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Nepamirškite, Kad Rugpjūčio 24 Diana Baigiasi Balsavimai i Brazilijos Lietuviu Taryba.
IŠRINKTOJI TARYBA BUS VISU LIETUVIU ATSTOVYBE, TODĖL KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA BALSUOTI JA RENKANT.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

(Elta) Pi B Vokietijos Kraš 
to Tarybos suvažiavimas Įvy
ko Lietuvių gimnazijos patai 
pose Huttenfelde liepos ^6 d. 
Į Prezidiumą išrinkti St. Vy
kintas, Dr J Grinius. F Šlen 
teris.

Šiuo metu Vak. Vokietijoje esą apie 
Iš jų priklauso bendru» menei . . 
Vyrų ( š to skaičiaus) .... 
IVoterų . . .............................
Vaikų iki 18 metų . ....
Dirbančių vyrų . . ...
Dirbančių moter . ....
i ergančių Įvairiomis ligomis vyrų 

moterų 
vaikų

Iš Kr. vadybos pirmininko 
Simonaičio pranešimo

Savo pranešimo pradžioje 
p-kas E. Simonaitis patiekė 
tokių statistinių duomenų:

6 750 lietuvių.
5 928
2 151
1 877
1 8C0 

911 
C 04 
4r5 
371
45

Apylinkių yra viso iš kėjo 67. nuo 1956 m. nemokė
jų solidarumo mokestį sumo- jo 13 apylinkių.

Ši laiptinė piramidė, pastatyta maždaug prieš 5.000 metų yra laikoma seniausiu pašau 
lio pastatu.

Mokslininku bendru sutarimu akies muskulai yra jaudriausi visam žmogaus kūne. Per 
diena normalią aki jie judina daugiau kaip 1O0.O 0 kartų Jie yra maždaug šimtą ’kartų sti
presni negu turėtų būti

Antrojo pasaulinio karo metu Amerikos Raudonasis Kryžius surinko 6.5COOoo litrų 
kraujo okį kiekį kraujo turi milijonas normalių sveikų žmonių. Surinktas kraujas buvo pa 
naudotas sužeistų kareivių ir civilių gyvybėms gelbėti.

— Iš Washinęton’o praneša
ma. kad ir antras amerikie
čių atominis laivas «Skate» 
taip pat praplaukė šiaurinį po 
lių, nerdamas po ledais. Apie 
40 kim. nuo šiaurės poliaus 
antrasis povandeninis laivas 
rado nuo ledų laisvą vietą ir 
ten iškilo į vandens paviršių 
ll d rugpjūčio mėn. 2 vai 47 
min, apie tai pranešdamas. 
«Skate tęsia tol au poliarinių 
sričių tyrimą, p aukiodamas po 
ledynais.

— Prezidentas Eisenhower’is 
turi paruošęs didelį planą kai n 
padėti atsigauti ekonomiškai 
arabų kraštams. Tačiau arabų 
atstovai kritikuoja amerikonų 
planus, ir sako kad šiuo metu 
jiems mažiau rūpi finansinė 
pagalba, kaip išdidumo klausi 
mas nes jie esą jaučiasi Įžeis 
ti amerikiečių kariuomenės iš 
sikėlimu Libane. Amerikiečiai 
'«utiko simboliškai atitraukti iš 
Libano vieną batalijoną jūrų 
kariuomenės, apie 1503 žmo
nių. /

— Washington’as praneša, 
kad JAV bių vyriausybė suti
ko įkurti naują organizmą ku 
rio tikslas būtų studijuoti loty 
nų Amerikos valstybių ekono
minio išsivystymo reikalus. P. 
Amerikos valstybių atstovai 
pareiškė savo didelį pasiten
kinimą.

— Pekino: Kinija telkia sa
vo pajėgas prieš Formozą i2 
d. š. mėn virš Quemoy salos 
skraidė 18 eskadrilių «Migų», 
o raudonųjų artilerija paleido 
į tą salą 51 patrankų šūvį

— Israelis ruošiasi užimti 
dalį Jordanijos, jeigu Egipto 
šalininkai ten įsigalėtų, ir pri 
jungtų Jordaniją prie Egipto. 
Tokiu atveju, Jordanija būtų 
.padalinta.

— Maskva deda pastanga :

kurstyti aklą nacionalizmą "ie 
tų Amerikos valstybių tarpe, 
siekdami čia sukelti tokią pat 
padėtį, kaip ir arabų kraštuo 
se, rašo Fomos laikraštis «11 
Quotidiano».

— Br zilijos plaukikas Abi- 
lio Couto, 34 meu amžiaus 
perplaukė L anch kanalą, 
skiriantį Prancūzija nuo Ai g- 
lijos. Šiais metais buvo vie
nintelis plaukikas, kuriam pa 
vyko perplaukti kanalą per 
13 vai ir 45 minutes. 10 d rug 
piūčio š m

— Į Suezokan !o zoną išvy 
ko antras brazilu kariuome
nės batalijonas, kuris pava
duos anksčiau ten pasiųstąjį 
pirmąjį batalioną.

NELABAI DŽIAUGIASI GRĮ
ŽUSIAIS

Justas Faleckis S. Faulyje 
pasakojo, kaip iš Argentinos 
Į Šiaulių apylinkę sugrįžęs pi 
lietis (paminėjo ir jo pavar
dę) turėjo savaitę laukti kol 
pamatė avo brolius Šie visą 
savaitę gėrę vestuvėse ir nė
ję parvykėlio žiūrėti Tik po 
savaitės buvo prikalbėti pasi 
matyti su broliu. Iš pirmo pa 
si matymo ėmė ginčytis su s ve 
čiu ir skųstis sunkiu gyveni
mu. Svečias gynęs santvarką 
naujos valdžios pasiektus so
cialinius laimėjimus

PALECKIS APŠMEIŽĖ LIETU
VIUS.

Paleckis kalbėdamas S. Pau 
lyje komunistų jo garbei su
rengtoje vakarienėje pasakė, 
,kad dabartinėje Lietuvoje nie 
ko netrūksta išskyrus kai ku
rių vaistų. Ir. kad kitos para 
mos prašantieji, prašo tik dėl 
to, kad dykai gauna ir išnau
doja siunčiančiuosius. Fagal 
«dranga» Paleckį išeitų, kad

"Nautilus” po Ledynais
JAV bių atominis povande- einą lanku nuo Sibiro iki Ka 

ninis laivas «Nautilus atl ko nados. Bet «Nautilus» surado
negirdėtą žygį Jis per va 
landas, pasinėręs po vande
niu, ir po ledais, perplaukė 
visą Šiaurės Ledjūrį nuo Be 
ringo sąsiaurio iki Gre landi 
jos salos

Ši kelionė buvo rūpesiin- 
gai paruošta Jau prieš tai 
«Nautilus» padarė eilę mėgini 
mų šiaurėje, atlikdamas trum 
pesnes keliones po ledais. 
Vėliau J V-bių karo lėktinai 
skraidė virš šiaurės ledynų 
plūduriuojančių poliarinėse jū 
rose, ir atžymėjo jų padėtį.

Po tų paruošimų, «Nautilus» 
nuo Honolulu salyno, visą lai 
ką nerdamas po vandeniu 
įplaukė į Beringo sąsiaurį, 
kuris skiria amerikonų Alas- 
ką nuo Sibiro (tik 75 klm. plo 
čio). Pasiekęs atvirus ir giles 
nius šiaurės Ledjūrio vande
nis, ir prisiartinęs prie ledy
nų ribos, jis iškilo į paviršių, 
apsižvalgyti, ir po 30 sekun
džių vėl pasinėrė. Visą laiką 
nerdamas po vandeniu 128 
metrų gilumoje jis perplaukė 
per šiaurės polių, visą laiką 
garsiniais aparatais matuoda
vau lenyno gilumą Prie šiau 
rėš poliaus buvo rasta H/0 
metrų gilumas.

Tuoj po Įėjimo Į šiaurės 
Ledjūrį tenka praplaukti vie 
na pavojinga užtvara kurią 
sudaro povandeniniai kalnai, 

visi tie šimtai tūkstančių lie 
tuvių, kurie prašo savo arti 
mųjų paramos yra melagiai ir 
apgavikai Įdomu kodėl nepri 
klausomos Lietuvos laikais ši 
tie žmonės «tokiu nešvariu bū 
du» nesistengė savo gyveni
mo palengvinti. Kažin ar bent 
pats «draugas» Paleckis tiki, 
kad užsienio lietuviai patikės 
jo komunistine propaganda o 
ne savo artimųjų žodžiams.

Lietuvos nacionalinė 1
M.Mažvvda :i. I 

tinkamas ir gana gilias vietas 
tarp tų kalnų ir laimingai 
atliko savo kelionę.
Ten šiaurėje visas vandeny

nas apdengtas 3 iki 5 metrų 
storumo ledu; kur niekur pa 
sitaiko ledynų iki 13 metrų 
gilumo po vandeniu

Vanduo po tais ledais esąs 
labai šaltas - zero laipsnių t. 
y. prie stingimo temperatūros.

Kaikuriose vi tose matėsi 
atviro vandens praperšos, bet 
laivas niekur j paviršiu neiš 
kilo, bijodami, kad sustojimai 
netsilieptų klaidinančiai Į lai 
vo krypties instrumentus.

Įgula visą kelionės laiką 
jautėsi gerai ir patogiai laivo 
viduje.

Prezidentas Eisenhoweris 
laivo kapitoną W. Anderseną 
apdovanojo aukso medaliu už 
nuopelnus, o visi įgulos na
riai gavo auksinę raidę «N» 
tam žygiui prisiminti.

Šio žygio reikšmė yra labai 
didelė. Naujai atrastu keliu 
sutrumpėja kelias iš Alaskos 
į Europą, ir jau dabar kalba
ma kad ateityje povanueni 
niai. atominiai tanklaiviai tuo 
keliu galėsią gabenti žibalą.

Dabartyje, šis pernėrimas 
no ledo danga turi labai dide 
lę reikšmę karo strategijai. 
Amerikonų nardomieji atomi
niai laivai gali atidaryti prieš 
visą Rusijos ir Sibiro šiaurę 
naują frontą. Jie yra ginkluo 
ti atominėmis fogetėmis «Po
laris». kurios gali būti iššau
namos iš po vandens, ir nume 
tamos 2.400 kilometrų. Tokius 
laivus, kurie slapstytus! po 
ledo danga, yra labai sunku 
surasti. Amerikonai jau turi 
šiuo metu 8 atominius subma 
rinus, ir sparčiai varo naują 
tokių laivų statybą.

VYRAI PAJUDINKITE ŽEMĘ

Moterų misijų savaitė praė
jo labai sėkmingai. Ypač va- 
kara s 8 vai taip pripildydavo 
bažnyčią, kad suoluose netilp 
davo abar laukiame vyrų. 
Tikimės ir vyrai nepasi
duos moterims Tik visa bėda, 
kad jų daugelis, kaip girdima 
dirba naktimis ir negalės prie 
geriausių noru paspėti Į va
karinius pamokslus Tada; kiek 
pramigę, nors rytais atvykite 
7 vai į mišias ir pamokslus.

ekmad enį rų p. 17 po pie 
tų 19 30 vai prasideda vyrams 
misijos su labai svarbiu pa
mokslu ir Mišiomis. 1 ūmai iš 
siųskite moteris ir mergaites, 
o Jūs pasilikite vakarui Mi
šioms ir pamokslui.

Labai visų lauksiu.
Misijonierius Tėvas 
Jonas Bružikas, S.J.

SUSIRINKIMAI BENDRUOME 
NÉS REIKALAIS

ŠĮ sekmadienį 
(rugpiūčio 17 dieną)

— VILA ZELINOJE 3 vai. 
p. p. Šv. Juozapo mokykloje. 
Komitetą atstovaus vice-pirmi 
ninkas p. A. Bogūslauskas.

— MOINHO VELHO p. p. 
Tūbelių namuose, rua Abauna. 
3 vai. p p. Komitetą atsto
vaus p. J. Karpavičius.

—- MOOCOJE Lietuvių mo
kykloje, rua Lituania, 3 vai. 
p. p Komitetą atstovaus p. 
J. Čiuvinskas.

Susirinkimuose bus padary 
ti trumpi pranešimai ir sūdą 
ryti apylinkių komitetai baisa 
vimams pravesti. Visi tautie
čiai, kurie domisi lietuviškais 
reikalais kviečiami susirinki
muose dalyvauti.

/ SKAITYK IR PLATINK 
«MÚbU LIETUVA»

1



2 pusi.

Visi esame vieningos nuomonės, kad turi 
būti atstatyta Nepriklausoma Lietuva

iš Lietuvos Laisvės Komiteio ir Lietuvos Delegacijos Pavergto
se Europos Tautose pirmininko, Vaclovo SIDZIKAUSKO, 

pranešimo IV Amerikos Lietuvių Kongrese Bostone,
1958 m. birželio 28 d.

(E) Lietuvių tautos istorija 
yra istorija jos nesibaigiančių 
kovų dėl savos valstybės: jos 
sukūrimo ir atkūrimo, jos tu
rėtų žemių apgynimo ir pra
rastųjų sugrąžinimo. Mindau
go, Gedimino, Kęstučio ar Vy 
tauto Lietuva buvo gyva są
monėje ar pasąmonėje ir mū 
sų kartos, kuri atstatė nepri 
klausomą Lietuvos valstybę po 
120 metų carų Rusijos okupa 
cijos. 1913 m. Vasario 18 die
nos Aktu atstatytoji Lietuvos 
valstybė yra svarbiausias po
litinis ir psichologinis veiks
nys ir įkvėpėjas šių dienų lie
tuvių tautos kovos dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Kaip Lietu-1 
vos valstybės atstatymą aps
prendė ir nulėmė tų laikų tarp 
tautinė.politika ir savo tautos 
ryžtas, taip lygiai ir Lietuvos 
išlaisvinimas ir jos žemių su
jungimas pareis nuo tarptau
tinių santykių susiklostymo ir 
nuo mūsų pačių pastangų Mi
nint mūsų pačių pastangas, 
tenka turėti galvoje visą lie
tuvių tautą —- ir tėvynėje pa
silikusį mūsų tautos kamieną 
ir laisvėje esančią mūsų tau
tos dalį .. i ietuvos nepriklau
somybės atstatymas ir visų 
lietuvių gyvenamų žemių su
jungimas savoje valstybėje — 
yra visos lietuvių tautos didy
sis siekimas, jos išlikimo są
lyga Šiuo požiūriu mes visi, 
visvien kuriai politinei grupei 
ir organizacijai priklausytume 
esame vienos nrnties .

Politinė tremtis nėra vien' 
Hį laikų reiškinys Invazijos 
ii- užkariavimai, revoliucijos ir 
perversmai, politiniai perse
kiojimai ir religinės toleranci 
jos stoka — visa tai buvo ir 
iš dalies yra priežastys, ver
čiančios didesnius ir mažes
nius žmonių kiekius ieškoti 
pasiogės kituose kraštuose, ki 
ek leidžia sąlygos, iš tea or- 
gmizuoti ir ves i kovą už sa
vo idėjas ir įsitikinimus, i oli 
tiniai emigrantai ar egzilaivi 
suomet jausdavo turį tam ti
krų pareigų savai tautai, tam 
tikrą misiją, kurią jie turi at
likti. Politiniai egziiai ir išvi
so emigrantai \ ra ne kartą su 
vaidinę svarbų, net lemiamą 
vaidmenį politiniame savo tau 
tų gyvenime. Nesiekdami per 
daug toli į praeiti, prisiminki 
me tik lietuvių ir čekoslova- 
kų šiame krašte įnašą į Lie
tuvos ir Čekoslovakijos vals
tybių atkūrimą 1918 m. lenkų 
politinių emigrantų iolę, pran 
cūzų, belgų, olandų ir danų 
egzilų vaidmenį antrojo pašau 
linio karo metu ir jam pasi
baigus .,

Kaip pisteiçè Lietuvos Laisves 
K: mi tetas.

19-18 m New Yorke susikū
rė privati amerikiečių organi 
zącija. pasivadinusi Tautiniu 
Europos Laisvės Komitetu — 
National Committee for a Free 
Europe. Dabar toji organiza
cija vadinasi Europos Laisvės 
Komitetu — Free Europe Com 
mittee. Jos tikslas sudarytisą 
lygas politiniams centro ir Ry 
tų ir Europos valstybių trem 
tfniams dirbti savo kraštų lais 
vinimo darbą Lėšas toji or
ganizacija telkia per Crusade 
for Fredom. Reikėjo nemaža 
pa tangų, jų tarpe ir Lietuvos 
pasiuntinio Vašingtone ir ALr 
Tos, kad Europos Laisvės Ko 
miteto parama būtų išplėsta ir 
į Baltijos valstybių politinius 
tremtinius Tas pastangas vai 
nikavo 1951 m. pradžioje pa

darytas nutarimas į Europos 
Laisvės Komiteto apimtį įjung 
ti ir Baltijos valstybes. Ne
sant tuo laiku Amerikoje lie
tuvių politinių tremtinių orga
nizacijos — VLIKas buvo Eu
ropoje. — reikėjo tokią orga 
nizaciją sukurti Taip atsira
do New Yorke Lietuvos Lais
vės Komitetas. Jį sudaro as
tuoni nariai, priklausą visoms 
demokra iniuose Lietuvos sei
muose atstovautoms politinėms 
partijoms, su Klaipėdos kraš
tu imtinai Komiteto nariais* 
gali būti tik Lietuvos piliečiai 
įsipareigoję laisvės valandai 
išmušus grįžti j Lietuvą ir ten 
įsijungti į politinį teisinį irū- 
kinį nepriklausomos ietuvos 
valstybės atstatymą. Komiteto 
veikla nesiriboja vien tik JAV 
ji apima kiek leidžia sąlygos, 
visą laisvąjį pasaulį

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pagrindinis uždavinys kaip 
tat nusako ir jo statutas yra 
kovoti už Lietuvos išlaisvini
mą To uždavinio vykdymas 
eina dviem svarbiais barais 
- tarptautiniu ir tautiniu

Tarptautinis baras ap:ma 
santykius su kitų sovietų pa
vergtųjų centro ir Rytų Euro 
pos valstybių egziliniais veiks 
niaisfl su tarpvalstybinėmis ir 
tarptautinėmis įstaigomis, kaip 
kad Jungtinės i autos ir jų or 
ganai, su Europos Taryba St- 
rasburge su Amerikos visuo
meninėmis ir kultūrinėmis or
ganizacijomis. Į Komiteto tarp 
tautinių uždavinių sritį Įeina 
*taip pat ruošimas įvairiu tat-”- ) 
tautinių manifestacijų ir jose 
dalyvavimas. Suminetina .., . 
tik pasirašymas žinomų PniĮt 
dMphijos ir Williamsburgo de 
klaracijų. Kasmet liepos 1 d. 
jungiamasi į Laisvės Dienos 
minėjimą, o lapkričio 7 d — 
į Nežinomojo Politinio Kali
nio minėjimą. Dalyvaujama ki 
tų pavergtųjų tautų tautinėse 
šventėse ar komunistinio te
roro aukų minėjimuose. Komi 
teto uždaviniuose svarbią vie 
tą užima laisvojo pasaulio vie 
šosios opinijos nuteikimas, in
formavimas apie okupuotos 
Lietuvos tikrovės, sovietų kla 
stą smurtą ir terorą Lietuvo
je, gyventojų žudymą, kalini
mą. trėmimą į Sibirą apieLie 
tuvos pavertimą Sovietų Rusi
jos kolonija ir nežmonišką lie 
tuvių darbininkų ir ūkininkų 
išnaudojimą Tam tikslui, drau 
ge su Latvijos ir Estijos Lais
vės Komitetais yra leidžiamas 
dnglų kalba žurnalas «The Bal 
tic Review». Neseniai pradė
tas leisti toks pat žurnalas is
panų kalba «Revista Baítica», 
ruošiamasi išleisti ir prancū
zų kalba «La Revue Baltique». 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
taip pat palaiko santykius su 
Lietuvos kaimynų politiniais 
veiksniais, siekia visiško su 
jais susipratimo ir tiesia ke
lius sugyvenimui po išlaisvi
nimo.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bi<š 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.

M’ S J LIETUVA
■ - n Ull----------- - ■».,-»■■■■

J. Augustaitytė - Vačiurrenė

Marijos Garbei
Marijos Garbei altoriai dega... 
Žemėj per ankšta skausmo krūtinei.
Marijos garbei kvepiantis oras, 
Grįžtančios sablės gimnai auksiniai.

Marijos garbei mes kaip drugeliai, 
Nuo anksio ryto * žemėj plasnojam 
Ir, kaip aguonos saulėtą dieną.
Po tavo kojų gęstam liepsnojau!.

Marijos garbei melsvos akytės 
Kūdikio mažo šviečia iš minios;
Įščiuje žemės ir debesyse
Amžiais sukrautos akordų skrynios.

Marijos garbei visą pasaulį 
Dievas sukūręs padovanojo;
Kelionės kryžių tuo išmokino 
Mus panėšėti iki rytojo.

Už tai Mariįos garbei pasaulis, 
Kad Ji pasaulį nyki} atšildė. 
Gęstančias širdis šiurpuliuos žemės 
Savo skaitybės gausiai pripildė.

Marijos garbei altoriai dega . .. 
Kupina erdvė gimnų ši.kinių 
Motinai grožio pmukia bangomis 
Iš nukantintu mūsų krūtinių.'

Pavargtųjų Europos Tautų
Vaidmuo.

Tačiau pati svarbiausioji Lie 
tuvos Laisvės Komiteto veik
los sritis tarptautiniame bare 
yra jo dalyvavimas Paverp-tn 
se Europos Tautose (PEL) Ry 
tų Europos egzilų politinė vei 
kla kurį laiką buvo varoma pa 
krikai, katras sau. Tik lietu
vių, latvių ir estų politiniai 
veiksniai Vakarų Vokietijoj 
palyginti anksti susibūrė. su
darė bendrą politinį biurą lais< 
vinimo pastangoms derinti ir

kaikuriems žygiams bendrai 
atlikinėti. ir šiame krašte 
greitai buvo suprasta, kad vi 
sus sovietų pavergtuosius Ry 
tų ir Centro Europos kraštus 
j ingia bendras likimas ir ko
va su bendru priešu. Pradžio 
je čia apsijungė ideologinė ir. 
valstiečių ūkininkų politinės 
partijos sukurdamos Žaliąjį 
Internacionalą. Vidurio Euro
pos Krikščionių Demokratų 
Uniją. Socialdemokratų Sam
būrį ir Egzilų Liberalų Uniją. 
195 4 m rugpiūčio 12 d. - New 
Yorke buvo sutarta įkurti vie 
ningą egzilų brganizaciją, ku 
rios nariai būtų egzilų tauti
nės tarybos ir komitetai. Or
ganizacija pavadinta United 
National Committees and Co
uncils in Exile

Egzilų veikla New Yorke 
pagyvėja Jungtinių Tautų pil 
naties sesijų proga. Stengia
masi įtaigoti šią pasaulio or 
ganizaciją, įteikiant jai memo 
randumus ir asmeniškai vei
kiant laisvųjų kraštų delega 
tus . . . Pavergtųjų Europos 
Tautų organizacija gimė 1954 
metų rugsėjo 20 d. Ją sudaro 
devynių Sovietų pavergtųjų
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valstybių - Albanijos, Bulgari 
jos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos ir Vengrijos ■ tau 
tiniai komitetai ar tarybos. 
Ir Lietuvos Laisvės Komitetas 
yra PET narys.

Pavergtosios Europos Tau
tos suorganizuotos pagal Jung 
tinių Tautą pavidalą. Jų orga 
nai: Pilnatis komisijos (Ben
drųjų Reikalų. Politinė, Sočia 
line, Kultūrinė, Teisių. Ekono 
minė ir Informacijos). ) Pilna
ties posėdžiuose dalyvauja 
tautinės delegacijos - po 6 
nuo kiekvieno tarptautinio sam 
būrio. Lietuvos delegaciją Pa 
vergtose Europos Tautose 
sudaro Lietuvos l aisvės ; Ko 
mitetas pasitaręs su kitais mū 
sų veiksnia s. 11 delegacijos 
narių gyvena šiame krašte, o 
kiti 5 - Europoje Delegacijos 
nariais gali būti tik Lietuvos 
piliečiai. Savo sudėtimi Lietu 
vos delegacija atspindi visą 
mūsų tautos politinę vaivory
kštę

Pavergtos Europos Tautos 
turi savo būstinę New Yorke; 
kartą į metus vyksta speciali 
sesija Europoje. Strasburge, 
kuris yra apsijungiančios Eu 
ropos laikinoji sostinė ir kur 
posėdžiauja Europos Taryba.

Pavergtųjų Europos Tautų 
Charta taip nusako jų tikslus 
ir uždavinius: 1) Dirbti laisva 
jame pasaulyje pavergtųjų 
Centro ir Rytų Europos vals
tybių išlaisvinimui iš komunis 
tų diktatūros ir sovietų domi 
navimo; 2) palaikyti ryšį viso 
mis galimomis priemonėmis 
su tautomis anapus geležinės 
uždangos jų dvasiai gaivinti 
ir jų valiai priešintis komunis 
tų diktatūrai ir svetimam vieš 

' patavimui stiprinti...
Daroma pastangų, kad viso' 

se tarptauti nėse politinėse kon 
lereacijose, ypač viašūnių kon 
fere icijoj. jei tokia susirinktų, 
pavergtųjų valstybių išlaisvi 
nimo klausimas būtų keliamas 
ir kietai remiamas.

— (E) Lietuvoje Kaune) mi 
rė, prieš kurį laiką iš Sibiro 
grįžusi žinoma yisuomem'nin 
kė advokatė Ona Leonaitė - 
Kairienė, buv. vLIKo pirminiu 
ko t. Kairio žmona kuri bu 
vo likusi Lietuvoje ir vėliau 
iš.rem.a į Sibirą I ietuviai už 
sienyje ir tėvynėje reiškia 
nuoširdžią užuojautų gero, 
prof. Steponui Kairiui.

— (E) Pavojingas Koloradus 
vabalas artėja prie Lietuvos 
sienos, pranešė Vilniaus radi 
jas liepos 8 d. Agronomai 
per radiją ir spaudą įspėjo, 
kaip nuo jų apsaugoti bulvių 
pasėlius. Tasai pavojingas va 
balas esąs plačiai pasklidęs 
Lenkijoje.

— (E) 2 000 Vilniaus ir Kau 
no jaunuolių liepos 18 d. iš
vežti darbams į Rytus, kaip 
pranešė Vilniaus radijas. Vii 
niaus stotyje buvęs iškilmin
gas atsisveikinimas. Kai kurie 
dalyviai į Rytus darbams vyks 
tą jau antrą ar net trečią kar 
tą. Derlių nuėmus jie vėl 
sugrįžo. (Kiek sugrįžo, o kiek 
negrįžo - apie tai sovietinės 
įstaigos nepaskelbė jokių sta 
tistikų). Liepos 23 d. išvežta 
dar 2 000 jaunuolių. Viso iš 
Lietuvos išgabenta liepos mė 
nesį apie 4.500 jaunuolių.

~r
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Lietuvos Gyventoju Masinio Žudymo
GI - pagerėsiančios, kai gyvento

ji H jai būsią aprūpinti būtais, ta
da mes atversime plačiai iš
skėstas rankas visiems grįž
tantiems: Dabar mes esame 
priversti svarstyti kiekvieną 
atvejį atskirai.' ar grįžtantysis 
turi ten.giminių, kokį darbą 
moka, ar norės pastoviai kib
tis ir 11 Net tiems, kurie sa
kėsi nenori, parvažiuoti ^ant 
gatavo, o patys nori pasidėti 

Ekspertais buvo"'pakviesti Prie socialistinės tėvynės kori 
• - - •• - ■ • • • mo, drangas prezidentas atsa

- • ■■■' - - -• j ke. kad tai gražu teoretiškai,
tačiau gyvenimo praktika ro
danti ką kita. ■ ,
Atsimenant kokią propagan

dą komunistai varo «Už grįži 
mą i tėvynę» šitie jo žodžiai 
pritrenkė ne tik «rojaus» pa- 
sįlgusius. draugus. b.et. nuste
bino ir kitus besiklausančius. 
Kai kam galėtų kilti klausi
mas, nejau seno knmumsio ' a 
leckio, pasiuntusio tiek lietu
vių į mirti ir i pražūti, sąži
nė sujudo ir jam pagali > tų 
iš u/sienio grįžtančiu lietuvių 
kuriuos komunistinė propagan 
da ’traukė į vargu, ir jis pa
norėto pasakyti jiems tiesą. 
Tačiati tikrovė yra kitokia. A- 
na propaganda yra skirta žve 
joti tremtiniams ir kitiems ko 
munistu priešams juk prisivi 
liojiis juos namo tainlėngvai 
galima nutildyti Vienok grižo 
tik komunistai ir jų simnati- 
kai. Sugrįžę ir susipažinę su 
komunizmu praktikoje jie nu
sivylė atsivertė prašosi išlei 
džiami atgal i kraštus iš ku
riu sugrįžo o šito prašymo ne 
išklausius darosi komunizmo 
priešais Rašo giminėms, pa
žįstamiems. ir draugams grali 
džius ir pagiežos pilnus laiš
kus Prašo intervencijos kra' 
to valdžioje; kad ji rūpintųsi 
juos arba bent krašto gimu
sius jų vaikus išvaduoti. O 
juk tai baisi ant;komunistinė 
propaganda, kuria yra pri
versti tikėti net aršiausi už
sienio komunistai, juk rašo 
taip nesenai į rojų išvykę drau 
gai.

Suprato komunistinės vals 
lybės galvos, kad jp’gu šie 
žmonės- nebūtu buvę na įvilio
ti namo, nebūtu turėję progos 
pažinti komunizmo realybėje, 
tai vh=a amžių būtu palike ko 
munista- ar m simpatikais ;r 
būtu nylę vandeni ant komu 
nistinés pronanaudos užsienv 
ie malūno 
sako: 
negu briedis girioj» 
tams' nėriau moąistas užsie 
nyje, negu komiin’zmn m-io. 
šas sa- am ' "o ^ndėl ir'^a 
sigailėjo ne žmones i vargą

' Elta) Lietuvos gyventojų 
masinio žudymo byla „Ulmo ------  „ . <
teisme eina jau į -ketvirtąjį tą iškeltas žydų žudymas Si- 
mėnesį. Dabar jau baigti liu- lutės 
dininkų ir ekspertu apklausi
nėjimai ir eina prokurorų ir 
gynėjų kalbos Teismo pašita 
riniai numatomai užtruks il- 
gęsnį laiką, ries byla ir savo 
apimtim ir kaltinimų svarbu
mai yra didžiulė ir paini, tad 
sprendimo taip greit nelau
kiama.

riais kaltinamaisiais dalyva
vęs egzekucijose Pirmą kar

apylinkėje. Ašaromis 
akyse liudininkai atpasakojo, 
kaip buvo šaudomos moterys. 
Jis ir kai kurie kaltinamieji 
dalyvavę taip pat ir Gargžduo 
se. Jurbarke. Virbalyje.

Kai... kurie B?, t k u skerdynių 
dalyviai išėjo iš p-oto

Iš liudininkų apklausinėjimo 
dar pažymėtinas vieno liudi
ninko parodymas, kai kai ku 
rie Batakių gyventojų žudymo . 
dalyviai vėliau išėjo iš proto. 
Čia., kaip ir kitur, žudymai 
. UVO VOkieČili g';t! o jŠ UH- 
] sto organizuoti. •

. iudiųinkų parodyr uose pa 
I ar’otiriai buvo' prisiminta ir 
žudymai Gargžduose. Kai ku-. 
rie kaltinamieji teisinosi, kad 
šimtai Gargždų gyventojų bu 
ve sušaudyti už tai, kad prie 
šinosi vokiečių kariuomenei. 
Vienas iš paskutinių liudinin
kų, Gargždų kautynėse daly-, 
vavusio vokiečių batai j-no 
adjutantas pątvirtlno jau kitų 
liudminkų parodymus, kad jo 
kio civiliniu’ gyventoju pasi
priešinimo nebuvo 'lik sovie 
tiniu pasieniečių dalinys prie 
šinosi. Apie civilinių gyvento 
jų ypač žydų ginkluotą pasi 
priešinimą savo laiku gestapi 
ninkdf paleido gandus, norė
dami tuo savo masinius žudy 
mjis bent kiek pateisinti I a 
našiai buvo ir Kretingoje

kai kurie žydų veikėjai ir vie 
nas vokiečių istorikas: Jie vi 
si patvirtino kad masiniai žu 
dymai Lietuvos pasienyje vy
ko vokiečių gestapo įsakymu 
ir jų buvo organizuoti Viso 
per pirmosius 4. mėnesius nuo 
vokiečių įžygiavimo gestap-s 
sunaikino Lietuvoje Si'OiH)-- 
žmonių Bet tai buvo tik tais 
mėnesiais vė iau las skaičius 
žymiai padidėjo Apie Lietu
vos gyventojų naikinimo skai 
čius kruopščiai buvo praneši 
nėjama centro įstaigoms Ber 
lyne. '-Dals tų duomenų yra 
iškilę ir p:įjungti prie šios 
bylūs..

Kodėl Justas Pė'eckis
draugams S. Paulyje
l<ez kdd Lietuvoje ju 

kas nelaukia

savo
paša
me-
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Viktoras Šimaitis ’

i askykis, Nemunėli!
Taškykis, Nemunėli! 
Smagus j jūrą plauk ! 
/rimų vyturėli, 
Sugrįžtant mūsų lauk!

rraeis šalta žiemužė 
Ir vėl laukai žydės 
'■‘us gervės i Tėvynę 
Per kalnus palydės! ;

Dainuodami dundėsim, 
Širdelė laimę kels!
K r i s d ž i a u gs m o a $• a r ei ė
Kaip žiedas nuo. obels'

Gestrpnnkų kaltė visur 
pš'n J įrocy'a

Iš šimtų apklausinėtų liudi
ninkų ir paskutinieji patvirti 
no faktą, kad masinius žudy
mus Lietuvos p as i e
nyje organizavo ir vykdė ges 
tapminkai Net pačių kaltina' 
mųjų gestapininkų koleges 
nesivaržė patvirtinti kaltina
mųjų dalyvavimą žudynėse.

Gilų įspūdį į visus teismo 
posėdžio dalyvius padarė lie 
tuvės Onos Rudaitienės (67 m ) 
parodymai. Liudininkė pati s a 
vo akimis matė, ka p buvo 
masiniai žudomi Lietuves gy
ventojai Virbaliaus apylinkė 
je. Vienu protarpiu ji vėliau 
galėjusi prieiti prie pačios 
duobės. į kurią nužudytųjų 
lavonai buvo suversti ir jų 
tarpe ji atpažinusi net vieną 
pažįstamą Rudaitienę tie bai 
sūs vaizdai tiek paveikė, kad 
ji apalpo ir netoliese esančio 
kerdžiaus buvo nugabenta 
atokiau nuo žudymų vietos. 
Žudikai jos parodymu buvę 
tokiomis u u ormomis, kaip 
būna gestapininkai. Egzekuci 
jos vykusios nuo 5 iki 9 va
landos ryto. Tarp nužudytųjų 
buvę keletas lietuvių, kurie 
buvo kaltinami išbadėjusiems 

•suimtiems žydams davę duo 
nos. Ir juos už tai sušaudė.

_ Prazilijos sostinėje Rio de 
Janeiro vyko tarptautinis par 
lamentarų kongresas: Kaip 
Sovietų Sąjungos vienas iš 
delegatu į kongresą atyyko 
Justas Paleckis užgrobikų pas 
tatytąs tarybinės Lietuvos pre 
zidcnUs o kongreso pramo- 
ninku federacijos pakviesti 
delegatai atvyko aplankyti di 
džiausiu Brazilijoje pramonės 
centro S. aulo. Šia proga S. 
i aulo lietuviai komunistai pri 
side ėdami \ieno «draugo» 
gimtadieniu rengė taryb niam 
prezidentui pagerbimą ager 
bime didžiam visu nustebimui 
Paleckis ėmė atkalbinėti kad 
draugai negrįžtu į letuvą.Jo 
nuomone kad Brazilijos lietu 
viai yra neblogai įsikūrę, pa
ti Brazilija yra didelės atei
ties kraštas, tad iš čia judin
tis nėra ko «Jūs patys žinote 
kokius vargus turėjote pakel 
ti, kalbėjo svečias: atvykę į 
šį kraštą, o ir ietuvoje nete 
ka pieno upės kisieliaus kran 
tuose» Nusivylusiems klausy
tojams draugas prezidentas

pfuvi«kn n.ąt"Tlė 
Geriau ^vUhlis rankni 

Knm m s

COMÍTE

Tašk? kis Nemunėli!
Smagus ■ į jū rą pla u k k ■ 
/rimu vyturėli, 
Sugrįžtant mūsų lauk!

Ča-imiro Ambrozevicius
PARA DEPUTADO ESTADUAL, RUA CÂMÉ, 1052

KIEK KOMUNISTU YRA S. 
PAULYJE?

S. Paulio komunistų rengta 
me Paleckio pagerbime daly 
vavo maždaug 250 žmonių. At

Įtraukę, bet savo propagandą 
sugadinę Pasimokę iš praei
ties. ateityje bus gudresni- > skaičius opoziciją ir atsime 
Svarstys kiekvieno bylą atski 
rai. Ir jei pasitaikys toks žmo 
gus. kurs komunistams pavo
jingas užsienyje jam bus leis 
ta grįžti Draugams bus pata 
riama palaukti iki po metų, 
kai tėvynė «taps rojumi» vi
siems bus plačiai atvertos 
rankos

Piimą karią apie šaudymus 
Si!utė> apylinkėje

T/*’dininkai apklaus!nėjant 
iškilo net tokie kai kurių kai 
tinamųjų nusikaltimai; kurie 
kaltinajame akte nė nebuvo 
minėti. Vienas Iii dininkas, 
buv. kriminalinės policijos ko 
misaras Tilžėje. Wilhelm Ge
hrke. 51 m . po karo buvo 
•persikėlęs j Švediją, bet iški 
lūs : i etų vos gyventojų žudy
mu hvląį. švedų buvo perduo 
•tas vokiečių įstaigoms ir lau
kia Tavo atskiros ojlos-.,-Gehr 
ke m■ suvaržydamas prisipaži
L0, kad jis pats su kai ku

nant, kad nemažą nuošimtį da 
lyvių sudarė šeimų nariai ir 
pažįstami bei giminės ar šiaip 
iš smalsumo atvykę piliečiai, 
pačių komunistų nebus dau 
g au, kaip šimtas, gal ir tas 
pats nepilnas Kadangi tai bu 
vo nepaprasta proga ir reikė 
jo pademonstruoti savo jėgas 
prieš Maskvos atstovą, tai rei 
kia manyti kad buvo susirin 
kę maždaug visi bent S. nu
lyje ir artimesnėse apylinkė-, 
se gyveną kdmunistai Atsime 
nant kad S. Paulo lietuvių ko. 
Jonija savo narius skaito de
šimtimis tūkstančių,, komunis 
tai sudaro labai ma>ą nuo
šimtį.

PALECKIO ATITAISYMAS.

S. Paulyje Paleckis pareiš
kė, kad užsienio lietuviu span 
da rašanti, kad jis po Lietu
va važinėjęs su šarvuota tan 
kete, tuo tarpu jį, pagal jo 
padėtį, telydi du sargai. Tai 
kažin kuris laikraštis «Dirva» 
ar «Draugas» rašę, kad Lietu 
voje žmonės rengiasi maišais, 
tikrovėje kiekvienas turi ...po 
eilutę ir po pora batų ar net 
daugiau. Seniau, Paleckio pa 
sakymu, keturi žmonės tetu
rėję vieną eilutę ir vieną po 
rą batų.

TIK LAUKINIS LAIKRAŠČiU
NESKAITO.
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São Paulo.

Musu Tauta Yra Garbinga, Di
dinga Katalikis’a

(Ateitininkų atstovės Julijos Šimonytės kalba J uni.ro * 
Šventės agapėje

Šiandien švenčiame dar vie 
ną jaunimo šventę Mes, ku 
cie jau čia gimę, Lietuvą pa
žįstame tik iš tokių švenčių, 
iš minėjimų suvažiavimų, sto 
vykių ir 1.1. Šventėse mes 

irime progos pamatyti ir pa 
/s pašokti tautinius šokius, 
įdainuoti žavių lietuviškų 
lainų-apie Nevėžį sraunų ir 
;ilų, apie Nemuną tykų ir di- 
aį, apie Lietuvus girias žalias, 
laukus javais išplaukusius, 
apie marias mėlynas ir eže 
rus tylų vakarą sodyboj Mes 
supilam kapus partizanam ir 
procesijoje einam, jų lankyti, 
su žiburiais rankose, minėda

*;• «2» «2» •£» «£♦ ♦j» •£» «£• ♦*« «£» «3» «j» «2» «2» «3» «3» *}»«2* «3» «J» «2» *5» *2* «8» *2» *2* •£♦ «2» *2» *2* *2* *8» *2* *8* *2* «J» ♦** *** *»’
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Moksleiviai ateitininkai jaunimo šventėj pašokę «jonke
lį», šypsosi kad prieš keturis metus jų pradėta jaunimo šven 
tės idėja rado gyvą pritarimą S. aulo lietuviško jaunimo 
tarpe. Apačioje iš kairės J Bielskis, )oana Satkūnailė «vai
dinusi - Miliutę, E Zalandauskas, paruošęs jaunesniųjų šo
kius «Kalvelį» ir - Kubilą», N. Vinkšnaitytė, vaidinime pasižy
mėjusi savo aiškia tarsenų L. Dovydaitis MA. kuopos sekre 
torius, Julija Jurgelevičiūtė «J A.» atsiuntusi šventės aprašy
mą ir Leonas Meškauskas, vaidinęs Stasį, per visas atosto
gas kas vakarą repeticijoms atvykęs net iš Lapos Viršuj iš 
dešinės į kairę R Girskus, M. ‘Černiauskaitė. Pranas Šukys 
vaidinęs muzikantą Domą. G. Gudavičiūtė - I. A.ergaitę, Ro
mas Dovydaitis - M.A. pirmininkas. Irena Birutė Jurgelevičiū 
tė ir Vincukas Bilevičius vaidinę pagrindines Genės ir Tado 
roles «Joninių Ugnyse», S. Boguslauskaitė vaidinusi Marytę 
(Silvijos tautinis kostimas ką tik prieš šventę gautas iš Lie
tuvos), St. Raulušaitis ir L. Juodelytė.

«4»

Vila Anastazijos mergaitės ateitininkės jaunimo šventė
je gražiai .as rodę su mokt. St. Kubiliūno paruoštomis daino 
mis ir J Šimonytės išmokyta «Kepurine». Visos mergaitės 
specialiai šventei įsigijo tautinius rūbus. Antroji iš kairės Gra 
žiną KubiHūnaitė, vidurinė Genovaitė Svinkūnaitė. Abidvi jau 
nimo šventėje pasakė gražias sveikinimo kalbas, kurias spaus 
dinsime «J.A » vėliau.

JAUNIMO
Rugpiūčio trečiosios dienos 

rytas buvo tikrai pavasariš
kas. Saulutė švito šypsodamo 
si lyg žinodama, kad Šiandien 
Vila Zelinoj São L aulo lietu
viškas jaunimas švenčia savo 
šventę. Dar gerai prieš devin 
tą valandą jau rinkosi jauni 
mas iš visų S. Paulo pusių. 
Gražia nuotaika ir tautiniais 
rūbais pasipuošę, nešdami 
Ateitininkų Brazilijos ir Lietu 
vos vėliavas žygiavom Bažny 
čion. Gražia malda ir sutarti 
nėmis giesmėmis garbinom 
Dievulį ir Jį Šventoje Ošti jo- 

mi jų kovą šventą, ju auką 
kruviną už didingą Lietuvą.

Daug ar mažai pažįstame 
I ietuvą ? - Mes esame jos vai 
kai žmonijos susibūrimas į 
tautas yra Dievo planas To 
dėl tautos giminės, še mos 
mums niekas jokiu būdu 
pakeisti negali

O mūsų tauta yra garbinga, 
didinga, katalikiška. Mūsų kai 
ba yra graži, sena turtinga. 
1 odėl, jaunime, stenkimės iš
mokti gražiai lietuviškai kai 
bėti. stenkimės kuo giliau pa 
žinti mūsų tautą, kurios krau 
jas mūsų gyslose teka.

ŠVENTĖ
je pasislėpusį priėmėm j širdis, 
išklausėm nuoširdaus Tėvo J. 
Bružiko S J. pamokslo Kai 
klegėdami pasiekėm salę, jau 
laukė mamyčių paruošti ir 
papuošti stalai agapei. Daina 
ir juokas lydėjo gerą apetitą. 
Toliau sekė atskirų vilų ats
tovų žodis ir meninis pasiro 
dymas. Jaunimas kalbėjo jau 
nimui atvirai ir nuoširdžiai. 
Iš širdies išplaukę žodžiai 
draugu tarpe kėlė entuziazmą, 
o vyresniesiems svečiams net 
ašarą išspaudė Su džiaugs
mo ašaromis akyse jie stebė

' inksmi ir jauni veidai iš Tautu Parko. Šventėje pašoko 
«Rugučius» ir puikiai pasirodė mokt. ..t. Jurevičiaus paruoš
to mergaičių trio dainomis. Apačioje viduj pažįstamas mer
gaičių trio (N Verbickaitė, D Jurevičiūtė ir I. Skorupskaitė) 
Viršuje trečiasis iš kairės energingas jaunimo pirmininkas A. 
Navickas, viduryje Giedrė Valeikaitė, mokiusi parkiečius «ru 
gučius». ' irmoji iš dešinės dainų ir šokių akompaniatorė Vik 
torija Pūkenytė

josi, kiek daug šiltų žodžių, 
čia gimęs jaunimas, randa vi 
sų benJratėviškei Lietuvai. 
Meninę programą klausantieji 
sutiko su nuoširdžiomis katu
tėmis.

Programai pasibaigus, buvo 
padaryta nuotrauka ir zelinie 
c ai vedėsi svečius pietų.

Trečią valandą salė jau 
buvo pilna publikos Tokiu 
gausiu svečių atsilankymu, 
džiaugėsi ne tik dėdės Juozo, 
bet ir visų kitų jaunų šventės 
rengėjų širdys Po jaunimo 
sveikinimų buvo suvaidinta 
mokytojos H Mošinskienės 
parašyta trijų veiksmų piešė 
«JoniniųUgnys». Vaidino moks 
leiviai ateitininkai Antram 

piesės veiksme su dainomis 
ir tautiniais šokiais gražiai 
pasirodė visų vilų jaunimas. 
Iš gausių plojimų sprendėm, 
kad vaidinimas viešiems žiūro 
vams patiko. Po vaidinimo se 
kė pasilinksminimas.

Gražiai pradėję, gražiai ir 
linksmai savo šventę baigėm 
Ji užliejo gaivia lietuviška 
banga ne tik jaunimą, bet ir 
visą mūsų koloniją. Malonios, 
kartu praleistos valandos dar 
ilgai gaivins mūsų jaunas šir
dis, gryžusias prie kasdieni
nių savo pareigų į mokyklon 
suolą.

Julija Jurgelevičiūtė
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Viktoras Šimaitis
Į TĖVYNE

Marių marios, girių girios 
Ir aukšti kalnai lediniai, 
Mes per šimto mylių kalnus - 
Į Tėvynę, į Tėvynę!

Greitai lekia oro paukščiai 
Ir tikrieji ir plieniniai,
Mes greičiau už plieno paukštį 
Į Tėvynę, į Tėvynę!

Spindi saulėj miestų bokštai 
Deimantinai ir auksiniai, 
Mes, ir deimantus palikę, - 
Į Tėvynę, į Tėvynę!

RIO de JANEIRO A EITIN'N- 
KŲ SVE'KNiMAS JAUNIMO 

ŠVENTEI
Malonūs svečiai, idėjos broliai

Šis didelis ir gražus jauni
mo būrys, žygiuojantis po 
Kristaus vėliava ši didinga 
šventė verčia ieškoti širdyje 
ir prote atitinkamo žodžio 
sveikinimui.

Sesės ir broliai gausėkite 
savo skaičiumi,’ Apimk te visą 
lietuviškos kilknės jaunimą I 
Ir ypač uždekite jį «Visa at
naujinti Kristuje» idealo lie
psna !

Krikščioniška meile mylėki 
mūsų Braziliją ’ Padarykime 
viską kad ji niekad neišsijun 
gtų iš tautų tarpo, kovojan
čių už krikščionybės idealus, 
už Dievą, visada pasiliktų iš 
tikima Katalikų Bažnyčiai !

Bet mūsų širdys yra pakan 
karnai talpios: jose daug vie 
tos randa meilė ir mūsų bran 
giai Tėvų šaliai - Lietuvai! 
Mūsų tėvelių liūdesys, kad 
Lietuva nėra laisva, tebūna ir 
mūsų liūdesys, ju pastangos 
ir darbai, kad Lietuva vėl bū 
tų laisva, tebūna ir mūsų pas 
tangos ir darbai.

Kaip Rio d e Janeiro ateiti 
ninku organizacijos pirminin
kas, savo ir visų mano drau
gų vardu šaukiu:

Tegyvuoja S. Paulo ateitinii 
kai! Valio São Paulo jauni 
mas ir jo pasišventę vadai! 
Pirmyn užgražią Brazilijos ir 
Lietuvos ateitį po Kristaus 
vėliava I '

Edmundas Dubauskas 
Rio de Janeiro Moksleiviu 
Ateitininku Pirmininkas
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«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA

GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radi© Difusora São Pauio 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,
III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

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

Galima gauti naujų lietuvišku plokštelių!

v r

Dabar parduodame: Siuvamas «Singer» mašinas, 
paskutinib mo telio televizijos ai aratus «Invictus», 
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus. 
Gázo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam 
išsimokėjimui, ge’ežies reikmenų, dažus - elektri
nius įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t. 
PRAÇA SAO JOSE DOS CAM i C S, 1- V. ZELINA

SÂO PAULO - Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina. n.°93

Pastaba: Taisome radijo aparatus, 
Darbas garantuotas.

nu iiiHMimi iliuihili urtih «tiriii n« «1» jihu n» umu ímii-mtdii
€ z
í ESCRITORiO CONTÁBIL «V. ZELINA»
i IRMÃOS BAUŽYS

R®gl«trado no C R

I Pęa. S. José Campos, 8 S/ 
į Telefone (g --------------------------------------—
| Aberturas de firmas

Encerramentos de. firmas
| Transferencias de firmas 
I Contrat. na Junta Comercial 
c Diskai, na Junta Comercial
5 Escritas Fiscais 
= r.scritas Comerciais
I HORÁRIO das 1

. «ob on® do’

2 - V. Zeiina - S. Paulo 
,3-6005________________

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

Il.ll I|I II i||ii|i l||i.||HHH||Ii|p||(| ihUlHll) ilviir HI Will ll'llll IIH|II WillIW'lí'IPmin I||l 'll 'll'l|JI -
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MUSŲ LIETUVA pusių
_ .u - _   i — i.., i. ------ .i.. i ,-u..i- i ----- - -  ............... - - • • ' " ■ ' j- -~r .....

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

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

- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapok lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemeri, 
te Alvaręs. .137.

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

- Bendradarbiauk jojt- 
prarešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interfero.

_ PRANAS & CIA. LTDA, 
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Statybos medžiagas -nndėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA.

nūn i o ii rvkJ 0, — VILK

ís:
Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsi:ii.inki-e ir visados naudokite.'

Rua Dino Bueno. 795 a 835
- “1 nes: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 —

Didel s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pa-ii.ivimas, LAURO SANDRON vvriškų rūbų

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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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL. 371 — SÃO PAULO

JAU SUDARYTOS RINKIMI
NĖS APYLINKĖS

Parque das Nações: pirm. Ka 
zys Skorubskas, R. Alemanha 
388, Jonas Budrys, rua Orato
rio, Algirdas Šukys rua Suiça 
596, Antanas Navickas, rua 
França 407, Aleksas Grabaus 
kas Vila S, Pedro rua Speers 
51. 24 rugpiūčio balsų surin
kimo punktas bus p.p. Bura- 
gų namuose, rua França.

Agūa Raza: Ig Vijūnas. Kl. 
Bagdonas, J. ėurba, Pr. Leita, 
Ig. Juknevičius ir A. Serbentą.

Balsų surinkimo punktas — 
Rua Siqueira Bueno 222'’.

Bom Ret re: P. Skrebys. Vai 
telionis, J Zapereckas. V. Mi 
kalkėnas ir P. Blaževičius. 
Balsus galima įteikti p. Skre
biui, rua Silva Pinto 390, 2’ 
aukštas. Balsų surinkimo pun 
ktas 24 rugpiūčio pas Joną 
Stasiulevičių. Rua GeneralFlo 
res. 135 (fundos). v

Lapa: Petras Žarkauskas, 
Stasys Saldys. Kostas Meš
kauskas, Antanas Šimbelis. J. 
Karpavičius. Balsu surinkimo 
punktas, rt-ia Cincinato Pompo 
net 204 - 2’ aukštas pas p. 
Meškauską

V. Art •?'t ei o: Stasys Kubi 
liūnas, Felik as Kazlauskas. 
Julius Ingaunis Jadzė Lasso, 
Algimantas Krupelis Balsų su 
rinkimo punktas lietri’viu mo
kykloje rua Camacan pas p. 
Kubiliūną

Dr. AYHTON LORENA 
Dr. VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka te -nuo pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedima*, mventarijų sudarvmas, deskitis, doku

mentų atitaisvma*. nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé. 270 4 ° and sala 404 - Tel. 35 00t 2

Mokos lietuvių namuose, kur yra geriausios patal
pos su kiemu ir šokiams sale, norima įsteigti lietuviška 
UŽEIGA - RE3REIO, kad lietuviai, liuosvalandžiais ga
lėtų gražiai laiką praleis’!. 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.

TAUTI E Č I A S !

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,S2 m.OO.

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

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a o rangą, 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 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. Pė. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. BoguslaųsKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Casa Verde: Balsų surinki
mu rūpinasi Petras Klemka. 
Av. Baruel 69.

Itaqueroje ir Guaianases: Dr. 
EI. Draugelis.

V. Barcelonoje: p. Tdika, R- 
Benjamin Constant 103.

Komisijos surinks savo apy 
linkės balsus iki rugpiūčio 24 
d 6 vai p p. ir tada juos pris 
tatus centrinei bals’ų skaitymo 
komisijai.

KAIP BALSUOTI I BRAZILI
JOS LIETUVIŲ BENDRUOME

NĖS TARYBĄ

Jau yra atspauzdiriti ir da
linami balsavimo lapeliai ir v / 
kai. Lapelius ir vokus balsuo 
tojai gali įsigyti pas visus rin 
kiminių komisijų narius ir pas 
kutinę rinkimų dieną t y. rug
pjūčio 2 i balsų surinkimo 
punktuose.

Užpildytą lape]i voką; 
taip pat galima grąžinti komi 
sijos nariams, įteikti balsų su 
rinkimo punkte, paštu pasiųs 
ti Organizaciniam Komitetui 
ant voko nurodytu antrašu ar 
ba perduoti komiteto nariams.

Vila Zelinoje, Moinho Ve
lho ir Mookoje rinkiminės 
komisijos dar bus sudarytos. 
Kitos vietovės kur organiza- 
ci is komitetas nerado gali 
mvbės sudaryti rinkimini;} ko 
misijų tepasistengia pasiekti 
arčiausią rinkiminę komisiją.

VISI DOMISI
Jau sunku rasti Brazilijoje 

lietuvis, kuris nežinotų, kad 
mūsų kolonija S. Pantyje turi 
savo kjandidatą į estadualinius 
deputatus. \ ieni skaitė 'lai
kraščiuose. kiti girdėjo per 
radiją, tretiems papasakoja 
draugai, o daug šeimų, kurių 
adresus gavome, aplankė pat 
sai kandidatas Visur pastebi 
ma pakilusi nuotaika. Visur 
mūsų kandidatas Kazimieras 
Ambrozevičius sutinkamas su 
džiaugsmu ir nuoširdumu. Jau 
keliose vietose teko matyti 
languose išstatytus, mokslei
vių pieštus, kandidato pavei
kslus. Visi garsina jo vardą, 
visi pasižada surasti nors po 
kelis balsus.

Bet deputato išrinkimui rei 
kia daug tūkstančių balsu, 
todėl Comitê prõ Candidatura 
de Casimiro Ambrozevičius, 
dėkodamas už kandidatui ro
domą dėmesį ir nuoširdumą, 
kviečia visus dar labiau plės 
ti propagandą, kad tie tūks
tančiai balsų Spalio 3 čią die 
na kristų už mūsų kandidatą.

Sp. K-tas

AGUA RAZA
Praėjusi sekmadienį p Ser 

bentos dirbtuvės patalpose 
įvyko pasitarimas bendruome 
nės reikalais. Organizacinio 
komiteto narys p. Žibąs vado 
vavęs tam susirinkimui, džiau
giasi kad šios apylinkės lietu 
viái tautiniais mūsų reikalais 
gyvai domisi.

Susirinkime buvo taip pat 
apsilankęs kandidatas į depu 
tatus p K Ambrozevičius Su 
sirinkusieji jį šiltai priėmė ir 
pažadėjo savo talką.

— ^ugiêjo Mėnesio Šeš- 
tad;enlni^ ir Sekmadieniais bus 
Kermoš u Vila Zelinoje. Ker
mošiaus pelnas skirtas klebo 
mjos statybos skoloms likvi 
duoti. Visi tautiečiai prašomi 
kermošių paremti fantais ir 
palaikyti atsilankymu.

— ATEITININKAMS šį sek
madienį 4 vai. p. p šv Juozą 
po mokykloje įvyks mėnesinis 

DĖMESIO, TAUTIEČIAI!..

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

VAKARĄ-B ALIŲ
Bus suvaidintą, 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-BALIŪ!
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

ANTANO P^VILONI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof Gustavo P. de Andrade, U6, 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.

• E JT© K1T© © 19 © C© N TA BĮ Ė 
PNÀTC1MEPNT©

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

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

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

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

kuopos susirinkimas. Susirin
kimą praves vyresniųjų mer
gaičių būrelis vado vau jams 
mokytojos H. Mošinskienės.

— Moterų ir Maldos Apšta- 
lavimo Susirinkimas šį sekma 
dienį 4 vai. p. p. Šv. Juozapo 
mokykloje.

TĖVŲ DĖMESIUI

Jau antra savaitė, kai po 
atostogų prašinėjo pamokos 
lietuviškose mokyklose, bet 
atrodo, kad dalis tėvų to dar 
nežino, nes jų vaikai dar ne
grįžo į pamokas Mokyklos 
vadovybė prašo paraginti ma 
žuosius.

BOM RETIRAS

Pereitą šeštadienį šio mėn. 
9 d lietuvių kalbos pamokų 
klasėje įvyko Bom Retiro lie 
tuvių pasitarimas I ietuviu Ben 
druomenės reikalais. Buvo 
sudaryta (komisija rinkimams 
į Tarybą pravesti sąstatą skel 
biame atskirai). Komisijai tai 
kiną Organizacinio Komiteto 
Skirtas p S. Remenčius.

Kandidatų sąrašus galima 
gauti pas visus komisijos na
rius ir pas p. Remenčių - 
telef. 36-23-43.

L. Bendruomenei Reikalai
V. A nastazijoje

Organizacinio Komiteto pa 
vedimu, p M. Remenčienė 
keletą kartų lankėsi pas anas 
taziečius ragindama aktyviai 
prisidėti prie balsavimo į Liet. 
Bendruomenę Brazilijoje.

ŠĮ mėnesio lf d p. p. lietu 
vių mokyklos patalpose buvo 
sušauktas susirinkimas į kurį 
atsilankė gana skaitlingas bū 
relis anastaziečių. Susirinki 
mą atidarė ir pravedė p M. 
Remenčienė. sekretoriavo 

mok p. t. Kubiliūnas P. M. 
Remenčienė susirinkusiems 
paaiškino apie Lietuvių Ben
druomenės Brazilijoje tikslus 
ir los įkūrimą, pažymėdama 
tautiečių būtiną susidomėjimą 
šia Bendruomene, "esktii rin 
kūnams pravesti t je .pjlinkė

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

j e, ouvar 
komisijąfl

daug savanorių, ypač Iš ànãls 
taziečių priaugančios kartos 
jaunimo.

(Komisijos sąstatą žiūrėk 
bendruomenės pranešime). Tai 
Komisijai talkininkanti pasiža 
dėjo Juozas Kalauskas, Jonas 
Andriuškevičius. Zarakauskas, 
Marija Giedrytė iš Vii. Bonil 
ha, Mykolas Petraitis ir Sta
sys Jonaitis.

Rinkiminės Komisijos na
riai ir talkininkai tuoj apsirū 
pino kandidatų sąrašais (cedu 
lom) ir atsižymėjo savo rajo 
no gatves, kurias lankydami 
neapleis nei vieno Fetuvio.

Malonu konstatuoti kad 
anastaziečiai yra darnūs, rū
pestingi ir jautrūs tautiniams 
reikalams. Ypatingai dėkoju 
jaunimui, kuris parodė tokią 
gražią iniciatyvą. Tebūnie pa 
vyzdžiu kitiems!

Iki pasimatymo - iki šio 
mėn. 24 d. t. y. balsavimo die 
aos. Visi susitiksime tą dieną 
lietuvių mokyklos patalpose.

M. R.

PAIEŠKOMI:

Karolis, Bronius ir Jonas 
Čėsna. Atsiliepkite, jūsų įieš
ko sesuo Emilija Aleksėjūnie
nė iš Lietuvos, Vilionys.

— Kitą medžiagą ir klišes 
iš jaunimo šventės talpinsime 
sekančiuose «J.A «/numeriuo
se.

IŠ KONSULO ?OLIŠA1ČIO 
VE’KLOS.

P. Konsulas Polišaitis su Po 
nia pastaruoju laiku dalyva
vo: Šveicarų Belgų, ispanu, 
Prancūzų. Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Kanados Genera
linių Konsulu S kaulyje su
ruoštuose priėmimuose, dau
giausia tų valstybių Nepriklau 
somybės švenčių proga. Be 
to, šiomis dienomis pakviesti 
dalyvauti Amerikos Generali
nio Konsulo S. Pantyje Minis 
tro Richard P. Butrick su Po
nia ruošiamame š.m rugpiū
čio mėn 14 d. Miesto Teatre 
priėmime Ponams Dwight B. 
Herrick pagerbti.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Org. komiteto prašomi su ši 
uo «M.L».numeriu, kiekvienam 
Brazilijoje gyv. skaitytojui išsi 
unčiame keletą balsavimo vo
kų ir lapelių, ragindami gerai 
įsiskaityti antroje pusėje esan
čias teisykles, atžymėti kandi, 
datus ir nedelsiant grąžinti paš 
tu ar per rankas org komitetui. 
Jei kam reikėtų daugiau lape
lių, kreiptis į Organizacinį ko
mitetą ant voko nurodytu antra 
šu pranešant kiek reikia.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

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

Siuntinių pristatymas garan 
tu otas.

Gavėjas pamoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - eaixa postal 371, 
São Paulo.

SIUVĖJAS ‘
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av, Zelina, 59S)
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