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PAJAU ILY J E
Užsienio reikalų konferencija Costa Rica

Nutarė nutraukti santy

Jau kelinta diena. Costa. Ri 
ca sostinėje, São José mieste 
posėdžiauja Pietų ir Šiaurės 
Amerikų užsienio reikalų mi 
nisteriai.

Dienotvarkėje yra du svar 
bus klausimai.

Pirmas tai Venezuelos skun 
do, prieš Trujillo vyriausybę 
svarstymas.

Kaip žinome, Venezueloje 
nesenai buvo suruoštas aten 
tatas prieš prez dentą Šio pa 
sikėsinimo įkvėpėjais, kaip 
tvirtinaVenezuelos vyriausybė 
yra S. Domingos vyriausybė, 
ypač jos diktatorius. Tam ti
kra sudaryta komisija kaltini 
mą patvirtino. Susirinkę užsie 
nio reikalų ministerial nutarė 
imtis griežtų priemonių.

Tos priemonės yra sekan
čios Trujiilo, krašto sostinės 
vardas, vyriausybė privalo 
leisti laisvus rinkimus, tam ti 
krai komisijai prižiūrint iš 
rinkti krašto vyriausybei ir 
tuo būdu pabaigti su diktatū
ra.

Priešingu atveju, nutraukti 
diplomatinius ir prekybinius 
santykius. Prie šio nutarimo 
prieiti nebuvo sunku. Ministe 
rių sus rinkime kaltinamoji 
valstybė neturėjo nė vieno už 
tarėjo. Kai kurie atstovai siū 
lė švelnesnę priemonių imtis, 
bet jų til ymas nepraėjo.

Tačiau S. Domingos dikta 
tūrinė vyriausybė nemano pa 
siduoti. Tokias priemones ji 
laiko kišimusi j krašto vidaus 
reikalus Yra pavojaus, kad 
Trujillo gali susidėti su Krem 
liumi ir taip pasielgti, kaip 
Kuba padarė. Yra ženklų, kad 
prie to einama Pavyzdžiui ra 
dijo stotys pranešė, kad bus 
transliuojamos iš Maskvos pri 
siunčiamos žinios, neva kad 
klausytojai būtų visapusiškai 
informuoti

Antru dienotvarkės punktu 
yra Kubos reikalai.

Čia reikalas yra daug sun
kesnis. Apie griežtas priemo
nes, bent pradžioje, negalvo
jama. Su Kuba sunkiau nes 
už jos nugaros stovi Krem
lius. Be to pats kraštas yra di 
dėsnis ir jau spėjo prisivežti 
ginklų Kubos reikalas nėra 
vieni jcs ginčas su Amerj 
ka. Reikalas liečia visas Ame 
rikas, net viso pasaulio sau
gumą. Kuboje sau lizdą nori 
susisukti komunizmas. Nevien

kius su Sao Domingos

tik suorganizuoti Pietų ir Šiau 
rėš Amerikai propagaridos 
centrą, bet taip pat ir nori įs 
teigti karo bazes. Jau šian
dien Kuba yra tapusi antru- 
šaltojo karo frontu, kuri ati
darė komunistai Vakarų ne
naudai. Vieną gražią dienų, 
šaltas karas gali pavirsti la
bai Karštu.

Susidariusia padėtimi nesi
domėti. negalima. Ypač po pas 
kutinės Fidel Castro kalbos, 
kairioje aiškiai pasisakė, kad 
jis yra Rusijos ir Kinijos drau 
gus.

Jei dar apie Fidel Castro 
komunistiškumą abejojama, tai 
nėrajokios abejones, kad jo 
brolis Raul Castro yra komu
nistas, kuris yra karo minis- 
teriu. Taip pat komunistai y- 
ra finansų ir žemės ūkio mi
nisterial.

Užsienio reikalų ministerial 
labai atsargiai svarsto Kubos 
reikalus Jie revoliuciją pa
lieka nuošalyje, tai Kubos vi 
daus reikalas. Bet nedali bū
ti abejingas kai revol u'cijos 
pasekmėmis naudojasi komu
nizmas. Ministerial, savo kai 
bose kviečia atmesti komunis 
tų draugystę, jų siūlomą pa
ramą ir įsijungti į bendrą kon 
tinento politiką. Tačiau Fidel 
Castro nė negalvoja pakeisti 
poli&inę linūją Savo kalbomis 
dar daugiau užsikirtimo rodo.

Jei buvo pasmerkta Trujil 
lo diktatūra, ir gana žiauriai 
negali nereaguoti ir Fidel Cas 
tro diktatūra.

Amerikos Valstybių Organi 
nizacijos yra nusistatymas 
baigti su visokiomis diktatūro 
mis Amerikos kontinente ir 
neleisti, kad. iš kur nors ki
tur kokia pvetima įtaka dary 
tų įtakos kontinento politikai.

Diplomatinių santykių nu
traukimo ar ekonominių re
presijų Kuba nebijo, nes 
Maskva darys ir duos visa, 
kad tik Kuba būtų komunis 
tų įtakoje

Amerikos kontinento diplo 
matams sunkiai išsprendžia
mas, bet kartu ir neatidėlioti 
nas klausimas

Kitą savaitę jau bus dau
giau aiškumo.

— Vakarų Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Brenta- 
no rugpjūčio m 30 d atvyksta. 
Brazilijon. Aplankys Rio de Ja 
neiro, Braziliją ir São Paulo. 
Atgal išskris 7 d. rugsėjo.

NAUJA OPERA

OKUP. LIETUVA Pastatyta 
dar viena lietuvių tautinė 
opera “Duktė”. Tai trečioji 
kompozitoriaus Klovos opera. 
Libreto — Tilvyčio ir Gustai
čio. Dekoracijos — Šongai- 
laltės

— Napaleonas H1 įsakė su
rasti tokį sviestą kuris būtų 
atsparus tropiniuose karščiuo
se aprūpinti kariuomenę Ta
da ir buvo pagamintas mar
garinas.

Nors dabar augalinio mar 
garino riebalai labai plačiai 
įvesti mitybom bet margarinas 
vis tiek neatstoja svieto. .Jau 
beveik šimtas metų, kai labo
ratorijose dirbama, norint 
pagaminti dirbtinius baltymus, 
bet prie to vis dar neprisika- 
sama O jeigu tas pavyktų, 
tai lengvai galima būtų pa
keisti kiaušinius, mėsą ir pie
ną.

— Euchar. kongreso me
tu Miunchene buvo daugybė 
kultūrinių p va m ogų — paskai
tų, parodos ^auzėjų lankymai 
ir kt Saleziečiai, atvykdami 
Miunchenan, atgabeno ir sa
vo išleistų knygų Jas buvo 
išstatę vienoje parodoje. Tarp 
kitų buvo ir prel. M. Krupa
vičiaus kritikų aukštai įver
tinta knyga “Lietuviai Išeivi, 
joje”.

Visi išstatyti leidiniai yra 
skoningai parinkto formato, 
gražiais viršeliais gero popie
riaus. rimto turinio ir priei
nama kaina.

— Lietuvos reikalais besiin
teresuojantieji buvo susirinkę 
pasitarimui bei pasiinforma- 
vimui Euch. kongreso meta. 
Pasitarimą pradėjo ir jį pra
vedė Vliko Vyk. Tarybos.Užs. 
Reikal valdyt dr. P. Karvelis. 
Jisai apžvelgė dabartinę pa
saulinės politikos padėtį, pa
darė iš jos atitinkamas išva
das ir atsake į susirinkusiųjų 
užduotus jam klausimus Da
lyviai išs skirstė būdami labai 
patenkint tokiu susibūrimu.

- WASHINGTONAS. - Ni
cholas Harris važiuodamas 
automobiliu užkliudė kitą au
tomašiną, paskui nubrozdino 
du medžius, atsimušė i septy
nis namus, išvertė keturias 
tvoras, užkliudė namo sieną, 
išdaužė penkis langus, sutru 
pino keletą namų laiptų, nu
vertė vandens čiaupą ir išarė 
gyvatvorę. Automobilis sudau
žytas Policija, kuri sulaikė 
Harris, kaltina jį, kad šis pa
darė 14 vairavimo nusižengi
mų.

— NEW DELHI — Indijos 

vyriausybė geriausio moky
klos direktoriaus titulą šiemet 
suteikė Palai Šv. Tomo kole
gijos rektoriui kun. Kattaram, 
tuo pripažindama katalikų 
didelius nuopelnus krašte kul
tūrai.

— Japonų filmas “Kelio 
akmens” laimėjo pirmą pre 
miją Tarptautinės Katalikų 
Kino Įstaigos festivalyje, kuris 
įvyko San Sebastiano mieste 
Ispanijoj.

— Kvangju apaštališkame 
vikariate (Pietų Korėjoje) vie- 
nerių’metų laikotarpy katalikų 
skaičius padidėjo lo procentų, 
pasiekdamas beveik 60 tūks
tančių

— Drąsaus pabėgimo isto
rija. Vienas žymiausių politi
nių kalinių, pabėgęs iš vidur 
amžio tvirtovės Aiude Rumu
nijoje, pasiekė Vakarus Jis 
papasakojo, kaip jam su pen 
kiaus draugais pavyko pabėg 
ti iš kalėjimo 1957 metais ka 
Įėjimo viršininkas gavo tele
foninį pranešimą tariamai iš 
Bukarešto Saugumo Ministe., 
rijos paruošti šešių kalinių 
grupę apklausinėjimui Buka
rešte: sekančią dieną atvyk
sianti grupė saugumo karinin 
kų, kuri kalinius pasiimsianti 
su savimi Po telefoninio pra 
nešimo kalėjimo viršininkas, 
kad nebūtų jokios abejonės, 
pasitikrino Vidaus reikalų mi
nisterijoje ir gavo atsakymą, 
kad kalinių laukiama Buka
rešte, tekančią dieną atvyko 
kariškiai ir saugumiečiai su 
sunkvežimiu kareivių. Vienas 
kalėjimo tarnautojų dar kartą 
pasitikrino Bukarešte Pakar
totinai gavo atsakymą, kad 
viskas tvarkoj Šeši kaliniai 
buvo išleisti. Praėjus kelioms 
valandoms paaiškėjo, kad te 
lefono viela, maždaug už tri
jų mylių nuo kalėjimo, buvo 
perkirpta. Du vyriškiai, apsi
rengę darbininkų kombinzo- 
nais. perkirpę telefono vielas 
išlaikė 24 valandas telefoni 
nius pasikalbėjimus savo ži
nioj.

— Okupuotos Lietuvos AT 
priėmė Lietuvos konstitucijos 
83 jo straipsnio pakeitimą, ku 
riuo nustatoma kuri kalba tu 
ri būti vartojama teismuose. 
Nuo šiol Lietuvoje teismo ei
ga buvo vykdoma lietuvių kaĮ 
ba, arba tos vietovės gyven 
tojų daugumos kalba, užtikri
nant asmenims, nemokantiems 
kalbos, kuria vedama teismo 
eiga, pilnutinį susipažinimą su 
bylos medžiaga per vertėją.

Priimtas taip pat įstatymo 
pakeitimas, liečiąs vietinių ta 
rybų deputato atšaukimo tvar 
ką. Nustatoma, kad'rinkėjai

Brazilijoje
Kandidatai į prezidentus iš 

vystė labai stiprią rinkiminę 
propaganą. Spauda, radijo, te 
ieviaija tarnauja propagandai 
Kandidata, neturi laiko nė at 
sikvėpti Vieną dieną viena 
me estade, kitą - jau kitame; 
Visi trys skelbia, kad laimėji 
mas tikras. Tačiau sunku ti
kėti, kad tikėtų tuo, ką sako. 
Silpnesnieji, Adhemar ir Lett 
nujaučia, kad laimėjimasįoenu 
sišypsos, bet iš kovos fronto 
negarbinga trauktis

Propagandoje neretai pavar 
tojamos demagoginės priemo
nės. Nesenai pav. maršalas 
Lott pranešė mitingų' metu, 
kad Janio Quadros propagan 
da apmokama užsienio 
kapitalistų pinigais Tačiau 
šio tvirtinimo faktais lig 
šiol neįrodė Mieste pardavi
nėjamos brošiūros niekinan
čios kandidatus Tai ženklas 
politinio nesubrendimo. Beša
liškas stebėtojas įsitikinęs, 
kad Janio pergalė tikra.

Kai del viceprezidento, tai 
opozicijos balsamspasidalinus 
tarp Milton ir Ferrari, turėtu 
Goulart laimėti Bet dar daug 
laiko Koks nors įvykis gali tu 
rėti lemiančios įtakos ir gali 
išrinkti tą, kuris neturi dide
lio pritarimo liaudyje 

galės atšaukti deputatą, ne
laukdami jo Įgaliojimo termi
no pabaigos tuo atveju j»eigu 
jis nepateisintu rinkėjų pasi
tikėjimo. Kandidatų į teisėjus 
ir liaudies teisėjus amžiaus 
minimumas padidinamas nuo 
23 iki 25 metų. Tuo esą nori
ma užtikrinti, kad teisingumą 
vykdys asmenys, turį didesnį 
gyvenimo patyrimą. Teisėjai 
bus renkami penkiems me
tams. Teismų posėdžiuose da 
lyvaus «visuomeniniai kaltin
tojai».

— Š.m. liepos 20 d. Vil
niaus valstybiniame dailės mu 
ziejuje atidaryta dailės paro
da. Joje eksponuojami visuo
se žanruose dirbančių daili
ninkų — tapytojų, skulptorių, 
grafikų, monumentaliosios, tai 
komosios bei dekoratyvinės 
dailės atstovų darbai. Iš skulp 
torių paminėtini: J. Mikėnas, 
J. Kėdainis, N Grigalaitė, B. 
Vyšniauskas ir kt. Iš grafikų: 
V. Jurkūnas, V. Baškauskai
tė, D. Tarabildienė, V. Banys, 
E. Jurėnas, L. Lagauskas, L. 
Surgailis, ir A. Makūnaitė. Iš 
žanrinės tapybos: B. Jacevi
čiūtė, A. Savickas, V. Gečas, 
L. Katinas, J. Vaičius, A. Gri 
ciūnaitė ir kt. Kaip šokiai, 
dainos, taip lygiai ir dailės pa 
rodą pajungta sovietinei pro 
pagandai — atžymėti dvide
šimtmečiu! sovietinės okupa 
ei jos Lietuvoje

1
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LAIŠKAS IS
(tęsinys)

Rusuose nacionalinis pasi
didžiavimo jausmas yražymiai 
stipresnis nei lietuviuose ir 
juo vadovavdamiesirusai daž 
nai padiktuoja savo valią. 
Šiaip daugelis įsivaizduoja ru 
sus kažkokiais barbarais (mu 
žikais), kurie viską sutrypia 
ir viską sunaikina. Toks vaiz 
duotės padarinys irgi netei
singas. Tautos būna mažai 
kaltos vieno ar kito režimo 
gimimu. Jas tiktai režimas su 
geba pajungti savo naudai Iš 
čia išvada — nesutinkant su 
režimu, jį niekinant, nereikia 
niekinti tautos. Rusų tautoje, 
kaip ir kitose tautose yra ge 
rų žmonių, puikių talentų, y- 
ra nevykėlių ir niekšų Ta
čiau pagalvokime, ar mes lie 
tuviai esame laisvi nuo šios 
kvalifikacijos? Ne laisvi ir to 
dėl iš neigiamų faktų nedary 
kime išvadų apie visą tautą.

Tie rusų inteligentai (pabrė 
žiu dar kartą, kad jų Lietuvo 
je nedaug), kurie šiuo metu 
gyvena ir dirba Lietuvoje, lie 
tuvių yra nemažiau gerbiami 
kaip kitų tautų atstovai. Dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais mūsų krašto inteligentai 
daug geriau kalbėjo rusiškai 
nei kuria kita svetima kalba. 
Bendrauti su rusų inteligen
tais jiems padeda kalbos ži
nojimas ir ruso kaip žmogaus 
pažinimas.

Kas liečia rusus tarnauto
jus, tai iš jų visko galima 
laukti. Nė viename pasaulio 
krašte tarnautojai nepasižymi 
ypatingai aukšta kultūra, vi
siems užtenka biurokratizmo 
ir nenoro suprasti paprastą 
žmogų Vargu ar rusai tuomi 
yra pralenkę kitus. O kas lie
čia Sovietų Sąjungos valsty
binį gyvenimą — tai jau labai 
plati tema, kuri daugiau tin
ka politikams, o ne eiliniam 
pasakotojui.

Jokių organizacijų ir privi
legijuotų instancijų Lietuvoje 
rusai neturi Jau minėjau ru
sų dramos teatrą, yra moky
klų su rusų dėstomąja kalba, 
yra Vilniuje karininkų namai. 
Tai ir visos įstaigos, kurios 
vienu ar kitu mastu turi ko
kios nors įtakos Lietuvos in
teligentijai (dažniausiai tai tik 
kultūrinė įtaka). Kaip klosty
sis lietuvių inteligentų santy 
kiavimas su rusais, kokie ra 
šytiniai ar nerašytiniai «įsta
tymai» bus priimti vienas kito 
atžvilgiu parodys, gal būt, ne 
tolima ateitis.

Labai keistai yra susiklostę 
Pabaltijo tautų tarpusavio san 
tykiai. Rodosi jos gyvena vie 
ną gyvenimą, puoselėja vie
nodas mintis, jas visas jungia 
bendras likimas, bet deja 
draugystė nėra ideali Pavyz 
džiui latviai. Gal būt Jums tai 
keistai skambės, bet tai tiesa. 
Gal būt neteisingas vertini
mas iš latvių pusės susiklos
tė ekonominiu atžvilgiu. Lat
vija dar prieš karą buvo jau 
toli nužengęs kraštas. Jų že
mės ūkis ir pramonė, jų mies 
tų statyba buvo tvarkoma vi-

LIETUVOS
sai kita’s pagrindais Ir šian
dien jie yra kai kuriais atžvii 
giais daugiau pasiekę nei lie 
tuviai. Net Latvijos kolchozai 
yra žymiai turtingesni nei Lie 
tuvos. šitaįekonominė persva 
ra tur būt ir diktuoja jiems 
kartais ir besaikį pasididžia
vimą. Lietuvos jaunimas daž
nai kviečiasi j svečius lat
vius, bet šie visada laikosi la 
bai rezervuotai. Jie randa pro 
gos kandžiai pareikšti, kad bu 
vo laikai, kada mūsų jaunuo
lių tėvai bernavo pas latvių 
ūkininkus. Šis faktas ypatin
gai skaudžiai paliečia mūsų 
jaunuolius. Kuo pagrįsta ši lat 
vių laikysena; lietuviams vi
siškai neaišku, bet kur bebū
tų latviai: fabrike ar įstaigo
je, universitete ar laboratori- ' 
joje — visomisišgalėmis sten 
giasi parodyti, kad latviai esą 
«geresni». Skaudus faktas, 
kai tuo tarpu estai yra pui
kūs lietuvių draugai.

Gal būt visa tai galima pa
aiškinti irgi nacionalinio jaus 
mo stiprumu. Jei iš viso tokį 
elgesį galima pavadinti nacio 
natiniu jausmu. Jau pirmomis 
dienomis po karo Latvijoje 
nebuvo nė vienos iškabos ru 
sų kalba Lietuvoje buvo; nė 
vienas latvis, kuris net pui
kiausiai kalbėjo rusų kalba, 
nesinaudojo ja, gi lietuviai ir 
skaitė ir rašė ir net pasirašy 
davo rusiškai.

Klausimų iškyla be galės 
ir į juos visus sunku atsaky 
ti Kaip ten bebūtų, lietuviai 
inteligentai yra daug nuvei
kę savajam kraštui ir jo gar 
bei ir vieno ar kito klaidinga 
nuomonė negali nuvertinti jų 
darbo.

Šiandien mes suzJumis ga
lime tvirtai Konstatuoti faktą, 
kad Lietuvos inteligentija žen 
gia į priekį Gal būttiežings 
niai dar nėra labai platūs gal 
būt j!e nėra tvirti, bet jie ve 
da į tiesų kelią — ateitį mū
sų kraštui. O kas gali būti 
brangesnio už gimtojo krašto 
ateitį? Kur bebūtų lietuviai ir 
ką jie beveiktų — jų darbai 
ir mintys tampriai surišti su 
Lietuva ir tuomi gali didžiuo
tis kiekvienas mūsų tautietis.

Baigdamas savo laišką, ku
riame atskleidžiau keletą min 
čių apie Lietuvos inteligenti
ją, noriu padėkoti Tau skaity 
tojau už dėmesį. Nerūgok ma 
nęs, jei su kai kuriomis min 
timis Tu nenorėtumei sutikti 
ir prisimink, kad Lietuvoje po 
karo daug kas pasikeitė ir 
daug kas diktuoja kitokias 
mintis ir kitokius sprendimus. 
Gal būt juos reikėjo gražiau 
aprašyti, bet tai jau plunks
nos reikalas. Svarbu tik kad 
pati plunksna nebūtų purvina 
ir, kad svarbiausiu gėriu bū
tų laikoma tiesa O tiesos grū 
dus Tu pats sugebėsi atskirti 
mielas skaitytojau Ne visur 
ir oevisada galima viską pa
sakyti, bet visur ir visada ga 
Įima suprasti širdimi tai, ko 
nedasakė plunksna.

G. Vilkes

Leonardas Andriekus

KELIONĖ
Ar čia svarbu, kad žemė tolo, 
Nugrimzdo lobiai užkeikti. 
Jei, plaukiant žalioje gondoloj, 
Man vaidenaisi feaip arti.

Nebuvo klausimo, kur irtis, 
Kur širdžiai atilsio jieškot - - 
Už vandenų lingavo svirtys, 
Dagiliai švilpavo miškuos.

Ir traukėsi į šalį uolos, 
Tviskėjo bangos dar melsviau. 
Atsimenu, kaip aš gondoloj 
Linksmai tą naktį irklavau.

Paskiau nuilsęs, bet laimingas 
Nematomu vandens keliu - 
Nepažiūrėjau, ar užminga 
Vilnis, ar bunda prie uolų.

Tave su momentu išvydęs, 
Jau nieko kito nemačiau - - 
Man jūra mėlynai pražydo. 
Žvaigždynai degė daug skaisčiau.

DVI NAUJOS VALSTYBĖS 
AFRi KOJE

Š. m. rugpjūčio 2d. dar vie 
na Afrikos vąlsK’bė pasiskel
bė nepriklausom,!. Tai vaka
rų Afrikos Nigerio kraštas (ne 
sukeisti su Nigerijos respubli 
ka) Nigerio kraštas turi pus
trečio milijono gyventojų An 
ksčiau jis sudarė dalį Prancū 
zijos vakarų Afr kos koloni
jos. Tačiau ir ateityje jis liks 
Prancūzijos bendruomenės na 
riu.

Kelioms dienoms praėjus š. 
m. rugpjūčio 5 d pasiskelbė 
nepriklausoma ir sekanti va
karų Afrikos valstybė — Hau 
te Volta (Aukštutinė Volta). Ji 
irgi liks Prancūzijos bendruo 
menės nariu Ir šį kartą Chruš 
čiovas buvo vienas iš pirmų
jų su sveikinimais ir pasiūly 
mais. «glaudžiat bendradar-» 
brauti»...

ANGLAI RADO GERESNI KE 
L1Ą KOLONIALINEI PRO

BLEMAI IŠSPRĘSTI

Šiuo metu, kai JT ieško ke 
lų išspręsti Kongo problemai, 
anglams panašią problemą ra 
cionaliai pavyko išspręsti 
Jnassaiande. Jnassalandas 
gaus praplėstą autonomiją: af 
rikiečiai sudarys ministerių 
d .ugumą; taipgi jie sudarys 
daugumą krašto įstatimdavys 
tėję Šitai duos afrikiečiams 
progos sekančių kelių metų 
bėgyje pasiruošti savistoviam 
valdymuisi.

SOVIETINIAI LAIVAI SU PAS
I.APTINGAIS KROVINIAIS 

KUBOJE

Pastebėta, kad nuo š m.bir 
želio 18 d. sovietiniai laivai 
reguliariai kas savaitę atvyks 
ta Kubon su paslaptingais kro 
viniais Paskutiniom savaitėm

Lekiantis smėlis
Dvi savaitės prieš Velykas 

Rumunijos, Bu garijos ir Ju
goslavijos žinių agentūros pra 
nešė apie keistą, nežinomą 
tuose kraštuose-gamtos reiš
kinį. Didžiulės smėlio pūgos, 
ištisi dulkių debesys ėmė tem 
dyti saulę lyg sniegas užlie
jo Bukarešto miestą, laukus 
ir miškus, s linkdami į vak*a- 
karus Dunojaus upės slėniais.

Šie debesys atėjo iš rytų, 
iš Rusijos pusės, bet veltui 
laukti ir veltui teirautis paaiš 
kinimų iš sovietų pusės. Tik 
kiek vėliau «izvestija» viena 
me straipsnyje pranešė apie 
panašią gamtos katastrofą 
Krasnodaro rajone, šiaurinia 
me Kaukaze — taigi daug 
toliau į rytus. Ten smėlio pū 
gos — pusnys siekė metro ir 
pusantro metro aukštį ne tik 
sunaikino pasėlius, bet užpus 
tė visus vandenis; užtroško 
gyvuliai ir kolchozininkaivar 
gaiš negalais išgelbėjo tik da 
lį prieauglio. Tai buvę kovo 
19 23 dienomis Kiek vėliau 
Kijevo radijas skundėsi, kad 
virš Ukrainos sostinės iškren 
ta purvinas lietus. Dar už sa 
vaitės įvairūs Ukrainos, Kri- 
mo ir Moldavijos laikraščiai 
ėmė skųstis, kad iškritęs smė 

apie 2C0 technikų iš sov kraš 
tų atvyko Kubon. Iš sov. lai
vų iškraunamos dėžės su di
džiausiu atsargumu Manoma, 
kad tai gali bubi atskiros lėk
tuvų arba raketų dalys Tai
gi, Maskva vis giliau kiša sa 
vo nagus j Kubos vidaus rei 
kalus Tačiau vis daugiau pa 
sigirsta Fidel Castrai priešin
gų ba'sų, ypač iš vietinių Ku 
bos katalikų. Konfliktas tarp 
Kubos katalikų ir Castros re
žimo vis eina aštryn. 

lis sunaikino tūkstančius hek 
tarų žiemkenčių. Kitur net ne 
įmanoma atlikti pavasario sė 
jos darbų.

Bet tai ir viskas. Jokio pa 
aiškinimo, jokio nurodymo iš 
valdžios pusės. Lygiai tas pat 
kaip Stalino laikais, kada gam 
tos katastrofos būdavo kartais 
nutylimos metų metus. Tikrų 
žinių neturint, tenka tik spė
lioti, kas atsitiko. Alarmuoją 
vietiniai pranešimai kiekvie
nu atveju parodo, kad šių me 
tų derlius tuose rajonuose y- 
ra visai rimtame pavojuje. O 
kažin, ar tik tuose rajonuose?

Iš kur atkeliavo tas smėlis 
kurio niekas, tiesa, nesvėrė, 
kurio turėjo būti dešimtimis 
tūkstančių tonų! Jeigu dairy
simės po kitus pasaulio kraš 
tus, panašius reiškinius sura
sime tik Amerikoje. Tena .va 
dinamuose Viduriniuose Vaka 
ruošė dažnai pakyla uraganai, 
kurie susemia žemę ir paskui 
ją kur nors išmeta derlinguo 
se rajonuose. Tų kraštų ūki
ninkai bei metereologai todėl 
niekad nė nebando tas pla
čias stepes prerijas išarti bei 
įsėti, nors derliai galėtų būti 
visai puikūs. To nedaro, nes 
sausa išarta dirva tuojau pa
virstų dulkėm; pakilę uraga
nai ne tik iškeltų milijonus to 
nų žemės, ne tik nušluotų jsė 
tus grūdus tuo keliu būtų su 
naikinamos visų aplinkinių, 
derlingos žemės juostų že
mės ūkio kultūros.

Kada Amerikos farmeriaiiš 
girdo apie sovietų planus «plė 
šininėse žemėse, Kazakstane, 
vakariniam Sibire, auginti 
kviečius, jie tik pakreipė gaj 
vomis. Perspėjo ir protinges
ni sovietų specialistai: ne tik 
sausros ir nepastovus klima
tas duos pakenčiamą derlhj 
nedažniau kaip 5 metai, jie 
perspėjo ir dėl gaUmos le
kiančios smėlio katastrofos, 
dėl nuostolių ne tik plėši
niams. bet ir kitiems derlin
giems krašto rajonams. Žino
ma kas jų klausysis! Nuosto
lių nepaisydama, Sovietijos va 
dovybė puolė į ekspertmen 
tus, nes tik jie galėjo išgelbė 
ti jų prertižą. Jeigu ne Ka- 
zakstanas, kuo gi pakelti ūkio 
našumą? Tik ūkininkams ati
davus žemę, o tai mažintų ko 
munistų valdžios visagalybę.

Atrodo, kad dabar susilauk 
ta atpildo už arogantiškas kai 
bas, kad marksizmo leninizmo 
išmintis nugalėjo gamtą. Dar 
vienas kitas toks eksperimen 
tas, ir Sovietija gali atsidurti 
ant bado normos, jei išsisems 
turimos atsargos ir derliai bus 
prasti.

Tiesa, lietuviai šiam tarpe 
liko saugūs nuo tokio masto 
katastrofos. Bet nemaža žmo
nių teisėtai susirūpinę klima
to pasikeitimaisLietuvoje. Ne 
paslaptis, kad Nemunas ir ki 
tos upės neša mažiau vandens 
kaip anksčiau. Kauno Hes už 
tvanka, vadinamoji Kauno jū
ra, labai lėtai prisipildė van 
deniu Yra kuo susirūpinti ir 
tenka paieškoti priežasčių tam 
reiškiniui. Tiesa,dar prieš ke 
(etą metų buvo daugiau lie

's
(paba gapusl.)
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DR. ELIZIEJAUS DRAUGELIO 
SVEIKINIMAS LIETUVIŲ KO 
LONIJAI BRAZILIJOJE 35 ME

TŲ SUKAKTĮ MlNlNT.

Kaip nėra .tolydžio lapo bet 
kurio medžio, taip ir tautos 
nariai yra nuostabiai įvairūs, 
nors atrodą vienodai

Tas jų įvairumas ir sudaro 
grožį bei esmę. Jienetikpuo 
šia, bet ugdo brandina ir tūks 
tantmečius ąžuolus..

Taip ir Tautos nariai - jos 
vaikai, kaip įvairūs jie bebū
tų, atlieka bendrą, Amžinybės 
skirtą užduotį - išlaikyti Tau 
tą gyvą, veržlią, bei savitai 
kultūringą.

Tad ir linkime mūsų KOLO 
NIJA! - BENDRUOMENEI tap 
ti to amžinai žaliuojančio Ą- 
žuolo simboliu, kad vėliai mū 
sų Tautai bei Valstybei lais
vė bei Aušra užtekėtų!

Dr. Eliziejus ir Julija 
Draugeliai

PONO FELIKSO ČEMARKOS 
KALBA PASAKYTA?35 METŲ

LIETUV Ų EMIGRACIJOS 
BRAZILIJON SUKAKTIES

PROGA
Gerbiami bendro likimo Tau
tiečiai, Ponios ir Ponai, Drau 

gsi ir Draugės!

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos sumanymas su 
šaukti šį 35 metų jubiliejaus 
susirinkimą yra pritartinas ir 
labai girtinas, nes tuo pačiu 
yra sudaryta proga mums aiš 
kiau suprasti mūsų pasiseki
mus ir klaidas besikūriant 
naujoje tėvynėje Brazilijoje.

Kaipo naujakuriai, atrodo 
nesame verti papeikimo, nes 
Brazilijos miestai, o ypatin
gai S Paulo knibždėte knibž 
da įvairaus tipo lietuviškomis 
pramonės, prekybos ir amatų 
bei kitokiomis Įstaigomis, o že 
mės ūkyje pilna savarankiš
kų ūkininkų, pusininkų bei 
nuomininkų, kurie su pertek

(pabaiga iš 2 pusi.)

taus negu žemė galėjo suger 
ti; pastaraisiais metais vėl bu 
vo tokių sausrų, kad vietomis 
ir vandens pritrūko Nėra duo 
menų spręsti, kad išviso keis 
tusi klimatas, nors panašių 
reiškinių yra ir Vakarų Euro 
poje Čia aiškiai sakoma, ka
me dalykas: vis didėjąs že
mės gelmių išnaudojimas pra 
deda privesti prie tam tikros 
džiūties. Nekitaip ir Lietuvo 
je. Ne dėl melioracijos darbų 
didėjimo pačioje Lietuvoje, o 
dėl didelio pelkyno išnaudoji 
mo Gudijoje. Iš ten Nemunas 
gauna savo vandenis, pirmo
je eilėje.

Klimatą reguliuoja ir pati 
gamta. Gerai žinoma, kiek ka 
rų ir okupacijos metais iškirs 
ta miškų. Galima tik sveikin
ti pastangas juos atsodinti. Bet 
kas gi darosi. Pačių sovietų 
statistikos duomenimis, vien, 
1958 m. Lietuvoje iškirsta 
204% d augiau miško, negu per 
tą patį laiką prisodinta nau
jų! Tai pats didžiausias miš

liumi galėtų užversti lietuvių 
krautuves miestuose savo pa 
gamintais produktàis

Nėra paslaptis kad čia Bra 
zilijoje visą pelną paglemžia 
tarpininkai, o ypatingai ken 
čia nuo jų ūkininkai, išsky
rus japonų kooperatyvą Koti 
joj Mums gi dar daug ko 
trūksta, nes mes vis neturime 
laiko į tai įsigilinti ir gerai 
apgalvoti, perdaug paskęsda- 
mi savo smulkiai asmeniškuo 
se reikaluose, arba politikoje.

Drąsesniais užsimojimais ir 
bendromis jėgomis, mes gale 
tume greičiau pasiekti dar di 
dėsnio gerbūvio sau asmeniš 
kai, ir dar augščiau iškelti vi 
sos mūsų Lietuvių Kolonijos 
vardą Brazilijoj, bet tenka pri 
pažinti, kad daugelio mūsų už 
simojimo stabdžiu yra tas fak 
tas, kad mes savo tarpe turi
me labai rųažai kvalifikuotų 
augštesnio laipsnio specialis-'- 
tu „be kurių nei kultūrinis, nei 
ekonominis kolonijos gyveni
mas negali pilnai išsivystyti 
ir klestėti kaip mūsų pačių, 
taip ir mūsų tėvynės naudai.

Dirbti reikia visur, kur be
būtum, nes tai yra gyvenimo 
pagrindas. Darbas tai ne pra
keikimas, kaip kad tinginiai 
postringauja, bet yra didžiau 
šia palaima, nes darbas ne 
tik sustiprina žmogaus jėgas, 
bet ir žymiai pakelia žmogaus 
vertę kitų akyse, suteikdamas 
moralinį pasitenkinimą, kuris 
yra gyvenimo esmė nuo ku
rios priklauso laimės dydis.

Įgimtas mūsų darbštumas ne 
tik iškėlė lietuvio vardą į pir 
niaujančias vietas brazilų aky 
se, bot galime jau pasigerėti 
ir tuo. kad palyginus per taip 
trumpą laiką, žymi dalis S. 
Paulo miesto namų, net išti
sų priemiesčių yra mūsų lie
tuvių rankose.

Anuomet atvykęs iš Šiaurės 
Amerikos į Braziliją Kun. 
Prunskis pasakojo, kad Šiau
rės Amerikoje naujai atvyku 
šieji lietuviai daugumoje sta-

ko eikvojimo nuošimtis viso 
je Sovietijoje. Latvijoje jų duo 
menys rodo tik 154 ir Este jo 
je 123 procentus.

Gražios Neringos smėlio ko 
pos. unikumas visoje šiaurės 
Europoje. Bet kas atsitiktų, 
jeigu tokių mirtingų smiltynų 
atsirastų visur? Dar gražesnė 
būtų Neringa, kokia ji buvo 
Liudviko Rezos laikais: miš
kais, aukštomis pušimis apau 
gusi, žvejų kaimais nusėta. 
Žmonės kovojo su smėliu, jį 
atlaikę, kol svetimieji atklydę 
trumpam laikui, nepavertė nie 
kais dorų žmonių pastangų.

Mažai kam žinoma, ir savai 
me slepiama, bet dėl Nerin
gos tragedijos kalti nekaski 
tas. o rusiški militaristai. 1756- 
60 metais įsiveržę į Mažąją 
Lietuvą rusų generolai davė 
įsakymą iškirsti visus Nerin
gos miškus. Tai jiems atrodė 
reikalinga, kad laiku pastebė 
tų per jūrą atplaukiančius 
Švedų laivus. Niekad jie neat 
plaukė ir netrukus maskoliai 
grįžo į savo gimtąsias stepes.

Dirva

PUTINAS

Vargingos Tėvynės, vargingi vaikai 
Plačiai išsisklaidę po svetimą minią! 
Sudėsim mes dainą, - prabils mūs vargai, 
Nušvis mūs dangus, apsiniaukęs pilkai, 
Lengviau atsidusim, Tėvynę priminę.

Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos. 
Iš teisių, po budelio kojų pamintų, 
Iš sielvarto gimusios skausmo maldos, — 
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos, 
Kad gimtąją žemę atmintų.

Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės, 
Ne skundais marinančio nusiminimo. 
Gaivinančios viltys joje suspindės!
Ištryškus iš sielų giliausios versmės, 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą.

Vargingos Tėvynės vargingi vaikai 
Nekeikime savo skausmingo likimo! 
Mūs kruvinos skriaudos ir dygūs vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai -— 
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

tosi medinius namus ir tai su 
aidėję. Tiesa, mes čia Brazi
lijoje pradžioje irgi statėmės 
ne medinius, bet lentinius na 
mus bet dabar jau daugelis 
tuvi gražius mūrinius name
lius su lietuviškais darželiais, 
patogumais ir kitomis gėry
bėmis.

Ko mums trūksta? - Pirmo 
je eilėje, kad miesto biznie
riai glaudžiau santykiautų su 
žemės ūki*? produktų gamin
tojais, tai yra su lietuviais ū- 
Jdninkais. Šis klausimas būtų 
išspręstas tik tada, jeigu atsi 
rastų kas nors, kas gerai su
sipažinęs su kooperacine or
ganizacija panorėtų prisidėti 
prie šio klausimo išrišimo ir 
organizavimo.

Jeigu praeityje mums būtų 
pasisekę sukurti lietuvių že
mės ūkio kololoniją kaip kad 
jas turi kitos tautos, tai šis 
klausimas būtų labai lengvai 
išrišamas. Tačiau kokia gyve 
nimo ironija! Mes. lietuviai, iš 
prigimties žemdirbių vaikai, 
lig dabar šiuo klausimu nie
kuo nepasistumėjome pirmyn. 
Tiesa, vienu tarpu, prieš an
trąjį pasaulinį karą, nebedaug 
truko, kad ir mes lietuviai bū 
tume turėję savo žemės ūkio 
koloniją, ir dar taip arti prie 
S. Paulo miesto, prie pat ge
ležinkelio stoties. Jos vertė 
dabartiniu metu būtų buvusi 
neįkainojama Bet... Visada 
sunkiausiuose gyvenimo mo
mentuose pasipainioja tas ne 
lemtas «bet», kuris viską su
žlugdo. Taip ir čia atsitiko: 
viskas jau buvo paruošta, ko 
operatyvas sutvertas, jo sta
tutas užregistruotas, pustre
čio tūkstančio hektarų fazen 
da su bū gyvenamų namų su 
rasta, kaina suderėta ir su
tvarkytas mokėjimo būdas. 
Reikėjo tik važiuoti pas nota 
rą, įmokėti rankpinigius ir su 
daryti pirkimo raštus Dėja, 
dalykai taip susiklostė, kad 
ir velnias būtu ragus nulau
žęs. Ieškoti kaltininkų būtų 
bergždžias darbas Šiuo atve 

ju kalti visi arba niekas Ap
linkybės taip susidėjo nepa
lankiai, kad geri norai ir pra 
dėtas darbas nuėjo niekais. 
Nekaltas čia nė p. Rapolas 
Skipitis. Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti Pirmininkas 
kuris tuo laiku buvo atsilan
kęs Brazilijoje. Jis savo pa
žadais buvo sukėlęs viltį gau 
ti iš šios draugijos fazendos 
užpirkimui paskolą, kuri bu
vo žadėta grąžinti su nuošim 
čiais. Jeigu ne tas pažadas, 
tai gal ir būtų spėta surinkti 
reikalinga pinigų suma žemės 
užpirkimui iš pačių kandida
tų į pirmąją žemės ūkio kolo 
niją Tačiau minėto pažado 
belaukiant, pavėluota, nes fa 
zendos savininkas nebesutiko 
ilgiau laukti ir fazendą par
davė kitiems Tokiu būdu, my 
linčiųjų žemės ūkį viltys nu
ėjo niekais.

Dalis tų žemės ūkio mylė
tojų susispietė Barão de An
tonina mišrioje kolonijoje, nes 
vėliau užviešpasavus diktatū
rai, tautinių kolonijų steigi
mas buvo Brazilijoje įstaty
mais uždraustas.

Nežinia, ar dabar atsirastų 
iš naujai atvykusių lietuvių 
norinčių kurtis žemės ūkyje 
tuo atveju, jei įsikurtų tauti
nė lietuvių kolonija. Įvairių 
pasakorių jie yra įbauginti, ir 
dar neturėjo progos geriau 
pažinti šį kraštą, įsikurdami 
daugumoje Rk> de Janeiro ir 
S Paulo miestuose. Tačiau pa 
prastam darbininkui, ne spe
cialistui, prasigyventi čia ne
lengva, kad ir dėl to, kad bu 
tų nuoma suėda didesnę dalį 
uždarbio.

Jei dar verta būtų kurti sa 
vąją lietuvių koloniją, tai ar 
nebūtų laikas pradėti tą dar
bą bent dabar, susikūrus Bra 
zilijos Lietuvių Bendruomenei 
Kas galėtų ir turėtų tuomi 
pasirūpinti?

Tinkamesnes tam reikalui 
turime dvi organizacijas: B L. 
Bendruomenę ir Lietuvių Są
jungą Brazilijoje. Pastarosios 

jau pats vardas sako, kad j- 
turėtų būti visų I ietuvių Bra 
zilijoje organizacija, nes tuo 
tikslu ji ir buvo sutverta. Ji 
galėtų būti pajėgi nuveikti di 
delius darbus, jeigu būtų ats
tatyta «veto» teisė, kuri kaip 
garantija užkirsdavo^kelią'Są 
jungai Lietuvos turto išparce 
liavimo, arta statuto pakei
timo.

Dar y* a užailikusios Lietu
vių Sąjungos patalpos, kurių 
statyba pritaikinta specialiai 
mokykloms ir tebetinka bet 
kuriam kultūros židiniui pa
naudoti, be to jos gali būti pa 
naudotos ir bendriems koloni 
jos reikalams. Reikalinga tik, 
kad kas nors šiuo klausimu 
rūpintųsi ir apie tai būtn dau 
giau atsiliepimų spaudoje.

RED. PASTABA. Ponas Fe
liksas Čemarka yra vienas iš 
senųjų lietuvių imigrantų Bra 
zilijoje savo laiku buvęs vie 
nas iš aktyviųjų visuomenės 
veikėjų, dabar gyvena su žmo 
na savo ūkyje Guayanaees, S. 
Paulo estade 35 metų imigra 
cijos jubi iejaus proga, p Če 
marka padovanojo Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenei 32 is
torinių foto vaizdų albumą, 
kuriame užfiksuotas pradinis 
lietuvių veikimas Brazilijoje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENES TARYBOS FRE- 
ZID ŪMO PIRMININKO P. 
HENRIKO VALAVIČIAUS 
PRANEŠIMAS “LIETUVIŲ

DIENOS” MINĖJ i ME

Lietuvių Išeivijos Brazilijo
je 35 metų sukakties proga, 
visų lietuviškų organizacijų 
bei kultūrinių sambūrių S. 
Paulo atstovai ir lietuviškos 
visuomenės veikėjai pionieri
ai, susirinko į iškilmingą po
sėdį š. m rugpjūčio m 13 d. 
17 vai. Vytauto Didžiojo var
do mokyklos pa alpose Vila 
Beloje S. Paulo mieste.

Pagal šio posėdžio surašy
tą aktą iškilmingu būdu buvo 
atžymėta; 1. Dienai, kurioje 
sukanka 35 metų Lietuvių 
Išeivijos Brazilijoje jubiliejus, 
yra duotas Lietuvių Dienos 
vardas,
2. Buvo apsvarstyti svarbiau
sieji lietuvybės klausimai, 
pažymint jų ypatinga reikšmę 
šio garbingo jubiliejaus proga, 
pabrėžiant tų klausimų ypa 
tiugą svarbą tautinei lietuvių 
kolonijos egzistencijai dabar
tyje ir ateinantiems laikams. 
3 Apsvarstytų klausimų pa
grindinės mintys buvo rezu- 
muotos rezoliucijos formoje, 
kuri yra viešai skelbiama 
Brazilijos Lietuvių Kolonijai 
susirinkusiai paminėti šio ju
biliejaus datą.

Ši rezoliucija skelbia:
1 Lietuvybės išlaikymo Bra
zilijoje klausimu, kreipiamasi 
į kiekvieno lietuvio tautinį 
susipratimą, jo širdį ir sąžinę, 
kad išjudinti kiekvieno as
mens ir kiekvienos šeimos 
tautinę sąmonę ir ją susti
printi tikėjimu, panaudojant 
visas priemones tiek šeimos 
gyvenimo ribose, tiek visuo
menės gyvenimo rėmuose. 
Tam įvykdyti tinkamiausia 
priemonė yra savos kalbos ir 
savo tautinių papročių išlai
kymas pasiremiant iš seno 
mums duota tradicija, tokiu 
būdu bus duota tinkama atas
kaita prieš savo brolius tėvy
nėje, tėvus, senelius ir.pra- 
bočius, gimtąją žemę ir Agš- 
čiausiojo Valią. Pagarba skir
ta savąjai kalbai ir tautai 
atestuoja žmogaus kultūrą Ir 
dorovę darbuose ir šiese 
tautose.
2. Lietuvių jaunuomenės ir 

(pabaiga 4 pusi.) .
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«JAUNYSTĖS AIDAS»

«M. L.» skyrius jaunimui

Redaguoja Redakcinė Komisija

Julija Šimonytė, Aloyzas Kuniškis, 
i Julija Jurgelevičiūtė, Danutė Jurevi

čiūtė, ir Genovaitė Svinkūnaitė
j Raštus siųsti — «Jaunystės Aidui»,

Caixa Postai 4118

São Paulo.

Dr. J. Lasaga i

PIRMA NEGU VESI
AR TEKĖSI...

Svarbiausias Apsisprendimas

(tąsa)

SKYRYBOS. Po visa to, rei 
kia pripažinti, kad esti tokių 
moterysčių, nors tai ir būtų 
išimties keliu, kada net pačių 
vaikų gerovė reikalàuja tėvų 
išsiskyrimo. Nežiūrint to, la
bai svarbu, kad kiekvienas 
katalikas vaikinas, o dar la
biau mergina, įsidėtų sau gi
liai į širdį apie milžinišką per 
siskyrimo neigiamą įtaką į vi 
sos šeimos gyvenimą ir jo di 
delį atsakingumą. Kai kurie 
galvoja, kad persisk.yrę pa
pildo nuodėmę tikvesdami ar 
tekėdami kitą kartą bet jie 
nepagalvoja, kad jau pačios 
skirybos gali būti milžiniška 
nuodėmė, jeigu nėra tam rim 
tų priežasčių, ne todėl, kad 
vestų ar tekėtų antrą kartą, 
bet todėl, kad persiskyrimu 
sunkiai nusikalsta prieš mei
lę vaikams, vyrui ir sau pa
čiai. VAIKAMS, nes jiems ar 
timas tėvas ir motina. Jie per 
gyvena sunkiausiąją našlystę, 
šeimos židinio išdraskymą. Nu 
sikalstama prieš VYRĄ, nes 
jis, daugiau negu kada nors, 
pastatomas prie bedugnės, iš 
statomas įvairiausių pagundų 
aistrai. Prieš PAČIĄ SAVE, 
nes nors pradžioje ir buvo 
galvota ir ryžtųsi didžiadva
siškai nešti gyvenimo naštą

(pabaiga iš 3 pusi.) 

čia gimusios priaugančios 
kantos tautinės sąmonės iš
laikymo klausimu buvo pasi 
sakyta kaipo pačiu esminguo
ju tautinės sąmonės išlaikymo 
reikalu

Jaunimo tautinei dvasiai į- 
kvėpti ir brandinti buvo pa
brėžtos šios absoLučiai neiš
vengiamos sąlygos: a) tėvų 
įtaka šeimoje, b) mokyklų o-r 
ganizavimas visose vietose, 
kur tik galėtų būti suteikti a- 
tatinkami mokinių skaičiai, 
samdant kvalifikuotus moky
tojus su tam tikru nustatytu 
atlyginimu ir būtų parūpintos 
mokykloms nuosavos patai 
pos. Jaunime atstovų dalyva
vimas visuose pasitarimuose 
kur liečiami jaunimo reika
lai yra būtinas, teikiant tiesio 
sioginę paramą jaunimo ir jo 
atstovų pareikštiems norams, 
atsiklausiant kokio pobūdžio 
paramos jie laukia iš koloni 
jos senimo.

3. Lietuvių kolonijos ekono 
minio faktoriaus klausimu bu 
vo pasisakyta sekančiai: a)

Jonas Baidžius
Liet. Kat Bendruomenės 

Choro Pirmininkas

ir kovoti gyvenimo kovą vie 
nai nepalaužiama ene gija, 
bet gyvenimo aplinkybės taip 
susipina, kad nepakanka tų 
gerų norų išpildyti savo nu
sistatymui. jėgos neatlaiko..

Esti atsitikimų, kada vieno 
ar kito nepakenčiamas elge
sys reikalauja, kaip vieninte
lės priemonės užbaigti tiems 
visiems konfliktams šeimos 
gyvenime, fizinio ir moralinio 
išsiskyrimo Bet šiais laikais 
yra tiek daug nelaimingų jau 
pų žmonių, kurie neturėjo sa 
vo jaunystėje reikiamos ats
paros ir šilumos kadangi jų 
šeimos židinys buvo išdrasky 
tas, kad esame priversti į sky 
rybas žiūrėti kaip į didžiau
sią šeimos nelaimę. Ir juo la 
biau bus kalbama apie mote
rystės ueardcmumą ir skiry- 
bų vengimą, tuo daugiau bus 
pasitarnauta šeimos laimei

IR JEiGU AŠ LIKSIU mąsto 

pažymėta ekonominio gerbū
vio reikšminga pažanga lietu 
vių kolonijos narių tarpe jšei 
vystės 35 metų laikotarpyje 
šiame krašte, b) pabrėžtas vi 
siškas finansinių ir materiali 
nių resursų trūkumas, kuriuo 
būtų galima disponuoti lietu
viškų organizacijų ir tautinio 
veikimo reikalams. Tokios pa 
dėties pisėkoje pastebėtas 
daugelio lietuviškų organiza
cijų veiklos pasilpimas, kuris 
tesireiškia ir tesiremia pasi
šventusių žmonių talka c) Pa 
žymėtas būtinas reikalas atei 
tyje telkti finansinius resur
sus ekonomijos būdu, siekiant 
stambesnio resursų sutelki
mo. kurie vėliau būtų panau 
doti lietuvių kultūrinės veik
los išvystimui. Tam reikalui 
buvo išnagrinėta palaipinės 
kredito kooperacijos forma, 
kaipo pati parankiausia šio 
tikslo siekimui

Po šiuo skelbiamu aktu pa
sirašė:
B L.B. Tarybos Prezidiumo Pir 
mininkas Henrikas Valavičius 

ir Sekretorė
Halina Mošinskinė.

I Visi lietuviai, ypač S. Paulo jaunimas kviečia
is mas j Kun. Juozo Šeškevičiaus, didelio jaunimo draugo, 
1 sutiktuves Dėdė Juozas grįžta rugsėjo mėn.

Mll.l iimi-raim

V, Mykolaitis • Putinas

MEILĖS BURTAI
Nedainuok man apie žiedus. 
Kur suvyto, kylai kaitrai, 
Apie skausmą iškentėtą, 
Apie meilę išmylėtą, 
Kas žadėta, .kuo tikėta — 
Nedainuok!

Amžinai tau šypsos gėlės, 
Ryto saulėj spindi rasos, 
Kvepia žemė pražydėjus, 
Žavi laimė pragiedrėjus. 
Tavo žvilgsniui nuskaidrėjus, — 
Amžinai

Nežinau, ar tavo akys 
Švies dar ilgai mano laimei, 
Ar į naktį įvaidinus, 
Mano kelio nepažinus, 
Vėl nuskrisi į žvaigždynus, — 
Nežinau.

Tu viena davei man galios 
Tavo žavesį pažinti, — 
Ir žieduos tave regėti, 
Ir dainoj tave girdėti, 
Ir įspėti, ir mylėti 
Tik tave.

kankindamas! su baime mer
gina turinti jau daugiau me
tų. Na, ir kas? Geriau rinktis 
ir likti neištekėjus, kaip pul
ti lengvai kitam j glėbį ir kan 
k-intis paskui visą savo gyve 
nimą. Likti neištekėjus nėra 
jokia nelaimė bet didžiausia 
nelaimė ir nuolatinė gyveni
mo kančia blogai išsirinkus, 
blogai ištekėjus Netekėjusi 
moteris gali jaustis nelaimin
ga jeigu ji nemoka užpildyti 
savo gyvenimo kokiu nors kil 
niu idealu, kuriam pašvęstų 
visas savo jėgas, savo ener
giją. už kurį kovotų ir auko
tus Tiesa, jos laimės šaltinis 
bus kitoks negu ištekėjusios 
bet kuri iš judviejų bus la
biau laiminga yra sunku pa
sakyti Be to, didžiausios gy
venimo tragedijos, skausmas 
ir karčios ašaros randamos 
daugiau tarp tų moterų, ku
rios apsiriko moterystėje, ne 
gu tarp tų kurios liko neište 
nėjusios > ✓

TODĖL, «PIRMA NEGU ~E 
KĖŠI AR VESI — ŽIŪRĖK 
GERU KA RASI».

— Pranas Šukys S. Paulio 
ateitininkų pirmininkas būda
mas labai apsikrovęs paskai 
tomis ir negalėdamas pilnai 
pasišvęsti ateitininkų reika
lams. perdavė savo pareigas 
Tiuvusiam Vice-Pirmininkui Al 
binui Seliokui. Linkime Albi
nui geros sėkmės!

«Ateitininku Vadovas»
Kun. Prof. St. Yla

(tąsa)

Petrapilio akademikų pada
ryta pradžia rado greitą at
garsi. Moksleiviai dar tais pa 
čiais metais pradėjo kurti bū 
relius. o studentai kitais me
tais išsirinko savo sąjungos 
vadovybę.

MOKSLEIVIAI buvo arčiau 
vieni kitų — daugiausia savo 
tėvynėje arba arti jos. Didės 
nėję masėje taip pat labiau 
kaito pasaulėžiūrinės rungtys. 
«Katalikiškojo mokslus einan 

unimo sąjūdis ėmė plis

Pranas Šukys
S. Paulo Aieitininkų Pirm-kas

ti kaip gaisras perdžiūvusio 
se prerijose, kadangi Lietuva 
buvo tokio sąjūdžio trokšte 
pertroškusi Beregint įsijun
gė į veikimą daugumas moky 
klų kapelionų, kur e negaišda 
mi ėmė k*urti slaptus katali
kų moksleivių būrelius» (At 
55,N9,195).

Liepojos gimnazijoje, kur 
mokėsi didelis skaičius lietu
vių. jau 1908 buvo įkurtas 
slaptas kataliku moksleivių 
oūrelis Iniciatorius buvo Leo 
nas Bistras su keletą savo 
draugų (At30.N6-7 3C5). K Bi
zauskas dalyvavo Mintaujos 
gimnazijos būrelyje. Persikė
lęs į Kauno gimnazijos VI kla 
sę jis čia jau rado veikian
čius vienminčius ir pasidarė 
jų vadu. 1909 pradėjo telktis 
Šiaulių katalikai moksleiviai 
vadovaujami kapeliono kun. 
J. Didžiulio; pirmąjį būrelį su 
darė 8 nariai. Telšiuose ka
pelionas M. Vaitkus 1910 įtrau 
kė į katalikų būrelį septyne
tą vėliau žinomų veiklių atei 
tininkų.

Savo ruožtu moksleivių są
jūdį rėmė Saulės mokytojų 
seminarijos ir mokyklos mo
kytojai Kaune, kaip Stanely- 
tė ir Myk. Antanaitis, f ana- 
šiai darė Žiburio mokyklų me 
kytojai Mariampolėje, Vilka
viškyje.

Moksleivių judėjimas iškė
lė ir jų spaudos reikalą. Tuo 
buvo susirūpinęs A. Jakštas - 
Dambrauskas. Jis ketino leis
ti jaunimo priedą prie savo 
Draugijos ir 1910 pradžioj 
siūlė M. Vaitkui imti jį reda
guoti (At.55,N9,195). Tokiam 
jaunwno priedui, kaip matysi
me, ruošėsi ir kiti

(B. D.)
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NATŪRALIZACIJOS DOKUMENTUS

Jums greitai, pigiai ir sąžiningai gali sudaryti ko
mercinė raštinė «LITUANICA» Rua Florencio de Abreu. 

1157, 2.0 andar, Conjunto 204, Tel. 33-6276. Adresas laiš
kams: «LITUANICA» Caixa postal 7988, São Paulo.

Darome natūralizacijos (Brazilijos pilietybės) do
kumentus lietuviams ir svetimtaučiams gyvenantiems 
visoje Brazilijos teritorijoje Duodame nemokamai tuo 
reikalu visas reikalingas informacijas žodžiu ir raštu.

MUSU LIETUVA

Uincaá /ftovilaš Z)ãbelij
LIETUVIS ADVOKATAS

Kai Jums reiks kokio nors patarnavimo, 
kreipkitės į savo tautietį

RAŠTINĖ REZIDENCIJA:
Rua Boa Vista, 133 S. PAULO

11
R. Abauna, 36

5- andar - sala Moinho Velho, 
Fone 63-6273

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA

LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį 
Parque das Nações 10 vai 
Casa Verde, 17,15 vai;
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.

Utinga 17,®0 vai.,
Trečią :
Agua Rasa 8 vai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

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

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

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

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės nas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. Bogsslauskas, R Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAUDA DANTĮ?
Nieko nelaukdamas kreiptis j chirurgą dantistą

Jh. .Malio de Jranęa Catna.’ig.o,

kuris nesenai atidarė savo konsultoriją Vila Žolinoje 
RUA MANAIAS, 267 Priima: pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 8 vai. ryto ligo 10 vai. vakaro.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

si-em.-»« am *» k m m«■ «• a «• e- » t«u 111 • »> »• »•

8 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» s 
==fc

IRMÃOS BAUŽYS = 
=
S

Raglatrado na Cl RI Cl esb 0 n.» 551 *
=

s Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo ąe i elefone 63-6OO5 £
s

Aberturas de firmas Contratos de locação S 
&

E Encerramentos de firmas Cartas de Fiança & 
ag Transferencias de firmas Requerimentos

Con'rat na Junta Comerciai Balanços S
Dis^a-t. na Junta Comercial Alvarás diversos se.
Escritas Fiscais Seguros de Fogo e 8

S Escritas Comerciais Segures de acidentes s
£

III!

i ■ HORÁRIO das 8 ás 19 noras. e 
=

-Na,š eime n to

Irmãos Nascimento
REG. C.R.C. SP. Nro 1.464

Atlieka firmų atioaiymus, 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 Žolina - Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»
1HHHHHR KHKUEKKSKHHMH

PRANAS & CIA. LTDAJ
Madeiras em geral

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Pone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA» 

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Moinho Velho 11 vaL,
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

Dovanos Giminėms
Įvairiausios angliškos me 

džiagos. (Yra virš .1000 pavyz 
džių!) Batai, megstiniai, ska
ros ir kt. Vaistai. Maistas.

Visi siuntiniai apdrausti. Mui 
tai apmokėti.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Rua Barão do Pirai, 65. 
Vila Zelina - São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av Zelina. 595)

VIEN’NT”'.JAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO' A

ikmãcj CAiRKiriRi
Lindoya vanduo yrr .sanai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 ■— S A O PAULO

- _■ g
PREKYBOS NAMAI SPRiNDYS & CIA. I

H
| Pęa. S. José dos Campos, 1 • V. Zelina - Telefonas 63-5915 I

■ ■

Gįelezieš išdirbiniai ir dažai viškaš elektroj | 
įrengimui narna reikmenš ir zaišlai, 
ivdhiaušioš dovanoj višomš pregomš.

RUA COSTA BARROS, 34-C TEL. 63-3285 ViLA ALPINA

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių-daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas
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— Imigracijos 35 metų su
kakties minėjimo metu, kate 
droje ir salėje yra nutrauktų 
gražių fotografijų. Norintieji 
užsisakyti prašomi klebonijoD 
kreiptis.

— Rugpjūčio mėn. 22 d. 
Liet Kat Bendruomenės oho 
ro valdyba įvykusiame posė 
dyje nutarė 7 d. rugsėjo su
ruošti pikninką arba smagų 
pasišekimą.

Kitas svarbus nutarimas 
tai atnaujinimas popiečių ku 
rių metu choristai išpildo 
smulkją, bet įvair ą duetų ir 
kvartetų programą. Popiečiai 
numatyti suruošti įvairiose S. 
Paulo, kur yra daugiau lietu
vių, vietovėse.

x
— Rugpjūčio m 24 d. buvo 

sušauktas Br. Liet. Bendruo
menės Tarybos ir valdybos su 
sirinkimas, į kurį atvyko: J. 
Jodelis, Si Jurevičius, prel. 
P. Ragažinskas, H Mtošinskie 
nė, M, Remenčienė. inž. Ba- 
čeiis, M. Vinkšnaitienė, A. Ži 
bas.

Lietuvių Dienos apyskaita 
dar galutinai nesuvesta, nes 
visi platintojai su iždininku 
yra atsiskaitę. Susirinkimas 
nutarė prašyti prezidiumo pir 
mininko. kurio šiame susirin 
kime nebuvo, imtis iniciaty 
vos, kaip galint greičiau, su 
šaukti susirinkimą, kuriame 
būtų baigti svarstyti įvairūs 
lietuviško veikimo klausimai, 
likę neišsvarstyti 13 d rugpiū 
čio Vila Beloję, organizacijų 
valdybų bei visuomenininkų 
susirinkime.

— Guaianazes L. Bendruo
menės seniūnija rugpjūčio 
mėn. 17 d. susirinkus pas A. 

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ------

Lietuviškas Grožio Salonas

RUA GENERAL 'FLORES, 135 — BOM RETIRO
Trumpalaikis ir ilgalaikis, karštas ir šaltas sušu

kavimas, plaukų dažymas, kirpimas ir manikiura
Atsilankyte, p. Virginija ir p. Daiva visuomet jums 

mandagiai, greitai ir sąžiningai patarnaus.

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

ANTANC ÍMVULCIM©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. dc Andrade, 116 caixa pos 
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. (recados): 63-1987, São Paulo. I

Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir nia- į 
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir i 
lietsargiams dalių. x \

« V E N U S »

Čemarką (70 metų jubiliatą), 
išklausė pranešimo apie 35 
metų kolonijos sukakties mi
nėjimą ir apsvarsčius priežas
tis. kurios neigiamai veikia 
kolonijos gyvenimą, nutarė:

1. Kreiptis į Bendruomenės 
prezidiumą bei valdybą, kad 
būtų paskubintas lietuvių na
mų įsigijimas, kur tilptų dar 
be salės lituanistinė mokykla, 
knygynas, skaitykla ir kitos 
reikiamos įstaigos.

2. Kad būtų sudarytas fon
das parėmimui gabesnių vi
suomeniniam darbui studijuo
jančių aukštąjį mokslą ir

3. skyrimui premijų geriau
sia baigusiems lituanistinį 
mokslą.
Rezoliucijas suformulavo ir 
pasiūlė senas kolonijos veikė
jas in bendruomenės narys 
Feliksas Čemarka
Rezolicijos buvo priimtos su 
entuziasmu oei pakilia nuotai
ka.

Nutarta 'prašyti “M L “ 
Red. bei radijo valandėlės 
šitą pageidavimą propaguoti. 
Korespondentas

— Mokytojas Robertas Luns 
kis dar metams pasiliks Š. 
Amerikoje. Apsistojo Chica- 
goje.

PAIEŠKOJIMAS

Jonas Čepkauskas paieško 
Antano Vaseliausko Jis pats 
arba apie ji žinantieji prašom 
pranešti šiuo adresu: 
Correio de Vila Esperança

S. Paulo — E, F. C. B.
Jonas Čepkauskas

— Šį šeštadienį. i7 d. rug 
piūčio, 6,30 vai., Vila Zelino 
je bus mišios už Igną Bukš- 
teiną ir Kazį Buzą. Giminės 
ir pažįstami kviečiami atvyk 
ti į šv. mišias.

— Kermošius jau eina prie 
galo. Šis šeštadienis ir sek- 
nienis, jau paskutinės kermo 
šiauš dienos. Todėl šiomis 
dienomis visi Kviečiami gau 
siau atsilankytu ir tuo parem 
ti parapijos darbus

Praėjusį šeštaciįėnį ir sek
madienį oras buvo šaltas, 
žmonių nedaug atsilankė, to 
del ir pajamos buvo mažes
nės.

Per paskutinį šeštadienį ir 
sekmadienį gauta: viralam 
: 1640 kr . šiaud - 1868 kr .; 
baras - 4 475 kr ; šautuvėliai: 
145! kr ; kimbol - 163 kr . 
medeliai - 4 40: kr. Paskutinė 
mis dienomis bus galima lai
mėti daug vertingų fantų.

— Brazilijoje gimusiems nė 
ra kvotos vykti j Š. Ameriką. 
Todėl ir lietuviai Brazilijoje 
gimę bet kuriuo metu gali Á- 
merikon išvykti Tik reikia 
darbo ir buto garantijų.

— PRANAS BUČELIS. 20 d. 
rugpiūčio vakare. Vila Zelino 
je, nuo dviračio krito į šaligat 
vj ir sužeidė galvą taip kad 
vietoje mirė Veiion’s turėjo- 
38 m amžiaus kilęs iš Ukmer 
gės apylinkės, buvo nevedęs. 
Nuliūdime paliko sena moti
ną Veroniką brolius Stasi ir 
Juozą; seseris Moniką ir Bro 
nę Palaidotas Vila Formoza 
kapuose. Septintos dienos mi 
šios egzekvijos atlaikytos 26 
rugpiūčio Vila Zelinoje.

— Laiškai: E. Antanaitienei, 
A. Lazdauskui Ad. Godliaus- 
kienei, A. Mizarlenei. M. Jo 
navičiūtei, P. Radzevičiui. A, 
Kairiui, A Vasiliauskienei J. 
Gudanavičiūtei.

— Kavos augintojai yra su 
sirūpinę kavos rinka. Pasau
linėje rinkoje yra didejė kon 
kurencija.

— Doleris turi tendencijos 
kilti, net ligi dviejų šimtų kru 
zeirų.

DĖMESIO JAUNIME IR SENIME!
Š m rugsėjo mėn 10 d. 20 vai, Dr. J. Basanavičiaus 

vardo lietuvių m los Globėjai ruošia linksmą
ŠOKIŲ VAKARĄ,

kuris įvyks to paties vardo lietuvių m los salėje, rua 
Camacam 625, Vila Anastazijoje

Puikus lietu iškas bufetas Geras orkestras. Šokiai 
jauniems ir seniems iki 4 vai ryto

Pakvietimus iš anksto galima įsigyti pas Globėjų Val
dybos narius.

M los Globėjų Valdyba

Tradicinis, liepos mėnesio sestadieniais ir sekma

dieniais KERMOŠIUS

VILA ZELINOJE
Čia smagiai praleisi laiką, skaniai užkąsi, su pažįstamais 

sitiksi ir paremsi parapijos darbus

įvairių dokumentų Ir heliografines fotokopijas, 
greitai ir sąžiningai padaro

BORISO FOTOCOPIAS MODERNAS
Kviečiant vyksta į rezidencijas.

Adresas: Rua Libero Badarô, 4 .3 (pirmam aukšte) 
Fone: .6-4798 — São Paulo

PAI: ŠKOMI:

1 Markewitsh Johann (Mar 
kevičius Jenas), gim. 7-III- 
19 7 m ,

2. Mejeris Marija g 1882 m.
3. Natkevičius Vincas, gim. 

191b m,, sūnus Jono.
4. Norkevičius Vladas, gim. 

1893 m., sūnus Vinco.
5. Norkevičienė Ona,
6. Naruševičius Andrius.
7. Navikonis Antanas gim.

1912 m . sūnus Juozo,
8. Palilionis Vladas, iš Pa

nevėžio apskr,
9- Petruševičius Romanas, 

gim 1927 m sūnus Jono ir
10. Puidokas Zigmas, gim. 

1908 m . sūnus Juozo.
Ieškomieji arba apie juos 

žnantieji, prašomi atsiliepti: 
CONSULADO DA LITUANIA, 
Rua Dom Jose de Barros, 168. 
Caixa Postal 7249, São Paulo 

Brasil.

PRANEŠIMAS

Lietuvos Konsulatas São 
Paulyje šiuo praneša, kad nuo 
š m rugsėjo mėn 1 d., sulig 
atatinkamų įstaigri pranešimo 
įvyks VII Visuotinas Brazili
jos Gyventojų surašymas Su 
ra«inėtojai aplankys kiekvie
ną namą ir todėl, gyventojai 
- jų tarpe ir lietuviai yra 
prašomi padėti surašinėto
jams, suteikiant jiems, prašo 
mas žinias.

PRIĖMIMAS PAS ISPANUS

Ispanijos Generalinis Kon
sulas São Paulo p Manuel 
Onos de Plandolit. š m. lie
pos mėn. 18 d.. Club Homs pa 
talpose, Av Paulista, 735, su 
ruošė Tautinės Šventės pro
ga oficialų priėmimą, kuria
me, be vietos valdžios ir ko
lonijos atstovų, buvo pakvies 
tas bei dalyvavo ir São Pau
lo Konsulų Korpusas, jų tar 
pe ir Lietuvos Konsulas A. Po 
lišaitis.

— Brazilija jau susitarė su 
Amerika del pardavimo šimto 
tūkstančių toneladų cukraus.

PASAULIO LIETUKŲ BI N- 
DRUOMENÊSVALDYBA KEL

BIA JAUNIMO D.iAMOS 
KONKURSĄ

(Dvi premijos: tūkstančio ir 
penkių šimtų c-oierių)

1. P.L.B. Vaidybos skelbia
mame Jaunimo Dramos Kon
kurse gali dalyvauti viso pa 
šaulio lietuviui kūrėjai.

2 Dramos taikomos pradžios 
arba aukštesniųjų mokyklų 
amžiaus jaunimui. Žanrą ir te 
mą pasirenka patys dramų au 
toriai. Dramos sceninis laikas 
1 1/2 2 vai Pastatymo išlaidos 
derintinos su išeivijos teatrų 
materialiniu pajėgumu. Pre
mijos neskiriamos, jei nebus 
pakankamai vertingų ir šias 
sąlygas atitinkančių dramos 
kūrinių.

3. Dramų rankraščiai para
šomi mašinėlę ir pas rašomi 
slapyvardžiu Atskirame uždą 
rame voke duodame auto
riaus pavardė ir adresas su 
slapyvardžiu ir dramos pava
dinimu Vokai, ant kurių auto 
riai užsirašys «nelaimėjus ne 
atplėšti», nebus atidaromi ir 
kartu su rankraščiu grąžira- 
mi autoriaus nurodytu adresu;

4 Už dvi gerąsias dramas 
skiriamos premijos Pirmo
ji premija — tūkstantis 
dolerių (Mecenatas J A.V Lie 
tuvių Bendruomenė) Antro 
ji premija — penki šim
tai dolerių (Mecenatas Kana
dos Lietuvių Bendruomenė).

5. Tas pats utorius gali 
gauti abi premijas.

6. Premijas laimėjusių dra 
mų pastatymo trejus metus 
nuo premijos įteikimo dienos 
turi Pasaulio Lietuvių Ben- 
druom. nės Valdyba

7. Konkurso Jury Komisijos 
sudėtis P.L.B Valdybos bus 
paskelbta vėliau.

8. Paskutinė data konkursi 
niams rankraščiams įteikti 
(pašto išsiuntimo data) — 1961 
metų spa io mėn. 1 d.

9. Rankraščius siusti šiuo 
adresu: P.L B Valdybos Se 
Pretorius p Kęstutis GRIGAI 
TIS. 622 Davenport Rd , To
ronto, Ont , Canada.

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba

SKUBŪS PRISTATYMAI IR 
PERVEŽIMAI

Aleksandras Jančevski turi 
kaminijonečių išnuomavimui. 
Šapos N’. 42-10-92

Tel 63 6068.
Rezidencija: Av. Zelina N’. 

444, Vila Zelina — São Paulo.

«MŪSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir prenumeratą apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
nos klebonijoje,

B Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua ta
tai, 26. Casa Verde,

Tėvą J. Giedrys prie S. 
Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

P.P, Čluvinskus, Rua Ilian 
za 822. V. Prudente,

vi Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca.

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

St. Jurevičių ir Stočkų Par 
que das Nações.
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