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DARIAUS ir GIRĖNO - IŠEIVIO DIENA
Šiemet sueina 25 metai nuo 

drąsaus Dariaus ir Girėno žy 
gio, kuris deja, arti Tėvynės, 
Soldino miške, f tragiškai bai
gėsi. dar ir šiandien nevisai 
išaiškintose aplinkybėse arba 
audros blaškomi, nes naktis 
ties Soldino mišku buvo lie
tinga ir audringa; arba tapo 
vokiečių pašauti, ypač turint 
dėmesyje kad tuo metu Lie
tuvos-Vokietijos santykiai bu
vo įtempti del Klaipėdos.

«Lituanikos» žuvimas visą 
tautą gedulo ženklu apgaubė, 
nes sakalėlis nebepasirodė 7 ė 
vynės padangėje jissavospar 
nelius atmušė j sausą eglelę... 
Laukiamas už vienos antros 
valandos pergalės džiaugsmas 
tapo vi«os tautos visame pa
saulyje išsisklaidžiusiu lietu
vi skausmu

Darius ir Girėnas, kaip ra
šo savo testamente, savo skri 
dimą skyrė Tėvynei Lietuvai. 
Lietuva jų neužmiršo Jų var
dą įamžino Didžioji jų ryžto 
diena tano visos lietuviškos 
išeivijos šeivio Diena Šį 
nutarimą padarė pirmas Pa
saulio Lietuvių ongresas Kau 
ne 1934 m

išskaičiuoti lietuvių išeivių su 
teiktą materialinę, politinę, mo 
ralinę paramą Lietuvai. Užten 
ka tik prisiminti tokius var
dus kaip Balfas (AmerikosxLie 
tuvių Bendras Šalpos Fondas), 
Altas (Amerikos Lietuvių Ta
ryba), o pamatysime kokį mil 
žinišką darbą dirba lietuviško 
ji, ypač Amerikoje, išeivija 
I ietuvos labui labdarybės, šal 
pos ir krašto laisvinimo fron
tuose. Šio darbo pasekmes ju
to karo tremtinys, jaučia šian 
dien lietuvis Sibire. Lenkijoje 
ir pavergtoje Lietuvoje.

Išeivio Diena iš mūs reika 
lauja susiorientuoti konkrečiu 
ose momento uždaviniuose ir 
pareigose. Koki šiandien yra 
didieji ir pirmaeiliai lietuviš
kos išeivijos uždaviniai, yra 
visiems žinomi: tai Lietuvos 
laisvinimas ir lietuvybės išlai 
kyma>. Tai labai plati progra 
ma Jai įvykdinti reikia visų 
lietuviškų širdžių protų ir ran 
l.ų vienybės. Į šį reikia eiti 
su atviru nuoširdumu,be intere 
su a ė ieškoti be veidmai 
niškumo verstis intrygomis ir 
intrygėlėmis kaišiojant paga
lius i lietuviško veikimo ra-

«MALUNO» šokėjai Moksleiviai Ateitininkai tŠEIV O DIE O minėjimo programoje 
pašoks «Lenciūgėlį» ir «Mikitą*. Beto programoje dalyvaus L K.B. Choras vadovaujamas 
Maestro F. Girdausko, akordijonai, solistai ir bus pastatytas progai pritaikytas mokt. H. 
Mošinskienės montažas «Sakalų belaukiant». Minėjimą rengia B I. Bendruomenės O Komitetas

KAR Pavojus RTIMUOSE RYTUOSE: AMERIKONAI išlipo
Darius ir < lirėnas buvo išei

viai. Jie savo kukliais ište
kliais. draugų padedami, ryžo 
si nu p nti Lietuvai garbės ir 
amž s pasididž avimo vaini 
ka.

Skridimas buvo organizuo
tas ne iš Tėvynės užsienin, 
b r iš svetimos padangės 7 ė- 
vynėn Šis žygis yra simbolis 
lietuvio išeivio meilės gimta
jam kraštui Lietuviška išeivi 
ja niekad neužmiršo savo Tė 
yynės. Ji visuomet džiaugėsi 
Lietuvos laimėjimais ir liūdė
jo nelaimių metais.

Nėra šio straipsnio tikslas

Ši savaitė pilna svarbių, 
tarptautinės reikšmės įvykių. 
Juos išprovokavo sukilimas 
Irake, kurio metu buvo nužu 
dytas karalius Faięal. Revo
liucija įvykdinta padedant Arą 
bų Respublikos prezidentui 
Nasser ir užnugary stovint 
Maskvos agentams Nors suki, 
lėliai ir skęlbia, kad jie kon 
Jroliuoja Iraką, tačiau yra iš 
kitų šaltinių žinių, sulig ku 
piomis, sukilėliai. Irake sutin 
ka didelių sunkumų.

Irakas yra svarbus vaka
rams del milžinišku žibalo 
šaltinių ir kaipo svarbus tąrp 
Azijos ir Afrikos strateginis 
punktas.

Irako likimas grėsė ir Liba 
nui. kur jau ; ^enokai vyksta 
neramumai Egipto ir Maskvos 
kurtomi. Vakarai į įvykius ne 
galėjo ramiai žiūrėti. Libano 
prezidentas ir vyriausybė yra 
vakariečių draugai Pavojaus 
aky vaizboje Libano preziden 
tas paprašė, kad Amerikos 
armija atvyktų Libanan krašto 
saugumui ir tvarkai garantuo 
ti. Liepos m. 15 d. Amerikos 

tus O šios y os dažnokai pra 
sikiša ir sužlugdo nevieną 
gražią iniciatyvą.

Tuoj ms rinkimai vadovau 
jamų lietuvių bendruomenės 
organų. Patys rinkimai dar 
neišspręs visų problemų, bet 
jie eikalingi mūsų užsibrėž 
tiems tikslams siekti Be tam 
praus susiurganizavimo ir lie 
tuviško susipratimo yra neį
manoma toliau lietuviškos vei 
klos keliu žengti. Išeivio Die 
na tebūna ne vien entuzias- 
mo. bet kartu ir konkrečių 
darbo planų deklaravimo die 
na.

karo laivai įplaukė Beiruto 
uostan ir iškėlė keletą tūks
tančių karių ir ginklų Mask
va užprotestavo. Jungtinių 
Tautų Organizacijos susirinki 
me pareikalavo, kad Amerika 
iš Libano atitrauktų kariuo
menę. Amerika pažadėjo tai 
padaryti, kada bus garantuo
tas Libanui saugumas.

Žiniomis iš užsienio rusų 
kariuomenė manevruoja prie 
Sirijos rubežių. Rusams savo 
armijos nėra reikalo Sirijon 
ar Egiptan siųsti. Prieš kiek 
laiko Maskva ten pasiuntė 
tūkstančius «turistų», kurie ži
noma buvo ir ginklais aprū
pinti.

Padėtis laikoma gana rim
ta Anglijos užsienio reikalų 
ministeris ir kariuomenės va
das išvyko Vašingtonan tartis. 
Padėties rimtumą rodo ir tas 

faktas, kad Jordanijon išsikė
lė Anglijos kariuomenės dali
niai.

GRIUVĖSIAI. Mato
Grosso estade yra to patiem 

Bendra politinių stebėtojų-—vardo t nlsbiiis' 62.485 kv. ki 
Lietuvos nacionalinė I

M.Mažvydo biblioteka]

AR BUS KARAS?

LIBANE, RUSAI REIKALAUJA PASITRAUKTI, IRAKO PADĖTIS DAR 
NEARKI, AMERIKOS

ANGLIJOS ARMIJA ĮSIKĖLĖ JORDANIJOJE.
ARMIJA PASIRENGUSI NETIKĖTUMAMS

nuomonė yra, kad karo ne
bus, vakarų valstybės Rusijos 
nepuls o rusai šiandien dar 
nėra karui pasirengę. Jie bi
jo užgrobtų kraštų, kurie ka
ro atveju gali sukilti kaip įvy 
ko praėjusio karo metu. Be 
to ir krašto viduje yra sunku 
mų Lig šiol rusams nebuvo 
reikalo kariauti, nes jie be ka 
ro daug laimėjo

Karų istorija rodo kad ka
rai kyla ne kada nori ir kada 
kraštas yra pasiruošęs, bet kai 
susideda aplinkybės, kada yra 
neįmanoma jo išvengti. Įvy
kių eiga prie karo priveda. 
Todėl būtų per drąsu tvirtin
ti, kad karas šiais metais ne
galėtų kilti.

Amerikos visuomenė civili
nio apsigynimo įstaigų yra įs
pėta būt pasiruošusiems bet 
kuriems galimumams

Jei rusai pramatytų kad jų 
laimėjimas būtų užtikrintas, 
bęabejo, jie į šiuos nuotykius 
leistųsi. Tačiau vakarų fron
tas yra pakankamai stiprus 
atmušti komunistų puolimams 
Lauksime tolimesnės įvykių 
eigos. Bendrai padėtis rimta 
Generaliniai štabai pastatyti 
ai t kojų.

Brazilijoj vyriau ybê Tarp
tautinės politikos įvykius se
ka su dideliu atsidėjimu nes 
jos vienas kariuomenės dal - 
nys yra Suese.

lometrai su 2.L75 gyventojais. 
Tai plotas lygus dabartinei . 
Lietuvos teritorijai, bet, gali
ma sakyti tuščias alsčiaus 
buveinė turi tik 433 gyvento
jus. \ adinasi Mato Grosso. Tas 
miestelis kadaise buvo didel’s 
miestas Buvo Mato Grosso ka 
pitanijos, vėliau ęstado sosti
nė. Bet 1835 metais estado sos 
tinė tapo Cuiabá. Išsikėlė vai 
dinės įstaigos, buvusi sostinė 
tapo tolimo užkampio mieste
liu. Pagaliau per pastarąjį 
šimtą metų, jį apleido visi 
beliko tik griuvėsiai. Tik se
nių pasakos byloja apie ten 
paslėptą auksą ir deimantus

DANGUJE! - 
mokslininkai

— AUDROS 
Birželio 29 d. 
pastebėjo staigius pasikeiti 
mus saulės paviršiuje-ugniės 
audras saulės karūnoje Tuoj 
padidėjo kosminių spindulių 
tirštumas. Tas fenomenas iš
šaukė kitą: toli nuo žemės, 
erdvėse, kurias vadiname jo 
nosfera, ėmė reikštis neįpras 
ti neramumai. Geodezinių Me 
tų sambūrio mokslininkai la 
bài atydžiai seka tuos reiški
nius danguje.

— AUKSO KAINA. - Visame 
pasaulyje .kasmet išleidžiama 
840 milijonų dolerių auksui 
kasti, o gobšūs aukso mėgė
jai. jį išgrob^tę užkasa kito 
se vietose Privačių asmenų 
nuosavybėje, neskaitant vals
tybių iždo aukso, šio metalo 
yra už 12.500 milijonų dolerių.

Aukso kaina kurią nūs ato 
Pasaulinis Monetarinis Ban
kas. per visą ketvirtadalį šįmt 
mečio tebėra ta pati - vidna 
onsa (maždaug 28 gr.) lygi -5 
doleriams arba, pagal šios 
dienos dolerio kursą, apie cr 
160,00 už gramą. Privačiai, va 
dinamoje juodoje biržoje, u/, 
gryno aukso gramą kaikur 
mokama dvigubai.

— Londone įvyko VU Tarp 
tautinis Vėžio kongresas. Su 
važiavo du tūkstančiai gydy 
tojų kancerogu. Išvada: Vė
žio liga gali būt sulaikyta. 
Jos gydymas nėra kažkas ne 
paprasto. Svarbu pažinti ligą 
pačioje jos pradžioje. Dar ge 
riau kada panaikinamos ligą 
sukeliančios priežastis. O jų 
yra daug. Dėl jų kancerolo 
gai nesutaria: vieni įrodinėja 
kad yra vėžio bakterija ar vi 
rusas, kiti kad vėžį sukelia 
cheminių ir fizinių reiškinių 
įtaka kūno ląstelėse, celulose. 
Bet gydytojai nenusimena, gy 
do, ir - vienas kitas ligonis 
pagyja.

—- Fortalėzoje iš pašto, dar 
metu pradžioje, buvo nudžiaų 
ta vienas milijonas kruzeirų. 
Vagių nepagavo Rio de Ja
neiro dabar nudžiauta 18 mi 
lijonų, o vagių vis nesuranda.
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Pasikalbėjimas s-y buv. Vliko pirmininku prel.
M. Krupavičium

ATVYKUSIU IŠ JAV Į EUROPĮ LIUDININKU MASINIŲ LIE
TUVOS GYVENTOJŲ ŽUDYMŲ BYLOJE ULME

(Elta) Masinių Lietuvos gy
ventojų žudymų byloje UlmeJ 
kuri tęsis apie tris mėnesius, 
liudininkais iššaukta ir eilė 
lietuvių. Jų tarpe yra ir buv. 
VL1K0 pirmininkas prel. M. 
Krupavičius, gyv. JAV-bėse. 
Jo paliudijimai buvo laikomi 
tiek svarbiais, kad teismas ne 
vengė nė didelių išlaidų, no
rėdamas apklausinėti šį liudi
ninką. «Eltos Informacijų» re
dakcija paprašė prel. Krupa
vičiaus pasisakyti kai kurmis 
su šia byla sus eitais ir kitais 
klausimais

Kokie Jūsų įspūdžiai daly
vavus Prisiekusiųjų teismo po 
sodžiuose, kur nagrinėjami Lie 
tuvos gyventojų šaudymai?

«Bendras įspūdis, kad teis
mas savo uždavinį kaip at 
rodo pavyzdžiui iš statomų 
klausimų-— atlieka objekty
viai. Kitų liudininkų parody
mų negirdėjau. Tendencigumų 
mano apklausinėjimo metu pa 
sireiškė tik iš kai kuri h kal
tinamųjų gynėjų-advokatų pu
sės».

Sekant ikšiolinę bylos eigą, 
buvo pastebėtas kai kieno no 
ras kaltę suversti ant lietu
vių.

«Taip, girdėjau iš dažniau 
besilankančių bylos posėdžiuo 
se. kad kaltę už žydų šaudy
mus norima suversti ant lietu 
vių, konkrečiai mini rt šaulius 
ir partizanus ane teisme ap 
klausinėjant vienas iš advo
katų savo klausimus panašia 
krypt mi formuliavo: Jūs liu
dininke, savo parodymuosetei 
gete, kad Lietuvos žydai bu
vo žudomi vokiečių - gestapi
ninku ir tik kai kas iš lietu
vių-prie to prisidėjęs Tuotar 
pu mano byloje yra dokumen 
tiniai įrodymai, kad žydų pa- 
gromai buvo rengiami lietu
vių avyzdžiui Kaune tuos 
pogromus rengė Klimaitis ir 
vienu atveju buvę nužudyta 
žydų i 8()0, kitu' atveju 2500. 
Žydų šaudyme dalyvavo išti
si lietuvių policijos pulkai.

Ką jam į tai atsakėte?
«Atsakiau: Turiu Tamstą ko 

reguoti. Žodis «pogromas» y- 
ra rusiškos kilmės ir nusako 
plataus masto naikinimą ir žu 
dymą. Tuo tarpu Kaune, jei 
ir buvo iš lietuvių pusės pa
sireiškimų kaip reakcija į kai 
kuriuos žydų nusikaltimus lie 
tuvių tautai, gal buvo iš lie
tuvių pusės ir išsišokimų, bet 
tai buvo tik pavieniai atsiti
kimai. Dėl to Tamstos žodis 
«pogromas», yra netinkamas. 
Daugiau čia tiktų terminas 
«ekscesas» Minimas advoka
tas po to jau ir pats vartojo 
tą terminą, nebekalbėdamas 
apie «pagromą- . Dėl lietuvių 
policijos pulkų pareiškiau, kad 
pirmiausia, sovietų okupaci
jos metu jokių lietuviškų po
licijos pulkų nebuvo, o antra, 
ir buvusioji vadinamoji lietu
viškoji policija buvo pilnoje 
vokiečių okupacinės valdžios 
'žinioje ir vykdė tai ką jai to 
ji valdžia įsakė Kadangi iš 
pirmiau žinojau, kad yra ten 
dencingų užuominų apie lietu 
vių. dalyvavimą panašiuose į- 
vykiuose, aš progai pasitai 
kius paliečiau tą klausimą pa 
reikšdamas, ka i pirmosios o 
kupacijos metu ’ ietuvos ka
riuomenė ir šauliai buvo so
vietų likviduoti, dėlto nei vie 
ni nei kiti tokiose akcijose da 
lyvauti nė negalėjo. Tuo metu 
nė partizanai dar nepasireiš
kė tokiu būdu, kaip pasireiš
kė antrosios bolševikų okupa 
cijos metu. Jeigu vokiečių o- 
kupacijos metu buvo reakci
ja prieš gestapo veiklą, tai 
toji veikla žydu klausimo ne 
lietė, o antra, lietuvių tauta 

amžių bėgyje su žydais sugy 
veno kaip ir su kitomis mažu 
momis ir tie santykiai suiro 
tik bolševikų okupacijos me
tu, kada tam tikri žydų šiuo 
ksniai aktyviai įsijungė į ben 
dradarbiavimą su bolševikais 
savo kai kuriais veiksmais ne 
mažai nasikalsdami lietuvių 
tautai».

Buvote, be abejo, klausinė 
jamas ir dėl vermachto (vok. 
kariuomenės) vaidmens?

«Taip. Atsakiau, kad mesla 
bai aiškiai skirdavome regu- 
liarinės kariuomenės narius 
nuo kitų uniformuotų vokie
čių. Bolševikų iškankinta tau 
ta įžygiuojančius vokiečių ka 
rius sutiko palankiai. Kitų (ne 
kariuomenės) uniformuotų vy 
ru veikla buvo kitokia ir ki
taip Lietuvos gyventojai į tai 
žiūrėjo».

Jus apklausinėjant ilgėliau 
buvo apsistota prie masinių' 
žudymų Kab arijoje, kur tada 
klebonavote?

«Tie žudymai buvo suorga 
nizuoti vokiečių okupacijos 
pačioje pradžioje. Čia žuvo 
apie 150 žmonių, iš kurių žy
dų būta apie 36. Iš kai kurių 
st-atemų klausimų gavosi įspū 
dis. kad norima išaiškinti ar 
čia galėjo būti lietuvių orga
nizuota akcija Teisme aiški
nau, kad tie suiminėjimai, jei 
ir buvo atlikti nuovados vir
šininko (kurio pavardės nebe 
atmenu), tai ir to viršininko 
teigimu ir mano nuomone suė 
mimai buvo vykdomi Suvalkų 
vokiečių gestapo įsakymu. Su 
varyti į vieną viešbutį suim
tieji čia buvo mušami, nors 
to pats ir' nemačiau, unifor
muotų vokiečių ir vėliau tų 
pačių uniformuotų pribaigia
mi - tokia buvo anuomet ben 
dra nuomonė. (Vėliau nužudy 
tuosius rado Suvalkų Smali 
ninku laukuose, netoP Kalva 
r jos, negiliai užkastu;)

incidentas tu kalt. Boehme 
dėl k'linimo Tilžės 

viešbutyje

Kai liudininkas, klausinėja
mas. pasisakė buvęs gestapo 
kalinamas Tilžėje, kaltinama 
sis Boehme, buv Tilžės ges 
tapo įstaigos vedėjas, lyg ne 
kaltas avinėlis pareiškė; Kali 
namieji buvo mano žinioje, 
bet aš tokio svečio (suprask. 
Prel Krupavičiaus) tada nepa 
žinau Į tai liudininkas pareis 
kė. kad jis įkartu su suimtuo 
ju buv žemės ūkio ministeriu 
Aleksa) buvęs laikomas vieš
butyje. kurį tilžiškiai tada va 
dindavę «Gestapo Bierstuben». 
uia kaltinamasis Boehme vėl 
nudavė nieko nežinąs apie to 
kią «alinę». Tuomet vienas 
advokatų paaiškino, jog tais 
laikais žmonės taip vadindavę 
Tilžės viebutį «Reichshof» 
(Aukštoje gatvėje) kuris bu
vo gestapo žinioje Ryšium 
su tuo teisino pirmininkas, 
nusikreipęs į kaltinamąjį Boeh 
me. pastebėjo: «Jūs ten girtuo 
kliavote o dabar nuduoda: e 
nė neatmeną, kad tai buvo 
toje «Lierstubėje».

Klausykis Sao Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš lladio 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 galimu įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kuri. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118. São Paulo.
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DARIAUS ir GIRĖNO amžinojo poilsio vieta Kauno kapinėse.

' Kazys Zupka

Sparnuoti Lietuviai
Kaip slėnių pateliškė. erdvėn nešdama pavasarį.
Pakilot Jūs virš neapžvelgiamo Atlanto
Ir išnešėt į aukštumas mažytės žemės vardą — 
Kaip žvaigždę iš nakties, kuri nei pateka, nei krenta.

Kokia banga užtvino kraštą džiaugsmas.
Ir žvilgiai kaip sustingo Jūsų žemės skliaute ! — 
Kiekvieną debesėlį ilgesys į mūsų kraštą nešė, 
Kiekvienas paukštis skrido tik Į mus ir visą naktį siautė.

Praskrido,-ir naktis, ir debesėliai, ir lyg vieno paukš nai.
Niūrius ir tylinčius išleido mus aerodromas.
Bet laukėm: gal vidudienį, gal vakarą,
Nors nerimas kaskart vis griaužė nenorom mus.

Ir juodu šydu' plakėsi padangėj,
Kol gedulan įsupo mus visus iš vieno,
Kol gedule mums atnešė vardus Atlanto erdvių —
Ir Dariaus ir Girėno...

Ne visą kelią nešėt Jūs mažytės'žemės vardą, 
Bet didvyrių mirtim jis Soldine apskriejo žemės ašį. 
Nusilenkė jums visos žemės.
O žalias kraštas širdimi ir ašara Jus įsirašė.

Amerikos lietuvių
gyvenimo temomis

Baigus Ulmo bylos klausi 
mus prel Krupavičius «Eltos 
Informacijų» redakcijos prašo 
mas, pasisakė dar ir bendro
mis Amerikos lietuvių gyve 
nimo temomis:

«Politinių klausimų nenoriu 
liesti Iš politinio gyvenimo 
išėjau, politikoje nedalyvauju 
ir nemanau dalyvauti Kviečia 
mas neatsisakau kartais daly 
vauti parengimuose su paskui 
tomis ar kalbomis, kaip štai 
Vasario 16 dienos proga Bos 
tone, Brocktone, New Havene. 
ir Hartforde Kai kur iš orga 
nizatorių sužinojau, kad lanky 
tojų tarpe naujųjų ateivių 
skaičius mažėja o senieji lan 
kosi gana gausiai, nors orga 

nizatoriai dažniausiai yra nau 
jieji ateiviai, o senieji vienur 
kitur talkininkauja. Gerai su
organizuotose vietovėse tu
rint gerų kalbėtojų, žmonės 
šiais metais ietuviškiems rei 
kalame aukojo daugiau negu 
pereitais metais, vienur ki
tur pastebimas senųjų ateivių 
izoliavimasis nuo naujųjų atei 
vių. Santykiai tarp vienų ir 
kitų kai kur yra atšalę Mano 
asmenišku įspūdžiu, toks san 
tykių atšalimas įvyksta daž
niausia dėl naujųjų ateivių 
kaltės. »

Kai kuriuo atžvilgiu padėtis 
labai liūdna

Toliau prel Krupavičius, pa 
reiškė: «Lietuvybės reikalai 
ir domėjimasis opiais politi
niais klausimais atsidūrė 
liūdnoje būklėje Ypatingai 
skaudu, kad tuo atžvilgiu sus 
tingimą rodo netik ir netiek 
senieji, kiek naujieji ateiviai. 
Bet jei iš vienos puses paste 
bimas nerūpestingumas, nevei 
klumas, tai iš kitos pusės tų 
pačių naujųjų ateivių tarpe 
matome daug pasišventimo ir 
darbo ir tik toji tautiečių da 
lis neša darbų naštą ant savo 
pečių.»

«Žinoma, yra didelis pavo
jus nutausti», tęsė toliau prel. 
Krupavičius. «Tas pavojus 

grės vaikams net tų tėvų, k(i 
rie lietuvybės išlaikymą laiko 
savo švenčiausiu uždaviniu. 
Mokyklų dvasia ir aplinka 
dažnai nugali ir geriausius ’ė 
vų norus išlaikyti savo šeimą 
lietuvišk 1 Išlaikyti šeimas lie 
tuviškas - tai vienas opiausių, 
svarbiausių, aktualiausių Ame 
rikos lietuvių tėvų uždavinių. 
Net ir veikiančiose prie lietu 
viškų parapijų mokyklose lie 
luviškumo mažai, tik valanda 
ar pusvalandis lietuvių kalbos 
pamokų. Tai maža prieš lietūs, 
vybę žudančią gatvės, sveti
mos mokyklos ir y apskritai 
aplinkumos įtaką Viena, pa
guoda tai šeštadienio arba 
vargo mokyklos, į kurias, ta
čiau, toli ražu net nevisi 
naujieji ateiviai savo vaikus 
leidžia. Tuo keisčiau kad tuo 
atžilgiu yra ne mažai apsilei 
dusių net tokių asmenų, kurie 
I ietuvoje yra buvę žymūs 
žmonės».

Įsteigtas «Ž Igirio fondas»

«Glos Olsztynski» (buv Al 
lensteine leidžiamas lenku 
laikraštis) birželio 9 d. paskel 
bė didžiulį atsišaukimą i len
kų visuomenę ir ypač jauni
mą, ruoštis jau dabar prie 
Žalgirio mūšio 5E0 metų su
kakties '’960 m liepos mėnesį. 
Pažymima, kad pergalė prieš 
kryžiuočius buvo pasiekta 
jungtinėmis lenkų ir lietuvių 
pajėgomis, «padedant ir ru
sams bei čekams». Esąs įsteig 
tas «Žalgirio fondas» fFundusz 
Grunwaídski), kuris ir šiais 
ir kitais metais liepos 15-22 
dienomis ruošia rinkliavą, par 
davininėdamas «Žalgirio ply
teles».

— Dar pažymima, kad Žal 
girio pergalei atminti pamin
klas Krokuvoje Hitlerio oku 
pacijęs metu buvęs sunaikin 
tas..

Lenkų emigrantų laikraštis 
«Dziennik Polski» (Londone) 
131 nr. plačiai rašo apie kry
žiuočių ordiną Straipsnio auto 
rius Alfred Bzowiecki atvaiz 
duoja kryžiuočių ordino istori 
ją nuo įsisteigimo laikų iki 
dabar (Ordinas, nors kiek pa 
kitusia forma, tebegyvuoja). 
Pažymima, kad tik kilę lietu 
vių lenkų savitarpiai ginčai 
sutrukdę padaryti iš Žalgirio 
mūšio pergalės pilnas išvadas 
Kitaip tariant, lenkai ir lietu 
viai tos pergalės pilnai neiš
naudoję.

— (E) Vincui Krėvei-Micke 
vičiui pastatė paminklą Pa 
minklas pastatytas Philandel 
phijos šv. kryžiaus kapinėse 
iš lietuvių aukų kurių buvo 
surinkta apie 1.P00 dolerių. 
Žymusis rašytojas ten mirė 
prieš 3 metus.
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3 pusi, 

Kapt. J. Ciuvinskas

Kodėl 'Privalome Priklausyti Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenei

(Kalba pasakyta per

Manau, kad didžioji dalis 
mūsų kolonijos užduoda sau 
klausimą: KODĖL PRIVALO
ME PRIKLAUSYTI PASAULIO 
LIETUVIŲ BENDRUOMENEI? 
Ši organizacija plačiajai vi 
suomeneiyra visiškai naujas 
dalykas ir todėl kiekvienas
privalo gęrai būti supratęs 
kokiai organizazijai jis priva 
lės priklausyti ir kodėl jis pri 
valo priklausyti? Nuo pašau 
lio sutvėrimo žmonija prade 
jo grupuotis, pirma mažomis 
grupėmis vėliau didesniais 
sambūriais iki vėliau susinfor 
mavo į atskiras tautas, o pas 
kiau ir į atskiras Valstybes. 
Vienos jos griuvo, kitos kėlė 
si, keitėsi, mainėsi, bet visuo 
met pasiliko principas, kad 
gyvenimas eitų sambūryje. Im 
kime paprasčiausią pavizdį 
mūsų rankos penkius pirštus, 
kada mes sugniaužiame visus 
penkius pirštus kartu gauna 
me kumštį fizinę jėgą, o 
atskirai kiekvienas pirštas yra 
beveik bejėgis, tai kaip mato 
me, tik vienybėje tikra galy
bė. Kaip yra reikalinga vieny 
bė pirmuoju pavyzdžiu gali 
patarnauti mūsų lietuvių kolo 
rija Brazilijoje. Ko mes pa
siekėme bendromis jėgomis 
ekonominėje, kultūrinėje ir 
švietimo dirvoje pėr 3o su 
viršum, metu su savo 50 
tūkstančių lietuvių? Jei mes 
būtume buvę vieningi iš pat 
pradžių, šiandieną turėtume 
savo Banką, savo ūkio koope 
ratyvus, kliubus. etc , o kultu 
rinėje ir švietimo dirvoje: 
gimnaziją, amatų mokyklą, 
kliubus, knygynus, knygų ir 
laikraščių moderniškas leidy
klas. Kitas pavizdys tai iš 
mūsų Tėvynės gyvenimo. Kol 
lietuviai buvo gražiai susigru 
pavę, gyveno santaikoje ir 
vienybėje. Lietuvos valstybės 
rubežiai tęsėsi nuo Baltijos 
iki Juodųjų jurų. Vėliau kuo 
met mūsų tarpe v enybė pa 
kriko, me-. ir vėl nustojome 
savo didžios Valstybės, o v ė 
liau net ir savo nepriklauso 
mybės. Vergavome daugiau 
negu šimtą metų, kentėjome 
kančias baudžiauninko ir ver 
go Nebeturėjome nei savo 
lietuviško spausdinto žodžio, 
nei maldaknygęs ir atrodė 
jog mūsų Tautos žlugimas 
yra neabejotinas. Nors amži
nos ugnies laužai buvo užge 
sinti, Sibiro laukai nukloti ge 
riaušių Lietuvos sūnų kaulais, 
kalėjimai pilni lietuvių patrio 
tų ir knygnešių, rodėsi jog 
viskas baigta ir nebėra dau- 
g au lietuvių tautos be't taip 
n ibnvo, fiziniai buvome sunai 
kinti, bet svarbiausio, dvasi

COMíTÉ PRÓ CANDIDATURA DE 
/ ,

Casimiro Ambrozevičius
PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CAME, 1052,

RADIO DIF.USORA PASKELBĖ 
’ * Į . •< -~. Z

Brangis Klausytojai! Tautie
čiai ir Tautietės!

Šiemet, spalių mėnesio 3 d. 
visi je Brazilijoje įvyks rinki
mai. Sąrašuose, tarp kandida
tų į S. Paulio estado seimą, 
rasite ir lietuvių kilmės kan

«Tėvynės Gariu» radio)

nės vienybes, meilės Tėvynei, 
laisves troškimo, niekas ir nie 
kas ne palaužė mumyse, tai 
šitas ir buvo mūsų galybė, 
kuri apvainikavo mus Nepri
klausomos Lietuvos aureole. 
Jei tos mintys, ta Tėvynes 
meilė butų užsilikusi tik pas
kirų asmenų širdyse, nieko 
nebūtume pasiekę, bet atvir 
kščiai tūkstančių ir tūkstančių 
lietuvių širdyse augo ir bren 
do bendra mintis ir štai po 
pirmojo karo baisenybių ką 
mes matome? Sunku buvo ir 
Įtikėti, bet visi mes matėme 
savo akimis, kaip pulkų pul 
kai savanorių kūrėjų rinkosi 
į sambūrius vedami vienos 
idėjos išvaryti neprietelius iš 
Tėvynės. Kraujo upeliai te 
kėjo iš geriausių Lietuvos sū 
nų žaizdų, krito kaip ąžuolai 
priešo kulkos pakirsti pirmie 
ji Lietuvos patriotai, bet jų 
eilės nemažėjo, o augo su ne 
paprastu spartumu ir nauji 
pulkai ir naujos savanorių 
divizijos nušlavė prieši s nuo 
tėvų žemės ir visi kaip Vjenas 
iš gilumos krūtinės atsidusę 
užtraukė pergalės giesmę. Tai 
buvo mūsų pergalė, tai buvo 
mūsų vienybės laimėjimas, 
mes tapome vėl laisvi ir ne
priklausomi. Taip atgavome 
laisvę, o atgavome tik dėl to, 
kad buvome visi kaip vienas 
persiėmę bendromis mintimis, 
ir kada išmušė Tėvynės išlais 
vinimo valanda, teturėjome 
vieną norą ginti savo Tėvynę 
nesigailėdami nei savo bran
giausio turto savo gyvybės. 
Per trumpą metų laikotarpi 
Lietuva užėmė lygią vietą tar 
pe kultūringiausių pasaulio 
valstybių ir taip pat tik dėka, 
kad ir toliau viešpatavo vie- 
nvbės dvasia. Tėvynė žydėjo, 
klestėjo progresavo, nes visi 
jautėsi laisvi nors ir be dide 
lių perteklių nes Tėvynė šim 
tmečiais buvo priešų alinama 
ir sunkus buvo pradžioj įsiku 
rimas, tai daugelis pasiryžo 
emigru t Į kitas šalis tikėda 
miesi geresnio pragyvenimo, 
tokiu būdu ne kieno neverčia 
mi ir mes čia atsiradome, 
(čia kalbu apie senąją emi
graciją) tiesa, sunkus buvo 
pradžios kūrimosi be kalbos, 
be pažinojimo vietos sąlygų 
bei papročių ir kit Šiandieną 
90% musų tautiečių jau gali
ma skaityti yra įsikūrę mate 
rialiai. bet to negana. Jog 
žmogus gyvena ne vien tik 
medžiaginiais turtais, many
čiau kad kad svarbiausias 
žmogaus turtas yra jo sielos 
turtas.

(B. D.)

didatą Kazimierą Ambrozevi- 
čių. Manau, kad visi Gerbia
mieji Klausytojai jau šiek tiek 
jį pažįstate, bent iš dainų gir 
dėtų per lietuviškus radijo pus 
valandžius. Daugelis beabejo 
turite ir jo įdainuotų plokšte
lių. Bet, kad geriau pažintu
mėt savo kandidatą,'paduodu

"MŪSŲ LIETUVA

Stasys Santvaras

DARIUS ir GIRĖNAS
Tūkstančiai akių sužiuro vakaruosna. 
Nes iš tenai turėjo kilti geležinis paukštis. 
Tartum mirštanti plaštakė, daužėsi kožna širdis, 
Spėliojimai, kaip žvaigždės, nardė tolumas ir aukštį...

Tuo metu didingos žirklės kirpo erdvę, 
Kaip siuvėja vestuvių baltą drobę... 
Audra ir žaibai ugninėm rankom taškė debesis, 
Bet niekas nūn auksinių žirklių nepagrobė. .

Iš padangių, naršūs vyrui pažvelgė į kontinentą,

Kraštas lygumų ir žydinčių darželių, —
Kuriam per vandenyno platybes jie kelią skynė . . .

Kaip neregėk juodvarniai, pradėjo lėkti žinios — 
Nebėr jau Dariaus ir Girėno ...
Ir juodos vėliavos, kaip liūdnos našlės,
Iškilo į gatves nuo Vilkaviškio lig toliųjų Ežerėnų .. .

Sukurto aukuro liepsningi dūmai kyla
Ir tūkstančiai širdžių aprauda kraujo auką...
Ak. tą kuri pasiaukojimu didžiu
Gyventi kurt ir viską, nugalėti šaukia . ..

Sudužo greitasparnis laivas į mažas skeveldras,
Bet regiu — nesudužo amžinasis žodis, 
Kad Lietuva ir šių dienų giedrioj aukštybėj, 
Kaip nugalinti karalienė pasirodė . . .

truputį žinių iš jo gyvenimo: 
Kazimieras Ambrozevičius 

gimė /atrašiūnuose,netoli Kau 
no, 908 metais. Ten baigėpra 
džios mokyklą ir Aukštesnią
ją Žemės ūkio mokyklą Fre
doje. į Braziliją atvyko 19.6 
metais. 1 ankėsi Urugvajuj, Pa 
ragvajuj ir Argentinoje, bet 
nuolatiniam gyvenimui pasi
rinko Braziliją. Per 30 metų 
dirbo kelių tarnyboje — De
partamento Estadual de Roda
gem. Iš pradžių dirbo meka- 
niku, vėliau kelių inspekto
rium. Tarnavo kariuomenėje 
S. Paulyje, o 1932 metais te
ko ir pakariauti. Senai prie 
mė Brazilijos pilietybę, ir turi 
teisę rinkti kitus, ir pats būti 
renkamas į estadualinius pa 
reigūnus. Kazimieras Ambro
zevičius yra vedęs, turi lietu
vę žmoną ir du vaikus, dar 
mokinius Gyvena savo na
muose, Rua Camė. 1o52, Moko 
je. prie Avenidos Paes de Bar 
ros.

Jaunas būdamas, vakarais, 
Kazimieras mokėsi muzikos ir 
dainų Dainavo Municipaliniam 
Teatre, o lietuvių sueigose, or 
ganizacijų parengimuose pa
dainuoja ir dabar. Šiemet S. 
Paulio lietuviai pastatė jį kan 
didatu į Estado Seimo narius. 
Eina Krikščionių Demokratų 
sąraše. Jo laimėjimas pakels 
visų lietuvių ir jų vaikų gar
bę! Dėlto kviečiu visus vary
ti propagandą už Kazimierą 
Ambrozevičių Jeigu balsuosi 
me už jį visi kurie turime 
teisę balsuoti, o tie, kurie bal 
suoti negalime, jeigu surasi
me jam tarp savo draugų ir 
kaimynų brazilų nors po vie
ną balsą, išrinkimas . bus ga
rantuotas.

Taigi, visi į talką! — Tuoj 
siųskite savo ir savo draugų 
antrašus, Kad — laikui atėjus 

visiems būtų pasiųsta cedu 
lų: Rašykite šiuo adresu: Ca 
simiro Ambrozevičius, Rua Ca 
mė, 1052, Mooca, São Paulo.

«TĖVYNĖS GARSAI»

«iR MES LIETUVIAI»

Toli nuo s. Paulio miesto, 
jau prie. Paranos esiado, tarp 
itararés ir Verdės upių, klės 
ti žemės ūkio kolonija —- Nú
cleo Barão de Antonina. Jos 
plotai dideli, keliolika kilome 
trų ilgio. Lietuviai ūkininkai 
gyvena toli vienas nuo kito, 
sudarydami dvi artimesnių kai 
mynų grupes Ūkio trobesiai 
įvairūs, panašūs kaip buvo Lie 
tuvoje Aplinkui daržai ir so
dai. Darželiuose netrūksta rū 
tų nė junginių. Žemę dirbą ma 
šinomis. Traukomoji jėga trak 
toriai ir arkliai. Ūkiai, imant 
lietuvišku mastu, stambūs, nuo 
30 iki 120 ha. Žemė nebloga 
ir javai, anot brazilų, pasėjus 
auga.

Kolonija įsteigta prieš 30 
metų. Dauguma pirmųjų gy
ventojų buvo svetimšaliai, lie 
tuviai, rusai, ukrainiečiai, len 
kai. Pagal valdžios reikalavi
mus. dalis kolonistų žemės ū- 
kio kolonijose turi būt brazi
lai. Ir B. de Antaninoje dabar 
tarp vilos gyventojų ir žem
dirbių, skaičiumi vyrauja vie
tiniai Lietuvių galima galima 
priskaityti tik keliolika šeimų. • 
Kiti pamažu išbėgiojo, apsigy 
veno aplinkiniuose miestuose 
ar grįžo į S. Paulį. Miestuose 
patogiau, ypač kai paauga vai

1958 m. liepos 19 d.

— PETROLIS! — Per pirmą 
jį šių metų pusmetį Brazili
joj prisemta 8.208.206 statinės 
petrolio — du kartu daugiau 
negu pernai per ištisus metus. 
Aukščiausios produkcijos pa
siekta praeito birželio mėnesį: 
po 52.200 statinių kasdien.

— DUONA! — Brazilijoj per 
metus, dabar, suvartajama du 
milijonai ir du šimtai tūkstan 
čių tonų kviečių, o vietinis 
kviečių derlius tepadengdavo 
tik ketvirtadalį to skaičiaus. 
Dalinant po lygiai, k ekvie 
nam gyventojui teks tik po 110. 
gramų kasdien Tuo tarpu ar 
gentiniečiai suvartoja kasdien 
po 4uo gramų. JAV gyvento
jai -- po 500 gr. Bet daugiau 
šiai duonos ir visokių tešlai
nių vartoja prancūzai: pran 
cūzo kviečių porcija yra C 4 o 
gramų!

Šiemet pagal naujojo Žemės 
Ūkio ministro, Dr. Mario Me- 
neghetti pranešimą. Brazilija 
prikuls jau vieną milijoną to 
nų kviečių Let dar daugiau 
negu suvartojamų kviečių rei 
kės pirktis užsienyje — Ar 
gentinoje, JAV ir Kanadoje.

— NUSIKALTĖLIAI. — 1957 
m. teismai S. Paulo mieste ir 
interiore nubaudė 4717 nusi
kaltėlių. Tame skaičiuje buvo 
tik 251 moteris ir 300 sveiim 
taučių. Nubaustųjų dauguma 
jaunimas tarp 18 ir 30 metų. 
Vyresnių negu 50 metų skai
čius visai nežymus.

- VENEZUELA. - Sakoma, 
kad Venezuela yra sala žiba 
lo jūroje. 1957 metais dienos 
produkcija buvo arti 3 milijo
nų statinių, šiemet tik pustre 
čio. Žibalą semia daugiausia 
amerikiečių kompanijos dėl 
to didesnė pelno dalis išplau
kia į užsienį.

— NUO PYPKĖS?... Dr. Da 
vid M. Spain, Co umbijos uni 
versiteto profesorius, po ilgų 
tyrinėjimų, paskelbė, kad 'ūpų 
vėžio atsiradimo kaltininku 
gali būti tabakas. Dauge iu at 
vejų vėžio žaizdelė pasirodo 
kaip tik toje vietoje kurią lie 
čia cigaretė arba pypkės kan 
diklis. i iežuvio ar burnos vė 
žio žaizdų priežastimi daž
niausiai būna nesveiki - nus- 
ki.ę, trupanti, aštrūs dantys, 
rečiau — tab ko įtaka.

- KAVA IR PETROLIS. - 
Svarbiausia prekė pasaulinė 
je rinkoje yra petrolis, po jo 
seka kava. Amerikos žemyne 
gaunama 8( % visos kavos, o 
suvartojama 63%.

kai. kai reikia leisti juos į m o 
kyklas.

Šiuo metu kolonijoje dar gy 
vena šie mūsų tautiečiai: Alek 
sandras Augustavičius. J. Bo- 
lesius, Antanas Bujokas. Pra
nas Janušauskas, jonas Meš
kauskas Jurgis Maciulevičius 
Zigmas Kinka, Norbertas Ta- 
lanskas Juozas Trinkūnas, Juo 
zas Adžgauskas ir Guoiavas 
Dominas į savo ūkius atva-, 
žiuoja tik pasižiūrėti, o dirba 
pusininkai Adžgauskai ir Do 
minai gyvena Itararés mieste, 
verčiasi rūbu prekyba. Domi
nų sūnus Valteris jau mokyto 
jas. Dirba Avarės miestelyje. 
Nors mes gyvename toli nuo 
lietuvių kolonijos branduolio, 
t. y. S. Paulio, — rašo B.M., 
— ir mes esame lietuviai. Ir 
mums būtų smagiau, kad sa
vas žmogus įeitų į S. Paulio 
assembleją.

B. M-tė.
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«•JAUNYSTĖS AIDAS» r

«M. L » skyrius jaunimui. j
i . , ’ '..’'j

Redaguoja Redakcinė Komi»ij;t:

Ramutis Kasperavičius, Vygaudas Navicką .

Leonardas Mitrulis ir Algis Žibąs

! Raštus siųsti — «Jaunystė*» Aidui».
i x I

Caixa Postai 4118 ;

São Paulo.
I į

ŽMONĖS, KURIE PASIŠVENČIA DIDŽIAI IDĖJAI IR 
JĄ VYKDO IŠSIŽADĖDAMI SAVES YRA DIDVYRIAI. 
DARIUS IR GIRĖNAS JAUNOSIOS LIETUVOS GARBEI PAU- 
KOJO NET SAVO GYVYBES

Jų atminimui š./m. liepos mėn. 20 dieną Mokos lietuvių 
mokykloje rengiamas minėjimas. Kviečiame visą jaunimą 
minėjime dalyvauti. 

• ----- ---------- ----

NUOTAIKINGA POPIETE
Praėjusį sekmadienį Šv.-Juo 

zapo mokykloje įvyko jauni
mo pasilinksminimas. Be ze- 
liniečių dar atvyko jaunimas 
iš Bom Retiro, Seno Malūno, 
Tautų Parko. Iš vyresniųjųjpo 
būvyje matėsi P. M. Vinkšnai 
tienė, p. L. Ralickas, p. St. Re 
menčius. p.p. Kubiliūnai, p. Žar 
kauskienė, na žinoma ir .Dė
dė Juozas. t

Pradžioje buvo išpildyta ma
ža meninė programa. Senas 
Malūnas pasirodė su daino
mis, Bomretiriečiai gražiai in
scenizavo pasaką apie «Jone
lį kvailelį» išpildė deklamaci
ją duetu ir meniškai sudaina
vo «Ei ulanai, ulanai». Anas- 
tazietės suvaidino dialogą a- 
pie «Laivakortę», ir nuotaikin
gai sudainavo kelias daineles.

- BONRETIRIEČIAI ruo
šiasi «J. &.» programai mokt. 
St Remenčiaus globoje. Jie 
žada dalyvauti su dviem taut i 
niais šokiais ir dainomis. Šios 
apylinkės jaunimą giedoti bei 
dainuoti moko jau iš seno 
kolonijai gerai pažįstamas 
maestro Liudas Ralickas. P. 
Ralicko paruošti mokiniai pra 
turtina lietuviškas pamaldas 
ir jau yra išmokę keletą nau 
jų dainų Vieną padainotą vy 
rų balsais turėjome progos 
girdėtisusipažinimo popietyje.

— SENO MALŪNO jauni
mas šventėje dalyvaus su dai 
nomis. Popietinėje programoje 
girdėsime jų «Tėvyne mano 
tu graži». Dainas rengia tos 
mokyklos mokytojas muz J. 
Kaseliūnas.

j~ Akordijonų orkestro va
dovė Žanetė Paukštytė atsigu 
lė į ligoninę kur jai praėjusį 
pirmadienį buvo padaryta šir 
dies raiščio operacija Linki 
mė Žanetei greit pasveikti ir 
vėl grįžti į jaunimo tarpą. Re 
peticijose ją pavaduoja R Tū 
belytė. Orkestras dalyvaus 
išeivių dienos minėjime ir 
jaunimo šventėje.

— VILA ANASTAZUOS moks 
leivės jaunimo šventės popie
tinėje programoje pašoks «Ke 
p >rinę>-. Šokėjas moko Julija 
Šimonytė iš V. Zelinos. Kitą 
programos dalį paruošti talki 
ninkauja mokt. St. Kubiliūnas.

MOKSLEIVIAI ATEIT - 
NINKAI jaunimo šventės pro 
ga žada pašokti du dar 3. Pati 
ly niekad nematytus šokius 
«Jonkelį» ir «Prienų Suktutę».

— TAUTŲ PARKOjaunimas

Zeliniečiai vyrai kupletais ap
dainavo nesenai įvykusį drau
go gimtadienį, mergaitės atsi
minimus iš pernykštės jauni
mo šventės. Toliau sekė dai
nos, šokiai, dešrelių kepimai 
ir taip toliau Nuotaiką iš kai
to varžė didelis skaičius ne
pažįstamu veidų vėlia įsukai 
tis plokštelėms pažintys mez
gėsi, nuotaika kilo Tik toli
mas kelias vertė linksmą pt- 
sižmonėjimą nutraukti 10 vai. 
pasilinksminimas baigtas. Rei
kia ska'tyti. kad pirmas ban
dymas pavyko. Kai dalyvi i 
grįš į jaunimo šventę, jau i- 
rės daug pažįstamų Atsisvei
kindamas beveik kiekvienas 
sakė: «Greit susitiksim. Iki a 
simatymo jaunimo šventėje 
rugpiūčio 3!» 

nuoširdžiai rengiasi jaunimo 
šventei. «Joninių ugnys» vai
dinime jie dalyvaus su tauti
niu šokiu «Rugučiais» ir dai
nomis. Praėjusį sekmadienį 
jiems talkon buvo nuvykusi 
Giedrė Valeikaitė. Sekanti tau
tinių šokių repeticija bus šį 
šeštadienį. Muzikalinę progra 
mos dalį su mergaičių trio ruo 
šia mokt. St. Jurevičius.

— 22 dieną liepos laivu 
«Argentina» nuolatiniam apsi 
gyvenimui į Ameriką išvyks 
ta «J A.» redakcinio kolekty
vo narys Ramutis Kasperavi 
čius. Kartu su juo išvyksta 
sesutė Aldona. Plačiau apie 
mūsų kolegą parašysim sekan 
čiam «J. A.» numeryje.

— L. K. B. CHORO mer
gaičių sekstetas pažadėjo da 
lyvauti Jaunimo Šventės pro 
gramoje.

— Jaunimo šventės proga 
bus išleista specialios lietuviš 
kos pašto atvirutės.

IŠVYKA

Praėjusį sekmadienį moks 
leiviai ateitininkai buvo išvy 
kę iškila^uti į p. p. Kindurių 
ūkį prie Mugi das Cruzes. 
Kartu vyko nemaža jaunimo 
iš Retiro.. Iškilautojų buvo 
daug ir sunkvežimyje vos už 
teko vietos statiems, bet tai 
nė kiek negadino puikios nuo 
taikos Išvykoje dalyvavo p. 
M. Vinkšnaitienė, po pietų at 
vyko Dėdė Juozas, ir ponios 
M. Kindurienė ir A. Gudavi- 
čienė Oras buvo labai gra
žus ir laikas prabėgo nepa 
prastai greit. Išvažiavimas bu 
vo suorganizuotas paties jau

R. Kasperavičiaus «Joninių Ugnys». To paties vardo vaidini
mą su beveik šimtu artistų matysime «JAUNIMO ŠVENTĖS» 
popietinėje programoje.

Pakvietimai į programą jau galima įsigyti. Šventė 
įvyks 3 rugpiūčio.

^^♦►j<*2*-*I**X4*I*-^**J**I,**I**I**X'**X**X**X**X**I**X**J«*Í<*X»*X<*X**Í<*X*^*X*^**X<>*'**X**Í»»I**X**J»*X**I<»I<* í**í**I*»Í<*1**I»*I-»*a'

nimo iniciatyva ir pastango
mis. Kelionei vadovavo ąt kų 
valdybos narys A. yla Moks 
leiviai nuoširdžiai dėkoja p. 
p. Kinduriams už leidimą nau 
dotis savo vasarviete, laive 
liūs, vaisius ir didelę laisvę.

— Birželio 29 dieną Prano 
Blaževičiaus gimimo dienos 
proga jo tėvelių namuose bu 
vo suruoštos vaišės Dalyvavo 
daug Bom Retiro jaunimo drau 
ge su Bom Retiro lietuvių mo 
kyklėlės mokytojais Buvo su
dainuota Ilgiausių Metų palin
kint sukaktuvininkui daug sau 
lėtų gyvenimo dienų Nuotai 
kingos vaišės užsitęsė ligi 
ankstyvaus ryto.

— Bom Retiro lietuviškas 
jaunimas sveikina veiklią sa
vo būrelio narę Žanetę jos gi 
mimo dienos proga. Linkime 
mūsų mielai draugei daug lai 
mės. pasisekimo ir dar bent 
šimtą saulėtų pavasarių.

LIETUVIŲ FUTBOLO RINKTI 
NĖ BOM RETiRĘ

Bom Retiro lietuvių kilmės 
sportininkai sudarė futbolo ko 
maudą, šiuomi įrodydami, kad 
ir šioje srityje lietuviai gali 
gražiai pasirodyti. Komandai 
vadovauja visiems gerai pa
žįstamas futbolistas Luizas.

Pirmosios rinktinės rungty 
nės įvyks liepos ,9 d. (atei

nantį šeštadieni). Bus lošiama 
prieš stiprią CM C komandą. 

l visus aulo lietuvius malo 
niai prašome atvykti CMTC 
aikštėn kuri randasi iua Pe
dro kicento. Ponte equena. 
Pradžia lygiai .15 vai.

dengėjai laukia susirenkant 
daug žiūrovų, yra svarbu ge
rai pasirodyti. Būtų pravartu tu 
rėti savą publiką, tad tikima 
si inešant šią naują sritį mū
sų kolonijos veikiman sulauk 
ti daug palankumo ir suteikti 
progą artimiau susibendrauti 
sportą mėgstantiems lietuvi
ams ir čia gimusiems jų vai
kams.

Tad iki pasimatymo aikštėje.
(Luizasj

LINKSMIAU

Po paskutinės išvykos į In 
terlagos ateitininkai skundėsi, 
kad sunkvežimio sėdynės bu 
vę labai kietos ir kad jie ki 
tą kartą, jei nebus autobuso, 
į pikninką nevyksią. Šį kartą 
į Mugi das Cruzes, nors vyko 
taip pat sunkvežimiu bet no
rėdami išvengti nemalonių pa 
šėkų, visi važiavo stati.

BLOGAS JAUNIMAS

Tramvajuje kamšatis. Vie
nas storulis murma:

— Mūsų laikų jaunimas vi 
sai neišauklėtas 1 .

Kodėl ? — atsiliepia vienas 
iš keleivių.Juk štai vienas 
jaunuolis ką tik užleido Tams 
tai vietą

— Kas iš to. O mano žmo
na štai tebestovi...

STIKLO AKYS BOM RETIRE

Marijus jau pažad Ųo į juok
dariui išmušti «ttik o Akį», 
padėtis be išeities. Bet kol 
matome žiūrime ir rašome.

— Vytautas M. pamažu ren 
giasi į UoĄ. Ten sako didės 
nė teknikos ir kultūros pa
žanga ir klimatas sveikesnis, 
turi geresnių elementų Jis jau 
ne pirmas Bom Retire, kurs 
taip galvoja.

h

— Ramutis važiavo į Rio - 
neišvažiavo. Ruošėsi į pikni
ką - neątsibudo. Atsargiai, su 
«ūsu» nekrėsk juokų!

SVEIKATOS PATARĖJAS

Širdies ligoms rekomenduo
jame sekančius vaistus:

Žanetei: Franol arba Luizol, 
nevartoti abiejų iš karto.

Onai M.: i. abuckol po lašą 
šeštadieniais ir sekmadieniais.

Juozui P. Teresol su saiku, 
nes yra labai aktyvūs ir to
kiu būdu pavojingi.

P I K N I KAS
Moderni 3-jų aktų melodrama:

I- aktas:
Pranas. Juozas ir Skrebys 
Susitarę visi trys, 
Piknikan išrūko...
Tra lia lia opa-pa!

II aktas:
Sumaigyti ir suploti
Ištašyti išvanoti, 
Mergaites viliojo ... 
Opa-pa!

IlI-aktas:
Plaukai pasišiaušę lyg ber

žinės šluotos 
Saulėje nudegę ir nosys taš 

(kuotos, 
Pas mamas sugrįžo...
Pykšt pokšt-bum!

Stiklo Akis.

— Kaip mes galime tikėtis, 
kad kiti mūsų paslaptį išlai
kytų, jei mes patys jos neiš
laikome?

Rochefoucauld.

— Pirmasis Adomo miegas 
buvo ir paskutinis toks ramus: 
kai nubudo, — pasijuto betu
rįs žmoną.

M. G. Saphir
ATEININKŲ DĖMESIUI

Šį sekmadienį mėnesinis 
susirinkimas po 9 vai šventų 
Mišių.
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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

«TĖVYNES GARSAI»
VIENINTELĖ LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora São Pamo PRF3-960 KC. ZYB7-49 m. | 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS
I. Nuo 10:15 iki 10:30 - Lietuva ir lietuviai

II. Nuo 10:30 iki 11:00 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, |
IIII. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. peštai 403, į 

ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums Į 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su f. 
plokštelėmis!

v ado vau ja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo..

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!

íèj . » B
PRAÇA SÃO JOSE DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO —Telefone 63 5915
S VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI £ 
g NA! JANYB1Ų g

Geležies reikmenų., dažu, lėkščių, aluminių indų, W 
įvairių daiktu dovanoms. įvairiausios rūšies pečiu-- 
fogenų. siuvamu maginu, radio, .plokštelių ir t • 
Taisome visokiu rūšių radios. Darbas garantuotas,

!
 Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.
Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. O 

s!

® iTCi S-'.® Éx ®

>;n Uhllll'111'IIIMUIlh 11'IftnllulliHI;ill lllllll llhlllllllllllilll'illiill illiilhlllilll III lllillli >!li'lli 'lliUi'Hi'Hitb lhi!h:ii Illiitliilliill illHlhillull = 

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» i 
j IRMÃOS BAUŽYS |

Regiatrado no C R C «ob o n ° 55’ į

j Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2* V. Zelina - S. Paulo j 
į Telefone 62-6005 į
= Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
= Contrat. na Junta Comercial 
S Disipat. na Jíinta Comercial 
| Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
j HORÁRIO das
=•111.11111111111111 i|Ílllll||ltU>>ll> IB'IHUII l|ll||ll||) til ID ill III'W ill (II III'III ||ll|Vi|||:llHIII:|PI|ll'HII||ll|»l||IUVi|I!'W WHI 1||H|I1 III IIHHJ1IUI S

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
Balanços
\lvaris div^ri is
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 as 19 boras.

MUSŲ LIETUVA

. Pirkimas pirkimui nelygus.
1 \

Reikia žinoti kur pirkti.
Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
I

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

pus) 5

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos phitin 
t o j ą galima gaut: 
nusipirkti naujausių lietuvis 
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

— Bendradarbiauk joj* 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto a? 
interioro

PRANAS & CIA. LTDA
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Eone: 52-0229 
”Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D d Y A

i EMÃO J C A K> KII If IK II LTDA.
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 
nei mes: 51-4019 e 51 22 23

S Ã O PAULOCaixa Postal 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbų

ziuvyricjE ILAIĮJI^'ID
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK

PRANEŠIMAS 1958METŲ KUL 
TÚROS PREMIJOS REIKALU

Ohio Lietuvių Gydytojų Drau 
gija paskyrė 1000 dolerių kul
tūros premiją už pasaulio lie
tuvių bendruomenėje reikšmių 
gą lietuvių kultūrinį pasieki
mą 1957-1958 metais.

Premijos mecenatas pave
dė organizuoti premijos įtei
kimą JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondo Valdy 
bai, kuri, susitarus su premi
jos mecenatu, sudarė atitin
kamus premijai skirti nuosta
tus ir pakvietė 9 asmenų ju
ry komisiją premijos laimėto
jui nustatyti.

Jury komisija kviečia pas
kirus asmenis ir institucijas 
motyvuotais pareiškimais siū
lyti jai kandidatus kalbamai 
premijai gauti. Premija skiria 
ma šių lietuvių kultūros sri
čių puoselėtojams (kolekty
vams ar pavieniams asme
nims): mokslo, literatūros, me 
no. dainos ir muzikos, teatro, 
baleto, šokių ir tautinės kul
tūros propagandos.

Siūlymus premijai gauti siųs 
ti iki 1958 m. rugpiūčio 9 d. 
jury komisijos sekretoriaus a- 
dresu: G. J. Lazdauskas, 1708 
N 22 nd Ave, Melrose Park, 
Illinois, U.S.A.

Prof. S Kulupaila, 
jury komisijos pirmininkas.

G. J. Lazauskas, sekr.

LSB NARIŲ ŽINIAI
Š.m. rugpiūčio mėn. 31 d. 

15 vai. (3 v. pp.) šaukiamas 
Lietuvių Sąjungos visuotinas 
narių susirinkimas, kur bus 

Dr. AYRTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé. 270 - 4° and • sala 404 - Tel. 35 0062

TAUTIEČIAI!

Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei 
na kiekvieno mėnesio pradžioje.

«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų, 
eilėraščių ir žinučių «Gintaro» kaina metams tik Cr.Š 2^0,00.

Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilna, odą batams ir vaistus. . *

* Turime visų medžiagų pavyzdžius!
♦ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia ,LietuVą. Oro

paštu 2 3 savaitės. ;
♦ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvitavimą.
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia

Gavėjas nieko neturi mokėti. •' *
* Siuntiniai pilnai apdrausti žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas: .

. Jonas Valavičius, R Pe. Bened. dė Pamargo.’ 698. Penha 
*1. BoguslauAKas, R. F Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo. • > •

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

svarstomi labai svarbūs Sąjun 
gos reikalai. Visų narių daly 
vavimas būtinas. Nesusirinkus 
kvorumui, tą pačią dieną bus 
šaukiamas antras posėdis 15 
v.Í30m. ir skaitysis teisėtu 
bent kokiam narių skaičiui 
dalyvaujant, kaip kad yra nu 
matyta LSB Įstatuose.

Susirinkimas įvyksiąs S-gos 
patalpose, rua Lituania, 67.

LSB Valdyba.* 
PADĖKA

Visiems dalyvavusiems mū
sų sūnaus, brolio vyro ir tėvo 
AfA KAZIO MARTINAIČIO 

laidotuvėse ir 7-tos dienos Mi 
šiose-egzekvijose už jo vėlę, 
o taip pat visiems pareišku- 
siems mums užuojautos liūde 
šio valandose nuoširdžiai dė
kojame. Ypatinga padėka pri 
klauso kun. J. Šeškevičiui. V. 
J Skurkevičiams, E. J. Anta- 
naičiams, A. Gudavičienei, H. 
Mošinskienei, G. P. Teresevi 
čiams, K. Pažėraitei, Mokyto 
jams, Mokiniams ir «Milžinų 
Kvintetui»

Martinaičių Šatų ir 
Kindurių šeimos

;MŪSŲ MIRUSIEJI
r

Liepos m. 13 d. V. Pruden- 
tėje mirė Kazimieras Mikuls
kis 60 m. amžiaus, kilęs iš 
Šiaulių miesto. Nuliūdime pa
liko žmoną Apoloniją dukteris 
Leonę, Adolfą Važgauskienę, 
žentą Kazimierą Važgaoską. 
anūkę Elizabetę ir nemaža gi 
minių. Septintos dienos mišios 
bus 21 d. liepos 7,30 vai. Vila 
Prudentėje.

Sidabrinio vedybinio gyvenimo jubilėjaus proga,
LIUDĄ IR JUOZĄ MATELIONIUS, 
sveikiname ir linkime daug laimės.

«Mūsų Lietuvos» Redakcinė Kolegija

Mikulskių šeimai liūdinčiai del mylimo tėvo, vyro ir uošvio 
AfA KAZIMIERO MIKULSKIO 

mirties, nuoširdžiai skausmo valandoje užjaučia 
Tamaliūnų Šeima

— Praėjusį šeštadienį, lie
pos m 12 d., Itararé parapi 
jos bažnyčioje, sukūrė šeimos 
židinį «M. L.» skaitytojų Jus
tinos ir Gustavo Dominų dūk 
relė Lydia su Benedito Andra 
de. Jaunisiems daug laimės 
bendrame gyvenimo kelyje.

— Vila Beloje liepos m. 5 
d mirė Malvina Citavičienė, 
43 m. amžiaus kilusi iš Kauno.

Viktoras Bikus 67 m. am
žiaus, mirė liepos m. 0 d. 
Quinta das Paineiras. Nuliūdi 
me paliko žmoną, penkias 
dukras ir sūnų.

PADĖKA
BRAZILIJOS LIETUVIŲ - 

KULTŪROS D-JOS Valdyba ir 
«GINTARO» Redakcija nuošir , 
džiai dėkoja visiems’ prisidė 
jusiems prie Vakaro - Koncer 
to surengimo ir jo programos 
išpildymo, ypatingai panelėms 
I. Adamavičiutei, N Pupieny 
tei. R Tubelytei, A Zaperec 
kaitei, J. Bratkauskaitei, St. 
Ambrazevičiutei. O Ivoškai 
tei, V. Prahckevičiūtei, M.Ka 
tinauskaitei, O. Kizeliauskai- 

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RECREIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleisti. Kad tai įvykdžius, Liet. S ga 
Br. ieško žmogaus nuomininko suorganizuoti šią užeigą 
su lietuviška valgykla ir bufetu. Sąlygos labai geros su
prantančiam šios srities darbą. Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis darbo valandomis telefonu: 63-5269.

EJCKITCIPW CCNTAIBIL 
NAfCIMENT©

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

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

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

Juridinis Departamentas — Nėjadomo tarto pardavimas 
Av. Zelina. 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š.m. rugsėjo mėn. 13 d. 
Mokoje, rua Lituania, 67 ruošia įdomų

VAKARĄ-BALIŲ
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLĖ» ir po 

to, koncertinė dalis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
nieji menininkai mėgėjai.

Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
tuviškas bufetas.

Taigi, visi į Sąjungos VAKARĄ-BALÍÜ!
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie

tuviškose mokyklose.
Vakaro pradžia: 20 vai ir pabaiga: 4 vai. ryto.

LSB VALDYBA.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tik tai

.. WAN© .P4.VILÇNM)
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade. 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1937, São Paulo.

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 

* lietsargiams dalių.

tei, M. Kleizaitei, ir daininin 
kams V. Tatarūnui ir Tijūne 
liui. Taip pat bufetui produk 
tus aukavusiems ir jame dir
busiems p.p. Tūbeliams, Van 
cevičiams, Jakiūnams, Puepie 
niams, Garškams, Serbentams, 
Bumbliams. J. Lukoševičiui ir 
J. Janūškiui.

Valdyba
— V. Tumėnienė-Bartušaitė 

paieško savo sesers Anasta
zijos Bartušaitės Jankauskie
nės. jos vyro Vinco Jankaus
ko ir dukterų: Veronikos ir 
Liudvikos Jankauskaičių, Lie
tuvoje gyvenusių Pakerių km. 
Dusetų valsč.

Ieškotojos Bartušaitės - Tu- 
mėnės adresas: Drobės gat 
v ė nr. 13. bt. 1, Kaunas, Lie
tuva.

— Laiškai: M. Vitkūnienei, 
O. Stelmokienei, Ona Jurge
levičienei, V. Vaikšnorienei. 
Beruta Zanveskis. J. Kropie 
niui Rozalijai Kolinienei. K. 
Musteikiui, J. Jakučiui I. Kut 
kienei, A. Lazdauskui O Rut 
kauskaitei-Guigien^i, V. Bal
čiūnui Algirdui Sukaravičiui, 
Miroslav Prezmik.

LIETUVIAI I 
AR®

Šiuo pavarei
kas redaguojamas didžiulis 
kultūriniai - istorinis lietuvių 
inžinierių ir architektų šeimos 
veikalas jau pradėtas spaus 
dinti Tėvų Pranciškonų vie
nuolyno spaustuvėje, Broo 
klyn, (N. Y.)

Veikalas pradedamas liet, 
inž. ir architektais kovotojais 
ir žuvusiais už Lietuvos ir 
kitų Tautų laisvę nuo 1792 
metų.

Toliau aprašoma inžinierių 
valstybinė ir kūrybinė talka 
Lietuvos Nepriklausomybę ats 
tatant. administracines įstai 
gas organizuojant, krašto ap 
saugą stiprinant, pramonės 
įmones kuriant, susiekimo ke 
lių, miestų ir žemės ūkio 
statybą vykdant.

Patiekiama techniko« moks 
lų mokymo eiga bei pažanga 
Lietuvos aukštosiose ir aukš 
tesniosiose technikos moky
klose, Vilniaus Akademija 
(1579) pradedant ir dabar vei 
kiančiu Kauno Polifechnikos 
Institutu baigiant. Čia duoda 
ma ir Vokietijoje veikusių 
technikos mokyklų apžvalga.

Dar toliau: liet, inžinierių, 
architektų, technikų ma
tininkų kultūrtechnikų ir stu
dentų technikų organizacijų 
veikla Lietuvoje, o ir organi 
zacijų bei virš 1003 liet inži
nierių ir architektų laisvaja 
me pasaulyje visokeriopa vei 
kla bei jų periodinė spauda.

Suregistruota inžinierių ir 
. kitų lietuvių išradimai, tech

nikinių mokslo sričių knygos 
bei straipsniai ir kitos infor 
macinės žinios.

Patiekiama mirusiųjų ir žu 
vusiųjų inžinierių architektu 
ir technikų nekrologai. 1945 
n.etai,s pradedant.

Kai kurioms veikalo apž
valgoms dar trūksta šių svar 
bii; žinių, t y apie: Aukštes
niąsias technikos mokyklas 
Vilniuje ir Schwaebisch Gmu- 
endėje; Lietuvoje veikusias: 
kultūrtechnikų - matininku; te 
hcnikų liauno ATM haigu 
šių) ir studentų technikų .S . D) 
organizacijas Reikalingas ir 
Švietimo Vadybos potvarkis, 
pagal kurį buvo pavesta ATM 
Kaune, AKGM Kėdainiuose ir 
Aukštųjų Karininkų kursų te 
chnikos specialybės baigų 
siems suteiktį inžinieriaus vai
dą. Ta’p pat būtų gera gauti 
VDU Technologijos f aku' etų 
ATM Kaune ir AKGM Kėdai
niuose pilnos mokslo progra 
mos.

Spausdinimo metu minima 
line ir vienkartinė veikalo 
orenumerata iki 1959.1.1 - 3.00 
US doleriai, o nuo šios datos 
5.00 US doleriai.

Visus mielus inžinierius, ar 
chitektus ir technikus prašo 
ma paremti veikalo išleidimą 
siunčiant prenumeratą, aukas, 
aukščiau minėtas trūkstamas 
žinias ir trumpas biografijas 
šiuo nauju adresu:

Mr. K. Krulikas, 
93-11 114 St.

Richmond Hill 18, N. Y., USA.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ-

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

■ Siuntinių pristatymas garas 
tuotas. •

Gavėjas riamoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro įjaštu.
Kreiptis: Magdalena Vinká- 

naitšenė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila; Zelina.

Laiška ms - (ahia postai 371, 
São Banio. ; .1

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 

}Rua Inhagapi, 9 V V. Zelina 
(prasideda j.š Av. Zelina, 593)
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