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DAfALlYJE
Ekonominė Konferencija Punta del Este — 

Uragvajųj
Keturiu valstybių projektas: 

Bra'lija Argentina. Čilė ir 
Meksika pritariant ’AValsty- 
bėms patiekia projektą vadi 
namą Kartą de Punta del E te. 
Progreso Sąjunga Aliança pa 
ra o Progresso, kurios tiks
las yra panaudoti visus Ame 
rikos tautų ir valdžių šalti
nius bei išteklius, kad bendro 
mis jėgomis pakeltų ekonomi 
nį kraštų lygį, padidinant pro 
dukciją ir pagreitinant indus

Ar Sovietai pralenks 
JAV 1970?

Kruščevas skelbia: Sovietai 
savo ūKimu pajėgumu iki 1970 
inetų prisivys ir pralenks Ame 
riką!

Kennedy atsakė vienoje 
spaudos konferencijo 
je: «Mūsų šaltiniai rodo kad 
Sovietai šiame šimtmetyje 
Amerikos nepasivys. Tačiau 
prezidentas kvietė Kruščevą 
palenktyniauti šioje ūkinės ga 
mybos srityje, kuri yra tikrai 
taikinga.

Darbo žmonės uz tvir
ta politika Berlyno 

krizės reikalu
JAV-bių unijų sindikatų vy

riausia vadovybė kreipėsi į 
Kongresą, kad suteiktų p ezi- 
dentui pilnus įgaliojimus mo
bilizuoti krašto išteklius ko
vai su sovietine agresija. Pa
sisakė už karinių jėgų susti
prinimą. už atominių bandy
mų atgaivinimą, už mašinų ir 
maisto tiekimo sustabdymą 
komunistiniams kraštams.

Ji pasmerkė senatoriaus 
Mansfieldo siūlymą derėtis 
dėl «laisvojo Berlyno» Ragi
no prezidentą paskuti specia 
lią komisiją, kurioje būtų ir 
darbo žmonių atstovai;

Mirties Bausmė Neišvengiama 
Komunistiniame Režime

Komunizmas negali išsilai
kyti nenaikindamas savo au
kų teroru, badu, sušaudymais 
ir žudynėmis. Mirties bausmė 
taikoma taip pat išeikvoto
jams ir dokumentų klastoto
jams. Komunizmas negali gy
venti be prievartos, be mir
ties bausmės.

Roman Rudenko, generali 
nis Sovietų Rusijos prokuro

trializacijos procesą. Projek
tas pabrėžia reikalą žemės ū- 
kio produkčiją pakelti, page 
rinti transporto ir susisieki
mo priemones, panaikinti anai 
fabetizmą, aprūpinti kaimo ir 
miesto gyventojus butais, me 
dicinos pagalba ir t.t.

Šitai ekonominei programai 
įvykdinti —- Pietų Amerikos 
gyventojų gerbūviui pakelti 
bus panaudojama dvidešimts 
bilijonų dolerių

Patvirtintas neaaprastas 
JAV gynybos biudžetas.

Amerikos senatas vienbal
siai patvirtino nepaprastą tai 
kos laiko gynybos sąmatą >961 
• 62 metams 44 843 292.000 do
lerių sumoje. Senatas pridėjo 
vieną bilijoną daugiau, negu 
Vyriausybė buvo prašiusi. Si
tas bilijoninis priedas bus pa 
naudotas gav inti garso grei
ti pralenkiantiems bombone
šiams.

Dėl Berlyno krizės Angli
jos ir Vokietijos karinės pa
jėgos yra taip pat žymiai sti 
prinamos.

— Castro finansuoja suki i- 
mą Guatnaioj Prezioentas 
Miguel Idigoras savo kalboje 
į tautą per radiją ir televizi 
ją viešai patvirtino žinias a- 
pie Fidel Castro ruoštąjį su 
kilimą Gua emalos valdžios 
jis buvo susektas 13 d liepos, 

Prezidentas savo Kalboje 
be to nurodė, kad konspirato 
riai buvo aprūpinti sprogsta 
ma medžiaga ir apginkluoti 
bombomis Castro auksas nu 
perka tiek Guatemalos kai
riuosius tiek kraštutinius de 
šiniuosius.

— Nuteistas Šnipas. JaV- 
bių Federalinis teisėjas Wil. 
liam B. Herlands nuteisė iki 

ras, kalba apie socialisti
nės nuosavybės išeikvojimus 
ir pripažįsta, kad panašiems 
nusikaltimams sėkmingai ga
li užkirsti kelią tik mirties 
bausmė. Todėl ir buvo išleis
tas specialus įstatymas, išple 
čiąs mirties bausmę tokiems 
išeikvojimams ir vagystėms

Komunistiniai kraštai dabar 
susiduria su išsimaitinimo sun 

gyvos galvos kalėjimo už šni 
pinėjimą Sovietų naudai Ro
bert Soblen.

— Prokuroras Hausner rei 
kalauja mirties bausmės Eich 
mannui nužudžiusiam milijo
nus žydų vėl prasidėjusiuose 
Jeruzalės Tribunolo posė- 
džiuose.

— Darbo laikui tvarkyti de 
kretas. Rugpjūčio 8 d. valsty 
bės prezidentas BraziTjoje pa 
sirašė dekare ą, kuris nusta
to darbo valandas federalinė 
se. autonominėse ir antarktį 
nėse įstaigose sekančią tvar 
ką:

nuo 11 vai. iki 17 vai. 30 
min , o šeštadb niais nuo 9 
vai. iki 12 valandos. Tai suda 
ro 35 su puse savaitines dar 
bo valandas Gydytojai įstai 
gose išdirbs 33 savaitines dar 
bo valandas. Tokiu būdu su 
taupoma laiko ir susiekimo 
važinėjimo išlaidos, nes nau 
jame dekrete išleidžiama pie 
tų pertrauka.

Antrasis Sovietu Astronsu- 
tas Majoras German Titov

Majoras Titov toli pralenkė 
savo kolegą Gagari skridi 
mu apie žemę. Jis padarė a- 
pie žemę 17 apskridimų išbū 
damas ore 25 vai 18 minučių.

kūmais. Visur trūksta maisto 
produktų ir rūbų Todėl labai 
dažnus maisto vogimai ir so
cialistinės nuosavybės išeik 
voj.mai. Išeikvojimu laikoma 
ir netinkamą maisto produktų 
panaudojimą, pavz., jei kai
mieti , valydamas sovcliozo ar 
kolchozo javus laukuose, pa
sisavintų šį tą savo skurdžiai 
būčiai pagerinti, tai nebūtų 
vagis, bet išeikvotojas Pana
šiai, jei siuvėja iš rūbų dirb
tuvės pasiimtų medžiagos 
skiautę, butų laikoma ne va- 
gilka, bet išeikvotoja. L’ž pa
našius «nusikaltimus» pagal 
aną dabartinį įstatymą gręsia 
sušaudymas Ko m u n i s t i - 
nis režimas negali 
išsilaikyti be tero
ro ir sušaudymų.

Rusiškasis komunizmas pa
siekė valdžią per lavonus ir 
kraujo upelius Taip elgėsi ir 
kinų komunistai. Panašūs da
lykai vyksta ir Kūboje. Per 
pustrečių metų Kūbos komu
nistinis režimas jau suspėjo 
•likviduoti», sunaikinti apie 
700 jam nepratarančių savo pi 
iiečių. Komunistai negali išsi 
versti be mirties bausmės — 
jie turi terorizuoti, žudyti, 
kad galėtų išsilaikyti val
džioje.

Jo Didžiausia Nelaimė
Šio sekmadienio Evanpeli 

joje skaitomas Kristaus paly 
ginimas apie GAILESTINGĄJĮ 
SAMARIETĮ verčia kiekvieną 
kaž kaip susimąstyti.

Kaip anais laikais buvo api 
plėštų ir pakelėje paliktų su 
žeistų keleivių, taip ir mūsų 
laikais yra. Įvairiausiais bū 
dais apiplėšiamas, nuskriau- 
džiamas ir išnaudojamas žmo 
gus. sužeidžiamas jo kūnas 
ar sužalojama dvasia — ir pa 
liekamas savo skaudžiam Ii 
kimui

Jei tik pasižvalgysiu aplink 
po savo šeimą, kaimynus, gi 
mines, pažįstamus, darbovie 
tę ar gatvę — tikriausiai ne 
vieną tokį išvysiu. Taijisken 
čia tyliai, tai dejuoja;» tai kar 
čiais žodžiais skundžiasi, sa 
vo kūno ar dvasios žaizdas 
rodo.

Praeina pro jį tie. kurie, ro 
dos, iš pašaukimo turėtų juo 
rūpintis — tėvas, brolis, se 
šuo, kunigas, mokytojas, darb 
davys, šefas, gydytojas, prie 
telhis, draugė Ir aš — ar 
taip pat praeisiu? Praeisiu sa 
vo sąžinę nuramindamas, kad 
yra kas iš pareigos turėtų 
juo p sirūpinti, kad tam yra 
labdaringos privačios ir vai 
džios įstaigos kad darbiniu 
kams yra jų sindikatai paga 
liau net jų pačių išsirinktas 
parhmentas...

Bet iš tikrųjų -- ar aš ne 
su tam pašalpos, pagalbos, už 
tarymo, suraminimo ar pata 
rimo reikalingam žmogui, la 
blausiai šiuo metu galįs padė 
ti artimas? Tas, kurio akį pa

Su savo lėktuvu raketa «Vos 
tok H» astronautas nusilei o 
prie Saratovo gyvas ir svei
kas. Jo sveikatą dabar vis ti 
krina gydytojai, ir ruošiamasi 
jo iškilmingam priėmimui 
Maskvoje, kuris įvyko, daly
vaujant pačiam Kruščevui su 
savo ministrais ir gausiai žmo 
nių miniai.

Pagal rusų spaudos praneši 
mus raketos «Vostok II» vidų 
tinis greitis per valandą buvo 
.28.500 kilometrų. Orbitoje apie 
žemę pasiekė jis ligi 258 km 
ir nusileisdavo iki 158 kilome 
trų. Astronautas Titov apskri 
dimą apie žemę padarydavo 
pe1- 87 minutes. Lėktuvas-ra- 
keta «Vostok II» sveria 4.735 
kg

Skridimo tikslas buvo iš
tirti:

1 kokios įtakos daro orga 
nizmui ilgesnis išbuvimas to
li nuo žemės?

2 kaip veikia žmogų žemės 
jėgos traukos netekimas? 

siekė ir širdį palietė jo skaus 
mas ar bėda?!

Jei aš pats būčiau toje 
bėdoje — ar nenorėčiau kad 
kas nuoširdžiai nieko nelauk 
damas man padėtų? Ar aš ne 
sudėčiau vįsų pastangų iš jos 
išsigelbėti? O juk artimą £aš 
turiu mylėti, kaip "pats save!

Jei pamatyčiau Kristų, taip 
sužeistą, nuskriaustą, liūdną, 
praeičiau taip pat pro šalį?! 
O juk Kristus Paskutinio Teis 
mo dienoje kalbės; «Ko nepa 
darėte vienam iš šių mažiau 
šių, m*n nepadarėte/ Šalin 
Duo manę-, prakeiktieji, į am 
žiną ugnį!»

Kartą teko plačiau išsikal
bėti su vienu žmogumi. Ge
ras, malonus žmogus, pr kti 
kuojąs katalikas. Tai atsime 
nu ir dabar jo vienus žodžius:

— Per gyvenimą teko man 
daug ką pergyventi, daug bai 
mės patirti Tačiau mano di
džiausia baimė buvo r tebė
ra — ar būsiu kaip reikiant 
išpildęs didįjį įsakymą, Mylė 
si savo artimą, kaip save!

Tada keista man atrodė to 
žmogaus uidž oji baimė Bet 
dabar tai vis labiau suvokiu. 
Ar ne dėl artimo meilės sto
kos dab..r tiek nelaimingų 
žmonių, tiek sunkumų ir tra 
gėdiju šeimose, tiek neapy 
kautos ir keršio tarp darbi 
ninku ir darbdavių bei tautų, 
taip nesuvaldomai kyla komu 
nizmo potvynio banga. Prag3 
ras pripildomas ir tiek- žmo 
nių nebepripažįsta tikinčiųjų, 
kad jie Kristaus mokiniai..

P. D.

TAS PATS MIESTAS, BET 
MILŽINIŠKI SKIRTUMAI

BERLYNAS — Vakarų Ber 
lyno krautuvės lūžta nuo pre 
kių. Daug prekių čia net yra 
pigesnės, negu Vakarų Vokie 
tijoje. Bet koks skirtumas, pa 
lyginus su sovietinio sekto
riaus Berlynu! Štai vienos di 
dėlės krautuvės rytuose vaiz 
das; kalnai stiklų su raudo 
nais kopūstais. Sūris beveik 
be riebalų. Jokio kondensuo 
to pieno, sviestas ir pienas 
tik pagal registracijos knyge 
lę, bet ir tų gaminių trūksta, 
saldainiai apibarstyti’ rudais 
miltais, šokoladas neskanus ir 
brangesnis kaip vakaruose; di 
dėlė pasiūla keksų bet visi per 
džiūvę. Konservų prekių stik 
lai su surūdijusiaisdangteliais. 
Vietinės cigaretės perdžiūvu
sios Kavos pupelių svaras kai 
nuoja dar 40 DM (Ost).

3. išbandyti įvairius nusilei 
dimo į žemę būdus.
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2 pusi.   .

Demokratija ar Komunizmas?
P. SALANTAS

(tęsinys)

Svarstydami apie sąmonių 
gą demokratijos ar komuniz
mo pasirinkimą ligi šiol prie 
jome prie keletos pagrindinių 
išvadų. Pirmoji — tikras, pil
nutinis komunizmas, nors ir 
turi labai žavius turto bendru 
mo ir broliškumo siekius, pla 
čiose masėse nėra galimas 
įgyvendinti. Dar mažiau jį įgy 
vendino ir įgyvendinti gali 
bedieviškas sovietinis komu
nizmas, kuris sukūrė tik ne
pasipriešinamą vai tybinį ka
pitalizmą ir naują vergiją.

O DEMOKRATIJA ĮGYVEN
DINS?!

Antroji išvada — demokra
tija turi beveik tuos pačius 
didelius siekius kuriuos įvyk 
dyti ūkinėje srityje pasiėmęs 
ekonominis liberalizmas arba 
kapitalizmas irgi didžia dali
mi neįgyvendino. Tačiau de
mokratija pasiekė labai daug, 
ir jose gyvenimas nėra toks 
žiaurus, nežmoniškas ar dik
tatūros prievartaujamas.

Trečioji — kapitalizmas de 
mokratijai nėra esmingas da 
lykas ir kai kuriose srityse 
net priešingas jos dvasiai. To 
dėl kapitalizmas yra arba vi
sai atmestinas arba reikalin- 
gas pagrindinių reformų. Prak 
tiškai viena ir antra reiškia 
tą patį — reikia sukurti nau
ją ūkiškai socialinę santvar
ką. įgyvendinant socialinę de 
mokratiją.

Ir ketvirtoji pagrindinė iš
vada — tai naujoji socialinė 
santvarka pilnutinėje demo
kratijoje yra galima 
įgyvendinti.

— Eet ar demokratija iš ti
krųjų ją įgyvendins? Ir įgy. 
vendins ją visoje nilaumoje? 
Ar nebus tai tik gražūs demo 
kratų pažadai vėl suvedžioti 
darbo žmonėms ir kapitalis
tams palaikyti? Tik lakios i

dealistų svajos, nežinančių ka 
pitalistų pajėgumo, ^savanau
diškumo ir aklo užsispyrimo?! 
Atrodo, kad tik jėga ir revo
liucija darbininkai gali nuš
luoti tą senąją kapitalistinę 
santvarką!

— Be abejo, įgyvendinti tuoj 
naują ūkiškai socialinę san
tvarką yra nelengva... Kapi
talistai aklai priešinasi ir už
sispyrusiai priešinsis iki ga
lui. Daugelis abejoja net nuo
saikių kapitalistų gera valia 
ir skundžiasi demokratų ne
ryžtingumu ir planų bei vi - 
ningos vadovybės trūkumu. 
Ki i mano jog darbininkų tam 
sumas, savanaudiškumas, tin
gumas ir nepribrendimas da 
ro neįmanomą ūkinių bei pro
fesinių savivaldybių, jų daly 
vavimą įmonių vadovybėje 
bei pelne įgyvendinimą.

Dar kiti abejoja, ar nesu
žlugs visai krašto ekonomija, 
jei bus įgyvendintos anos re
formos ar atsiras tokių pajė
gių, atsidavusių vadovų nau 
josios santvarkos visuotiniam 
pravedimui? Ar demokratams 
vos judant, lūkuriuojant, ko
munizmo banga neužlies ir Ii 
kusius demokratinius kraštus?

SUNKENYBĖS NUGALIMOS

— Tačiau visos šitos sunkė 
nybės nėra nenugalimos, kaip 
gyvenimo praktika rodo! Ar 
kapitalistai nori ar nenori, de 
mokratinės valdž’os įveda dar 
bininkams pagerinimus ir net 
struktūros pakeitimus Tik pri 
siminkime žemiausių mokėti 
nų algų nustatymus, šeimos 
priedus, ligonių bedarbės se
natvės kasoms mokamas kvo 
tas, arba darbininkų, tarnau
tojų tiesioginį ar netiesioginį 
dalyvavimą įmonių pelne.

Net tokioje kapitalistinėje 
šalyje kaip Anglija, buvo įvyk 
dyta tikra, nors taiki sociali
nė revoliucija: bedrajam' gė 
riui reikalaujant visi apdraus-

MŪSŲ LIETUVA

Halina Didžiulytė Mošinskienė

Mes susitikome plačiame pamaryje,
Kur skubėjo balkšvos smiltelės.
Mūs pėdas glostė žuvytės vandenyje, 
Ir klausėmės ką šlama smilgelės.

Vi š mūsų buvo dangaus mėlynė.
Saulės kaitra ir balzgana mėnesiena.
Mudu liūliavo banguojanti sutartinė, 
Ir gąsaino topazo vandens siena

Bet mes buvome laimingi, plačioje pakrantėje
Tokie vieni du — pasimetę. —
Rinkome kr aukleles prau.-tas bangelėje, 
O akys vien žydriąją laimę matė.

Ji Gavo Fulbright Stipendija Testi Studijas 
Brazilijoje

Nijolė Livija Semėnaitė ga
vo Fulbright stipendiją studi
juoti ekonominius mokslus 
Brazilijoj São Paulo mieste, 
vieniems metams Ji buvo re 
koraenduota Illinois Committe 
on State Fulbright r cholar- 
ships. Jai bus apmokėta kelio 

ti nuo ligų ir pusė viso 
šalies turto y r a s o- 
cializuota — priklauso 
valstybei ar provincijų bei 
miestų savivaldybėms ar au- 
tarchijoms, socialinio draudi
mo bei taupymo kasoms. Pa
našiai yra ir kitose pažangio
se demokratinėse valstybėse

Tik tas naujos san’.varkos 
kūrimas Vakarų kraštuose ei 
na iš lėto ne kartą vingiais, 
vienoms grupėms užsnūstant, 
kitoms priešinau is. komunis 
tams visaip kliudant Bet ei
na. nugalint įvairiausias sun
kenybes Prie modernių prie 
monių galima plačiųjų masių 
švietimą gana lengvai pakel
ti. Finansinės ir techninės pa 
galbos dabar visai nesunku 
gauti iš kitų tautų ar tarpiau 
tinių įstaigų.

(bus daugiau) 

nė pragyvenimas mokestis 
universitete, knygos ir 11.

Liepos 3 d ji išskrido į Wa 
shingtooą D. C , kur turės iš 
eiti kelių dienų orientavimosi 
užsienyje kursą Institute of 
International Education Ji pra 
leis 27 di nas Rio de Janeiro 
pasiruošimui studijoms taip 
pranešė Office of Eucational 
Exchange Department of Sta 
te Ro.ary kolegijos persona 
lei River Forest ill . kur Ni 
jolė L Semėnaitė pereitą šeš 
tadienį, birželio 3 d; gavo ba 
kaląureato laipsnį.

Minimoje kolegijoje ji pa
grindu ėmė ispanų kalbą, o 
šalutine šaka — ekonomiją ir 
anglų kalbą Laisvai kalba ir 
portugališkai

Jau Kelly gimnaziją Nijolė 
baigė iš llu mokinių pirmąja 
ir buvo National Honor Socie 
ty narė Jos parašytas veika 
las buvo pastatytas scenoje.

Kolegijoje ji per visus ketu 
ris metus buvo garbės sąra
šuose, Deans List. Buvo pir
mininke Sigma Delta Pi (Na 
tional Spanish Honor Socie
ty) ir sekretore Theotokcion 
(kolegijos garbės Honor So

1961 m. rugpiučio 12 d

ciety). Taip pat buvo išrinkta 
į Torch garbės draugiją

Ji rašė į kolegijos laikraštį 
«Rosarian» ir kolegijos žurna 
lą «Eagle», Šiame žurnale bu 
vo atspausdinta jos novelė a- 
pie lietuvių tremtinių šeimą, 
besikuriančią JAV se su vi 
sais lietuviškais vardais ir pa 
vardėmis. Taip gi, parašė 
straipsnį apie Braziliją «lhe 
Percolating Coffee Pat*.

Per kolegijos dienas ir Tarp 
tautines dienas, Nijolė suor
ganizuodavo šokėjų grupę, ku 
rios pašokdavo lietuvių tauti 
nius šokius, pati juose daly
vaudavo. Kartą, net 7 ameri
kietės ir tik ji viena lietuvai 
tė pašoko kepurinę. Jas pa
mokė tuo metu Brazdytė (da 
bar Žemaitienė), specialiai at 
vykusi iš Chicagos

N. Semėnaitė gavo ir pora 
kitų stipendijų studijoms ma
gistro laipsniui gauti, nuo ku 
rių ji atsisakė

Jai buvo duota Defence E- 
ducation Act stipendija tęsti 
studijas Indiana universitete.

Amerikiečių laikraščiai pla 
čia! paminėjo šį įvykį, apra
šydami ir įdėdami otografiją 
ir pabrėždami, kad Nijolė Se
mėnaitė atvyko 194x m. į i hi 
cagą iš Lietuvos, savo gimi
mo vietos.

Chicago Tribune sekmadie 
niniame num. pažymi, kad Ni 
jolė Livija Semėn itė yra Sta 
sės ir Alfonso Semėnų duktė, 
turinčio savo elektronikos į- 
monę «Daina» Bridgeporte, o 
gyvenantieji Brighton Parke

PASAULIO LAIKRAŠČIAI

Pasaulyje yra 7092 dienraš
čiai JAV-se kasdien yra par
duodama 58 000 000 egzemplio 
riai Jose yra 156 OCO laikrašti 
ninku Tik 44 kraštuose yra pil 
na spaudos laisvė 15 kitų yra 
kontroliuojama komunistų o 
81 krašte taipogi turi didesnę 
ar mažesnę cenzūrą.

JAV se yra apie 3.5( 0 savai
tinių. mėnesinių ir metų ketvir 
čių žurnalų Iš jų 50 didžiausių 
turi tiražą daugiau kaip 100 
mil. egzempliorių per mene Į.

illi
Nužudymas dar ir dabar 

Brazilijoje nėra rimtai bau
džiamas. Žmogžudys gauna 
kokius 8 iki 12 metų kalėji
mo, o jeigu turi pinigų, jis 
gauna «sušvelnintą» bausmę 
ar išsiperka visai.

Viena iš priežasčių kad taip 
daug europiečių atvyko į Pie
tų Ameriką, buvo imigracijos 
kvotos uždarymas į JAV-bes 
1928-30 metais.

Lietuviai mums papasakojo 
daug istorijų apie įvairias Bra 
zilijos gyvates, ypatingai apie 
smauglius, kurie mirtinai su
raito žmones ir gyvulius. Bra
zilijoje gausu didelių gyva
čių nes ten yra dideli miškų 
ir kitokį nepaliesti plotai, ku
riuose, tame šiltame tropikų 
klimate, pilna laukinių gyvū
nų; ten jų «rojus». Aš neturė
jau progos po tas dykynes 
pakeliauti, bet jeigu tokia pro

• W. Jurgelas
(M
ga man net pasitaikytų — aš 
nepriimčiau tokio pasiūlymo.

Dabar aš norėčiau paminė 
ti keliais žodžiais lietuvių žmo 
nių būdą, jų asmenybę ir cha 
rakterį, tuose trijuose Pietų 
Amerikos kraštuose.

Argentinoje aš sutikau pa
čius šilčiausius tautiečius, la 
bai draugiškus jaukiai arti- 
mus, ar sugebančius nagrinė 
ti visokius klausimus. Jeigu 
svečias domisi jų reikalais, 
jie atsilygina tuo pačiu, tuoj 
kviečia jus į savo namus ir 
skaniai pavaišina. Jeigu jūs 
priimtumėte visus išgėrimus, 
kuriuos jums pasiūlo, jūs bū
tumėte «po vandeniu» ištisą 
savaitę, jeigu jūsų sveikata 
tai atlaikytų. Išvykstant jus 
išlydi gausus būrys, linkėda 
mas jums laimingos kelionės.

Mes niekuomet nepamirši 
me, kaip buvome išlydėti iš 

Buenos Aires j Montevideo, 
išplaukiant laivu. Ant krauti 
nės susirinko apie 35 žmonės 
išlydėti ir atsisveikinti. Laivui 
pradėjus plaukti jie vis susi 
spietė krūvon, ir pradėjo dai 
nuoti «Ilgiausių Metų», kas 
reiškė kartu atsisveikinimą ir 
geriausios laimės linkėjimus. 
Tai mus taip sujaudino, kad 
nepaisant visų pastangų susi 
valdyti, mūsų akyse pasirodė 
ašaros. Jie stovėjo dainuoda 
mi tol. kol jau nebebuvo dau 
giau girdėti — toks d:delis Ar 
gentines lietuvių nuoširdumas. 
Aš tiesiog nerandu žodžių iš 
reikšti mūsų nuoširdų ačiū 
Lietuvių Centrui, kuris suruo 
šė du priėmimus mums pa 
gerbti.

Urugvajuje mes sutikome 
daug labai draugiškų žmonių, 
bet taip pat pastel ėjome daug 
baimės ir nepasitikėjimo. Jų 
tarpe stinga vienybės, o jos 
vietoje baisūs užsispyrimas 
pažiūrose, kurias išpažįsta at 
skiros grupės; nesuprantama 

demokratija ir broliška mei
lė. kaip tai yra praktikuoja 
ma J.A.V.-se Mes radome sti 
priai sukoncentruotą korouniz 
mą — stipresnį negu betku 
riame mano aplankytame kraš 
te. Dėl jų visai skirtingos gal 
vosenos, sunku šita lietuvių 
grupe besuprasti. Lankytojui 
geriau daugiau klausyti, negu 
pačiam kalbėti.

Pažinti asmens savybes ir 
jų priežastis per porą savai 
čių yra neįmanoma. Gražiai 
atrodantys dantys, gali būti 
viduje skylėti Žmogus labai 
gražiai kalbantis, gali būti klai 
dinantis, suktas ir apgauliu 
gas Pasiturintis asmuo nevi 
sada turi vertingas savybes. 
Dažnai pirmosios arba anKSty 
vesnės pastabas apie žmones 
būna nevisai teisingos.

Grįžtant prie įspūdžių. Fati 
mos lietuvių bažnyčia Cerro, 
Mootevidejuje, pasiliko mano 
atmintyje, kaipo pati gražiau 
šia iš trijų Pietų Amerikos lie 
tuvių bažnyčių, kurias aš sa

vo kelionėje mačiau. Tos pa 
rapijos kunigai yra labai ma 
lonūs, ypač kun Giedrys Jis 
turi daug energijos, ir kada 
t’k būdamas laisvas mums ap 
rodė viską ir supažino su vie 
tos lietuviais, Taip pat liko 
mano atmintyje kun Sukac 
kas, kaip didelis poetas — jo 
eilėraščiai mane labai pra 
džiugino ir palinksmino

Grigų šeimoje mes jautėmės 
kaip namie. Jų namai tai ti 
kras poilsis, iš kurių matosi 
visa Montevideo įlanka. Mes 
žiūrėdavom į žmones besi
maudančius po pietų ir vaka 
rais o taip pat ir į laivus iš 
plaukiančius su visais žibu 
riais, ir sirenų garsais.

Cerro, Montevidejuje, yra 
stiprios anti katalikiškos sro
vės. JAV se gyvena žmonės 
įvairių konfesijų. Niekas nesi 
rūpina tuo kokioje bažnyčio
je kas meldžiasi. Mes niekad 
nevedamo ginčų dėl tikybinių 
skirtu r» u gerbdami vieni ki
tų tikėjimo laisvę.
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OBELIŲ MIESTELIS IR JO 
GRAŽIOS APYLINKĖS

Obelių miestelis, šaur ryti
nėje Lietuvoje netoli Latvi 
jos sienos, atsižymi savo ne 
paprastai gražiomis apylinkė 
mis. Šalimais to paties vardo 
melsvas ežeras, aplinkui kal
neliai apaugę medžiais Prie 
pat miestelio yra platoka aukš 
tuma, kurioje kadaise stovė 
jo pilis, o vėliau tapo pasta
tyti puikūs rūmui.

Obeliai yra labai sena vie
tovė, minima jau 13 tam šimt 
motyje kaipo svarbus apsau
gos ir susisiekimo punktas. 
Juos valdė Giedraičiai, vėliau 
Tiškevičiai ir Pietkevič'ai. 0- 
belių dvaras buvo garsus vi
soje šiaurinėje Lietuvoje,

Prieš antrą pasaulinį karą 
atlikti kasinėjimai Obelių pi 
liakalnyje suteikė namažai se 
novinių liekanų; apdegusių 
kardų, vilyčių, šarvų ir pa
kinktų arkliams, užsilikusių 
iš 12 to šimtmečio.

Prie Junkonių kaimo, esan
čio apie ketvertą mylių (ame 
rikoniškų) nuo Obelių, yra ki
tas piliakalnis, kurio viršūnė 
įdubusi Žmonės pasakodavo, 
jog tame kalne esą nugrimz
dę pilies rūmai.

Sandara

VENGRAS APIE LIETUVIUS
KALINIUS VORKUTOJE

Stamfordo lietuviai JAV-se 
prisimindami birželio tragiš
kuosius įvykius buvo suren
gė gražų minėjimą. Į jį pakvie 
tė ir kitataučius.

Salės prieangyje gražia 
tvarka buvo išdėstyta infor
macinė literatūra, iš Lietuvos 
gauti rankdarbiai Sibiro mal 
daknygės įvairios laidos. Sibi 
re padarytas iš virvutės rą
žančius. .

Paklausimų metu įvyko 
staigmena, kai jaunas vyriš 
kis pakilo ir, rankoje laikyda 
mas BALFO 1960 metais iš
leistą Vorkutos kalinių atviru 
tę, pareiškė, jog jis vi
sus tuos kunigus pa 
žįsta, nes kartu su jais 
buvo Vorkutoje, ir ten, prižiū 

rėdamas pirtį, nuolat susitiki 
nėjo su didžiausia Vorkutos 
kalinių grupę, kurių jo lai
kais buvę per 15 OuO

Jis pats patekęs į Vorkutą 
iš Vengrijos. Tik po Stalino 
mirties grįžo į Vengriją ir čia 
tuoj pat buvo uždarytas į ka 
Įėjimą, iš kurio ištrūko suki 
limo metu ir po to pabėgo iš 
Vengrijos, o dabar gyvena 
Stamforde. Šio Sibiro kalinio 
žodis paliko visiems labai gi 
lų įspūdį.

- SIBIRO MALDAKNYGĖ 
OLANDIŠKAI. Šiomis dieno
mis pasirašyta sutartis su O- 
landijos katalikų spaudos, fil
mų ir televizijos sąjungos pir 
mininku baronu Speyart von 
Woerden išleisti Sibiro malda 
knygę olandiškai. Olandijos 
kardinol s Bernard Al rink pa 
rašė įžanginį žodį.

Užtikrina, kad Olandijos ka 
talikų radijas ir televizija šį 
faktą pasistengs plačiai išre
klamuoti Katalikiškoji spauda 
Olandijoje šią knygelę labai 
plačiai jau aprašė ir dėjo daug 
nuotraukų.

Olandiškas leidimas turėtų 
būti paruoštas spalių mėnesį, 
kaip kenčiančios Bažnyčios 
autentiškas dokumentas, liūdi 
jimas. To leidinio didelė da
lis bus persiųsta j olandų va
dovaujamų misijų kraštus.

Š os knygelės išleidimo pro 
ga olandai labai prašo dau
giau medžiagos apie Lietuvą 
ir jos kankinius ir 
tremtinius.

VOKIETIJOS CIESORIAUS 
PASIUNTINIO VIZITAS TRA

KUOSE 1517 METAIS

Pasirodo, jog Trakai dar ir 
pradžioje 16-to šimtmečio bu 
vo kaip ir antr>ji Lietuvos 
sostinė kurioje įvykdavo svar 
bių diplomatinių pasitarimų ir 
kurią aplankydavo atstovai iš 
užsienio.

Vienas tokių svečių. Vokie
tijos cieso iaus Maksimi lano 
pasiuntinys Liudvikas Heberš 
teinąs yra palikęs užrašų a- 
pie savo vizitą Trakuose 15 7 
metais. Jis buvo atvykęs pa
simatyti su karalium Zigman

MtBŲ LIETUVA

Gabriele Mistral

VYRUI
Mano vyre, neglausk stipriai dabar manęs! Iškėlei 

iš mano gelmių buitį kaip vandens leliją. Palik mane 
kaip vandenį, ramybėje!

Mylėk mane dabar truputį daugiau! Aš, tokia ma
žytė, sudvigubinsiu tave tavo kelyje; aš, tokia varg
šė, tau duosi kitas akis, kitas lūpas, kuriomis val
dysi pasaulį; aš. tokia žemiška, kuriu meilės eleksy 
rą; kad šitas gyvasties vynas išsiveržtų išmanęs.

Atleisk man! Esu tingi vaikščioti, tingi aptarnauti 
tavąją taurę; bet tu mane taip užpildei ir suteikei 
man tą paslaptingumą, kuriuo judu daiktuose.

Kaip niekada būk man švelnus, nejudink žingei
džiai mano kraujo; nesudrumsk mano maisto!

Dabar aš esu vien šydas: visas mano kūnas yra 
rezginys, kurio dugne guli miegąs kūdikis.

Iš ispanų kalbos vertė E. Pasalantė

tu I. gyvenusiu tuomet Tra
ku se.

Kadangi tai buvo žiemos me 
tu. tai karalius pasiuntė puoš 
nias roges su keturiais ar 
kliais atgabenti jį iš Trakų 
miesto į pilį. Jį nustebinę 
aukštos, storos pilies sienos, 
o viduje įvairiose salėse tur 
tiiiyi. puošnūs įrengimai. Jam 
tekę aplankyti ir kitą pilį, 
kieK seniau pastatytą.

Karalius surengęs jam puo 
tą, kurioje dalyvavo apie 40 
asmenų Valgiai buvo at eša 
mi dide'ėse lėkštėse o prieš 
jais ėjo trimitininkai Pietau
dami praleidę porą valandų. 
Pasikalbėjimuose, karalius va 
dino ciesorių Maksimiljaną sa 
vo broliu ir atydžiai klausinė 
jo apie tai, kas vyksta vokie
čių žemėje.

Tas atstovas neužmiršo pa 
brėžti jog lie uviai buvę nuo
širdūs taip jog geriau negalė 
jo būti Išlydint apdovanojo jį 
įvairiom brangenybėn ir net 
sabalio kailiniais.

Sandara

ATSTATYTAS PRESTIŽAS

Dantimis krapštukai visada 
būdavo paduodami prie Victo 
rinių ir Edwardiniu pietų sta
lo. Bet laikui bėgant ši proce 
dura liko nebemadinga ir vul 
gari. Bet dabar Chicagos Dan 
tistų s ga stengiasi krapštu
kų garbę apginti laikraščiuo
se įrodinėjama jų naudingu
mą nes juos vartojant suma- 
žėsiąs reikalas dažniau lanky 
ti dantistus .. Ne jų esanti pa
skirtis vartoti juos prie Hors- 
D’Ouvre ar graibyti olyvas 
per cocktail pobūvius, bet 
krapštyti dantis. Teisybė.

«Draugas*

RULETĖ

Senovės graikų rašytojas 
Sofoklis aprašo kad laike Tro 
jos apgulimo, vienas karys 
vardu Palamedes sugalvojęs 
ruletės žaidimą kad kariai ne 
nuobodžiautų ir turėtų kuo už 
siimti Šiandien ši žaidimas y- 
ra plačiai paplitęs po visą pa-
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POŽEMINIS RADIJO RYŠYS

Radijo bangios blogai sklin
da po žeme. Iki šiol požemi
nis radijo ryšys buvo gana ri 
botai taikomas praktikoje. Ta 
čiau atominių bombų ir rake
tų amžiuje, kada įprastiniam 
radijo ryšiui gręsia įvairiausi 
dirbtiniai ir gamtiniai trukdy
mai, vis labiau pradedama do
mėtis požeminių radijo ryšių 
galimumais. Deja, iki šiol sun 
ku sukurti antenas, kurios įga 
lintų perdavinėti ir priiminėti 
pranešimus radijo bangomis, 
sklindančiomis po žeme. Tik 
palygininti neseniai vienos a- 
merikiečių firmos darbuotojų 
pradėjo bandyti specialią apa
ratūrą radijo signalams po že 
me 300 m. gylyje perduoti. 
Kaip parodė bandymai, radijo 
signalus pavyko priimti maž 
daug už 7 km. Siųstuvo galiu 
gumas buvo 200 vatų, o daž
numas 150 kilohercų.

MORENX. VANDENYNO
DUGNE

Argentinos mokslininkų oke 
anografų grupė, remdamasi 
vandenyno dugno žemės pa 
vyzdžių tyrimu, nustatė, kad 
Pietų Amerikos Andų grandį 
nė tęsiasi iki Antarktikos ir 
su ja sudaro vieną vienetą. 
Po vandeniu aptikti tarpekliai 
kurių dugne rasta ledynų pe 
riodo morenos.

PLIENO L EJYKLA PRIE 
KAUNO

St toma Petrašiūnuose prie 
Kauno plieno liejykla būsi n 
ti stambiausia visuose Pabal 
tijo kraštuose, tvirtina Vii 
niaus radijas. Per metus lie 
jykla duosianti 40.000 tonų lie 
jinių vėliau dar daugiau. Kai 
kurie įmonės skyriai turės 
konvejerius Bus ir elektrinių 
lydinių skyrius Formavimų 
skyr uose bus liejamos dalys 
turbinoms, žemės ūkio maši 
noms ir pan. E.

šaulį ir ne vieną be karo nuva 
ręs į anapus.

«Draugas*

Šioje kelionėje mes pirmą 
kartą aplankėme Braziliją. 
Lietuvių kolonija Brazilijoje 
gana gausi, bet atrodo, kad 
ne viekas ten gerai. Yra likę 
daug nusivylimo iš senesnių 
laikų, ir as gavau įspūdį, kad 
ano meto vadovai tada atliko 
prastą darbą Jie vadovavimą 
panaudojo savo naudai — ku 
ri išliko iki šiol — ir jie ne 
turi jokio draugiškumo lanky 
tojams.

Draugiškumą mums parodė, 
daugumoje, pokariniai atei
viai. Jie mus kviesdavosi į na 
mus ir labai gražiai priimda 
vo. Aš likau nustebintas (šios 
grupės), radęs juos gyvenan 
čius jaukiuose namuose, po 
palyginamai trump > įsikūri
mo. Tai labai išauklėta gru 
pė, kalbant; svetimas kalbas, 
ir užėmusi svarbias pozicijas. 
Jų tarpe esama rašytojų, eko 
nomistų, pramonininkų, staty 

bos medžiagų prekybininkų, 
filmuotojų ir oro linijų atsto
vų São Paulyje. Iš senesnių
jų lietuvių tik keturios šei
mos Rio de Janeire mus pa. 
sikvietė į savo namus.

Du žmonės Brazilijoje mums 
labai daug visko aprodė, dė 
ka jų nuosavų automobilių — 
tai Justinas Žvingila iš São 
Paulo ir Jonas Adamavičius 
iš Rio. Dvasiškija. ypatingai 
monsinjorai Ragažinskas ir Ig 
natavičius mums labai daug 
padėjo, ir be jų mes gal vi
sai nebūtume galėję turėti 
kontakto su tautiečiais

Nuostabu, kad gausi S. Pau 
lo lietuvių kolonija neturi sa
vo klubo namų Bet iš visų 
trijų aplankytų kraštų São 
Paulo lietuvių parapija yra pa 
ti stipriausia, nusileisdama gal 
tik Čikagos lietuvių parapi
joms Visais sekmadieniais baž 
nyčia būna pilna, o nji dar 

bo dienomis vakarais nemaža 
žmonių ten apsilanko.

Vieną vakarą aš parodžiau 
Zelinoje filmą iš mūsų žemdir 
bystės veiklos. Norėdamas ją 
paįvairinti, aš mėginau ką pa
aiškinti, kalbėdamas lietuviš
kai, taip kaip aš moku. Iš 
klausytojų tarpo aš gavau pas 
tabu dėl mano tarenos Tokių 
pastabiųjų pasitaiko kiekvie 
noje bendruomenėje. Bet ka
dangi aš buvau Brazilijoje 
pirmą kartą tai mane girdė 
jusiems aš norėčiau apie sa 
ve šį tą paaiškinti:

Aš gimiau JAV-se tokioje 
vietoje, kur beveik nebuvo lie 
tuvių. Aš, iš viso, turiu tarė 
nos sunkumų. Iki 5 metų sa
vo amžiaus aš visai nieko ne 
kalbėjau. Vėliau, iki 10 metų, 
o kartais dar ir dabar, aš tu
riu sunkumų kalbėdamas Ma
no burna buvo operuota 10 
kartų, kol aš sugebėjau val

dyti kalbą Aš nelankiau jo
kios lietuviškos mokyklos, o 
su lietuviais pradėjau susitik 
ti tik 17 metų Lietuviškai aš 
pramokau pats per save. Aš 
didžiuojuosi savo lietuviška 
kilme, visur prisipažįstu esąs 
lietuviška atžala ir nesigėdi- 
nu kalbėti lietuviškai, taip 
laip aš galiu Tikiuosi, kad 
jūs mane dabar geriau supra 
site ..

Dabar keletas žodžių apie 
propagandą. Propaganda gali 
būti įvairiai naudojama. Pietų 
Amerikoje ji yra naudojama 
skleisti neapykantą prieš mus 
— JAV-bes. Jie ten nerodo 
žmonėms gerų dalykų apie 
Ameriką, ir rodo tik blogąją 
pusę, ir užnuodija žmonių pro 
tą taip, kad jie pradeda mūsų 
neapkęsti.

Pietų Amerika yra apsemta 
anti amerikoniškos propagan 
dos. Daug kur žinios paimtos 

iš pačios amerikiečių spau 
dos, ir patiektos iš blogosios 
pusės. Bet skaitant laikraš
čius, kaip ir knygas, reikia 
žiūrėti keno jos parašytos, 
koks buvo autorius, ir kokiai 
interesų grupei jis priklauso

Baigdamas dėkoju jums vi 
siems Argentinoje, Urugvaju
je ir Brazilijoje už man ir ma 
nu žmonai parodytą vaišingu
mą. Telaiko mus visus Die
vas sveikus ir gyvus dar daug 
daug metų, kad vėl galėtume 
dar susitikti ir pabučiuoti vie 
ni kitus. Kada ir kur pareiga 
pašauktų, mūsų lietuviška dva 
šia tenepranyksta, ir kaip 
brangus turtas tebūna su mu
mis visados.

Nuoširdžiai jūsų
William ir Ona Jurgelai 

590 Sullivan Ave.
South Windsor, Conn.
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Studentu Ateitininku Sąjungos Credo
(Dvasinio gyvenimo programos me menys)

Nepaprastai kritišku mūsų 
tautos ir viso pasaulio metu, 
kai vienai žmonijos daliai 
marksistinis ateizmas smurtu, 
kitai gi daliai kapitalistinis 
materializmas prabanga sten- 
giasi sunaikinti kiekvieno žmo 
gaus brangiausias dvasios ver 
tybes, mes, Studentų Ateiti
ninkų Sąjunga, viešai išpažįs- 
tame ir pripažįstame, jog:

Mes tikim j žmogumi tapu
sį Dievą, Viešp tį Jėzų Kris
tų, — vienintelę Tiesą, Kelią 
ir Gyvenimą — galintį išves
ti pasaulį iš chaoso ir grės
mės j Dievo vaikų laisvę, 
tvarką ir laimę ir todėl pa
kartotinai skelbiame Jį savo 
gyvenimo vadu.

Mes tikim, jog kiekvienas 
esame šaukiami būti Jo Mis
tiškojo Kūno nariais, t.y. gy
venti intymioj dieviškojo mei 
lės gyvenimo vienybėje ir su 
pačia Švenčiausiaja Trejybe 
ir su vienas kitu, ir todėl my 
lėti vienas kitą taip, kaip įsi
kūnijusioji Meilė myli mus.

Mes tikim, kad mes nega
lim duoti savo tautai ir žmo
nijai nieko vertingesnio, kaip 
stengdamiesi patys tapti ir pa 
dėti kiekvienam lietuviui jau 
nuoliui būti gyvu, sąmoningu 
tos dieviškos ir mistiškos vie
nybės nariu.

Mes tikim, kad be intymių 
ir šiltų santykių su Kristumi, 
mūsų Sąjunga ir visa jos vei 
kla neturėtų prasmės

Nuoširdi logika verčia mus 
tikėti, kad taip tikįs SAS na
rys negali protingai pasiten
kinti religinio gyvenimo mini 
mumu, ar net vidutiniškumu. 
Mes turim ir norim siekti pil 
autinio, Kristaus teikiamo, gy 
venimo.

Todėl SA Sąjunga įpareigo
ja visus savo narius, visu nuo 
širdumu, visada ir visur veng 
ti ir žodžių ir veiksmų, kurie 
galėtų nutraukti, ar tik nors 
pažeisti tuos intymius santy
kius su Kristumi ir su bet ku 
riuo Mistinio Jo Kūno nariu.

Kadangi intymiausias kon
taktas su Kristumi randamas 
Šv. Mišių aukoje bei Komuni 
joje, tai SAS įpareigoja savo 
narius dalyvauti mišiose dar 
nors vieną kartą per savaitę, 
šalia sekmadieniais išklauso
mųjų, o dėl rimtesnės prie
žasties negalint, norsaplanky 
ti savo vadą Kristų Ostijoje.

SAS įpareigoja narius daž
nai jungtis su savo vadu Kris 
tumi Ostijoje, t.y. mažiausiai 
nors vieną kartą per mėnesį, 
o jei galima tai ir dažniau. 

SAS draugovės organizuoja 
Keletą bendrų komunijų per 
metus;

SAS įpareigoja narius skir
ti kas dieną nors 10 minučių 
dvasiniam skaitymui su min
ties malda, nes be jų neįma
noma palaikyti savy:e gyvą 
tikėjimą ir meilės dvas’ą.

Kaip brangią mūsų tautos 
tradiciją ir aukšto jos doro
vinio skaistumo laidą, SAS 
įpareigoja narius gerbti skais 
čiąją Mergelę Dievo Motiną 
Mariją, ar tai rožančiaus, ar 
kuria kita kasdiene malda.

SAS įpareigoja narius baig
ti dieną žvilgsniu į savo sąži 
nę, klausiant: ką pozityvaus 
šiandien padariau sau. ar ki 
tiems Kristuje pagerinti? Ko 
dėl gal nieko nepadariau? 
Kur, kaip ir kodėl nusižen
giau aukštam bei kilniam sa 
vo idealui?

Mes tikime, jog žmogaus at 
naujinimas Kristuje suponuo
ja, kad mes pažįstame savo 
trūkumus, žinome Kristaus rei 
kalavimus ir patarimus, ir ži
nome, kokiu būdu taisyti trū 
kumus, pagal Jo reikalavimus 
ir rimtai stengiamės tai dary 
ti. Šitos pastangos sudaro 
krikščioniškojo gyvenimo as
kezę — pratybas.

Todėl SAS labai rūpinasi:
1. Padėti savo nariams pa 

žinti pačius save: talentus, 
dorybes, ydas, charakterio 
savybes.

2. išvystyti krikščioniškojo 
gyvenimo dorybes: tikėjimą, 
viltį, meilę, kantrumą, drau
giškumą, malonumą, nesava
naudiškumą ir kt.

3 Apvaldyti savo ydas, iš
taisyti savo klaidas,

4. Nepasiduoti pagoniškajai 
aplinkos įtakai, bet stengtis 
ją paveikti Kristaus tiesa, sa 
vo gyvu pavyzdžiu

Visa to siekia SAS su dide 
le pagarba ir meile kiekvie 
nam žmogui o ypač kiekvie 
nam broliui lietuviui ir sesei 
lietuvei, stengdamasi tarnau 
ti, ne viešpatauti.

SA Sąjunga kviečia kiekvie 
ną geresnio pasaulio norintį 
studentą ir studentę įsijungti 
į savo narių eiles ir, Kristui 
vadovaujant, padėti kurti gy 
vo tikėjimo į amžinąsias ver 
tybes perimtą, didžiu dorumu 
teisingumu, meile ir vieningu 
mu klestinčią lietuvišką, kata 
ūkišką bendruomenę.

Studijų savaite, kurią ruo 
šė Vokietijos ateitininkai ir 
ELF Bičiuliai vyksta rugpjū-

V

«Žydintis Vasaros Vėjas» Toks Svaigus...
Amžinoji vasara, amžinas 

vėjas, amžinai žydintys gėly
nai — Brazilija.

Šioje aplinkoje teko pama
tyti praeitą sekmadienį. Artur 
Azevedo teatro salėje Kaspa 
ro Veličkos dviejų veiksmų 
vaizdelį «Žydintis vasaros vė
jas», kuris mus perkėlė rėži 
sieriaus ir vaidi tojų pastan 
gomis į gimtąją Lietuvą.

Pats veikalas supintas ne
komplikuota kaimo ir miesto 
jaunimo intriga Jau as stu
dentas Petras atvyksta į kai
mą vasaros atostogų ir susi
žavi kuklia kaimo mergaite 
Agne. Švelniais komplimen
tais jis greit palenkia jauną 
širdį, bet jų tarpan sto 
jasi Alė Agnės pusseserė, iš
lepinta Kauno panelė. Jai vi 
siškai svetima kaimo nuotai
ka, ji nuobodžiauja, o paste
bėjusi Petro ir Agnės idiliją, 
visiškai puola į histeriką ir 
nežiūrint visų prašymų, palie 
ka kaimą, pačios šienapjūtės 
pabaigtuvėse, prigrasindama 
Petrui atkeršyti. ačiau Pe
tras, kad ir aoejoja bando bė 
gančią vytis, tačiau draugų 
įtikintas grįžta prie Agnės ir 
viskas baigiasi numatomomis 
vestuvėmis.

Veikalėlis nevarginantis, pil 
nas vasaros nuotaikos, per
pintas gausiai tikru lietuviš
kos liaudies sąmojumi, kas 
padaro di logus gyvus irlinks 
mai nuteikia žiūrovus.

Visą veikalą «išnešė» ant 
savo pečių p. Al. Vinkšnaitis 
Dėdės Šimkaus rolėje, kurį 
galime drąsiai priskaityti, kaip 
vieną iš gabiausių mėgėjų tea 
tro artistų Savo laikysena, 
savo vaidyba jis visus įtikino 
ir norėjosi jam sušukti: «Ak, 
tu dėde, dėde Šimkau! Kai pa 
nori, tai viską išneši ant sa 
vo pečių dėka savo jaunos 
sielos.»

Taip ir rūpi paklausti, kur 
jūs visi to pat amžiaus «dė
dės»? Kur jūs slapstotės? Ko 

čio 6 13 d d. Gautinge prie 
Muncheno, Germenngerstr.
30 Bendra tema: Lietuvių su
kilimas ir encik ikos Rerum 
Novarum idėjos

5. Studijų savaitės metu V- 
SA < Valdyba šaukia Vokieti
jos Studentų At kų Sąjungos 
metinį suvažiavimą. 
Darbotvarkėje:
1. 1960 61 m veiklos apyskaita
2. Veiklos programa sekan

tiems metams
3 Biuletenio reikalai
4 Naujos valdybos rinkimai. 

jus nepainat nors mažos da
lelės to ką neša p Vinkšnai
tis? O jūsų yra tiek daug mū 
sų tarpe. Kur jūs?..

Leonardas Mitrulis Miko ro 
Įėję nėkiek neblogiau įsigy
veno ir sukurė puikų Miku 
čio «durnelio» tipą

Liucija Jodelytė, pradžioje, 
kiek santūri Agnės rolėje su
žavėjo savo žydinčios jaunys
tės kuklumu

Liucija Šukytė — Alė, gy
vai pcrlavė išlepintos pane
lės tipą, dideliu kontrastu iš
ryškindama svajingas lietuvai 
tęs kaimo dukras.

Kazimieras Miliauskas — 
Petras, labai tiko savo rolėje 
tiek išore, tiek savo laikyse
na, tik reikia dar ir dar pasi 
mokyti lietuvių kalbos. Ta
čiau. žinant šio jaunuolio di
delį pasišventimą, tegalime pa 
sidžiaugti kad jis apsiėmė to
kią sunkią rolę atlikti ir lau
kiame ateityje vėl pasirodant 
scenoje.

Labai gyva ir natūrali buvo 
Julija Kraujelytė, tikra kaimo 
«šarka». Džiugu, kad ji dar 
nepamiršo lietuvių kalbos, 
kaip ir Pauliukas Verbickas 
— Vytas, Albinas Seliokas — 
Kazys ir Vincas Bilevičius — 
Joneliukas. Choras vadovauja 
mas p E. Kiičiauskaiiės gra 
žiai padainavo ir norėtus; kad 
jis su laiku pasiektų tikrai pil 
nutinį jaunimo choro lygį.

Jaudino ir mažieji daininin 
kai p. I. Adomavičiūtės pa
ruošti

Įdomūs buvo ir naujai pa
ruošti tautiniai šokiai, kurie, 
kaip visuomet įneša gyvumą 
scenoje ir yra publikos susi
žavėjimo objektu.

Svarbiausia tenka pripažin 
ti jaunimo vadovo kun Juo
zo Šeškevičiaus pastangas, 
kuriomis jis tą šventę organi 
zavo padedant p Irenai Šimo 
nytei, šiuo metu aktyvia, besi 
reiškiančiai ateitininkų veiki 
me. Jis įrodė, kad tik užsispi 
rimu ir darbu galima ko nors 
pas ekti, o gražūs žodžiai, tai 
kaip tas vėjas — nuskrido ir 
nebėra.

Malonu pastebėti, kad lietu 
viškoji visuomenė vertina tas 
pastangas, ką įrodė pilnutėlė 
salė publikos Beabėjo gero 
kai pasipildė ir kasą, taigi 
«Jaunimo namų» «kertiniam 
akmeniui» jau duota pradžia.

Akmenė.

«IH; .itinnn’"

jaunimo namų garbės
STATYTOJAI

EMILIJA IR LIÚDAS BEN- 
DORA1ČIAI jaunimo namų sta 
tybai įteikė 20.000 cr. (dvide
šimts tūkstančių kruzeirų) au 
ką, ankščiau šiam pačiam rei 
kalui buvo aukoję 3 000 cr

Joaquim ir Helena Teixei
ra įmokėjo trečią ratą 2.000 
cr. Iki šiol Teixeirai jau yra 
įmokėję 6 000 cr. Kai jau esą 
me skelbę. Teixeirai yra vie
ni iš pirmųjų pasižadėjusių 
garbės statytojų auką. .

— PLATINANT PAKVIETI
MUS Į JAUNIMO ŠVENTĘ 
AUKOJO po 2.000 cr. p,p. Re 
menčiai, pp. Šišlai, p.p. Kin 
duriai, Po 1.500 cr. Ralickai.

Po 1 000 cr. p.p, Čiuvins- 
kai p p. Pūkeniai, p.p. Gra 
bauskai, p p Paleckiai, B Bal 
trušaitienė, p p. Polišaičiai, 
Prel M'liauskas, p.p. Kvara- 
ciejai, p.p. Bendžiai, p.p. Žar- 
kauskai, p p. Jasilioniai ir p p. 
Seliokai.

— Labai daug svečių auko 
jo po 500 cr. Dar nevisi pla
tinimo sąrašai pasiekė rengė
jus

Visiems parėmusiems jauni 
mo veiklą nuoširdžiai dėko
jam.

M. A Valdyba.

LUCIJA JODELYTĖ IR AL- 
BNAS SELIOKAS jaunimo 
šventės programoje ne tik su 
vaidino svarbes roles, bet 
abudu vaidinime dainavo solo 
ir abudu buvo užmiršti pami
nėti pabaigoje programos iš
vardinant prie šventės pasise 
kimo prisidėjusius. Už tai 
juos kalbėtojas labai atšipta 
šo.

— «J A.» Redakciją pasiekė 
Vokietijos Studentų Ateitinin
kų leidžiamas biuletenis «A- 
TEITIN» iš «J.A.» talpiname 
keletą dalykų. Redakcija da
rys pastangas leidinėlį gauti 
nuolatos.

— Šiuo metu yra ruošiami 
planai, kaip priimti svečių iš 
Urugvajaus Jei kas turėtų ko 
kių pasiūlymų, ar norėtų pri
imti pas save apsigyventi, pra 
šoma pranešti ateitininkų vai 
dybai ar Dėdei Juozui.

— IRENA ŠIMONYTE ir OS 
VALDAS ŠVITRA daugiausia 
prisidėjo rengiant gražiai nu
sisekusią jaunimo šventę.

P-MILIUS RAKAUSKAS 
’’•piešė va d nimo dekoraciją
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

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

Ibitirama ir A v. Zelina).

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.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, 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 pas unčiame naują.
Kreipkite# pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

į 
f I I
i
Į 
Í

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, L4URO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfantto, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
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.

jVaJ c intento

Irmãos Nascimento
REC. C.R.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atioaiymus, 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»

MUSŲ LIETUVA 5 pusi;
>-■ .^CJI

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

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

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

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

no 14,00 iki 18,00 vol.

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Bone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A BIUN A»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

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 ------  

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.
į'1. Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

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

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

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

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

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą 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, Mo! 
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 
351.

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO' V«NDFN? ■■ I N D O Y A

CAIPKltKI tm
indoya vanduo yrf ò^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

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

S A O PAULOCaixa Postai 3967
....................
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*V. ZELINA, 515 — CAlXA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

CIN-EM AR'
^tarptautinių filmų kinas!

Kada nuvyksi į SÃO VICENTE, eikŲį Cinema, kur pa
sigrožėsi puikiomis filmomis, pailsėsi ir atsigaivinsi ty
ru, vėdinamu oru! Kviečia savininkė^lrena Cipytė-Potof. 
Visų linijų autobusai iš SAO PAULO į SANTOS sustoja 
prie Cinemar, rua BENJAMIM CONSTANT,12, S. Vicente.

ATSILYGINKIME UŽ 
LAIKRAŠTĮ

Jau praėjo daugiau kaip pu 
sė šių metų, o dar didelė da- 
lis skaitytojų neapsimokėjo 
savo prenumeratos mokesčio. 
Visi prašomi tai kiek galima 
greičiau padaryti. Laikraštis 
lanko kiekvieną j namus, to
dėl ir skaitytojas turi jausti 
pareigą, bent vieną kartą j 
metus aplankyti laikraštį ir 
atsilyginti Interiore gyvenan
tieji prašomi prenumeratos 
mokestį pasiusti paštu. Šiuo 
antrašu:

Pe. Juozas Šeškevičius
Caixa postai 4118, S Paulo.
Skaitytojai pakeitę gyvena

mą vietą, prašomi pranešti 
naują antrašą.

— Praeito mėa. 27 d. Vila 
Nair prie tpirangos mirė 
Marija Griškiutė Seimienė, 
sulaukusi 56 metų amžiaus. 
Paliko liūdesy dvi dukteris ir 
sūnų Velionė buvo kilusi iš 
Pajevonio parapijos

Rugpjūčio 2 d rado gatvė
je nebegyvą ONĄ MATIKAI- 
UlUTE-VALEIKIENE, gyvenu
sią Vila Livieri, netoli Sana
toria) Charcot. Paliko vyrą, 
dukterį ir sūnų. Velionė buvo 
kilusi iš Kamajų ir palaidota 
Formozos kapinėse.

— Rugpjūčio 15 yra Dievo 
Motinos Dangun ėjimo šven 
tė. Šią dieną per 10 vai. Šv. 

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

ANTANC PAVILOINI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Cia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

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
Aos sabados pela manhã.

Mišias, Vila Zelinos bažnyčio 
je bus Pirmoji vaikų Komu
nija.

B L BENDRUOMENĖS TARY
BOS NARIŲ ŽINIAI.

Visuotinas B LB Tarybos 
posėdis įvyks šių metų rug
pjūčio m. 23 d., 2o vai V. Ze 
linos parapijos klebonijoje.

Malon’ai prašome narius 
kuo skaitlingiau dalyvauti.

B L.B.T. Prezidiumas.

— Šv. Mišios sekančią sa
vaitę Vila Zelinos bažnyčioje 
bus laikomos:

Pirmadienį 7 vai. už Justi
no, Emilijos ir įgano sielas. 
Antrosios už šeimos mirusius 
ir trečios malonėms išprašy
ti. Visos trejos užprašytos Ša 
kalienės Trečiadienį 7 vai 
(metinė ) už Boleslovą Nanar 
tonj Šeštadienį (Metinės) dve 
jos už Joną Sinkevičių ir 7,30 
vai (metinės) trejos už Pra 
ną Bučelį

— Praeitą savaitę į «Mūsų 
Lietuvos» redakciją atsilankė 
vienas tautietis ir užsisakė 
laikraštį. Jis sakėsi jau 35 me 
tai matęs lietuviško laikraš
čio, no s visą laiką gyveno 
S Paulyje. Kartais galime bū 
ti taip arti lietuviškos koloni 
jos ir jos reikalų ir kartu taip 
toli nuo jų.

— Į jaunimo šventę buvo 

susirinkę daug svečių iš visų 
São Paulo vietų.

— Dėl prasidėjusių paren 
giamųjų pamokų į gimnaziją 
(Admissão) lietuvių mokyklos 
dainavimo pamokos perkelia 
mos į šeitidienį (ankščiau bu 
vo trečiadieniais). Pamokos 
vyks 5 vai p p. Šv. Juozapo 
mokykloje.

— Nuolatiniam «Mūsų Lie
tuvos» redaktoriui prel Pijui 
Ragažinskui išvykus atostogų, 
laikraščio redagavimą tvarko 
redakcinė komisija: Tėv PET 
PAS DAUGINTISS J , Kun Dr 
ANTANAS MILIUS ir mok. HA 
LINA DIDŽIULYTĖ - MO- 
ŠINSKIENĖ.

— Praeitą šeštadienį lėtuvų 
į JA V atostogų išvyko 
KÜZMIENÉ ir BAREiŠIS.

— Praėjusią savaitę atsegu 
lė į ligoninę sunkiai tulžies 
operacijai p. BE'<DOR°ITIE 
NE Linkime greita susveikti 
ir greitai grįžti namo.

— Dailininkas ANTANAS 
NAVICKAS nuo naujų metų 
žada atidaryti menišku stovy 
lų dirbtuvę Jau atlieka pa 
ruošiamuosius darbus; gami 
na modelius ir t.t. Jau turi pa 
gaminęs labai gražių kryžių- 
kurie tinka dovanoms bet ku 
ria proga.

— AUGUSTAS ŽALU B A sa 
vo firmos sunkvežimiu nuye 
žė ir parvežė į teatrą visus 
jaunimo šventei reikalingus 
scenos įrengimus. Už tai 
moksleiviai jam taria auošir 
dų ačiū

— Laiškai: Kostui Alahu1' 

PARDUODAMA BARAS IR KRAUTUVĖ SU 
gerais įrengimais ir didele klijentūra 

Kreiptis į savininką, Rua Jose dos Reis, 684, 
Kampas Rua Inacio.

Lietuvi
Klausyk ir temk

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. Ra- 
gažinskas. caixa Postai 4118. São Paulo.

dai, Viliui Pundzevičiui, Ane 
lei Baužienei, Stefanijai Pauk 
snienei, Modesto Ramoni, He 
lenai Butkus. Petrui Šukiui, 
Jonui Nadolskiui, Kaziui Če 
markai, Esporte Clube, Lietu 
vos Konsulatui, Elenai Narbu 
taitei. Juozui Kaminskui,Onai 
Pranckevičienei. Antanui Pa 
viloniui, Kaziui Juzėnui, J. 
Kugeliui,

— Bažnyčios prieangyje 
esančioje spaudos'dėžėje yra 
krūva neatsimtų žurnalų, skai 
tytojai prašomi pasimti.

MONTEVIDEO KATALIKŲ RA 
DIO PUSVALANDŽIO JUBI

LIEJUS.

Rugpjūčio 5 dieną. Montevi 
deo katalikų radio pusvalan 
dis atšventė lū metų jubiliejų. 
Iškilmingas paminėjimas bus 
atšvęstas rugpjūčio 27 dieną. 
Minėjimo programoje numaty 
ta koncertas ir iškilmingas 
aktas. Radio pusvalandžio stei 
gėjas buvo prieš penkis me
tus S Paulyje staiga miręs 
tėv VLADAS MIKALAUSKAS 
S.J. Tėvas Mikalauskas ir S. 
Paulyje pirmas pradėjo žygius 
kad lietuviai turėtų savo ra
dio pusvalandį

Tėvas JONAS BRUŽIKAS 
S. J. dar yra gydytojų prie
žiūroje. bet jau tikisi netru
kus galėsiąs atvažiuoti j São 
Paulį.

— Liepos 3d dieną Urugva 
jaus Lietuvių pa-apija suren
gė gražiai pasisekusius Onų 
pietus.

— Išlydėti išvykstančių į 
ameriką Prel. P. Ragažinsko 

ir Kan. J. Kardausko praėju
sį šeštadienį į Congonhas ae 
rodromą susirinko didelis bū 
rys draugų, pažįstamų ir pa 
rapijiečių.

— Šį šeštadienį lėktuvu iš 
Amerikos grįsta industrialas 
Jonas Jodelis, Amerikon bų 
vo nuvykęs savo firmos reika 
lais ir išbuvo pora savaičių.

RIO DE JANEIRO

Nuo liepos mėnesio 15 die
nos lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» bus tràn» 
liuojama PIRMADIENIAIS nuo 
20.15 vai. iki 20 45 vai., o ne 
trečiadieniais, kaip iki šiol.

PAJEŠKOJIMAS

Bronius Juozapavičius, gy
venantis Kaune, paieško sa
vo brolio ir sesers: JUOZA
PAVIČIAUS STASIO ir VERO 
NIKOS JUOZAPAVIČIŪTĖS, 
išvykusių Brazilijon 1925 m. 
gruodžio m.

Atrodo, kad vienas ieško
mųjų kurį laiką gyveno Para 
nos estade, Jaguariaira mies
te Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi pranešti 
«M L » redakcijai.

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

DOVANOS Į LIETUVA

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
jua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA 
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadieni: 
Parque das Nações 16 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.,

Escritório Contábil Vila Zeiína S/C Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE — PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferências 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na Junta Co 
mercial - Registros de firmas na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral ■ Defesas e recursos
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1 E2- 

FONE 63-6005 - VILA ZaLINA - SÃO PAULO

SIUNTINIAI j visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.

Muitą ir persiuntimą oadarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas, 
teikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas 

garantuojamas šimtu procentų.
Praca da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404, 

Fone 33 4963 ir 36 8530

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
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