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Vengrijoje teroras stip
rėja.

Raudonasis despotizmas 
kas kart vis giliau suleidžia 
savo kruvinus nagus j vengrų 
tautos kūną. Šaudymai ir ma
siniai areštai kasdieninis reiš 
kinys. Štai praėjusią savaitę 
buvo sušaudytas katalikų ku
nigas Laszlo Mindszenty. Jis 
buvo kaltinamas, kad palai
kęs ryšius su «liaudies prie
šais» ir juos slėpęs. Daug ka
talikų kunigų yra uždaryti ka 
Įėjimuose. Bent kiek įtariami, 
net partijos nariai, areštuoja
mi ir ištremiami.

Maskvai parsidavusi komu
nistinė vyriausybė, komunisti 
nę programą nori įgyvendin
ti visu šimtu procentų

Praėjusiais metais, po ven
grų tautos sukilime, kolcho
zai buvo panaikinti ir žemė

Ekonominė konferencija Bue
nos Airėse.

Kaip iš pranešimų matyti, 
Siaurės ir Pietų Amerikos kon 
tinento valstybių ekonominė 
konferencija, šiuo metu vyks 
tanu Argentino* sostinėje, ko 
kių nors konkrečių davinių 
neduos.

Pietų Amerikos atsilikn 
eiems kraštams industrijoje 
Ir žemės ūkyje, kaip iš jų ats 
tovų kalbų matyti, reikia daug 
dolerių O Siaurės Amerikos 
finansų-sekretorius Roberto 
Anderson, be patarimo ma 
žinti išlaidas karo ir kitiems 
nebūtiniems re kalams, jokių 
pažadų nedavė ir jokių įsipa 
reigojimų neprisiėmė Be to, 
jis jau grįž< Amerikon. Jo 
kalba konferencijos dalyvi 
ams paliko slegiančio įspū 
džio Kai kurie atstovai ame 
rikonams padarė pagrįstų pri

— Įvykiai Sirijoje yra pa
saulio politikų dėmesio cen
tre. Maskva į ten jau vieną 
koją įkėlė. Kariuomenės pry 
šakyje stovi komunizmui pa
lankūs kariškiai, kurie šiuo 
metu kontroliuoja visą kraš
tą. Iš Rusijos Sirijon vežami 
ginklai.

Amerika, Anglijos pataria
ma, nors ir išvijo Sirijos mi
nister} iš Vašingtono, o Sirija 
- iš Damasko, diplomatinių 
santykių dar nenutraukė. Anot 
prezidento Eisenhower, su 
dideliu dėmesiu seka įvykių 
eigą. Tačiau viena aišku, ką 
ir prez. Eisenhower spaudos 
atstovams yra pareiškęs, ko 
kios nors ginkluotos interven 
cijos nesigriebs, kad pakeisti 
įvykių eigą.

Rusija tarp kitų ginklų Siri 
jai perdavė du submarinus. 
Sirų kariuomenė yra koncen 
truojama prie Izraeliaus rūbe 
žiu. Imasi atsargumo priemo
nių prieš įsivaizduojamą Izra 
elio veržmąsi Sirijon.

Pasukimas Sirijos Maskvos 
linkui būt didelis rusų diplo

buvo grąžinta jos savinin
kams. Dabar vengrų komunis 
tų partija iš naujo atima iš 
savininkų žemę ir visus varo 
į kolchozus. Komunistai iŠ pa 
tyrimo gerai žino, kad kol
chozai žemės ūkį priveda 
prie bankroto Bet iš kitos pu 
sės žemės savininkai yra pa
tys didieji komunizmo priešai. 
Gyvenant paskirai, savo la
kiuose, yra sunku juos kon
troliuoti. Kas kita, kai ūkiniu 
kai yra suvaryti į kolchozus. 
Čia bet kokiam slaptam vei 
kimui yra sunkiau ir pavojin 
giau pasireikšti. Todėl ir Ven 
grijos komunistai naikina že
mės ūkio nuosavybę, kad 'a 
bai gausius žemės savininkus 
geriau galėtų pajungti komu 
nistiniam jungui.

akaištų Čia pavyzdžiui Perū 
atstovas pasakė, kad Ameri 
ka daugiau remia diktatoriaus 
Tito .Jugoslaviją ir kitus ko 
munistinius kraštus, negu drau 
gingas Pietų Amerikos vale 
tybes

Konferencija yra pasireiš 
kusi į įvairias komisijas ir 
ruošia įvairius projektus, ku 
riuos patieks visuotiniems su
sirinkimams Del savo atsiūki 
mo kaltos ir Pietų Amerikos 
valstybės Jos nepadaro vis 
ko, ką galėtų padaryti. Gau 
tas paskolas iš tarptautinių 
bankų dažnai nevisai produk 
tingai sunaudoja.

Brazilijos delegacijos pirmi 
ninkas finansų ministeris Al 
kimin irgi grįžo iš ekonomi 
nės Buenos Aires konferenci 
jos.

matinis laimėjimas, o prez. 
Eisenhower ir jo doktrinos, 
pralaimėjimas. Amerikos poli 
tikai kelia klausimą persvars 
tyti Amerikos užsienio politi
kos liniją Rytuose.
Nemažo susirūpinimo kelia ir 
sovietų laivyno bazės Vidur 
žemio jūrose. Anglijos spau
da rašo, kad šeštasis Ameri
kos karo laivynas, Vidurže
mio jūroje koncentruojamas 
vienoje slaptoje vietoje, kad 
būtų pasiruošę kiekvienam ne 
tikėtinumui, kuris gali kilti iš 
tarotautinės politinės padėiie*!

Iš Vašingtono pranešama, 
kad karo laivyno sutraukimas 
vienon vieton yra tik eilinis 
manevras, kuris jau prieš po 
ra mėnesių buvo pramatytas.

Pranešama, kad pro Daniją 
praplaukė sunkusis, kruzado- 
rius Viduržemio jūros linkui. 
Maskva pranešė, kad du ru
sų karo laivai plaukia Albani 
jon padaryti mandagumo vi 
zitą. Jau vieną kartą, Vidur
žemio jūroje, kai Maskva ren 
gėsi siųsti savanorius Egiptan 
pasaulinis karás vos neužsilie 

psnojo. Rusai pamatę tvirtą 
amerikiečių nusistatymą, rizi 
kingų žygių atsisakė.

— Brazilijon neužilgo at
vyks 7000 karo pabėgėlių Dau 
gumoje vengrai ir jugoslavai.

— Tarptautinis krikščioniš
kosios demokratijos kongre
sas São Pauli je bus 17. 1b ir 
19 d, rugsėjo mėnesio.

— Čekoslovakijos komunis 
tai pasmerkė devyniems me
tams kalėjimo kunigą salezie 
ti Vaclav Filipoc už vadovavi 
vimą«nelegaliai» organizacijai 
Moravijoje.

z

— Čekoslovakijos komunis 
tų spauda rašo, kad daug dar 
bininkų ir tarnautojų neatvy
ksta darban. Visoj Čekoslova 
vijoje anot komunistų spau
dos, darban neatvyksta apie 
248 tūkstančius darbininkų 
«dėl ligos». Produkcija krito 
Sis faktas rodo, kaio darbi
ninkai «džiaugiasi» komunisti 
ne tvarka.

— São Paulo miestas su 
būsima Brazilijos sostine Bra 
silia miestu bus sujungta ge 
ležinkeliu. Linha Paulista.

— Lenkijoje, Lodziaus dar 
b ninku streikas praėjusią sa 
vaitę baigėsi. Darbininkai grį 
žo prie darbo nieko nelaimė 
ję. Grįžti prie darbo komunis 
tinė vyriausybė juos jėga pri 
vertė, streiko vadus suarešta 
vo. Pasipriešinti, žinant kuo 
baigėsi vengrų patriotų suki 
limas, nebuvo prasmės.

San Paulo parlamentas 
smerkia Vengrijoje vykdo

mus šaudymus

S. Paulo parlamento depu 
tato B. Calazans, Franco Cid 
pasiūlymu buvo pareikštas 
protestas S. Paulo estado par 
lamentarų prieš kun. Laszlo 
Mindszenty ir kitų vengrų 
šaudymus. Juodi debesys den 
gia šv. Stepono gimtąją že
mę.

— Šiais tarptautiniais geo 
fiziniais metais mokslininkai 
stengiasi daug gamtos paslap 
čių atidengti Jų tarpe nori 
geriau pažinti artimesnes že 
mės drebėjimo priežastis, kad 
galėtų iš anksto nustatyti, kur 
toki drebėjimai gali įvykti. 
Tai padėtų išvengti žmonių 
aukų ir materialiniu nuosto 
lių.

Taip pat nori galutinai nūs 
tatyti žemės paviršiaus for
mą.

Dabar nustatyta žemės for 
ma esanti netiksli Ypač nori 
ištirti abudu žemės ašigalius.

Atmosferai tyrinėti šiomis 
dienomis vienas žmogus, spe 
cialiame metaliniame balione 
buvo iškeltas 30 kilometrų 
aukštyje, kur su specialiais 
instrumentais tyrinėjo atmes 
feros reiškinius.

Nors ir mokslas yra labai 
pažengęs, tačiau žmogus kiek 
viename žingsnyje sutinka

Žinios is Pavergtos Lietuvos

— (E) Visoje Lietuvoje vėl 
mitingų banga. Sį kartą ryši 
um su Molotovo «antipartinés» 
grupės pašalinimu. Liepos 3 
d. įvyko respublikinis parti
nio aktyvo susirinkimas, ku
riame A Sniečkus, J. Palec
kis ir keliolikas kitų sovieti 
nių pareigūnų visokiais pik- 

daug paslapčių.
Geofiziniais metais bus sten 

giamasi pasistūmėti ir astro 
nomijos moksle. Nauji, sti
prūs teleskopai atidengia nau 
jus žvaigždynus Ar erdvė tu 
ri pradžią ir galą, šių dieųų 
mokslas nieko negali pasa
kyti.

— Rusijos iždan už siunčia 
mus Rusijos okupuotuose 
kraštuose siuntinius muito pa 
vidalu praeitais metais įėjo 
trys milijonai šeši šintaitūks 
tančių dolerių. Nė vienas pa 
šaulio kraštas, išskiriant Ru 
siją, neima muito už siunčia 
mą paramą vargstantiems.

Ka matė 30 kilometro 
aukštumoje?

— Rugp ūčlo mėn. 20 d. A- 
merikoje aviacijos gydytojas 
David G. Simons, 35 metų am 
žiaus, specialiai iš metalo pa 
darytame balione, pasiekė au 
kštumo rekordą — pasikėlė 
30 kilometrų aukštumon To
kiame aukštyje oras yra la
bai retas ir be specialaus ba 
liono ir be specialių kvėpavi 
mo priemonių žmogus negalė 
tų išsilaikyti Balione taip pat 
buvo atmosferai tirti specia
lūs įrankiai Gydytojas Simons 
balione, 27, kartais 30 kilome 
trų aukštyje išbuvo apie 26 
valandas.Laimingai nusileidęs 
papasakojo savo «Kelionės» 
įspūdžius.

Daugus, anot Simons, aukš 
tumoje atrodo tamsiai purpu 
rinės spalvos. Viršuje nėra 
jokio debesėlio. Žvaigždės ma 
tomos ir dieną. Jų mirgėji
mas pranyksta Jos šviečia 
kaip galingi prožektoriai.*

Gydytojo Simons svarbiau
sias patyrimas yra tas, kad 
žmogus ir virš atmosferos ga 
Ii gyventi (žinoma specialia
me balione ar kabinoje) Ka
pitonas Simons nusileidęs jau 
tesi labai pavargęs. Už tat jis 
po šios kelionės išmiegojo 24 
valandas.

— Brazilijos senate buvo 
įneštas įstatymo projektas 
apie svetimų kalbų mokymą 
gimnazijoje. Buvo siūlyta leis 
ti mokiniams laisvai pasirink 
ti anglų arba prancūzų kalbą. 
Tačiau senato dauguma auta 
rė, kad abidvi kalbos yra rei 
kalingos. Prancūzų kalba gi
mininga portugalų kalbai, yra 
raktas į didelius kultūrinius 
lobius, mokslą, meną. Anglų 
kalba reikalinga šiuo metu 
kaipo plači ausiai pasauly var 
tojama. Nė viena iš šių dvie 
ju kalbų nebus išimtos iš gim 
nazijos programos.

tais žodžiais pasmerkė tos 
grupės narius. Po to visoje 
Lietuvoje įvyko vietiniai mi 
tingai, kuriose «karštai pritar 
ta» Maskvos permainoms.

— (E) Įsakas apie kolcho- 
zininkų prievolių panaikinimą 
yra tokio turinio: «TSKP cen 
tro komitetas ir TSRS minis 
terių taryba nutaria nuo 1958 
m. sausio 1 dienos panaikinti 
privalomuosius visų žemės 
ūkio produktų pristatymus 
valstybei iš kolūkiečių, vers
lininkų be> žvejybos artelių 
narių, invalidų kooperacijos 
artelių narių ūkių, dirbančių 
nuolatinį darbą valstybinėse 
įmonėse ir įstaigose, koopera 
tinėse ir visuomeninėse orga 
nizacijose darbininkų ir tar
nautojų. gyvenančių kaimo, 
miesto vietovėse ir vasaroji 
mo gyvenvietėse ūkių». (Aiš 
kūmo deliai reikia pastebėti, 
kad čia kalbama tik apie pri 
vačių ūkių sklypų pristatymo 
prievolių panaikinimą, o ne 
anie pačių kolchozų privalo 
mus pristatymus valstybei, ku 
rie turės būti atliekami ir to 
liau).

— (E) Su brandos atesta
tais - tiesiai į fabrikus. Iš 180 
abiturientų, kurie šiemet bai 
gė Klaipėdos vidurines mo 
kyklas, daugumas pateks ne 
j aukštąsias mokyklas, bet į 
dirbtuves Neatidirbusiems 
dirbtuvėse ar žemės ūkyje a 
biturientams kelerius metus, 
sunku iš kart pradėti studi 
juoti. Klaipėdoje nemaža jau 
nuolių ir mergaičių abiturien 
tų įsirašė j žuvies pramonės 
įmones. Visoje Lietuvoje, kaip 
pranešė Vilniaus radijas, šie 
met priskaitoma apie 10 000 
abiturientų. «Tiesa» pritaria 
jaunuoliams nesistengti studi 
juoti, bet eiti kol kas i kolū. 
kius, fabrikus, nes tokiems, 
girdi, vėliau geriau sekasi 
studijuoti...

— (E) Savotiški taikos gy • 
nėjai. Vilniuje birželio mene 
šio pabaigoje įvyko «antroji 
respublikinė talkos šalininkų 
konferencija», kurioje dalyva 
vę 500 įvairių įstaigų ir orga 
nizacijų atstovų. Pagrindinę 
kalbą pasakė Mokslų akade 
mijos pirmininkas Juozas Ma 
tūlis, kuris pagal Maskvoje 
sukirptą pavyzdį pasmerkė 
laisvojo pasaulio politikus ir 
«karo kurstytojus» ir kvietė 
įsijungti (komunistinio) Pašau 
lio taikos biuro vedamą kom 
paniją už branduolinių gin 
klų bandymų uždraudimą. Ne 
iškentė Matulis neprisiminęs 
ir «buržuazinių nacionalistų», 
kurie savo intrigomis «siekia 
ant ateminio karo griuvėsių 
restauruoti Lietuvoje kapita 
lietinę vergovę». (Baimė tu 
ri dideles akis. Matuliui jau 
vaidenasi, kad lietuviai «bur 
žuaziniai nacionalistai» eis 
Lietuvą vaduoti atominiais 
ginklais nešini).

— Keli Punsko apylinkės 
lietuvių mokyklų mokytojai at 
vyko į Lietuvą dalyvauti lietu 
vjų kalbos, istorijos tobulini, 
mosi kursuose.
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Jaunimo kongresas ir tautiniu šokiu festi- 
valas Chikagoje gražiai nusisekė

Jaunimo Kongrese dalyvavo 800, šokiu festivaly 8000 - 
šokiku buvo 500 - sveikino Kardinolas Stritch, Preziden
tas Eisenhower ir kt. - parodoje dalyvavo 39 dailininkai 
su 171 paveikslu.

Birželio 29 30, lietuviškoji 
Chicago vėl gyveno pakilia 
šventės nuotaika. Čia įvyko 
jaunimo kongresas, tautinių 
šokių festivalis. Ta proga ati 
daryta lietuvių dailės paroda, 
kuri truks ligi liepos 14.

Jaunimo Kongresas

Jaunimo kongrese dalyva
vo arti 800. Daugiausia stu
dentija. Posėdžiai vyko Mor
rison viešbutyje. Pradžios žo 
dį tarė rengėjai, LB Chicago 
apygardos pirmininkas, Kana 
dos jaunimo atstovas. A. Gai 
galaitė sugiedojo JAV ir Lie 
tuvos himnus. Prel. Ig. Alba 
vičius ir kun. A. Trakis atkal 
bėjo invokacijas.

Darbo prezidiuman išrinkti 
V. Kamantas ir L Sabaliūnas, 
sekretoriatan I. Čepėnaitė ir 
V. Gaškaitė; rezoliucijų komi 
sijon A. Dundzila, G Gedvilą 
Petrulytė, K. Kudžma.

Šį pirmąjį jaunimo kongre
są daug kas sveikino raštu

Pats kongresas telkėsi ties 
jaunimo rūpesčiais. Daugiau 
ar mažiau jie visiem žinomi: 
tai lietuvybės išlaikymas, ku 
ris čia buvo gvildenamas įvai 
riais atžvilgiais.

Pirmoji paskaita buvo skir 
ta jaunimo ir šeimos klausi

Tautinių šokių festivalas nepriklausomos Lietuvos metais Kaune.

mam. Prelegentė Aldona Kri 
kščiūnaitė iškėlė įvairius pa
vojus lietuviškai šeimai suda 
ryti- ir pateikė eilę būdų, kaip 
per šeimą stiprinti ir išlaiky 
ti lietuvybę.

Antra plenumo paskaita — 
«Jaunimo ateities perspekty
vos». Skaitė Bronius Vaškelis 
iš Kanados. Jis ryškina skir
tumus tarp vyresniosios kar 
tos ir jaunimo, nevengdamas 
aštresnės kritikos vyresniajai 
kartai ir kviesdamas jaunimą 
savaip organizuotis ir savo 
dinanizmu įsijungti į tautos 
kovą už laisvę.

Po pietų pertraukos vyko 
atskirų sekcijų posėdžiai me
no, visuomeninių ir socialinių 
mokslų, sporto literatūros ir 
spaudos, griežtųjų ir pritaiko 
mųjų mokslų.

Tą patį vakarą didžiulėje 
Merchandiese Mart klubo sa
lėje

jaunimo šokiai sutraukė itin 
daug studentijos ir į tautinių 
šokių festivalį suvažiavusų 
dalyvių.

Sekmadienj kongreso ir tau 
tinių šokių dalyviam įvyko iš 
kilmingos pamaldos šv. Kry
žiaus bažnyčioje Pamaldas 
laikė vysk. V. Brizgys, pamok 
slą pasaKė kun. St. Yla.

Tuoj po pamaldų Morrison 
viešbutyje įvyko jaunimo kon 
greso uždaromasis posėdis. 
Čia buvo išklausyta sveikini
mų, rezoliucijų ir Voldemaro 
Adamkavičiaus kalba.

Iš priimtų rezoliucijų šiuo 
tarpu pažymėtina tik toji, kad 

Kongresas visą likusį pelną 
paskiria Lituanus žurnalo rei 
kalam.

Šokiu festivalis

Prisiminus pereitų metų dai 
nų šventės karščius, šiemet 
šokių festivaliui parinkta ge 
rai vėdinama International 
Amphitheatre salė (šioj salėj 
kitados vyko prez. Eisenho- 
werio nominacija).

Žmonių suplaukė apie aš- 
tuoni tūkstančiai.

Estradoje grojo Broniaus 
Jonušo dūdų orkestras. Maršų 
lydimi veteranai įnešė JAV, 
Kanados, ir Lietuvos himnus 
ir giesmę «Dievas mūsų prie 
glauda».

Maršam vis tebegrojant, pro 
žektoriams šviečiant, įžygia

vo į salę visi tautinių šokių 
programos dalyviai. Ėjo jie 
išsirikiavę grupėm su savo 
vadovais.

Buvo čia iš įvarių Ameri
kos miestų - viso 27 grupės.

Minia juos sutiko audrin
gais plojimais. Rikiuote apėję 
aikštę, grupės sustojo pakraš 
čiuose Tada pro kitas duris 
įžygiavo 9 Chicago lietuviškų 
parapinių mokyklų jaunimas 
Jų buvo keli šimtai. Prinildę 
aikštę, jie paskiau susėdo sa 
lės gale.

Šventę trumpu žodžiu atida 
rė Bruno G. Shotas, šventės 
rengimo komiteto pirmininkas 
ir tolimesnei programai vado 
vauti pakviotė Juzę Daužvar 
dienę. Ji perskaitė tris atsiųs 
tus sveikinimus: kardinolas 
Strich negalėdamas dėl kelio 
nės į Europą dalyvauti, laiš
ke sveikino festivalio daly
vius.

Su dideliu entuziazmu buvo 
sutikta prezidento Eisenhowe 
rio telegrama.

Raštu sveikino konsulas dr.

T Leonardas Andriekus

Saulei Tekant
Saulei tekant, ant kalnelio atsisėdę, 
Pažiūrėkim, kaip gražiai garuoja lankos, 
Pažiūrėkim. į rugių mėgusius pėdus, 
Į naujos dienos plačiai atvertą angą.

Sužinosim, ką sapnavo šiąnakt smilgos, 
Ir kodėl aušrinės pusėn gubos linko 
Sužinosi, kaip tavęs aš pasiilgau 
Iš mažųjų epušroto giesmininkų.

Čia galėsime linksmai skudučiais groti, 
Į skambias lankas žiūrėti kiaurą dieną. 
Saulei tekant, atsibunda epušrotai, 
Saulei tekant, raudonuoja dobiliena.

P. Daužvardis savo ir atstovo 
Washiogtone J. Rajecko var
du.

Šokių festivalis pradėtas 
suktiniu, kurį šoko visi šven 
tės programos dalyviai, per 
500 jaunimo. Toliau pašoko 
Kubilą, Kalvelį, Čigonėlį (tik 
Onos ivaškienės vadovauja
ma šokių grupė), Mikitą, Ke
purinę, Vėdarą, Šusta, Lėtūną.

Šokiam įpusėjus atvyko su 
savo šeima Chikagos miesto 
majoras Rilhard J DaJey. Jis 
trumpa kalba pasveikino fes
tivalį.

Baigiant pirmą dalį mokyk 

los vaikai, vadovaujami A 
Skridulio, padainavo penkias 
dainas; A. Kirvaitytės vado
vaujami, lietūvių moksleivių 
tautinio ansamblio kanklinin
kai paskambino tris dainas. 
Pirmoji dalis baigta trim jau 
nimo žaidimais.

Antroj daly irgi sušokti ma 
siniai 9 šokiai (Sukčius, Jon
kelis, Senio polka. Sadutė, 
Oželis, Blezdingėlė, Rugučiai, 
Malūnas, Noriu miego)

Uždaromąjį žodį tarė LB 
Chicagos apygardos pirminiu 
kas dr. J. Bajerčius ir tauti
nių šokių šventės komiteto 
pirmininkas Br. G Shotas. Ta 
da išžygiavo iš aikštės šokė
jai ir išneštos vėliavos.

Šventė praėjo labai sklan
džiai ir tvarkingai, su retu en 
tuziazmu ir paliko visiem gra 
žų įspūdį. Programa truko 3 
valandas.

Tą patį vakarą Morrison 
viešbuty įvyko banketas.

Paroda
To paties Morrison viešbu

čio atidaryta įvyko ir lietu
vių dailės paroda. Joje daly
vauja 39 lietuvių dailininkai: 
A. Cooper (Skupas), A. Galdi 
kas, T. Galinionis. B. Vilkutai 
tytė Gedvilienė, Č. Janušae, 
V. K. Jonynas, A. Kairys, J. 
Kaminskas, V. Kašuba, L. Koį 
ba, J. Lukoš’enė, EI. Marčiu
lionienė, M. Markulis, Sesuo
M. Mercedes, B. Milaknis, R. 
Mozeliauskas, Br Murinas,
N. Vedegytė-Palubinskienė, J. 
Dobkevičiūtė - Paukštienė, J. 
Pautienius, J. Penčyla, P. Pu 
žinąs. V. Raulinaitis, A. Rūkš 
telė, D. Sakalauskaitė, V. Stan 

čikaitė-Abraitienė, M. Šileikis 
Ig. Šlapelis, A. Tamoliūnas, 
G. Trečiokaitė, J. Tričys, VI. 
Vaičaitis, VI. Vaitekūnas, V. 
Varaneckaitė. A. Varnas. VI. 
Vijeikis, Ed. Walaitis, W. Wit- 
kus, R Žukaitė.

Iš jų du jau mirė (Kamins
kas, Šlapelis), didesnė jų da 
lis iš Amerikos, bet yra iš Bra 
zilijos, Australijos, Kolumbi
jos. Viešbučio gražioje salė
je tvarkingai iškabinti 171 kū 
rinys. P.J.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

Surado dar viena gera me
daus ypatybe

Pasirodo, jog ir per taip il
gą laiką mes dar nebuvome 
kaip reikiant apsipažinę su vi 
somis medaus ypatybėmis. 
Mes girdėdavom tikrinimus, 
jog medus yra geras vaistas 
nuo persišaldymo, nuo aukš
to kraujo spaudimo; jog jis 
gelbsti virškinimui ir priside
da prie svorio numetimo.

Dabar New Yorko agrikul
tūros departamentas paskelbė 
jog medus yra viena geriau
sių išsiblaivinimo priemonių. 
Kas perdaug nusigeriu, tam 
patariama praryti su duona 
trejetą mažų šaukštukų me
daus ir ilgai netrukus galva 
prablaivės. Medų galima taip 
pat išgerti su arbata, o jei ne 
tai su karštu vandeniu.

Sandara

Gražiausia mergina negalė
jo pasidžiaugti savo išvaizda 

APIE KEISTUS ŽMONES IR 
APIE KEISTĄ LAIKOTARPĮ

Tos merginos vardas buvo 
Paula de Vignier, gyveno ji 
penkioliktame šimtmetyje. Jos 
stebuklingąjį grožį savo laiku 
yra apdainavę prancūzų ir i- 
talų poetai, josios stebinantį 
žavesį knygose atpasakojo ra 
šytojai. Vienas jų rašė: «Tai 
yra gamtos nepalyginamas ir 
nepasikartojantis kūrinys, nuo 
kurio — pamatę, laimingieji 
akių ir minčių negali ati
traukti».

Kai Paula de Vignier vaikš
tinėjo savo gimtojo Tulūzos 
miesto gatvėmis, apie ją spies 
davosi minios žmonių — ne 
tik vyrų, bet ir moterų ir vai 
kų. Ir visi jie buvo tuo nepa
prastu grožiu sužavėti.

Tulūzos miesto magistratas 
nenumanydamas, kaip tokiu 
atveju pasielgti, įsakė gražuo 
lei į gatvę išeiti tik tamsiu, 
nepermatomu šydu veidą ap
dengus Patyrę apie tai mies
to gyventojai, įsibrovė į rotu
šę ir jėga privertė įsakymą 
atšaukti ir leisti laisvai 

žiūrėti į gražiausią pasaulio 
moterį.

Netrukus miesto valdyba iš
leido naują įsakymą. įparei
godama Paulą de Vignier du 
kartus savaitėje minioms ro
dytis savo gyvenamo namo 
lange. Liedama karčias aša
ras, gražuolė miesto galvoms 
pasiuntė skundą, protestuoda
ma prieš priverstiną lange 
pasirodymą. Tačiau miesto 
valdyba savo nuosprendimo 
neatšaukė ir gražiausioji pa
saulio moteris buvo priversta 
rodytis lange minioms.

Ir už tuos pasirodymus jai 
niekas nemokėjo! Gaila, kad 
Paula de Vignier gimė per 
anksti. Mūsų amžiuje, būdama 
apšaukta «Miss Universum»1 
ji uždirbtų daug pinigų.

Sandara

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1957 m. rugpjūčio 24 d.

Komunistas Nuvainikuoja Komunizmą
Šį mėnesį New Yorke pasi 

rodė knygų rinkoj aktuali 
knyga «Naujoji Klasė», kurio 
je įrodoma, kad komunizmas 
yra blogiausia despotizmo for 
ma kokia yra kada nors bu
vusi.

«Naujosios klasės» autorius 
yra komunistas Milovan Dji 
las, buvęs artimas idėjos drau 
gas ir bendradarbis Jugosla 
vijos maršalo Tito. Knygos 
rankraštis perduotas slaptai 
iš Jugoslavijos kalėjime, ku
riame jo autorius yra to pa
ties Tito nuteistas 3 metams.

Knygos turinį sudaro poli 
tinis testamentas ir menumen 
talus apkaltinimas komunisti 
nės sistemos, kuriai Djilas bu 
vo pašventęs visą savo gy
venimą.

Anglų žurnalistas, specia
listas sovietiniuose klausimuo 
se, Edward Crauksbaw, strai 
penyje publikuotame «Life» 
pareiškia, kad Milovan Djilas 
parašė knygą, kuri gali būti 
sulyginta su mina,
kurios sprogimo efektas bus 
nemažesnis, kaip vengrų lais 
vės koyotojų heroizmas Ji 
yra beabėjo vienas iš baisiau 
šių dokumentų rašytų kada 
nors prieš komunizmą.

Šioje knygoje, rašo toliau 
anglų žurnalistas. Djilas įro
do, kad komunistinė sistema 
savo esmėje nesiskiria nuo 
visų kitų tironijų, karias pa
saulis yra paž nęs ir yra jų 
visų baisiausia.

Pagal jį, Djilas pris laiko té 
zės, kurioje komunistu vadai 
sudaro žiauriausią liaudies iš 
naudotoju kla*ę Tos klasės 
klasės atsiradimas, sako au
torius. buvo'išdava atsiliku
sių agrarinių kraštu industria 
lizacijos. To pasiekta Rytų 
Europoje Tačiau nravedus tą 
induatrialzaciją. naujoji kla

Aldona Irena Nasvytytė

Vaivorykšte
Vaivorykštė n eta lanką - - 
Bausta saulėj Dugnai. 
Ant nulytų uogų renkas 
Dideli lašai.

Skambantis žydrumas oro, 
Žvilga saulėj putinai - - - 
Nubarstyti žemę noriu 
Visą raudonai. - -

Trykšta srovėmis į lupas 
Saulė - tu matai?..
Ant raudonų uogų supas. 
Kruvini lašai...

Puikiai Pavykęs P. deja 
neiro Lietuviu Vakaras
S. m. rugpjūčio mėn 10 d. 

Rio de Jan. lietuviai surengė 
vaidinimą vakarą. Lietuviai 
mėgėjai puikiai suvaidino: 
«Mes grįšime j Lietuvą moti 
nos eškoti». Vaidino per 20 
asmenų^JTai labai didelis skai 
čius, kolonijai kurioje tepris 
kaitoma 350 lietuvių. Vienas 
lietuvis juokais pasakė: «Jei 
tiek vaidins, ar bebus kam 
vaidinimo žiūrėt)?». Jštikrųjų 
buvo pilna salėžiūrovų. Viena 
artistė buvo brazilaitė plė. 
Dalma. Ji prieš kiekvieną vei 
ksmą, supažindino žiūrovus 

sė dabar nebegali nieko nau
jo įvykdyti, ji tik stengiasi 
sutvirtinti savo brutalią vai- 
džią ir tęsia plėšikišką liau
dies išnaudojimą.

Grankshaw sako, kad šis 
veikalas parašytas žmogaus 
dar visai neseniai buvusio 
vienu didžiųjų komunizmo va 
dovų Europoje, turės milži
nišką atgarsį pačiuose komu
nistuose ir taipogi antikomu
nistiniame Vakarų pasaulyje.

Djilas ypatingai pabrėžia, 
kad naujoji vadovaujanti ko
munistų klasė pasisavino val
džią ne tam, kad sukurti nau
ją ekonominę sistemą, ką ran 
dame visų revoliucijų istori
joje, bet kad įsitvirtinti pa
tiems ir tuo būdu užtikrinti 
sau visišką liaudies domina
vimą, Grankshaw pažymi, kad 
tokie argumentai geriausiai 
gali paveikti ir labiausiai už- 
kietėjusiųš komunistus. Jei 
Djilo veikalas turi grynai gri 
aunantį charakterį komuniz
mui, tai;iš kitos pusės, jis y- 
ra konstruktyvinio charakte
rio Vakarams''^

Djilas pabrėžia, kad komu
nistinis pasaulis atsilieka nuo 
modernaus pasaulio atsiekia 
mų ekonomijos srityje, jis ma 
no, kad komunizmas yra jau 
pasmerktas. Apropos. Grak 
shaw cituoja vieną ištrauką 
parašytą prieš paskutiniuo
sius Maskvos įvykius». Pašau 
linio komunizmo ideologijos 
centras randasi pilname suki 
lime Komunistinio judėjimo 
vienybė pasaulinėje skalėje 
yra mirtinai pažeista. Nebėra 
jokios galimybės, kuri pajėg
tu šią vienybę atstatyti».

Jugoslavijos oficiozas «Bor 
ba» šios knygos autorių api 
budina, kaip demoralizuotą 
žmogų, kuris yra savo parti
jos ir savo krašto išdavikas.

svetimšalius su veikalo turi
niu. Savo veiksmą (rolę) bra 
zilaitė pramoko gražiai lietu 
viškai. Tai pamokantis pavyz 
dys lietuviams, kurie gėdina
si ir nevertina savo garbin
gos ir senos kalbos ir šalina 
si lietuvių bei jų pobūvių.

Artistams, vaidinimui besi
ruošiant, reikėjo parodyti 
daug pasišventimo: po sunkių 
darbų fabrikuose; dirbtuvėse 
ar kitose įstaigose, dažnai be 
vakarienės. iŠ toli rinktis į re 
peticijas. Miestas didžiulis, o 
lietuviai gyvena ir dirbaišsi- 

mėtę po visą jo plotą. Bet re 
zultatai, ačiū Dievui, pasiro
dė labai gražūs. Vaidinime 
dalyvavęs Lietuvos ministe- 
ris p Erikas Meierfs nuošir
džiai gėrėjosi gražia, natūra
lia artistų vaidyba, ir nesigai 
Įėjo pagyrimų jiems: «Tikrai 
nesigailiu atvykęs į tokį va
karą»! pasakė jis. «Visada no 
rėčiau dalyvauti tokiuose va
karuose»

Vietos brazilų kunigų Semi 
narijos rektorius matęs vai
dinimą paklausė: «Ar artistai 
nėra tik profesionalai? Koks 
susiklausymas ir geras vaidi
nimas»!

Jeigu kas paklaustų, kuris 
artistų ypač paminėtinas ir pa 
girtinas, labai būtų sunku tai 
padaryti: visi, nuo didžiausio 
iki mažiausio p. Silvų sūnelio 
Francisco dirbo nuoširdžiai, 
savo roles išgyvendami. To
dėl nestebėtina, kad po vaidi 
nimo nevienas žiūrovas sakė 
si verkęs, pergyvendamas 
Danguolės, Žilienės ir jos šei 
mos tragediją. Ypač paminė
tini ponios: Antonija Sauru- 
saitienė, jos sesuo Felė Tud 
re, Birutė Kutkaitė Silva; jau 
ni vyrai: Antanas Saurusaitis, 
Stasys Galvydis, Jonas Žai- 
dvs. Robertas Tudre tėvas ir 
sunūs, Vyčai ir VyČaitės, Po 
nų Upčių šeima davė 7 artis
tus! Adolfas Juodeikis, Ferdi 
randas Pfeiferis ir kit; mer 
gaitės: Lucija ir Sonė Dutkai 
tės, Olga Telksnytė, Dalma.

Dekoracijas vaidinimui da
rė tylusis kultūros darbinin
kas p. inž Jonas Abraitis Vi 
si gėrėjosi didingu Lietuvos 
girių vaizdu Jam talkininką 
vo Antanas Saurusaitis ir Ro 
bertas Tudre.

Muzikinę vaidinimo
dalį išpildė ir šokių orkestrą 
suorganizavo p Jonas Pocius 
energingas, gyvas ir nepails 
tarnas žmogus. Grieždamas iŠ 
širdies, su pasigerėjimu sekė 
savo besilinksminančius tau
tiečius. Patriotišką, pilną tė
vynės meilės, eilėraštį pasa
kė Antanas Saurusaitis. Paša 
kė su įsijautimu ir susilaukė 
tikrai nupelnytų sveikinimų 
iš dalyvių pusės.

Paminėtinas taip pat p. adv. 
Ern. Petra:čio pasiaukojimas: 
nuo pradžios visų repeticijų 
iki vaidinimo visada dalyva
vo. gražiai atlikdamas sufle- 
riaus pareigą, nusipelnyda
mas visų prisipažinimo.

Daug ta-ddarbavo platinda 
mi pakvietimus p. Radzevi
čius (net atokiai nuo Rio gy
venančius lietuvius aplanky 
damas), p. K1 Martinkus, p. 
Urš. Gaulienė ir kiti.

Tvarkos vakare žiūrėjo; p. 
Martinkus, p. Jonas Saurnsai 
tis, p Radzevičius, ir kt. Ir 
ji buvo gera. Po vaidinimo 
sekė šokiai. Orkestrantai: p. 
Pociaus vadovaujami, be per 
trankos «plėšė» mėgiamiau
sius liet, šokius! Griežė ge
rai. Ir taip- mūsų tautiečiai 
iki valios pasilinksmime jau 
vėlų naktį skirstėsi, kupini 
gražių jausmų ir prisiminimų.

Veikalą režisavo kn. Igna
tavičius

Brazilai prašė jiems suvai 
dinti ir portugalų kalba, kas 
bus artimoje ateityje ir pada 
ryta.

Dalyvis.

Michailovas kviečia 
grįžti vergijon

Laisvajame pasaulyje gyve
nantiems lietuviams vilioti į 
pavergtą Lietuvą Berlyne mas 
kūliai buvo pradėję leisti lai
kraštuką, vadinamą «Už grį
žimą į tėvynę».

Sis laikraštukas pradžioje 
savo turiniu buvo šimtu pro-

1.° SALÃO DA CRIANÇA
Prezados Senhores:

Pela primeira vez, uma exposição, relacionada somente a 
problemas da infância,“ será realizada em São Paulo, no

“l.o SALÃO DA CRIANÇA”
que será inaugurado em 1.® de Outubro próximo, no Pavilhão 
dos Estados, Parque Ibirapuera; gentilmente cedido pela Pre
feitura. Mostra completa dos trabalhos realizados por enti
dades assistenciais no campo da defesa da criança. Conta 
o Pavilhão com uma área de 12 000 metros quadrados utili
záveis pela Empresas Comerciais e Industriais, para divul
gação de sua marca, expondo os produtos que proporcionam 
conforto, segurança e recreação à criança.

Atrativos para a petizada: espetáculos variados, circos, 
palhaços, distribuição de brinquedos e guloseimas, “play
ground”. Para os adultos: palestras de médicos e educado
res, no recinto da própria exposição.

Para mais esclarecimentos queiea dirigir-se a Secretaria 
Geral: Rua Barão de Itapetininga, 255 - 5° andar - Conjunto 
504 Tel. 35 2028 - São Paulo.

Contando com participação de sua conceituada firma nes
te grandioso e inédito certame, apresentamos

cordiais cumprimetos,
pela Comissão:

Emilio Lang Junior, Henrique Dumont Villares

Aldona-lrena Nasvytytė

Žingsniai Pamary
Žuveuros klykauja ant marių, 
O kranto smėly - gintarai. 
Ir bangos- rūsčios, bangos baras 
Audringais vakarais.

Nuo lūpų tavo vardu vejas 
Per kopas lėKdamas pames 
Ir, mėlynus dažus paliejęs, 
Panirs į skambančias gelmes

Žuvėdros klykauja ant marių, 
Paklydę žingsniai smėlyje - - • 
O bangos rūsčios, bangos bara 
Žuvėdras ir mane.

centų komunistiška) rusiškas. 
Todėl lietuviai juo visai ne
sidomėjo. Pagaliau ir patys 
leidėjai per savo agentus su
žinoję užsieniuose gyvenan
čių lietuvių nuotaikas, laikraš 
tuką «sulietuvino» Pradėjo 
daugiau talpinti žinių iš ko
munistinės Lietuvos gyveni
mo, .rašyti graudžių patrioti
nių straipsnių, kad kaip nors 
sugraudinti pasitraukusius iš 
tėvynės lietuvius, kad jie ap
sispręstų grįžti į anapus geie 
žinės uždangos. Bet pigios ir 
negudrios agitacijos pasek
mės buvo labai menkos. Pa- 
vergton Lietuvon išvyko labai 
mažas nuošimtis lietuviu iš 
Brazilijos. Daugumai ten išvy 
kusių labai sveika. Pietų Ame 
rikoje jie buvo raudoni. Pa
balti jie tegalėjo tik ant sa
vo sprando išbandę komunis
tinę vergiją ir savo akimis 
pamatę darbo žmogaus nie
kur negirdėtą pasaulyje išnau 
dojimą Dauguma išvykusių 
grįžtų pėsti, jei tik leistų iš 
Lietuvos išvykti Ne vienas 
jau yra kreipęsis į gimines ir 
pažįstamus prašydami sudary 
ti grįžimui dokumentus. Žino 
ma, Lietuvoje gerai Vaivuts- 
kui ir Valbasiui, kaipo komu 
nistų agitatoriams, kurie au 
tomobiliais važinėja. Įdomu, 
kad visa eilė, kurie buvo pa 
kėlę sparnus važiuoti Lietu 
von, paskutiniu metu suglau 
dė sparnus; nuėmė nuo namų 
užrašus; kad parduoda nuosa 
vybę ir pasilieka ten, kur gy 
veno.

Michailovas ir kompanija, 
norėdami žaisti lietuvių pa 
triotriotinlsis jausmais, pakei 
tė ir laikraštuko vardą, iš 
«Už grįžimą į Tėvynę» pra 
dėjo leisti «Tėvynės Balsas» 

Vardas kitas, bet turinys tas 
pats Giria Lietuvos okupaa 
tus ir vilioja lietuvius bau 
džiavon grįžti. Bet veltui. Net 
ir raudonieji suglaudę ausis 
tyli. «Draugai» iš anapus ge 
ležinės uždangos «apšvietė». 
Ir jie pasiliko gyventi «kapi 
talistų » ir «skriaudžiamos liau 
dies» kraštuose Jie irgi įeiti 
kino, kad čia vis vien geriau, 
negu ten kur yra «darbinin 
kiškas rojus»

Jei Lietuvoje per maža žmo 
nių, tai kodėl okupantai mas 
koliai negrąžina šimtus tūks 
tančių ištremtų Sibiran Tai 
padaryti jiems nereiktų jo 
kios propagandos. Užtektų tik 
duoti įsakymą ir prisiųsti va 
gonus. Michailove, veltui vi 
sos pastangos. Kaip bekvies 
tum ir beviliotum, laisvame 
pasauly gyvenantis lietuvis 
pažįsta vilką ėriuko kailyje. 
Užsienio lietuviai grįš tik lais 
von Lietuvon, kai Michailo 
vas ir visa jo kompanija bus 
išsidanginę Maskolijos gilu 
mon.

— «Tėvynės Balsas» 7 nr. 
rašo, kad Lietuvos valstietis 
nevartoja nei mil» eilutės, nei 
drobinių baltinių. Mes su tuo 
pilnai sutinkame Nevartoja 
nei milo, nei drobės nes jų ne 
turi Kitados valstietis augin
davo avių, pasėdavo linų, tai 
būdavo iš ko išsiausti ir milo 
ir drobės. Dabar to neturi. 
Girdi kaimietis rengiasi fabri 
ko gamybos aprėdu. Koks me 
las. Jei taip jau būtų kaip ra 
šo, neprašytų iš užsienio se
nų, nunešiotų drabužių prisius 
ti. Kodėl «Tėvynės Balsas» 
neparašo, kiek valstietis už-

(pabaiga 6 pusi.)
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštussiūsti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paulo.

«NULINKUSIŲ VARPŲ» artistai, savo menu maloniai nuteikę \ sus Jaunimo Šventės svečius.

ŽINIOS

BOM RETIRAS RUOŠIA VA 
KARĄ

Bom Retiro lietuviškas jau 
nimas ruošia vakarą su įdo 
mia programa. Pasirengimai 
programai jau pradėti. Lai 
kas ir vieta bus pasKelbta vė 
liau.

Kuris laikas dėl ligos( mo 
kytojui Bakšiui į pamokas ne 
atvykstant, abi klases Bom 
Retiro mokykloje moko mok, 
Si Remenčius. Dainavimą ir 
giedojimą šioj mokykloj mo 
kiną p A. Nadolskytė.

— Jaunimo Šventei no^ti 
komiteto posėdis praėjusi rėk 
madienį neįvyko, nukeltas į 
šį sekmadienį.

- Piniginė Jaunimo Šven 
tės apyskaita bus paskelbta 
kitam «J. A.» numeryje.

Ateitininku Pirmininko A.Tylos Kalba 
(PASAKYTA I. Š AGABĖJk)

Mieli Idėjos Broliai, Malonus 
Svečiai

Pirmiausia noriu ateitininkų 
vardu pasveikinti visus j šią 
agapę susirinkusius Norėčiau 
palinkėtu kad š e bendri pus 
ryčiai butų tikra ngapė. Aga 
pė lietuviškai reiškia meilės 
puota

Bažnyčioje šv. Komunija 
pastiprinome savo dvasią, čia 
stiprindami savo kūno pajė
gas, pasijuskim vienos šeimos 
broliai Padarykime tokią nuo 
taika,kad i;'■ekmadienis b( tt| 
neužmirštamas, kiekvienam 
dalyvavusiam. Orą jau virs 
tančią tradicine jaunimo šven 
tę prieš pora metų pradėjo 
moksleiviai ateitininkai su sa 
vo šeima. Šiandien ji yra jau 
trečioji. Ir mes galime džiaug 
tib, kad ji apjungė visą lietu
višką S. Paulo jaunimą Kitų 
vilų jaunimas šiandien yra 
ne tik žiūrovas svetys, bet ir 
šventės rengėjas ir jos pro
gramos dalyvis. Tačiau lietu

ATEITININKŲ ATSTOVĖS AUDROS ANTANAITYTĖS SVEI
KINIMO Ž jDIS, Pasakytas Jaunimo Šventės iškilmingam 

susirinkime.

Gera ir malonu būti kartu. 
Jaunoj draugystėj ištirpsta di 
džiausios bėdos ir rūpesčiai, 
ir gražia sutartine skamba 
nerūpestingas gyvenimas. Ši
tą bendrą džiaugsmą dar la 
biau padidina retesnės didės 
nio susibūrimo progos musų 
metinės jaunimo šventės. Jau 
treji metai, kaip šią šventę 
švenčiame ir džiaugiamės, 
kad kasmet didėja jaunuo 
menės skaičius, kurs priside 
da prie bendro darbo. Šiemet 
rengimui susibūrė viso S. Pau 
lo jaunimo atstovai ir parodė 
nuoširdų bendradarbiavimą. 
Ir taip ši jau tradicinė šven 
tė metai iš metų darosi malo 
nesnė ir garsiau skamba jau 
nųjų daina.

vių yra ne tik'S Kaulyje. bet 
ir visoj Brazilijoje São Pau 
lis yra didžiausias Brazilijos 
Betuvių centras. Mūsų parei 
ga daug dirbti, kad į šventę 
sutrauktume visą Brazilijos 
lietuvšką jaunimą, o vėliau 
ir senimą, visus lietuvius, kad 
ši šventė taptų visų Brazili
jos lietuviu švente.

O tuos išsiblaškiusius lietu 
vius mes galim pasiekti. Mes 
turim laikraščius, radio cho
rus Reikia visus išjudinti, kad 
betkurį lietuvišką parengimą, 
ar tai būtų šventė, koncertas 
ar paroda, remtų visi lietu
viai darbu ir pinigais Pini
gas ne labai dvasiškas daly
kas, bet jis šiam darbui taip 
pat labai reikalingas Pradė
kim tą judinimo darbą šian
dien. kai išsiskirstysim po šių 
pusryčių, kvieskime visus j 
popietinę programą.

Jaunime, sujunkim jaunas 
jėgas ir ženkime drąsiai pir
myn. Mus šaakia Dievas ir 
Tėvynė!

Tikimės, kad ištikrųjų ne 
liks nė vieno lietuviuko, kurs 
iki sekančios šventės prie mu 
sų neprisidės.

Sveikinu ateitininkų vardu 
visą čia susirinkusį jaunimą, 
kurs kaip gėlė, akies džiugiu 
toja, širdies linksmintoja sa 
vo nakties sapnuose ir dienos 
saulės spindulių žaisme, jau 
čia tą vidaus paliepimą: «Au 
kštyn į erdves, į dangaus žy 
drynę su musų protėvių pa 
pročiais ir kalba».

Norėtume talpinti ir kitų 
atstovų kalbas. Prašome jas 
pasiųsti redakcijai.

Dėdės Aleksandro Apdvmo 
mojimai

(Jaunime. Šventę prisiminus)

Vila Zelmoj varpos palinko^ 
Užtat jaunimo daug prisirinko 
Oi tylia lylia, o la la lalia
Užtat jaunimo daug pris rinko

Nebuvo laiko atostogauti
Rugeliai noko, reikėjo piauti 
Oi lylia...

Vakarais rinkos ir repetavo 
Kiekviena pipirų gerokai gavo

O ponas Guiga ilgai vis šoko 
Lauke sadučių kantrūs bernio

[kai...

Tie zeliniečiai visada tvirti. 
Sj kartą Brieužio ragus kirto

Mediniai dalgiai ir grėbliai
[klevo 

Už kiemo vartų išsirikiavo.

Sukos grėbėjos rišdamos pė 
[dus,

Kvieslys ir pabroliai iš «Nulinkusių Varpų»:
L. Mitrulis, N. Danielius, A Tyla, V. Bilevičius, L. R. Dovy
daičiai J. Bielskis, 8. Raulušaitis ir E. Žalandauskas.

O margumėlis tų jų parėdų

Jos pabaigtuvėm pvnė vaini- 
[ka, 

Gražiausiu varpų ir vosilkų.

Akordeonai groja ir smuikas 
O i.rie Onytės Paulius vis su- 

[kas...

visi dalykai taip susidėjo 
Romas Roželę įsimylėjo

Iš Tautų Parko dainas girdė
jom,

Sukosi smarkiai malūnas vėjo

Šaunus jaunimas iš B Retiro 
Čta susilaukė daugel pagyrų.

Seno Malūno jaunos mergaitės 
Baltos ir lengvos jų nešinai 

[tės.

Graži Briedienės dukra Onutė 
Balti pyragai, skanus aluts.

Daugel svečių ten priprašyti, 
Gonkos vainikais jau apkai 

[šyta

— Vila Zelinoje norima ati 
daryti vakarinė lietuviška mo 
kykla, kad turėtų progos pa 
simokyti lietuviškai jaunimas 
kurs negali lankyti pamokų 
dienos melu.

NAUJAS ATEITININKŲ PIR 
M ĮNINKA b

Juozui Tijūnėliui iš pirmi 
ninko pareigų pasitraukus, 
naujuoju kuopos pirmininku 
liko Antanas Tyla, vice - pir 
mininku Nilas Danielius. Kiti 
valdybos nariai paliko savo 
pareigose. Praėjusiam ateiti 
ninku susirinkime referatą: 
«Kokiais esame ir kokiais tu 
retume būti», skaitė Romas 
Dovydaitis.

Didelę lazdą kvieslys turėjo, 
Piršlys šnapselio bonką padė 

[jo.

Šokant sadutę, margavo gėlės 
Tai gražiai žydi mūs jaun 

[mėlis

O Dėdė Juozas visiem dėkojo 
Gausus sveteliai «katutes» 

[plojo.

Taip viskas baigės, Šventė 
[praėjo 

Katrė už Baltraus neištekėjo.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

■ iud ■««■■RiuasEBOfiiiibo«■■>■> naa*«aaiciHaus ■■■■«■■>

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

ummmbi
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai gà 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora SãoPamo PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

■' ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį > Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Gafé Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

džio krautuvėje, Rua Clemen
te Alvares, 137.

■HMOMNi
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtų lietuviškojo gyveni- 
mo veidrodis?

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

/1ENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 
SÃO PAULO - Telefone 63 5915

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 
ISSÍMOKEJIMUI.

t..

IIKMÃCJ CARKIFKl
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — SÃ O PAULO
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

fšiin linini m «ti iih m iii įminsimi iiriiniihiii  miiriii m m m iiiiiiniiiiiinh iiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinriiiiini,iNiiniiiiiiiiiiiiiiiii==  

1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 
| IRMÃOS BAUŽYS į 

Registrado no C; R. C. »ob o n.o 551 =

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
g Telefone 63-6OO5 |
| Aberturas de firmas 
į Encerramentos de firmas 
g Transferencias de firmas 
| Centrai. na Junta Comercial 
| Dis^at. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
g Escritas Comerciais 
J HORÁRIO das 8
íhhiií iiii<wiiiiiwiuiuwiw«iiiwiiiiiiiiwiniiiiHiywųk!iiiiwi®iwwwtu!i!8UPiiiiiuiiii)<niiBiiiii!iiieiiĮwiiiiiuiiijiiuiwiiiiųiiiwitii í

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų 

ji u vykioj r ILAILR*!).
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir karna.
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J. E. Vyskupas Dom Paulo 
Rolim Loureiro - Pirm. Apž- 
valg. Lietuvos Architektūros 

Parodos Garbės Narys.

J. E. Vyskupas Dom Paulo 
Rolim Loureiro maloniai suti 
ko būti Pirmosios Apžvalgi- 
aėss Lietuvos Architektūros 
Parodos Garbės Nariu Audi 
encijos metu, kurioj dalyva
vo Parodos bendradarbis Dr. 
Kun. Ant. Ausenka ir paro 
dos organizatorius Inž. Mik. 
Ivanauskas, J. E. Vyskupas 
parodė dideli prielankumą lie 
tuviams ir susidomėjimą lie 
tuviška^sakraline arehitektū 
ra. Kaip žinome, Lietuvos me 
no paminklų tarpe svarbiau 
šia vieta priklauso bažny 
Čioms, vienuolynams ir liau 
dies lietuviškiems kryžiams.

Liet. Architektūros Parodai 
J. E. Vysk. Dom Paulo palin 
kėjo kuo didžiausio pasišoki 
mo ir ištvermės kovai už Lie 
tuves Nepriklausomybę.

KVIEČIAMI TALKININKAI

Jau jpusėti pasiruošiamieji 
darbai Pirmajai Lietuvos Ar 
chitektūros parodai Ibirąpue 
ros parke. Pereitą sekmadie 
nį įrengimo darbams taikiniu 
kavo tikrai dideli patriotai. 
Štai iš Agua Raza su skau
dančia koja Pranas Paunks
nis grįždamas namo vos įlipo 
į autobusą Antras jaunuolis 
iš Vila Zelinos nepasakė nei 
savo pavardės. Tėvynei rei 
kia darbininkų... pavardė nes 
varbu.

V. Anastazijaus Dr. J. Basanavičiaus vardo lietuvių Mo
kyklos Rėmėjų Búrélis, š. m. rugpjūčio mėn. 24 d. 20 vai. 
vietos m los patalpose, rua Camacam, 625, ruošią įdomų

V A r A K A
Programoje: «Burtininkė» 3-jų veiksmų komedija iš bau
džiavos laikų, šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto.

Gros geras orkestras.

Pakvietimus ir staliukus užsisakykite iš anksto pas Bū
relio narius arba pas mokyt. St. Kubiliūną, rua Cama
cam, 625. K

M. R. B-lio Valdyba

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 eruz .pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus. >.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia. 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas: ■ ■ '

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bognslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdieh'vB

Consultoric: Av. Zelina, 47Í, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

EJCRÍTCRIO CCNTAEIL

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunõiawe vaistus.

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

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

| Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
į Av. Zelina, 831 — Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

Be tų dviejų užsispyrėlių 
dar talsininkavo Pranas Čy 
pas, p. Zigmantis ir Nardis 
Antanaitis. Parodos organiza 
torius Inž. Ivanauskas ne tik 
vadovauja bet ir fiziniai dir
ba kartu su talkininkais.

sekmadienį t. y. 25 rug
pjūčio, tuoj po 9 vai. visi 
kviečiami talkon užbaigti pa 
rodai įrengimus

Reikal’ngi staliai, eletricis 
tai, šaltkaviai, dažytojai ir 
švarai atlikti moterys. Kiek
vienas pasirūpina įrankiais ir 
užkandžiais. Gėrimo galima 
gauti vietoje.

Atvykusių nuotaika gera, 
nes mato kokiu mąstu daro
ma paroda. Ir mažas kelme 
lis gali didelį vežimą išverstii

Darbas žmogaus nežemina. 
Atvažiuokite ir įsitikinsite! 
Autobusai išeina jš Viaduto 

do Châ. Paroda ruošiama Ibi 
rapueros parke — Pavilhão 
dos Estados — Aeronautikos 
Muziejuje.

PADĖKA,
Už Lietuvių Sąjungos Bra

zilijoje vakaro pasisekimą, į- 
vykusio š. m rugpjūčio mėn. 
1Ò d. nuoširdžiai dėkoju, Są
jungos ir valdybos nariams, 
prisidėjusiems savo nenuils
tamu darbu, Vilanastaze 
čiams - Mok. St. Kubiliūnui, 
E. Kubiliūnienei, A. Krupeliui 
J. Valučiui, St. VaJutienei, J. 
Valiūnui ir J. Maziliauskui už 
taip puikiai suvaidintą 3 jų 
veiksmų veikalą «Burtininkie

Visus gimines ir pažįstamus kviečiame į metines 
mišias — egzekvijas už

A.fA. KONSTANCIJĄ MEL1ŪNIENĘ

mirusią 1956 m. rugsėjo mėn 1 d. Mišios bus rugsėjo 
mėn. 2 d. 7:30 vai. ryto, Vilą Zelinos parapijas bažny
čioje Giminiu ir pažįstamų íaukiâme atsilankant į miši
as - egzekvijos ir už tai tariame nuoširdų ir draugišką 
ačiū.

Emilija, Stefa, Stanislovas'ir jų šeimos.

nė. Parkietėms: D. Bortkevi- 
čiūtei, D. Jurevičiūtei ir I. 
Skarupskaitei už gražias dai
nas ir v. Pukenytei už gerą 
akompanavimą akordeonu. Ir 
visiems svečiams už gausų 
atsilankymą. Tad, dar kartą 
visiems visiems nuoširdžiai 
tariu lietuvišką ačiū!

Kpt. J. Čiųvinskas 
LSB Pirmininkas.

— Pocių ir Tamaliūnų šei
mos praneša, kad už A.j-A. 
Vladą Pocių 30-tos dienos mi 
šios bus 31 d. rugpjūčio mėn. 
7 vai. Vila Zelinoje.

— Šią savaitę iš Rio de Ja 
neiro į São Paulo buvo atvy 
kęs kun. J. Janilionis ir kun. 
F. Jakubauskas aplankyti sa
vo prietelių bei kitų reikalų 
atlikti.

— Platesnis aprašymas Rio 
de Janeiro lietuvių vakaro y- 
ra 3 pusi.

— Liet. S-gos Brazilijoje į- 
vykusio vakaro aprašymas 
tilps sekančiame numeryje. 
Primename korespondentams 
kad ilgesnius pranešimus ar 
korespondencijas reiki padu© 
ti vėliausiai trečiadienio ry
te. Trumpos kronikos žinios 
galima įteikti ir ketvirtadie
niais.

- Industrials Alfonsas Po
pelis rugpjūčio mėn, 22 d. S. 
Paulo ligoninėje buvo operuo 
tas. «M. L.» linki greitai sus
tiprėti ir grįžti į namus.

— Povilas Miškinis jau 30 
m. kai gyvena Jundiai mies 
te. Čia apsistojo nuo par, at 
vykimo iš Lietuvos. Yra ge 
rai įsikūręs. Turi baldų dirb
tuvę ir keletą namų pasista 
tęs.

— Vieni iš senesnių Jun
diai gyventojų yra Griešių 
šeima Jonas Griešius yra por 
celanos fabriko São Pedro da 
žymo šefas Abudu sūnūs mo 
kosi, Vienas gimnazijoj, kitas 
lanko scientifiko kursą.

— Mokytoja Aldona Nadols 
kytė. tarnybos reikala s, rug 
piūčio mėn. yra išvykusi į 
Jundiai.

— Laiškai: Iz. Seliokienei, 
Vincui Čiuiadai, Andriui Va 
liūnui, M. Bliujui, Pr. Zagors 
kienei, A. Pumputienei, K. Ta 
Jalai, Br. Aškinienei, V. Vaikš 
norienei, M. Maželienei, Aid. 
Gudanavičiūtėi.

— Veronika Chmeliauskai 
tė, gyvenanti Kaune, paieško 
brolio Vaclovo. Chmeliausko 
sūnaus Zigmanto ir Teresės 
Chmeliauskų, tetos Jadvygos 
Cholodauskienės, jos dukterų 
Zofijos, Elenos ir Janinos. Pa 
ieškomi, arba žinantieji apie 
čia paieškomus, prašomi pra 
nešti Kun. Ragažinskui.

— Praėjusį šeštadienį ir 
sekmadienį nors kermošiaus 
dienos buvo lietingos, paja 
mų gauta Cr.$ 15 000,00.

A.fA. PRANAS JASIŠKIS
—. Liepos mėn 30 d São 

Paulo mirė Pranas Jašiškis, 
47 m. amžiaus, kilęs Šiaulių 
miesto. Palaidotas São Caeta 
no kapuose. Nuliūdime paliko 
žmoną Valeriją, dukterį Jane 
tę, sūnus: Gilbertą, Carlos. 
Antaną ir Oscar. Taip pat gi 
minių našlaičius: Nelson ir 
Claudio. Trisdešimtos dienos 
mišios bus 30 dieną rugpjū
čio mėn. 8 vai., Vila Zelinoje. 
Giminės ir pažįstami kviečia 
m i atvykti

Jašiškių šeima gvyena, Pen 
ha apylinkėje, vila Engenhei 
ro Goulart. Turi maisto pro
duktų parduotuvę.

Kermošius dar bus 24, 25 
ir 31 d. rugpjūčio. Paskutinė 
diena bus 1 d. rug&ėjo.

PAIEŠKO
Anelė Šiaučiulienė, gyve

nanti Užuožerių kaime, Anykš 
čių rajone, Lietuvoje, paieš
ko Karolio Paulausko, Šiau- 
čiuolio Juozo ir Anastazijos 
Šiaučiuolienės.

Taip pat paieškomi: Matas 
Ludkus, dirbęs kadaise Ref na 
ria Paulista, Ramanauskų šei
mos, kilusios iš Gudelių vals. 
ir kaimo, Mariampolės apskr, 
žinantieji prašomi pranešti 
kun. P. Ragažinskui Vila Ze 
linoje.

— Paieško Vinco ir Uršu
lės Krapų, kilusių iš Pajavo 
nio Parapijos. Ieškomieji ar 
ba anie juos žinantieji prašo 
mi pranešti Onai Šimkienei, 
Rua Newton Prado, 446, São 
Paulo.

(pabaiga iš 8 pusi.) 

dirba pinigais ir kiek viskas 
kainuoja. Jei ką nori įtikinti, 
reikia duoti įrodymus, skai 
čius. Vien gražus žodis nėra 
argumentas. Viena mes užeie 
nyje žinome, kad Lietuvos 
valstietis niekad nėra nešęs 
tokios sunkios baudžiavos, ko 
kią šiandien neša.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

©r® paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai, 65. Vila Zelina.

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paule.

CASA leony
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi laikro
džiai ir papuošalai, r
Richardas Lazdauskas

Rua Itapegi, 14-5 A - V. Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVTČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 5950
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