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«GEROS VALIOS»
Lietuvos, Latvijos ir Estijos diplomatinės ir Prez. Jânio Quadros Rusijon, Krusciov - Brazilijon KREMLIAUS
MISIJA BRAZILIJOJE
konsularinės ištaigos Brazilijoje vėl veikia
Sovietų Sąjungos misija at jon, dar nenustatė. Yra aišku
Liepos m 17 d. atvyko Bra
vo sustabdytas šių metų ko vežė Brazilijos prezidentui kad šiais metais negalės vykti.
vo m. 11 d. Tačiau Brazilijos Kruščiovo ir Bereznev kvieti
Spaudos pranešimais Kruš
vyriausybė persvarsčiusi šį mą aplankyti Rusiją. Prezi
klausimą rado reikalo minėtą dentas kvietimą priėmė. Ta čiovas būsiąs pakviestas' Bra
čiau laiko, kada vyks Rusi- zilijon.
dekretą atšaukti.
Brazilijos vyriausybė nepri
pažįsta Lietuvos, Latvijos ir
Estijos įjungimo į Sovietų Są
Brazilijos - Rusijos diplomatiniai santykiai
jungą.
Sovietų misijos priėmimo mas yra g limas bet kurią
metu pas Brazilijos preziden valandą. Spauda rašo, kad tai
tą tarp kitų klausimų, bene įvyks po kokio pusmečio.
Kremlius grasina, bet Vakarai nenusigąstą daugiausia dėmesio buvokreip
ta į Brazilijos Rusijos diplo
Ką kalbėjo ir kaip nukal
Kruščiovas savo notoje bir gos) susitarimu Viena Sovie matinių santykių atnaujinimą. bėjo tarptautinės politikos
želio m. įteiktoje Vakarų vals tų Sąjunga pakeisti dabartį Užsienio reikalų ministerijo klausimais sovietų atstovai su
tybėms reikalauja, kad ligi nės Vokietijos ar Berlyno pa je yra reikalas nuodugniai ti Brazilijos prezidentu, nieko
šių metų pabaigos būt pasira dėties, neturi teisės. Amerika riamas ir anot užsienio rei nėra žinoma Beabejo, kad Ku
šyta taikos sutartis su Vokie šiuo reikalu labai griežtai pa kalų ministério pranešimo, di bos ir Berlyno klausimais bu
tija ir galutinai išspręstas Ber sisakė. Anot prezidento Ken plomatinių santykių atnaujini vo pasikeista nuomonėmis.
lyno likimas. Rusai praktiškai nedy, bet koks padėties pa
štai ko nori: Vokietiją palikti keitimas gali išprovokuoti pa
pa alintą kaip dabar yra. Su saulinį karą. Sovietų Sąjun
Krusciovo diplomatinė veidmainystė
abiem Vokietijos valstybėmis gos armija, su tankais ir )'oatskirai pasirašyti taikos.su- getėmis šiomis dienomis de
Krejnliaus diktatoriai tavo Estijai, Ukrainai ir kitoms pa
tartis, pripažįstant dabartinės monstravo Berlyno apylinkė
laiške
E'raailijoe prez’id elitui - vergtoms taiitonis? Kodėl da
Vokietijos sienas Rytuose ga se. Amerika į šias demonstra
lutinomis. Iš Berlyno atitrauk cijas atsakė paskelbdama da rašo, kad jie džiaugiasi Brazi romą išimtis rau onajam ko
ti Amerikos, Anglijos ir Pran linę atsargos karių mobiliza- lijos prieškdonistine politika, lonializmui? Jei Anglija. Pran
cūzijos kariuomenes ir jį pa ciją ir kitomis strateginėmis už laisvą tautų apsisprendi cūzija suteikė laisvę visai ei
versti laisvu, žinoma komu priemonėmis. Gąsdinimo poli mą Deja, Kremlius laisvo ap lei tautų Afrikoje ir Azijoje,
sisprendimo teises taiko Afri kode šiuo keliu neina Krem
nistų apsuptu, miestu
tika neprivers Vakarus dary
kos. Azijos tautoms. Kodėl jis lius?
Ir pagrasino, jei Vakarai su ti nuolaidų Kremliui. Krem jų netaiko Lietuvai, Latvijai,
šituo pasiūlymu nesutiktų, tai lius pamatęs, kad Vakarai sti
viena Rusija pasirašys su Ry priai laikosi, aptils Tokia jau
tų Vokietija taikos sutartį ir komunistų taktika. Kai baugi
Berlyno dalį, dabar rusų ad nimas tikslo nepasiekia, tai
Skraidantieji autobusai ir automobiliai
ministruojamą, perleis Rytų nutyla, pasitraukia, lyg rodos
Technika šuoliais žengia Jei tik bus didesnis pareika
Vokietijai. Vakarai savo noto nieko nebūt buvę.
se praeitą savaitę, pasiųstoje
Žinoma Vokietijos reikalai pirmyn. Amerikoje yra paga lavimas, t?i jie bus gaminami
Kruščiovui, Kremliaus siūly yra painūs ir jų išsprendimą mintas bet dar tobulinamas dideliais kiekiais.
mus atmetė Ir štai dėlko:
ilgam laikui atidėlioti yra ne «oro autobusas», kuris gali
Prie vadinamo «aerocar» yvertikaliai,
be
įsibėgėjimo
pa

ra pridėti du sparnai ir uode
1 Koks turi būt Vokietijos įmanoma Atidėjimas tolimes
kilti
ir
nusileisti.
Šitie
oro
au
niam
laikui
nėra
klausimo
iš
ga. jo skridimo greitis 160 kl
likimas, kokia joje turi būt
valdžios forma, niekas kitas sprendimas: Kremlius labai tobusa: bus naudojami susisie per valandą. Juo galima be
kitas kaip tik patys vokiečiai gerai žino, kad laisvo balsa kimui tarp miestų ir aerodro sustojimo nuskristi 480 k m.
gali nuspręsti laisvu balsavi vimo keli 1 sprendžiant, pasek mų sprausminiams lėktuvams
Norint lėktuvą paversti au
mu — Berlyno ar Vokietijos mės būtų sovietams nepalan toli nuo miestų esantiems. tomobiliu tereikia tik 1Q minu
padėties pakeitimas, sulig po kios. Todėl kartais ir gauna Toks oro autobusas pavyzdžiu čių. sulenkiant sparnus auto
karo pasirašytomis sutartimis si įspūdžio, kad ties Berlynu nuotolį 160 kilometrų perskren mobilio užpakalyje. Šitokio
tega imas tik visų keturių vals gali užsiliepsnoti naujo karo da per 15 arba 20 minučių. automobilio greitis yra 96 kl.
Jie gali kilti ir leistis iš patybių (Amerikos, Anglijos. gaisras.
čio miesto centro Šituos ban TARPTAUTINIS KRIKŠČIO
Prancūzijos ir Sovietų Sąjun
dymus daro General Elektric
NIŠKOS DEMOKRATIJGŠ
kompanija.
KONGRESAS
Kita, Ling Temco Electro
Laisvės Dienos Minėjimas New Yorke
nics kompanija, Texas sosti
Liepos m, 27 29 dienomis, Či
nėje, Dalias mieste tobulina lės sostinėje, Santiago mieste
1954 m. New Yorko burmis gybomis. Susirinkusiems žodį
skraidantį automobilį Jų ga vyks tarptautinis krikščioniš
trui paskelbus Laisvės dieną, tarė New Yorko atstovas J. J.
mybai jau pasirašyta sutartis. kosios demokratijos kongre
ji jau virto tradicija. Svarbiau O’Brien, Laisvosios Europos
sas. Iš Brazilijos vyks skait
sios Laisvės dienos iškilmės Komiteto p-kas J. Richardson,
linga dele/acija, kuriai vodo
įvyksta prie žinomos Laisvės Pavergtųjų Europos Tautų
pavergtos Centro ir Rytų Eu vaus deputatas prof Franco
statulos
Seimo p-kas V. Sidzikauskas, ropos tautos liudija, kad be Montoro.
Birželio 29 d prie Laisvės Kubos Revoliucinės tarybos laisvės nėra taikos. Laisvos
statulos susirinko New Yorko atstovas.
— Komunistų agentas, ki
valstybės turinčios suprasti,
miesto, Laisvosios Europos Ko
Pirmininkas V, Sidzikauskas kad laisvojo pasaulio laisvei lęs iš rytų Vokietijos, žydų
miteto, Pavergtųjų Europos savo kalboje pažymėjo, kad apginti šiuo metu vien ofen tautybės, gyveno S. Pauly ir
Tautų Seimo atstovai ir gau šiandien laisvės priešai yra zyvos nepakanka. Europos pa šnipinėjo komunistų naudai.
siai svečių. JAV armijai, lai ypatingai agresyvūs, tuo tar vergtos tauros laukia atsaky Praėjusią savaitę Brazilijos
vynui, marinams ir oro pajė pu Vakaruose kai kas sutin mo iš laisvųjų tautų ir ypatin politinė policija jį areštavo.
goms atstovavo atitinkamų da ka vadinamą «taiką» pirkti gai iš Jungtinių Amerikos Jam gręsia kalėjimas nuo 8 Ii
inių vėliavos, su garbės sar laisvės kaina. Tačiau Sovietų Valstybių.
gi 20 metų.

Praėjusią savaitę Brazilijos
užsienio reikalų ministerija
pranešė, kad Pabaltijo 'vals
tybių diplomatinėms’ir konsu
tarinėms įstaigoms vėl leista
veikti kaip ir pirmiau su ne
žymiais pakeitimais. Kaip jau
yra žinoma, šitas Pabaltijo
valstybių diplomatinių ir korisularinių įstaigų veikimas bt -
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zilijon iš Maskvos apie dvi
dešimts žymesniųjų sovietų
politikų, pasivadinę «geros va
l>ios misija». Šita misija be
Brazilijos aplankys dar kitus
kai kuriuos Pietų Amerikos
kraštus. Tikslas — Sovietų Są
jungos suartėjimas (pirmoj ei
lėj komunistinė propagandą) •
su Pietų Amerika, ypač diplč
matinių santykių užmezgimas
su tais kraštais, sūkuriais bu
vo nutraukti.
Misija buvo prez. Janio
Quadros priimta.

— Numatytas antro Ameri
kos astronauto paleidimas į
erdves, liepos m. 18 d. neįvy
ko del nepalankių lietaus, at
mosferinių sąlygų. Numatoma»
atmosferai pagerėjus, dar šią
savaitę antrą astronautą pa
leisti į erdves.
— KUBOJE yra didelis mais /
įto trūkumas. Tito degtinės yrs^
pakankamai

LIETUVIŲ NAMŲ KERTINIO
AKMENS PAŠVENTINIMAS
MEDELIinE

Liepos 1 d. įvyko Medely
ne Lietuvių Namų kertinio ak
mens pašventinimas Dalyva
vom tautiniais drabuž ais ap
sirengė su Lietuvos vėliava:
Tarp garbingų svečių daly va
vo, specialiai iš Bogotos atvy
kęs, konsulas p. Stasys Sirutis.
Pašventinimo ceremonijai pa
sibaigus ir pasirašius specia
liam, išpuoštam piešiniais la
pe, buvom visi puošniam kolumbiečio name pavaišinti
šampanu ir tortu. O vakare
reprezentanciniam Nutibaro
viešbuty kun. Tamošiūnas su
ruošė konsulo p. Siručio gar
bei vakarienę. Visą dieną virš
šio viešbučio, kur buvo apsią
tojęs mūsų konsu'as, plevėsą
vo Lietuvos trispalvė ir Ko
lumbijos vėliava. Ir iškilmių
gos vakarienės metu mūsų
sta ą puošė abiejų tautų vė
liavėlės.
— Birželio 26 d. Lietuvoje
paskelbtas naujas Aukšč. ta
rybos prezidiumo įstatymas,
kuriuo, jau ne pirmą kartą,
pakeistas Lietuvoje sovietų
įvestos konstitucijos48 straipe
nis, liečiąs Lietuvoje veikiau
čių ministerijų suskirstymą.
Prie sąjunginių-rėspublikinių Liet TSR ministerijų pri
klauso: Finansų gynybos, kul
tūros, ryšių, sveikatos apsau
gos, užsienio reikalų ir že
mės ūkio.
Prie respublikinių ministe(pabaiga 6 pusi j
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2 pusi.

MŪSŲ LIETUVA

1961 m. liepos 22 d*
Illium.

*

m pasitraukęs į vakaius pa
Balys Sruoga.
siryžo nutraukti ryšius su ko
munizmu. Paskelbtais davi
(E) Iš Vienos gautais prane niais, ligi gegužės m. 31 d. iš
Šimais, Vengrijos pareigūnai Vakarų Berlyno komunistai
Tyli sodas ir takai
pernai suėmė 700 asmenų už pagrobę 232 asmenis. Jų tar
Kaip vidunakčio kapai.
pasipriešinimą žemės ūkio su pe 55 buvo pagrobti prievar
Tik šešėliai čia ir čia
kolektyvinimui. Partijos lai tos būdu, 7 panaudojus nuo
Šlama verkdami nakčia.
kraštis paskelbė, kad 1960 me dus bei vaistus ir 170 apgau
Tik pelėda ant šakos
tais Vengrijoje įvyko 52 tero lės būdu.
Kaip našlaitis suvaitos,
rištiniai veiksmai ir 15 pade
Tik paklydusi daina
gimų Mažesni ar didesni žmo ELTOS BIULETENIAI ISPANŲ
Susilieja
su tamsa.
nių būriai pasipriešino kolcho
ITALŲ KALBOMIS
zų vadovybėms. 1958 m. pra
Po šešėlius, po kapus
dėtas ūkininkų varymas į kol
(E) Ispanų kalba išėjo 2 sis
Prisiglausi — ir nebus
chozup, partijos nuomone, su ELTOS numeris Turiny: Mini
Nei paklydusios dainos,
sidūrė su «vidaus ir užsienio ma 1941 m. birželio sukilimas,
Nei našlaičių vienumos.
priešų» opozicija. 1959 metais Pavergtųjų Europos Tautų pa
už pasipriešinimą buvo snim reiškimai. įdėta gausi medžią
Gal tik vėjas ir tamsa
ta 126 asmenys
ga apie bažnyčios persekio
Guosis aimana sausa,
Tai pirmas vengrų įstaigų jimą Lietuvoje, plati spaudos
Tik vidunakčio kapai
prisipažinimas apie sunkiai apžvalga, paminėti laisvinimo
Verks
pasauly kaip vaikai.
vykdomą krašto sovieJnimą veiksnių suvažiavimo Yašingtone balandžio m darbai Biu
19.000 BĖGLIŲ BIRŽELIO
letenio ispanų kalbą adresas:
MÉN.
Remedies de Esacalada FCN
(E) Birželio mėnesį į Vaka GR, Republica Argentina.
Italų kalba ELTOS biulete
rus pasišalino iš Vokietijos
nis
savo 6 nr (birželio mėn.)
sovietinės
zonos
19 198
gyventojai, jų tarpe 3256 ne įsidėjo Sierovo deportacijų
vedę, turį mažiau kaip 24 me įsakymo fotokopiją VLIKoat
RMA Fioravante
tus amžiaus. Gegužės mėn. sišaukimą birželio mėn sukak
«savo kojomis» pasisakė už ties proga, deportacijų įsaky Pagrindiniu maisto daliu trukumas Brazilijoje.
vakarus 17.791 pabėgėlis Kaip mo tekit*, straipsnį apie Vii
Fed Vokietijos parl mente Ko išleis ą «Rūda ir Rauda»
Bendrai paėmus Braziliios novės (t i bu) draudimams. Atsi
birželio 30 d. pareiškė pirmi- poezijos rinkinį su pavyz žmonių maistui trūksta gele liepia jis apie daržoves: «la
mininkas dr Gerstenmaier, džiais, raš N Maza'aitės no žies. Nes mažai valgo daržo pas yra kiškio maistas»; «Abo
per 12 metų ligi šių metų bir veliu vertimus, kroniką Biu vių, ypatingai provin ijoje gy bra - cucurbita - kiaulių mais
želio 28 d. iš viso iš R Va letenio adresas: Via Casal- venantieji išskyrus užsienie tas» Neturi jokio supratimo,
kieti jos pabėgo į vakarus monferrato 20, Roma, lt lia.
čių italų ir japonų) apgyven kak žmogaus viduriam reika
2 633 103 gyventojai. Jų tarpe
ŠVEDŲ SKAUDA LAUKIA I tas vietas Kaimo žmogus te liūgas yra maistas.
buvo nemaža intelektualinių
Taip pat yra daugybė priebetiki dar kenksmingiems se
OFENZYVOS IŠ VAKARŲ
pajėgų. Bėgimams augant ypatingai sovietinė Vokietija
(E) <Ar ne pasakiška, kaip
kenčia stokuodama gydytojų; Maskvą prieš vak.ąriet’.škpsios
MIRĖ KAŲBININKAS. J.
baltijo -valstybėse.
i
i
1 vakarus pašlšalino visa eilė
politinės ofenzyvos dėka pa
žymių specialistų, ligoninių
ENDZELINS
Žymus švedų publicistas ir
jėgė nukreipti dėmesį nuosa
vedėjų ir kt
vo pačios tęsiamos koloniji buv. «Dagens Nyheter» mėn
(E) Š.m. liepos m. 1 d. Ry
raščio vyr. redaktorius prof goję mirė, eidamas 89 me’us
nės
politikos»
-klausia
šve

TEBEV/KDOMI PAGROBI
dų liberalų dienraštis ‘Upsa Herbert Tingsten straipsnyje įžymus latvių mokslininkas
MAI IŠ VAKARŲ BERLYNO
la Nya Tidning», pabrėždamas apie moralinį išdavimą pas kalbininkas Janis Endzelins
(E) Neseniai iš Vakarų Ber reikalą pradėti naują vakarų merkė pasireiškiančias ten Jo moksliniai darbai latvių
lyno buvo .pagrobtas Frank viešosios nuomonės ofenzy dencijas «nurašyti komuniz kalbai užtikrino pastovią vie
furte gyvenęs Vokietijos žur vą kaip tai vyksta Afrikos mo» pavergtas tautas Ryšium tą lyginamoje kalbotyroje. Sa
nalistiką jungos narys ir «Me kraštų atžvilgiu Tokią nuo su *uo jis priminė, jog 1939 vo tyrinėjimais jis apėmė ir
tall» laikraščio redaktorius monę laįkraštis pareiškė, tei kiekvienas švedų demokratus prūsų kalbą, nemaža lietuvių
Heinz Brandt. Jis eilę metų giamai įvertinęs < Baltic Re palaikė pabaltiečių nepriklau kalbos istorinės gramatikos
buvo nacių kalinamas koncea vi w» gegužės mėn numery somybę, gi vėliau atsirado to klausimų, baltų prokalbę ir
tracijos stovyklose Anksčiau je pateiktą medžiagą apie ru kių, kurie ėmė kalbėti kad baltų santykius su slavų ir
j s buvo komunistas ir 1958 sų kolonizacinę politiką Pa. jie nebuvę pribrendę laisvei.
germanų kalbomis. 19.12 m. En
PASIPRIEŠINIMAS KOL/HO
ZA1MS AUGA

Vidunaktinė.

Vyrai apsitaisę labai pa
prastai ir net moterys rėdo
si
vienodai, be skonio Tik
P. SALANTAS
paskutiniais metais atsiradę
(tęsinys)
raštis «O Estado de São Pau pudros milteliai. Gaunančius
lo», rašo, kad eilinės algos aukštas algas biurokratus ir
Taip pat. jei. Sovietų Rusi svyruoja tarp 400 1 500 rublių technikus lengva gatvėje at
jos lankytojai paduota savo mėnesiui bet yra iš viršijau skirti iš jų gero apsirėdymo.
kelionių aprašymuose algas, Čių 10.CO0 rublių su namu, ap
Iš čia paaiškėja kad komu
prekių kainas ir matytus da suptu sodo automobiliu ir tar nistinėje Rusijoje tebėra luo
lykus, ir sovietai jų neapšau nais valstybės sąskaiton.
mų skirtumas. Aukštąją kla
kia kaip tendencingais ar ne
Kainos vitrinose Leningra sę sudaro technikai, profesio
tikromis, tai reikia priimti jas
do ir Maskvos krautuvių pa nalai ir komunistų partijos pa
už teisybę.
žymėtos tokios: pusbačių po reigūnai Darbininkas gauna
Taip, pavz., L.G.A. Larne, ra 200 400 rublių, vyriškas ei 4 8 kartus mažiau už savo fa
1959 metų gale buvęs su pran linis kostiumas 500 rublių, pa briko technikus. Jie blogiau
cūzų chemikų ekskursija po prasčiausia moteriška sukne apsirėdę, blogiau pavalgę, blo
Rusija rašo žurnale «Etudes» lė ben 300 rubl, gi Rusijoje giau gyveną Taigi, darbinin
1960 birželio rugpiūčio nume taip reikalingi kailiniai 600 kai negauna pagal komunistų
riuose, kad chemijos pr amo 900 rublių. Kitose krautuvėse skelbiama dėsnį: «kiekvienam
nėje darbininkų algos yra 8 0 tie patys rūbai geresnės rū piga! jo reikalavimus», bet
1.200 rublių, gi fabrikų te hrii šieš kainuoja dvigubai ir net pagal atliekamą darbą ar uži
kų ir direktorių 3.500 5 500; ki trigubai
mamą vietą. O tos darbo nor
tur gi žemiausios algos darbi
Jei jų valgio ar kitų pro mos yra gana aukšt s. Jps
ninkų 30) rublių.
dūktų nori nusipirkti, turisto nustatytos dažnai pagal «sta
Gi socialistas meksikietis ti į ilgą eilę. Kai jis norėjęs dia no vie(ių spartuolių» įdirb
Victor Albi, kurio įspūdžius nusipirkti žieminę kepurę, tu tą darbo kiekį. Be to.visigau
Rusijoje iš «Exelcio» persis rėjęs išstovėti eilėje ną daugiau nei 400 rublių al
gos, turi mokėti valdžiai mo
dino birželio mėnesyje die n dvi valandas.

Demokratija ar Komunizmas?

kestį, siekiantį proporcionališkai 13%.
Žemiausią klasę sudaro, tur
būt ten kolchozininkai. Jie
neturi net nustatytų mažiau
šių algų, nei senatvėje pensi
jos nei ligoja pašalpos. Be
to, 15-30% kolchozo piniginių
pajamų eina į nedalomąjį kol
chozo fondą, į kurį kolchozi
ninkai neturi jokių teisių. Tai
gi, ir komunistiniuose kraštu©
se naujieji ponai—partiečiai
ir biurokratai taip pat lėbau
ja ir riebėja iš darbininkų ir
valstiečių kraujo ir prakaito!
Komunistiniuose kraštuose
darbininkų sindikatai arba pro
fesinės sąjungos tikrumoje ne
turi jokios galios algų, iabri
kų ir ūkinio krašto gyvenimo
reikalų tvarkyme Jie praktiš
kai tegali tvarkyti tik darbi
ninkų butų ir poilsio reikalus.
Juk niekas negirdėjo apie Ru
sijoje darbininkų sindikatų su
fabrikų vadovybėmis su ary
tas darbo sutartis ar įvyku
sius kokius sireikus?!

,
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tarų, draudžiančių naudoti8
geležies šaltiniais,
kaip, pavz , kiaušiniai Trūku
mas sveikų grūdų (trintų kvie
čių grūstų ryžių). Iš nendrių
išspaustas cukrus ir ankščiau
gaminami ’š cukrinių nendrių
saldumynai nyksta; pakeičiami
rafinuotu cukrum.
Vienintelis geležies šaltinis
šiuo m tu yra pupelės, dau
gumos brazilų kasdienis vai
gis. Geležies trūkumas mity
boje sudaro pavojų ligoms
plėstis. Galima užtikrinti, kad
geležies stoka yra priežasti
mi išsigimimo anemijos —
mažakraujystės.
Mūsų spalva yra pageltusi,
esam linkę tinginiavimui nuo
laidumui. Tai yra išdava |metalo, kurio trūksta mūsų kū
nui. Tas metalas teikia kūnui
energijos ir junginyje su deguoniu nudažo kraują raudo
nai.
Stebėtojai tyrinėdami žmo
gaus mitybą, rado trūku
mą ir kalkių. Mano
kad sunku būtų rasti brazilų
jaunuolį
virš 12-kos
metų sveikais dan
timis. Dėmėti dantys pa
ruošia dirvą dantų )igai — ca
rie. Brazilijos žemė ir vanduo
neturi daug kalkių. Iš kitos
pusės pienas ne visiem- yra
prieinamas kaipo maistas Vie
ni del neturto, kiti del neiš
manymo atsisako arba suma
žina pieno vartojimą, kai jau
vaikas «pradeda viską valgy
ti». Taip pat pas’turinčių tar
pe sunku rasti vieną šeimos
nari, kuris suvartotų bent p; j
*

*

■

ÍV

(pabaiga 3 pusi.)
dzelins galutinai įrodė kurmius
buvus baltų kilties. Velionis
turėjo labai didelės įtakos lat
vių bendrinės kalbos raidai.
Sovietiniame režime Endze
lins turėjo apsiriboti tik tyri
nėjimais ir buvo išjungtas iš
mokomojo darbo. Endzelins tu
rėjo žymios įtakos įK. Būgai
ir kitiems lietuviams kalbi
ninkams.

BUTAI RUSIJOJE
Anam meksikiečiui labai rū
pėjo pamatyti kaip atrodo šei
mos židinys Sovietuose. Pra
šyti to savo vadovų jis neno
rėjo, kad nepastatytų juos sa
vo prašymu į keblią padėtį ar
ba kad nebūtų nuvestas į spe
daliai tam paruoštus namus
— pavyzdingą šeimos butą,
kaip tai daroma su lankančiais
fabrikus, kolchozus, mokyklas
Jam pasisekė galų gale patek ?
ti į jo viešbučio pašto tarnau
tojos butą.
Jos šeima turi apie 2 000 ru
bliu pajamų per mėnesį, Ki
ros tėvas yra valdininkas, o
motina dirba vienoje k.autu
vėje. Turi butą gana sename
name darbininkų kvartale ne
toli upės. Butas susideda iš
trijų kambarių Pirmame gy
vena du jos jau vyresnio am
žins broliai, antrame jauna
šeima su dviem vaikais, o tre
čiame — jie. Išeinamosios ir
virtuvė yra bendra visom 3
šeimom. Dėl to Kirą turi kel

3
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3 pusi.

(pabaiga iš 2 pusi.)
sę litro pieno kasdien
Sūrio taip pat mažai suvar
tojama Neturtingosios klasės
skurdas ir taip pat neįverti
nimas yra didžiosios priežas
tys mažo suvartojimo pie^o.
Pasiturinčios klasės nevarto
ja, kad nėra tokio papročio
arba kad tabu draudžia pie
ną vartoti. Plačiai yra papli
tę, kad sūris kenkia kepe
nims arba kad kas jį valgo
«nustoja atminties».
Kitas kalkių šaltinis yra
daržovės, bet mažai jų varto
jama.
Antra vertus, valgydami
daug grūdų, duonos pavidalu,
ir mėsos gauname fosforo apie 2 gr. kas ien Tuo atveju
kalkės neišlaiko reikalingos
ąroporcijos ir atsiranda jų ne
dateklius.
Kalbant apie i odą tvirti
na, kad šis mineralas yra bū
tinas fiziniam ir protiniam iš
sivystymui lodo randama tik
tai ton kur yra diibama že
mė. Yra didžiuliai Brazilijos
plotai kur labai mažai užtin
kama iodo. Tų sričių gyven
tojai yra fiziniai ir protiniai
menkesni už kitus ir dažniau
šiai turi išaugusį pagurklį
(papo)
Valstijos Minas Gerais, S.
Paulo, Paraná, Sta. Catarina,
Rio Grande do Sul, dalis Rio
de Janeiro, Mato Grosso ir
Goiás valstijose žemė mažiau
šiai turi iodo. Tuose estaduo
se stebėtinai daug pasireiškia
pagurklio (papo) išaugin as.
Tose srityse pradėjo vartoti
iodo druską. Tai yra papras
ta virtuvės valgomoji druska
į kurią įdeda kele’ą miligra
mų iodo. Daug iodo turi
agrion.
Tie pavyzdžiai parodo ne
pakankamos mitybos pasėkas.
J kios reikšmės neturi mais
tas kai jis yra netinkamai pa
skirstytas, patiekiant vienų
pagrindinių dalių perdaug, nu
stelbiamos kitos pagrindinės

tis 6 vai. ryto, kad galėtų iš
simaudyti prieš eidama į dar
bą, kuris prasideda pusę de
vy iių.
Jos kambaryje yra dvi lo
vos, stalas, keturios kėdės,
komoda ir sena spinta. Naktį
perskiria kambarį į dvi dalis
dalis su manta, ištiesiamos
ant virvės. Prieš vyresniajai
seseriai ištekant, jos miegoda
vo drauge vienoje lovoje jau
nuo pat mažens.
Kambaryje dar yra radijo
ir televizijos aparatas Jokio
oficialaus sovietinio paveiks
lo. Pustuzinis knygų Turi nuo
lubų kabantį kristalinį žibintą.
Turėti žibintą — tai rusų šei
mos pasididžiavimas. Televi
zijos aparatus propagandos
tikslais valdžia parduoda pus
velčiui. Su daugel radijo apa
ratų tegalima pagauti vieną
ar tik keletą stočių. Kitose
butų kolonijose yr radijo gar
siakalbiai, per kuriuos leidžia
mos programos — labai ofi
cialios ir neįdomios — turi
klausytis v.si norom ar neno

Papildymas

Salomėja Nėris

«Darbo»

AR TU BUVAI

Korespondencijos
Urugvajaus komunistų lai
kraštis «Darbas» talpina ilgo
ką straipsnį apie šį pavasarį
S. Patllyje mirusią Mariją Gri
gai ytę Marmienę. Straipsnio
autorius pasirašęs raidėmis
«A.J.», ypač ją stengiasi iškel
ti kaip komunistinę kovotoją.
Mes norime papildyti, kad Ma
rija Marmienė mirė aprūpin
ta šventais sakramentais. Sun
kiai susirgusi ji kvietė kuni
gą. Tėvas Petras Daugintis
S.J. išklausė ją išpažinties ir
aprūpino sakramentais Mari
ja nepasitenkino vieną karta
priėmusi Šv. Komuniją, be
jos ėjo dažniau, kol galėj'
ją priimti. Šiuo mes nenori
me paneigti, kad p. Marmie
nė priklausė komunistų parti
jai, o tik papildyti žinias, kad
jos asmens nušvietimas butų
pilnesnis. Marija Marmienė
tai ji pasakojusi venai savo
draugei, kaip ir daugelis San
pauliškių lietuvių paskutiniais
metais komunistais buvo la
bai nusivylusi. Jos pačios pa
sakojimu, komunistai jos vy>ą vis išstumdavę į prieki,
dėlto jis ir žuvo nuo polici
jos Vyrui žuvus tuolaikinė
komunistų vadovė Rosa užti
krinusi, kad komunistai ją
(Marmienę) rems ir padės iš
leisti j mokslus dukrelę. Ta
čiau komunistai jai nedavė
nė vieno kruzeiro ir paliko
ją vienišą Ji iš savo sunkaus
ilgų valandų darbo turėjo ne
tik pati pragyventi bet irnaš
laitę dukrelę mokyti. Tas be

1961 m.
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tu buvai svajonių viešpatiįof?...
tu skraidei poezijos krašte?
linksminaisi mūsų tu draugijoj?...
tu girdėjai giesmes angelų?.

Ar išgirdai, ka žvaigždės tyliai kalba,
Kai žemę apgaubia juoda nakt s?
A? supratai tu opią jųjų maldą?
Ar permanei giliausias jų mintis?
Tad ir neklausk, jei kuomet pamatysi
Per skruostus ašaras tu riedančias.
Ko aš ilgiuos?.. Nenuraminsi...
Čionai to grožio siela nesuras,..
(1921 m)

abejo prisidėjo prie jos svei
katos palaužimo. Įsigalėjus
vėžiui Marmienė buvo patal
pinta į vįeną pereinamąją
greitosios pagalbos ligoninę,
kur ligoniams nei maisto ne
duoda. Ją maitino jos dukre
lė veždama maistą iš namų
ir ne komunistai, bet viena
ponia vedama krikščioniškos
meilės pasirūpino Marmienę
perkelti į žmonišką ligoninę
kur ji ir užbaigė savo sun

Didžiule Baltvyžio Giria,

lai Senovės Jotvingiu
Kraštas
Kur Gamta Viešpatauja
Žmogaus Netrukdoma

dalys
Visa tai rodo, kad reikia su
sirūpinti mityba taip, kad vi
si būtų pajėgūs, sveiki ir at
kreiptų dėmesį organinį rei
kalingumą o ne į skonį ar
prietarus kurie nesutampa su
mokslo pažanga nei su žmo
nijos progresu.
Ve tė S. R.

Baltvyžio giria, prie kurios
buvo susispietę ir kurią glo
bojo senovėje jotvingiai, šiuo
metu yra labai sum ,žėjusi ir
teužima tik 1250 kvadratinių
kilometrų Bet vis vien, tai
yra didžiausi girių ir raistų
kaus gyvenimo dienas sueitai
plotai visoje Europoje.
kiusi su Dievu ir pasivedusi
Ten gamta yra pati valdovė
Jo valiai. «A J » yra teisus ra
šydamas, kad Į laidotuves su ir šeimininkė; žmogus mažai
sirinko daug komunistų Juk kur įsimaišo į jos viešpatystęMedžiai auga ten iki padan
lengviau yra prie kapo kai
bas sakyti, negu apleistą ir gės; kaikurie ąžuolai dar at
pagalbos reikalingą ligonį simena Vytauto laikus, kai jis
su savo palydovais atvykda
globoti.
vo čia medžioti arba rinkti
maisto atsargą kuriam nors
karo žygiui.
Ąžuolai, pušys, liepos ir net
beržai pasiekia tO me rųaukš
čio Kai vėtros juos nuverčia

rom.
Kiros tėvai buvo kalbūs žmo
nės, tačiau kiek pritrenkti
dėl dukros drąsos pasikviesti
užsienietį į šeimos židinį Kai
jis, Victor Alba padovanojęs
jai Helsinkyje pirktą šilkinę
skarą, tai motina pasakė:
— Tai yra pirmutinis šilki
nis dalykas, kurį ji turės.
Ta proga prisimenu lietu
vių pabėgėlių pasakojimą, kad
esą matę, kaip «katiuškos —
rusų karininkų žmonos» Lietu
voje godžiai pirkdavosi šilki
nių rūbų krautuvėse ir pas
kui vaikščiodavo su ilgais šil
kiniais marškiniais gatvėje,
manydamos jog tai gražios
šilkinės suknelės!
Kiros šeimos svajonės yra
galėti kada nors apsigyventi
miesto pietryčiuose esančioje
butų kolonijoje Tuose nau
juose blokuose butas šeimai
susideda iš dviejų kambarių
su atskira virtuve ir išeinamo
jom. Jau apie pusantro mili
jono žmonių gyvena tuose

daug patogesniuose butuose
Bet jei šeima didoka, tai
vistiek ankšta gyventi dvie
juose kambariuose Ir, tur būt
labai ankšta, nes kiekvienai
šeimai skiriamas 30 kvadra
tiuių metrų plotas. Jei išeina
mosios ir virtuvėlė užima 6 8
kv. merus, tai lieka tiktai du
nedideli kambariukai po 11 12
kv. metrų dydžio. Ir tai yra
didžioji šeimų svajonė Sovie
tuose?! Yra planas iki 1965
metų tokius butus pastatyti
10 milijonų žmonių. Tada de
šimtoji Rusijos gyventojų da
lis didmiesčiuose turėtų išsi
pildžiusią tą didžiąją svajo
nę... Mat. dabar dažnokai gy
vena i et po kelias šeimas
viename kambaryje.
Bet jam važiuojant tarptau
tinio aerodromo link teko ma
lyti visai kitokių n a m ų, žmonių vadinamais «da
chas — vasarnamiais» su so
dais ir aikštelėm. Jose gyve
na \ alstybės ir Partijos aukš
tieji pareigūnai bei technikai,
tie naujieji ponai Rusijoje.

AR PASIKEITĖ?

Taigi, yra didelis skirtumas
Rusijoje tarp darbininkų tar
nautojų ir valdanči sios kla
sės Jis matė, k-dp moterys
dirba visur lygiai su vyrais
sunkius darbus, nešioja gele
žį, plytas. Jos miestuose anks
tų ryta šluoja gatves ir stu
mią sąšlavų prikrautus veži
mukus.
Stalinas kartą pasakęs: «Mū
sų brangiausias kapitalas yra
žmogus». Oficialioji propagan
da aiškino šį posakį, kaip iš
keliantį žmogaus vertę sovie
tiniame režime. Gi iš tikrųjų
— kaip tai pats Kruščevas
atidengė 1956 metais, šį Stall
no posakį reikia imti, kaip jis
skamba, tiesiogine prasme:
žmogus yra brangiausia garny
bos priemonė nes tąsyk Ru
sijai trūko kitų kapitalinių ga
mybos priemonių, kaip maši
nų, įrankių, susisiekimo prie
monių, kuro...
Todėl viską užkišdavo žmo
nėmis. todėl toks spaudimas

liepos
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jie pasilieka vieto;e pūti i”
niekas jų nejudina Balos uži
ma čia 11 nuošimčių viso plo
to; jose šen bei ten auga eg
lės drebulės ir įvairūs krū
mai — krūmeliai.
Baltvyžio girioje galima už
tikti įvairių gyvūnų: briedžių,
meškų šernų barsukų, bebrų
zuikių, lapių, vilkų ir stumbrų.
Seniau būdav • ir daugybė tau
rų, kuriuos vadindavo Lietu
vos girių karaliais. Bet jie iš
nyko pabaigoje 18-to šimtme
čio.
Pasilikę artimi taurams —
stumbrai irgi buvo veik išny
kę po dviejų pasalinių karų.
1914 metais stumbrų priskaityta 727. bet 1948 metais jų
beužtikta vos keletas Dabar
jų Lenkijos pusėje priaugę
iki 131.
Laike vienos medžioklės
1752 m , Baltvyžio girioje nu
šauta 42 stumbrai 136 brie
džiai ir 2 stirmos. O tokios
medžioklės pasitaikydavo ga
na dažnai.
Stumbrai mėgsta vidutinio
sausumo U tas kur auga miš
ko žolė ir lapuočiai medžiai.
Tokiose vietose laikosi stir
nos, danieliai ir dalinai elniai.
Briedžiai ir šernai mėgsta
klampias ir drėgnas vietas,
kurių ten netrūksta.
Protarpiais toje girioje yra
įsikūrę kaimai, kur žmonės
apdirba žemę, augina nami
nius gyvulius ir užsiima me
džiokle ar žuvavimu. Jų tar
pe beabejo, yra ir jotvingių
ainių, a pi o ką liudija ir kaikurių vietovių pavadinimai
«jatviagi», «jatvenčiai» ir pan.
Sand.

— Vilniuje vyksta ukrainie
čių meno paroda, kurios 1000
eksponatų užėmė visą Dailės
muzėjų
— Metinė dainų diena Vil
niuje įvyko gegužės 20 d. Da
lyvavo. chorai, orkestrai, šo
kėjai

dirbti ir moterų įjungimas į
sunkius darbus. Net priverčia
m- jo darbo stovyklos Sibire
ir kitur turėjo daugiau ūki
nius, nei politinius tikslus. Vis
nauji ir nauji tūkstančiai žmo
nių buvo į jas siunčiami. Tik
rai, brangiausias, visus tinka
miausias kapitalas!
Toliau Victor Alba pasako
ja kaip dažnai keltuva’ daugiaukščiuose namuose ilgai
yra pagedę, jie senai dažytų
kaip nešvarios ir be kėdžių,
suolų yra geležinkelių stotys
ir aerodromai, kaip nepato
gūs traukiniai ir jų tvarkaraš
čiai. Bet tarptautinės stotys
žiba marmuru ir kristalų švie
somis bei minkštasuoliais. Vi
sa tai jam paliko įspūdį, kad
valdančioji sovietų klasė turi
didelę panieką žmogui. Jiems
dabar žmogus lieka tik bran
giausias kapitalas. Gal kada pa
sikeis, pradės jį vertinti ir
kaip vartotoją...
(B- D.)
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REMKITE JAUNIMO NAMU STATYBA,
TRADICINE JAUNIMO ŠVENTE BUS
RUGPIŪCIO 6 DIENA
Pamaldos ir Bendra jaunimo Komunija Vila Ze linos
Bažnyčioje 9 vai.
Meninė programa teatre Arthur Azevedo, Av Paes
de Barros, 955, Mooca
Pasilinksminimas Mokos Lietuvių Mokykk je, Rua Lituania.

Gyvojo Dievo Súnus
KESTUTIS TRIMAKAS, S J.

į vieną tiesos deimančiuką —
«Christusmythe», pagal kurią
Nazarietis yra Josue, mitolo
ginė saulės dievybė.7)
— Fantazmagorija ta tavo
«Christusmythe». kaip granata
sprogo P. L. Cochoud žo
džiai. — Kaltinamasis nerea
lūs bet jis ue mitų/padaras,
o simbolis tikinčiųjų protuo
se. Nieko daugiau -- tik sim
bolis 8)
(.Bus daugiau)

I. Istorija Liudija
(Tąsa)

— Monsieur Voltaire, širdin
gai jums pritariu, — prabilo
šalia jo sėdįs. — Per daug dė
mes o jam. Aš tik savo nuo
monę noriu pareikšti; mūsų
teisiamasis yra., (prašau ne
nustebti) — miražas! Jo iš vi
so nėra. Pasakos apie jį yra
kilusios iš žvaigždžių mitų 2)
— Monsieur Volney kad
kaltinamasis yra miražas abe
jonės neturiu, — pasakė ki
tas kaimynas, Ch. Dupuis. —
Tačiau jis nėra žvaigždžių pa
sakų herojus, bet mitologinė
saulės personifikacija 3)

gavusio tonu pareiškė Vol
ney. — vis dėlto aš negaliu
prileisti, kad būčiau padaręs
klaidą Dėl to...

— Mėnesinis Moksleivių a— Dėl to jūsų kivirčio at teiiininkų sut-i inkimas įvyko
sakymo nerasim, — įsiterpė praėjusį sekmadienį po 9 vai.
pamaldų
Vis t susirinkimą
Bruno Bauer. — Gi kaltina
nuo
pradžios
k galo prave
masis iš tiesų tėra nereali žy
dų religijos bei stoiškai pla dė ir programą išpildė mer
toniškos filosif.jos mišinio gaitės Kitą kaitą tą patį pa
darys berniukai ž udiinkimui
personifikacija 5j
pirmininkavo ucija Jodely— Personifikacija, tai taip, tė. Susirinkime valdyba pa
tik ne religijos ir filosofijos reiškė viešą papeikimą dviem
mišinio, o žmonėse glūdinčios nariam už jų apsimto darbo
komunistinės tendencijos, — neatlikimą Buvo taip paskelb
kumščiu trenkdamas į suolą, ias nutarimas, kad Valdyba
šaukė A. Kalthof . pats «per prašo narius, kurie namuose
sonifikuodamas» tos tendenci rengia pasilinksminimą iš ank
jos agresyvumą 6)
sto jai apie tai pranešti kad
— Gerbiami dūdininkai, vi būtų galima išvengti supuoli
sų jūsų tiesos yra auksinės. mų, beto pra^o pasilinksmini
— raminančiu prabilo A. mus anksčiau pradėti ir ankš
Drews. — Sujuokini jas visas čiau baigti niekuomet nepratęsti po pusiaunakčio Susirin
kimas buvo labai gausus da
lyvių skaičiumi.

ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VADOVYBĖS RINKIMAI
Ateitininkų Federacijos Va
do, Federacijos Vaidybos ir
Kontrolės Komisijos penkerių
metų kadencija baigiasi 1962
metų pradžioje A F Valdyba
1961 balandžio 12 posėdyje
nutarė skelbti koresponden'i
nius rinkimus, kurie turėtų
būti pravesti iki 1962 aus. 15.
Pasiremdama AF konstituci
jos 11 paragrafu, 1961 gegu
žės 22 posėdyje AF Valdyba
priėmė korespandencinių rin
kimų nuostatus ir nutarė Vy
riausiąją Rinkimų Komisiją
sudaryti Baltimorėje Po ati
tinkamų išsiaiškinimų, 1961 bir
želio 16 posėdyje patvirtino
Vyriausią Rinkimų Komisiją
tokios sudėties: pirmininkas
Cezaris Sumokąs (531-5 Lothian
Rd Baltimore 12, Md) na
riai — Birutė Bogųtsi ė (803
W Lorn ard St. Baltimore I)
Kazys B alinas (1127 Bayard

St, Baltimore 23), Juozas Ga
levičius (618 Coloraine Rd.,
Baltimore 29) ir Jonas Šoliūnas (5440 Frederick Ave., Bal
timore 29). Kandidatais, jei ku
ris komisijos narys negalėtų
eiti toliau savo pareigų, pa
tvirtinti Vytautas Volertas ir
Stasys Balčiūnas.
Ateitininkų Federacijos są
jungų centrų valdybos, viene
tų vadovybės ir atskiri ateiti
ninkai visame pasauly malo
niai prašomi paslaugiai bendarbiauti su Vyriausiąja Rin
kimų Komisija ir padėti jai
pravesti Ateitininkų Federaci
jos vadovybės rinkimus.
Korespondencijos rinkimų
nuostatai bus išsiuntinėti ir
atitinkamos instrukcijos bei
informacijos bus skelbiamos
Vyriausios Rinkimų Komisijos.
Ragindami visus ateitinin
kus aktyviai dalyvauti rinki
muose, linkime ko geriausios
sėkmės.
Simas Sužiedėlis
Federacijos Vadas
Kun. V. Dabušis
Generalinis sekretorius

Jaunimo Namų statybos nau
dai. Nepatingėkite bent kartą
kitą į kermošių apsilankyti,
URUGVAJAUS NAUJIENOS
netik paremsite jaunimo pas
tangas, bet laimėsite daug
Kažkas pusbalsiai tarė:
- SERGA KUN. ST. GRIGĄ
vertingų
premij
i,
sutiksite
pa
LIŪNAS.
Jau 5 savaitės kaip
— Jei jūs ir toliau taip dis
žįstamus, maloniai praleisite nesikelia iš lovos Švenč. Šir
kutuosite, greitai bus paneig
laiką: Niekad kermošius ne džių paranijos Montevideo kle
ta, kad Napoleonas gyveno 4)
buvo taip gausiai lakkomas, bonas kun. St Grigaliūnas.
— Vis dėlto, — kiek užsi
kaip šiemet visi apsilankiu Jis serga epatitis, kuris reika
sieji grįžta patenkinti, kodėl lauja ilgo gydymosi proceso.
Jums neišbandyti savo laimę. Bet, ačiū Dievui, ligonio svei
kata pamažu grįžta ir tikima
v
KERMOŠIAUS PAJAMOS
si, kad po vienos kitos savai
— Jaunimo Šventės meni
tės jau vėl galės keltis ir pra
Praėjusį šeštadienį ir sek
nėje programoje turėsime pro
dėti sielų išganymo darbą tarp
Veda JUOZAS TIJŪNĖLIS
gos pamatyti K Veličkos avie madienį kermošius davė pa vietinių Urugvajaus ‘katalikų.
(tąsa)
turi eiti 3... d7 d5. kad po 4. jų veiksmų vaizdelį ’ŽYDIN jamų:
Ligos metų klebono pareigas
Kimbol 9.420 cr. Vira lata
fe Ž:e4 5 Žf3, Še7 6.d4 0 0 TIS VASAROS VĖJAS». Vaidi
eina, irgi pusiau dar ligonis
Centralinis Debiutas
išsigelbėtų iš visų debiuto ke nimas jaunuosius supaž ndins 5.810 cr., abudu kongregadų misijonierius kun. Jonas Bru1. e , e5 2 e4, e: d. Šiame bbimiĮ Antruoju atveju (bal. su lietuviškais šienapjūtės pa barakai 15 230 cr , Baras 11.606
žikas S.J.
debiute juodieji gali paimti tiesiems einant Šc4) yra ke
pročiais, o senimui primins cr., Numeriai 4.030 cr., lanke
dargi' viršų centre kad 'r ap lėtas atsakymų būtent: Žc6, jaunystės talkas tėviškėje. Be liai 5.460 cr., abudu choro ba
— NAUJAS KLEBONAS.
simainę 2... e: d. Šis apsimai Šc5, Šb4.
to vaidinime bus trys dar nie rakai 9 460 cr., Medukai (Bar Birž. 4 d. lietuvių parapijos
nymas jiems dargi patogus,
kad S. Paulyje nešokti šokiai raca das viuvas) 16,010 cr, klebono Montevideo pareigas
Fiiidoro gynimasis
nes po 3 V;d4, Žc6 4. Ve3,
Zuikutis 3,810 cr, Saldainiai perėmė naujas, jaunas ir uo
1. ei, e5 2, Žf3. d6. Čia į 3. ir daug naujų dainų.
ŽfS jų išstatymas jau prana
2141 cr, Rifos 7 271 cr., Visi lus misijonierius kun. Jonas
d4 juodiesiems geriausia eiti
šesnis. Be to, baltosios valdo toliau Ž!6! kad į d: e galėtų
— PAKVIETIMAI į Jaunimo Filhas de Maria barakai 13 222
Giedrys S J. Senasis klebonas
vės priekinė pozicija anaiptol atsakyti Ž:e4 Fiiidoro debiu Šventės meninę programą jau cr., sviedyklės 2 43o cr., Šau
T. Jonas Bružikas S.J., išbu
ne geriausia
tas labai retai bevartojamas, atsp uzdinti ir platinami Įsi tuvėliai 3 241 cr., Žuvelės vęs beveik 10 metų vyresnio
Šiaurinis gambitas.
nes gynimosi sunkumus reika gydami pokvietimą paremsite 13 580 cr., visi ateitininkų ba jo ir klebono pareigose, dėl Ii
1. e4, eo 2 d4, e: d 3 c3. lauja labai tikslaus lošimo.
jaunimo namų siatybą ir tu rakai 19.251 cr.
gos pasitraukė iš minėtų pa
Jeigu juodieji ir toliau priim
rėsite progos pomatyti gra
Bendros praėjusios savai reigų ir laukia paskyrimb, gal
(Bus daugiau)
tų visas gambitines aukas, bal
žią menišką lietuvišką pro tės pajamos 84.779 cr. (aštuoį S. Paulį, ar kur kitur, arba pa
tieji įgaltų kurį laiką pulti, ir ŠACHMATŲ TURNIRASVILA gramą.
niasdešimts keturi tūkstančiai siliks Montevideo darbuotis to
atremti jų puolimą galima bū
ZEL1N0JE
septyni šimtai septyniasde- liau tarp lietuvių. Svarbu, kad
— Daili inkas ANTANAS šimts devyni kruzeirai).
tų tik labai tiksliai lošiant
sustiprėtų sveikata po 2 nugar
Šio mėnesio’pabaigoje įvyks NAVICKAS paruošė škicą jau
Norėdami to išvengti juodieji
kaulio operacijų pernai metais
turi tik tik eiti 3... d7-d5! įgal šachmatų turn ras, dalyvaujant nimo šventės dekoracijai De
NEPRALEISKITE PROGOS
ir po širdies priepuolio šie
jame. Choro. Congregadų ir koraciją pieš Paulius RA
darni smarkiai pulti centre.
met Didž. Velykų Šeštadienį,
Šį sekmadienį 8 vai. vaisa
Moks At kų čempionai. Rodos KAUS KAS.
Vieniškoji partija.
vedant misijas Bs. Aires, Ar
ro amerikoniškų varžytinių
I. e4, e5 2 ŽcįL Žf6, 3. f4 kad pradedam nubust! (Gaila
gentinos lietuvių kolonijoj.
— Nepamirškite, kad šių KERMOŠIUJE bus leidžiamas
arba Šc4. Pirmuojuatveju (ba! kad kai kurios organizacijos
metų kermošius, yra daromas ožiukas.
tiesiems einant 3, f4) juodieji dar nori miego).

Šachmatu Skyrius
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MŪSŲ LIETUVA

1961 m. liepos 22 d.

aleksas Kalinauskas
Advokatas

FABRICA DE MALHAS
Petras

Šukys

5 Pūsi

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA
užsisakyti

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

?
t

gamina meniškus ir stiprius megstiaukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.
Ibitirama ir Av. Zelina).

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o-Sala 7-Tel. 37 0324

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

no 14,00 ik’ 18.00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS
GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda
nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34 0516
(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus
Rua 24 de Maio,
III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas
pamokas duoda nemokamai.

PRANAS & CIA. LTDA,

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.
* Siuntimai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba paeiunčiame naują.

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

KIRPIMO

SIUVIMO

MOKYKLA

“ÍOf i J A”
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 ca Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Kreipkitės pas:

*

IR

Jonas Valavičius, R. Pe. Benėd. de Pamargo, 698. Penha
Al. Bogiislauskas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294
São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Ir pr enumeraią apsimokėti
pas šiuos asmenis:
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 P. Daugintį S J prie S
Gonęalo bažnyčios, Pr. João
Mendes,
K. Meškauską, Lapa, Rua
Williams Speers,■ 700, arba
Mašinraščio kursuose,
VI. Pupienį, Rua Lituania
67, Mooca,
B. Tubelį ir Kučinską, Mot
nho Velho.
Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai
Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė
Gaulienė, Rua General Pedra
.151

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina
(prasideda iš Av Zelina. 595)

5-----------

VIENINTEL’AI

GARSIOJO

VANDENS

LINDO Y A

imMÃCJ C/WRiERI «
indoya vanduo yrr sciiai žinomas gėrimas
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Casa Sprindys & Čia.

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

PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915
Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

ąEJC82ST<CKE€>

ATSTOVAI

Caixa Postai 3967

S Ã O PAULO

CCNTAE8L

J^aâcimento
Irmãos Nascimento
RES, C.R.G. SP. Nro 1.4S4

Atlieka firmų atiuarymus, 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 |
kitiiiiB Wnm- tm—wi'iiiMiitfmniii—rTHT~innTB~i-rrTwiminwwirr —rniwwwww—w —m—imn——

Skaitykite «Músu/Lietuva»

I
V

<»» <>»-♦»• <» »»

RUA COSTA BARROS,

34-0

TEL. 63-3285

ViLA ALPINA

J

LIETUVOS NACIONALII
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

6

AV.

ZELINA,

515

—

CA1XA POSTAL, 4118

DAUGIAU DĖMESIO PRAK
TIŠKOMS SPECIALYBĖMS

Gyvename laikus, kai dar
bininkui be specialybės, be
amato sunku gauti darbas.
Šiuo reikalu ypač privalėtų
susirūpinti tėvai Tikrai gabūs
mėgstą mokslą privalėtų verž
tis į mokslo viršūnes, baigti
universitetą Ypač tai mums
lietuviams yra svarbu. Netur
tingiems, bet gabiems reikia
sudary i sąlygas, kad jie gale
tų studijuoti.
Dauguma betgi jaunimo ne
siveržia į aukštąjį mokslą.
Šitokiems patartina įsigyti
praktišką specialybę, lankant
kokią nors profesionalinę mo
kyklą Pavyzdžiui baigusieji
Escola Profesioual Getulio Var
gas, iš pirmos dienos gaus
darbą su geru atlyginimu Šian
dien žmogui be spe ialybės
telieka tik patys sunkieji ir
blogiausiai apmokami darbai.

PRIĖMIMAS JUNGTINIŲ AME
RlKOS VALSTYBIŲ GENERA
LINIAME KONSULATE SÂO
PAULYJE
Š m. liepos mėn 4 d. Šiau
rės Amerikos Tautinės Šven
tės proga USA Generalinis
Konsulas Ministras William P.
Coc ran. Jr. suruošė Genera
linio Konsulato patalpo e —
Rua Padre J ão Manuel, 20,
São Paulo, oficialų priėmimą
Í kurį buvo p . kviesti bei da

— SÃO PAULO

lyvavo vietos valdžios ir ame
rikonų kolonijos atstovai bei
São Paulo Konsulų Korpusas
— jų tarpe ir Lietuvos Kon
sulas A. Polišaitis.

RIO DE JANEIRO
Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė
«A voz da Litusnia> bus trans
liuojama PIRMADIENIAISnuo
20 15 vai iki 20,45 vai., o ne
trečiadieniais, kaip iki šiol.
PARENGIMAI MONTEVIDEO
— ŠIO MĖNESIO 22 D. Gin
taras kartu su ULKD ruošia
vakarėlį Draugijos patalpose;
30 d. Onų pietūs parapijos sa
Įėję; rugpiūčio mėn. 6 d. Lituania en el Uruguay metinės
ULKD patalpose; to paties
mėn. 27 d. Kat. Radio dešimt
metis.

PARAPIJOS CHORO

JUBILÊJUS
Liepos 9 d,. įvyko Kultūros
D jos patalpose lietuvių par-t
pijo' choro 10 metų sukaktu
vės. Nors buvo nepaprasta
šalta, bet publikos prisirinko
pilna salė, tai parodo kad lie
tuviai yra dainų irgiesmiųša
1 es tauta.

Buvo sudainuota apie 8 dai
nos, sulošta vieno veiksmo
komedija «Piršlys suvedžioto
jas», Fel Grigas su Alb. Milą

šiūtę sudainavo solo ir duetą
išdalinta choro įgravuotas
plokšteles su 12 dainų, pasi
džiaugta įvairiais sveikini
mais ir linkėjimais, kad cho
ras augtų ir stiprėtų Dievo
garbei ir mūsų tautos pasidi
džiavimui ir viskas užsibaigė
vaišėmis ir jaunimo pasiiinks
minimu grojant puikiam or.
kestrui
RINKIMAMS ARTĖJANT...
Nors dar pora metų ligi rin
kimų, tačiau jau laikas pagal
voti dabar. Ne laikas kurtas
lakinti, kada reikia eiti me
džioti. Ne laikas ieškoti kan
didato, kada jau reikia balsuo
ti. Apie kandidatą dabar rei
kia pradėti galvoti Pradžioje
lietuviams reiktų išstatyti sa
vo kandidatą į vereadorius. o
vėliau į deputatus. Lietuvį ve
readorių (savivaldybininką) iš
rinkt: galima be jokiu sunku
mų. Žinoma reikia tik popu
liaraus kandidato savo apylin
kėje. kur galėtų gauti gauti
balsus ir nelietuvių.

Kada negalėjome, nebuvo
sąlygų eiti krašto politini gy
venimą tylėjome. Dabar gi rei
kalingas sąlygas turime; turi
me daug lietuvių turinčių tei
sę balsuoti, turime ir kand datų jau šiame krašte užaugu
siu ir pasiruošusių vereadoriaus ar deputato pareigoms.
Reikalas yra rimtas ir lauk
tina, kad daugiau kas šiuo
klausimu pasisakytų.

— Industrials JON'’S JODEL’S liepos m 22 M. išskren
d i Amerikon firmos reikalais.
Užtruks apie 15 dienų. Taip
pat šiomis dienomis trims mė
nėšiams Amerikon išskrenda
mokytoja Gėnė Baranauskaitė.
Rugpjūčio m 5 d išskren
da Amerikon nuolatiniam ap
sigyvenimui Camilopolio kle
bonas kan. J Kardauskas ir

Esczítório Contábil Vila Zelina SC lida.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

jo sesutė M. Kardauskaitė.
Rugpjūčio pradžioje ruošiasi
vykti Amerikon keleriems mė
nesiams advokatė Irėnė Gritė
naitė, prekybininkas J. Barei
šis, A. Kužmienė, prel. P. Ra
gažinskas.

— Laiškai; A. Piseravičienei, P. Zagorskienei, Aid. Nor
butaitei, M Slautienei. I. Kut
kienei,’O Pranckevičienei, D.
Kaunienei, Z. Luševičienei, K.
Marcinkevičienei, Al. Gra
bauskui, J. Paukščiui, K. Ju
zėnui, M. Alaburdai, J. Kugiliui, I. Gr tėnaitei, J. Butrimą
mavičiui, V. Baniui. Juozui
Kaminskui, v. Juškienei, I. Se
Rokienei, J. Kirkilui, «Mme
Monica», A. Jakubauskienei,
M. Genevičienei. Petrui Šu
kiui, Aid Nadolskytei, A. Iva
nauskienei, A. Baužienei, A.
Butrimienei, R. Pavilonienei,
O. Šermukšnienai. J. Valeikie
nei, M. Kleizienei.
— MOK. H. NADOLSKIS su
žmona Lourdes, praleidę sa
vo tėviškėje pora savaičių atostogų išvyko atgal j Itapolį, kur dėsto Instituto de Edu
cação neolotynų kalbas. Mok.
H. Nadolskis yra «M.L.» skai
tytojas Yra ten viena lietu
vių Knistautų šeima, su kuria
p-laiko ryšius.
PAiŠKOJ MAS

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PA VIČ AUS STASIO ir VERO
N1KOS JUOZAPAVIČIŪTĖS,
išvykusių Brazilijon 1925 m.
gruodžio m.

A rodo, k u t vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji arba apie juos
žinantieji prašomi pranešti
«M L » redakcijai.

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS

GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME

Horário: das 8 às 19 horas
Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta, (o
mercial - Registros de firmas na Junta comercial - Escritas com
contabilidade em geral - Escritas fiscais em geral - contratos de
locações - Cartas de fiança - Seguros de foffo - Seguros de aciden
tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO Ė DCS CAM > OS, 8 - SALAS 1E2FONE 63-6005 - VILA Z LINZ1 - SÃO PAULO

(arba
!

g

keičiame į namą Vila Zelinoj)

CHACARA Du alkieriai žemės, didelis gyvenamas na
mas (du miegamieji, virtuvė, copa veranda) įkanuotas
vanduo, elektros šviesa, garažas ir pastatai vištų ūkiui.
Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė randasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE
— Sorocaba
Kreiptis: Rua Marechal Mallet, 24, Dona Ãna.

Dr. Vytautas J. Bendzius
CIRURGIÃO DENTISTA

Pela Univ, de S. Paulo
Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras
Alta Rotação
Rua Barão de Jundiai, 166 s/4

Horário

Esq. Rua 12 de Outubro

9 as 11,30

LAPA

14,30 as 20,30 horas

Lietuvi
Klausyk ir remk

z

LIETUVIŠKA PROGRAMA

kuri yra transliuojama kiekvieną sekmadienį,
14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31
metro bangomis.
Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ragažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

Aos sabados pela manhã.

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

ANTANO PAVILC'NIC

Manufatura de «Botões Estrela»
Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 1:6, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10,
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko
nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.
Turime medžiagų pavyzdžius
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas.
Įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą Persiuntimas
garantuojamas šimtu procentų.
Praça da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404,
Fone 33-4963 ir 3 6 8530

(pabaiga
rijų priklauso; Automobilių
transporto, ir plentų, miškų
ūkio ir miško pramonės pa
ruošų, prekybos, socialinio ap
rūpinimo, statybos, švietimo
ir vidaus reikalų.

— Vilniaus universitetas da
bar vadinamas Kapsuko var
du, liepos 1 d. įteikė diplo
mus daugiau kaip 500 absol
ventų. Vilniaus radijas pasi
džiaugė, kad universiteto au
klėtiniai — jaunieji mokyto
jai. teisininkai, ekonomistai,
gamtininkai, medikai — greit
įsijungs į šalies gyvenimą. <>
daugumui jų, apie 9 o %, teks
dirbti — partijai ir vyriausy
bei pageidaujant — Lietuvos
rajonuose ir kolchozuose.
Kauno medicinos institutas
išleido specialią 10 ją absol
ventų laidą. Diplomus birželio
29 d gavo 152 gydytojai, 77
stomatologai ir 66 famacinin
kai provizoriai Daugumai gy
dytojų teks dirbti Lietuvos ra
jonuose, o du iš jaunų absol
ventų pareiškė <karštą» norą
vykti dirbti į tolimą Kazachs
taną.
Vilniaus Valst. pedagoginia
me institute liepos 3 d. įteik
(i 365 jauniems pedagogams.

— Tėvo Petro Dauginčio
S. J. (São Gonçalo bažnyčios)
telefonas 36 2628. Prašyti Pad
re Daugintis.

PIGIAI PARSIDUODA Siu
vama mašina «Singer lndusr
trial» 31 - 15 motorizuota.
Smulkesniu informacijų A. v.
Zelina, 515.

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai,
megstiniai, skaros ir kt. Yra
daug pavyzdžių.
Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.
Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė
aua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

— REIKALINGAS mašinom
modelatorius. Kreiptis: R. Prof
Gustavo P. de Andrade. 46
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.
«Í»
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LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS
Pirmą mėnesio sekmadienį.
Parque das Nações 1© vai.
Casa Verde, 17,15 vai
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:';
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai,

— VILA

ZELINOS LIETU-

VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

