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Dėl Sueso dar vis nesusitaria
Sueso kanalo reikalu šią 

savaitę beveik jokios pažan
gos nepadarė. Buvusios Uni 
versal kompanijos, adminis
travusios kanalą, tarnautojai 
grįžo Europon. Jų vieton ru 
saí siunčia keletą lenkų pi
lotų.

Londone susirinko, vado
vaujant Anglijai, Amerikai ir 
Prancūzijai. 18 valstybių, be
sinaudojančių Sueso kanalu, 
atstovai kurti naujos kompa 
nijos, kuri tvarkytų kanalo 
judėjimą, rinktų mokesčius, 
ir kas priklauso, Egiptui ap
mokėtų.

Žinoma, šitokią kompaniją 
Londone, gal ir nesunku su
organizuoti, bet kitas jau 
klausimas, ar ji galės veikti 
žinant, kad Nasser šitą darbą 
pavadino karo provokacija. 
Ir beveik tikra, kad šios kom 
panijos j kanalo vandenis 
Nasser neįsileis, arba jai ke
lią ginklas praskins. Bet gin 
klo pavartojimo vargu gali
ma lauKii. nes nežinia kuo ir 
kaip konf iktas baigtųsi. Bent 
šiuo momentu anglai ir juos 
palaikantieji pramato kitomis 
priemonėmis spausti Egiptą.

Viena jų, tai kanalo klausi
mo iškėlimas Jungtinių Tau
tų Organizacijai. Bet rusai 
sako neprileistų Jungtinėse 
Tautose iškelti panaudodami 
«veto».

Kita priemonė, tai ekono
minis Egipto boikotas. O tai 
pirmoje eilėje pasireikštų ne 
naudojimu Sueso kanalo, bet 
visi laivai plauktų pro Pietų 
Afriką. Tiesa, kelionė ilges
nė ir brangesnė, bet tokiais 
konflikto momentais, prama- 
tant ateitį, su išlaidomis nebe 
siskaitoma. Be' to, ateityje 
yra projektas naftos vamzd
žius per Turkiją privesti ligi 
Viduržemio jūros.

O kad šiuo momentu nepri 
trūktų Naftos Amerikoje ir 
Europoje. Amerika turi gali
mybės naftos produkciją, sa 
vo krašte padvigubinti. Spė
jama. kad šitokių planų aki
vaizdoje Nasser pasidarys su 
kalbamesnis.

Maskva, kai reikalas yra 
rimtas, apie karinę paramą 
Egiptui beveik neužsimena. 
Jie labai pageidautų, kad E- 
giptas taptų antra Korėja, 
bet be jų dalyvavimo.

simpatijas. Stalino pakeitimas 
Leninu yra grynai padarytas 
taktikos sumetimais, kad ko 
monizmas įgautų simpatiškes 
nę išvaizdą ir kad tūkstan
čius nesugebančių susirien- 
tuoti padėtyje, lengviau gale 
tų apgauti.

Dar he to, nauji komuniz
mo vadai yra pareiškę, kad 
jie siekia sunaikinti vakarų 
kultūrą ir pavergti pasaulį, 

'■Tai pakartojo ir Lietuvos ko 
munistai keletą kartų šiais 
metais savo kalbose. Šis yra 
pirmaeilis komunizmo, arba 
leninizmo tikslas.

Leninas yra pasakęs, kad 
«pasaulinis imperializmas» ne 
gali sugyventi su nugalinčia 
Sovietų Rusija.

Nežiūrint taip aiškių faktų 
ir pasisakymų, komunistų a 
gentai skelbiasi vis už taikos 
nešėjus Jiems taikos šūkiai 
tai tik priemonė suvedžioti 
žmones, bet ne tikslas

Taigi Lenino a‘gaivinta po 
litika yra nemažiau laisvam 
pasauliui pavojinga už stali 
nistinę.

Liepos m 18 21 d. Panamoje ouvo susirinkę 19 Pietų ir 
šiaurės Amerikos prezidentų pasitarti bendrais- reikalais ir 
taį pat paminėti pirmam Panamos kongresui įvykusiam 1826 
m., vadovaujant Simon Bolivar.

Čia matome susirinkusius prezidentus su savo patarėjais į 
posėdžių salę. (US1S)

- Amerikoje laikraščius 
skaito 76 procentai gyventojų 
o televizijos žiuri 59 procen
tai.

Vaikai pakilo sn lėktuvą
Netoli New Yorke, Long Is

land aerodrome, du vaikai, 
vienas 10, kitas 13 metų, rug 
sėjo m. 5 d įlipo į vieną 
stovėjusį aerodrome lėktuvą 
ir pakilo su lėktuvu. Ilgą lai
ką skraidė aplink Long Is
land Pagaliau nutarė nusi
leisti. Bet tai daug sunkiau, 
negu pakilti. Bet nusileido lai 
mingai. Vaikai policijai pri
sipažino, kad valdyti lėktuvą 
jie išmoko skaitydami skrai
dymo vadovėlius.

— Amerikos generolas Gru 
enter pareiškė, kad etarpi- 
nio karo pavojaus nėra, ta
čiau ateinantis penkmetis bus 
labai kritiškas.

Gen. Gruenter įspėjo, kad 
rusų šypsenos politika nega
li sumažinti demokratinių 
kraštų budėjimo. Rusai turi 
daug daugiau ginkluotų jėgų 
už Vakarų valstybes ir turi 
galimybės pradėti žaibinę. pa 
vojingą ir sėkmingą ofensyvą.

— Argentina gavo iš Ame
rikos Impoęt-Eksport banko 
paskolos šimtą milijonų dole
rių geležinkelių tiesimui.

Kiascievas Belgrade
Rusijos komunistų partijos 

generalinis sekretorius Kruš- 
čiovas nuvažiavo pas Jugos
lavijos idėjos brolį Tito, neva 
po atostogų priedanga.

— Anglijoj kas metai mirš
ta šimtas tūkstančių nuo vė
žio ligos.

— Amerikoje prasidėjo ko
va už balsus, nes artinasi pre 
zidento rinkimai lapkričio mė 

nesį. Kol kas dar nematyti 
nė demokratų, nė respubliko
nų persvaros Ligi balsavimo 
Amerikos politika bus dau
giau nukreipta į vidaus rei
kalus, negu į užsienį

BRAZILIJOJ
— Spauda praneša, kad 

krašto apsaugos miaisteris 
gen. Lott padavė respublikos 
prezidentui atsistatydinimo 
raštą. Nauju krašto apsaugos 
ministerial yra numatomas 
gen. Denys.

— Buvęs S. Paulo guber
natorius ir PSP pirmininkas 
iš užsienio grįš 25 d. rugsė
jo. Partija, jų tarpe ir S. Pan 
lo prefeitas, ruošią iškilmin 
gą sutikimą.

— Rugsėjo mėn. 18 d. suė
jo 10 metų kai buvo priimta 
nauja, dabartinė Brazilijos 
konstitucija. Įvykis plačiai 
buvo paminėtas parlamente 
ir spaudoj.

— Amerikoje spalvuotos te 
levizijos aparatas 21 sprind
žio kainuoja 600 dolerių.

Klausykis São Paulo Lietuvių 
Radio Programos

Kultūrinės

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 Run. P. Ragažins- 

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

Stalina suniekinus komunizmas dar 
pavojingesnis

Leon Dennen, Amerikos 
žurnalistas, specialistas užsie 
nio politikoje, nagrinėdamas 
komunistų partijos 0 kongre 
są ir jo metu mestą Stalino 
kulto, garbinimo nuvertinimą 
sako komunizmas laisviems 
kraštams tapo dar pavojin
gesnis. Šiuo klausimu jis pa 
rašė ištisą studiją, pavadintą 
«Didysis melas». Ten tarp kit 
ko rašo: Taip brutaliai veda 
ma Maskvos propaganda pri
eš baidyklę Staliną, beveik 
visiškai užtemdė, bent šiuo 
momentu, leninizmo prikėli
mą, vykdomą per Kremlių, 
kovojantį leninizmą, naują 
komunistinio pasaulio tikėji
mą. Sovietiniai diktatoriai 
suniekino Staliną, kad geriau 
galėtų prikelti Lenino garbi
nimą. Jie iš komunizmo no
ri padaryti pasaulinę jėgą, 
galingesnę už demokratiją. 
Yra tragiška tiesa, kad pa
keista taktika sovietinė poli
tika sukuria laisvam pasauliui 

daug sunkių problemų, sun
kesnių negu pirmiau. Bet 
joks komunistiškas naujas pa 
reiškimas negali paslėpti So
vietų sąjungos diktatūros ir 
jos ekspansijos.

Tikroji komunizmo politika 
tegul bus leninistinė ar kruš 
čevistinė turi savo pagrindu© 
se visišką paniekinimą Vak. 
principų ir moralės Nuo Kai 
ro ir Damasko komunizmo 
agentai ir penktos kolūnos, 
platina chaosą, sumišimą, sten 
giasi sukelti netvarką ir suki 
limus turtingose nafta šalyse 
kuri Vakarams yra didėlės 
strateginės reikšmės.

Taip iš vienos pusės komu 
nistų partijos generalinis se
kretorius Kruščiovas ir mi
nisters pirmininkas Bulganin 
skelbia galimą taikų sugyve
nimą su vakarais, bet iš ki
tos pusės su dideliu karščiu 
ruošia naujus puolimus pana 
šius koki yra buvę Korėjoje.

Kas yra stebėjęs sovietų 
politikos posūkius nue 1917 
metu, tam bus aišku:

1) Stalino įpėdiniai sten
giasi atsikratyti atsakomybės 
už padarytus nusikaltimus ru 
sų tautoje satelitiniuose kraš 
tuose, suversdami visas kal
tes Stalinui.

2) Kritikuoja Stalino poli 
tiką tik žodžiais nauji Krem
liaus šeimininkai, bet nieko 
nedaro, Stalino politiką atitai 
syti, pavyzdžiui išlaisvinti už 
grobtus kraštus. Savo nauja 
žodine politika soviečikai ti 
kiši laimėti laisvojo pasaulio

— Atrodo, kad daugumas S. 
Paulo politinių partijų susi
tars dėl Prestes Maia kandi
datūros į prefeitus. Kai kas 
spėja, kad Adhemar de Bar
ros progresistai išeis į rinki
mus su savo kandidatu.

— Brazilijos Futbolo vado
vybė pasiuntė Rusijos futbo- 
listams kvietimą ateinančiais 
metais atvykti Brazilijon ir 
su Brazilijos rinktine sulošti 
du lošimus.

— Astronomai tvirtina, kad 
dar šiame šimtmety pavyks 
nuvyktį į mėnulį.

— New Yorke statomas 46 
aukštų dangoraižis, kuris su
talpins 10 tūkstančių žmonių 
ir kainuos 75 milijonus dole
rių. Jis bus pastatytas iš plie 
no ir stiklo, su sodu, kur bus 
restauranai, po žeme bus su
jungimai, keliai su tais dan
goraižiais.

— Brazilijos lėktuvų linija 
Varig palaiko reguliarų susi
siekimą su Čikaga.

- Apskaičiuojama, kad Bra 
zilijon kontrabandos keliu bu 
vo įvežta 30 tūkstančių tele
vizijos aparatų. Už šiuos apa 
ratus valdžia būt gavusi mo
kesčių 600 milijonų kruzeirų. 
Šiomis dienomis ir S. Paulo 
aeroporte buvo suimta dide
lis kiekis amerikoniško wys 
ky ir siuvamų mašinų lėktu
vu atvežtų iš Brazilijos šiau 
rėš.
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Bolševikiniai Lietuvos Gyventoju Duomenys
Šiais Kietais Maskvoje buvo 

išleistas leidinys «TSRS liau 
dies ūkis». Jame duomenys 
ne tik apie Sovietų Sąjungos 
ūkį, bet taip pat ir apie gy
ventojų skaičių. Pateikiama 
duomenų ir apie Sovietų pa 
vergtąsias šalis. «Komunistų» 
šių metų 7 numeryje ekono
mikos mokslų kandidatas K 
Meškauskas vertina «TSRS 
liaudies ūkio» pasirodymą. 
Vertinime pažymima, jog šiuo 
metu Lietuvoje esama 2.700. 

Sevietų Rusija bandymus su atomine bomba pradėjo 1949 m. Bandymai d • g. moję daromi 
Sibire. Atominės bombos sprogimai yra lengvai užregistruojami kaimynmere valstybėse. 
Pirmas bandymas buvo 29 d spaliams 1949 m Paskui užregistruoti sekantys sprogimai: 3 
spaliaus 1951 m. 20 d. rugpjūčio 1953 m 31 rugpjūčio 1953 m, 26 spaliaus 1954 m., rugpjū
čio 4 1955, kovo 21 1956 m., balandžio 2 d. 1956 m., rugpiūčio m 24 d 1956 m , rugpjūčio 
m. 30 d 1956. Kaip matome bandymai per paskutinius pusantrų metų padažnėjo. Beabejo 
rusai paainaudojo iš Amerikos ir Anglijos išvogtomis atominės energijos paslaptimis. Jei 
kiltų naujas karas, tai jis būtų atominis ir viską naikinantis. O gal ir ne, kaip praėjusis 
karas nebuvo bakterinis karas, nors prieš tai labai daug buvo kalbama, kad karo rnetu mi
lijonai bus bakterijomis išžudyti. Kai abi pusės turi tuos pačius ginklus, tai žino, kad prie
šas irgi tuo pat gali atsakyti. Tik dėlto viską naikinančių ginklų nevartojo Korėjoj®, gal 
tik dėlto jų nevartos ir būsimame kare, jei jis kils... . (US1S)

000 gyventojų, arba «200 000 
mažiau, negu 1940 metais». 
Pokariaiais metais esą Lietu 
voje gyventojų skaičius bu
vęs sumažėjęs «maždaug 
500.000 - 600 000 žmonių». 
Sumažėjimas įvykęs dėl to, 
kadangi kare metais hitleri
nis okupantas «žvėriškai nu
žudė, o taip pat prievarta iš 
vežė į užsienį kelis šimtus 
tūkstančių žmonių».

Šituo aiškinimo siekiama 
pavergtosios Lietuvos žmonės 

» įtikinti, jog komunistai nieku 
dėti dėl gyventojų skaičiaus 
Lietuvoje sumažėjimo.

Kitas klausimas, ar paskelb 
tieji duomenys apie Lietuvos 
gyventojų skaičių yra tikslūs 
Jų netikslumu tikėti duoda 
pagrindo eilė faktų. Bolševi 
iinėje spaudoje iki pastarojo 
meto buvo skelbiama duome 
nu. davusių pagrindo išva
doms apie pavergtosios Lie
tuvos gyventojų skaičių. Ta
čiau kiekvienu atveju bolševi 
kiniai duomenys vedė vis 
prie skirtingo gyventojų skai 
šiauš. Antai šių metų «Tie

sos» 130 numerio vedamaja
me buvo rašoma apie paverg 
tosios Lietuvos jaunimą ir nu 
rodoma, jog vien tik aukštą
sias mokyklas lanką 22.700 
asmenų, arba «iš 10.000 gy
ventojų aukštąsias mokyklas 
lanko 60 žmonių». Taigi tie 
duomenys, kad pavergtosios 
Lietuvos aukštąsias mokyklas 
lanko 22.700 asmenų ir kad 
«iš 10 000 gyventojų 60 moko 
si aukštosiose mokyklose» su 
darė sąlygas išvadai, jog 
Lietuvoje turėtų būti 3 784.000 
gyventojų šita pagyra, kad 
pavergtoje Lietuvoje «iš 10. 
000 gyventojų 60 mokosi au
kštosiose mokyklose», «Tieso 
je» buvo skelbiama kaip tik 
jau pasirodžius statistikos lei 
diniui «TSRS liaudies ūkis».

Kiti gi bolševikų duomenys 
davė pagrindo išvadoms, jog 
Lietuvoje šiuo metu tegali 
būti gyventojų apie 2 500.000.

Dėl to «TSRS liaudies ti
kis» leidinio duomenys apie 
Lietuvos gyventojų skaičių 
kelia kai kurių abejonių. Tas 
abejones sustiprina ypač pas 
ta raišiais metais Lietuvoje 
vyklišieji rinkimai ir skelbta 
sis balsuotų turėjusių teisę 
skaičius.

Elta

Keista, bet taip yra...

atsarga gėdos nedaro
Prancūzijoj vieno miesto 

prefektas išleido tokio turi
nio įsakymą: «^isom salėm, 
kuriose kėdės nėra stipriai 
pritvirtintos prie grindų, ati
mamas leidimas daryti politi
nio pobūdžio susirinkimus.»

SĄŽINĖ NEMIEGA

Prancūzijos geležinkeliu vai 
dybai atėjo piniginė 400 fran
kų vertės perlaida su asta- 
ba: «Sąžinė nubudo ir verčia 
atsilyginti Prieš daugelį me
tų, dar būdamas studentu, daž 
nai antros klasės bilietu va
žinėdavau pirmąja. Dabar kai 
nos skirtumą primoku.»

ŠUNŲ IŠDAVIKŲ IRGI YRA

Šunys, sakoma, ištikimiausi 
žmonių draugai, suo'rantama, 
saviškių. Jie prisiriša i rie 
žmogaus arba jam patikėto 
darbo bei pasižymi sąžiningu
mu ir kitais «gerais» darbais. 
Netoli Romos pamišusi moti
na nunešė 10 mėnesių savo 
kūdikį į miškelį ir gyvą už
kasė žemėmis. Negiliai paka- 

(pabaiga 3 pusi.

A. Tyruolis

Nemuno Mergaitei
GražP ji Nemuno mergyte
Su ilgesiu giliu!
Išklydus teko susitikti 
Mums einant tuo pačiu keliu.

Čia tu kaip rožė iš darželio 
Tėvynės musų mylimos.
Tik, sako, šalnos šičia gelia 
>kaudžiai pagairėmis žiemos.

O kad gi debesys nedrumstų 
Tau mėlynų akių gelmių!
Čia taip dažnai dangus sutemsta 
Be pragiedrėjimo žymių.

O ten dar Nemunas ramusis, 
Toks liūdnas, laukia vis tavęs.
Ir vaKare jis atsidūsta: 
Kas mano dukrą vėl parves?

Kazys Ambrozaitis

Plikęs ir Vilties Dienos^
ŽINOMIEMS IR NEŽINOMIEMS KOVOTOJAMS PRISIMINTI 

PO 15 METŲ.

1940 rudenį rusų okupacija 
jau buvo įsitvirtinusi daugely 
je gyvenimo sričių Suėmimai 
dažnėjo, teroras augo, komu
nistinė propaganda vis labiau 
darėsi įkyri. -Jaunimas pirmas 
viešai nepasitenkinimą prade 
jo demonstruoti. Nei okupan 
tų, nei vyresniųjų perspėji
mai nuo to nesulaikė. Jauni
mo tarpe susiorganizavo bū
reliai, kurie pradėjo platinti 
lapelius prieš okupantus Bū
reliai neturėjo tarpusavio ry
šio. Juos okupantams buvo 
lengva iššifruoti dėl jų nepri
tyrimo. Tada «Laisvoji Lietu 
va» buvo vienas iš pirmųjų 
pogrindžio periodinių laikraš
tėlių Kaune, davusiu informa
cijų ir instrukcijų to meto re 
zistentams. Jį spausdinome 
rūsyje po viena bažnyčia. Be 
spausdinant ketvirtąjį numerį 
daugumas to kolektyvo na 
rių buvo suimti Ketvirtajame 
numeryje turėjo tilpti ir vėly 
va rudenį per sieną iš Vokie 
tijos pargabentas Laikinasis

Lietuvių Aktyvistų Fre-nto Sta 
t itas.

Greitu laiku LAF pavyko su 
sirišti su pavienėmis grupė
mis, jas sujungti ir perorga
nizuoti. Sumažėjo areštai, o 
bendras pasipriešiuimas buvo 
organizuotas ir stiprus.

Okupacijų metu būti rėžis 
tentu reikėjo išpildyti pirmą 
sąlygą: išsižadėti savęs. Jau 
nimas tada nesvyruodamas au 
kojosi ir buvo pilnais stebėti 
no entuziazmo. Todėl ir į LAF 
eiles jungėsi daugiausia jau 
nimas. Net pačią vadovybę 
sudarė jaunieji universiteto 
profesoriai, akademikai, stu 
dentai, buvę karininkai. Uni 
versitetai ir kitos augštosios 
mokyklos virto pasipriešini 
mo centrais. Vienas iš gerai 
organizuotų LAF vienetų bu 
vo Kauno veterinarijos aka 
demija

Veterinarijos akademija bu 
vo nuošalioj Vilijampolės vie 
toj, studentų skaičiumi negan 
si, todėl ir mažiau kreipė o 

kupantų dėmesį. Studentų kon 
taktas su V. D. universitetu 
buvo geras, nes pirmieji du 
kursai fizikumo dalykus klau 
sė bendrai su medicinos stu 
dentais.

Pirmame kurse buvome 
trys: Vytautas, buvęs kariniu 
Kas, neoalaužiamo tiesaus bū 
do, bet mandagus žemaitis. JĮ 
pažinojau dar iš gimnazijos, 
Albinas, ambicingas, bet drau 
giškas suvalkietis, jį pažino 
jau iš karo mokyklos laikų. 
Aš buvau nepriimtas į medi 
cinos fakultetą dėl politruko 
Sipavičiaus pastabos ant pra 
šymo kampo: «liaudies prie 
šas». Mat, buvome iš tos pa 
čios gimnazijos.

Mūsų trejetukas buvo ne 
perskiriamas, nors visi skir 
tingų oalinkimų: vienas nieką 
dos nesėsdavo prie bokalo a 
lauš, kitas nėjo šokti, o tre 
čio nebuvo galima nutempti 
pas fukses... Vytautas palai 
kė tiesioginį ryšį su LAF va 
dovybe ir VDU: Albinui bu
vo pavesta palaikyti ryšį su 
Lietūkiu, Maistu ir Valgiu, 
ten sudaryti branduolius. Man 
buvo pavesta suorganizuoti 
v. akademiją, o visi trys tu 
rėjome paruošti planus Vili 
jampolės gyventojų apsaugai 

sukilimo atveju: užtikrinti 
maisto bent vienai savaitei, 
fabrikų ir viešų pastatų ap 
saugą, vėliau dar gavau už 
davinį palaikyti ryšį su tri 
mis Žemaitijos apskritimis.

Studentus suorganizuoti bu 
vo lengva. Tik keletas bu
vo raudonai nusiteikę, ir vi
siems jie buvo žinomi Per 
studentų rinkimus buvau iš
rinktas «profkome» vicepir
mininku. Vėliau reikėjo eiti 
ir pirmininko pareigas. Tai 
sustiprino pozicijas ir davė 
daugiau progų pogrindžio vei 
kimui Iš 5 profkomo narių 
tik vienas buvo nevisai pati
kimas, todėl jo dažnai ir į 
posėdžius nekviesdavome, 
Profkomo visi bijojo. Rekto
rius tvirtindavo viską, ką 
profkomas pasiūlydavo. Tai 
išnaudojome. Paskyrėme sti 
pendijas at-kams, neolitua- 
nams, karininkams ir net buv. 
stambių žemės savininkų vai 
kams. Neleidome įsteigti kom 
jaunimo ir kitų komunistinių 
organizacijų. Tai bus bene 
vienintelė Lietuvos augšteji 
mokykla, kurioje nebuvo ko 
monistinių organizacijų.

Kiekviename kurse buvo 
suorganizuotas būrys penke
tuko sistema, palaikėme ryšį 

tik su būrio vadovu. Vieno 
penketuko nariai nežinojo ki 
to penketuko. Nors kai kurie 
penketukai atliko ir labai pa 
vojingų uždavininių, tačiau 
per pirmąją rusų okupaciją 
nė vienas akademijos studen 
tas nebuvo susektas ar suim 
tas.

Visi laukė Vokiečių-Rusų 
karo, kaip vienintelio išsigel 
bėjimo. Vytautas pranešdavo 
kad vokiečiai ragina sabotuo 
ti, ruoštis, numesią ginklų. 
Iš Berlyno LAF organizato
rių ateidavo perspėjimai į 
vokiečių raginimus žiūrėt 
kritikai. Tačiau ryšio nebu 
vo galima nutraukti. Kovo 
mėn. gavau įsakymą nustaty
ti vietas ginklams numesti ir 
atžymėti žemėlapyje, nustaty 
ti ženklus eventualiam ryšiui 
su lėktuvais. Po dviejų sa
vaičių viskas buvo atlikta, ir 
žemėlapį su atitinkamais žen 
klais per žalią sieną pasiun 
tėm į Vokietiją LAF atsto
vams. Atžymėjon dvi vietas 
tarp Girkalnio ir Betygalos ir 
vieną Kauno priemiestyje ties 
Lapių ūkiu. Kadangi nebuvo 
duota datos, tai nustatytose 
vietose naktinis budėjimas bu 
vo vykdomas iki karo pra 
džios. Tik vėliau paaiškėjo,
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I Lietuvius
Atplaukia garsas, tolimas 

garsas senos tautos, galingos 
savo praeitimi, išblyškusios 
pasauliui savo dabartyje Ai 
d i sidabriniu garsu paskuti
nis Laisvės Varpo dūžis pa 
klydęs, seniai nuskambėjęs. 
Staiga jis užgauna musų pa 
prastas žmogiškas širdis pla 
kančias dabartyje dabarties 
pulsu. Kokia yra šiandieną 
mūsų dabartis? Įprasta, ku
kli, kaip daugelio: užmokėk 
nuomą, nusipirk duonos sau 
ir vaikams, po darbo pailsėk. 
Nusišypsok, kai tau šypsosi; 
akmeniniu veidu praeik pro 
tuos, kurie tau abejingi. O ką 
tu nešioji širdyje? Niekam ne 
Įdomu ir nerupi. Ir kokia to
ji tavo širdis? Kai ji nustojo 
plakti, o kūnas virsta tuo iš 
ko jis kilo, nuskambina ku- 
rioje tai parapijoje «Amžiną 
atilsį», gatvėmis nusitęsia au
tomobilių virtinė, didesnė ar 
mažesnė, pagal mirusiojo tur 
ta. Taip tęsiąsi gyvenimo gi
ja visuose pasaulio kraštuo
se, ten kur gyvena žmogus 
Dievo tvarinys. O Galingasis 
Visažinąs kuria ir pinasi Jo 
Kūrybos gijos, driekiasi, įgau 
damos formos, įkvėptas jo 
troškimo, jo valios. Jis sukū
rė žmogų ir tautas Jis divė 
joms kalbas, taip moko krikš 
Čioniškosios tiesos Mes esa
me lietuviai, nes tai -lo valia 
panoro. Jis davė mums didin
gą praeitį ir skaudžią dabar
tį, kodėl? Tokia Didi Valia 
buvo, yra ir liks.

Kasdieni ėse smulkmenose 
mes užmirštame tai, kaip pra 
eitį ir dabartį ir ateitį Auto
matiškai ne vienas eina tais 
keli iis, kurie jam patogesni.

(pabaida iš 2 pusi.) 

sė, ir vaikutis dar truputį ga 
lė o kvėpuoti- Laimingu suta
pimu, ton vieton atėjo me
džiotojas ir jo šunys greit už 
tiko vaikučio kapelį, kojom 
atkapstė kūdikį ir lojimu pri 
šaukė medžiotoją. Šunys iš
gelbėjo kūdikį

Visai kitaip pasielgė išdavi 
kas šuo - sargas Milane. Jaui 
buvo patikėta saugoti pono į- 
staigą naktimis O buvo petin 
gas šuo, drąsios vokiečių veis 
lės. 'račiau vagims atėjus, jis 
netik nelojo, bet prisidėjo 
prie vagių ir su jais nusekė 
Tai paliudijo mačiusieji, bet 
nieKo nesakę, manydami tuos 
vyrus esant šuns pono gerais 
bičiuliais.

Halina Mošinskienė

Tautiečius.
Ne vienas nugręžia veidą nuo 
lietuvybės apgriauto aukūrė- 
lio vien dėl io, kad jam nebe 
įdomu čia tie nykūs, pilki 
žmoneliai, vieni savo turtuo
se paskendę, kiti savo asme
niškose ambicijose, dar kiti 
iš kur ir nežinia kam čia at
klydę... Nekartą brolis broliui 
nugarą atgręžia. Bet jei kiek 
vienas įsijaustų į tą gilią žo
džio prasmę, brolis! Brolis 
tai tas pats kūnas, tos pat 
motinos pagimdytas Dievo pa 
lai moję.

Daugelio motina liko toli, 
kito ir Amžinybėn nuėjus, 
Vienok mes turime dar vie
ną motiną, kuri riša mus tau
tinėje egzistencijoje, tai yra 
mūsų Tėvynė.

Minėdami savo asmeniškos 
motulės atvaizdą, mes prisi
mename jos kiekvieną biuo 
žą. kiekvieną taškelį ant jos 
veido, kiekvieną raukšlelę 
ant jos rankų, kiekvieną jos 
galvos posūkį, jos įstabiai 
brangių akių žvilgsnį spidin- 
tį meile, kančia ir valia.

O kai mes žiūrime į savo 
Motinos Tėvynės akis, ką 
mes jose randame? Retai kas 
į jas pažvelgia dabartyje, re 
tai kas jose ieško atsakymo 
į savo prasmingą buitį. Jos 
dabartis ir praeitis pilna tu

Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE 
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas 

Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,

Literatures Vakaras,
Kuris įvyks š. m lapkričio mėn. 4 d, 16 vai. 

VILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJ.

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

rinio, pilna dieviškojo įkvėpi
mo, pasireiškiančio jos tauto 
sakoje, tautodailėje, kalboje 
ir tarp kitko jos architektūra 
je, kuri lygiai kaip kitos me 
no šakos kalba apie savitą 
skonį, savitą grožio ir har
monijos supratimą pritaikytą 
gyvenimui. Iš jos galime 
spręsti apie tautos civilizaci 
nę ir kultūrinę raidą istorijos 
bėgyje. Tai mums atidengs 
«Lietuvos Architektūros» pa 
rodą, kuri numatomai įvyks 
š. m. gruodžio mėn. S. Paūly 
je. Ja besigėrėdamas ne vie 
nas savyje išgirs, kaip plaka 
prabočių plaktukas kaldamas 
puošnų gonkelio stogelį, kaip 
ant ka-vų kyla Dievo švento 
vės kaip amžiams skirta mal 
da.

Paroda įvyks. Bet iš nieko 
niekas nesusikuria. Kaip vi
sur, taip ir čia reikalinga fi
nansinė parama. Todėl, «Lie 
tuvos Architektūros» parodai 
remti ruošiamas literatūrinis 
vakaras š. m. lapkričio m. 4 
d. Programa bus nekasdieniš
ka ir įvairi. Atėjęs gal ne vie 
nas pasisems dvasiai peno, 
o svarbiausia parems tą kil
nų sumanymu, kurio tikslas 
parodyti plačiam pasauliui 
musų tautos didingą kūrybą.

Būkime vieną kartą prana 
šais savųjų tarpe Parodyki 
me, kad mes esame lietuviai, 
kieti kaip ąžuolai, musų šak 
nys vis dar gyvena Lietuvos 
dirvonų sultimis ir mus nepa

Petronėlė Orintaitė

Aš pievelėj, aš žaliojoj — 
Dainomis dienas valioju, 
Pagiriais, paežiais — 
Sa drugeliais lėkt ir žaist...

Liaunas smilgos liemenėlis 
Linguriuoja pamažėliais — 
Patyliukum, pamažyčiu, 
Tartum meldžiasi bažnyčioj...

Pievų žiedas — vėjų daigas, 
Margumynų spalvos svaigios — 
Bristi braidžioti basom, 
Prausti garbinius rasom...

Mano pievoje žaliojoj 
Vėjai dainą paviliojo — 
Skardi, gaudžia vis tolyn, 
Tartum pasakų šaly...

Ir žydėti ir dainuoti 
Tau, jaunyste sukūriuota! 
Džiūgaut pievose žiedais —

Tuoj ir vakaras ateis...

sotina karštoji Brazilijos sau 
lė Mes ilgimės savos žemės 
pilkos darganos, tarp dango 
raižui mes ieškome savo ku
klios seklyčios, kurioje motu 
lė supurtydavo pūkines pa
galves. o gaivinanti lino gija 
glostė nuvargusį sąnarį. Ži
nau, tai taip artima tavo šir 
džiai, blankių padangių toli 
nuklydęs broli!

Ar matai tą gonkelį. kuria 
me tau šypso sKaryte apsi
gaubusi motulė, o sesė tie
sia mėtomis perpintą kvaps 
nią vasaros puokštę? Ten gu 
bas laimina, išskrendu paukš 
čiai, ten «Angelas Dievo, ai 
di lygumomis, kai gęsta vaka 
finis spindulys Ten dabar, ty 
lios ir be skundo, ašarų upės 
plaukia ir skęsta Baltijos dug 
ne. Todėl, mes turime prabil 
ti pasauliui, kad tauta turinti 
savitą kultūrą teisėtai kovo
ja už savo laisvę ir ji turi 
būti įjungta laisvų tautų gran 
dinėn.

— m. rugsėjo m. 15 d. 
Mokos mokykloje įvyko Lie 
tuvių Sąjungos Brazilijoje va 

karas-balius «lietuviams mo
toristams, kaip mėgėjams, 
taip ir profesionalams pa
gerbti».

Programoje, kuri prasidėjo 
smarkiai pavėluotai, pasiro
dė Parque das Nações sce
nos mėgėjų pajėgos. Buvo su 
vaidinta St. Jurevičiaus i 
veiks komedija: «Filosofas». 
Komedijoje norėta atvaizduo
ti lietuvis šoferis iš jumoristi 
nės pusės: Jis girtas grįžta 
namo, ginčijasi su savo žmo 
na. kuri didžiuodamasi lau
kia atvykstančio sūnaus filo 
sofijos studento, ir stengiasi 
įtikinti girtą vyrą, kad girtau 
ti yra negražu. Sūnus atvyks 
ta ir prie valgiais padengto 
stalo, kur «baltosios» nestin 
ga, įrodinėja «filosofinės pro 
blemas». kurios visai sumai
šė tėvams galvas ir motina 
nebeištverusi sušunka: «Geri 
au būtumei šoferis, kaip «pil 
vasopijos» daktaras! «Veiks
mas pasibaigia tėvui sudau
žius lėkštę ant sūnaus galvos.

Pasižiūrėjus, teko nustebti, 
kad tiek maža pagarbos skir 
ta šoferiui, žmogui, kuris tu-

(pabaiga 4 pusi.)

kad tai buvo vokiečių apgau 
lė

Gegužės mėnesio pradžioje 
jau turėjome visus reikiamus 
planus ir buvome pilnai pasi 
ruošę Trūko tik ginklų. Ge 
gūžės gale buvo susitarta, 
kad bet kuriuo laiku galim 
perimti Kauno senamiesčio 
Lietūkio sandėlių raktus, mil 
tų atsargos buvo išdėstytos 
patikimose maisto krautuvė 
se. Maisto konservų didelės 
atsargos buvo sukrautos dvie 
jų gastronomijos kraut ivių rū 
syse Viliampolėj, sudaryti ap 
saugos būriai prie fabrikų, 
numatyti patruliai, net parda 
vėjai maisto krautuvėse suki 
limo metu, paruoštas nlanas 
išlaisvinti. kalinius iš IX forto 
ir t, t. Ryšiui panaudodavote 
LR Kryžiaus mašinas, nes kai 
kurie šoferiai buvo mūsų ži 
nioje. o tų mašinų paprastai 
rusai netikrindavo. Tuos pla 
nūs patikrinom masinių išvė 
žimų metu birželio mėn. Visi 
būriai buvo parengtyje, ta 

čian buvo įsakyta sunkveži 
mių neliesti.

Radijo ryšys su Vokietija 
pasidarė sunkus, nes rusai la 
bai gaudė ir greitai nustatė 
siųstuvo vietą Vieną birželio 
vakarą Vytautas paprašė pa 
siųsti keletą žmonių siųstuvo 
ansaugai transliacijos metu. 
Tada studentai technikai mė 
gino susirišti su užsieniu iš 
Aleksoto. Pavyko. Duota su 
prasti, kad karas kiekvienu 
momentu gali prasidėti

Nesulaukdami ginklų, turėjo 
me bent pradžiai patys jų pa 
sirfipinti. Tada jau buvome su 
sirišę su milicija, nes pavyko 
surasti keletą patikimų žmo 
nių. Per savo ryšininką stu 
dentą V. paskyriau pasimaty 
mą su vienu milicininku Pa 
simatymo vieton atėjo sky 
riaus viršininko pavaduotojas. 
Patikėti juo buvo sunku, ta 
čiau lengvabūdiškai pažade 
jo. kad kai duosime įsakymą, 
galėsiąs nuginkluoti visą sky 
rių ir ginklus pristatyti, kur 

reikia.
Prasidėjus vežimams, mūsų 

trejukė įsikūrė vienoj skal 
bykloj Vilijampolės priemies 
ty, ten dažniausiai miegoda 
vom. Sukilimo atveju LAF va 
dovybė numatė su padalini 
ais palaikyti radio ryšį. Kaip 
tik išvežimų metu vienas gran 
dietis mano kambaryje Matei 
kos gatvėj įrengė radijo siųs 
tuvėlį. Paskutinėmis dieno 
mis buvo sužinota, kad cea 
trinis paštas ir keletas kitų 
pastatu yra užminuoti. Pašto 
valdininkas Č. per Vytautą 
paorašė viso būrio padėti mi 
nas pašalinti. Pasiruošėm, ta
čiau vykti nereikėjo: j's dau
gumą sprogstamos medžia
gos pašalino savo būrio pa
galba, kurį turėjo iš pašto 
tarnautoju. *

Sekmadienis. Ilgos atminti
es sekmadienio rytas. Pirmo
sios bombos aerodrome. Keis 
ta, jokios žilpiės iš centro. Be 
paraginimo visi būrių vadai

Ii ' 

susirenka akademijon. Vytau
tas susiriša su LAF štabu. 
Nieko, tik kad prasidėjo, lau
kite, būkit pasiruošę. Iššau- 
kėm Juozą Š. iš milicijos. Tas 
atvyko su dviem portfeliais. 
Pilni ginklų.

— Kaip pavyko juos surink 
ti?

— Įsakiau sunešti ginklus 
patikrinimui, surinkau, nagi į 
terbą ir štai... — paaiškino su 
aiškiu kelnių virpėjimu. — 
Dabar kiškit į maišą mane, 
negaliu grįžti į senamiestį, 
ten panika.

Šitą jo žygį labai vertino
me. Tai buvo gera pradžia. 
Didesnę ginklų dalį Vytautas 
perdavė LAF štabui.

Rusai panikos negalėjo pa
slėpti. visi suprato, kad karas 
prasidėjo, matė vokiečių lėk
tuvus grįžtančius iš medžio
klės. Artėjo vakaras, pilnas 
nežinomybės. Ar bus kauty
nės dėl Kauno? Ar LAF pasi 
ryš sukilti? Mes pasirengę bet 
kam Penketukai nerimsta, 

prašo uždavinių. Naktį bu
džiu prie telefono ir radijo. 
Jau brėkšta, o vis dar nieko 
iš štabo. Pagaliau telefonas. 
Duslus Leono balsas: «Užim- 
kite I nuovadą». Ir tik tiek. 
Keista, pasiruošę veikti Vili
jampolėj, o dabar vykti į Se
namiestį, vykstam tik maža 
dalis, tik žvalgybai, nes pade 
tiš neaiški, visur pilna besi
traukiančių rusų kareivių. Per 
Nerį persikėlėm valtimi. Al
biną palikome Vilijampolėj. 
Vytautas nuėjo tiesiai į Augs 
taičių gatvę, į štabą. Su būre 
liu skubam paneriu link sena 
miesčio, o kišenės pūpso nuo 
pistoletų ir granatų. Einame 
pro mases kareivių. Apsupam 
buv. I nuovados namus įei
nam į vidų su paruoštom gra 
natom ir, mūsų nustebimui — 
ten jau tuščia, net B, vienas 
iš štabo atvyko pirmiau už 
mus. Iškrėtėm patalpas, užsi 
barikadavom, ir tai buvo pra 
džia Kauno senamiesčio par 
tizanų štabo. (B. D.)

X
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Z'bas 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Peštai 4118 — São Paule.

Lietuviškas Darbas
Dabartiniu metu, kai Lietu 

va yra pavergta ir naikina
ma, kiekvieno lietuvio, nežiu 
rint kokiam pasaulio krašte 
jis begyventų, pareiga yra 
prisidėti prie jos išlaisvinimo 
darbo. Bet dėja daugumas 
neprisideda, nevienas ir pri
sidėdamas, tai daro tik savo 
paties naudai. Jo darbas tar 
nauja ne Lietuvai, bet savo 
paties pozicijos ar garbės iš 
kėlimui. Tą ryškiai parodo 
noras išsivaduoti iš priklaj- 
somybės organizacijai.

• Su bendruomene ar kitos 
rūšies organizacija individas 
jaučia ryšj, kol ji jam yra 
naudinga, gali paremti mate
rialiai ar saugoti teisiškai. 
Kai tik individas atsistoja 
ant savo kojų, darosi nuo 
organizacijų nepriklausomas 
ir ima jos šalintis, taip kaip 
kai suaugę vaikai šalinasi tė 
vų ar juos išauginusios šei
mos.

Organizacijoje jį pastebim 
vis rečiau, ypač jis vengia 
prisiimti organizacijoje bet 
kokias pareigas. Tai gali jis 
aiškinti ir pats pergyventi 
kaip išsilaisvinimą.

Rašydamas apie tokį išsi-

(pabalga iš 3 pusi)

ri turėti labai šaltus nervus, 
greitą orientaciją, atsakomin- 
gumo jausmą ir nekartą susi
duria su pavojais. Ir pagaliau 
ar girtavimas yra pagrindi
nis visų šoferių bruožas? Ar 
gi negalima buvo rasti dėkin 
gesnės jumoristinės medžia
gos rašant komediją? Girta
vimas, dėja, neduoda teigiamo 
įspūdžio, nuvalkiotas efektas, 
nėra, pagaliau, nei jumoro ta 
me Lygiai jumoristiniai gali
ma perduoti ir kitus būdo y- 
patumus, net ir teigiamus.

Artistai mėgėjai: p. Stočkie 
nė, p. Stočkus ir p. Linkevi
čius vaidyboje parodė nuošir 
džių pastangų, bet stigo pasi
ruošimo Tą patį galima paša 
kyti ir apie dainavimą duetų 
ir kvarteto. Vistik patartina 
viešuose pasirodymuose į see 
ną išeiti, su kad ir nedideli
ais, bet išdailintais ir išbaig
tais numeriais.

Tenka pagirti jaunutes akor 
deonistes p-lę Pukenytę ir p- 
lę. Tubelytę pagrojusias lietu 
viškus tautinius šokių moty
vus. Pirmoji ypatingai kruopš 
čiai pasirengė.

Gerai paruoštas buvo ir p. 
M. Kindurienės vadovaujamas 
mergaičių kvintetas sudaina
vęs, kanklėms palydint, tris 
Lietuviškas populiarias publi 
kos mėgiamas dainas.

Po programos sekė šokiai. 
L. Sąjungos vadovybė rūpes
tingai ir vaišingai priėmė iš 
toliau atvykusius artistus ir 
svečius.

Vakaras praėjo jaukioje, 
lietuviškoje nuotaikoje, šo
kiams grojant lietuviškam or 
kestrui.

Dalyvis. 

laisvinimą vienas Šiaurinėj? 
Amerikoje gyvenąs miisų vi 
suomeninkas duoda vieno cho 
ro pavyzdį. Pirmaisiais metais 
repeticijas lankė visi choris
tai, antrais tik pusė, nes an
troji buvo nusipirkę automo
bilius, trečiais metais jau tik 
du, nes tik tuodu neturėjo 
automobilių. (Jei tai perkelti 
me į mūsų sąlygas, į jauni
mo tarpą, tai panašią rolę, 
kaip Amerikoje mašina, čia 
lošia mergina, merginoms vai 
kinas).

Savo pasitraukimui iš orga 
nizacijos, pasitraukiantysis tu 
ri eibes pasiteisinamų prie
žasčių. Tačiau, kad ir kažin 
kaip jie būtų skambūs, toks 
išsilaisvinimas yra priešingas 
lietuvio pareigai Nutolimas 
nuo lietuviškos organizacijos 
dabartiniu metu, yra tos pa
čios vertės kaip normaliose 
sąlygose nutolimas nuo kraš 
to nuo navos žemės. Šios rú 
šies išsilaisvinimas yra apsi 
gavimas, nes jis reiškia dva
sinio suskordimo kelią, kurio 
gale dvasinė mirtis. Ir prie 
šingai priklausomybės pajau
timas reiškia dvasinę atramą 
į kitus tautiečius. Kas daly
vauja organizacijoje gera da 
ro ne kam kitam, bet pirmi
ausia pačiam sau. Dėlto prieš 
issilaisvmimu iš organizaci
jos, reikia statyti priešingą 
kelią, ryšio su organizacija 
pajautimą ir stiprumą.

Todėl palankiai reikia ver 
tinti kiekvieną lietuvišką or
ganizaciją, kuri pajėgia su
telkti daugiau lietuvių, nes 
juo bus daugiau asmenų susi 
telkę organizacijoje, juo di
desnis skaičius naudosis vie 
na geriausių priemonių pade 
dančių išlikti nepalaužtam, 
neatplėštam nuo lietuviškų įsi 
pareigojimų. Ypač svarbu, 
kad šita lietuviškos organiza 
cijos teikiama užuovėja pasi 
naudotų jaunimas. Todėl kiek 
viena organiz. kuri rūpinasi, 
kad lietuviškas darbas nesus 
tetų su senosios kartos mirti 
mi, turi stengtis i savo narių 
tarpą įtraukti jaunimą, leisti 
jam priprasti atlikti organiza 
cinius įsipareigojimus, neveng 
ti jį įsileisti net į vadovybę.

y
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ŽINIOS
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį įvyko 
mėnesinis ateitininkų susirin 
kimas. Pirmininkavo Augus
tas Zaluba, sekretoriavo Ire
na Šimonytė. Pirmą kartą bu
vo pravesta narių dalyvavi
mo patikrinimas. Susirinku
sieji užpildė anketąliečian- 
čią valdybos darbą. Diskusi
jos buvo anie gerų ir blogų 
knygų skaitymą. Diskusijų pa 
grindų buvo paimta Tihamer 
Toth straipsnis. Sekė valdy
bos pranešimas, meninė ir 
linksmoji dalis.

Penktojo «Atžalyno» veiksmo dekoracija - piešė V. Navickas

(Išsikirpk dainos žodžius)

Šėriau žirgelį per savaitėlę,
Kai sulauk’av subatėlės. 
Savo bėrą žirgelį 
Pasibalnojau

Oi žirge, žirge, žirgeli mano, 
Ar nuneši mane jauną 
Per pusantros valandėlės 
Šimtą mylių?

Nunešt nunešiu, lėkte nulėksiu,
Jei pašersi avižėlėms, 
Pagirdysi vandenėliu, 
Tai nunešiu.

O kai aš jojau pro uošvės dvarą, 
Čiulba ulba paukšteliai 
Žal i am vyšnių sodely — 
Tai gražiai gieda.

Oi uošve, uošve, uošvele mano,
Koki čionai paukšteliai 
Žaliam vyšnių sodely 
Taip gražiai čiulba?

Oi žente, žente, ženteli mano,
Čia ne joki paukšteliai, 
Tiktai mano dukrelė 
Taip gražiai gieda.

O ko ji verkia, ko ji raudoja,
Ar nesėta rūtelė,
Ar nepintas vainikas,
Ar neaešiotas?

Oi žente, žente, ženteli mano,
Tai pasėta rūtelė,
Tai nupintas vainikas, 
Tai nunešiotas.

—- Lietuvių piknike dalyva 
vo nemaža jaunimo iš visų 
vilų.

— Bom Retiro lietuviu va
karo programoje dalyvaus Al 
dona Zaperskaitė piano, Ane
lė Urženytė ir Viktorija Pu- 
kenytė akordeonu, Pranas 
Blaževičius smuiku, beto pro 
gramoje dalyvaus ateitininkų 
tautinių šokių šokėjai, mer
gaičių kvintetas ir lietuviš
kos mokyklos mokiniai.

MYSLÊS

Du bėga, du gena, du spok 
so. du riokso vienuoliktasis 
pliekia.

Karo karo karikas, tupi tu
pi tupikas, kad karikas neką 
rotų, nė tupikas netupėtų.

Višta surišta po tvora, pa
kišta.

Pykšt pokšt ant lentos, ki 
bur vidur ant tvoros.

Kodėl gaidys užsimerkęs 
gieda?

ĮVAIRENYBES
«LOGIKA»

Kuo daugiau išmokėtam, 
daugiau žinom.

Kuo daugiau žinom, dau
giau užmirštam.

Kuo daugiau užmirštam, ma 
žiau žinom.

Kuo mažiau žinom, mažiau 
užmirštam

Kuo mažiau užmirštam, dau 
giau žinom.

PAGALBA

Pabėgėlis - priglauskite ma
ne, už mano galvą paskirta 
premija

Namo savininkas — Kiek?
Europoje yra vartojamos 

567 kalbos. Indijojo yra 15 
oficialių kalbų ir 720 tar
mių, tain pat Indijoje yra ži
nomos 63 svetimos kalbos.

Pasaulyje per vieną valan
dą yra suvalgoma 3,000.000 
kiaušinių.

Per paskutinius 50 metų bu 
vo suimta daugiau kaip 700. 
000 nusikaltėlių pirštų auos- 
paudų pagalba

25 «m storio ledas atlaiko 
žmogų, 10 cm. kavalerijos žy 
gį, 13 artilerijos pabūklus, 45 
traukinį.

Voras yra septynis kartus 
stipresnis už liūtą lyginant 
jo svorį su liūto svoriu.

Tie, kurie mėgsta laimėji
mus, visuomet paskutiniai at
vyks į mūši

KARTŲ NESUTARIMAI

Jaunieji laiko senuosius at 
fsilikusius nuo pasaulio. Sente 
ji mano, kad jaunimas viską 
8ukiš į ugnį. Viduramžiai, kad 
prarado jaunosios kartos su
pratimą. Žmonės dalinasi į 
dvi dalis - jaunimą ir seni
mą. Senimas nesuprantąs jau 
natviško užsidegime, kurį 
jau nustojo jausti, jaunimas 
neskiria reikšmės gyvenimų 
patyrimui, kurio dar neįsigijo.

JUOKAI
ŽODYNAS

Aktyvus veikėjas - Žmogus 
su portfeliu, rimta užimto žmo 
gaus išraiška, su nieku nesis- 
veikinantis.

Čekistas - Žmogus, gaunąs 
iš Sovietų Pasiuntinybės če
kius.

Dalyvauti diskusijose - Atei 
ti girtam stovyje į susirinki
mą ir paleisti gerklę.

Kvorumas - Skaičius ko
kios organizacijos žmonių, ne 
atvykęs į posėdį.

Moralinis pasisekimas - Ka 
da vakarėlyje ar paskaitoje 
nėra nė vieno dalyvio, o tik 
tėra pranešėjas arba kada y- 
ra dalyviai, o nėra pranešė
jo.
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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 
restaurante 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, 

,iodų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

«■HMM
MIELI LIETUVIAI!

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

Industria e Comercio de Calçados

RUA BARAO DE ITAPET1N1NSA, 2773 — 4 ANE). — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

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

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

Rua Javaės, 626 São Paulo

IRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 98 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 52-0229

— 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 naujiena# 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interiuro.

III

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

Statybos medžiagos sandėli# ir Įvairių geležinių daiktų, indu bei darbo įrankių ?
krautuvė tiktai pas

VfflNINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

ICHÀCÍ CAKKIECI ™
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 

NAUJANYBIŲ f
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 
ISSIMQKEJÍMUI.

t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą ježmgaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

iš tin hi m th m m in.m Hitih mint in.ili.iiiiliiiih tn iiiiiitiitirnnitHttuHniiiiiiiittíiHiiiiiiiiitiii nu m u n u si
f ?
i ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» J 
| IRMÃOS BAUZIS Į
■== Registrado no C. R. C. aob o n.o 5&1 =■

1 PraQa São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
I Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais
1 HORÁRIO das 8
W1I> IB m m m. IB IB 111 Hl III m m IB IB III HI IB IB IH W ill IB III III III IB IB UI i||l«li|llilBi|nil|ii||li|B>IIHIIIi||litHi|l>'l|li|BlUli||l UBã|

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

Cervejaria Columbia jr. A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

Compinas: Rua Andrade Neves, 103 
Fone: 3-935 e 3-936

Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,
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:

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

»»!K!ss::»:»:!»:::s:t:’ sas
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DEL NAUJŲ NARIŲ VAJAUS

Praėjusį sekmadienį Liet. 
Kat. Moterų Draugijos susi 
rinkime Vila Zelinoje buvo 
iškeltas sumanymas praves 
ti draugijos narių vajų, tai 
yra prirašyti daugiau narių 
draugijon. Ypatingai yra svar 
bu įtraukti į veikimą jaunes 
nes moteris, jaunamartes. Tuo 
reikalu nutarta pravesti nau 
jų narių vajus. Kviesti dt-au 
gijon lietuves katalikes mote 
ris gyvenančias įvairiuose S. 
Paulo priemiesčiuose. Kitur, 
kur yra daugiau lietuvių, pa 
vyzdžiui V. Anastacio, Bom 
Retire, Parque das Nações ga 
lėtų bút suorganizuoti draugi 
jos skyriai. Draugijos valdy 
bos narės yra pasiryžusios 
aplankyti kitus S. Paulo prie 
miesčius, ypač tuos, kur yra 
laikomos lietuviams pamal 
dos.

Teko patirti, kad 30 d rug 
sė jo vyks į v. Anastacio. BūtJa 
bai gražu, kad dauguma lie 
tuvių katalikių moterų pri 
klausytų draugijai. *

— Šį sekmadienį po sumos 
šaukiamas Vyrų Brolijos na 
rių susirinkimas. Nariai kvie 
čiami dalyvauti.

— Sekmadienį į S. Paulo 
iš Amerikos atvyks Europos 
Laisvės Komiteto atstovai.

— Rugsėjo m. 16 d. mirė 
Bronius Rakickas, 48 m. am 
žfaus. Nuliūdime paliko žmo 
ną Magdaleną, brolį Valdema 
rą. Palaidotas Quarta Parada 
kapuose. Gyveno Cambuci ra 
jone, kur buvo pasistatęs gra 
žius namus. Buvo spaustuvės 
savininkas

— Kas kart vis daugiau a 
teina laiškų iš išvykusių pro 
lebariškan rojun. Iš jų maty 

Esmióno IDEAL de Contabilidade

João Tatar linas
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)

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

ti, kad grįžusieji yra smar 
kiai nusivylę, nes kitiems pa 
taria gyventi kur gyvena.

— Šį šeštadienį sumainys 
žiedus Ana Šliakaitė su Sil 
vio Monteiro Alves.

— Stasys Bielevičius kvie 
čia gimines ir pažįstamus, 
rugsėjo m. 25 d 7 vai. į mi 
šias egzekvijas už tėvų ve 
lęs, Vila Zelinoje.

— Šį šeštadienį, rugsėjo m. 
22 d. kongregadai ruošia Vi 
la Zelinoje gimnazijos salėje 
vakarą. Bus pavasario kara 
laitės rinkimai.

BOM RETIRO SENAI TAIP 
NEBUVO

Jau eilė metų kai Bom Re 
tiro nebuvo didesnio lietuviš 
ko parengimo, užtai dabar 
rengiamu vakaru, kurs įvyks 
14 spalio, domisi ne tik Bom 
Retiro, Casa Verde ir apylin 
kių lietuviai, bet visa S. Pau 
lo lietuviškoji kolonija. Jau
nimas rengiasi programai Po 
nios organizuoja puiku bufe
tą. Jau išplatinta nemaža pak 
vietinių Pakvietimus galima 
gauti Bom Retire pas M. 
Žvirblį. Blaževičių, Kriaučiū
ną, Skrebį Zaperską, Casa 
Verde pa« Matelionius, Moin
ho Velho • Tūbelius, Parque 
das Nações , as p. Pūkenį, 
Vila Anastazijoje - p. St. Ku
biliūną, V. Zelinoje - Vito 
Bare, pas P. Šimonį, J. Tijū
nėlį ir Dėdę Juozą

Kiekvienas lietuvis tejau
čia pareigą paremti atgyjantį 
Bom Retiro lietuvišką veiki 
mą įsigydamas pakvietimą.

VAIKŲ ŠVENTĖ

V. Zelinos lietuviška moky 
kla savo kalėdinę programą 

šiais metais rengs gruodžio 
mėnesio 30 dieną. Bus tarai- 
masi su kitomis S. Pauly vei 
kiančiomis lietuviškomis mo
kyklomis šią dieną suorgani 
zuoti vaikų šventę.

KLEBONIJOS STATYBA

Jau užsakyta visos pradži
ai reikalingos medžiagos ir 
susitarta su inžinierium ir 
meistrais, kad statybos dar
bai bus pradėti ateinančią sa- 
vaitę antradienį (t. y. 25 rug
sėjo). Tikimasi, kad statybai 
vykstant aukos bus gauses
nės. Iki šiol statybos fondas 
teturi tik nepilnai du šimtu 
tūkstančių kruzeirų.

TĖVŲ DĖMESIUI

Paskutiniu metu tam tikras 
vaikų skaičius pradėjo smar 
kiai apleidinėti lietuviškas pa 
mokas, tėvai prašomi skatin
ti vaikus, kad šie ištvertų iki 
mokslo metų galo.

PAMALDOS LIETUVIAMS 
VILOSE

Ne į vieną vietą nuvykęs 
pamaldų laikyti lietuvis kuni

ESCOLA DE DATILOGRAFIA
“JARAGUA”

Registrado no Dep. Ensino Profissional
Rua Dr. Cineinato Pomponet, 102

Lapa - São Paulo
São Paulo, 15 de rugsėjo de 1956 

Firmai
F A C I T S. S.
(MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO)
Praça Ramos de Azevedo, 206 - 4 o
Gerbiamieji

Šiandie sumokėjau paskutinį duplikatą kuriuos buvau 
pasirašęs FAC1T firmai pirkdamas rašomąsias mašinas. 
Šia proga noriu padėkoti už suteiktą ilgalaikį kreditą, už 
palengvinimą duplikatas bemokant ir už pardavimą ma
šinų firmos savikaina.

Įsigytomis FA CIT firmoje rašomosiomis mašinomis 
HALDA esu patenkintas, nes mokiniai jas mėgsta labiau 
už kitas ir su nekantrumu laukia progos pereiti rašyti 
prie H ALDU.

Dar kartą dėkodamas už estišką nuoširdumą lieku
JUS GERBIĄS

KOSTAS MEŠKAUSKAS

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

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

Vila Zelina - São Paulo

Imobiliaria Vila Zelina

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

gas randa vos keletą dešim
čių susirinkusių, kai tuo tar- 
, u apylinkėje gy vana virš šim 
to lietuviškų šeimų. Kiekvie
nas lietuvis turėtų parodyti 
deramą supratimą ir šitomis 
lietuviškomis pamaldomis pa 
sinaudoti. Esam katalikai, ne 
užmirškime savo sekmadie
nio pareigos. Žemiau talpina
me lietuviškų pamaldų kalen
dorių.

Pirmą mėnesio sekmadie
nį - BOM. RETIRE, S. Eduar
do bažnyčioje, Rua dos Ita
lianos 10 vai., antrą Parque 
das Nações parapijos baž 
nyčioje 10 vai: trečią - A g u a 
Ra z a Liurdiškės Dievo Mo
tinos bažnyčioje 8 vai. pasku 
tinį mėnesio sekmadienį Vila 
Anastacijoje parapijos bažny
čioje 8 vai. 30 min. Vila Ze
linoje kiekvieną sekmadienį 
9 ir lt vai.

Visų kitų vilų lietuviai kvie 
čiami pasirinkti jiems art - 
mesnę vietą ir pasinaudoti 
lietuviškomis pamaldomis.

- KUN. KLEB. RAGAŽINS 
KAS šią savaitę porai dienų 
išvyko į Rio de Janeiro.

— Atėjo naujas «Žvaigždės»

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

nu me 
tojai

— Po ilgesnės pertraukos 
netrukus prie Bažnyčios vėl 
bus atidarytas moksleivių atei 
tininkų «SPAUDOS STALAS»

MIRĖ MARIJA RINKE- 
VIČ1ENĖ

Pranešu giminėms ir pažįs 
tauriems, kad 1956 m. rugsėjo 
16 dieną Belém São Paulo 
mieste mirė Marijona Mickutė 
- Rinkevičienė, gintus 1879 
m. kovo 26 d. Vošiškių kai
me, Darsūniškio parapijoj. Į 
Braziliją atvyko 1929 m.. Pa
liko nuliūdime sūnų Petrą 
Stanislovą su žmona Veroni 
ka, anūką Augustą Rinkevi
čių - Brazilijoj ir giminaičius 
Antaną Lapinską ir Stanislo
vas Gravį - Šiaurės Ameri
koje.
Petras Stanislovas Rinke
vičius, Rua Eng-ro Andrade 
Junior, 234, Belém São Pau
lo, Brasil.

— Amerikos lietuvių dien
raštis “Draugas” rugpjūčio 3 
d. numeryje plačiai paminėjo 
kun. P. Ragažinko jubiliejui 
skirtą «Mūsų Lietuvos» nume 
rį ir aprašė patį jubiliejų.

— Iš Montevideo atėję laiš 
kai liudija, kad mūsų koloni 
jai gerai pažįstamas Šimkus 
Urugvajų pasiekė

— Rugpjūčio 4 d numery 
je aprašo p. Trimako ir K. 
Čibiro viešnagę Brazilijoje ir 
duoda daug žinių iš Rio de 
Janeiro lietuvių gyvenimo.

— Kan. Ignataviéius orga
nizuoja vasaros stovyklą Rio 
lietuviukams kviečia dalyvau 
ti f r S. Paulo mažuosius Jei 
ne transporto sunkumai mū
siškiai mielai tuo kvietimu no 
rėtų pasinaudoti.

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-Kaš- 
čionienė, gyv. Rua Marechal 
Malete, 77, Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do Sul.
■*3•■■■■■?■ ■■■■■■■■■asai■ana•■■■

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

PARSIDUODA

Santos - Praia Grande Vila 
Balnearia, Av. Miramar 100 
mt. nuo praios kampinis skly 
pas 15x20 mt. su mediniu na
mu. su visais baldais. Kaina 
visiems prieinama, smulkes
nių informacijų «Mūsų Lietu
vos» redakcijoj. Av. Zelina, 
706.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Spaliaus mėn. 13-14 dienomis V. Zelinoje bus

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.

v

Kermošių prašomi paremti fantais, (prendo- 
mis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.
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