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DEL GRĮŽTANČIU LIETUVON
X.

Apie dabartinį gyvenimą 
Lietuvoje pakankamai turime 
medžiagos. Pirmas jos šalti
nis yra gaunami laiškai. Be
veik kiekviename gautame iš 
Lietuvos laiške, prašo drabu 
žiu ir vaistų. Matyt, kad dra
bužių ir vaistų yra labai di 
dėlė stoka, kad net cenzūra 
tokius laiškus praleidžia. Po 
pirmojo pasaulinio karo irgi 
buvo visokių trūkumų. Bet su 
drabužiu buvo lengviau. Ūki 
ninkai pasisėdavo linų, per 
metą kitą užsiaugindavo avė 
lių, taip kad ir rinkoje nei Ii 
nų nei vilnų netrūko. Dabar 
yra kitaip ir laukai ir gyvu 
liai yra valdžios O iš krau 
tuvių nusipirkti neturi už 
ką, nes už gaunamą baudžiau 
ninko atlyginimą vos tegali 
šiaip taip prasimaitinti.

Antras žinių šaltinis, tai at 
vykusieji iš anapus geležinės 
uždangos.

Vieniems jų slaptai pa.yks 
ta pralįsti pro geležinę už 
dangą, kiti gi yra gražinami 
pavyzdžiui vokiečių karo be 
laisviai, sulig susitarime su 
Maskva. Túkstànóiai vokiečių 
daugiau ar mažiau, kiti net 
visą laiką yrá praleidę Lie
tuvoje papasakoja koks yra 
sovietinis «rojus» Lietuvoje 
ir bendrai už geležinės už
dangos.

Trečias šaltinis tai pačių 
komunistų spauda ir jos atsa 
komingų žmohių pasisakymai.

Sueso kanalo likimas bus sprendžiamas 
Londone

Svarbiausių tarptautinių po
litinių įvykių pirmoje vietoje 
ir šią savaitę, dar tebėra Sue 
so kanalo klausimas Kol kas 
dar nežinia kaip šis susikirti 
mas bus išspręstas. Daug kas 
paaiškės 16 d rugpjūčio Lon 
done kviečiamame 24 tautų 
atstovų susirinkime. Tik jau 
iŠ anksto galima pasakyti, 
kad prie vieno nusistatymo 
bus sunku prieiti, kaip dabar 
matyti vieni yra su Anglija, 
kiti su Egiptu. Anglai ir pran 
cúzai demonstruoja savo drą
są ir jėgą. Karo laivyną, pa 
rakedistús telkia Viduržemio

Kodėl «egiazina Lietuvon 
ištremtųjų Sibiran?

Komunistai labai susirūpi
nę ir meta didelius pinigus 
propagandai gražinti laisvaja 
me pasaulyje gyvenančius 
lietuvius. Jei komunistams 
tikrai rūpėtų, kad Lietuvoje 
hutų daugiau lietuvių nei mas 
koliUj tai kodėl neleidžia grįž 
ti ištremtiesiems Sibiran ir 
jau atlėkusiems bausmę. Jie 
priversti apsigyventi tolimoje 
Rusijoje. Iš Sibiro lietuviui 
grįžti į savo gimtąjį kraštą be 
veik neįmanoma. Reik gauti 
Lietuvos komunistinės vyriau 
sybės sutikimas priimti, rei
kia, kad kas garantuotų butą 

Pavyzdžiui komunistinė spau
da nekartą su pasididžiavimu 
gyrėsi, kad Lietuva yra su- 
kolchozinta su visu šimtu pro 
centų. Reiškia privatus ūkis, 
privati nuosavybė panaikin
ta. Taip pat nėra nė priva
čios prekybos Viskas val
džios. Visi gyventojai yra pa 
versti baudžiauninkais kurie 
vos šiaip taip gali iš gauna
mų produktų prasimaitinti. 
Apie geresnę rytojaus dieną 
negali būti jokios kalbos, nes 
dabartinis režimas nė negal
voja baudžiavos panaikinti.

Maskoliai apiplėši ■ ir už
sienio lietuvius imdami než
moniškus muitus už siunčia
mus vargstantiems broliams 
drabužius, vaistus Pasiliku
sieji Lietuvoje nepajėgia ap
simokėti muito. Muitą turi ap 
mokėti tas. kas siunčia. O 
jis yra labai didelis. 'Tai tie
siog lupikavimas. Pavyzdžiui, 
jeigu siuntinys yra vertas 
šimto dolerių, tai rusų konsu 
late reik apmokėti muito irgi 
šimtas dolerių. Šitaip daro va 
dinama darbo žmonių vyriau 
sybė Jei yra norinčių į ten 
važiuoti, jei sveikas kiša gal 
vą į ligo*ą patala. tegul va
žiuoja, nes fanatikas tik tada 
patikės, kai ant savo kailio 
išbandys sovietišką tvarką ir 
gyvenimą. Vėliau gailėsis, 
bet bus jau po laiko. Kelio 
atgal nebus.

jūroje, arčiau Sueso Anglijon 
Ir tai daroma su dideliu sku 
botumu. To skubotumo prie 
žastis gali būt iš vienos pu
sės tikrai realus pavojus gin 
kluotam konfliktui kilti, o iš 
antros gali būt tiktai nervų 
karas.

Iš visa ko reikia tikėtis, 
kad bus stengiamasi, kad ir 
su didžiausiais sunkumais ras 
ti taikingas išsprendimas. Pa 
vartojimas jėgos gali privers 
ti prie didelio konflikto, net 
pasaulinio karo- Kokių dešim 
ties dienų laikotarpy jau daug 
kas bus paaiškėję.

ir darbą. Žinoma, komunistai 
nori kuo daugiau prisivilioti 
iš laisvojo pasaulio lietuvių. 
O jei galėtų ir visus, kad ne 
būtų kam priminti apie daro 
mą Lietuvai skriaudą.

Cali miesto tragedija

Rugpjūčio 7 d. ankstybą ry
tą Kolumbijos miestą Cali, 
kuris yra trečias krašte savo 
didumu ir kur Kolumbijos in
dustrijos centras, ištiko dide 
lė nelaimė. Stovėjusieji mies 
te septyni sunkvežimiai su di 
namilu, virš tūkstančio dė
žių, sprogo ir sugriovė bei 
sudegino aštuonis kvartalus. 
Daug ir žmonių aukų. Nors

Brazilijos viceprezidentas João Goulart kalba Atlantic City, 
N. J , Amerikoje. 29-tame tarptautiniame darbininkų suva
žiavime. (USJS)

tikrų davinių dar nėra, ta
čiau užmutšų. bei mirusių 
nuo sunkių žaizdų yra apie 
tūkstanti. Sužeistų virš dvie
jų tūkstančių Materialiniai 
nuostoliai siekia virš dvide
šimts milijonu dolerių.

Vyriausybė tyrinėja nelai
mės priežastį. Krašto prezi
dentas pareiškė, kad tai sa- 
botažninkų darbas. Galuti
niai tyrinėjimo daviniai dar 
nepaskelbti.

— Kipro saloje anglai su
šaudė tris graikus revoliucio 
nierius.

— Italijoje dideli karščiai. 
Romoj siekė net 40 laipsnių.

— Amerikoje šią vasarą 
vasarą temperatūra labai ne
pastovi. Viena diena karšta, 
o kitą - per daug vėsu.

Nasser vyksta Maskvon

Egipto prezidentas Nasser 
kuris nacionalizavo Sueso 
kompaniją, tą dieną, 16 rug
pjūčio, kai Londone kalbėsis 
24 tautų atstovai Sueso klau 
simu, Egipto prezidentas, tar 
si, rodydamas savo drąsą, 
vyksta Maskvon. Nėra abejo 
nės. kad Sueso įvykiai jeigu 
jau nebuvo Maskvos įkvėpti, 
tai bent padrąsino Nasser 
prie šio nelaukto žygio. Mask 
va daro viską, kad kaip nors 
kiršininti ir ardyti Vakarų 
pasaulio vienybę.

— Čikagoje šiuo metu už
registruoti 609 susirgimai vai 
kų paraližiaus liga. Šiais me 
tais septynis kartus daugiau 
susirgimų, negu tuo pat me
tu praėjusiais metais.

— São Paulo miesto pre
feito rinkimai yra numatyti 
ateinančiais metais vasario 
m. 17 d.

- Brazilijos'vyriausybė ti

ria galimybės užšaldyti kai
nas maisto produktų. Pieno 
tiekėjai ruošiasi streikuoti, 
jeigu nebus leista pakelti jo 
kaina.

— Dar šj mėnesį Campo 
Limpo kavos sandėliai bus 
perleisti Eruppo kompanijai 
kuri greitu laiku pradės fa
briko įrengimo darbus. Pir
moj eilėj bus pravestas pla
tus plentas taro Jundiaf ir 
Campo Limpo Čia greitu lai 
ku išaugs didelis sunkiosios 
industries centras.

— Paskutiniais pranešimais 
Cali mieste nuo dinamito 
sprogimo žuvo 1800 gyvento

Didžiausias pasauly dangoraižis New Yorko centre yra Em
pire State Building, kuris nakties metu apašviestas. labai 
ryškiai išsiskiria iš kitų dangoraižių. Jis turi 1472 pėdas au
kščio Virš jo yra televizijos bokštas 222 pėdų aukščio, 

(USIS)

jų. Bet daviniai dar nėra ga
lutiniai.

-- Čekoslovakijos futbolo 
rinktinė Rio de Jaaeire nuga 
įėjusi Brazilijos rinktinę 1x0 
praėjusį trečiadienį S. Pau
ly čekai pralošė 4xl< Taip 
pat šių rungtynių metu surink 
tas už bilietus pasiektas nau 
jas rekordas, kason įėjo virš 
trijų milijonų kruzeirų. Dar 
vienos rungtynės su Brazdi 
jos rinktine yra numatytos 
rugsėjo m. 2 d. Rio de Ja
neiro.

— Iš Egipto pranešama, 
kad Egiptas dėl Sueso kana
lo negrįš atgal, reiškia neda
rys jokių nuolaidų.

— Ekvadoro valstybėje Ma 
nabi miesto kariuomenės da
liniai buvo nasiryžę nuvers
ti vyriausybę, bet nepavyko.

— Buvęs Argentinos dikta
torius Peron iš Panamos per
sikėlė ilgesniam apsigyveni 
mui į Venezuela.

—- Rio de Janeire 9 d. rug 
piūčio prasidėjo geografų 
kongresas, kuriame dalyvau
ja 44 tautų geografai. Pas
kelbtame sąraše nėra nė vie 
no Pabaltijo kraštų atstovo. 
Taip pat nefigūruoja sąraše 
nė Rusijos atstovai. Bet yra 
lenkų ir kaikurių kitų sateli
tų atstovai.

— Praėjusį mėnesį per S. 
Paulo, Congonhas aeroportą 
kiekvieną dieną vidutiniškai 
perėje 3200 keleivių.
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Spaudos konferencija Bonnoje
(E) 1956. VII. 20. Vliko Inf. 

Tarnyba Federalinės Vokieti 
jos spaudos Klube Bonnoje 
sukvietė spaudos konferenci 
ją. Joje Inf. Tarnybos valdy 
tojas M. GELŽINIS vokiečių, 
prancūzų ir ispanu spaudos 
atstovams nušvietė Katalikų 
Bažnyčios padėtj Sovietų pa 
vergtoje Lietuvoje. Į koufe 
renciją tarp kitų atvyko Jo 
set Thur, kuris atstovavo «Ko 
ęlnische Rundschau», «Bon 
nėr Rundschau» ir jiems ar 
times Koelno srities laikraš 
čiams su bendru dienos tirą 
žu, siekiančiu per kelis šim 
tus tūkstančių egzempliorių. 
M. Wenzel - katalikų žinių 
agentūros KNA atstovas; ši 
agentūra aprūpina informaci 
jomis Vokietijos ir užsienio 
katalikų spaudą. M ile U Mos 
se - prancūzų telegramų a 
gentūros AFP atstovė, Dr. 
Kemmler - vokiečių CDU 
spaudos tarnybos «Union Pres 
sedienst» atstovas, G. Meneas 
vokiečių telegramų agentūros 
d a atstovas, H. Genzner - 
«Volksmissionar» atstovas, V. 
Koch - «Generalanzeiger» iš 
Bonnos, Grigenson • vokie 
čių organo «Stahlhelm» atsto 
vas, ispanų pasiuntinybės 
spaudos attachė Dr. Jose 4r 
tigas, Triero apylinkės kat. 
spaudos atstovas Dr. Kr rf. 
taip pat Dr. Ruppet, Jaesch 
ke ir Dr. Demes Tarptauti 
nio Komiteto Krikščioniška 
jai Kultūrai Ginti vokiečių 
sekcijos spaudos skyriaus 
svarbiausieji bendradarbiai ir 
jų žinių tarnybos vadovai. Iš 
lietuvių buvo Dr. kun. L Gro 
nis. Pažymėtina, kad j konfe 
renciją atvyko taip pat komu 
uistinių laikraščių «Neue Ze 
it» ir «Berliner Zeítung», lei 
džiamų rytiniame Berlyne, 
atstovas Viktor Geres. Nors 
tuo pačiu metu Vokietijos Fe 
deralinėj Taryboje (Bundes 
rate) ėjo debatai dėl karinės 
prievolės įvedimo, ši spaudos 
konferencija, užtrukusi 2 va 
landas, sukėlė gyvą susido 
mėjimą ir karštų diskusijų, 
konferencijos dalyviai atsto 
vato keliu, milijonų tiražo vo 
kiečių ir užsienio spaudos or 
ganams bei agentūroms.

Spaudos konferencijos te 
ma buvo paskirstyta į tris da 
lis. Pirmojoj buvo nušviesta 
Kat. Bažnyčios padėtis Nepri 
klausomosios Lietuvos lai 

kais, antrojoj - per pirmąją 
ir antrąją bolševikines oku 
pacijas, treciojoj aiškinti gan 
dai, jog Maskva siekianti per 
Kat. Bažnyčią Lietuvoje už
megzti ryšius su Vatikanu. 
Daug gyvumo į ilgai truku
sią spaudos konferenciją įne 
šė pirmą kartą tokioj konfe 
rencijoj. dalyvavusio komu
nistinės spaudos atstovo pa
reiškimai, į kuriuos reagavo 
ir kiti į konferenciją atvykę 
žurnalistai. Tuo būdu buvo 
iš įvairių pusių nušviesta pa 
gal naujausiai turimus duo
menis faktiškoji religinė pa
dėtis okup. Lietuvoje Kon
ferencijos dalyviai buvo taip 
pat gausiai aprūpinti Inf. Tar 
nybos turimais Lietuvos klau 
Simui nušviesti vokiečių, pran 
cūzų ir anglų kalbomis lei
diniais. Platų atgarsį ir prita 
rimą tarp atsilankiusių rado, 
kai buvo iškeltas reikalavi
mas lietuviams leisti pasto 
viai kalbėti į gimtąją žemę 
lietuviškai iš kurios nors Vo 
kietijos radijo stoties.

Inf. Tarnyba artimiausioj 
ateity ruošia panašią konfe 
renciją tema «Protestantų Baž 
nyčios padėtis Sovietų paverg 
toje Lietuvoje».

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 m. banga. 
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr® 300,00
Adresas caixa postai 403, São Paulo, arba telefonu 
37 2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

/
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Ar žinai kad... kad radio siųstuvo balsą pirma išgirsta klausytojai, o tik pasaiau studijoje 
esantieji. Klausytojai girdi betarpiai balsą, o studijoje esantieji tik po ketvirtadalio sekun
dės, kol balsas ateina iš stoties ligi auditorijos

Kruščiovas, komunistų partijos vadas, kuris dabar smerkia Stalino valdžią už 
terorą ir masines žudynes, 1945 m., kada terorizavo ir žudė ukrainiečius, išgriovė ištisus 
kaimus, šaudė gyventojus ir trėmė, gavo «Ukrainijos plaktuko» vardą.

Jei žemėje nebūtų kainų ir klonių, vanduo žemės paviršių padengtų 3 200 
metrų sluoksniu. (US1S)

Kas pasakojama apie Sibirą
— Intoje iš lietuvių laiko 

mi daugiausia įtartieji parti 
zanine veikla. Iš ju yra la 
bai daug mirę ir tebemiršta 
džiova. Intoje esti tokių pū 
gų, jog einantieji kur nors 
keliu kartais visai užpustomi. 
Vasara ten labai trumpa, o 
žiema - ilga. Vasarą naktis 
ir diena beveik vienodo švie 
sumo. o žiemą te prašvinta tik 
apie vidurdienį.

— Vologodsko krašte trem 
tintai, tiek vyrai, tiek mote 
rys. turi dirbti miško darbus 
sniege iki kaklo.

— Vorkutos ir kitose dar 
bo stovyklose grįžusieji į Va

karus yra sutikę visą eilę iš 
Vakarų grąžintųjų po karo 
Sovietų piliečių. Ten yra ir 
vėliau buvusiųjų Rytų zonos 
aukštų karininkų bei kitų pa 
reigunų. Įtartieji streiko or 
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J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Žiemos Keliu
Laukus ir pievas baltai aprėdęs 
Blizgantis sniegas gražus gražus...
Argi jau rūtos ir žalios pušys 
Po baltais perlais amžinai žus?!

Skrendam j tolį žirgu šarmotu?
Vieškeliai platūs, o ežerai...
Spindulys saulės žaidžia atskridęs;
Kad ir nėr rūtų, bet mums gerai.

Baltos blakstienos, veidai raudoni..
Varpelio aidas sklaidos juokais...
Grakščios sniegulės, kaip balerinos, 
Sukasi kyla, spiečias pulkais.

Kad vis toks kelias būtų be galo..,
Kad vis sniegulės šoktų ratu, 
Kad vis krūtinėj būtų taip šilta. 
Sieloj, kaip jūroj perlų, skaistu.

Ž rgas šarmotas ausimis karpo, >
Plastiškais žingsniais bėga smagiai...
Užsnigtos rūtos, jungtuvių rūbais
Ir žalios pušys ir kadugiai...

ganizavimu Vorkutoje buvo 
suimti. Jų daugelis išsiųsti į 
Vladimiro kalėjimą, bet vė 
liau dalis vis dėlto grįžo. Ad 
ministracijos pageidavimu 
skatinama steigti savus cho 
rus ir net orkestrėlius. Da 
bar instrumentus jau parūpi

(pabaiga 3 pusi.)

Bolševikiniu Kvislingiu baudžia 
masis atsakingumas.

J XV kongreso narys T. J. 
DODD iš Connecticut valsty 
bės, su kuriuo gyvą ryšį pa 
laiko lietuvių veikėjai, nese 
niai JAV kongrese pareikala 
vo, kad būtų sudarytas nau 
jas tarptautinis tribunolas, 
kuris svarstytų bolševikinių 
kvislingų baudžiamąjį atšakiu 
gumą. Toks tribunolas veiktų 
Naro rėmuose ir tyrinėtų ko 
munistų padarytuosius bei te 
bevykdomus nusikaltimus žmo 
niškumui. Tuo reikalu buvo 
pasisakyta ir PET sesijoje. 
Lietuvos delegacijos narys M. 
Brakas pareiškė joje tokių 
samprotavimų:

Ko! valstybės ar jos orga
nų vidaus ir užsienių politi
ka rėmėsi, bent iki tam tik
ro laipsnio, žmonijai supran
tama moralia bei žmoniška 
laikysena, pati valstybė buvo 
laikoma natūraliu sargu 'tų 
moralės ir teisės normų, ku 
rios tvarkė viešąjį gyvenimą 
ir valstybės bei valdinių tar
pusavinius santykius- Ir ne

buvo jokio pavojaus dėl oa- 
darinių doktrinos, kad valsty 
bės organai teisiškai neatsa
kingi už savo \ eiksinus, kiek 
jie liečia valstybės politikos 
planavimą ar Vykdymą. Ku
riuo nusikaltimu apkaltintas 
asmuo, paaiškėjus jį veikus 
pagal valstybės organo pot
varkį, buvo išteisinamas. Su
verenumo doktrina patikrino 
valstybei platų lauką jos išim 
tinei vidaus jurisdikcijai, kaip 
teisyklė, drausdama tarptau
tinio organo ar kitų valsty
bių bet kurį įsikišimą į jos 
vidaus viešąją tvarką. Vals
tybės įstatymų leidimo, vyk
dymo bei teisingumo darymo 
organu tarptautinės atsako
mybės tada neręjkėjo.

Tačiau ši samprata nusto
jo galios, kai pačios valsty
bės organai tapo masinių žu
dynių organizatoriais, ir vyk
dytojais Ypač tatai išryškėjo 
nacių režime. To akivaizdo
je valstybės organų baudžia
mosios atsakomybės koncep

cija buvo peržiūrėta ir patai 
syta, nes valstybės galia, pa
sidariusi priemone vykdyti 
politikai prieš žmoniškumą 
bei teisingumą, sudarė grės
mę visai žmonijai. Ir į revo
liuciją valstybės laikysenos 
valdinių atžvilgiu žmonija tu
re o reaguoti revoliucija tarp 
tautinės teisės atžvilgiu. Ir ji 
reagavo.

Po karinio nacių režimo nu 
galėjimo D. Britanija. Prancū 
zija, Jungtinės Valstybės ir 
Sovietų Sąjunga priėmė Tarp 
tautinio karinio Tribunolo 
Chartą, kurios esmę sudaro 
naujas nuostatas, kad valsty 
bės organai turi tarptautinių 
pareigų, kurios palenkia vals 
tybines pareigas ir valstybi
nį paklusnumą. Buvo pripa 
žinti du nauji tarptautinių nu 
sikaltimų tipai: nusikaltimas 
taikai, arba nusikaltimas ag
resija, ir nusikaltimas žmoniš 
kumui. t. y. masinėmis žudy 
nėmis, naikinimu, pavergimu, 
deportacijomis ir kitais než
moniškais veiksmais prieš ei 
vilius gyventojus prieš ar per 
karą, arba persekiojimu po
litiniu, rasiniu ir religiniu pa 
grindų. Buvo sudarytas spe

cialus tarptautinis teismas - 
Tarptautinis Karinis Tribuno 
las, kuris Nuernberge teisė ir 
baudė nacių režimo ir jo or
ganų šulus už minėtus tarp
tautinius nusikaltimus. Šios 
revoliucinės tarptautinės tei
sės pagrindu buvo padaryti 
ir įvykdyti šimtai sprendimų. 
Tai buvo vienintelis tinkamas 
teisės ir teismo kelias užbai 
gii nacių ir jų valstybės kri
minalinį režimą.

Visa tai atrodo praeitis. 
Tarptautinis Karinis Tribuno 
las savo darbą jau seniai bai 
gė. Nacių režimas išnyko, o 
jo organai ir sekėjai nubaus
ti Pats karas, nors ir netei 
siniu keliu, yra baigtas. Bet 
tarptautinės baudžiamosios at 
sakomybės atžvilgiu tatai tik 
iš dalies teisinga. Tik nacių 
valstybės nusikaltimams spręs 
ti teisminė organizacija pri
klauso praeičiai, bet ne tie 
tarptautiniai nuostatai, kurie 
tą organizaciją buvo pašau 
kę gyveni man. Tie nuostatai 
tebėra ir tebegalioja. Nėra jo 
kios abejonės dėl valstybės 
įstatymų leidimo, vykdymo ir 
teisingumo darymo organų 
tarptautinės baudžiamosios at 

sakomybės už nusikaitimus 
taikai ar žmoniškumui. Ir to 
dėl nenuostabu, kad Jungti 
nės Tautos, besijausdamos 
naujosios tarptautinės teisės 
sargyboje; kurį laiką rūpino 
si šios teisės formulavimu 
bei projektavimu, kol 1954 m, 
tos diskusijos buvo nutrauk 
tos ir ligi šiol neatnaujintos. 
Kodėl taip yra, visi gerai su 
prantame.

Vis dėlto naujoji tarptauti 
nė teisė1, tuo tarpu taikyta 
Nuernberge, buvo plačių mas 
tu pripažinta vienoje tarptau 
tinėje sutartyje, kuri kaip 
tiesiogiai paliečia mus pa 
čius. Turiu galvoj konvenci 
ją dėl pabėgėlių padėties. 
Jos «F» straipsnyje skaitome:

— Šios konvencijos nuosta 
tai nebus taikomi asmeniui, 
kurį būtų rimto pagrido įtar 
ti padarius nusikaltimą prieš 
taiką, apba karo nusikaltimą, 
arba nusikaltimą prieš žmo 
niškumą, kurie yra numatyti 
tarptautinių nuostatų, žinoma 
Nuernbergo įstatymų vardu.

(B D.)
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Svečiai Amerikiečiai Klausėsi ir Žiūrėjo
(Tąsa)

Vakare įvyko banketas ir 
speciali jaunimo programa. 
Banketo ceremonijų vedėjas 
buvo adv. Ant. Olis. Čia pa 
grindinę kalbą pasakė min. 
Lozoraitis. Pradžioje Al. Ku 
čiūno diriguojamas sinfoninis 
orkestras grojo lietuvių kom 
pozitorių kurinius, o paskui 
tas pats orkestras, diriguoja 
mas Alf Mikulskio, su Čiur 
lionio ansambliu ir solistais 
Juze Krištolaitytė, Aid. Stem 
pužiene ir V, Verikaičiu, atli 
ko liet, dainų koncertą.

Jaunimas tą- vakarą turėjo 
paskaitų ir diskutavo ateities 
problemomis, o vėliau įvyko 
šokiai. Jaunimui buvo leista 
visur dalyvauti nemokamai, 
kai tuo tarpu kiti dalyviai tu 
rėjo įsigyti bilietus į visus 
parengimus.

Antrąją sąskrydžio dieną - 
sekmadienį pradėta pamaldo 
mis šv. Mato katedroje, kur 
giedojo Čiurlionio ansamblis, 
o prel Cartright pasakė gra 
žų pamokslą. Popiet buvo lan 
komasi Lietuvos pasiuntinybė 
je.

Svečiai buvo pavaišinti pa 
siuntinybės sodelyje, padaina 
vo, o vėliau aplankė ir patį 
min. P. Žadeikį, kuris dėl Ii 
gos negalėjo su svečiais su
sitikti.

Vakare įvyko didysis kon 
certas, čiurlioniečiams atlie 
kant programą. Alf. Mikais 
kio diriguojami, pasirodė vi
si ansamblio vienetai, talki
nant solistams. Karšiai publi 
kos sutikti, čiurliom'ečiai kai 
kuriuos dalykus buvo privers 
ti kartoti po kelis kartus.

Parodą, kuriai vadovavo 
dail. V. K. Jonynas, padeda
mas dail Aleksandravičiaus, 
G. Krivickienės ir Vincės Jo 
nuškaitės, gausiai lankė ame 
rikiečių publika iš tuo metu 
viešbutyje vykusių poros di
delių organizacijų suvažiavi 
jnų. Ją aplankė ir sąskrydy 
je dalyvavę JAV senatoriai 
ir kongresmanai. Vienas kon 
gresmanas buvo ypač susido 
mėjęs Lietuvių Enciklopedija 
kuri parodoje turėjo savo 
skyrių. Jis teiravosi, kur dirba 
ma ir iš kur imama, lėšų En 
ciklopedijos leidėjas parodo 
je buvo išstatęs ką tik ats
pausdintą spalvotą Lietuvos 
žemėlapį. Jis kaip ir papildė 
parodos vaizduojamą Lietu
vos veidą.

Sąskrydžio proga organiza 
toriai buvo išleidę specialų 
leidinuką angliškai. Jame kar 
tu buvo atspausta ir banketo 
programą. Leidinukas liuksusi 
niame popieriuje, su lietuvai 
te ir lietuvišku fonu viršely 
je peržvelgia visą Lietuvos 
garbės ir kančių istoriją ligi 
šių dienų.

Darbininkas

(pabaiga iŠ 2 pusi)

na pati administracija. Vor 
kutos chore ir orkestre uo 
liai dalyvauja taip pat musų 
tautiečiai. Moterims Vorkuto 
je sunkiau dirbti, nes neįs 
tengia atlikti tiek darbų, kiek 
vyrai. Vienas iš Vorkutos pa 
bėgęs musų tautietis buvo pa 
gautas už i.000 km nuo Vor 
kiltos ir labai sumuštas, Bet 
grąžino vis dėltotgyvą. Į Vor 
kutą buvo atsiųstas ir vienas 
Rytų zonosC vokietis tapyto 
jas. Užuot siuntusi į kitus dar 
bus, į administracija, norėda 
ma pavaizduoti savo «didelę 
menui meilę», pavedė jam pi 
ešti paveikslus. Valgyklai jis 
nupiešė Vorkutos stovyklą 
su visomis užtvaromis, sargy 
bų bokštais, kulkosvaidžiais, 
šunimis etc, o apačioje dai 

liai meniškai įrašė sakinį, pa 
imtą iš Sov, Sąjungos plačiai 
dainuojamos dainos: «Aš ne 
žinau kito tokio krašto, kur 
taip laisvai alsuotų žmogus»... 
Autorius už tai buvo nulauš 
tas 3 paromis arešto ir įgrūs 
tas Į vienutę. Paskum prade 
jo varyti į darbus, bet vėliau 
vėl leido jam verstis tik ta
pyba. Tada jis piešė vienas 
gėleles...

—- Abeze kalinamas Vokie 
tijos komunistas Max Bau
mann mėgini kelis kartus pa 
bėgti, bet galiausiai buvo su 
gautas ir pašautas. Už paša 
kymą. jog Sov. Sąjungoje yra 
daugiau klasių nei privataus 
kapitalizmo kraštuose, jam 
buvo pridėta 15 metų papil
domai. Vokiečių komunisto 
Taelhmano šoferis buvo įkiš 
tas į Saratovo kalėjimą, kur 
sudaužė savo celę.

—• Sovietinė santvarka ir 
jų teismai visokiais bū
dais pašiepti. Vienas iš mėgs 
tainiausių šiuo metu pašaipos 
objektu yra dabartinis Sovie 
tų kultūros ministeris Michai 
lovas Apie jį pašaipininkai 
pasakoja tokį «tikrą atsitiki 
mą»: sovietinės kultūros mi
nisterijos koridorium lekia 
žmogus, visa gerkle šaukda
mas: «Michailovas kvailys! Mi 
chailovas Kvailys!» Žmogus 
suimamas. <-.tiduodamas į teis 
mą ir nubaudžiamas 23 me
tams priverčiamųjų darbu. 3 
metai paskiriami už ministé
rio įžeidimą, o 20 . už valsty 
binės paslapties išdavimą.

«ATŽALYNAS» SÃO PAULY 
J E.

Š. m, rugpjūčio m, 5 d, į- 
vyko Moksleivių Ateitininkų 
Jaunimo Šventė. 9 vai, rytą 
šv. Mišios ir bendra Komu 
Pija, po to agapė. o 3 vai. 
p p trumpa Akademija, ku 
rios metu naujieji ateitinin
kai iškilmingai prisiekia tar
nauti savo idėjai ir gavęžen 
kliukus priimami į vyresnių
jų idėjos d raugti tarpą Aka
demija, šį kartą, praėjo blan
kiai, nesirado nei vieno vy
resnio kalbėtojo, kuris tartų 
trumpą paskatinantį žodį ir 
ta spragą teužpildė jaunuolis 
Antanas Tyla. 6al tai Įvyko 
dėl to, kad visi su nekantru
mu laukė pakilant uždangos. 
Publika juk mėgsta sensaci 
ją, ilgisi vis kažko kas atneš 
tų naujų virpėjimų!

Pagaliau uždanga pakilo. 
Visų dėmesys įtemptas. Sce
noje parodoma drama, kurio
je Kazys Binkis, tas didis Lie 
tu vos poetas miręs 1942 m., 
iškelia pasiaukojimo už drau
gą, menko šiaučiaus sūnų, ir 
taurumo idealą. .lis parodo, 
kad vadinamas prastas dar 
bas žmogaus nežemina, ir kad 
paprasto žmogaus širdis yra 
daug jautresnė, pilna artimo 
meilės, kaip rafinuotu «intęli 
gentų». Nuo didaktinio sausu 
mo bei situacijų dirbtinumo 
šią dramą apsaugoja jaunuo 
liškas entuziazmas, tikras gy

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30’vai., banga 540 klc.

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

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

kė vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

MŪSŲ LIETUVA

Ar žinai kad.. Jurų milžinai halėjos kvėpuoja oru Jos negali kvėpuoti, kada vanduo jų neiške 
lia įpaviršių.Patikrinus Amerikos piliečiams išduotus užsienio pasus, paaiškėjo, kad daugiau 
šia po užsienį keliauja namų šeimininkės. Antroj eilėj studentai, trečioj-mokytojai, profesoriai.

Vienas Australijos paukštis iš surinktų medžio gabalėlių, plunksnų šiaudų pasta 
to lizdą namo dydžio. (US1S)

venimo vaizdavimas ir iki ga 
lo išlaikyta draminė įtampa.

«Atžalyną» sudaro 5 veiks 
mai ir rodos publikai būtų 
sunku išlaikyti salėje, ypatin 
gai, kai Brazilijos žiemos vė 
jai drėgme ir šalčiu sukaus 
to kojas. Bet veiksmas veiks 
mą veja ir režisieriaus ga
biai perduota įtampos nuotai
ka sukelia publikos smalsu
mą sužinoti, kas bus toliau. 
Pabrėžtina, kad aktoriais bu
vo parinkti tie stiprieji, Kurie 
atlaikė visą veikalo dramati
ne ir didaktinę pusę (p. J. 
Guiga, p. Al. Vinkšnaitis. p. 
Ed Vasiliauskas ir p Bai
džius) ir dėl to jaunųjų vai
dintojų silpnosios pusės nu
blanko ir tapo nereikšmin
gos.

Štai tie pagrindiniai veikė 
jai «išnešę» ant savo pečių 
visą pjesės esmę: Inžinierius 
Keraitis - p. Julius Guiga ga 
biai pavaizdavęs lietuviško 
inteligento kilusio iš kaimo 
pastogės tipą. Keraitienę vai
dino Audra Antanaitytė, ne
blogai. bet vietomis stigo Įsi
jautimo ir įtikimumo Ji la
biau vaizdavo «brazilišku» ma 
nierų kokielę, kas lietuviš
kam charakteriui yra sveti
ma. Petras Keraitis - Algi
mantas Žibąs sukūrė simpa
tingo jaunuolio asmenį, tik 
vietomis stigo jame to laisvo 
stipraus jaunatviško entuziaz 
mo. Jis buvo peršvelnus, vie
tomis «per mergaitiškas».

Pilnas geriausių pastangų 
ir įtikinantis buvo Antanas 
Tyla - Jasiaus Šiaučiūko ro 
Įėję Mokytojas Tijūnas - A 
leksandras Vinkšnaitis pasi
rodė kaipo gabiausias ir la
biausiai įsigyvenęs į savo ro 
lę aktorius mėgėjas. Jis pil 
mitiniai įtikino žiūrovą viso
se jam skirtose situacijose 
Rodėsi, jis tik ką atėjo iš te 
atro studijos, kurioje jis die 
na dienon skiria visas savo 
jėgas...

Greta jo panašiai jautėme 
ir Ed. Vasiliauską siuvėjo Žio 
go rolėje, bet p. Vasiliauskui 
tai savaime suprantama, kai
po ilgalaikių) teatro bendra
darbiui Lietuvoje ir dirbusiam 
7 metus kino bendrovėse Bra 
zilijoje, filmuojant, “As cha
mas do cafezaí”, “A Estrada” 
ir kt.

Savo rolę įtikinančiai atli
ko p. Bagdžiuš, davęs gimna

Vytautas Kastytis

Tremtiniai
Išausk, sesute, ilgą juostą
Iš diemedžių ir rūtų
Kad mus visus krūvon sujuos ų!

Liūdni beržai ant kelio linksta, 
Visuos kraštuos paklydo musų žingsniai.

Kaip drebulėlė pakely
Nerimsta tremtinio širdis:

Išdraskė lizdą šiaurės vėjai,
Nuplaus kiti,
Ką mes savam lauke pasėjom.

Namie mama, namie mergelė
Ant rankų rymo.
Ant užlaužtų baltų rankelių.

Sausai iššluotos dvaro klėtys, 
Vai kuom pavasarį laukus užsėti!

Sudžiovus duona gomury
Našlaičių ašarom karti...

Išausk, sesute, ilgą juostą
Iš diemedžių ir rūtų,
Kad mus visus krūvon sujuostų!

zijos direktoriaus karjeristo 
išdidų asmenį Leonardas Mi 
tiulis neabejotinai pavaizda 
vo keisto gimnazijos inspek 
toriaus tipą, kurių taip daž
nai pasitaikydavo mūsų gim 
nazijose. P. Bliujus-istorikas 
Robertas Girskus psichologas 
Beržas Gudavičius fizikas, I. 
B. Jurgelevičiūtė - geografė, 
Juozas Tijūnėlis gimnastikos, 
mokytojas savo nedidelėse 
rolėse buvo įtikinantys Išsis 
kyrė Irena Adamavičiūtė, ku 
ri aiškia dikcija, įtikinančia 
ramia laikysena davė mums 
tipingą Lietuvos mokytoją- 
gamtininkę

Nijolė Vinkšnaitytė Žiogie 
nė, P. Tumas-gimnazijos sar
gas, Danutė Bortkeviūtė-Pliuš 
kienė švystelėjo savo sceni
niais sugebėjimais, kaip ir 
Giedrė Valeikaitė-čigonė, Al
bertas Pavilonis Šura, Vincas 
Bilevičius-Andriušis, Aug Za 
luba-Juzė, Ed. Norkus-Motie- 
jus. Mindaugas Gurauskas - 
Barzdžius, Julytė Jurgelevi- 
čiūtė-tarnaitė, Irena Šimony 
tė-Aldona, Julija Šimonytė - 
Marytė ir kitas gražusis jau 
niraas papildė grupines sce
nas disciplinuotai ir įtikinan
čiai.

Dekoracijos, pastatymas ir 
režisūra p. Eduardo Vasili
ausko verti tik pagyrimo įsi 
dėmėjus sąlygas kuriomis te 
ko dirbti, nuotaikas, kurias 
teko nugalėti. Paskutiniojo 
veiksmo dekoracija-Nemuno 
pakrantėje, verta tikrojo tea 
tro scenos. Čia tenka paste
bėti nuopelnus ir Vygaudo 
Navicko, kuris nepagailėjo

1956 m. rugpjūčio 11 d.

savo sugebėjimų ir darbo iš 
pildant dekoracijų projektą 
ir eskizą bei p. J. Guigos pa 
dėjusio dekoravimo bei apš
vietimo darbe. Puikus grimas 
Victor Merinow’o iš Kino Ben 
drovės Vera Cruz.

Spektakliui pasibaigus te
ko teišgirsti tuos žodžius: 
«Puiku!... Labai gerai!.. Dau 
giau tokių spektaklių!» Štai 
kokios išdavos žmogaus pasi 
ryžimo. Šį puikų spektaklį 
sukurė ne profesionalai, bet 
mėgėjai, šeimų tėvai, dirbą 
nuo 7 v. ryto iki 7 v. vakaro 
įstaigose, fabrikuose ir kt,, 
tai moksleiviai atitraukti nuo 
atostogų poilsio, nuo pajūrio, 
nuo pramogų. Režisierius gi- 
per 30 vakarų po darbo die 
nos turėjo trankytis iš V. Leo 
poldinos į V. Zeliną repetici 
joms ir vidurnakty grįžti vėl 
į kaž kurį kitą S. Paulo pa
kraštį. Štai čia pasirodė tas 
magiškas žodis, kuris verčia 
užmiršti poilsį, jūrą, savo in
teresus, tas žodis-Lietuva.

Po spektaklio dar buvo pra 
vesti tautiniai šokiai vad. p. 
J. Guigai, p. Valeikienei ir p. 
J. Bortkevičienei. Tautiniais 
kostiumais mergaitės puošė 
tarsi gėlės pilką nuo šalčio 
ir drėgmės susitraukusią pu
bliką. Kojos šalo, bet širdys 
buvo pilnos gražių Lietuvos 
prisiminimų. Prieš akis mir 
gėjo mūsų tautos atžalynas. 
Puoselėkim, mylėkim ir rem- 
kim lietuvišką atžalyną, be 
atžalyno neliks tautos!

Halina Mošinskienė
S. Paulo, 1956.VIII.7
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Rašius siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

Gražiai praėjusi jaunimo šventė
Nors beveik visą savaitę lijo ir 
sekmadienį buvo gausu pur
vo, jaunimas pasirodė tikru 
jaunimu, nebijančiu kliūčių 
ir šventėn susirinko gausiai 
Iš tolimos Vila Anastazijos 
atvyko mokytojas St. Kubiliū 
nas su jaunųjų būreliu, buvo 
naujai ten susiorganizavusio 
jaunimo klūbo atstovai, tautų 
parkas atsivežė net savo tau 
tinių šokių grupę, kas prisi
dėjo prie šventės spalvingu
mo, gausiausiai buvo atsto
vaujamas, Senas Malūnas ir 
Bom Retiras Iš visų vietų at 
vyko jaunimas, kurs jau yra 
vienokiu ar kitokiu būdu

Lietuvos Architektūros Parodos proga
Sodybos Išplanavimas Aukstaiciuse

RAŠO DIPL INŽ.

Iš kelio eina įvažiavimas 
pro vartus, kartais pro Bro 
mą, į priešakinį kiemą, ku
rio kairėje pusėje yra gryčia 
su gonkornis, dešinėje klėtis 
-vežiminė su prieklėčiais, už 
pakalyje palieka vartai su 
kryžiumi ir keletą krūmų pat 
voryje. Toliau už šulinio 
tvartai, daržine ir malkinė su 
daro ūkiškąjį (juodąjį) kiemą, 
dar toliau kluone klojimas 
ūkiškam kieme stovi lovys 
gyvuliams girdyti, ūkio padar 
gai, plūgas, akėčios, mašinos 
ir prie tvarto mėšlinė. Visa 
tai atskirta nuo prišakinio 
kiemo tvora apaugusia krū
mais (žemais). Prišakiniam 
kieme vyksta švaresni darbai, 
priekįėtėj dalgę plaka, veži
minėje ratus taiso. Prišakinis 
kiemas yra labai graži lietu
višką architektūrinė aikšte, 
originaliai apstatyta, puikiai 
architektūriškai išspręsta 
Kiekvieno pastato elementas 
pritaikintas patogiam naudoji 
mui svi sena nusistovėjusia 
architektūrine forma. Ši aikš
tė visu savo didingumu apgau 
bia ateivį. Paimkime atskirus 
elementus. Kryžius su vartais 
ar bromą puošia įvažiavimą 
į kiemą (ūkio darbams įvažia 
vimas yra kitas) Toliau gry
čia su atkreiptu į kiemą gra 
žiuoju fasadu, kurio viduryje 
simetriškai pastatytos gonkos 
įspūdingai sutinka svečią jei 
nantj į vidų. Priešais gryčia 
beveik vieno didumo su at 
gręžtu puikiu gryčios fasadu, 
klėtis, vežiminė su priekle 
čiais, klėtis švariausias pas
tatas ir dažnai kasdieniniams 
reikalams naudojamas, prie 
vežiminės yra ūkio reikalams 
dirbtuvė, Kurioje vyrai pra
leidžia besidarbuodami d’des 
nę nuo lauko darbų atlieka- 

įsijungęs j lietuvišką darbą. 
9 vai. buvo iškilmingos pa
maldos. Iš tautiškai pasipuo 
šusių jaunų lietuviškų krūti
nių į Viešpatį kilo giesmės 
sutartinė. Ateitininkai pamal 
dose dalyvavo su vėliava. Ne 
maža ėjo prie šv. Komunijom 
Pamokslą sakė kun. J. Šeš
kevičius. Prie šventės religi
nės nuotaikos prisidėjo ir tai 
kad per šv Mišias keturi, ne 
patingėję per atostogas lietu 
viškai mokytis tikybos (lietu 
viukai Rikardas Tijūnėlis, An 
tanas Bactaška, Karolis Leo
navičius ir V. Abraitis) ture 
jo savo pirmąją Komuniją.

JONAS MULOKAS

mo laiko dalį. Dėlto klėtis 
yra netoli gyvenamo namo, 
nes reikia dažnai vaikščioti. 
Kieme vykstančių darbų pato 
gurnui, klėčiai yi;a palikta di 
dėlė pašalė, kuri yra įgavusi 
tik Lietuvoje sutinkamą prie 
klėčio formą Ir puošnus ir 
patogus sprendimas.

Šulinys įrengtas tarp gyve
namo namo ir vartų, nes į 
abi vietas yra vienodai rei
kalingas. Kantraus darbo me 
dinis didelis kryžius gražiai 
išbaigia šį malonų apdainuo
tą uošvės kiemelį, tėvo dva
relį Tai yra lietuviškos ar
chitektūros pasididžiavimas, 
lietuviškas formas turį am
žių su i rtas formas ir tradi
cijas. '.gi, lietuviškas sti 
liūs jau prieš šimtus metu 
lietuvio yra sukurtas.

Šioje aikštėje vyksta lietu 
vio pačios reikšmingiąusios 
ir kasdieninės gyvenimo va 
landos, apvilktos įvairių pa 
pročių forma, pritaikinta tik 
šiai scenai, šiam kiemui.

Pro papuoštus vartus įva 
žiavę jaunavedžiai sutinkami 
iškilmingai gonkose su duo
na ir druska, čia pat iš sek
lyčios išvedus ant prieklė
čio kariamas piršlys. Čia iš
lydima pirmieji kūmai, čia 
pagaliau paskutinį syk visi 
atsisveikina su amžinastin nu 
keliavusiu Subatvakarių su âr 
monika gonkose. su sutarti
ne praviroj klėty prisimini
mas ir dabar, gal būt, ne vi e 
ną iš mūsų atgaivina Ši Lie 
tuvos gyvenimo, pasaka, ankš 
tai surišta su aplinka, Įgau
na didingumo šios, savos har 
monizuojančios architektu-os 
šešėliuose.

(Inžinieriaus, kelias, Nr. 7, 
Augsburg)

Po pamaldų salėje buvo vi 
si pavaišinti kavute ir skani
ais sumuštiniais bei pyragais 
kuriuos k**pė ateitininkų ma 
mytės. Joms ypač šeininkėms 
su p. Bilevičiene, p. Jurgele 
vičiene ir p. Bratkauskiene 
priešakyje priklauso visų pa 
dėka Daina, nuoširdus links 
mumas ir draugiškumas suda 
rė bendrą vaišių nuotaiką. 
Pusryčių metu kalbėjo p. Sto 
nis ir p. Kubiliūnas, beto bu
vo išpildyta trumpa meninė 
programa p. Pūkenytė iš S. 
Andrė pagrojo akordijonu, J. 
Tijūnėlis ir Tatarūnas duetu 
padainavo pora dainelių, mer 
gaitės pašoko kepurinę Atmi 
nimui buvo padaryta nuotrau 
ka.

Paskui s toliau atvykę sve 
čiai buvo paimti pietums į 
šeimas. Tai gera proga vie
nas kitą arčiau pažinti.

Po pietų klegėdamas jauni 
mas. jau vėl rinkosi į salę. 
Trečią vai punktualiai buvo 
pradėta mažytė akademija jau 
mūs kolonija turėjo progos 
įsitikinti, kad jaunimas nesi
laiko senos sanpauliškės tradi 
cijos pradėti bent valandą 
laiko vėliau negu bu«o skelb 
ta) tai visai bereikalo vis at 
siranda vėluojančių.

Trylika moksleivių Radvi
las Go-auskas, Antanas Tyla, 
Mindaugas Gorauskas, Vytau 
tas Pavilonis, Eduardas Nor
kus, Robertas Girskus, Ed
mundas Zalenkauskas, Leo
nas Meškauskas, Juozas Bi
elskis, Eduardas Vinkšnaitis, 
Joana Bratkauskaitė, Aldutė 
Narbutaitė ir Amelija Joku- 
bauskaitė davė ateitininkišką 
pasižadėjimą. Gražiai atrodė 
ši jauna eilė besiryžtanti au 
kotis Dievui ir Tėvynei. Ne 
vienam ir džiaugsmo aš*rą 
išspaudė.

Toliau sekė atskirų vieto
vių jaunimo atstovų žodžiai, 
gaila, kad šie gal pilnutėlę 
salę žmonių išvydę, pabūgo 
ir neišdrįso kalbėti. Ateiti
ninkų vardu kalbėjo Juozas 
Vaikšnora, naujai pasižadėji
mą davusių Antanas Tyla. 
Akademiją pravedė Vygau 
das Navickas, sekretoriavo 
Silvija Boguslauskaitė ir Gra 
žiną Gudavičiūtė. Po to sekė 
visų senai lauktas ir mokslei 
vių su nemaža atostogų auka 
rengtas p. E. Vasiliausko re
žisuotas «Atžalynas» Parašy 
ti jo recenziją paliekame žiū 
rovam Bendras įspūdis ge
ras, kai kurie artistai savo 
roles atliko meisteriškai. 
Daug prisidėjo ir geras gri
mas bei puiki V. Navicko 
paskutinio veiksmo dekoraci
ja. Ilgos ir pakartotinos pu
blikos ovacijos artistams liu
dija, kad žiūrovai buvo pa
tenkinti Buvo girdėti išsitari 
mų. kad tai esąs stipriausias 
pastatymas iš visų S. Pauly- 
je buvusių. Tiek režisieriui, 
tiek artistams vyresniesiems 
ir jauniesiems priklauso pa
dėka ne tik šventės rengėjų 
bet ir visu lietuviu. Tiek pu
blikos gausumas, tiek didelės 
aukos platinant pakvietimus 
liūdija, kad jaunimas turi 
daug žmonių, kurie jo pas
tangas supranta.

Jaunimo Giesme.
Maironis

Užtrauksim naują giesmę Broliai, 
Kurią jaunimas tesupras!
Ne taip dainuosim, kaip lig šiolei: 
Kitas mąstysime dūmas.

Drąsiai aukštai
Pakils balsai: 
Išauš kita gadynė! 
Užgims darbai, 
Prašvis laikai 
Pakils jauna tėvynė!

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai, kaip kūdikis apleis, 
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Drąsiai aukštai...
Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės, 
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės.

Drąsiai aukštai...
Į darbą, broliai vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paims m arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu

Drąsiai aukštai..

Gaila, kad toli nuo žodžiu stovi ju darbai.

Dar vaiku būdamas «Žvai 
gždėje» skaičiau tokį aprašy 
mą. Daug audrų išgyvenęs ir 
daug klaidos kelių išvaikščio 
jęs žmogus, pagaliau nutarė 
surasti savo sąžinei ramybę. 
Vieną paprastą darbo dieną 
sukaupęs visas savo geras 
jėgas, eidamas tarnybon, už 
suko į bažnyčią Pre klausyk 
los stovėjo eilutė žmonių, pri 
sijungė ir jis. Atskleidė savo 
senai nevartotą maldaknygę 
ir ramiai meldėsi. Vėliau pra 
dėjo vis dažniau žiūrėti į lai 
krodį ir darėsi neramus. Ligi 
tarnybos laiko jam likusios 
minutės nyko, o prieš jį vis 
dar buvo keletas žmonių. Dar 
kartą pažiūrėjo j laikrodį ir 
nugalėjęs nedrąsą, paprašė 
prieš jį stovėjusią moterėlę, 
kad sutiktų jį užleisti pirma, 
nes jis labai skubąs. «Ne, ne, 
ji jokių būdų negalinti» pno 
lesi atsikalbinėti moterėlė. 11 
giau laukti žmogus negalėjo, 
tad ir pasitraukė nuo klau 
syklos nešdamas sav© kalčių 
naštą ir nežinodamas, kada 
pajėgs antrą kartą čia sugrįž 
ti. Tuo tarpu moterėlė atsi 
klaupė prie langelio ir pra 
dėjo: «Trys dienos kaip bu 
vau išpažinties ir t. t.»

Dažnai atsitinka taip gyve 
nime, kad net gerieji mažus 
savo reikalus, vien tik dėlto 
kad jie savi, pastato prieš 
daug didesnius savo artimo.

Šitas pavyzdėlis man prisi
minė, kai persvarstinėjau pra 
ėjusio sekmadienio įspūdžius.

Kaip pernai, taip ir šiemet, 
pirmą sekmadienį po žiemos 
atostogų jaunimas rengė, jau 
beveik tradicine virstančią, 
savo šventę. Laikraščiuose 
pastebėjau, kad tą pačią die 
na šaukiamas Lietuvių Sąjun 
gos Brazilijoje susirinkimas.

Kai S. Paulyje lankėsi p. 
Trimakas, t. y. pirmojoje pu
sėje liepos, dar iki susirinki
mo buvo kuone mėnesis lai
ko, prašiau p. Konsulą (jis 
sąjungos garbės pirmininkas) 
kad paprašytų sąjungos val-

Kun. J. Šeškevičius 

dybą susirinkimą nukelti. 
Kiek vėliau tuo pačiu reikalu 
kalbėjau su vienu iš vice-pir 
mininkų p. J. Lukoševičium. 
Matydamas, kad spaudoje at 
šaukimo nesimato ir atsimi
nęs, kaip žmonės mėgsta for 
malumus, paraginau mokslei
vių ateitininkų valdybą t. y. 
šventės rengėjus, kad tą pra 
šymąspakartotų raštu Sąjungos 
pirmininkui. Tiesa, jis buvo 
įteiktas gana vėlai, bet dar 
po jo išėjo dviejų savaičių 
laikraščiai ir du kartu kalbė
jo lietuviški radijai, taigi tu
rint geros valios galima bu
vo suspėti atidėjimą paskelbti.

Kiek iš skelbtos programos 
neatrodo, kad jis būtų neati
dedamai skubus. «Susirinkimo 
atidarymas, prezidiumo rinki 
mat ir statuto svarstymas», 
rodo jį buvus vienu iš eilinių.

Pati šventė įvyko ir su ne 
mažu pasisekimu. Tačiau vis 
tiek įneša tam tikro kartėlio, 
kad žmonės, kurių didžiausia 
ir pati pagrindinė pareiga tu 
retų būti skatinti ir remti lie 
tuvišką jaunimo darbą, nepa 
norėjo jam talkininkauti net 
šiuo, taip regis lengvu būdu. 
Netenka abejoti, kad bent vie 
nas kitas sąjungos narys taip 
pat būtų norėjęs pamatyti su 
tokiomis didelėmis pastango 
mis jaunimo pastatytą «Atža 
lyną» ir anas susirinkimas 
jiems sutrukdė. Kai iš vienos 
pusės girdi nuolatines kalbas 
apie reikalą jaunimą išlai
kyti lietuviškoje dvasioje, iš
mokyti jį dirbti lietuvišką dar 
bą ir iš kitos pusės nesulau 
ki net tokiais momentais nė 
kiek supratimo, tai visai ne 
jučiomis iš lūpų išsigirsta: 
Gaila, kad toli nuo žodžiu 
stovi jų darbai!

Gal ir nemalonu bus kai 
kam šias eilutes skaityti, Ii 
giai kaip nemalonu buvo jas 
rašyti, todėl jas rašiusia, pa 
silieka su didele viltimi, kad 
antrą kartą tuo reikalu 
jam neteks kalbėti ar rašyti.
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Restoranas Jurubatuba r huhmbbh

Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano.Patogi vieta ir pikninkams.

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 626 » São Paulo

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. - SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

B Aprimtus & Čia. i
PRAÇA SAO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
IŠSIMOKEJ1MUI.

t,.

Prie pat àutebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Jh motum iitiHhitiiimilinHiÁliitiirtiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiirtiiimiii iluiiiiiii twiiiiiiiirniiihiiuiibi» Mun ihiiHHiiiiiiihiiiiiiMiiiiii =n) -= —

ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»
IRMÃOS BAUZIS

Registrado no C. R. C, eob o n.o 551

g Pra£a $ão José, 8 Sal. 1
J Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
I Transferencias de firmas 
I Contraí. na Junta Comercial 
i Pistpat. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
g Escritas Comérciais 
f , HORÁRIO das

e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
Contratos dé locação |
Cartas de Fiança į
Requerimentos f
Balanços g
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e |
Seguros de acidentes
às 19 horas. g

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 52 0229

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambariu 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

ÍKMaWJ CARKUf IRU ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į-žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Peštai 3967 — SÃO PAULO
• M* MMIUM

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys: 
Compinas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 ė 3 936

yra gerti alus MOSSORO,
n h°26 TT-

Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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— Šį sekmadienį 5 vai. va 
karo Ateitinkų ramovėje šau 
kiamas kuopos valdybos ir 
«Jaunystės Aido» redakcijos 
bendras posėdis. Yra svar 
bių reikalu, visi prašomi būti.

— Sekantis moksleivių atei 
tininkų susirinkimas, kuris tu 
ri įvykti rugpiūčio 19 dieną 
bus nekaip paprastai po 9 
vai. mišių, bet po pietų 4 vai. 
Pakeitimą visi prašomi gerai 
įsidėmėti. Jis galioja tik šiam 
vienam kartui.

— Antanas Tyla statant «At 
žalyną» nepraleido nė vienos 
repeticijos ir nė vieną kartą 
nepavėlavo. Už ką jam šven 
tės metu buvo įteikta dova 
nėlė dvi lietuviškos plokšte 
lės iš Dėdės Juozo albumo.

Dėkingumo ženklai) už «At 
žalyno režisavimą» p. E. Va 
siliauskui buvo įteiktas «Atei 
ties» išleistas Lietuvos vaiz 
dų albumas.

— Po jaunimo šventės trūks 
ta pora juostų. Kas jas per 
klaidą parsinešė į namus, pra 
šomas tuoj gražinti. Juostos 
buvo skolintos.

— Šį sekmadienį. 12 d. mg 
piūčio, 15 vai Vila Zelinoje 
šaukiamas «Vyčio» Sąjungos 
susirinkimas, nariai prašomi 
susirinkti punktualiai

NAUJAS LIETUVIŲ DRAU
GAS.

Š. m. rugpjūčio mén 1 die 
ną musų konsulas Aleksan 
dras Polišaitis lydimas klebo 
no Pijaus Ragažinsko buvo 
atsilankę pas radijo «GAZE 
TA» meninį direktorių vyr- 
dirigentą, maestro ARMANDO 
BERARDI padėkoti jam už 
LIETUVOS HIMNO i grojimą į 
matricą su radijo GAZETOS 
simfoniniu orkestru Tą pro 
gą ARMANDUI BELARDI bu 
vo įteiktas raštas, kuris bu 
vo perskaitytas visiems si m 
foninio orkestro dalyviams

Çujaudinti orkestro daly
viai gražiai atsiliepia apie 
mfisu konsulo žvgį, o MAES 
TRO ARMANDO BELARDl 
pažadėjo visokeriopą simfo 
ninio orkestro pagalbą musų 
kolonijai ir visiems lietuvi 
ams ateityje

Radijo GAZETOS simfoni 
nis orkestras (anie 50 asme
nų) Lietuvos Himno {grojimą 
atliko nemokamai, tuomi paau 
kodami darbo lietuviškiems 
reikalams maždaug už Cr $ 
20.000,00 (dvidešimt túkstan 
čių) kruzeirų. Tat, mieli tau 
tiečiai, bukime jautresni sa 
viešiems reikalams. Imkime 
pavyzdį iš jų, kuriems musų 
reikalai yra svetimi.

Priėmimo valandos kasdien: nu®'8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

— Džiugu buvo matyti pra 
ėjusį sekmadienį susirinku
sius gana gausiai lietuvius iš 
įvairiu priemeščių Atžalyno 
pamatyti. Vaidinimą dabino 
V. Navicko meniškai nupieš
tos dekoracijos. Vaidinimą 
pakartojus susirinktų vėl ne
maža žmonių.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

São Pauly įvairios tautos 
prie savo kultūrinių institutų 
turi kalbų kursus tiek savie
siems.tiek svetimiesiems. Mes 
ypač privalėtume kelti jauni 
mo tarpe didesnį susidomėji 
mą lietuvių kalba.

Kai kas sako, kad jaunoji 
karta lietuvių kalba nesido
mi, kažin išviso ar verta šis 
klausimas kelti. Į 
tai galime atsakyti, kodėl jau. 
nimas domisi kitomis kalbo 
mis. Čia reikia mokėti klausi 
mą taip pastatyti ir taip pri 
eiti prie jaunimo, kad pats 
dalykas, šiuo atveju lietuvių 
kalba, sukelto norą ją grei 
čiau pažinti, jos žmoniškai 
pramokti Ne tiesa, kad vi 
sas jaunimas ir dabar ja nesi 
domi Šio klausimo iškėlimas 
kaip tik ir išėjo iš jaunimo 
tarpo pareiškusio pageidavi 
mą geriau pažinti- lietuvių 
kalbą bei literatūrą, istoriją. 
Kadangi tai yra musų rauti 
n ės gyvybės re ik ar] a s, juo 
reiktų ir plačiau pasisakyti 
spaudoje ir organizacijų bei 
veikėjų, kultūrininkų p šita 
rimuose.

- Šį sekmadienį tuoj po 
sumos šaukiamas Vyrų Broli 
jos narių susirinkimas.

— Šį sekmadienį, .po piet 
trečią valandą Fįlhaą de Ma 
ria ruošia pasilinksminimą, 
kurio pelnas skiriamos kate 
droš bokštų statybai.

— Trečiadienį, Vilã Divoje 
mirė Mariją Paragienė Kmie 
liauskiūtė, 60 metų amžiaus, 
kilusi iš Kučiūnų. Liko nu 
lindęs vyras.

SPAUDOS BEI RADIJO REI
KALAI

Sunkus yra spausdinto žo
džio kelias svetimame kraš
te. Laikraščiai išsilaikyti te
gali tik iš skelbimu, arba nuo 
bitinių rėmėju Tačiau -dide
lės firmos svetimšalių nela
bai tedomisi Jeigu paremia 
tai tik del gerų asmeninių 
santykių su laikraščių leidė
jais ar redaktoriais. Nėra di
desnio intereso. Kad svetim
šalių firmos neparemia, tai 
čia. reikalas natūralus, bet 
reikia apgailestauti, kad di
delė dalis sąvų biznierių s au 
dos ir radio reikalais ,-nesido 
mi. Jei dar šiandien turime

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Motiejų Tamaliūną gimtadienio proga 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime ilgiausių metų. 

Musų Lietuva.

čia savo spaudą tai dėka ke 
lių geros valios rėmėjų, ku
rie ant savo pečių ima visą 
darbą ir atsakomybę, kartu 
padengdami visus finansinius 
trukumus. Kaikas nusiskun
džia laikraščių turinio neįdo- 
mumu. Tiesa, jie galėtų būt 
daug įdomesni, jei tos inteli- 
gentinės pajėjos, kurių vis 
tik netaip mažai Brazilijoje 
turime, bent po du, tris strai 
psnius aktualiomis temomi8 
parašytų. Laikraščių redakci 
jos labai gerai žino, kaip sun 
ku yra prisiprašyti, kad para 
šytų straipsnį. Taigi laikraš
čio didumas, įvairumas prik
lauso ne vien tik nuo leidėju, 
redaktoriųbet m.o pačios visuo 
menės, nuo biznierių, kuo vi
suomenės veikėjų, inteligentų. 
Reikalo kritika, nusiskundi
mais nepataisysime. Čia reik 
ne kalbų bet darbo ir pinigi
nės paramos.

Ta pati istorija ir su lietu 
viškais radijo pusvalandžiais. 
Jie dar laikosi tiK keliu žmo 
nių užsispyrimu, krrie laksto 
po visus priemesčius atlieka

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

— de

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

tem sempre em estoque 
Lã penteada 2/32 e i/16 
Lã cardada 1/14 e 1/15 
pelos melhores preços 

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

-■a Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojara dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
I’aruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas.

Rua Taquari, 19 - s/4 - (Esq. R. da Moóca)

Imobiliaria Vila Zelina
Praça São José dos Campos, 8 sal. 6 - 7 

Vila Zelina - São Paulo

Gero biznio agentas

Snr. Stefan
Žemės sklypai, namai ilgam išsimokėjimui be nuošimčiu 
prieš darant bent koki bizni pirma apsilankykite pasitart 

Puikus sklypai prie Via Anchetos be entrados

momis nuo darbo valandomis 
verbuodami rėmėjus. O jei 
nesurenka reikalingos sumos 
pinigų, tai jų kišenius atsako 
kaip s rauda taip ir radijo 
svetimšalių pusvalandžiai sve 
timos firmos nesidomi.

Štai pavyzdžiui priešpieti
nio pusvalandžio organizato 
riai pradžioje sakė, kad iš iš
vengti pirmiau suorganizuo
tam, popietiniam pusvaland 
žiui konkurencijos, nesirem- 
sią lietuviška visuomenė, o 
svetimšalių firmų skelbimais. 
Ir kas pasirodė. Ten kur bu
vo prašyti paramas popieti
nio pusvalandžio vedėjai, ten 
eina prašyti pinigą ir prieš 
pietin. pusvalandiio organiza 
toriai, kitaip but reikėję’ 
užsidaryti. Todėl visuomenė, 
ypač radijo rėmėjai ir kelia 
klasinių visai pagristai, jei 
abudu pusvalandžiu reik rem 
ti. tai kodėl iš jų nepadaryti 
vieno su 40 ar 50 minučių 
programa. Iš to, kas čia pa 
sakyta viena aišku, kad visi 
mušu kultūriniai reikalai, ši 
no atveju spauda ir radijas,

Mezgyklos Dėmesio!!!
Verpykla .

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO, 377 

turi nuolat sandėlyje vilnonių 
siūlų tipo

Lã penteada 2/32 ir 1/16
Lã cardada 1/14 ir 1/15 
Kainos labai prieinamos

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

tegali išsi 
lietuviška 
mų primešTa w 
laikinas. O lietuviška koloni 
ja šiandien yra pajėgi. Tiek 
spauda, tiek radijo pusvalan 
džiai prie gerų norų, visiems 
paremiant būtų nesunkiai iš- 
komi.

— Kun. J. Kardauskas, dir 
bantis S. Andrė vyskupijoje, 
šiomis dienomis buvo paskir 
tas Camilopolio parapijos kle 
bonu. Pareigas perims 1 d. 
rugsėjo.

LAIŠKAI;

H. Bortkevitch, G. Valei 
kaitei, J. Šimonis, J. Klišiui, 
Z Masiulienei, Pr. Zagorskie 
nei J. Seliokui, K. Navickie 
nei, E. Lukoševičiūtei, B. Zig 
mui, E. Meržvinskienei, Al. 
Grabauskui, R. Dovydaičiui, 
Ant. Rimkui. P. Zigmui, V. 
Ambramavičiui.

— Lietuvių kultūrinio radi 
jo pusvalandžiai, skelbimus, 
sveikinimus, paieškojimus si
usti šiuo adresu: kun, P. Ra 
gažinskas, caixa postai 4118, 
S. Paulo, arba P. Šimoniui 
tuo pat adresu.

— Yra paieškomas giminių 
iš Amerikos Stasys Stasiulai- 
tis, kitados gaudavęs laiškus 
per Kazį Sambūrį, gyvenusį 
Ypirangoje. Auri Verde gat
vėje nr 856 Paieškomojo 
adresą prašomi pranešti kun. 
P. Ragažinskui:

. Petro ir Igno Miknėvičių 
Martyno sūnų ieško sesuo O 
na ir brolis Jonas Iš Lietuvos, ■ 
Žinantieji prašomi pranešti 
kun. J. Šeškevičiui.

— Britų; delegaciją Vilnių-, 
je. Vilniaus radijo Í95G.V1I24 
pranešimu, š. m. liepos 23 d. 
į Vilnių atvyko «Anglijos-T. 
S draugystės draugijos» de
legacija. Jai vadovavo «Lor 
dų rūmų narys, prekybos - 
pramonės teisės prof lordas 
Robertas. Pavl'ejus». Prieš tai 
ji aplankė Maškvą, Leningra 
dą ir Rygą. 1956,VII.23 iš ry 
to atvykusieji buvo supažin 
dinti su «Vilniaus m. įžymy
bėmis, apžiūrėjo naujas staty 
bas». Vilniaus m. vykd. komi 
teto pirm, (lyg ir burmistras) 
Vildžiūnas «surengė svečių 
garbei priėmimą», per kurį 
svečius sunažindino su «did
žiuliais pokariniais Vilniaus 
m. pakitimais». Paskum «atsa 
kė į daugybę delegacijos da 
lyvių klausimų» ir «miesto 
komiteto bei darbo žmonių 
vardu įteikė svečiams atmi
nimo dovaną». Daugiau kon
krečiai apie tuos «Sovietų 
draugus britus» per radiją 
nieko nepasakyta.

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

JONAS GILEV1ČIUS

Statybos konstruktorius
Rua Caragata, 4 -— Imirim 

São Paulo

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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