
p Jornal Lituano «NOSSA LITUÂNIA»
h DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL

Dr. José ferreira Cerrato

P SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES 
LAIKRAŠTIS

A D R E S A S :
P AV. ZELINA, 706 — C. POSTAL 371 

SÃO PAULO
(Į ATSKIRO NUMERIO KAINA
H GR.$2,00

NR: 372 ( 33 ) SÃO PAULO — BRASIL — 1956 M. RUGPIÚCIO MĖN. AGOSTO 18 0. IX METAI

Gandai apie Pabaltijo valsty
bių išjungimą is Rusijos.

Užsienio žinių agentūros 
vėl praneša, kad Rusija ruo
šia naują akciją prieš Vaka 
rų valstybes neužilgo suteik
dama «nepriklausomybę» Pa
baltijo valstybėms: Lietuvai, 
Latvijai, Estijai.

Suteikta nepriklausomybė 
būtų tokia, kokią turi vadina 
mos «liaudies» demokratijos 
kaip Lenkija, Rytų Vokietija 
iv kitos. Maskva stengsis iš
gauti Vakarų valstybių pripa 
žinimą trims naujiems Pabal
tijo satelitams ir taip pat jų 
atstovus įvesti j Jungtinių 
Tautų Organizaciją.

Kaip pasielgtų šiuo atveju 
Amerika ir kitos demokrati
nės valstybės nesunku atspė 
ti. Su Pabaltijo satelitais neuž 
megztu diplomatinių santykių 
nes faktinoji padėtis pasilik
tu nepasineiius. Rusija kaip 
buvo taip ir pasiliktų visiška 
šeimininkė Pabaltijo sateliti 
nėse valstybėse. Kada jai bus 
reikalo vėl prisijungs. Šito

DEL SUESO KANALO
Nors dar sunku pamatyti, 

laip bus išspręstas Sueso ka 
naio likimas, tačiau viena 
aišku, kad ginklo jis nebus 
sprendžiamas. Taip pat Egip 
to vyriausybė laiko užbaigtu 
klausimu Sueso kompanijos 
nacionalizavimą. Apie tai at
sisako ir kalbėti. Tačiau dėl 
laisvo laivų plaukiojimo ka
nalu sutinka eiti j derybas. 
Londonan Egiptas savo atsto
vo nesiuntė, nes Egiptas jau 
čiasi užsigavęs, kadangi dėl 
konferencijos šaukimo jo ne
atsiklausė. Anglai ir prancu

— São Paulo estado vyri
ausybė skatina kviečių ūkį. 
Federalinė vyriausybė remia 
Rio Grande de Sul estado 
kviečių ūkį, o São Paulo nie 
ko nepadeda. Gubernator a is 
pareiškimu, São Paulo nepra
šo, bet reikalauja federali
nės vyriausybės, kad São 
Paulo estadui atiduotų tai, 
ką privalo atiduoti.

— Rio Grande do Sul es- 
tade šimtai tūkstančių maišų 
kviečių pelyja sandėliuose, 
kai tuo tarpu atatinkamos įs
taigos užperka Amerikoje nau 
jus kviečių kiekius. Pasirodo 
kad iš Amerikos yra leng
viau ir pigiau atvežti kvie
čius i Rio de Janeiro ar São 
Paul" negu iŠ Rio Grande do 
Sul. Brazilijos transn< rtas ge 
1 ežio keliais y ra katastrofiš 
koj padėty. Prekių pienveži 
mui. gauti vagonus, trunka 
keletą mėnesių.

- Vilniaus radijo praneši 
imi. Lietuvos vyrų ir moterų 
krepšinio rinktinės nugalėjo 
tokias pat Rusijos krepšinio 

kius dalykus labai lengvai 
padaro ir prieš pasaulį pas
kelbia, kad tai įvyko pačių 
gyventojų apsisprendimu.

Jei Maskva nori, kad Pabal 
lijo valstybių vyriausybės būt 
pripažintos, iš jų turi atitrau 
liti okupacinę kariuomenę, vi 
sus maskolius, politrukue, su 
gražinti Sibiran ištremtuosius 
ir pravesti Jungtinių Tautų 
Jrganizacijai kontroliuojant 
laisvus, demokratiškus rinki 
bus. Tik per šitokius rinki 
mus bus galima pamatyti ti- 
krąjį gyventojų nusistatymą.

Komunistinė spauda šiuo 
klausimu nieko nerašo. Yra 
pavojaus, kad Pabaltijui su
teikus nepriklausomybę, ga 
Ii taipgi nepriklausomybės pa 
peikianti Ukraina ir Georgija 
Apie Pabaltijo valstybių išjun 
girną buvo padarytas slaptas 
nutarimas šių metų Rusijos 
komunistų partijos suvažia
vime.

zai nemažas ginklo pajėgas 
sutraukė į v duržemio jurą. 
Bet niekas netiki, kad jėga 
mėgintų užimti kanalą Kaip 
ten bebūt, patiks ar nepatiks, 
bet su įvykusia padėtimi an
glai ir prancūzai tu’-i skaity 
tis. Amerikos ir kitų kraštų 
ambazadoriai šioms dieno
mis kalbėjosi su prezidentu 
Nasser ir reik manyti, kad 
per juos, ar per neutralias 
valstybes bus surastas vi
siems priimtinas klausimo iš
sprendimas.

rinktines. Rusijos sunkaus svo 
rio bokso nugalėtojas yra lie 
tuvis Algirdas Šocikas.

— Čikagoje yra susirinkę 
demokratų partijos delegatai 
išrinkti kandidatui i preziden 
tus Suvažiavime yra dvi sro 
vės. Viena palaiko buvusio 
Illinois gubernatoriaus Adlay 
Stevenson kandidatiirą, kiti 
dabartinį New Yorko guber 
natorių Avereli Hari man. Pas 
tarojo kandidatūrą palaiko ir 
buvęs prezidentas Truman. 
Truman mano, kad Stevenson 
neturi reikalingų kvalifikaci 
jų rinkimams laimėti.

— Egipto prezidentas vis 
dėlto pasiuntė’" savo stebėto 
ją į Londoną. Tuo stebėtoju 
yra paskirtas vyriausybės po 
litikos direktorius ir aviaci 
jos komandantas Ali Sabri.

Pavergtoje Lietuvoje

Sulig paties ministério pir 
mininko’ Šumausko praneši 
mu, praėjusių metų derlius

Amerikos Karo laivyno vadovybė praneša apie fabrikuoja
mą fogetę, kurios pagalba bus stengiamasi paleisti ę»dvėn 

' žėmės dr litinis satelitas; nuo3âÕ' TiWmetfu aukščio1 
Fogetė bus paleista iš Kalifornijos karo aviacijos bazių Nuo
traukoje m.-tome pačią fogetę ir paruošimus jai iššauti. Ša
lia yr < pastatas, iš kurio mokslininkai paleis erdvėn fogetę 
ir stenės jos kilimą.

Numatytą aukštuma fogetė pasieks trimis tarpsniais Pir
mas bus iššovimas nuo žemės. Pasiekus 65 kilometrų aukš
tį, sprogs kita fogetėje medžiaga ir pastūmės ligi reikalin
gos satelitui aukštumos. Trečiasis tarpsnis bus satelito pas- 
tumėjimas greitin. kuris per valandą turės siekti 29 tūkstan
čius kilometrų, kad galėtų kontabalansuoti žemės traukiamą 
jėgą. Sumažėjus greičiui, pakliuvus į tirštesnę atmosferą 
sudegs.

Iš kitų šaltinių praneša, kad Amerikoje “Chrysler Corpo
ration“ laboratorijose fabrikuojamas satelitas, kuris erdvėje, 
turėtų išsilaikyti daug ilgiau, but panaudojamas moksliniams 
tikslams.

Šitas satelitas turėtų pasiekti 950 kilometrų aukštį, kur 
skristų 550 kilometrų greitumu per minutę. Aplink žemę aps 
kristų per 105 minutes Šitie satelitai būtų krepšinio lošimui 
sviedinio didumo. Jame būt įdėta elektroninių aparatų. Šitas 
satelitas sulig mokslininkų pskaičiavimais erdvėje išsilaiky
tų apie 20 metų. Jis būt stumiamas estrpneio 90 isotopų ir 
Yteriaus. Tai dar tik mokslininkų projektai Praktikoje bus 
sunkiau įvykdinti negu popięryje apskaičiuoti (US1S)

siekė tik 23 procentus nep.ri 
klausomos Lietuvos derliaus. 
Žemės ūkio produkcijos kri 
timo svarbiausia priežastis 
yra kolchozai Pati komnnis 
tų partija yra susirūpinusi vi
soje Sovietų Rusijoje katastro 
fiška žemės ūkio padėtimi. 
Galvoja ir p’anuoja kaip su
kelti kolchozininkų susidomė 
jimą gamybos pakėlimu. Kol 
chozo darbininkui nėra jokio 
intereso persistengti, nes ži 
no, kad derlius teks didžiau 
šiam kapitalistui - valdžiai, 
o jis tegaus tik Jš anksto nūs 
tatytu duoklę. Kitaip buvo ir 
būtų dirbama je; būt privati 
nuosavybė, arba būt leista 
teisė administruoti valdišką 
nuosavybę.

— Lietuvos žmonės labai 
keistai žiūri į grįžusius iš už 
sienių. Jie išsiskiria iš visų 
kitų ir sąvo drabužiais, užsi
laikymu. Jaučiasi kaip pa

gauti. Lietuvos žmonės sako 
kad jiems protas susimaišė, 
ar kas nors kitas atsiktiko, 
kad grįžo. Stebisi ir negali 
atsistebėti.

— Amerikos demokratų par 
tijos suvažiavime kandidatu 
j prezidentus daugiausia ga
limybių, sulig paskutinių bal
savimų daviniais, turi Adlay 
Stevenson.

— Argentinoje vis dar ne
ramu. Suareštuotas generolas 
Uranga, buvęs Lonardi vyri
ausybėje susiekimo ministe- 
riu. Taip pat suareštuotas 
buvusio prezidento Lonardi 
sūnus. Gen. Uranga yra šali
ninkas sušvelninti santykius 
su opozicija, pašalinant skir
tumą tarp laimėtojų ir pralai 
mėtoję. Yra ir daugiau areš 
tu tiek iš kariškių, tiek iš 
civilių.

ftiinisteris LczoraiHs nėra 
prezidento pavaduotojas

Dienraštis «Naujienos» pasi 
remdamos estų spauda, o ši 
Lietuvos pasiuntinybės Va
šingtone pranešimu, pranešė, 
kad «St. Lozoraitis diplomati
nės tarnybos šefas ir Lietu
vos valstybės Prezidento pa 
vaduotojas». Į ši «Naujienų» 
pranešima Lietuvos Pasiunti
nybė Vašingtone, «Naujienų» 
redakcijai prisiuntė sekantį 
laišką: «Lietuvo Pasiuntinybė 
A ašingtone apie p Lozorai
čio kelionę į JAV tokio pra 
nešimo nei Amerikos lietu
vių spaudai, ir tuo labiau es
tu laikraščiui «Valis Eesti» 
Stockolme nėra padariusi, 
būk p. Lozoraitis atvyksta į 
Ameriką ne tik Lietuvos Di
plomatinės Tarnybos Šefo ro 
Įėję, het ir kaipo Lietuvos 
prezidento pavaduotojo rolė 
je. Ši pastaroji mintis yra meš 
kos pat. lietuviams minėto lai 
kraščio ir jo informatoriaus 
P. Žadeikis Įg. Ministras.»

Lietuvoje saukia atsarginius

Eltos pranešimu pa vergtoje 
Lietuvoje šių metų liepos 
pradžioje pakartojimui buvo 
pašaukti atsarginiai. Šitas at 
sarginiu pašaukimas kaip tik 
sutapo su vilniškėje «Tieso 
je» paskelbtu Sovietų Sajun 
gos vyriausybės protesto įtai 
kimu Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybei dėl a 
merikoniškų lėktuvų pasiro 
dymo ties Vilniumi. Kaunu, 
ir kitose Sovietu teritorijos 
vietose

Pavergtos Lietuvos gyven
tojai atsarginių kareivių pa
šaukimą ir «Tiesos» paskelb
tą protestą del Amerikos lėk 
tuvų pasirodymb, susieję su 
galimu karo kilimu tarp Ame 
rikos ir Sovietų Sąjungos. 
Žmonės priėję šitokių išva
dų, pradėję * veržtis ypač 
į maisto produktų krautuves. 
Kadangi pavergtoje Lietuvo
je parduotuvėse maisto pro
duktų dar vis nėra pakanka
mai, tai buvusieji kuklūs kie 
kiai neprastai greit ištuštėjo. 
Komunistų padarytas posūkis, 
kokiu tikslo jis bebūtų, rado . 
atgarsio pavergtoje Lietuvo
je tą prasme, kad gyvento
jai pradeda išdrįsti kiek atvi 
riau kalbėti.

— Rusų turistas pasirin
ko laisvę. Rugpjūčio mėn. 
pirmomis dienomis, grupė. 
Sovietų turistų laukėsi Dani 
joje. Vienas iš turistų, 34 me 
tų, rusas, prisistatė policijai 
ir paprašė teisės pasilikti Da 
nijoje/

— Vokietijos Lietuvių Ben 
druomenės Tarybos atstovų 
rinkimai įvyko šių metų lie 
pos 29 dieną. Kandidatais Į 
Tarybos narius buvo išstatyti 
46 asmenis. Iki šiol Tarybos 
atstovų buvę renkama 12. Pa 
keitus statutą, įvykusių rin 
kimų metu buvo renkama 15 
Tarybos atstovų.
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Architektūros Parodai Artėjant
Lietuvos Liaudies Architektūra 

(PAGAL DR. DIPL.' INŽ JURGĮ GIMBUTĄ)

Išlikę 18 to ir 19-tojo am
žiaus trobesiai ir sodybos ro 
do, kad kaimo liaudies archi 
tektūra yra tikrai autentiška 
ir labai senoviška siekianti 
tūkstančius metų praeitin. 
Lietuviško kaimo kultūra iki 
pat 19-10 amžiaus pabaigos 
buvo labai konservatyvi, be
veik nepaliesta svetimų Įtakų 
technikos pažangos. Toji kul 
tūra atsispindi ir sodiečio so 
dybos trobesių paskirtyje, jų 
išdėstyme, naudojimo papro
čiuose ir statybos technikoje.

Materialinė liaudies kultu 
ra išlieka giliai senoviška 
svetimų jtakų nepaliestame 
tautos kamione, kol jos nepa 
keičia naujos gyvenimo sąly
gos visoje tautoje. Vidurinio 
amžiaus svetimųjų rašytojų 
pragmentiniai lietuvių liaudies 
statybos aprašymai parodo 
beveik tą pati 19-tojo amži
aus architektūros vaizdą. Tai 
patvirtina ir palyginimai su 
lietuviams giminingų ar šiaip 
panašiose sąlygose gyvenan
čių tautų senąja liaudies ar
chitektūra. Tai rodo taipogi 
socialinė lietuvių liaudies is
torinė raida.

LIETUVIO SODYBA.

Trobesių išdėstymas yra 
laisvas, nešabloniškas. Kiek
vienam ūkiškam tikslui yra 
atskiri trobesiai. Visoje Lie 
tuvoje gyvenamasis namas 
statomas visai atskirai nuo 
tvarto, kai Vakarų ir Pietį 
Europoje žmonės ir gyvuliai 
telpa po vienu stogu.

Trobesių rūsys: be gyvena 
mo namo ir tvarto, lietuviš
koji sodyba turi dar kelis 
atskirus trobesius: klėtį, dar
žinę, klojimą su jauja, malki 
nę, pirtį kepyklą, raugyklą 
ir skalbyklą.

Statybos technika. Trobe

sių sienos suręstos iš gaiščių 
sienojų. Senoviškieji iš apva 
lių, netašytų, neapipintų,* su 
iškištinėm sąsparom, t, y. ker 
tęsė kryžmai suleisti sijų ga 
lai Stogai šiandiniai. įVisa 
statybos technika tokia, ko
kią ją galėjo atlikti pats ūki 
ninkas iš vietinės, savo pa
ruoštos medžiagos, be maši
nų, be piūklo, grąžto ar vinių 
Seniausieji trobesiai trobesiai 
rodo tik kirvio žymes, vėliau 
atsirado grąžtas, pagaliau 
18-19 amžiuje iš lėto papli
to kaime ir piūklas.

Trobesio forma pasižymi 
monumentaliu solidumu, ra
mumu, lygiomis stogo plokš
tumomis, be išsišokančių bo
kštelių. priestatų. Stogai ku
kliai yra papuošti išpiiustinė- 
tomis kraštinėmis lentomis vi 
rš čiukurų papuošti arkleliais, 
gaidžiais, ragais ir kitais se 
no jo lietuvių tikėjimo simbo 
Jiais, vėliau tapusiais archi
tektūriniu ornamentu. Tik 
prieklėtis, namų gonkos, Jan 
gų rėmai, langinės ir durys 
prabyla turtingu ornamentu 
ir išryškintomis architektúri 
nėmis formomis.

Trobesių vidaus išplanavi 
mas. Gyvenamojo namo iš
planavimas pasiduodavo kin 
tantiems gyvenimo reikalavi 
mams ir socialinėms sąly
goms. Gyvenamo namo iš
planavimo evoliucijoje gali
ma įžiūrėti kultūros evoliuci 
jos etapus. Pagal tai Kito pa 
talpų skaičius, jų paskirtis, 
ugniavietės vieta ir jos Įren 
girnas

Senesnysis evoliucijos lai
psnis buvo viengalis namas: 
priemenė ir pirkia.

Velybesnis — yra Išlaikęs 
iki mūsų dienų savo būdingą 
trijų dalių planą: priemenę 
ir du galus. Įėjimas iš šono 
į priemenę, iš kurios vienos 

durys į gyvenamąjį galą (pir 
kią. gryčią) ir antrosiom- j >ve 
čių seklyčią arba sandėli (ka 
marą. Lietuviu gyv namas, 
šiek tiek kitoks žemaičiuose 
ir aukštaičiuose, (lankelės 
atrodo, bus jau velybesnis 
gyv. namų priedas.

Klėtis (svirnas) yra antrasis 
namotyros ir ypatingai archi 
lektūros įdomus lietuvių so
dybos pastatas Ten sukrau
tos ūkininkų gėrybės, aruo
dai, mergelių kraičiai: skry
nios raštuotų audeklų rieti
mai. Klėties planas yra pa
prastas. pailgas stačiakampis 
su įėjimu iš galo pro prieklė 
tį. Tasai prieklėtis su 4 ko 
lonėlėmis ir trikampiu stogo 
rontu yra darnus architektū
rinis kūrinys, analogiškosios 
graikų architektūros fasadi
niam ansambliui. Klėties ola 
nas su nrieklėčiu yra vesiog 
autentiškai panašus i Trojos 
laikų graikų gyvenamojo na
mo, vad. megafono planą. 
Taip pap ir Šiaurės Europoj 
gyven namo proteli oo planas

Senoji klėtis išlaikė iki mu 
su dienų savo archaišką for 
mą iš tu laiku, kada ji buvo 
tokia pat, kaip gyv. namas. 
Gyv. namo forma kitėjo, o 
ūkinis trobesys ilgiau išlaikė 
savo senąsias formas. Toji 
forma senovėje galėjo būti 
bendra visai indoeuropiečiu 
giminei, apimančiai ir Šiau 
rėš Europą ir Graikus

Pirtis yra labii senas liau 
dies kultūros oaininklas Eu
ropoje pirtis žinoma iš seno 
vės, tačiau jau mažai kur iš
likusi tokia senovišką, iš med 
žio suręsta, su palaidų akme 
nu krosnimi, kaip Lietuvos 
sodžiuje Pirties architektūra 
yra paprasta, logiška ir kla
siška. kaip ir klėties. Prie
pirtis, dažnai atviras, su kolo 
nėlėmis, kartais su sienomis 
yra analogiškas prieklėčiui 
Jo paskirtis aiškt-apsangotl 
įėjimą į pačią pirtį nuo ne
malonių klimato veiksmų. Pir 
tis turėjo tam tikrą ir sociali 
nę reikšnę - bendravimui.

Poznanians miesto darbininkų v ienas demonstracijos 
vaizdų miestu gatvėse. Darbininkai.vadovaujami vienos jau
nos darbininkės, neša lenkų tautinę vėliavą, apšlakstytą vie
no žuvusio darbininko, demonstracijų metu, krauju. Kaip ži
nome, prieš šias demonstracijas komunistinė vyriausybė išė
jo su tankais ir kulkosvaidžiais. Poznaniaus miestas turi 365 
tūkstančius gyventojų. Čia yra centras lenkų industrijos.

(USI’S)
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Vytautas Kastytis

Smuikeliai žydi
Iš ežerų ir upių
Pavasario rasa nugairinti,
Audrų ir vėjų svetimoj pagairėj 
Lengvučiai debesėliai supas:

— Nuo Nemuno krantų,
Kur Lietuva, vargais supančiota, 
Našlaitės dalią kenčia, 
Atskriejara vėjo dvelkimu.

Kaip žydintys javai plačiai pasėti 
Visuos kraštuos lietuviai išsimėtę 
Už svetimų klaidas, didžiųjų kaltę 
Kančios ir nuoskaudų marias pakelti.

Ilgai gegulė sielvartą kukuos 
Ir skaudulį mums patį didįjį, — 
Saulėtuos Nemuno krantuos / 
Smuikeliai žydi...

Verčia Staliną, užkelia Kruščiovą. Įdomu kas

Jauja tai javams džiovinti 
ūkio trobesys su lubomis ir 
didele dūmine krosnimi, įsta
tytas po bendruoju stogu į 
klojimą. Klojimas yra skir
tas javams iš laukų sudėti - 
sukrauti. Lietuviškoji jauja 
su klojimu buvo ne tik darbo 
vieta, bet ir kur žemdirbiai 
praleisdavo ilgas žiemos nak 
tis: prie javų kūlimo, dainų, 
pasakojimų, linksminimosi. 
Tuo būdu jauja, kaip ir pirtis 

įėjo lietuvių liaudies kultūros 
istorijon ne tik kaip ūkiniai 
pastatai, bet drauge kaip so 
ciališkai reikšmingos sueigų 
vietos.

Čia nesustosime ilgiau ties 
kitais senosios lietuviškos so 
dybos trobesiais.

Be ūkininko sodybos, lietu 
viškoji etnografinė architek
tūra pasireiškia dar medinė
se koplyčiose, bažnytėlėse,

(Pabaiga 3 pusi.)

Bolševikiniu Kvislingiu baudžia 
masis atsakingumas.

(tąsa)

Taigi, šiandieninė padėtis 
yra šiokia: tariamas rūpinto
jas ir sargas tarptautinės ben 
uruomenės narių tarptautinės 
atsakomybės Jungtinės Tau
tos pačios problemos diskusi
jas yra įšaldžiusios, ô politi
niams tremtiniams tarptauti
ne sutartimi yra uždėta tie
sioginė ir įstatyminė atsako
mybė už nusikaltimus taikai 
ir žmoniškumui, žmonėms, 
kurie diena dienon jau antras 
dešimtmetis kenčia kaip tik
tai dėl tų pačių nusikaltimų, 
padarytų jokiu atveju ne ma
žiau nežmoniško ir krimina-
linio režimo, kaip nacių, bū
tent - komunistinio režimo. 
JT negali tarptautinio nusi
kaltimo ir atsakomybės tei 
sinių aspektų toliau diskutuo 
ti dėl jų pačių ypatingos su

- dėties Tarp Įžymių JT narių 
juk sėdi ir Sovietų Rusija, ir 
jos klusnūs soięlįtai, sėdi eks 
poneritai pagal Nuernberge 
nustatytą mastą daug krimi- 
nališkesnio ir pavojingesnio 
žmoniškumui bei žmonijai re 
žimo, nei buvusią nacių reži
mas. Suprantama, Sov. Sąjun 
ga ir jos satelitai viską da
rys, kad sukliudytų priimti 
nuostatus, kurie galėtų būti 
atkreipti prieš jų filosofiją 
bei interesus. O gi mes, jų 
nusikaltimų taikai bei žmo
niškumui nekaltos aukos, ne 
turime tiesioginio balso pri
imant tarptautinę sutartį, ku
ri, bent tam tikrais- atvejais. 
ga I i daryti mus atsakingus už 
minėtus tarptautinius nu.srkal 
limus. #

Bet mes neprotestuojame 
dėl šiokios teisingumo lygy
bės Atvirkščiai, mės paten-

kinti šia dalykų kryptimi, nes 
turime pagrindo tikėti, kad 
ankščiau ar vėliau mūsų vals 
tybių pavergėjai turės duoti 
ataskaitą kaip tiktai iš tų pa
čių veiksmų, už kuriuos na
ciai buvo kaltinti ir pakarti. 
Mes turime pagrindo tikėti 
tuo ar kitu keliu būti tarp 
kaltintojų bei teisėjų, o juos 
matyti tarp teisiamųjų Šįą^a 
limumų akivaizdoje PĖT Mi
mas turi pareigą komunisti
niu režimų tarptautinės bau
džiamosios atsakomybės pro
blemos jau dabar imtis kaip 
savo uždavinio. Tiesą sekant, 
ir nėra kitos tarptautinės ins 
t.itncijos, kuri galėtų atsidėju
si žiūrėti, kad tarptautiniai- 
niai nuostatai prieš agresros 
nusikaltimus, prieš nusikalti
mus žmoniškumui būtų teisin
gai definuoti ir prireikus vyk 
domi.

Be abejojimo, tai nėra leng 
vas uždavinys. Pirmiausia 
mūsų akcijai yra tam tikri 
politinio ir praktinio pobū
džio žymūs apribojimai Mu 
su padėtis dar nėra tokia,

jòg galėtume sudaryti teis
minę organizaciją, kuri galė
tų ir turėtų ruošti formalinius 
apkaltinimus ir
skirti bausmes Antra, yra tei 
sįnio pobūdžio dalykų, reika
laujančių išsamių ir detalių 
studijų bei rūpestingo spren-> 
dimo. štai kai kurie iš jų. Nu 
errįbergo procedentas • nė 
kiekvienu mūsuoju atveju bus 
pritaikomas: Taikabt koinunis 
tinįąm režimui ir jo veiks
mams Nuernbergo proceden- 
tą, kai kurie jo esminiai tei
siniai aspektai tūri būti pers 
varstyti.

Valstybės ir jos organų 
tarntautinės atsakomybės nu
ostatas žymia dalimi eliminūo 
ja valstybės suverenumo dok 
triną ir valstybės vidaus ju
risdikcijos išimtinuroą. Rei 
kia nustatyti valstybinio suve 
rėmimo, kuris siekiamas ats 
tatyti, ir tarptautinių" institlL 
cijų, kurios turima prieš akis, 
kompetencijų ribą. Čia rei
kia gerai įsisąmoninti mums 
tenkančius ir mūsų išlaisvin
tų valstybių įpareigojimus.

Šioje ypatingoje srityje mes 
šauksimės į žmonijos sąžinę 
ir kviesime ją būu mūsų są
jungininku. Kaip toli mes ga 
lime leisti žmoniškumo ir žmo 
nijos vardu veikiančioms taro 
tautinėms "institucijoms kištis 
i,mūsų vidaus reikalus. Jau 
1945 m,, kai buvo priimtinai! 
ji tarptautiniai nuostatai dėl 
valstybės ir jos organų tarp 
tautines atsakomybės, šios 
problemos kėlė rūpesčio ir 
teisininkams, ir politikams. Ir 
mės su šiom problemom su 
šidursime. turės būt priimti 
aiškūs ir preciziški sprendi 
mai.1--. T į

Praktiškai musų uždavinys 
bus: 1 /studijuoti valstybės 
bei jos organų baudžiamosios 
atsakomybės jau veikiančių 
tarptautinių1 nuostatų - mūsų 
kraštų kyislinginfąms komu
nistiniams ręžiįūams pritaiky 
má. 2/rinkti faktinę medžią 
gąi tam. reikalui' detaliai ti-‘ 
riant tų ’.rėžimų praeities ir 
dabarties v’ej^.Ią, sykiu įspė

(pabaiga ‘3 pusi,)
: V: ’ M
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pusi. 3

RIO LIETUVIU KRONIKA
- NAUJAS KAPAS. Lie

pos 14 d. pasimirė Klemensas 
Bernatavičius eidamas 75 me 
tus. Buvo aprūpintas šven
tais sakramentais ir gražiai 
palaidotas Cajū kapinėse da
lyvaujant didžiulei žmonių 
miniai, pašventino kapą ir at 
sisveikinimo žodį pasakė prof, 
kan Z. Ignatavičius.

Velionis buvo kilęsnuo Ši
aulių, Meškuičių parapijos; 
Brazilijoj pragyveno 27 me
lus turto nesusikrovė, bet iš
augino ir pastatė ant kojų 
vaikus, palikdamas gerą vai
dą šeimoj, ir visoj lietuvių 
kolonijai, buvo L. K. B-nės 
garbės narys ir užtat buvo 
atlaikytos 7 dienos Mišios lie 
tuvių parapijos Šv. Genovai 
tės bažnyčioje.

Paliko 4 dukteris ištekėju 
sias h* sukrūusias šeimas, o 
penktą, jauniausią, susižieda 
vusią.

Amžiną atilsį Klemenso vė 
lei amžinojoj Viešpaties švie 
s o j!

- naujas žmogus. pp. 
inž. Valdemiro ir Gražinos 
Baleckų šeima susilaukė nau 
jo šeimos nario sūnaus.

Sveikiname tėvų džiaugs
mą ir mažyčio pirmąją šyp

seną.

- SVEČIAI NEBUVĖLIAI. 
Buvo apsilankęs Dr. A. Tri
makas Laisvos Lietuvos pro 
pagandos reikalais. Pašnekė
jo per radio, padarė keletą 
intervju, apsilankė' preziden
tūroj, pasimatė su ABI pirmi 
ninku Dr. Herbert Moses, paš 
nekėjo gražiai susirinkusiam 
lietuvių būreliui, pasivaišino 
pas kun J. Janilionj. savo 
pirmąjį kapelionų ir pas pp 
Saunorius, liepos 16 d. išskri 
do į Panamą sekti Pan-Ame 
rikoR Prezidentų Kongreso 
darbų.

Garbingam svečiui ačiū ir 
garbė!

Antras svečias nebuvėlis, 
taip pat iš Amerikos, tai J. 
Raulinaitis, sūnus adv. Pra
no Raulinaičio, Lietuvos Kri
kščionių Demokratų šulo. Ati 
tarnavęs Amerikos kar’uome 
nėj, atvyko Brazilijon praleis 
ti atostogų.

(pabaiga iš 2 pusi.)

ARCHITEKTŪROS PARODAI 
ARTĖJANT.

koplytstulpiuose, kryžiuose. 
Tuose religinės paskirties pas 
tatuose gavo daugiau pasirei 
kšti turtingoji ir prasmingoji 
liaudies ornamentika ir eks 
prėsijos kupina skulptūra. Kry 
žiu ir koplytėlių architektūra 
yra daugiau originali, lyginant 
su kitomis tautomis, nekaip 
sodiečio trobesiai

Spaudai santrauką paruošė 
Inž. M. Ivanauskas.

Plačiau žiūrėk AIDAI 
1950 N r. 1.

(pabaiga iš 2 pusi)

jant tuos, kuriems turime pa 
gnndo manyti ateisiant die 
ną, kada jie turės atsiskaity 
ii už savo veiksmus prieš 
žmoniškumą bei taiką. Aš esu 
tikras, kad toks įspėjimas na 
veiktų elgesį tų, kurie pa 
vergtuose mūsų kraštuose įg 
Intymų leidime, vykdymo ar 
teisingumo titulu yra prikišę 
nagus prie vergijos ir pries 
painios mašinos vairo. Aš esu 
įsi tikinęs.’, kad tai yra prak 
1 iškas kelias mūsų valstybių 
suukiai' padėčiai palengvinti, 
bent iki tam tikro laipsnio.

Geropoiisio ir malonių įs
pūdžių!

- PASVEIKINIMAS. L. K. 
Bendruomenes «Dainavos» 
dr jos Valdyba kartu su lietu 
vių parapijos klebonu p.asvei 
kino žodžiu ir raštu ABI pir 
mininką Herbert Moses jo 25 
metų pirmininkavimo sukak
tuvių proga. Gauta taip pat 
padėka, kurioj tarp kitko pa 
sakyta: “.. Dentro das men
sagens que recebi não posso 
deixar de destacar essa da 
Comunidade Lituana, a quem 
estou ligado por laços de sim
patia e admiração.”

- ATŠVĘSTA IŠEIVIŲ 
DIENA. Liepos 29 d. lietu
vių parapijos šv. Genovaitės 
bažnyčioje iškilmingai buvo 
atšvęstas Dariaus ir Girėno 
didvyriškai tragiškas žygis 
kartu su Išeivių Dienos pami 
nėjimu. Buvo pasakytas kle-
bono karštas patriotiškas žo
dis ir Mišios atgiedotos Mies 
to Teatro choristų.

Šių iškilmių globėju buvo 
Lietuvos aviacijos kapitonas 
p Klemas Martinkus. garbin 
gojo Girėno pusbrolis.

Garbė Lietuvos genijams!

— Šv. Sostas kanauninką 
Zenoną Ignatavičių paskyrė 
Brazilijoje besidarbuojančių 
lietuvių misijonierių direkto 
riumi

— Kan. Z. Ignatavičiaus stu 
dentai klierikai išleido visai 
Brazilijai portugalų kalba žur 
nalą «In Altum». kurio birže 
lio mėn numerį puošia tuzi
no paveikslo «Tremtinė Moti 
na» reprodukcija su prierašu 
«Atominės Eros Kankiniai». 
Didelę žurnalo dali. kan. Ig
natavičiaus rūpesčiu, užima 
straipsniai apie Lietuvą, pa 
puošti iliustracijomis nuotrau 
komis. Straipsnių antraštės 
«Sovietai užmuša Lietuvoje 
1 ievą», «Rainių Miškelis», ps 
s kalbėjima* su ministeriu 
Dr. Friku Meieriu, pavadin

Amerikos Motinų Komitetas, kurio būstine yra New 
Yorke, 1956 metų Amerikos motina išrinko Jane Maxwell 
Pritchard (dešinėje), kuri kalbasi su prezidento Eisenhowe- 
rio žmona. Ji yra 67 metų amžiaus, turi vieną sūnų ir de
šimts įsūnytų vaikų. Paskutiniais keleriais meta s dar Įsisū- 
nino 75 vaikus. Už jos didelę veiklą labdarybės srityje, jai 
ir buvo suteiktas šių metų Amerikos motinos titulas.

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 raaio 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- 

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

MŪSŲ LIETUVA

Ar žinai,» kad.. Kongo (Afrikoje) skėriai (gafanhotos) turi 15 centimetrų ilgio. Jie 
užpuola net ir paukščius.

Anglija, Kanada, Meksika, Vakarų Vokietija, Rusija priklauso prie tų kraštų, kurie 
sėkmingai kovota su vaikų paralyžiumi panaudodami Salk skiepus, kuriuos išrado ameriko
nas Dr. Jonas E Salk

Kada vienas šių Afrikos gyvūnų pamatęs liūtą, tuoj savo riksmu sušaukia daugiau. 
Ir liūtas turi gerai apsidairyti jei nori savo sveiką kailį išnešti. Šie gyvulėliai ir yra di
džiausi liūtų priešai. Jie puola kaimenėmis.

tas «Maskva žada daug, bet 
nepildo pažado», «Arkange 
las Kovotojas». Žurnalo kai 
na 8 cruzei rap

Lietuvišką mokyklą Rio de 
Janeire, kur ą įsteigė kan. Z. 
Ignatavičius, jau lanko 50 
mokinių. Joje dėstoma tiky
ba, lietuvių kalba, Lietuvos 
istorija/ Liet geografija ir 
anglų kalba. Joje moko kan. 
Ignatavičius, inž Jonas Abrai 
lis ir J Petraitis. Sūsidomė 
jimas mokykla nemažas. G r u o 
džio ir sausio mėn manoma 
suruošti lietuviškam jaunimui 
ir suaugusiems vasaros stovy 
klą, kur galima bus pasilsėti 
ir lietuviškos kultūros pasi
semti.

— Anglų kalba leidžiama
me Denisone. Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse, laikraš
tyje “The Denison Herald” 
š/m balandžio 25 d. numery 
je įdėta Danutės Silickaitės - 
.Junes nuotrauka ir ilgokas 
straipsnis apie ją antrašte 
«Sekretorė, gyvenusi trijose 
šulybe. pamėgo Denisoną».

Mariom
Skrenda paukščiai vis pro mus, 
Randa paliktus namus — 
Mes su jais negrįžtam.
Kaip lašams sraunaus upelio 
Nenuplaukti tolų kelią, 
Mariom nenubristi.

Matom, kaip krantan staiga 
Dūžta lėkdama banga — 
Mes su ja nedflžtam.
Tik lyg pasaką nelinksmą 
Visur girdim savo žingsnių 
Aida graudžiai rūstų.

Vėjas ūkia, ir nakty 
Sklaidos jo gaida plati, 
Ūžia eglės žalios.
O dangus vis nesiblaivo. 
Kur mus sugrįžimo laivas 
Į gimtinę šalį?

Lietuviška Ornamentika
Architektūros Parodoje.

Lietuviškosios ornamenti
kos skyrius talpins sekančius 
eksponatus bei jų fotografi
jas iš liaudies meno:

Architektūra: kryžių ir kop 
lytėliu ornamentacija, med. 
trobesių ornamentacija (lan
gų ir durų papuošimai, sto- 
goĮįįkraigai ir pakraščiai ir 
kt.) Medžio išdirbiniai, verps 
tės, kultinės, klumpės, šauk 
štai, lėkštės, kraičių skrynios

Keramika bei puodinii.kys 
tė: puodynės, dubintai, lėkš 
tės, raudų dubinėliai, žvaki 
dės, palaikų puodai (urnos).

Sodžiaus audiniai: juostos, 
kilimai, patiesalai, rankšluoš 
čiaų tautinių drabužių papuo 
šalai

Kas galėtų aukščiau išvar 
dintus daiktus, fotografijas ar
knygas paskolinti parodai, 
prašoma neatidėliojant pra

Šiame straipsnyje gražiai at
siliepiama apie Lietuvą, kur 
Danutė yra gimusi, apie jos 
tėvus ir brolį kavos plan ta to 
ries Brazilijoje, apie ’seselių 
pranciškiečių vienuolyną, V. 
Zelinoje kur Danutė Silickai 
tė mokėsi, paminėtas Macken 
zie koledžas, kurį ji baigė ir 
pažymima, kad, nors ji yra

1956 m. rugpjūčio 18 d.

Juozas Kruminas

Nenubristi

nešti laišku Inž. M. Ivanaus 
kas, Caixa Postai 4118, São 
Paulo, Brasil, arba to skyri
aus bendradarbėms Rašyt. Ka 
rolei Pažėraitei - Kaseliūne 
nei ir Agr. Magd. Vinkšnaitie 
nei. Vila Zelinoj.

Kiekvienas daiktas bus ka 
taloguotas. Autorių ir savinin 
kų teisės bus respektuoja 
mos.

Visi tautiečiai prašomi pri 
sidėii prie istorikės parodos 
praturtinimo ir praplėtimo. 
Leiskime turimą mūsų liau
dies šimtmečiais sukurtą gro
žį parodyti Brazilijos visuo
menei ir mūsų išeivijos bro
liams. Tik plačiau susipaži
nus su savaja tautos kultūra 
yra galima kūrybinė pažanga 
ir tautinis susipratimas.

Sekite Lietuvos architektū
ros parodos pranešimus.

ištekėjusi už akademinio ins 
truktoriaus Harry Jones ir tu 
ri 3 vaikus, bet mielai ir pa
vyzdingai atlieka sekretorės 
darbą The Denison Herald 
redacijoje. Ypatingai pabrė 
žiama jos 6 kalbų mokėjimas.
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pusi, 4 MŪSŲ LIETUVA 1956 ra, rugpjūčio 18 d.

vieš buvom nuo (Mariu hgi Mariu,
kėlėjom, kovojom,
Nekartą barbarai iš tėviškes mus varė, J 
Kabau keliais Mes ėjOM.

Aliuko
(Tąsa)

— Meluoji! Kamajų bažny
čia ne tokia aukšta.

— Tikrai aukšta. Pasako 
ja, meistras tris dienas ir tris 
naktis lipęs j viršų kryžiaus 
statyti. Ketvirtą dieną užli
pęs Bet nespėjęs pastatyti 
kaip paslydusi koja ir prade 
jęs kristi žemėn. Tada išskri 
dę angelai, nutvėrę jį už ran 
kų ir už kojų apsupę, spar
nais ir nusinešę į dangų. 
Aliukas net išsižioja. Mat, ko 
kių bažnyčių esama!

— O kas buvo paskui?
— Nieko, nusinešė i dangų 

ir padarė šventuoju. Dabar 
sako, kiekvienas, kuris tik at 
sistotų ant šito kryžiaus vir
šūnės, tai tiesiai ir nužengtų 
j aukštybes pas poną Dievą.

Aliukas mąsto. Jam prisi
mena vienas paveikslas. Ten 
angelai neša kūdikį. Aplin
kui plauko debesys. O vir
šuje žilas, barzdotas Sanelis, 
dangaus ir žemės sutvėrėjas, 
laimina savo dosnia ranka. 
Gera būti šventuoju.

— Aš ir mišias laikyti mo
ku, - nei iš šio nei iš to pa 
sigiria piemuo

— Ot ir nemoki.
— Moku
— O kas gi tave išmokė?

\š pats išmokau. Prisi
žiūrėjau bažnyčioj. Ir tave 
galiu išmokyti, jei tik nori

Aliukui akys sužiba.
- Kaip gi laikysi mišias, 

kad nėr altoriaus? - taria 
Aliukas jau nuolaidesnių bal 
su.

— Pasidarysim altorių.
Mišios abu berniukus vilio

ja Piemuo tuoj suriša ketu 
rių berželių viršūnes, žalius 
lapus suglaudžia j kuokštas 
Paskui nudrožta nedideles ir 
įspraudžia tarp šakų - tai tu 
ri būti žvakės. Vidury alto
riaus pastato kryžių Pievoj 
priskiria gėlių ir prikaišioja 
tarp berželio lapų.

Galvijai niekur neina. Kar 
vės vidurdienį sugulė, avelės 
taip pat aprimo. Vaikams ne 
reikia lakstyti Jie gali nieke 
no netrukdomi puošti altorių 
ir iškilmėms ruoštis.

- Viskas būtų gerai, - sa
ko patenkintas piemuo. - bet 
kur mes gausim arnotą? Aną 
dieną Raugalės Vytas buvo 
atsinešęs šilkinę skarą. psi 
gaubėm tada ir laikėm mišias.

T- Ir aš galiu atsinešti. Ži
nau, kur mama padeda.

Tai taręs, Aliukas greit par 
bėga namo ir atsirakina skry 
nią, kuri pilna visokių rieti
mų priklota. Ilgai verčia dro 
bitinis audeklus, kol suranda 
skarą. Jos pakraščiai išsiu
vinėti plačiais lapais. Ilgi ku 
tai gražiai suklostyti. Pasiima 
ją, pasispaudžia po pažastim 
Paskui nuo skobnio pasiima 
taurelę, pripila vandenio ir 
nusineša į laukus.

— Dabar apgaubk man pe
čius sako piemuo.

— Ir aš noriu. Man apgaubk.
— Tu paskui laikysi. Dabar 

aš Juk tu dar nežinai, kaip 
reikia mjšias laikyti.

Piemuo apsigaubia skara 
taip, kad jos spurgai siektų 
purvinų kojų kulnis. Nusii
ma kepurę, susideda rankas 
ant krūtinės, atsistoja ir pra
deda giedoti <

— Tu dūduok, vargonais 
grok, - moko piemuo atsigręž 
darnas.

Mišios
Aliukas atsiklaupia šalimais 

ir pradeda niūnuoti. Jis sten
giasi prisiminti bažnyčios gi
esmes ir jas pamėgdžioti. T y 
lūs pagirys skamba nuo jų 
balsų.

— O, o, o, o, - gieda “ku
nigas”.

— I. i, i, i, - atsako jo var 
gonininkas

— Dabar jau duok man, ne 
kanlraudamas sukužda Aliu
kas.

— Palauk dar, - subara jį 
piemuo ir vėl toliau gieda.

Tik po gero pusvalandžio 
gauna Aliukas „persirengti” 
ir atsistoti prie altoriaus. Jo 
širdis prisitelkia džiaugsmo

Kaip tikras kunigas, jis iš
kelia taurę ir išgeria vandeni. 
Paskui susideda rankas, nu
leidžia galvą. Bučiuoja gė
lės, pakelia akis aukštvn ir 
žiūri į šviesų, mėlyną dangų.

Ilgai ilgai jie sukiojasi prie 
kryžių, padarytą iš žalių ber 
želių Saulė jau nustojo šild
žiusi. Oras vėsta. Jie ir'- gal
vijus užmiršo. Staiga, kažkas 
nutveria Aliuką už ausies ir 
ima šaukti.

(B. D 1

Stasys Laucius

MALDELĖ
Saugok, Dievuli, 
tėtę ir mamą, 
brolį, ir sesę, 
gimtąją žemę

Ačiū už duoną 
ir už sveikatą 
tremties ir vargo 
liūdniausiais metais.

Laiminki laisvę 
ginančius žmonės. 
Prašau pasauliui 
Tavo malonės.

Laiminki mano 
mokslą ir triūsą, 
o aš vis doras - 
lietuvis bū-iu.

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

Guvus Vincelis.
(tąsa)

— vincentai, dėl ko ne vai 
gai? Ką tai dirbi?

— Ar žinai, poneli, ką? — 
atsakė šis. — Pirm dvejų me 
tų nuskendo mano tėvelis: 
klausiu tas žuveles, be nema 
čiusios jo vandenyje’ Jos vien 
atsako: «Dar nebuvom girnų 
sios, klauskis vyresniųjų».

Ponas prasijuokė ir liepė 
žydui atnešti Vinceliui tokios 
pat žuvies, kokią nats valgė.

Nuvažiavo paskiau juoiu į 
Vilnių Ponas taipogi išėjo į 
miestą, o Vincelį viešbutyje 
paliko. Valandai praslinkus, 
įėjo pas jį kaži koks, tarsi 
pusponis, ir pradėjo kalbinti.

— Skaičiau, — sakė. — ta 
vo pono pasportą ir žinau jį 
atvažiavus iš Žemaičių: paša 
kyk man, kas ten pas jus 
girdėti?

— Išvažiuodamu iš Panevė 
žio girdėjova skambinant, su 
visais varpais: tur būti, kas 
norint numirė, — atsakė Vin 
celis. ;

- Bet ne to aš klausiu, — 
tarė svečias: -- aš noriu ži
noti, ką ten kalba žmonės.

— Žmonės ir kunigai kas 
rytą ir vakarą kalba pote
rius.

— Tu manes nesupranti! 
Aš girdėjau, kad ten pas jus 
žmonės sukilo. Ar tiesa?

— Tikra teisybė. — atsakė 
Vincelis: -- kaip tik išaušta, 
beregint sukyla visi žmonės.

— O ką dirba sukilę?
— Ką liepia šeimininkas: 

vienas eina arti, kitas gena 
bandą ir taip toliau. J... ■'

— Kas tu esi žmogus?! — 
tarė svečias. — Aš klausiu, 
be nesimuša pas jus.

— Šiauliuose mudviem e- 
sant, susimušė žmogus su žy
du, bet vyresnybė juodu pers 
kyrė, — atsakė Vincelis.

— Tu vien niekus tauziji! 
Aš noriu žinoti, be nėr pas 
jus karo.

— Yra, yra! — atsakė Vin
celis.

-- Na. to aš ir noriu žino
ti: kurioj vietoj ir kas mu
šas?

— Mano pono dvare yra 
senas gaidys, kurs be pertrū
kio mušas su kalakutu: ka
žin, kurs kurį paveiks, — at
sakė Vincelis.

— Ar tu esi apgavikas ar 
pusprotis? — tarė svečias. — 
Aš noriu žinoti, ar negirdė
jai, be nesimuša kame kara
liai.

— Tiesa, mušas: neseniai 
vienas vaikinas atėjo pas ma 
ne ir atsinešė kortas: nieko 
netrukus, mano būgnų kara
lių® užmušė jo lapų karalių, 
nes manasis buvo švietalas

— Matau, kad su tavim ne
susikalbėsiu, — tarė svečias. 
— Pasakyk man, ką mano ta
vo ponas.

— Mano rytoj namo važiuo 
ti, — atsakė Vincelis

— Pasakyk man, be nesi- 
šiaušia pas jus ponai su bajo 
rais prieš vyresnybę

- Kartais šiaušias, — at
sakė Vincelis: — šitai, mano 
paties ponas, eidamas pas vy 
resnybe, šukuoja galvą ir su
šiaušta plaukus, labiausiai 
ant Kaktos.

— Kad tu prapultum su sa 
vo tokiuo šnekėsiu! — tarė 
svečias supykęs. O tai pra 
keiktas žemaitis! Nieko nega
lėjau iš jo sužinoti

Tai pasakęs, svečias lau
kan. Jam išėjus, beregint pa
rėjo ponas: atradęs duris ne 
užrakintas, tarė:

— Dėl ko neužrakinai? Juk 
tai yra miestas, —- gali tave 
apvogti. Be nebuvo kas pas 
tave?

—- Buvo kaži koks papūt
žandis su raudonais plaukais, 
su kumpa nosim, — atsakė 
Vincelis.

— Oi, meldžiamasis! — su 
šuko ponas. — Ko jis klausė 
ir kaip atsakei?

Vincelis papasakojo visą 
savo su juo šnekesį. Ponas, 
tai girdėdamas, prispaudė jį 
prie savo širdies, tris kartus 
pabučiavo ir tarė:

— Tu ne pakalikas, bet ma 
no sūnus esi! Ar žinai ką? 

Juk tatai pas tave buvo pic 
masis Vilniaus vagis! Kitaip 
tau kalbant, būtų jis apvogęs 
ir mase ir daugel kitų. Bet 
meldžiu tave, kad man išėjus 
užsirakintum!

— Gerai, gerai, — atsakė 
Vincelis: — to nežinojau.

Namo sugrįžus, pradėjo šei 
myna klausinėti Vincelį, ką 
ten regėjęs naujo Vilniuj. Šis 
atsakė:

- Mačiau daug bažnyčių, 
bet jos jau buvo nebejaunos. 
Mačiau žmonių degtinę geri
ančiu, — tai buvo naujiena, 
nes Žemaičiuose niekas jos 
nebegeria Mačiau Lietuvoj 
naujų smuklių, kurios per Die' 
vo malonę yra pas mus.

Kaži kuomet ponas, nuva
žiavęs j Telšius, apsistojo pas 
savo prietelių. kurs pradėjo 
jį vaišinti su vynu Ponas, trų 
pūtį jau pasigėręs, davė Vin
celiui rublį ir tarė:

-- Nuėjęs pas Reimersą 
pirk už tą rublį butelį made
ros vyno

O antrą rublį ouodamas, ta 
ré:

— Už tą pirk saternos.
Vincelis nuėjo, bet. veikiai 

grįždamas, neparnešė vyno.

(B. D.)

Stasys Laucius

K N Y G O S
Knygos mano, knygos 
mokslo mano kieto, 
pas mane jos švarios, 
pas mane jos vietoj.

Man brangus kiekvienas 
puslapis ir žodis.
Mėgiamiausios knygos, 
kur man kelią rodo.

Vienos kursto širdį, 
kitos mokos tirti, 
kad žmogum gyventum 
ir kad būtum tvirtas.

Svarsto jos dalyką 
didelį ir smulkų, 
apie saulės amžių, 
apie žemės dulkę.

Knygos mano, knygos, 
draugės, patarėjos!
Ačiū tiems, kur grūdą 
mano protui sėja.

4,^
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Restoranas Jurubatuba
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 
restaurànte Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

pusi. 5

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui a paisto 
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

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javaės, 626 - São Paulo

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

i gprindgs & Čia.

!
 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
ISSIMOKEJIMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

F. ii n a i n ti n n n « .♦ u u u rthiihiiiitftrtMiiiniiniiir.iihiHi miiniiiiiiniiiiiiniiniíiiiNirnitfiiMMiiiiiiiiiiniiHiiiiiiihiiii^  
f ?
! ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» t == s
| IRMÃOS BAUZIS |

ftogietratfo n© C. R. C. aob o n.© 55i =•

i Pra$a $ão José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo j 
j Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
j Transferencias de firmas 
I Contraí na Junta Comercial 
| Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
j Esenias Cemenciais
I HORÁRIO das 8
* if u II II m K f * Il * H Í ’« *•••». H * M « » H H H H H H U » UM * 41 » » H II I H K ill mill Hi lit

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
d^io 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.

•Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

ÍKMÀCJ CAKKIERI »
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą j» 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 Postal 3967 SÃO PAULO
wwaaa ■.•^«•••«•••aaaaa 
vbm ••w«ww»aaMaNiaa «aweawawaawa

Cervejaria Columbia A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus M0SSORU,

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:
Com pinas: Ruaá Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno, 702 - Fone: 51-4485

Santo» - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
aM*aa«awwawaaeaawawwe«wi»BwwwwaaaaMWMeawaaawaawawaaawwaw aaaa mm Maa aawa «aswoaairawwwaaawawwaiwaaiawakaaBaaBakaawwaaaMaBaiaaMawaki  •wan »aaa»«* awwi wãa5aãw»wwaw«Swwwaa<ãaíwaSaaaa»aaaa*MaaaaMaHSwWI»B«B ava© aeMaaaw waa.aaaa
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

— Praėjusį sekmadienį Vy 
rų brolijas įvykusiame susi
rinkime nutarta ruošti dviejų 
dienų kermošius, «paliaus mė 
nėšio 13 ir 14 dienomis. Jau 
iš anksto visi lietuviai kvie
čiami ruoštis kermošiui! Vila 
Zelinoje. Bus renkami ir fan 
tai. Vyrų Brolija praėjusiais 
metais pasižadėjo apmokėti 
šv. Juozupo vitražą spalvuo-. 
tą langą kuris atsiėjo 20 tū
kstančių kruzeirų.

Brolijos nariai jau pirmiau 
buvo sudėję Cr. 12 550,00. Li
kusią dalį, Cr. 7.450,00 apmo 
kėje vienas Brolijos narys.

— Ši sekmadienį 8 vai. A- 
gua Raza lietuviams vietinė 
je Parapijos bažnyčioje pa
maldos, kurias laikys kun. P. 
Ragažinskas.

- Moinho Velho (Senojo 
Malūno) jaunuolis Vincas Tū
belis, studijuojąs São Paulo 
miesto universitete teisę, su
galvojo įvesti sau ir savo 
draugams lietuviams studen
tams paprotį nešioti savotiš 
ką lietuvišką kaklaryšį. Tai 
baltas kaklaryšis, kurio vir
šuje nupiešta juodai Gedimi
no Stulpai, o apačioj - spal
votam lietuvių tautinės vėlia
vos fone Vytis Vincas Tūbe
lis yra gimės Brazilijoje. Jis 
su savo draugais yra nuspren 
dęs kalbėtis tarpusavy lietu
viškai

— Rugpjūčio mėn. 23 d Jur 
gis Masys išskris Kanadon 
pasisvečiuoti pas dukrelę Al
dutę, kuri neužilgo Toronte 
sumainys žiedus.

— Šį sekmadienį kevTtą 
valandą po piet Vila Zelinoje 
mokyklos patalpose šaukia
mas Liet. Kat Moterų Drau
gijos narių susirinkimas.

ATEITININKAMS

Ateinantį sekmadienį 4 vai. 
p.p. mėnesinis kuopos susirin 
kimas. Nariams dalyvavimas 
būtinas Po susirinkimo bus 
dainavimo repeticija ir pasi
linksminimas. Taip pat prime 
name, pareigą užmokėti «Atei 
ties» prenumeratą ir nario 
mokestį.

Kuopos Valdyba.

— Seselė M. Hilda, studi
juojanti S. Paulo katalikų uni 
versitete geografiją ir istori

ją, seminarui temą paėmė 
«Lietuva». Savo rašto darbo 
santrauką su Lietuvos žemė
lapiu atspausdino ir iš ankš 
to išdalino studentams bei 
profesoriams susipažinti. Tarp 
kitko auditorijai parodė lietu 
viškų drožinių, o mokiniai 
Nelsonas Satkūnas ir Liucija 
Šukytė pašoko suktinį apsi
rengę lietuviškais rūbais. Pa 
geidautina, kad ir kiti studen 
tai, ypač studijuojantieji hu
manitarinius mokslus, savo 
darbams temas imtų apie Lie 
tuvą, iš jos istorijos, literatū 
ros Pavyzdžiui pedagogai, 
būsimieji mokytojai galėtų 
supažindinti su prof Saikaus 
kio kultūros filozofija-

LIET. S-GOS BRAZILIJOJ 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sąjungos Brazilijoj 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1956 met. rugpjū
čio 2d dieną 16 vai. (4 vai.) 
Visu narių dalyvavimas būti
nas. Susirinkimas įvyks bile 
kokiam narių skaičiui susirin 
kus.

Valdyba.

— Laiškai: Antanaitytei, 
Meržvinskienei, Bučioniui, P. 
Zigmui, J. Savickui.

PADĖKA
A. A. KLEMENSAS BERNA

TAVIČIUS

Nuliūdę dukros, žentai ir 
anūkai, nuoširdžiai dėkoja .vi 
sieros apsilankiusiems šerme
nyse, dalyvavusiems laidotu
vėse ir pareiškusiems savo 
užuojautą: ypatingą padėką 
reiškiame kanauninkui Z. Ig
natavičiui ir klebonui kun. J. 
Janilioniui už suteikimą pas
kutiniųjų sakramentų ir visų 
kitų bažnytinių apeigų atliki
mą: namuose, kapinėse ir baž 
nyčioje, o taip pat L. K. Ben 
druomenei su «Dainavos» de
ja už 7 dienos užprašytas ir 
jau atlaikytas Mišias

Ačiū ir teatlygina Viešpats 
visiems!

— Pirmosios Lietuvos pa
rodos organizatorius Inž. Mik. 
Ivanauskas yra paruošęs iš 
Antano Jaroševičiaus «LIE
TUVIŲ KRYŽIAI». 1912 metų 
rinkinio Lietuviu. Dailės Drau 
gijos, Vilniuje ir Doc. Dr P. 
Galaunės «LIETUVIŲ LIAU
DIES MENAS» septyniasde- 

šiint atskirų kryžių ir koply
tėlių vaizdii - paveikslų 11,5 
x 18.5 cm. formato. Doc Dr. 
P. Galaunės Koplytstulpių ti- 
pizacijos braižinys apimti 
30 x 80 cm. plotą.

Dipl. Inž. Jonas Abraitis 
gyv. Rio oe Janeire didina 
keturesdešimt lietuviškosios 
liaudies architektūros pavyz 
džių 20 x 30 cm formato, pa
gal Prof. Dr. Jurgio Baltru
šaičio patiektą medžiagą kuv 
goję «LITHUANIAN FOLK 
ART».

Tų braižinių kopijas - ats
paudas galės įsigyti- visi pa
rodos lankytojai ir lietuviško 
meno puoselėtojai.

SÃO PAULO LIETUVIŲ 
PIKNIKAS

Praėjusį sekmadienį šv. Juo 
zapo mokykloje buvo pasita 
rimas pikniko reikalu. Pasita 
rime dalyvavo iš: Parque das 
Nações p. Jurevičius, p Bort 
kevičius ir p. Bu ragas, iš Mo 
inho Velho p. p Kučinskai
tės, iš Bom Retiro p. Skre
bys iš Vila Zelinos kun. J. 
Šeškevičius, p. mok. Valeikie 
nė, p Baužys, p. Klezienė 
p Katkienė ir p. J. Tijūnė
lis. Su Vila Anastazija buvo 
susisiekta ir susitarta vėliau

Piknikas įvyks rugsėjo 7 
dieną SÃO BERNARDO DO 
CAMPO parke.

Nuvažiavimui autobusu rū
pinsis kiekviena vila pati 
sau.

Programa buvo sutarta to
kia:

8 vai. visi renkasi. 8 vai. 
30 min. Šv. Mišios (po atviru 
dangum) 1 vai p. p, meninė 
programa. 5 vai grjštama t 
gal Kitas laikas paliekamas

Malharias Atenção!
Fiação de Lã

de

MARIO GER
RUA PADRE RAPOSO,.377 

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

Escritório WEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam 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)

laisvas, naudotis gamtos gro 
žiu, plaukioti laiveliais, šok
ti ar kitoms pramogoms.

Parque das Nações ir apy
linkių lietuviai į pikniką už
sirašyti gali pas p. Bu ragą 
(bus vykstama autobusu kai 
na 50 cr) Moinho Velho pas 
p. p. Tūbe’ius (Rua Apacuna 
36, Vargo Mokykloje), Bom 
Retire ir Casa Verde pas p. 
Matą Žvirblį (Rua Solimois 
132) ir kitus komiteto narius, 
Vila Anastaeio pas mokyt. 
St Kubiliūną (lietuvių mokyk 
loj) Vila Zelinoje p. p. Šukių 
krautuvėje ir pas kun. J. Šeš 
kevičių, bus vykstama auto 
busais, kaina 50 cr., vaikams 
kurie neužims atskiros sėdi 
mos vietos 25 cr. Užrašyti 
iki šio mėnesio 27 dienos. 
Sete lietuviška mokykla or
ganizuos savo autobusą užsi 
rašyti pas p. Valeikienę: atei 
liniukai organizuoja jaunimo 
autobusą užsirašyti pas J. Ti 
jūnėlį, kas nori patekti spe 
cialian moterų autobusan re 
gistruojasi pas p, M, Kleižie 
nę ir p. L Kutkienę. Jei at
siras reikiamas skaičius va 
žiuojančių vyrai turės savo 
autobusą, registruotis pas J. 
Baužį, Choristai registruojasi 
pas savo pirmininką p. Bogus 
lauką.

Visi lietuviai kviečiami pik 
ninke dalyvauti, tai reta pro 
ga sutikti senus pažįstamus, 
pabendrauti, ir dieną praleis 
ti pavasario gamtoje bei lie
tuviškoje kompanijoje.

Bus stengiamasi suorgani
zuoti autobusai ir iš kitų di
desnių lietuviškų kolonijų. 
Rečiau gyvenantieji prašomi 
jungtis prie arčiausios vilos. 
Beto į pikninką kiekvienas 
gali vvkti tokiom priemonėm

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

kokios ja 
pikniuke ISTOTOl

PAIEŠKOMI

Anelė Snabaitytė-Sarlakaus 
kienė duktė Jono, Viktorija 
Snabaitytė ištekėjusi už Eini 
iio Alubi, Petronėlė Suprikai * 
tė-Sikinevičienė ieško Bronė 
(Snabaitytė) Ručinskienė iš 
Lietuvos. Žinantieji pranešti 
kun. J. Šeškevičiui.

—"Iš Lietuvos paieško Juo 
zo. Marijos, Valdemaro Radz 
viekų. Kreiptis į .kleboną.

- Iš Lietuvos paieško Juo 
zo Matulionio gimusio 1904 
m., gyvenusio rua do Carmo, 
45A (Colegio do Carmo) Tu 
ri du brolius, Praną ir Alek
sandrą. Kreiptis į «Mūsų Lie
tuvos» redakciją.

— Kai užsienio lietuvių 
spauda radijo pradėjo juok 
tis, kad lietuvišką propagan 
dos laikraštpalaikį «Už grįži 
mą į tėvynę» redaguoja viso 
hi Milchailovai ir kitokį mas 
koliai, dabar jau pasirašo 
«redakcinė kolegija». Įdomu 
būtų žinoti, kiek yra lietuvių 
toje «kolegijoje»,

— Negalima kalbėtis su 
grįžtančiais į Sovietų Sąjun
ga Liepos 25 d. Sovietų lai
vas «Molotov», pakeliui iš 
Londono į Leningradą, buvo 
sustojęs Helsinkio uoste. Šiuo 
laivu grįžo grupė asmenų, 
iki šiol gyvenusių įvairiose 
Europos valstybėse, į Sovie
tų Sąjungą. Grįžtančių tarpe 
buvę keli estai, latviai ir lie
tuviai. Kai laivas nuleido in 
karą Helsinkio uoste, suomių 
laikraštininkai dėjo pastangų 
pasikalbėti su grįžtančiaisi- 
ais. Tačiau laivo vadovybės 
buvo pareikšta, jog be Sovie 
tų konsulato sutikimo negali, 
ma su grižtančiaisiais kalbė
tis Suomių laikraštininkai ban 
dė susisiekti su Sovietų kon
sulu Helsinkyje. Tačiau tą 
dieną konsulas nebuvęs pa
siekiamas'. Galiausiai vie 
nam suomių laikraštininkui 
pavyko užkalbinti vieną grįž 
tantį estą. Šis ‘ pareiškė, jog 
grįžtantiesiems esąs pažade 
tas darbas. Jis, tąsai estas, 
norįs apsigyventi Talline ir 
leisti savo vaikus, mokaačius 
tik angliškai, į estų mokyklą.
■■«■«■taa ibbbbibbbbbb
■Miniai • a iiBaBiiiiiiiiiBiBBiiiBiBiiiiiaBiBO,

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

; 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.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas. •

• •

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

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

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

PARSIDUODA BARAS - 
KRAUTUVĖ

Su gyvenamu namu ir nauju 
kontraktu. Balkonas frigorifi- 
ko, svarstyklės, pjaunama ma 
šina ir kt. Tartis rua Tarnu- 
anas, 54 (ant. rua 12), V. Zu
lina, priešais Brahmos depo
sita.

Imobiliaria Vila Zelina 
■ ■■ ■ f .

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

Vila Zelina - São Paulo

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

Gero biznio agentas
Snr. Stefan

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

Puikus sklypai prie Via Anchetds be entrados

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