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SMŪGIAI SOVIETAMS
— (E) Maskva tarptautinėje 

scenoje susilaukė skaudžių 
smūgių.

Sovietinių nesėkmių savai
tė prasidėjo chaotiškoje Kon 
go respublikoje. Nustūmęs Į 
šalį «premjerą’ Lumumbą ir 
visus kitus tarpusaviai dėl 
valdžios besivaržiančdus poli 
tikus, pulk. Mobutu atsistojo 
kariuomenės ir krašto vado
vybės priešakyje ir įsakė Sov. 
Sąjungos bei Čekoslovakijos 
ambasadoriams per 24 valau 
das iš Kongo išsikraustyti kar 
tu su visais savo pagalbinin
kais, «technikais» ir pan Lu- 
mumbai, sovietų marionetei, 
netekus veikimo pagrindo, ne 
teko pagrindo ir sovietiniai 
instruktoriai kurie Kongo res 
publiką norėjo padaryti so 
vietiniu satelitu. Jie išvyko 
sovietiniais lėktuvais, kurie 
buvo į Kongo atvykę Lumum 
bai padėti. Naujai susikūrusi 
krašto valdymo taryba rugsė 
jo 20 d paskelbė, kad Kongo 
sėkmingai apvalomas nuo ko
munistinio sovietinio kolonia
lizmo Pasaulio komentatoriai 
pabrėžia, kad toks Sovietų 
prakišimas Kremliui yra ti
krai jautrus, ypač, kai jis sa
ve skelbia Afrikos tautų ūžta 
rėjų.

— Antras ryškus smūgis So 
vietų Sąjungai buvo JT Sau
gumo taryboje. Sovietai viso 
mis išgalėmis stengėsi supa- 
raližuoti Jungtinių Tautų žy
gius Kongo krašte, bet Jungt. 
Tautų veikimas Maskvai ten 
užkirto kelią įsigalėti Ypač 
Maskvos kerštas ėjo prieš JT 
generalinį sekretorių Ham 
marskjoeld, kuriam Sovietai 
prikišo, kad jis pasielgęs ša- 
liškti ir neleidęs «teisėtai» Lu 
mumbos vyriausybei įsigalėti. 
Ir kas pasirodė.- Saugumo ta 
ryboje buvo priimta ne sovie 
tinė rezoliucija, kuria Ha m - 
marskjoeldas turėjo būti pas
merktas, bet pačių afrikiečių 
pateikta rezoliucija, už kurią 
iš 11 Saugumo tarybos narių 
balsavo 8 Rezoliucijoje buvo 
pritarta Jungtinių Tautų žy
giams Konge. Sovietai, tiesa, 
pasinaudojo savo veto teise 
(tai buvo jau 90 sis veto!), bet 
tai padėties nepakeitė. Sovie 
tų prakišimas buvo aiškus

— Sovietinė diplomatija su 
silaukė blamažo ir nepapras 
toje sesijoje. Sovietai stengė 
si visomis išgalėmis paveikti 
ypač Azijos ir Afrikos dėlė 
gatus Bet išėjo kitaip, išėjo 
taip, kaip, turbūt, niekas ne
sitikėjo. Tik įsivaizduokime: 
Iš 81 tuo metu pilnatyje ats

tovautų valstybių 70 pasisakė 
už antisovietinę rezoliuciją. 
Už ją nebalsavo tik 9 Rytų 
bloko atstovai, be to susilai
kė dėl savo atskirų motyvų 
— Prancūzija ir Pietų Afrika. 
Rezoliucijoje kurią buvo pa
tiekę 17 Afrikos ir Azijos de 
legatų pritariama Hammars^k 
joeldo žygiams Konge nusta 
tomą, kad be Jungtinių Tau
tų žinios neval a į Kongo kraš 
tą atgabenti ginklų ir kitokios 
karinės medžiagos, siūloma 
visą ekonominę pagalbą kraš 
tui teikti tik per Jungt Tau 
tų organus, siūloma sudaryti 
tam tikslui tarptautinį fondą, 
kurį sudarytų pajėgesnių vals 
tybių savanoriški įnašai, be 
to siūloma įkurti tam tikrą 
organą, kuris stengtus išlygin 
ti politinę nesantaiką pačių 
kongiečių tarpe Sovietų de
legatas, matydamas, kad io 
rezoliucija nepraeis, ją visai 
atsiėmė

— Visoje Jungtinių Tautų 
istorijoje dar niekad taip ne
buvo, kad atvykusius į JT se 
siją delegatus sulauktų ir pa 
lydėtų į krantą it kokius lau 
kinius žvėris. Tokiomis nepa 
prastomis aplinkybėmis buvo 
New Yorke sutiktas Chruščio. 
vas, kai jis su «Baltika» pri
plaukė Amerikos krantus. 
Chruščiovui turėjo būti klai
kus jausmas, kai jis šių metų 
sutikimą palygino su pereitų 
metų sutikimu. Tuomet jį pat 
sai prezidentas Eisenhoweris 
aerodrome sutiko ir tūkstan
čiai žmonių, iš kurių tarpo pa 
sigirsdavo šūki-i «Sveikas Ni 
kita». Šį kartą jį pasiliko šū
kiai «Chruščiovai, grįžk at 
gal!» «Tautų žudike!», «Šunie 
nešdinkis!» Būtų tą dieną į 
vykusios ir didesnės anti- 
chruščiovinės demonstracijos 
jei ne smarkus lietus. Dauge 
lio šimtų policininkų saugo
mas, greitomis paniurusiu ūpu 
nuvyko į sovietinę būstinę. 
Kaip žinoma, Amerikos vy
riausybė patvarkė, kad Chruš 
čiovui, vengrų smaugikui Ka 
darni ir dar keliems komunis 
tiniams vadams leista judėti 
tik toje miesto dalyje, kur yra 
Jungtinių Tautų būstinė, bū
tent Manhattane, lyg kokia
me gete Nuo pat jo atvyki
mo, prieš Chruščiovą Kada
rą ir Castro vyksta demons
tracijos kasdien.

— Kitas smūgis buvo Jungt. 
Tautų reguliarinės (15-sius) 
sesijos atidarymo diena, rugs. 
20 d. Tiesa, jis neturi esmL 
nes reikšmės, bet vis dėlto ro 
do, «kur vėjai pučia*. Ren

kant naująjį Jungt. Tautų pil 
naties prezidentą vakariečių 
paštatytas kandidatas airis Bo 
land gavo 46 balsus,' o sov. 
bloko pastatytas kandidatas 
(čekas Nossęk) gavo tik 25 
balsus. Čia ir vėl pasirodė, 
kad Chruščiovui nepavyksta 
patraukti į savo pusę nei tų 
Azijos ir Afrikos kraštų ku
rie neseniai ar dabar priimti 
į Jungt lautas ir kuriu ūžta 

z rėjų Kremlius save skelbia.

— Vilniaus radijo praneši 
mu. Vakarų Lietuvoje surasti 
naftos šaltiniai.

— Šiomis dienomis Lietu
vos vardas buvo minimas ir 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos susirinkime. Kanados ats 
tovas kalbėdamas apie Krem 
liaus kišimąsi į Afrikos reika 
lūs, pareiškė, kad Kremlius 
pirmoj vietoje privalėtų duoti 
laisvę Pabaltijo pavergtiems 
kraštams, o paskui rūpintis 
kitais.

— Dabartinis Jungtinių Tau 
tu Organizacijos susirinkimas 
Kruščiovui nervus- galina. 
Kai kurių kalbų metu, sovie 
tams nepalankių, Kruščiovas 
kumščiais stalą daužė, tuo at 
kreipdamas dėmesio susirin
kimo dalyvių.

-- Pastarosiomis dienomis 
Fed Vokietijoje buvo paskel 
bti parodymai ir dokumentai, 
kuriuos Vakarams perteikė 
atbėgęs i vakarus iš sovieti
nės zonos kapitonas Maliko- 
vskis. Pagal jo duomenis ir 
dokumentus, sovietinės zonos 
‘liaudies armija“ yra pada
riusi kai kur uos pasiruoši
mus karo su .akarais atveju. 
Net jau esą išspausdinti atsi
šaukimai į gyventojus Vak. 
Vokietijoje tam atvejui, kai 
sovietinės zonos armija žy
giuos j Vakarus.

Tuo tarpu, kaip viena pusė 
kitą kaltina karinių avantiūrų 
žygiais, ir vienoje ir kitoje 
Vokietijos dalyje (netik čia, 
bet ir kituose, net neutrali
uose kraštuose)atliekami rimti 
priešlėktuvinės apsaugos pa
siruošimai Kaip pranešė vo
lai čių spauda, Fed. Vokietijos 
vyriausybė įteikė Bundesratui 
(Vokietijos kraštų parlamen
tui) patvirtinti 84 puslapių 
taisykles priešlėktuviniam a- 
liarmui organizuoti,

— Švedijos parlamento rin
kimus laimėjo socialdemokra
tai, iš 232 vietų gaudami 116. 
Jie laimėjo 5 mandatus daugi
au, kaip pereitą kartą. Libe
ralai laimėjo 1 mandatą dau
giai ir turės dabar 39 vietas. 
Centras prie turėtų 32 gavo 

dar 3 Konservatoriai neteko 
9 mandatų ir beturi 36. Iš 232 
mandatų komunistai gavo tik 
6. Premjeras Erlanderis pare
iškė, kad Švedija tęs savo 
ikšiolinę neutralumo politiką.

— Tuo tarpu, kai viso pa
saulio dėmesys buvo nukreip
tas į Afriką ir Jungtines Tau
tas stiprios komunistų gaujos 
iš Šiaurėš Vietnamo įsibrovė 
j Laosą ir stengiasi padidinti 
maišatį, kuri ten jau buvo 
susidariusi po neseniai įvyku
sio perversmo Pasaulio ko
munizmas niekad neduos ra 
mybės. Jei ne vienur, tai ki
tur mėgins pasreikšti savo 
ardomaja jėga Tačiau, kaip 
Kongo įvykiai rodo, ryžtingas 
pasipriešinimą gali jiems greit 
kelią užkirsti.

— Olandijos karalienė Ju- 
lijana, rugs 20 d . atidaiyma 
parlamento posėdį, pranešė, 
kad bus didinamos gynybos 
išlaidos. Nežiūrint, kad iš vi
sų NATO valstybių Olandija 
procentualiai išleidžia gyny
bai daugiausiai (22% savo 
biudžeto), karalienė pabrėžė, 
jog šio meto netikra tarptau
tinės taikos padėtis reikalauja 
dar dilesnio jėgų suteikimo 
ginklavimuisi.

—_ Kruščiovas vykdamas 
New Yorkan tikėjosi, kad r-u 
sų politika gaus pritarimo ši 
ais klausimais: 1 nusiginkla 
vimo; 2. tikėjosi visą kaltę už 
šaltąjį karą suvers ant ame 
rikonų sprando; 3 pasmerkti 
amerikonų politiką Afrikoje. 
Be to dar pareiškė nepasitikė 
jimą dabartiniam Jungtinių 
Tautų Organizacijos general! 
niam s.kre.oriui siūlydamas 
vieton vieno generalinio se
kretoriaus, sudaryti sekreto
riatą iš trijų asmenų. Taip pat 
pasiūlė Jungtinių Tautų busti 
nę iš Amerikos perkelti į ki 
tą valstybę Tačiau visi čia 
minėti Kruščiovo pasiūlymai 
ir planai buvo atmesti didele 
balsų dauguma. Prieš Kruščio 
vo planus balsavo ir Afrikos 
valstybių atstovai, išskiriant 
Guinė Vakarai Maskvos atž 
vilgiu užėmė vieningą ir stip 
rią, be nuolaidų, politiką

— Fidel Castro jau grįžo į 
Kubą Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje aklai sekė Kruščio 
vo komandą.

— Lig šiol dar Kruščiovas 
nesusitiko su Eisenhoweriu. 
Ir vargu susitiks. Vašingtono 
diplomatiniai sluoksniai ma
no, kad susitikimui su prez. 
Eisenhoweriu Kremliaus ats
tovas turi kai kurias sąlygas 
išpildyti. Tarp kitų, praleisti 

numušto Beringo juroje ame 
rikonų lėktuvo lakūnus ir kt.

—- Protestai ir de«nonstraci 
jos prieš Kruščiovą dar tebe 
tęsiamos Jis bus tol perse
kiojamas, kol bus Amerikos 
žemyne.

KAS BUS IŠRINKTAS 
BRAZILIJOS FREZ DENTL?

Esame rinkimų išvakarėse. 
Spaliaus m. 3 d. balsuotojai 
nuspręs kas atsisės preziden 
to kedėje.

Kas bus išrinktas? São Pau 
lo estade, jau yra tikras rei
kalas, laimėtoju išeis Janio 
Quadros. Nežinia už ką pasi 
sakys kitų estadų balsuotojai.

Pavyzdžiui Minas Gerais es 
tade, ypač sostinėje Belo Ho 
rizcnte. daugiau galimybių y- 
ra laimėti maršalui Lott, nes 
jis pats mineiras ir ten yra 
dabartinio prezidento tėviškė. 
Adhemar de Barros nemaža 
balsų gaus S Paulo, Guanaba 
ra ?r kaikuriuos šiaurės estą 
duose. Laimėti rinkimų nėra 
jokios vilties Iš likusių dvie
jų, dauguma, bent São Pauly- 
je, yra įsitikinę, kad šluota 
kardą nugalės. Žinoma, pro 
paganda da> g reiškia, bet ne 
visada Vyriausybė metė dide 
lį kozirį: žada pakelti nuo I 
d. spaliaus atlyginimą. Tačiau 
ši priemonė nenulems dar rin 
kimų.

Kai del vice prezidento, tai 
daugiau galimybės yra laimė 
ti Goulart, nes opozicija ei 
na su dviem kandidatais Fer 
nando Ferrari ir Milton Cam 
pos ir tuo suskaldo 
balsus

UŽ KĄ BALSUOTI?

Čia kiekvienas balsuotojas 
apsisprendžia Nė vienas iš Iri 
jų kandidatų nėra komunistas 
ir visi yra palankūs pavergtų 
jų kraštų išlaisvinimo politi
kai. Kuris geriau tvarkys kraš 
to reikalus, atrodo, kad Janio 
Quadros ir Adhemar de Bar 
ros, visuomenei jau žinoma jų 
administracija. Marš. Lotb te
buvo tik karo ministeris. Apie 
jo sugebėjimą nieko negali- 
pasakyti.

Iš kandidatų į vice-preziden 
tus. atrodo, kad svet’mšalių 
atžvilgiu, daugiausia toleran
cijos ir supratimo rodo Fer 
nando Ferrari. Palyginamai 
dar jaunas politikas, bet jau 
spėjęs sava idealizmu užka 
riąuti daug Brazilijos liaudies 
simpatijų. Lie uviai balsuoto
jai šį idealistą politiką savo 
balsais privalėtų paremti, nes 
jo asmenyje turėtume didelį 
Lietuvos ir lietuvių reikalų 
gynėją Gali jis ir nelaimėti, 
bet kuo daugiau balsų jis su 
rinks; tuo svaresnis jo žodis, 
kaipo deputato, bus federa- 
liniame parlamente.
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KAS PRIVERTĖ ^SOVIETINIUS ŽMONES 
IŠEITI IS KINIJOS

J. GOBIS

Vokiečių savaitraštis «Der 
Spiegei» (Nr. 36) pateikia fak 
tus. kurie geriau nušviečia So 
vietų technikų išsikraustymą 
iš Kinijos, negu amerikiečių 
spauda. Vokiečių savaitraštis, 
«Christ und Welt» galvoja, kad 
Sovietų ekspertų exodus tu 
rįs «ypatingą prieskonį», nes 
1948 m pavasarį Sta'inoirTi 
to trynimasis prasidėjo tuo, 
kad Stalinas savo ekspertus 
atšaukė iš Jugosla\«jos Japo 
nų laikraščiai tarėsi žiną, jog 
Sovietų kompartijos Centro 
komitetas š m. liepos 28 d su 
taręs atšaukti rusų technikus 
iš Kinijos o «New York He
rald Trioune» aiškino, kad tas 
faktas reiškiąs kiniečių «re
vanšą už rusų norą vadovam 
ti Kinijai» Yra daug faktų, ro 
dančių, jog ne Maskva, o Dė
kingas nulėmė šitą sensacinį 
exodus’ą Raudonieji Kinijos 
ūkio politikai panoro savo 
kraštui autarkijos. ūkiškos ne 
priklausomybės nuo Rytų blo 
ko ir jau senai dirbo ta kryp
timi

Priežastys

Kai Chruščevas XX Sov. 
Sąj. kompartijos kongrese 
1953 m pareikalavo, kad liau 
dies demokratijos dirbtų, spe 
cializuotųsi daugiausia toje 
srityje ir kurtų tokią pramo
nę. kuriai yra pasiruošusios, 
raudonosios Kinijos susipratę 
vadai nepraleido progos pade 
monsiruoti savo autarkišką po 
ziciją Rytų bloke. Raudonieji 
kiniečiai jau senai buvo nu
sistatę su Sovietų kreditų pa
galbą susidaryti pryšahinę ūkį 
ir greta Sov. Sąjungos planuo 
ti pašalpos bėdnesniesiems, 
atsilikusiems Azijos kraštams, 
o Kremlius davė Pekingui su 
prasti, kad jų besąlygiškai ne 
remsiąs raudonosios Kinijos 
planų.

Šis Sovietų «veto» suerzino 
kiniečių autarkijos politikus 
ir sukėlė visą eilę jų «išsišo
kimų». 1954 m. kovo 29 d Pe 
kingo radio viešai pareiškė: 
Sovietų ūkiška pagalba Kini 
jai nėra pakankama, tačiau 
Kinija nebenori daugiau pra 
šyti pagalbos iš broliškos tau 
tos «Tokia didelė tauta, kaip 
Kinija niekad neprivalo rem
tis užsien'o pagalba, statyda 
ma socialistinį ūkį».

Po tokio pareiškimo raudo 
nieji mandarinai ėmė kritikuo 
ti tuos 5C(KSovietų technikus 
ir mokslininkus, kurie pac-al 
pirmąją sovietų ir kiniečių 
ekonominę sutartį iš 1950 m 
kovo m. asistavo Kinijos ūkio 
atstatymo darbui.

Kiniečių spaudoje ne kartą 
buvo sovietiniams ekspertams 
prikišamas išdidumas, ižei 
džiąs kiniečių nacionalinius 
jausmus. Kiti komentatoriai 
reikalavo iš 5 oGo tik 500 so
vietinių ekspertų pasi ikimo 
K’.nijoje; kitiems siūlė grįžti 
namo o Pekirgo universiteto 
studenta; nriėmė rezoliųciia 
xad Sovie.ų .rožinė ii eraiū 

ra per pastaruosius 20 metų 
pasidariusi tuščia, atsilikusi. 
Kinijos ūkio planavimo komi 
saras Hsieh Pei ji viešai pa
reiškė nepasitenkinimą, kad 
Sovietų planai Kinijoj nevisai 
atsižvelgia į Kinijos ūkio są
lygas Maršalas Tšu Teh mr 
siskundė, kad Sovietiniai ka
ro instruktoriai «formalistiškai 
treniruoja^ kiniečių kareivius 
o kompartijos oficiozas «Liau 
dies Laikraštis» piktai rašė, 
kad «atsižvelg ant j Sovietų 
technikosstovį Pekingo ir Šan 
chajaps universitetuose turė
tų būti vėl mokoma anglų 
kalbos».

1959 m pavasarį kiniečių 
žygis prieš sovietinius patarė 
jus pasiekė augščiausią laips 
nį: mat, Geltonosios upės pot 
vynis užliejo didelius žemės 
plotus ir sugriovė Sovietų su 
projektuotas užtvankas, kurios 
turėjo sulaikyti Geltonosios 
upės išsiliejimą Kiniečiai p k 
tai kaltino rusų inžinierius ir 
rodė save apsivylimą jų dar
bais; prikišo jiems, kad jie da 
rą neatsakingus eksperimen
tus Kinijos liaudies sąskaiton. 
Nusiskundimai buvo tokie gar 
sus jog kompartija Pekinge 
nutarė juos sustabdyti, bet pra 
ėjus pusmečiui, vėl iškilo kon 
traversija tarp kiniečių ir ru 
sų: Pekingas nutarė žemės ū- 
kio kėl mui skirti nemažiau 
dėmesio, kaip pramonei.

Šitame nutarime Maskva į- 
žiūrėjo klasinės komunistų ū- 
kio strategijos pažeidimą. Bri 
tų ekspertas Victor Zarza ma 
no, kad tai kilo dėl to, kad 
arba rusai nedavė kiniečiams 
kiek reikiant pašalpos pramo 
nei kelti, arba kiniečiai neno 
rėjo rusų pagalbos pJimti ir 
per ją tapti perdaug priklau
somi nuo Rusijos Tikra prie 
žastis ne visai aiški, bet ru 
s . i ėmė gan aiškiai rodyti sa 
vo nep-asitenkinimą kiniečių 
ūkio politika, o kiniačiųspau 
da ėmė vėl pubi «tam tikrus 
žmones», turėdama galvoje ru 
sų patarėjus kurie ‘nesupran 
ta žemės ūkio sektoriaus reikš 
mės ir perdaug propaguoją 
sunkiąją pramonę”.

Kadangi sovietiniai techni 
kai nepritarė naujam Kinijos 
ūkio politikos kursui, tad Pe
kingas nutarė jais nusikraty
ti. 1960 m. pavasarį komparti 
jos vadovybė įsakė skubiai js 
teigti sutrumpintus technikos 
kursuš, kuriuose gabesnieji 
darbininkai turi būti padary 
ti inžinieriais. Šitie inžinieriai 
buvo numatyti gigantiškiems 
fabrikams Nudasie, Činghaiir 
Fukiene. kur bemaž vieni ru 
sai komandavo. Buvo bemaž 
nepastebėta, kad Pekingas sa 
vo -'600 studentams ir moky 
tojams Įsakė iš Sovietų Šąjun 
gos pasitraukti.

MIMJ LIETUVA

PANERYJE
(Eilėraštis iš Lietuvos U. Gaulienei)

Neries pakrantėj stoviu sustingęs. 
Palydžiu bangą, šaltą, stiklinę, 
Į gimtą sodžių, kur girgžda svirtys, 
Kur platų lauką želmens išpynė.

Vai neškit bangos šią graudžią dūmą, 
Vargo nugraužtai brolio lūšnelei.
Išliekit skundą, gilų graudumą 
Gimtam kaimeliui, brangiai širdelei.

Žaibus perkūnas širdyje mėto, 
Krūtinę slegia neramios mintys. 
Baltas šešėlis slenka iš lėto... 
Vėl jos paveikslas ima vaidintis.

Geltonos kasos, mėlynos akys, 
Tartum žiedelis supamas vėjo... 
Rinkas iškėlė, su žvaigždėm šneka, 
J r vėl apvylė ir vėl nuėjo. .

Derliaus Suėmimo Rūpesčiai Pavergtoje 
Lietuvoje

Pirmasis rūpestis — derliaus 
suėmimas be nuos olių...

Šiemetinė vasara Lietuvoje 
pasižymėjo lietingumu. Lietūs 
ypač pagausėjo kaip tik der
liaus suėmimo laikotarpį. Dėl 
gausių lietų slieningesnėse 
Lietuvos srityse, kaip matyti 
iš komunistinės spaudos apra 
šymų, daug kur buvo sunku 
į laukus įeiti. Nestigo vieto
vių kad dėl gausių kliūčių kol 
ehozais vadinamuose bolševi 
kiniuose dvaruose javai sken 
dėjo vandenyje arba nupjauti 
dygo pradalgėse.

Atsižvelgiant į kolchozinia
me ūkyje dėl liūčių sugriuvo 
sius įvairius ūkinius darbus 
(derliaus ėmimas, kūlimas, Ii 
nų rovimas, žiemkenčių sėja), 
sovietinę priespaudą nešan 
čios Lietuvos komunistinėje 
spaudoje žemės ūkio darbų 
atlikimas laiku ir be nuosto
lių paskelbtas pirmaeiliu rū
pesčiu.

Žemdirbiai dirba, o partiniai 
kontroliuoja

Lietuviškųjų komunistų par 
tija nuolat vykdo vadinamuo
sius reidus bei apžiūras tiek 
kolchozuose, tiek ir įvairiose 
įmonėse Praėjusią žiemą mi
nėtieji reidininkai (komunistų 
partijos centro atstovai, vie
tos rajono komunistu, partijos 
komiteto pareigūnai, vietos 
rajono komjaunimo atstovai, 
centrinės ir rajoninės spau
dos atstovai) įvairiose Lietu
vos vie ovėse kolchozus lan
kė ir tikrino natūralių trąšų 
sutelkimą. Kiek vėliau reidi
ninkai tikrino, kaip kolcho
zuose vykdomas veršelių kon 
traktavimas pas kolchozų skli 
pininkus. juos įpareigojant 
kolchozui išauginti galvijų 
prieauglį

Pastaruoju metu minėtieji 
reidininkai, Kurių didžiumą su 
daro komunistų partijos ir ko 

monistinio jaunimo atstovai, 
su mašinomis važ nėjo po kol 
cbozus. kontroliuodami der
liaus suėmimo darbų eigąbei 
mokydami žemdirbius, kaip 
reikia dirbti liūčių metu. . Pa 
žymėtina jog tokiuose kontro 
liniuose patikrinimuose gana 
dažnai dalyvauja ir vilniškės 
“Tiesos” vyr redaktorius G. 
Zimanas, neturįs mažiausio nu 
simanymo ūkiniuose darbuose.

Priekaištai žemdirbiams už ' 
rūpinimąsi sodybiniu sklypu...

Šių metų rugpjūčio paskuti 
nėmis dienomis komunistų 
pa tijos ir komunistinės spau 
dos pareigūnų svita lankėsi 
Marijampolės rajone, bolševik 
mečiu perkrikštytame Kapsu
ku. Šitie kontrolieriai bei va
rovai kalbamo lankymosi me 
tu gavo įsitikinti, jog dauge
lyje Marijampolės kolchozų 
žemės sunkiai dėl buvusių 
liūčių beįeinamos. Į vežimą 
įmetus kelias gubas ratai skęs 
ta ligi ašių. Visoje eilėje kol 
chozų dėl permimytos žemės 
buvo sunku beįeiti su sovieti 
ne technika, tai yra su java- 
piūvėmis bei kombainais. Par 
tildai kontrolieriai gavę įsiti
kinti, jog eilėje kolchozų der 
liaus suėmimas ir ž'emkenčių 
sėja organizuota gana silpnai. 
Pasitaikę atvejų, jog kai ku
rie žemdirbiai skyrę pirmą 
dėmesį savo sodybinių skly 
pelių priežiūrai (tų sklypelių 
kurie eilę metų žemdirbius 
gelbėjo nuo bado šmėklos ir 
kurie daugeliui Lietuvos žem 
dirbių, priverstų dirbti kolcho 
zuose. dėl mokamų žemų at
lyginimų ir nūdien yra pačiu 
pagrindiniuišsilaikymo pagrin 
du) Partiniai kontrolieriai ap 
mėtė priekaištais žemdirbius, 
skubėjusius gelbėti sodybinio 
sklypelio, sodinių ar kurio pa 
sėlio kuklų derlių.

Reiškėsi stoka darto rankų

Kolchozinio ūkio žemdirbiai
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prasčiausiai apmokami. Tik vi 
sai nežymus vadinamųjų pir 
niaujančiu kolchozų skaičius 
teįstengia už darbadienį mo
kėti kiek didelesnius atlygi
nimus, kurie įperkamuoju po
žiūriu dar nėra pasiekę Lie
tuvos nepriklausomybės laiko 
tarpį žemdirbiams mokėtų at 
lyginimų vertės. Tačiau vy
raujami didžiuma kolchozų te 
įstengia už žemd.rbių atliktą 
darbą teprimesti grašius so
vietinių kapeikų pavidale, jo
kiu būdu nesudarančius pragy 
venimo pagrindo.

Dėl šių priežasčių metai iš 
metų pastebimas Lietuvos kol 
chozuose aštrėjimas darbo 
rankų Vyresnio amžiaus žmo 
nių tam tikra dalis pasidaro 
nepajėgūs toliau nešti» baudžia 
vą kolchoziniame dvare, o jau 
nimas stengiasi susirasti kiek 
gerėliau apmokamo darbo, 
kad tik išvengtų patekimo į 
kolchozus Sovietinės diktatu 
ros vykdytojai, pastebėję kol
chozuose besireiškiančią dar 
bo rankų stoką, pastaraisiais 
metais pradėjo įpareigoti jau
nimą vykt.i į koichozus dirb
ti. Varovų pareigas čia atlie
ka komjaunuoliai, atlikdami 
komunistų partijos direktyvas. 
Tiek soviet>joje, tiek ir jos 
priespaudą nešančioje Lietu
voje pastaraisiais metais vis 
daugiau šituo būdu nusiunčia 
ma jaunuolių dirbti kolcho
zuose. Vien tik šių metų bū
vyje arti 2200 Lietuvos jau
nuolių partinėms direktyvo
mis buvo įpareigoti imtis kol 
chozinio darbo.

Tačiau ir šiais pareigoji- 
mais, atrodo, nesiseka galuti 
nai išspręsti kolchoziniame 
ūkyje darbo rankų stokos 
klausimą. Tatai ypač parodė 
šiemetinė lietinga vasarą Su
trukdymas laiku atlikti dar
bus. vėliau pareikalavo dau
giau darbo rankų ir jų kolcho 
zuose nepakako. Buvo siun
čiami fabrikų darbininkai, ir 
net mokytojai bei moksleiviai 
talkinti kolchozams. Vienur 
talkininkai padėjo, kiti buvo 
partinių kontrolierių kaitina 
mi už steką spartos darbe (ku 
ri greičiausia reiškėsi delne 
pažinimo ūkių darbų).

Iš komunistinių informacijų 
matyti kad der-liaus suėmime 
neišvengta nuostolių Kai kur 
perdrėkusiuose laukuose pra
dėjo pūti bulvės. Daug kur 
neįmanoma numatytuos plo
tuose žiemkenčius sėti.

Elta

— Nuo rugsėjo 5 iki 11 d. 
Vilniuje tęsėsi šeštasis visa
sąjunginis pasitarimas tikimy 
bių teorijos, matematinės sta 
tistikos ir jų taikymo radio
technikoje, gamybos proce
sams automatizuoti bei mecha 
nizuoti kitose liaudies ūkio 
srityse klausimais. Pasitarime 
dalyvavo apie 250 mokslinin
kų iš Maskvos, Leningrado, 
Kazanės Taškento, Kijevo ir 
kitų stambiausių matematikes 
mokslų centrų.

Pasitarimas buvo atidarytas 
Vilniaus Valstybinio universi 
teto rektoriaus J Kubiliaus.
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Tiek daug lietuviu Toronte Jar niekad 
nebuvo

Kanados lietuviai septintą 
kartą gausiai susirinko rugsė 
jo 3 5 d d. Toronte į savo me 
tinę šventę, vadinamą Lietu
vių drenomis. Vie-ni atvyko 
pasimatysi su išsiskyrusiais 
draugais bei pažįstamais, kiti 
ilgesio vedini pasidžiaugti lie 
tuviška daina, tautiniais šo 
kiais ir šventėje sudarytomis 
lietuviškomis nuotaikomis. O 
dar kiti - paieškoti naujų pa 
žjnčių arba savo įsipareigoji 
mais ištesėti. Žodžiu nė vie
nas neatvyko be reikalo. Vi
si turėjo vienokį ar kitokį 
tikslą: vieni gerai pasiruošę 
išpildė programą, kiti sakė 
kalbas, skaitė rezoliucijas tre 
ti atliko įvairius techniškus

krydžio dieną skirstėmės į na 
mus pailsėti. O tai buvo jau 
vėlus laikas.

Pagal kanadiečių paprotį 
sekmadieniai pralei žiami m: 1 
dos ir susikaupimo ženkle. 
Ne valia pas mus tą dieną už 
siimti baikomis. Bet mes visur 
tinkame: ir prie tanciaus ir 
prie rožančiaus.

Nesileidžiantį visokias s-: ui 
kmenas, norėčiau dar sustoti 
prie pačios, gal būt svarbiau 
sios šventės programos eigos. 
Būtent: iškilmingo akto ir Il
sios Kanados ir JAV tautinių 
šokių šventės ir koncerto.

LB Toronto ap linkės pir
mininkas R J Simanavičius

MŪSŲ LIETUVA

A. Tyruolis

tėviškė širdy
Lemties išmušo valanda - -
Toli išklydom iš namų
Su atvira kely žaizda, 
Su prarastu dienų skausmu.

O ten paklydo aimana
Namų nelauktai paliktų,
Ir rauda žydinti diena:
Kur tu likai, kur tu?

Kiekvieno gando Lietuvos
Kaip gervių klyksmo nūn klausau.

TECHNIKOS NAU
JIENOS

darbus, o kurie niekur nepri 
tapo, tik stebėjo ir gėrėjosi.

trumpoj atidarymo kalboj pa 
brėžė, kad šis lietuvių sąsk'rv

Kai jų būriai smagiai banguos 
Į mano žemę grįžt greičiau.

— JAV-bėse elektros jėgai 
nės suvartojo 1959 metais '70 
milijonų tonų anglies, o 19-15 
metai numatoma suvartoti a- 
pie 40J 47b milijonus t. \ i 
siems reikalams 19:9 metai 
suvaitota 4i0 milijonų t o 
gamybas pajėgumas siekia 
500 milijonų tonų 1948 m, 
prieš gelžkelio lokomotyvų di 
zelizaciją buvo suvartota 6E0 
milijonų t. Dabar vienas žmo 
gus per dietą pagamina 12 
tonų anglies y % daugiau ne 
gu prieš dešimts metų.

— Sūrus jūrų vanduo paver 
čiamas į gėlų vandenį pagal
ba naujo įtaiso naudojančio 
saulės energiją. Jis pagami
na 3 galonus gėlo vandens 
per valandą ir yra maitina
mas iš saulės energijos kon

Pasirodo, kad šių pastarųjų 
daugiausiai prisirinko. Gal to 
dėl kad jų pareigos pačios 
lengviausios: klausykis, stebė 
ti ir retkarčiais paploti.

dis vyksta dviejų reikšmingų, 
bet skirtingo pobūdžio, c alų 
paminėjimui. Tai Žalgirio mū 
šio 550 metų ir Lietuvos oku
pacijos 20 metų sukaktys Baig

Kiekvieną rytmetį keliu
Su saulėj plazdančia mintim: 
Gana, jei nors gyvent galiu 
Čia ir mažinusiąja viltim.

verterio. išradimas gali būti 
labai naudingas sausiems pa
jūrio kraštams pvz., pietinei 
Kalifornijai Vidudienį saulė 
siunčia 1000 vatų kiekvienam

Kiek jų ten prisirinko, tiks 
lių skaičių būtų sunku nusa
kyti. Tačiau jų buvo visur pil 
na. Jie pripildė rugsėjo 3 d. 
milžinišką sporto salę susipa 
žinimo baliuje. Rytojaus die
ną jų buvo pilna Šv. Jono lie 
tuvių kapinių aikštė, kur vy
ko pamaldos po atviru dan
gum

Be to, girdėjau, kad buvo 
dalis dar pasislėpusių pas 
draugus mieste, kurie niekur 
nesirodė. Tai visa susumavus 
tikrai, nesuklysiu pasakęs,kad 
Toronte dar nuo svieto pra
džios niekuomet nebuvo to
kio gausaus lietuvių atpiūdžio.

Lietuvių dienos pradedamos 
šeštedienį iš ryto 11 vai. dai 
lės parodos atidarymu, Inter
national Institute of Metropo
litan Toronto patalpose, ku
rios yra 709 College Str. Pa
roda tęsis pora savaičių ir 
kiekvienam susidaro galimy
bė ją aplankyti ir susipažinti 
su lietuvių dailininkų pasiek
tais laimėjimais Pa odoj da
lyvauja 17 dailininkų su 26 pa 
veikslais. 11 grafikos darbais 
ir 5 medžio drožiniais. Paro
dą paruošė ir jai vadovauja 
dail. Telesforas Valius. Lanky 
mo laikas nuo 8 vai iki 10,30 
vai. vakaro

Jei lyginti dailės parodos 
lankymą su tos dienos vakare 
įvykusiu susipažinimo baliu
mi, tai gausime du didžiau
sius kontrastus Parodoj nei 
tos spūsties, nei tokių nuotai 
kų, kurios dvasią fraip stipriai 
pagautų. Daugiau tyla ir rlm 
tis lankytojų veiduose viešpa 
tavo. Baliuje priešingai: šyps 
niai, žvilgsniai, aktyvumas ir 
dinamika buvo palydima mu
zikos garsų. Čia, tarytum 
skruzdėlės skruzdėlyne, sku- 
bėjo bėgo, sukosi;. Kaip, i|- 
gai būtų tomis nuotaikomis 
gyvenę, sunku šiandien paša 
kyti. Tačiau visiems išrodė, 
kad toms geroms nuotaikoms 
per anksti buvo padarytas ga 
Jas.

Laimingai baigę pirmąją sąs

damas pakvietė kleboną kun. 
P. Ažubali skaitytiiavokaciją.

KLB Krašto Valdybos pirmi 
ninko Stp Kęsgailos tartas žo 
dis į šios didingos lietuvių 
šventės dalyvius buvo atviras 
ir nuošiidus.

Paskaitą, skirtą Žalgirio mū 
šio laimėjimui paminėti ir Lie 
tuvos 20 metų okupacijai nu
šviesti, skaitė dr. St. Bačkis 
iš Washingtono Prelegentas 
davęs trumpą apžvalgą tarp 
tautinės padęties dabartiniu 
metu, perėjo prie Vytauto Di 
džiojo Lietuvos ir Žalgirio mū 
šio reikšmės lietuvių tautai 
nagrinėjimo. Žvelgdamas į nū 
dienę Lietuvos padėtį, skati
no ryžtis laisvinimo kovai To 
je kovoje, jei atsiranda nau 
jų veiksnių, esą reikia džiaug 
tis. nes ko vieni nepadarė tai 
atėję antrieji padarys. Esą rei 
kia veikti ir tik veikdami lai 
mesime.

Šventės dalyvius sveikino 
miesto meras N. Phillips ir di 
delis lietuvių draugas, gynęs 
teisme veltui Janušonio bylą, 
federalinio parlamento narys 
adv A. Maloney

Paminėjus stud Janušonio 
įvykį su Maskvos burmistru 
Niagaroje, bylos gynėjui adv. 
A Maloney, ir po to drąsiam 
jaunuoliui, buvo sukeltos di
džiulės ovacijos.

Raštu sveikino Ministeris Pir 
mininkas J. Diefenbaker ir o- 
pozįc j>s vadas L. Pearson.

Buvo gautas Albertos lietu
vių sveikinimo laiškas ir žo
džiu išklausyti Garbenytės ir 
Šato sveikinimai.
Priimta rezoliucijos Kanados 

vyriausybei ir antrą visiems 
lietuviams, kurią perskaitė J 
Kardelis.

Po trumpos pertraukos į 
įžygiuojaišsirikiavęįvairių Ka 
nados ir JA,V vietovių tautinių 
šokių grupių šokėjai. Jie pa
šoko 11 šokių. O tai buvo gra 
žu ir didinga. Tikrai yra mie 
las ir sveikintinas mūsų jau 
nimas kuris paskiria tiek gra

žaus savo laisvalaikio pasiruo 
Šimui, kuriuo garsinamas Lie 
tuvos vardaskitataučių tarpe.

Solistė V Žįemelytė Padai
navo «Grąžink mus tėvynėn» 
«Šauksmas» ir«l!gesys» Klau 
sytojų buvo nuoširdžiai sut k 
ta ir palydėta ilgais plojimais.

Pabaigai Toronto lietuvių 
choras «Varpas- galingai iš
pildo keletą lietuvių sielai 
brangių patriotinių ir šio me 
t-o dvasiai pritaikintų dainų 
Chorui dirigavo muz St. Gai 
levičius ir akompanavo D.
Skrinskaitė.

Būtų nedovanotina, jei ne
paminėčiau taip gražiai ir vy 
kušiai paruoštų gyvųjų pavei 
kslų Pirmas vaizdavo seno-
vės Lietuvą — Valdytų gady 
nę o antrasis dabartinę Lietu 
vos okupaciją Parodyta, kaip 
rusai enkavedistai siautėja 
Lietuvoje, žudo ir persekioja 
jos gyventojus.

Gražiai praleidę poios die
nų laiką. įsigiję naujos patir 
ties ir sustiprėję dvasiniai vėl 
išsiskirtė su viltimi susitikti 
artimiausiu laiku už plataus 
okeano Nepriklausomoj Lie
tuvoj.

D ir ve

— Š.m. rugsėjo 11 dieną 
Kaune, naujai įrengtose pa
talpose atidarytas Kauno vals 
tybinis lėlių teatras. Teatro 
atidarymo proga žiūrovams 
buvo parodyta premjera — 
Miliūno pjesė — fantazija 
«Mūsų nuotykiai mėnulyje». 
Lėlių teatre sudarytos dvi pa 
ralelinės grupės: vieni akto
riai dirbs Kaune, o kiti gas
troliuos rajonų centruose, kol 
diezuose, mokyklose.

— šiom dienom Lietuvos

ii

artistas Jonas Stasiūnas vyks 
ta komunistinėn Kinijon pus
antro mėnesio gastrolėms. 
Gruodžio mėnesį Sabaliauskai 
tė ir Banys išvyksta baleto 
gastrolėms į Libacą.

-— I Bulgariją siunčiama 
Vilniaus < Žalgirio» šlifavimo 
staklės ir «Komūnaro» garny 
kloję pagamintos metalo plo
vimo šlifavimo bei gręžimo 
staklės, suvirinimo ir dažymo
aparatų gamyklų produkcija.

Savo ruožtu Bulgarija į Lie 
tuvą siunčia savo lengvosios 
pramonės gaminius bei žemės 
ūkio produktus. Šiemet Lietu 
vos parduotuvėse buvo par-
duota 1000 tonų bulgariškų 
pamidorų. Laukiama transpor 
tų vynuogių

Taip pat su Bulgarija apsi
keičiamą knygomis. Šiais me 
tais Lietuvos grožinės litera
tūros leidykla 200 000 egzem
pliorių tiražu išleido į lietu
vių kalbą išverstą bulgarų ra 
šytejos Aleksandrovos apysa 
ką «Mokytojos laimė». Bulga
rijoje parduodami Žemaitės, 
Vienuolio Žukausko, Cvirkos 
ir Venclovos raštai.

— Š. m «Tiesos» 211 nr-je 
pranešama, kad Suomijos cen 
trinio profsąjungų susivieniji
mo kvietimu is Maskvos į Hel 
sinkį išvyko tarybinė profsą
junginė delegacija, kurią su
daro: Lietuvos respublikinės 
profsąjungų tarybos pirminio 
kas P. Dobrovolskis, VPSCT 
pirmininkas V. Grišinas (dele 
gacijos vadovas) ir Leningra 
do srities profsąjungų tarybos 
sekretorius A. Latyševa.

— Vilniaus universiteto Ob
servatorijoje pastatytas stam
biausias Pabaltijyje telesko
pas Jj sumontavo Lietuvos

kv. jardui žemes paviršiaus. 
Tenka tiktai surasti ekonemi 
nį būdą tą energiją išnaudoti. 
Kol kas vandens apdirbimo 
kaina dar peraukšta praktiš
kam naudojimui, tačiau sau
lės konverteris tebetobulina
mas ir jo kaina krinta: šian 
dien jis yra dešimt kartų pi
gesnis nei prieš 4 metus

Gėlo vandens gamintojas 
veikia ionizacijos principu. 
Kai sūrus vanduo teka per 
eilę elektrodų, elektros srovė 
verčia natrio ir chloro jonus 
Tie ionai nusėda ant eRktro 
dų ir gali būti pašalinti. Sau
lės konverteris paverčia sau 
lės energiją į elektros ener
giją pagalba 7 800 silicio sau 
lės elemen.ų panašių į tuos, 
kurie vartojami žemės sa.eii- 
t-,ms Specialus įrengimas lai 
ko visą laiką lentyną su ce
lėmis atšauktą į saulę Dešimt 
lentynų su celėmis galima 
jungti nuosekliai bei Jygiagre 
čiai įvairiomis kombinacijo
mis ir gauti įvairias įtampas 
nuo 6 iki 60 voAų ir sro es 
nuo pusės iki 5 amperų.

I . P.

Mokslų akademijos Fizikos- 
matematikos instituto aspiran 
tai V. Straižys ir V. Jasevi
čius. Universiteto astronomai 
galės stebėti žvaigždžių spie
čius, kintamas žvaigždes, o 
taip pat fotografuoti jas.
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«jaunystės aidas»
«M. L.» kyius jaunimui.

Redaguoja R<sOaKciuė Komisija.

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė.

Raãtus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Poetai 4118

São Paulo.

I J T I M M Y B E IVK i r T U S

I f T I r I M y B E L i r T U V A B
Jubiléíinis Ateitininku

^Kongresas -
Vieta

Ateitininkų veikimui šiemet 
suėjo 50 metų Sukakčiai at
žymėti rugsėjo 2-4 dienomis 
Čikagoje įvyko jubiliejinis kon 
gresas

Čikaga yra Amerikos lietu 
vių centras Kai kas šį mies
tą vadina ir pasaulio lietuvių 
sostine, nes čia gyvena dau
giau lietuvių negu Kaune ar 
Vilniuje. Beto čia yra daug 
lietuviškų bažnyčių, mokyklų, 
organizacijų, Čikagoje išeina 
du lietuviški dienraščiai ir 
ir daug kitų laikraščių bei 
žurnalų. Čikagoje kasmet į 
vyksta įvairūs lietuviški šuva 
žiavimai konferencijos paro 
dos ir 1.1 Be š-io jubiliejinio 
kongreso Čikagoje 1954 me
tais taip pat įvyko 5 tasis at- 
kų kongresas x

Pasirengimas

Jubiliejiniam kongresui bu
vo pradėta ruoštis prieš du 
metu Buvo sudarytas kongre 
sui rengti komitetas ir specia 
tiems reikalams komisijos. Pa 
ti kongreso programa buvo iš 
anksto nustatyta ir paskelb
ta. Šia proga per spaudą bu
vo visai lietuviškai visuome 
nei pristatyta ateitininkijos 
nuveikti darbai ir siekimai. 
Kongresui ruošėsi visi ateiti
ninkai pradedant pačiais vy
riausiais ateitininkijos kūrė
jais sendraugiais ir baigiant 
jau svetimoj-e žemėje gimu
siais jaunučiais.

Šūkis

Jubiliejiniam Ateitininkų 
Kongresui buvo parinktas šū 

kis: «Ištikimybė Kristui, ištiki 
mybė Lietuvai-. Šis šūkis api 
ma du pagrindinius at kų prin 
cipus katalikiškumą ir tau 
tiškumą Šio šūkio dvasioje 
ir praėjo visa kongreso pro
grama.

Kongreso eiga 
l-ji diena, penktadienis 

rugsėjo 2.

Kongreso dalyvių registra
cija Jaunimo Centre. iKiekvie 
nas dalyvis gavo tautinėm 
spalvom papuoštą kongreso 
ženk elį Susipažinimo vaka 
ras Toks ma onus susitikimas 
senai nematytų, iš viso pašau 
lio susirinkusių idėjos drau
gų Be abejo daugiausia pa 
žįstamų sutinka vyresnieji, 
bet ir mes sutikome visą ei
lę draugų kuriuos jau turėjo 
me progos ankščiau pažinti. 
Nereikia ir sakyti, kad toks 
susitikimas buvo mielas ir ma 
lonus, rodos marias prikalbės 
žmonės Buvo dar ir meninė 
programa, kurią išpildė Čika 
gos moksleiviai ateitininkai 
ir «Ateities» bendradarbiai: Ne 
rimą Narutė, Kęstutis Keblys 
ir Danutė Bendokienė, ir vai 
šės.

Diena buvo baigta susitel
kimu prie pradėto statyti už 
Lietuvos laisvę žuvusiems pa 
minklo.

II j; diena, šeštadienis, 
rugsėjo 3 d. t

Šv Mišios Marijos bažny
čioje Mišias aukojo prel Al 
bavičias, pamokslą «Ištikimy 
bė Kristui» sakė kan. F. Ka 
počius Visi visur ir visados 
privalome būti ištikimi krikš- 

(■ o i;§xiem s dealams. Ateiti- 
nin a turi būti pajėgus ne 
tik atsispirti moderniškojo pa 
šaulio pagundomis, bet vis 
nuolatos veik i, kreipti savo 
žvilgsnį į Kristų ir krikščio- 
nyti aplinką Tokia buvo pa
grindinė pamokskninko min
tis.

Atidaromasis posėdis prasi 
dėjo Congress viešbutyje. Di 
džiulė salė pilna atstotų (re
gistruotų buvo beveik tJ00) ir 
svečių Sceną puošė 4 metrų 
ateitininku ženkl’ukas ir kon 
greso šūkis.

Posėdį atidarė kongresui 
rengti komiteto pirmininkas 
p Kleiva. Maldą sukalbėjo At- 
kų Federacijos Dvasios Va
das iėv. J Kidykas S J. Ga
lingai suaidėjo ateitininkų him 
nas i Kongrese galima išmok 
ti kaip reikia himną giedoti.) 
Darbo prezidijuman buvo pa
kviesti atstovai iš visų pašau 
lio kraštų: Europos, Australi
jos, Pietų Amerikos (Brazili
jos ir Čilės), Kanados ir J. A.V.

Atidaromąjį žodį tarė vyriau 
sias Federacijos vadas prof 
Simas Sužiedėlis. Po to sekė 
kun. prof St Ylos paskaita: 
«Pusė amžiaus ateitininkišku 
keliu» Penkiasdešimts metų 
ateitininkai dirbo už savo 
idealą kovojo, kai reikėjo jį 
paliudyti tai drąsiai už jį mi 
rė Ir mes jaunieji pajutome 
pasididžiavimą, kad esame įsi 
jungią į šią garbingą organi
zaciją kaip anų didžiųjų dar 
bų teisėjai. Veiklos praneši
mą padarė generalinis sekre
torius kun V. Dabusis

3 vai p p buvo antrasis po 
sėdis Programą sudarė trys 
akad minės paskaitos skirtos 
ateities darbų gairėms nuš
viesti.

Pirmąją paskaitą « Meitinin 
kai ir modernioji civilizacija» 

skaitė Dr. V. Vygantas (An
trai kadencijai išrinktas pašau 
lio katalikų studentų federaci 
jos Pax Romana pirmininku). 
Prelige tas panagrinėjęs tei 
giamas ir neigiamas moder
naus pasaulio įpatybes, davė 
atsakymus kaip ateitininkas 
turi šioje situacijoje orientuo 
tis. Ypač pabrėžė, kad religi 
nes tiesas turi kiekvienas sau 
suasmeninto (sąmoningai pa- 
sisavyti) ir paversti gilia 
praktika.

Antroje paskai oje «Katali
kiškoji akcija ir ateitininkai» 
Or Arūnas Liulevičius nagri
nėjo. kaip ateitininkas turi 
apaštalauti ir kaip krikščio
nis turi gyventi, veikti ir ko
voti

Trečiąją paskaitą «Ateiti 
ninkai ir lietuvių tautos eg
zistencija» skaitė Cr Ąnta 
nas Sužiedėlis. Jo nucmcre 
sentimentalaus atsiminimų tau 
tiškumas kiekvienoje kartoje 
bus vis blankesnis. Mes turi 
me siekti kad jį pakeistų są 
moningas tautinis susiprati
mas

visi preligentai savo paskai 
tas buvo labai gerai parengę. 
Jie visi priklauso pačiai jau 
niausiai inteligentų kartai. 
Akademinius mokslus ir dide 
lę dalį visurinių jau yra bai
gę svetur

Vakare įvyko aukšto meni
nio lygio koncertas. Progra
ma išpildė : St Baras, M. Sau
lius, D. Stankaitytė, A. Vaz* 
nelis ir A. Kučiūnas.

Trečioji diena, sekmadionis 
rugsėjo 4.

Šią dieną, iš ryto lygegre- 
čiai vyko atsk rų sąjungų 
posėdžiai : Jaunčių, Mokslei
vių. Studentų ir Sendraugių. 
Kiekvienas posėdis turėjo sa
vo atskirą programą. Šias oi 

lutes rašanti dalyvavo stu
dentų posėdyje. Posėdį atidarė 
sąjungos pirmininkas S. Lei- 
monas. Kalbėjo Federacijos 
valdybos na>*ys Vygantas, bu
vo pristatyti naujoji centro 
valdyba.

Šoliūnas skaitė paskaita 
“Studentai ateitininkai ir aka
deminė bendruomenė’’ kore- 
lereniu buvo R. Sliažas.

į iškilmingas šv. Mišias 
kurias Marquette Parko lie
tuvių bažnyčioje J. E vyku- 
pas Brizgy® visi kongreso 
dalyviai su vėliavomis, atvyko 
organizuotai giedodami “Die
vas mūsų prieglauda ’.

Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Visi giedojome kun. 
B Markaičio parašytas Miši 
as Visi ėjome šv. Komunijos 
Pamokslą: ‘ Ištik mybė Lietu
vai” sakė prel. M Krupavi
čius Gyvenant toli nuo savo 
krašte ne visuomet yra len 
gva likti jam ištikimu, bet 
yra būtina. 3 vai. po Pietų 
Marijos mokyklos salėje įvy
ko baigiamais posėdis. Išklau
sėme At kų jarybos pirminin
ko dr. A. Damušio žodį Svei
kinimus žodžiu ir raštu. Ir 
kongresą baigėme Lietuvos 
himnu Vakare vyko bankietas 
su menine programa, kurią 
išpildė Prudencija Bičkienė. 
Tam pat viešbutyje jaunimas 
rinkosi šokiams.

Pirmą kartą ateitininkų 
kongrese buvo atstovaujami 
Brazilijos ateitininkai ir tai 
gausia 8 žmonių delegacija 
Kongresas pasibaigė Apie jį 
rašo visi lietuviški laikraščiai. 
Bet jie perduoda tik tolimą 
nuotaikos atgarsį. Mes jauči 
amės laimingi galėję jį savo 
akimis matyti ir širdimi išgy
venti, pajusti jo tikrąją dva
sią To mes niekuomet neuž
miršim. Sustiprėję dvasioje 
grįžome su ryžtu dirbti už 
tuos idealus, kurie per 50 me 
th išbandė savo tvirtumą ir 
prie ateitininkiškos vėliavos 
sutraukė tūkstančius širdžių. 
Jubiliejinio at-kų kongreso 
šųkis: ‘‘IŠTIKIMYBĖ KRISTUI 
IŠTIKIMYBĖ LIETUVAI“ teį- 
auga ne tik į kongreso da
lyvių, bet ir visų ateitininkų 
ir visų lietuvių širdis.

Nijolė Vinkšnaitytė

Praėjusį ketvirtadienį (rug 
sėjo 29) Cometa autobusu at 
gal į Urugvajų išvyko tėvas 
Jonas Giedrys S.J., septynis 
mėnesius išdirbęs São Paulo 
lietuvių kolonijoje. Mokslei
viai ateitininkai sekmadienio 
vakare susirinko tėvą Giedrį 
atsisveikinti. Julija Jurgelevi 
čiūtė pasakė atsisveikinimo 

(pabaiga 6 pusi.)

I
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti 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 informacijas žodžiu ir raštu.

Vincas /Povilas Z) úke tiš
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 PĄUTO ^auna'
5J andar - sala 11 ‘ Moinho Velho,

Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 

LENDORIUS

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

Utinga 17,00 vai,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.

' GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama 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 nas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698. Penha 
Al. Boguslauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

, SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
PRANAS & CIA. LTDA

Madeiras em gerai

SÊDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B I UN A > 

Rio de Janeiro

Moinho Velho 11 vai.,
Lapa lí vai,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai, 

mmuBon a

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš U00 pavyz 
džių!) Batai, megstin ai, ska
ros ir kt. Vaistai Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti M ui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis i chirurgą dantistą

=2)t. Jlalio de frança Camargo,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 267. Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

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

SIUVĖJAS
POVILAS AMBKOZEVlCiUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
("prasideda iš A v Zelina, 595)

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SAN DRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 685, — V. Prudente — Fene 63 5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

VIEN'NT”TAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO? A

IIRMaWJ CARRIE £1 HM.
Lindoya vanduo yrr j^ai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visa dos naudokite !

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

wtíiiCiafWirHaütífaittdiunim.ffliíiiiibfliiinifii th rti.hi r. ui iiiin g a n u u. n. b ohkii iii m u i. u

f ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA- • 

į ' IRMÃOS BAUŽYS : 
c Rtfhtraio ne C1 RI Cj aob o n.® 651

I Pęa. S. Jose Carrpos, 8 S 
Telefone

f Aberturas de firmas
S Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
j Centrai, na Junta Comercial 
į Dis‘rat. na Junta Comercial 
j Escritas Fiscais
S Escritas Comerciais
Hll
g HORÁRIO das
« s e a a » no v « o a e w im s e v a ta m tw s is k

I 2 - V. Zelina - S. Paulo 5
63-6OO5___________į

Contratos de locação |
Cartas de Fiança
Piequerimentos 5
Balanços J
Alvarás diversos f
Seguros de Fogo e I
Seguros de acidentes ?

8 às 19 horas. ž=

WtFWlHUD U iniruu: l|||

sssstsssssssssssxsssssssxsszízssiassssssssssssL::::::::::::susą

i! PREKYBOS NAMAI SPRINDYS & CIA. 1
:: !:

jį Pęa. S. José dos Csrrpos, 1 • V. Zelina - Telefonas 63-5915 į
■ a ■■

H QelezieA išdirbiniai ir dažai viskas elektros H

į! įrengimui namu reifemenš ir žaislai, H

» ivai^iaušioš dovanos visoms progoms, ii

n" 0
EJCKITCB31O CONTAEIL I

JVaAcimento

Irmãos Nascimento
REG, C.ft.G. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
RUA COSTA BARROS, 34-U TEL. 63-3285 ViLA ALPINA
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— Rugsėjo m. 23 d. ligoni
nėje mirė LEONARDAS KA
LINAUSKAS, 42 m. amžiaus, 
kilęs iš Rumšiškių parapijos, 
Previeniškių km Brazilijon, 
kartu su visa šeima atvyko 
1936 m. Nuliūdime paliko žmo 
aą Izaurą, sūnų Nelsoną, tė
vus Oną ir Motiejų, seserį 
Aną, brolius Joną, Petrą, Via 
dą ir Aleksandrą Palaidotas 
Quarta Parada kapuose.

Kalinauskų šeimai liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjau
čiame.

A.fA. Stanislcvas Skorupikis

— Rugsėjo m 25 d. Vila 
Beloje mirė STANIS.LOVAS 
SKORUPSKIS, 51 m. amžiaus, 
kilęs iš Kaišiadorių apylin
kės Brazilijon atvyko 1927 
m Buvo nevedęs Palaidotas 
São Caetano kapuose. Nuliū
dime paliko brolius Juozą ir 
Aleksandrą, kuriems reiškia
me užuojautos. Septintos die 
nos mišios bus -3 d spaliaus 
8,39 vai.. Vila Zelinoje.

Rugsėjo m. 29 d. Vila Belo 
je mirė Barbora Paukštienė, 
63 m amžiaus, kilusi iš Šiau
lių Nuliūdime paliko dukterį 
Antaniną Birutę ir sūnų Vik
torą Septintos dienos mišios 
bus Vila Zelinoje 5 d spa
liaus 8 vai.

— IRÉNÊ ŠIMONYTĖ jau 
Brazilijoje, Porto Alegre grį 
žo iš Ameri-os Į São Pau'o 
gr.š 1 d. spali.ius

— ROMAS SALDYS, prieš 
kurį laiką Kanadon išvykęs. 

’ šį šeštadienį 23 vai. Pan Ame 
>rican lėktuvu, grįžta į São 
* Paulo.

— Rugsėjo m 29 d. gimna 
zija ir kitos seselių mokyklos 
šventė šv. Mykolo šventę ir 
pagerbė seselę viršininkę M. 
Leonidą jos vienuolinio gyve 
nimo 25 metų sukakties pro
ga Ryte buvo giedotos mi
šios, kurias (gregorianiškas, 
Missa Universal) gražiai gie i. 
dojo. diriguojant Seselei M. 
Beatričei ir vargonais akom 
panuojant mok I Adomavi
čiūtei. gimnazijos ir pradž os 
mokyll i 3 čio i<r 4 to skyriaus 
mokiniai

Prieš piet. nors ir apgedu- 
sioje salėje Seselės M. Leo- 
nidos pagerbimui, programą 
išpildė pradžios mokyklų mo 
kiniai.

Po piet, gimnazijcs sporto 
aikštėje buvo Įdomi gimnazi
jos mokinių programa, ypač 
įdomūs buvo įvairūs gimnas
tuos numeriai.

— Iš amerikos yra atvykęs 
W. Žemaitis, kuris numato 
Brazilijoje ilgesniam laikui 
apsistoti.

— Pakeliui iš Europos į São 
Paulo yra užvažiavęs išeinan 
čio Argentinoje laikraščio 
•Laikas» administratorius P. 
Gudelevičius.

— Laiškai: J. Valeikienei, 
J. Baužiui, A. Vasiliauskienei, 
J. Rinkevičiui, A. Dirsytei, 
Al Grabauskui. Bendorai- 
čiams, Pr. Zagorskiene:.

. — Rugsėjo 23 laivu per San 
tos iš Urugvajaus atvyko tė
vas PETR-S DAUGINTIS S. J 
Tėvas Daug’ntis paliks ilges
nį laiką São Paulyje ir dirbs 
lietuvių pastoracijoje. «Mūsų 
Lietuva» tėvo Petro asmeny 
je sulaukė didelio talkininko 
tiek raštais tiek laikraščio pla 
tinimu

TĖvO GIEDRIO IŠLEISTU
VĖS

Praėjusį sekmadienį Vila A- 
nastacio Tėvas Giedrys SJ 
laikė lietuviams šv. mišias. 
Mišių metu įspūdingai giedojo 
nuvažiavęs iš V. Zelinos Liet. 
Kat Bendruomenės choras. 
Žmonių j pamaldas/ susirinko 
gausiai Po pamaldų anasta* 
taziečiai mokyklos patalpose 
suruošė kun. J. Giedriui iš
leistuvės ir chorui vaišes. Vai 
šių metu kalbėjo mok Kubi
liūnas, išvykstantis kun J. 
Giedrys, jį atvykęs pavaduo
ti kun. Dr. P. Daugintis, Liet. 
Kat. Bendruomenės choro pir 
mininkas J Bagdžius. J. Kar 
pavičius. Vaišių metu skambė 
jo lietuviškos dainos.

14 vai choras išpildė dainų 
programą susirinkusiems lie
tuviams Pusę dainų susirin
kusiems gausiai plojant rei
kėjo kartoti. Liet. Kat Ben
druomenės chorasatlieka gra 
žų kultūringą darbą nešda
mas lietuvišką dainą į tolimes 
nius São Paulo priemiesčius. 
Pavakare, Vila Zelinoje. kle 
bonijoje. nuotaikingas ?š elstu 
vės surengė Vyrų Brolija. 
Prie gražiai padengtų stalų, 
apkrautais skaniais valgiais 
buvo praleistos kelios jaukios 
valandos, pasakyta kalbų ir 
surinkta pinigų kelionei at
gal. Vaišių organizavimu dau 
g ausia rūpinosi Povilas Pavi 
lonis. Šeimininkėmis buvo ti
na Masienė ir Ona Joteikie- 
nė. Be to. išvykstantis kun. J. 
Giedrys gavo dovanų iš vi os 
eilės žmonių. Per septynerius 
mėnesius kun J. Giedrys S. 
Paulo lietuvių tarpe įgijo daug 
simpatijų ir palankumo.

(pabaiga iš 4 pusi.)

kalbą ir padėkojo už gražias 
mintis bei globą, ir visų var 
du jų pažadėjo ištvermingai 
laikytis Atminimui buvo įteik 
ta kukli dovanėlė Ateitinin
kų choras vadovaujamas p. 
Elvyros Kilčiauskaitės gra
žiai sudainavo keletą dainų 
ir ilgiausių metų. Su daino
mis dar pasirodė vyrų kvar
tetas Septyni mėnesiai nėra 
ilgas laiko tarpas, bet per jį 
jaunimas spėjo tėvą Giedrį 
pamilti ir Įvertinti Ir «Jaunys 
tės Aidas» tėvui Giedriui daug 
ką skolingas. Linkime laimin 

gos kelionės ir tikime, kad 
tai buvo ne paskutinė viešna 
gè Sãò Paulyje.

— Nijolė Vinkšnaitytė buvo 
pakviesta ateitininkų jubilie
jinio kongreso prezidiuman. 
Tuo buvo pagerbti Brazilijos 
ateitininkai.

— Žinią, kad Brazilijos 
moksleivių ateitininkų daugu 
mą sudaro vietoj gimę lietu
viukai. į kongresą susirinkę 
atstovai sutiko labai šiltai ir 
palydėjo gausiais plojimais.

— Jubiliejiniam Ateitininkų 
Kongrese sampauliškius ats
tovavo aštuoni atstovakjDėdė 
Juozas, Nijolė Vinkšnaitytė, 
Juozas Vaikšnoras, Leonas 
Meškauskas, Irena, Julija, Ele 
na Šimonytės ir Robertas 
Lunskis.

— Nijolė Vinkšnaitytė, bū
dama Amerikoje, turėjo pro
gos dalyvauti studentų ateiti
ninkų stovykloje.

— Kunigas Šeškevičius ka 
pelionavo trijose stovyklose, 
mergaičių stovykloje'Nekalto 
Prasidėjimo Seserų sodyboje 
Putnam e, moksleivių ateitinin 
kų ir studentų ateitininkų A- 
merikos Rymo Katalikų Fede 
racijos lietuviškoje stovykla 
vietėje «Dainavoje».

. — Čikagos ateitininkai sen 
draugiai surengė kunigui J. 
Šeškevičiui išleistuves į ku
rias tarp kitų svečių buvo at 
silanke visa eilė sanpauliš- 
kiu. p.p. Izokaičiai, p. Kaspe 
ravičienė, Ramutis Kasperavi 
Čius, p. Meškauskienė su sū
numis, p Levickienė ir dukros 
Zita ir Regina ^abidvi jau iš
tekėjusios}. (Zita augina du 
sūnus\ Aloyzas Kuniškis, Ro 
bertas Lunsteis, Juozas Vaikš 
noras ir kiti. Parengimo pel
nas 510 dolerių buvo paskir
tas São Paulo Moksleiviams 
Ateitininkams ir kitiems Dė
dės Juozo vadovaujamo lietu 
viško jaunimo reikalams.

PAUKŠČIAI VĖL GRĮŽTA
NAMO

Rugsėjo 28 dieną iš Naujor 
ko išskrenda lėktuvu į São 
Paulį Irena Šimonytė Spalio 
pradžioje iš Kanados grįžta 
Romas Saidys. Džiaugiamės 

grįgtančiaisiais ir juos sveiki
name.

PERSIKĖLĖ «ATEITIS»
Su-Ateitininkų organas «Atei

tis» iki šiai vasarai buvo lei
džiamas Brooklyne. Rugpiū- 
čfb mėnesį persikėlė į Čika- 
gą. Ateitį toliau redaguos du 
redakciniai kolektyvai suda
ryti iš studentų Iki šiol «Atei 
tį» redagavo rašytojas Paulius 
Jurkus.' Jubiliejinis numeris 
jau išėjo iš naujosios redak
cijos rankų.
f* ij«»J« «J» ijt *$• ij» $ i• Ji ijt i Ji >{■ >Ji 4

-VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

MALONUS «MUSŲ LIETUVOS» 
SKAITYTOJAU

Nors laikraščio leidėjai, re 
dakcija ir administracija dir 
ba su dideliu pasišventimu, 
be jokio atlyginimo bet visai 
be pinigų laikraštis vistiek iš 
siversti negali. Pagrindines 
laikraščio pajamas sudaro pre 
numerates mokestis ir aukos. 
1960 metai artėja į galą, o 
dar didelė dalis skaitytojų ne 
atliko savo pareigos. Nelauki 
te nieko atsilankant į namus, 
bet tuo pat pasirūpinkite su
mokėti savo dalį. Tai padary 
ti nėra sunku. Kiekviename 
rajone *M.L » turi vieną ar ke 
lis savo atstovus. Turbūt visi 
sutiksime, kad lengviau savo 
vieno preenumeratą nunešti, 
negu kam nors tūkstantį skai 
tytojų aplankyti Atsiteisk, ne 
delsdamas. Tavo laikraštis ta 
ve prašo.

Atsilyginti galima:
Stasio Saldžio krautuvėje, 

Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

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 la- 
tai, 26, Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

Lietuviškas Grožio Salonas

«VENUS »
RUA GENERAL FLORES, 135 — BOM RETIRO

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

Atsilankyte. p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 
mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

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

ANTANO T>AVIILt)Nl©
Manufatura de «Betões Estrela»

Rua Prol Gustavo P. dc Andrade. 116, caixa pos
tal 4113 - Vila Zelina, Tel. (reaados): 63-1987, São Paulo:

Čia yra didžiausias pasirmkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

FOTO BORIS

daro fotokopijas: Modelo 19. metrikų ir Įvairių kitų do
kumentų. Darbas atliekamas greitai Taip pat patvirti
nama tab^lione Iš senų fotografijų daro naujas, mažas 
ir dideles. Atlieka reportažo darbą, vestuvėse, krikšty

nose. Taip pat atlieka artistiškas nuotraukas.
Fone: L6-4798. Rua Libero Badarô, 443.

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

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

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

7 “ j c < ijv’
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 ------

B. Tubelį ir Kučinską, Mot 
nh® Velho.

3t. Jurevičių ir Stočkų Par 
qu® das Nações.
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