakė hkštingala.
Aa! gerai darai Tai nepyk,
kad taip, šiurkščiai pasveiki
nu, tarė žvirblis, lipšniau su
čirškėjęs. Matai, aš šios vie
tos nuolatinis gyventojas ir
šeimininkas. Gyvenu čionai
žiemą ir vasarą. Viską apei
nu, apžiūriu. Bet tavęs nei ru
denį, nei žiemą nesu matęs,
negirdėjęs Kas tu per vienas,
iš kur atvykęs9
— Kad šeimininku dedies,
galiu pasisakyti, — sučiulbo
lakštingalas, ir sudainavo sa
vo pasaką:
— Aš pas jus tik pavasarį
ir vasarą gyvenu Atkeliavau
kai jus žolynai pražydo. Apsį
gyvenau pernykštėje savo vie
toje, Mano žmonelė išperėjo
šešetą gražių vaikelių Aš
jiems maisto rūpinu, meiliais
žodeliais kalbinu. Per vasarą
■užaugs ir keliausim visi į šil
tuosius kraštus.
— Tai ir javų kuliant ne
lauksi? — paklausė, nustebęs
žvirblis.
— Man grūdai nerūpi su
čiulbo lakštingalas:
mintu
kirmėlėlėmis, vabalais. Kai ja
vai ima nokti, aš nebed-ainuo
ju, gyvenu ramiai susavošei
mele, meluosi senąjį savo ap
darėlį, taisaus! naują, stiprės
nį, kad tolimai kelionei tesė
tų. Oi, toli toli gaunam ke
liauti: per kalnus, per jūrą...
Pavasarį vėl grįžtam pas jus.
Nepyk, šeimininkėli, kad kar
tais tau naktį miegoti neduo
du.
— Kas tai man, kas tai man,
— sučirškė žvirblis. — Tik kad
grūdų nemėgsti, tai juokai.
Ir aš pro kirmėlę nepraeinu,
tik kur grūdas, tai grūdas. O
kad žiemai išlėkti, tai gerai,
tai gerai, — ir mes, žvirbliai,
toki vyrai toki vyrai per žie
mą vos išmintam Liūliuok sa
vo vaikelius ir aš lėksiu prie
savo žvirblelių nunešiu jiems
riebią kirmėlėię.
Žvirblelis nulėkė savais kė
•liais, o lakštingalas toliau
linksmino t; s apylinkės ūki
ninkus ir jų šeimas.
Sand.,
GIEDRI NUOTAiKA GALI
ATSTUMTI LIGAS

Žmogaus proto veikimas ir
pajėgumas priklauso nuo bend
ros sveikatos padėties. Gie
dri nuotaika ir Šviesios min
tys netik, kaip sakoma gydo
žaizdas, bet lygiai padeda or
ganizmui kovoti su ligų šukė
lėjais ir bendrai išlaiko mū
sų sveikatingumą Drąsiai ga
lima tvirtinti, kad linksmas
(optimistinis) nusiteikimas ste
būklingai paveikia į sveikatą,
grąžina jėgas ir išgali net- li
gas pagydyti.
Kiekvienam patartina grū
dinti valią, kau (nežiūrint rū

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Dienojànt
Pakilo saulė, plaukus pasitaikė,
nušluostė ašaras gražių žiedų,
sužibo kalno ketera bevaisė
švelniai priklota raustančiu šydu.

Ištiesę savo žalią togą,
prašneko medžiai vėjo pučiami,
rytai nušvaistė žemės stogą —
atplaukia valanda rami, rami...
Nelieka sapno skaudžiai susapnuoto —
džiaugies, kad gyvas auštant pabudai,
ir degini skeveldras iuoto...
tau linksta šypsantys laukų žiedai.
Seki akimi margą drugį,
mezgi baltų minčių ga us;
skrendi paleidęs sielos ūgį,
kur šypsosi dangus gilus.

Gerai.. Sieloj lelijų puota:
joj viešįs; reti svečiai,
krūtinė vien skausmų liūliuota,
dabar atsikvėpė plačiai.

pesčių ir nemalonumų,kuriuos
atneša gyvenimas) neprarastumėm linksmos ir viltingos
nuotaikos. Toks valios grūdi
nimas ir Įprastas nenusiminimas bei giedria viltimi pasiti
kejimas padaro tai. kad suge
besime lengviau kovoti su gy
veninio netikėtumais ir nege
rumais Pastebėsime. Kad iš
laikysime fizini s jėgas ir leng
viau pakelsime rūpesčius bei
nemalonumus Gydytojai pri
pažįsta, jog< jie turėtų mažiau
darbo, jei pasaulyje būtų dau
giau optimistų.
Ką reikia daryti, kad svei
kiems sulaukti gilios senat
vės? Koks yra tikras vaistas,
kuris padeda išlaiky i sveika
tingumą? atsakymas aiškus ir
trumpas trumpas stumkime
nuo savęs bereikšmį sielvar
tą. tikėkime geresniu rytojum
ir nepasidarykime rūpesčių
vergais.
Sveikatai išlaikyti ir gyvy
bei prailginti, visų pirma, tin
ka papia-tas patarimas: gy
venkime normalų gyvenimą,
— būkime susivaldę, neper
tempkime jėgų ir nepraraskim vilčių ateičiai Ypatingai
dabokime virškinimą — skil
vio ir žarnų veikimą Varto
kime paprastą sveiką maistą.
Prisilaikykime higienos taisy
klių: būkime patys švarūs ir
žiūrėkime, kad ir gyvenamo
ji aplinka būtų fcaip pat šva
ri, gerai išvėdinta, kad bute,
atsižvelgiant j metų sezoną,
visada būtų atitinkama tem
peratūra.
Alkoholis be: Įvairūs svai
galai mažai pavojingi, jei jais
apsisvaiginame atsitiktinai, t
y laiks nuo laiko bet jie ar
do ir naikina sveikatą, jei var
tesime kasdien nesiliaujant,
ar nesusivaldant.
Nekenkime patys sau berei
kalingai priprasdami prie įvai

(pabaiga iš 2 pusi.)
litarinių ir oro instoliacijų. fo
tografavo visur kur tik buvo
galima.
. Militarinių bazių fotografi
jos galimos buvo įsigyti ofi
cialiai pas JAV komercinius
fot- grafus. Sovietų oro -atašė
Leonid Pivnev. pasiūlė 7(0
d oi Washington o fotografui
už New Yorko miesto ir ko
mercinių vietų nuotraukas ir
dėlto jis 1954 m gegužės 29
d. buvo paprašytas iš Ameri
kos išvykti.
Per 10 metų net 47 sovietų
oficialūs asmenys turėjo būti
ištremti iš ne komunistinių
kraštų, už šnipinėjimą ir sub
versyyiaę veiklą.

KAIP PLAUKYTI, KAD
NENUSKĘSTUM

1. Maudykis tik patruliuo
jamuose paplūdimuose. Plauk
paraleliai kranto, o negilyn.
2. Saugokis plaukioti kai
esi perkaitęs, sušalęs ar tuoj
po valgio. Vanduo, vėsesnis
kaip 65 laipsniai yra pavojin
gas plaukymui Chicagoje ge
riausias plaukymo laikas —
liepos ir rugp. mėnesiai.
3. Laikykis toliau nuo stul
pų, uolotų krantų, molų Klau
syki perspėjančių užrašų.
4. Saugokis kitus stumdyti,
murkdyti.
5 Negerk jei eini maudy
tis Geras plaukikas negeria,
o gėrėjas neina į vandenį.
Blogai, kai susimaišo alkoho
lis ir vanduo..
6. Nesinaudok dirbtinėmis
plūdėmis, kaip padangos ir
panašiai Jos nepatikimos ir
būna daugėjo skendimų prie
žastimi.
7. Nešauk pagalbos, kol tik
rai jos nereikia Paskui ir rei
kale šaukiantis netikės.
8. Perilgas saulinimasis pa
vojingas, saulinkis tik trum
pą iaiką.
9. Turintieji nesveiką širdį
ar epileptikai, privalo saugo
tis maudymosi.
10. Gydykis kad ir mažus įdrėskimus, nudegimus.
11. Paplūdimy nemėtikite už
degtų cigarečių ir kitų atmatų.
12. Beisbolas ir kiti greiti
žaidimai netinka paplūdimui,
kur būna daug žmonių.
13. Nesineškite į paplūdimį
jokių stiklinių daiktų.
14. Budriai saugokite savo
nusinešamas vertybes.
15. Išmokite plaukti maudy
mosi baseinuose ar paplūdi
miuose.
PAMINKLAS DACHAU

rių patentuotų vaistų Suskau
dėjo truputį galva — jau rei
kia oruryti aspirino tabletę,
neturim nuotaikos ieškome
gaivinančių preparatų ir 1.1,
ir t. p Jei jau tenka griėb is
vaistų, visada naudokime tik
tuos, kuriuos prirašė gydyto
jas ir vartokite tik taip, kaip
buvo Įsakyta.
Darbas sveikatai nekenkia,
tik niekad negalima fiziniai
ar protiniai pervergti Lygiai
kaip nepatartina persivalgyti
ar pakankamai neišmiegoti.
Vyresnio amžiaus žmonėms
po pietų naudinga yra trupu
tį prigulti ar net neilgam ir
užmigti. Tai puikiai padeda
atgauti jėgas.
^Tinginiavimas ir darbo ven-Į
girnas daro žmogų ligūstą ir
nervingą Nuo nieko neveiki l
mo galima net rimtai ir susu g
ti. Kad ir labai seni žmonės
visa a suras kokį darbelį ar
sugrėbęs kuo užsiimti, kas bus
ir jiems patiems įdomu ir at
neš naudos ir kitiems.
Giedri nuotaika yra puikus
gydytojas, kuris gydo be vais
tų, tačiau užtikrintai padeda
išlaikyti sveikatą.
Sandara

Pasaulinio Eucharistinio kon
greso me;u garsioji nacių kon
centracijos stovykloj Dachau,
netoli Miuncheno, bus pašven
tinta Išganytojo kančios ko
plytėlė Šventinimo proga įvyks atgailos procesija visų
koncentracijos stovyklose žu
vusiųjų atminimui.
CIESORIAUS DARŽININKAI
Japonijos ciesoriaus Hiroshito paikuose dirba 325.000
žmonių ir už dyką. Visas jų
atlyginimas, tai 5 cigaretės
su ciesoriaus atvaizdu.
Savanorių darbininkų yra
tiek daug, jog kandidatai
tiems darbams privalo užsire
gistruoti du metus iš anksto-
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São Paulo.

Ateitininkų 50 Metų Veiklos Jubiliejus
tui ištikimybė Lietuvai — dva
Jubilėjinių metų reikšmių
giausiu įvykiu, be abejo, bus šioje praeis visa kongreso
šeštasis jubilėjinisateitininkų programa. Ji įvairi ir patrau
kongresas Chicagoje. Kodėl kli.
Chicagoje? Chicaga mums lie
Kongreso i-vakarėse bus su
tuviams yra ne vien tik mi- sitikimo vakaras Jo progra
lioninis didmiestis, bet ir di ma taikoma daugiau jauni
džiausias lietuvių susibūrimo mui. Bus dvejos iškilmingos
centras. Net ir nepriklauso pamaldos: vienos kongresą
mos Lietuves metais Chicaga pradedant antros jį baigiant.
buvo pavadinama pasaulio lie Taip pat bus 3 plenumo pešė
tuvių sostinė, kurioje gyveno džiai - atidaromasis, akade
daugiau lietuvių nei Kaune minis ir baigiamasis. Atskirai
ar Vilniuje. Čia gausu lietu posėdžius Moksle?. jų, Studen
vių parapijų, vienuolijų, mo tų ir Sendraugių Sąjungos.
kyklų organizacijų bei jų cen Bus koncertas ir banketas.
trų. Iš čia pasaulio lietuviai
Ateitis
aprūpinami lietuviškais dien
raščiais, kita lietuvių spauda
ir knygomis Čia nuolat būna
— Praėjusį sekmadienį Liet.
lietuvių dailininkų parodos,
skamba didžiųjų chorų lietu Kat. V. Zelinos choras daly
viška daina, veikia jaunimo vavo Casa Verde lietuvių pa
ansambliai, teatrai ir net lie
maldose, kuris savo giedoji
tuvių opera. Chicagoje buvo mu sužavėjo ne tik lietuvius,
kultūros kongresas, dainų ir bet ir vietinius.
tautinių šokių didžiulės šven
Ponai Matelioniai, nuošir
tės ir visa eilė suvažiavimų, dūs jaunimo bičiuliai duosniai
seimų konferencijų. Čia gau pavaišino jaunuosius savo na
siausiai susibūrę ateitininkai. muose. Lietuviškos dainos
Net dviejų sąjungų mokslei linksmai skambėjo iš jaunų,
vių ir sandraugių, centro vai dėkingų krūtinių ma onių šei
dybos veikia Chicagoje !ad mininkų namuose ilgą laiką.
čia gyvenančių daugelis tūks
tančių sąmoningų, organizuo
— Kun. Juozo Šeškevičiaus
tų ir veiklių lietuvių sudaro adresas iki liepos pabaigos:
reikiamą atramą visiems di
Immaculate Conception Con
desnės apimties pasireiški vent, R F D 2, Putnam, Con
mams. Visa tai, matyti, lėmė necticut. USA.
Ateitininkų Federacijos Val
— Atostogų metu, liepos
dybos nusistatymą šeštąjį jubi'ėjinį kongresą taip pat mėnesio kiekvieną trečiadie
š.ikti Chicagoje. Jis bus š m. nį 19.30 iki 21 vai prie lietu
rugsėjo 2-4 dienomis.
vių bažnyčios ateitininkai ren
gia diskusijas (mesa redonda)
KONGRESO ŠŪKIS IR
įvairiomis jaunimui aktualio
PROGRAMA
mis temomis ir kviečia visą
S Paulo jaunimą tose disku
Ištikimybė Kristui ištikimy sijose dalyvauti.
bė Lietuvai — tai šeštojo atei
tininkų kongreso šūkis. Jis
— «I ėetuvių Dienos» S. Pau
išreiškia du pagrindinius atei lyje iškilmės bus rugpjūčio
tininkų principus — religinį mėn. 13 15 dienomis kuriose
ir tautinį Šie principai įparei dalyvauti jas parengti kvie
goja kiekvieną ateitininką vi čiama į talką visus: senus ir
somis aplinkybėmis likti išti jaunus, didelius ir mažus.
kimiem krikščioniškiem idea
lam ir savajai lietuvių tautai.
— Praėjusį šeštadienį atos
Tai ypatingai aktualu šian togaująs jaunimas gražiai pa
dien, kai esame atskirti nuo silinksmino vaišingų ponų
gimtosios žemės ir savosios Mošinskių namuose.
tau os bei išstatyti moderniš
SKELBIAMAS KONKURSAS
kojo pasaulio pagoniškom pa
gundom Numatytų paskaitų
Už geriausiąjį straipsnį pa
ciklas kongreso plenumo bei
rašytą
apie Ateitininkus Ju
atskirų sąjungų posėdžiuose
padės apžvelgti ir įvertinti iki biliejinio Kongreso proga por
ttigadų kalba, kuris bus įdė
šiol nueitą ateitininkijos pir
mojo pusšimčio kelią, aiškiai tas į brazilų laikraščius, ski
susiorientuoti dabarties pro ria «Jaunystės Aidai» premi
blemose ir giliau įžvelgti į ja - 500 Kruzeirų Si premija
padidės atsiradus duosnesateities uždavinius.
niam rėmėjui.
Straipsnį įteikti iki rugpjūŠūkio — Ištikimybė Kris

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Liepos mėn 9 dieną švenčia savo 16 metų gyve
nimo sukaktuves
p-lė LUCIJ A J OBELYTĖ, .

ŠYPSAUS

São Paulo Ateitininkų skyriaus sekretorė, kuriai siun- ■
čiame nuoširdžiausius linkėjimus.
S. Paulo Ateitininkai

A ša i šypsaus,
O kas paklaus
Kodėl šypsaus.
Tas... bučkį gaus...

į

Ašai juokiuos
Skausmuos giliuos,
Ir vis tikiuos
Nukauti juos.
Štai vėl viena
Baigias diena,
Ją šypsena
Lydžiu žvaina.
Tyliai slapčia.
Tamsia nakčia
Malda karčia
Kylu iš čia...
5r vėl rytuos
Aušra švytuos,
Aš jos siųstuos]
Skęsiu sapnuos

Uršulė Vsrbitavič ūtė Gaidienė

Trokšta širdis tos linksmybės
Tave, Tėvyne, laisvą matyti.
Motinos širdį tu man atstoju
Šventa žemelė gimtoj !

Žavi esi tu man ir art-ima:
Pavasario saulutės spinduliuose,
Medelių sprokstančių kvapu,
Raibos gegulės balseliu...
Tavo žaliąsias lankas ir pievas
Puošia purienos žiedelis ryškus —
Skauda man š rdį tave prisiminus
Klaidžiojant toli, gražioji gimtine.

Šitas močiutės sengalvėlės kūrinys yra pavyzdys ir pas
kalinimas mūsų jauniesiems taip pat, išmėginti savo plunks
nos galią Lietuvio siela yra poetiška, reikia tik ją pažadinti
Laukiame kada mūsų jaunimas prikels savyje snau
džiančia lietuvio poeto sielą ir atsiųs savu kūrinių į «Jau
nystės Aidus».

Ir vėl šypsaus...
T e nieks neklaus,
Kodėl šypsaus,
Nes., apsigaus..

išmokslintas kaip vokietis,
stiprus kaip graikas, turtin
gas kaip amerikonas, žmonis
kas Kaip angį s. diplomatiš
kas kaip belgas ir įsimylėjęs
kaip prancūzas.
Pamaldumas

Pulko kapelionas eidamas
sekmadien o rytmetyje į ko
plyčią girdi kareivinių pasta
te baisų keiksmą. Pastato du
ryse pasirodo kareivis.
— Kas taip pikiažodžiauja
ir tai sekmadieni, prieš pa
maldas. klausia kapelionas.

— Tai mūsų kuopos virši
la — atsako kareivis. — Jis
kur tai pametė maldaknygę
ir negali jos rasti.

JUMORAS

Pil iai Patenkintas

Mene reikia mel lės

Didelis Skirtumas

— Reiškia, naujame darbe
tu jautiesi nepriklausomas?

Kartą, kai garsusis dirigen
tas Artūro Toscanini turėjo
vadovauti rfalzburgo Festiva
lio austrų simfoniniam orkes
trui, jis patyrė, kad muzikan
tai nėra jam įprasto lygio ir
nesugeba atsiliepti į reikala
vimus.

Farmeris: - O ką, ar jau
— Tikrai taip Aš ateinu ka
pardavei tą paveikslą, kuria da tik noriu prieš aštuonias
me pereitą vasarą nupiešei ir po penkių apleidžiu kada
mano daržinę?
man patinka.
Dailininkas: — Taip To pa
Ideališkas Vyras Angių
rodos pereitą žiemą, aš par
daviau jį už penkius šimtus
Moterų Supratimu
dolerių.
Neseniai vienas moterų klu
Farmeris — Negali būti! Aš
visą daržinę pardaviau už sep bas išsiuntinėjo ankietą savo
narėms užklausiant koks jų
tynias dešimts penkius!
supratimu turi būti ideališkas
vyras
Vienas atsakymas buvo toks:
čio mėn. 15 dienos «Jaunys
Ideališkas vyras turi būti
tės Aidų* redakcijoje.

«Ar jūs galit skaityti?» —
Toscanini suriko pirmos re
peticijos metu. «Muzška rei
kaiauja groti con amore
— vadinasi su meile! O
jūs grojat, Kaip vedę vyrai,
be jokios meilės, tik iš įpra
timo!»

I960 m. liepos 9 d.
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5 pusi.

LIETUVA

MUSŲ

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

LENDORIUS

Vincaš

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryi ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu,
157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33 6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.
Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo
reikalu visas reikalingas inforniacijas žodžiu ir raštu

Pirmą mėnesio sekmadienį
Parque das Nações 10 vai
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo,
kreipkitės į savo tautietį
REZIDENCIJA:
RAŠTINĖ
„ „
R. Abauna, 36
Rua Boa Vista, 133
S. PAULO
Moinho Velho,
andar - sala 11
Fone 63-6273

Utinga 17 00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 1€ vai ,
Paskutinį:
Vila
Anastacio 8,30 vai
t

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

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai
SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A »
Rio de Janeiro
Serraria < IT A> — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

“TĖVYNES GARSAI»

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

L'ETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA.
VIENT^TT'"’.AI ATSTOVAI

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

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

CARRiECl

SEKMADIENIAIS

Lindoya vanduo yrr ->~xdi žinomas gėrimas,
urio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite* ir visados naudokite!

1. LIETUVIŠKA MUZIKA PLOKŠTELĖMIS
nuo 13.00 iki 14.00.
2. PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
nuo 14,00 iki 14,15.
3 LIETUVA ir LIETUVIAI:
«Mūsų Popiečiai — nuo 14,15 iki 14.25
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikini
mus su plokštelėmis!
Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4019 e 51-2223
Mixa Postal 3967

—

SÃO

PAULO
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Vadovauja «TĖVYNĖS GARsAI» Kolektyvas.
Adresas: Caixa Postai 403, S. Paulo, BRAZU.
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- I
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IRMÃOS BAUŽYS
pęa. S. Jose Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

;

Telefone 63-6005
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Contratos de locação
Cartas de Fiança
Requerimemcs
Balanços
Alvarás diversos

|
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Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

?

HORÁRIO das 5 ás 19 noras.
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jLberturas d e firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contraí na Junta Comerciai
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
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J\íaócimento
Irmãos Nascimento
REG. C.R C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atiuarymus, perleidimus, komercines
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rušies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel 63-7140 - S. Pauio

Skaitykite «Músu Lietuva»
khbkk&boks
SBw:s. B

Çelezieâ išdirbiniai ir dažai viškaš e lėleiroš
įrengimui namu reikmenš ir zaišlai,
iuaitiaušioš dovanoš višomš progomš.
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I Pęa. S. José dos tampos, 1 ■ V. Zelina ■ Telefonas 63-5915 J
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
krautuvė tiktai nas

?!
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mėnesio sestadieniais ir

Trâdicinis, diepos

dieniais

sekma

KERMOŠIUS

VILA ZE LINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais su
sitiksi ir paremsi parapijos darbus
ZELINA,

CA»XA

POSTAL, 4118 — SÃO PAOLO

LIET. KAT. BENDRUOMENĖS
CHORAS CASA VERDE.

gų kaip giesmė ir daina. To
del ir choro visos pastangos
privalėtų būti palaikomos ir
remiamos visų lietuvių Trans
porto priemonės buvo suorga
nizuotos pačių choristų tar
pe. Choro iždininkas P Šimo
nis į savo perua sukrovė bū
rį choristų, po kele a nuvežė
kun. J. Giedrys, choro pirmi
ninkas J. Bagdžius, Francke
vičius. net iš Bom Retiro at
vyko su savo automobiliu M.
Skrebys irgi patalkino. 1 Kai
kas sako, kad chorui reiktų
autobusą įsigyti. Geriausios
sėkmės chorui.

AV

515

—

Liet Kat. Bendruomenės
choras nesitenkina vien tik
Vila Zelina. Lietuvišką gies
mę ir dainą neša tolimesnių
apylinkių lietuviams, ypač pa
naudodamas lietuviams laiko
mas pamaldas.
Šiais metais jau yra aplan
kęs Vila Anastacio, Lapa ir
praėjusį semadienį, vakare 19
vai nuvyko įCasa Verde, kur
irgi yra nemaža lietuvių ko
lonija.
Choras mišių metu, kurias
laikė kun J Giedrys S J , gie
dojo, vadovaujant choro ma
estrui F. Girdauskui, lietuviš
kas giesmes. Seniau girdėju
siems giesmes net ašaras iš
spaudė.
Po pamaldų choristus į sve
čius užsikvietė p. Matelio
niai. seni choro rėmėjai ir bi
čiuliai Vaišių metu skambėjo
daina. Pora valandų nejučio
mis praslinko linksmoje lie
tuviškoje nuotaikoje Choro
lankymasis po įvairias lietu
vių gyvenamas apylinkes yra
praktiškas lietuvybės žadini
mo darbas, nes niekas taip
jautriai neužgauna širdies sty

(pabaiga iš 1 pusi.)

ar užsieny privertė grįžti Vie
non.
Austrija šiuo metu yra neu
tralus, bet Vakarų kultūros ir
Vakarų politinės orientacijos
kraštas. Kruščiovas šiapioga
pagasdino austriokus. Austriją
Rusija okupuotų net ir tuo
atveju jei pavyzdžiui iš Itali
jos bazių paleista raketa Ru
sijos linkui skristų per Aus
trijos teritoriją.
Austrija visą pokarinį laiką
yra valdoma koalicinės vyriau
sybės, kurią sudaro socialis
tai su krikščionimis demokra
tais.

«MŪSŲ LIETUVOS» PRENU
MERATORIAI IR RĖMĖJAI
Jonas Skrebys 500 cr , Jo
nas Buragas 50Ccr, VaceVai
tiekaitienė 4C0 cr.,

— Juozos Morkūnas jieško
savo tėvo išvykusio į Brazi
liją, S Paulį 1932 metais Pra
šoma pranešti «Jaunystės Ai
dams»
\

— Ateinantį sekmadienį Utingoj yra dideli parapijos
atlaidai su didinga popietine
procesija. Tą dieną lietuviams
atskirų pamaldų nebus. Prašo
ma visų dalyvauti savo para
pijos iškilmėse.

PAIEŠKOMI:
1. JosifoviČ Solomon, gim.
1903 m .
2. Josefovič Zachar. gim.
1913 m
3 Paulavičius, savo laiku
tarnavęs pas Zarasų' Taikos
Teisė,ją ir 1S30 m išvyko į
Braziliją
4 Sakavičius Petras, gim.
1899 m Basogoloje. sūnus Ju
lijono.
5 Urbanavičius Stanislav,

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO

Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294
São Paulo
Medžiaga pard odama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

gim. 1922 m.,
6. Urbikas Kazimieras, gim
<884 m,
/. Usvaltas Mikas, gim.
1920 m.,
8. Urbonienė Anna, gim.
1908 m., duktė Felikso,
9. Vaičkus Albert, gim.
1924 m ,
10. Valančauskienė Ona, gim
1911 m . duktė Alberto,
11. Vaičekonis Pranas, gim
19 5 m., sūnus Povilo
12 Varčiunrienė Jadvyga,
gim. 1924 m .
13. Vasiliauskaitė Viktorija,
14. Waapil Johannes (San
Juan), gim 1 899 m ir
15. Wolski Ana gim. 1909 m.
Ieškomieji arba apie juos
žnantieji, prašomi atsiliepti:
CONSULADO DA LITUANIA,
Rua Dom Jose de Barros 16S
Caixa Postal 7249, São Paulo
Brasil.

— O!ga Marcinkevičiūtė,
našlės Marcinkevičienės duk
tė, liepos 1 t dieną švenčia
savo gimtadienį.
— J. Juodgudis praneša,
kad už a a. Onos Juodgudienės sielą yra užprašytos šv.
mišios I6 d liepos 7 30 vai.
Vila Zelinoje. Gimines, drau
gus. pažįstamus kviečia atvyk
ti j šv. mišias.

— Kermošius prasideda šį
šeštadienį vila Zelinoje Jo
pasisekimui visa eilė žmonių
uo'iai talkino ir talkina Ba
rakus sustatė Vyrų Brolijos
nariai vadovaujant p. J Bau
žiui Talkino šie vyrai: K Mus
teikis. I. Verbickas, B. Rais
kas, P. l’avilonis St Jakaitis,
B Latvėnas, J. Masys Vove
rys, V Nanartonis, K Kasčio
nis, Jurgis Stelmokas
Moterų ir Maldos Apaš
talavimo draugijų narės rin
ko fantus. Kiti ir kitos dirbs
kermošiaus metu.
— M. Baranauskienė gavo
iš Lietuvos pranešimą, kad

ten mirė jos motina Magdale
na Vesienė. Už velionės sie
lą buvo užprašytos ir atlaiky
tos šv. mišios 4 d. liepcs V.
Zelinoje

- LIETUVI. KUR TU BEGY
VENTUM, Rugpjūčio mėn. 1315 d. atvyk į São Paulo į

RUA GENERAL FLORES, 135

—

batos vakarėlis» jaunučių cho
ras dainuos dainas palydimas
akordeonų orkestro. Progra
moję dalyvaus ir kolonijos
solistai.
— Liet. Kat. Bendruomenės
choristams vyrams praneša,
kad sekmad eniais atvyktų 10

RETIRO

Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu
kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

Įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas,
greitai ir sąžiningai padaro
BORISO FOTOCOPIAS

MODERNAS

Kviečiant vyksta į rezidencijas.
Adresas: Rua Libero Badarô, 4^3 (pirmam aukšte)
Fone: 36 4798 — São Paulo

■ '

“icruA”

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------

ANTANf) tMkVILONIO
♦

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. dc 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.

PRIĖMIMAS PAS
AMERIKIEČIUS

Aleksandras Jančevski turi
kaminijonečiij išnuomavimui.
Šapos N’. 42-10 92
Tel 63 6068.
Rezidencija: Av. Zelina N’.
444, Vila Zelina — São Paulo.

— VILA ZELINOS LIETU

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA
BOM

— Ateinančios savaitės ket
virtadienį, 14 d. liepos Šaukia
mas Vila Zelinoje Bendruome
nės Valdybos posėdis Pagei
dautina, kad dalyvautų prezi
diumas ir kiti Tarybos nariai,
nes reiks spręsti daug svar
bių reikalų.

Š. m. liepos mėn 4 d; Anie
rikos Gen Konsulas Ponas
LIETUVIU DIENOS IR 35 ME William P Cochran Jr , U S.A.
TŲ IMIGRACIJOS SUKAK Tautinės Šventės proga, su
TIES MINĖJ MĄ Ypač dau ruošė Gen. Konsulato patai,
giau dalyvių laukiame iš Rio pose, Rua Padre João Ma
nuel, 20, priėmimą, kuriame
de Janeiro.
be vietos valdžios ir koloni
— Laiškai: E. Antanaitienei jos atstovų, dar dalyvavo ir
J. Mošinskiui, A. Kairiui, J- São Paulo Konsulų Korpusas
Valeikai, A. Valiūnui H. Laz- — jų tarpe ir Lietuvos Koi dauskui, V. Tatarunienei, A. sulas A. Pobšaitis.
Lazdauskui. J Baužiui, A. Na
SÃO PAULO GUBERNATO
dolskytei. J Jurkonienei A.
RIAUS PAGERBIMAS
Navickui. U. Kuliešutei, M.
Vinkšnaitienei.
Š m birželio mėa 24 d. S
— Mokytojos Odetės Paške Paulo Konsulų Korpusas, Jo
vičiūtės ir inž Dorival Andrio Ekscelencijai São Paulo Gu
10 šliūbas bus šį šeštadienį, bernatoriui Ponui Profesoriui
liepos m 9 d Vila Zelinoje, Carlos Alberto Alves de Car
11 vai. šv. mišių metu Jau valho Pinto su Ponia pagerb
niesiems daug laimės linki ti, suruošė Automobilių Klube
vakarienę, kurioje dalyvavo
me.
visas Konsulų Korpusas su Po
— Visi intensyviai ruošiasi niomis•— jų tarpe ir Dėtu
Lietuvių Dienai. L. K. Ben vos Konsulas A. Polišaitis.
druomenės choras ruošia spe
cialų dainų repertuarą, ateiti
ninkai talkinant kitų vijų jau
SKUBUS PRISTATYMAI IR
nimui parodys įdomų iš dainų
PERVEŽIMAI
ir tautinių šokių montažą «Su

Lietuviškas Grožio Salonas

« V E N U S »

vai. į repeticijas, kurios yra
skiriamos tik vyrams. Jos dn
romos tuo tikslu, kad po su
mos per bendras repeticijas
neieiktų laiko gaišti su atski
rais balsais.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis į chirurgą dantistą
.Malio de frança Camargo,

kuris nesenai atidarė savo kousultoriją Vila Zelinoje
RUA MANAIAS, 2-D. Priima: pirmadieniais, trečiadieniais
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975.

«MÚSU LIETUVĄ» GALIMA
užsisakyti

Ir prenumeratą apsimokėti
pas šiuos asmenis:
Kun. J. Šeškevičius V. Želi
uos klebonijoje,
B Šukevičius (spaustuvėje)
Av. Zelina, 515
J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car
los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),
J. Karpavičius, Av. S. João
233 (prieš centralinį paštą),
Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą J. Giedrys prie S
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes.
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers; 700, arba
Mašinraščio kursuose,
P.P, Čiuvinskus, Rua Ilianza 822, V. Prudente,
VI Pupienį, Rua Lituania
07, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Moi
nho Velho.
St. Jurevičių ir StoČkų Par
que das Nações.

