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Partija; teisinasi del Stalino 
suniekinimo

Kai Nikitas Kruščiov pra
nešė, kad Stalinas daug blo
go yra padaręs valstybei ir 
partijai, nukrypęs nuo lėni 
nizmo, leidęs vartoti kankini 
mus tardant, verčiant prisipa 
žinti prie nebūtų nusikaltimų 
komunistu partijos nariams 
tiek Rusijoje, tiek užsienyje 
ši žinia buvo perkūno trenks 
mas iš giedro dangaus.

— Kaip tai nevienas galvo 
jo-tas neklaidingasis partijos 
vadas, saulė, šviesa, proleta 
rų tėvas ir globėjas, staiga 
tos pačios jo partijos jį lig 
šiol garbinusios, yra sumaišo 
mas su purvais. Jo paveiks 
lai pašalinami iš salių, moky 
klų, valstybės įstaigų. Kny
gos, enciklopedijos, kur tik 
jo vardas yra suminėtas, nai 
kinamos Žodžių šalinamasi 
kaip nuo raupsuotojo. Kas 
atsitiko - klausia eilinis ko
munistas ar paprastas pilietis 
Kodėl Kruščiovas su visa sa 
vo kaimine raudonų vergų 
pirmiau nesukilo prieš Stali
ną, jo nenuvertė, prieš liau
dį neparodė, kad jis yra «ta- 

. radas», ne vien tik Kaukazo 
aviu vagis?

Čia Kruščiovas ir visas ko 
munistu partijos centralinis 
komite as turėjo gerai pakra 
pštyti pakaušius, kad pasiaiš 
kinti liaudžiai.k< del jie taip su 
niekino Staliną Paaiškinimas 
jau paruoštas, perskaitytas 
per Maskvos radiją, atspaus
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Lenkijoje šaudo darbininkus. Pasipriešini
mas auga ir kituos kraštuos.

Šios liūdnos istorijos pra
džia yra sekanti. Lenkijos fa 
brikų darbininkų medžiaginė 
padėtis pasidarė nepakenčia
ma. Iš jų reikalaujama didin
ti produkciją, o atlyginimas 
ubagiškas, vos ne vos nuo 
bado gali apsiginti.

Didžiausio industrijos cen
tro, Poznam miesto darbinin
kai nutarė pasiųsti Varšuvon 
delegaciją, kad vyriausybė 
imtųsi kokių nors priemonių 
darbininkų padėčiai pagerinti. 
Bet delegacija negrįžo. Jos 
nariai buvo pasodinti už ge
ležinių grotų. Darbo žmonės 
nutarė irgi nepasiduoti. Visi 
Poznan fabrikų darbininkai 
nutarė streikuoti. Pažymėti
na, kad Stalino vardo fabri
ko darbininkai pirmi pradėjo 
streiką.

Tūkstančiai darbininkų išė
jo į miesto gatves. Jų nusis
tatymas buvo aiškiai prieško- 
munistiškas. Draskė komunis
tines vėliavas, jas degino, 
reikalaudami, kad rusai pasi
trauktų iš Lenkijos ir kad 
būt gražinta laisvė per demo 
kratiškus rinkimus.

D e m o n s t ra n tartis i šs k la i d y t i 
buvo iššaukta kariuomenė su 
kulkosvaidžiais, patrankomis, 
tankais. Atidarė ugnį į minią. 

dintas «Pravdose».
Kruščiovas aiškinasi lyg 

koks bailys, sakydamas, kad 
kol gyvas buvo Stalinas nega 
Įėjo kritikuoti, nes jo kritika 
niekas nebūtų tikėjęs - jis 
buvo labai poduliarus žmo
nių tarpe, Suprask, - reikė 
jo tylėti jei neuorėjei out pa 
kartas. Be to, buvo karas - 
reikėjo stiprios rankos karo 
metu. O tą stiprią ranką tu 
rėjo Stalinas. Įsigalėjęs su 
nieku nesiskaitė, sutrukdė 
klestėti sovietų demokratijai 
ir socializmui Kaip matome 
argumentai labai lėkšti ir nei 
tikinantys. Nejaugi Kruščio 
vas, Malenkovas, Bulganinas. 
Žukovas ir visa raudonoji ar 
mija negalėjo sutvarkyti vie
no idijoto? Dabar kai ano nė 
ra. tai vyrai. Maža garbė da 
bar jį suniekmti.

Reikalas, tikrumoje, yra vi 
saí kitur. Nauji diktatoriai 
norėdami šviesiau suspindėti 
gesina Stalino žvaigžde. Esą 
me tikri, kad Staliną «sutvar 
kius», vėl Kartosis ta pati is 
torija Didysis žvėris, Kurio 
visi kaip liūto bijojo, krito. 
Dabar mažesnieji Kremliaus 
žvėreliai, patylomis vienas 
kitą kandžioja. Ir niekas ne 
sistebės, jei viena dieną Kruš 
čiovas. ar Bulganinas «stai
ga». mirs. Ten kur vadavau 
jamasi žvėrių morale,. šitoks 
elgesys pilnai suprantamas.

Dešimtys žuvo vietoje, o šim 
tai buvo sužeistų. Šita de
monstracija buvo 23 d. birže 
lio.

Sekančią dieną darbininkai 
vėl buvo išėję į gatves. Vėl 
naujos aukos krito, krauju 
buvo aplaistytos miesto gat
vės. Mieste ir apylinkėse bu
vo paske'btas karo stovis. 
Varšuvos vyriausybės parė
dymu sudarytas specialus, iš 
komunistų partijos, karinome 
nės atstovų, teismas demons
tracijų rengėjams teisti. Po 
šio teismo sprendimo nėra 
jokios apeliacijos. Tūkstanči
ai yra suimtų, o šimtai jai; 
sušaudytų. Kraujuje ir ašaro 
se skęsta Poznam miestas ir 
apylinkės.

Nemaža darbininkų, bijoda
mi būt sureštuoti pabėgo iš 
miesto į miškus ir pelkes, pri 
sijungdami prie partizanų Vy 
riausybė pasiuntė kariuome
nę bei aviaciją helikopteri
ais ieškoti režimo priešų. 80 
klm. nuo Poznam miesto įvy
ko stiprus ginkluotas susirė
mimas su kariuomene. Aukų 
buvo iš abiejų pusių. Komu
nistai sako,’ kad šiuos Įvyki
us išprovokavo amerikonų a- 
gentai. Neramumų metu kaip 
tik Poznam mieste buvo su-

Williamsuuíg Virginijos estade, yra Amerikos demokratijos 
lopšys. Čia rinkdavosi atstovai leisti įstatymų, ibiuose rū
muose buvo paruoštos rezol ucijos, kuriomis pasinaudojo 
Amerikos konstitucija skelbiant nepriklausomybę liepos 4 d. 
1776 m. US1S

ruošta kokia tai tarptautinė 
paroda. Užsieniečių tomis die 
nomis ten ibuvo apie 3000. 
Jie visa matė savo akimis ir 
grįžę atgal į Vakar' s papa
sakojo ką mete ir girdėjo

Geležinkeliai ir bendrai vi 
si strateginiai punktai yra ka 
riuomenės saugojami. Areštuo 
jami ne vien civiliai gyvento 
jai, bet policininkai, kariški
ai, kurie įtariami kuo nors 
prisidėję prie demonstracijų 
Sienų sargyba irgi sustiprin
ta. Vyriausybė laukia panašių 
įvykių kituose miestuose Pa
dėtis visur įtempta. Partiza
nai pradėjo sabotažo veiks
mus.

Susirūpinusios ir kitos sa
telitinės valstybės, kaip Če
koslovakija, Vengrija. Ir ten 
pasipriešinimo dvasia kas
kart žymiau pasireiškia. Iš 
to viso galima padaryti vie 
ną išvadą, kad tai kas įvyko 
Poznaniuje yra tik pradžia. 
Yra pagrindo laukti svarbūs 
nių jvykių, ir platesniu mas
tu, ne vien Lenkijoje, bet ir 
kitose satelitėnese respubli
kose ir Pabaltijy.

Apie sukilimą Pabaltijy pas 
kelbtos užsienio agentūrų ži
nios prieš keletą dienų, ne
buvo nei paneigtos, nei pat
virtintos. Pabaltijis yra daug 
daugiau izoliuotas nuo lais 
vo pasaulio, negu Lenkija. 
Reikia tikėtis, kad sekančia 
savaitę skaitytojams galėsi
me pranešti daugiau ir įdo
mesnių žinių.

DALYVAUKIT KERMOŠIUJE, TURĖSIT PROGOS MALONIAI 
PRALEISTI LAIKĄ IR PAREMSIT NAUJOS 

KLEBONUOS STATYBĄ

Kermošius vyks visais liepos mėnesio šeštadieniais ir 
sekmadieniais. Prasidėjo birželio mėnesio 30 d. (šeštadienį).

Šių metų kermošius bus praturtintas naujais barakais 
ir daugeliu vertingų fantų. Apsilankę kermošiuje turėsit 
progos išbandyti savo laimę, susitikti su iš toliau atvykusiais 
lietuviais ir padėsite statyti parapijos namus.
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Amerikos nepriklausomy
bei ISO metu

Šiais metais liepos m. 4 d. 
suėjo 180 metų kai buvo pas
kelbta Amerikos nepriklauso
mybė Pradžioje jungtines 
valstybes sudarė tik trys es- 
tadai. Vėliau kiti prisijungė, 
arba jėga buvo prijungti. An
glija Amerikos nepriklauso
mybei priešinosi. Nensiėjo ir 
be karų. Tačiau laisvės rado 
Amerikos kontinente pakan
kamai gynėjų.

Šiandien Amerika yra di
džiausia pasauly demokrati
nė jėga, nešanti atsakomybę 
už laisvo pasaulio likimą. A- 
merika turi 160 milijonų gy
ventojų. Nė vienas kraštas 
šiandien nėra pasiekęs tokio 
ekonominio gerbūvio koks 
yra Amerikoje. .Ten gyveną, 
naudojasi visomis laisvėmis 
keli šimtai tūkstančių ir mu
sų tautiečių.

São Pau’o estado šventė

São Paulo estado šventė 
yra 9 d. liepos, kuri bus atei 
nantį pirmadienį. Liepos m. 
9 d. 1932 paulistai sukilo 
prieš Getulio Vargas diktatū 
rą Prieš federalinę vyriausy 
bę kariavo kuone tris mene 
sius. Kadangi kiti estadai, 
kurie buvo pasižadėję eiti iš 
vien, atsisakė kartu kariauti 
ir net atsuko savo ginklus 

prieš São Paulo, paolistams 
laimėti kova buvo neįmano
ma. Vienok liepos 9 dieną 
panūstų yra branginama ir 
kiekvieniais metais iškilmin
gai švenčiama.

São Paulo esfeadas turi virš 
10 milijonų gyventojų, ■ yra 
pats pažangiausias ir turtin
giausias. Iš jo vieno tedera 
line vyriausybė gauna daug 
daugiau mokesčių, negu iš 
visų kitų kartu. Čia telkiasi 
visa sunkioji industrija.

— Amerikoje streikuoja 650 
tūkstančių plieno fabrikų dar 
bimakų reikalaudami pakelti 
atlyginimą. Streikuojantieji 
kiekvieną dieną pagamindavo 
300 tūkstančių toneladų plie 
no Plieno išdirbimo centras 
yra Pittsburgho miestas, Pa..

— Argentinos prezidentas 
dar šį mėnesį paskelbsiąs rin 
kimų dieną.

— Ceiluno sala, kuri lig 
šiol buvo Anglijos protekto
rate, bus paskelbta nepri
klausoma.

— I iepos mėn. 5 d Vene
zuela šventė 145 metus ne- ' 
priklausomo gyvenimo. Vene 
zuela šiandie turi 6 milijonus 
gyventojų ir yra vienas pa
žangiausių ir gal pats ekono
miškai stipriausias kraštas 
Pietų Amerikoje Didžiausias 
pajamų šaltinis yra žibalo 
versmės. Paskutiniais metais 
pastatyta daug moderniškų 
kelių, išplėstas švietimo tin
klas.

-- Rugpjūčio mėnesį Rio 
de Janeire vyks pasaulinis 
geografų kongresas, į kuri 
suvažiuos 44 tautų atstovai. 
Yra numatyta lankyti įdo 
mesnių ir mažiau pažįstamų 
Brazilijos vietovių.

— Del paskutiniu du mene 
siu buvusio lietaus, kavos 
derlius Brazilijoj bus pusan
tro mil.maiš.mažesnis negu bu 
vo numatyta. Numatoma 10 
milijonų maišų. Pasaulinis ka 
vos derlius sieks virš 30 mi 
lijonų maišų.

— Liepos m, 4 d. Rio de 
Janeiro rungėsi Rusijos krep 
šinio rinktinė su Brazilijos 
rinktinė. Rusai pralaimėjo 6õ 
x8o Rusų komandoj tarp sti
priausių žaidėjų buvo ir lie 
tuviai K. Petkevičius ir S. 
Tonkus.

— Prieš savaitę Brazilijos 
spauda rašė, kad koks tai 
Consulicb, kilme jugoslavas 
priėmęs Bolivijos pilietybę, 
atvyko Brazilijon nužudyti 
prezidentą Juscelino Kubits- 
chek. Policija gavusi šitokį 
pranešimą jį suėmė ir dvi sa 
vaites tardė. Galutinai paaiš 
kėjo, kad jis neatvyko prezi 
dento nužudyti. Šitą kaltini 
mą sugalvojo jo buvusieji 
draugai deimantų kontraban 
distai, su kuris jis paskuti
niu metu supyko. Policija jį 
avantiūristu. Iš Brazilijos tu 
ri, nes nelegaliai įvažiavęs.

Lietuvos nacioy’1 uie 
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SAULĖS PAKRAŠTYS
Dr. R. Zalubas \

(tąsa)

Saulės dėmės

Jau seniai yra stebimos 
saulės dėmės, jų relatyvus 
skaičius ir žinomas jų daugu 
mo pasikartojimo pericdas, 
kuris yra apie vienuolika su 
puse metų. Paskutinis jų mi 
nimumas buvo 1954m , naujo 
maksimumo laukiama 1959 m. 
Saulės dėmės yra šaltesnės 
negu saulės paviršius. Sau 
lės paviršius yra 6000 laips 
nių karštumo, o dėmės yra 
2000 laipsnių (Celsijaus). Apie 
dėmes ir prieš joms išsiver 
žiant tose vietose vyksta di 
deli saulės masės išsiverži 
mai ir ties jomis plauko de 
besys. Randama nemaža ry 
šio tarp kaikurių žemės reiš 
kinių ir saulės dėmių skaiči 
aus Medžių kamieno žiedas 
išaugęs dėmių maksimumo 
metais yra storesnis, negu jų 
minimumo metais. Augščiau 
šia kviečių kaina pasaulio 
rinkoje būna dėmių minimu 
mo metais. Daug panašių da 
l.vkų galima priskaityti To 
dėl linkstama manyti, kad sau 
lės veiklos studijavimas ir pe 
riodiškumo tikslus nustaty 
mas duotų galimybę nuspėti 
ateinančių sezonų orą praneš 
ti ūkininkams, kas kuriais 
metais geriau auginti. Betgi 
kasdienių oro atmainų atspė 
jimas ir toliau liksis sunki 
metereologų problema.

Saulės dėmių magnetizmas

Saulės spektro tyrinėtojai 
nustatė, kad saulės dėmės tu 
ri magnetinius laukus, kurių 
stiprumas siekia iki 4000 gau 
sų. Tuo tarpu žemės magneti 
nis laukas tėra tik apie vie 
ną gausą stiprumo Iki šiol 
buvo aiškinama, kad dėmės 
yra didžiausio saulės masių 
judėjimo centro. Po paskuti 
nių stebėjimų Menzel daro iš 
vadą, kad dėmių magnetinis 
laukas padaro jas - ramiausio 
mis vietomis ant saulės pavir 
sius E. Fermi ir S. Chan 
rasekhar rado, kad kaikurių 
žvaigždžių stiprūs magnetini 
ai laukai padaro jas suplotas 
Į diską iš rutulio. Taigi šios 
dvi teorijos viena kitą pare

mia.
Šalia dėmių esančios granu 

lės, kurios padaro saulės pa 
virsiu j panašų į ryžių sritį 
bą, yra kaip tik didžiausio 
keitimosi vietos. Paskutiniai 
filmai rodo jų greitą keitimą 
si. Tai yra saulės paviršiaus 
bangavimo sūkuriai, nelygi 
nant jūros bangos, tik jų plo 
tas siekia net iki 3000 kvadra 
tinių mylių.

Kosminiai spinduliai

Kosminių spindulių kilmės 
nėra galutinai išaiškinta. Pas 
kutiniu laiku buvo daugiau 
linkstama manyti, kad jie yra 
išleidžiami supernovų žvaigž 
džių, kurios yra apie 200 bi 
Ilona kartų švesesnės už sau 
lę, kai eksplozijos metu pa. 
siekia didžiausio šviesumo. J. 
Raymond, holandas astrono 
mas, aiškina, kad visa kosmi 
nė radiacija ateina iš vėžio 
ūko, kuris yra sprogusios 
žvaigždės likutis. Buvo galvo 
ta, kad jei normalios žvaigž 
dės, kaip mūsų saulė, leistu 
kosminius spindulius, tai iš 
galaktikos centro jų turėtų 
ateiti daug'daugiau. Paskuti 
niai saulės išsiveržimo tyri 
nėjimai rodo, kad apie 30% 
kosminiu spindulių galėtų 
ateiti iš saulės. Čia yra pri 
eštaravimų. bet grįžtama prie 
ankstyvesnės teorijos, kad 
saulė leidžia kosminius spin 
dūlins, taipgi ir kitos žvaigž 
dės leistų tuos spindulius.

S. Chandrasekhar aiškina 
kad dujos, kurios yra išsis 
kleidžiusios po visą galakti 
ką tarp 100 bilionų žvaigž 
džių, yra magnetingos ir to 
kiu būdu sudaro magnetini 
lauką, kuris pakelia kosmi 
nių spinduliu energiją iki bi 
liono voltų. Kadangi tarp sau 
lės ir žemės atstumas yra 
mažas, tai ir saulės išleistų 
kosminių spindulių energijos 
pakėlimas yra mažesnis ir 
prasiveržia jų mažiau pro at 
mosferą. Tuo gal ir butų ga 
Įima aiškinti k«d normaliai 
veikiant saulės radiacijai kos 
minių spindulių žymios kon 
centracijos saulės kryptimi 
nerandama.

MOŠŲ LIETUVA

— Australija. Canberoje vy
rų krepšinio sąjungos 1956 m 
finalines rungtynes vėl laimė 
jo lietuvių sporto klubas «Li 
tuaníans». Šis lietuvių sporto 
klubas per 6-ris metus Can 
heroje dar nė karto nebuvo 
nugalėtas.

Kaip pranešama iš Austrą 
lijos, Sovietai Australijos vy 
riausybei atsakė, kad suintere 
suotiems asmenims būsią leis 
ta išvykti pas savo gimines 
Australijon ir D. Britanijoj, 
taip pat nebus daroma kliūčių 
«naujiesiems australams» pa 
lankyti savo artimuosius Sov. 
Sąjungoje. Tuo būdu, tikima 
si, kai kuriems pabėgėliams 
būsią galima, tarpininkaujant 
australų vyriausybei, atsiimti 
savo gimines iš Sov. Sąjungos 
Australijon. Bet abejoma, ar 
tai bus įmanoma padaryti pla 
tesniu mastu. Baiminamasi, 
kud šiuo būdu Maskva tik no 
rėš surinkti sau reikalingas 
informacijas apie politinius 
tremtinius. Gal ir išleis pas 
gimines kitą senelį, tuo bildu 
stengdamiesi pasaulyje išsi 
garsinti savo «humaniškumu», 
tačiau netikima, kad galėtų 
išvykti visi, kurie norės. Juo 
labiau, kad paskutinė praktika 
rodo, kokių tiesiog terorinių 
priemonių bolševikai imasi 
terorizuodami svetur gyvenau 
čius artimuosius ar gimines. 
/ Sydney un-tas Pajautai 
Daukutei suteikė B A. laipsnį. 
Ji yra baigusi humanitarinių 
mokslų fakultetą kuriame pa 
grindiniu daliku studijavo ger 
manistiką, o šalutiniais - is 
toriją bei psichologiją ir pran 
cūzų k. Daukutė uoliai reiš 
kiasi Šviesos sambūryje, San 
taros spaudo^ komisijoje iraps 
kritai lietuvių veikloje. /Syd 
ney m. un te baigė, gauda 
mas statybos inžinieriaus lai 
psnį, Alfredas Olšauskas. Šiuo

Klausykis Sao Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de -Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
14 ligi 14:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

1956 m. liepos 7 d.

Birželio m 24 d. V. Zeliuos lietuvių bažnyčioje kun. P. Raga 
žinskas laiko iškilmingas mišias. Šalia vysk. Dorn Antonio 
Siqueira Alves. S. Paulo kardinolo pagalbininkas.

Jurgis Baltrušaitis.
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Nusileidus saulės dienai, 
Nusilenk žemiau rugienai 
Ir bučiuok dar drungną žemę, 
Kad ji tavo vargą remia, 
Kad žiedais ji apsisagsto, 
Kad ją prakaitas pašlaksto...

Audros dienai pragiedrėjus, 
Gerk jos griausmą, žaibą, vėjus 
Ir dėkok jai, kad sukyla, 
Kaip dėkodamas už tylą — 
Laimink vakaro pašvaistę 
Ir nakties žvaigždėtą skraistę...

Graudis džiaugsmas lygiai sveria 
Nes jie vieną taurę geria — 
Tad kaip amžiaus nustatyta — 
Vakaras tegerbia rytą, 
Aušros sutemas tegieda — 
Kas tai vokia, tas neklieda..

metu inžinierium dirba valdi 
nėj įstaigoj. Advokato teises 
neseniai yra gavęs vilnietis 
Stasys Čibiras, kuris taip pat 
sėkmingai reiškiasi lietuv. vei 
kloję.

— Italija. Prof. Z. Ivinskis, 
kuris buvo išvykęs su vysk 
V. Padolskiu j D. Britaniją ir 
ten gausingame Britanijos

(pabaiga3 pusi)

«Sovietu planai nepasikeitė»
KAM NUVAINIKUOTAS STALINAS. — SOVIETAI TIKISI 

LAIMĖTI IR BE KARO? - TITO NAUJA MISIJA

(E) Užsienyje gyvą atgarsį 
sukėlė JAV se paskelbimas 
nors ir nepilnos, Chruščiovo 
kalbos, pasakytos per slaptą 
kom. partijos 20 jį kongreso 
posėdį. Iš jos paniški, kokių 
žvėriškų metodų bolševikai 
Stalino režimo metu imdavosi 
savo politiniams priešams su 
naikinti. Ir visa tai atskleidė 
ne kokie nors «buržua/niai 
nacionalistai», kuriu panaši
us pareiškimus ankščiau bol
ševikai butų apšaudę «buržu
jų melais», bet pats Chruš
čiovas. nurodęs, kad Stalinas 
imdavosi ne tik masinio te
roro priemonių, bet ir tūks 
tančius žmonių yra pasiuntęs 
į deportacijas, likvidavęs be 
jokio teismo proceso ir net 
kaip reikiant jų neištardęs.

Jau Leninas pastebėjęs blo 
guostus Stalino bruožus, ku
rie visai Sovietų sistemai da 
vė tokių biauriu padarinių 
Leninas buvo siūlęs Staliną 
pašalinti iš gen. sekretoriaus 
pareigų. Tarp jo likviduotų

jų buvo visa eilė asmenų, 
veikusių drauge su Leninu, 
Jei Stalinas būtų dar kelis 
mėnesius valdęs toliau, tai, 
Chruščiovo teigimu, greičiau 
šiai nė Molotovas su Mikoja- 
nu nebūtų galėję dalyvauti 
20 me kongrese .. Stalinas 
pats įscenizavęs prieš pat sa 
vo mirtį va d. «gydytojų suo
kalbį». Tuometiniam saugumo 
ministerial Ignatievui įsakė 
išgauti iš jų reikalingus pri
sipažinimus - arba «jis pats 
(t. y. Ignatievas) neteks sa
vo galvos» 1 108 iš 1966 par 
tijos k mgreso dalyvių buvo 
Stalino Įsakymu suimti už ta 
riamą antirevoliucinę veikla. 
Stalino įsakymu 1937 ir 1938 
m buvo suimti ir likviduoti 
98 iš 139 tikrųjų centro komi 
teto narių ar kandidatų, iš
rinktų per 17 partijos kongre 
‘••t i'aties Vorošilovo būste 
buvo įtaisytas mikrofonas. 
Jam pačiam buvo uždrausta 
ilgą laiką dalyvauti polit. biu 
ro posėdžiuose; mat. jį. Stali

nas laikė «britų agentu». Sta 
linas ne tik deportavo kara- 
čus. kalmukus ir kitus, bet 
greičiausiai to paties likimo 
būtų susilaukę ir ukrainieči
ai: tik visa bėda, kad jų yra 
per daug ir pritrūko vietos, 
kur juos butų buvę galima 
deportuoti. Pats diktatorius į 
naujus bolševikų leidinius į- 
rašydavo sakinius apie jo 
«genialumą», reikalaudavo jį 
visokiais būdais liaupsinti etc 
Chruščiovas betgi nieko ne
prisiminė apie Staliną, kai 
SS daliniai pasirodė prie 
Maskvos. Kaip žinbma, tada 
Stalinas leido viešai išstaty 
ir garbinti Kazanės Dievo Mo 
tinos paveikslą.

Vakarų spaudoje dėl visų 
tų Stalinai pareikštų kaltini 
m u vieningai pažymima, kad 
Chruščovas betgi nepasmerkė 
žmogžudybės ir teroro, kaip 
priemonės komunizmui skleis 
ti, o tik aogailestavo, kad bu 
vo likviduojami ir komunistai. 
Nėra jokių garantijų, kad Sta 
lino metodai ir nebus pakar 
toti, kai tik tas pasirodys Krem 
liui naudinga. Sovietų vadai 
ir toliau lebesilaiko tos pačios 
sistemos, kuri gali duoti kitą 
Staliną, Chruščiovo apšauktą 

«kruvinu» pamišėliu», Ameri 
kiečių «Washington Post» pas 
iebi: smelkiant Staliną ir jo 
metodus, reikia taip pat pas 
merkti ir «stalininės epochos» 
padarinius. Betgi Chruščiovas 
su kitais Sovietų vadais nepas 
merkė tokių didžių nusikalti 
raų, kaip Lietuvos ir kitų Pa 
baltijo respublikų pagrobimas, 
Katyno žudymai ir kt. Jei Sta 
lino įsakymu, kaip pažymima 
kitų spaudos organų, buvo de 
portuotos ištisos tautos, tai ko 
dėl dabar jos negrąžinomos 
iš tų deportacijų? ir patys pa 
vergtieji griežčiausiai reika 
lauja, kad būtų juo greičiau 
atitaisyta jiems padarytoji 
skriauda—grąžinta laisvė, JA- 
V respbulikonų vadas senate 
W. Knowlandas pažymi, kad 
Chruščiovo kalbose, nors ir 
pasmerkiant Staliną, neparo 
dvta nė mažiausi© apgailesta 
vimo ženklo, kad buvo pa 
vergti Pabaltijo kraštų gyven 
tojai, išplėštos iš jų laisvės, 
o patys kraštai - pavergti, 
sunaikinus jų nepriklausomy 
bę.

Italų komunistu vado Tog 
liati labai aštriu pareiškimu, 
neseniai paskelbtu «L‘ Unitą» 
skiltyse, ir dabartiniai Sovie 

tų vadai yra neteke pasitikę 
jimo, kam savo laiku nepasi 
priešino Stalino vykdytam te 
rorui ir jo mito kūriniui. To 
dėl Maskva negalinti būti lai 
koma vieninteliu komunis 
tams direktyvas davinėjančiu 
centru.

Komunistai «laimės be ka 
ro»? Chruščiovas, kalbėda 
mas siunčiamam į Rytus So 
vietų jaunimui, pastebėjo, kad 
komunistams nėra reikalo ru 
oštįs į trečiąjį karą, nes jis 
įsigalės visame pasaulyje, į 
veikdamas «kapitalistinę sis 
temą», ir be karo. Komuniz 
mo pergalė «esanti būtina ir 
neišvengiama»...

Per slaptą JAV senato vi
daus saugumo reikalams pa 
komisės posėdį pabėgusio į 
Vakarus vieno iš lenkų ko 
munistų partijos vadų, Sveri 
no Bialer, pareiškimu, lenkų 
komunistų vadams Chruščio 
vas yra pažymėjęs, kad taria 
masis sambūvis tarp JAV ir 
Sov. Sąjungos netruks ilgai. 
Paskum ateis tokia fazė, ka 
da santykiai «turės pasidary 
ti visai aiškūs»...

B. D.
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(pabaiga iš 2 pusi.) -i-.
lietuvių katalikų kongrese 
skaitė paskaitą apie krikščio 
nybės nuopelnus lietuvių tau 
tai, jau vėl grįžo į savo stu 
dijinį ir mokslinį tiriamąjį 
darbą Vatikano archyvuose. 
D.Britanijoje jis pasakė visą 
eilę kalbų ir skaitė Britanijos 
lietuviams pranešimų. Britų 
Muziejuje taip pat susirado 
sau reikalingos mokslinės ar 
chyvinės medžiagos.

— Jungi. Amerikos Valsti 
bės. JAV LB-nės įstatai jau 
priimti. Jais labiau pabrėžtas 
Bendruomenės veiklos atrėmi 
mas į Lietuvių Ghartos dės 
nius. Įstatais apylinkės valdy 
bos renkamos 1 metams, apy 
gardos 2, Bendruomenės tary 
ba, valdyba, kontrolės komiai 
ja ir garbės teismas 3 Rūpi 
namasi sustiprinti Bendruome 
nės informaciją. Liet Valstie 
čių Liaudininkų naująjį cen 
tro komitetą sudaro pirm Dr 
J. Pajaujis, vicepirmininkai 
L. Šmulkštys ir K. Škirpa, se 
kretorius J. Audėnas ir iždi 
ninkas Dr. M. Devenis. LVLS 
yra davus Vykd. Tarybos pir 
mininkę A. Devenienę ir Vii 
ko Prezidiumo sekretorių H. 
Blazą Liet. Stud. Sąjungos 
JAV-se centro valdybon yra 
išrinkti R. Kliorytė, V. Valai 
tis, D. Tallat- Kelpšaitė, T. 
Remeikis, K. Ječius, J. Kar 
klys, J. Liubinskas: kontrolės 
komisijon - V. Kamantai, A. 
Vedeckas, R Kontrimas: gar 
bės teisman - A. Avižienis, 
A Sužiedėlis ir R. Šilbajoris. 
Rinkimuose turėjo teisę bal 
suoti 692 nariai. Atsidėjus rū 
pinamasi tobulinti angliškai 
leidžiamą «Lituanus» kuris 
tarp JAV mokslo personalo, 
studentų ir kultūrininkų turi 
gerą pasisekimą JAV Liet 
Bendruomenė įsipareigojo ap 
mokėti apie 60% visu «Litua 
nus» leidimo išlaidų, kurios 
per metus siekia apie 2 500 
dol. Likusieji 40% bandoma 
surinkti aukų pavidalu. 

trą vietą. Pirmą vietą iš sa 
vo rankų neišleidžia ameriko 
nai. Lietuvių visuomenė do 
mėjosi svečiais iš anapus ge 
ležinės uždangos kad jų ta r 
pe buvo keturi lietuviai: tre
neris V. Kulakauskas, koman 
doą kapitonas - K. Petkevi
čius, Alg Lauretėnas ir St 
Tomkus.

Prieš atvykstant Brazilijon 
reti svečiai lankėsi Urugvajų 
je ir Argentinoje sulošdami 
kelis lošimus. Pralaimėjo tik 
pirmą Montevideo mieste, bet 
su mažu taškų skirtumu: 56x 
57. Sekančiu lošimu kelerio
pai atsilygino: 91x82 svečių 
naudai. Argentinoje visus lai 
mėjo.

Brazilijoje pirmas susitiki- 
buvo 29 d. birželio sj Rio de 
Janeiro rinktine, kuri buvo 
nugalėta 61x82 pasekme.

Antras susitikimas, kaip jau 
programoj iš anksto buvo nu 
matyta, su São Paulo rinkti
ne, liepos m. 2 d. Reikia pri 
siminti, kad São Paulo kren 
šininkai yra nugalėtojai vi
sos Pietų Amerikos. Už tat 
čia susitiko jau rimtą, sau ly 
gią, o kai kuriais atžvilgiais 
net geresne komandą Tai jau 
buvo galima pastebėti lošimo 
pradžioje, nei vieni, nei kiti 
neparodė didesnės persvaros 
Kurį laiką rusai trimis taš 
kais buvo prasimušę pirmyn 
ir atrodė, kad skirtumas kas 
kart didės. Bet panūstai rea 
gavo, taip, kad baigiant pir
mą pusią ik j buvo 30x35 pau 
iistų naudai.

Ant"ame puslaiky skirtu
mas dar padidėjo vietinės 
rinktinės naudai, kartais šie 
kė net 14 taškų. Bet svečiai 
irgi pasispaudžia. Didesnę da 
Ii žaidėju pakeič'a. kiti pasi 
traukė iš lošimo del pabaudų 
Paskutinį puslaikį įeina milži 
nas Yan K ramins, latvis 2 me 
irų 18 centimetrų aukščio.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»

MOŠŲ LIETUVA

Jei iš vienos pusės didelis 
ūgis padeda, tai iš kitos jam 
trūksta greitumo ir lankstu
mo pagauti sviedinį.

Bet jei kartą į jo rankas 
pateko sviedinys, jis veik vi
są laiką stovi prie krepšio 
tai įmetimas garantuotas. Jis 
tik per antrą nuslaikį sume
džiojo penkiolika taškų. Bet 
pabaudų metikas jis labai 
prastas. Bent du trečdalius 
neišnaudojo.

Rungtynės baigėsi 71 x 80 
panūstų naudai. 'Pieša, teisė
jas pirmam puslaiky kartais 
buvo pergriežtas svečiams ir 
atlaidus saviesiems. Bet ga
lutinoje sąskaitoje aulistai 
geriau pasirodė ir pergalės 
buvo verti. Ypatingo dėmesio 
vertas buvo Angelini, kuris 
net iš trijų priešų išsisukda
vo.

iš mūsų tautiečių žaidė pir
mą dalį antro pusiaikio. ligi 
gavo keturias pabaudas ir tu
rėjo pasitraukti, tai St. Ton- 
kus .lis greitas, vikrus, bet 
surinko tik 6 taškus Antram 
puslaiky Įėjo komandos ka
pitonas, Kazys Petkevičius. 
Jo uždavinys buvo sunkus, 
dengti ir persekioti Angelim, 
kas jam nepavykdavo Dviko
va su Angelim baigdavosi tuo, 
kad pastarasis savo ne papras 
tumu lankstumo išsprukdavo 
arba gaudavo baudą. Krep
šin nepataikė nė vieno kar
to Algirdas Laurilėnas nežai
dė Du trečdalius rūsti rinkti
nės sudarė lietuviai ir lat
viai.

Kad jie atvyko iš ver
gijos krašto, tai buvo gali
ma visur pastebėti. vengė 
susitikti su žmonėmis ir atsa 
kyti į klausimus. Jai paste
bėjo ir vietinė spauda, kai 
reporteriai norėjo išgirsti sve 
čių įšpūdžius apie P. Ameri
ką. Nė vienas iš rusų rinkti-

1956 m. liepos 7 d.

Kun. Klebono P. Ragažinsko jubilėjaus proga suruoštos va 
karienės, kurioje dalyvavo apie 300 žmonių, svečių dalis, de
putatas prof, Andrė Franco Montoro su motina, prof. José 
Ferreira Carrato, p. Stoniai, p. Remenčiai.

Faustas Kirša

Vakariniai Varpai
Jau skamba varpai vakariniai 
«Kaip Vilniuj, Kaune. Šiluvoj...
— Palaimink, Dieve, tėvynę! — — 
Meldžiuosi kertėj nesavoj.

Sumigo visi gyvulėliai, 
Našlaičiai užmerkė akis, 
Tik brolių kankintinių vėlės 
Vaidenasi ilgas naktis.

O sesės, o broliai, ką jumiems 
Pasako variniai varpai?
Ne pasakas seka ramumui, 
Nepasakos brolių kapai.

Dangus Dievo žvaigždėm nubertas, — 
Šaltumas, ramybė, tyla.
Tik sieloje žaizdos atvertos 
Nerimsta su varpo malda.

Varpai mintis kelią į dangų 
Svajones nutiesia laukais
Ir klausiu prie Viešpaties lango, — 
Tada mums ramybė ateis?

Sportininkai is anapus ge
ležines uždangos

Sovietų Rusijos krepšinio 
rinktinės atvykimas Brazili
jon sukėlė visuomenėje dide 
lio susidomėjimo, Viena, kad 
Rusija neturi jau daug metų 
diplomatinių santykių su Bra 
žili ja, antrą - rusų krepšiniu 
kai per pasaulinę olimpiadą 
Helsinky, yra išsikovoję an

Radio stotis 9 de Jullio 540 klc. 25 m. banga.
SEKMADIENIAIS 8:30 vai.

Priimame komercinius skelbimus, siunčiame linkėjimus ir 
pasveikinimus šeimyninių švenčių proga su plokštelėmis.

Siųsdami užsakymus pridėkite Cr $ 300,00
Adresas caixa postai 403. São Paulo, arba telefonu 
37 2265 nuo 9 10 vai. Darbo dienomis išskyrus šeštadienius

Aleks. Boguslanskas.
Pusvalandžio vedėjas

nės neatvėrė burnos. Matyt, 
kad iš namų buvo duoti toki 
nurodymai. Iš viso jų elge
sio buvo jaučiama, kad yra 
vergai politruko nuolat seka
mi, neturį laisvės su bet kuo 
išeiti miestan, ar su bet kuo 
pasikalbėti, ar spaudos atsto
vams pareikšti savo įspūdži
us Iš įvairių kraštų matėme

ir sutikome sportininkų Sáo 
Paulyje. Jie užkalbinti nesi
varžė pareikšti savo nuomo
nės, nesidairė aplink, ar ne
seka jo koks politrukas. Kal
bėjo ir jautėsi, kaip laisvi 
žmonės. Tikėkime, kad karta 
grius geležinė uždanga, žmo
gus atgaus visas savo laisves.
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Tvankios ir derlių brandi 
nančios vasaros dienos praė 
jo. Kaskart labiau nutysdavo 
naktys ir vieversio linksmas 
čyrnimas nebevirpia no rytme 
tinės žaros. Sutemose nuaidė 
davo išskrendančių paukščių 
atsisveikinimas liūdesiu perve 
rdamas žmogaus širdį.

Vaikai, grįždajni iš moky 
klos, matė paskutiniuosius nu 
plasnojančius pulkelius ir jų 
mažose galvutėse sublykčiojo 
ateinančios žiemos pažadai.

Bet ruduo nutyso ilgomis, 
pilkomis dienomis ir vėjas plė 
šė pirmojo šalčio pakąstus la 
pus, šėlo tuštėjančiuose, lauk 
uose verpetan susukdavę kru 
mokšnius, pagaudavo rugieno 
se pasidriekusius šiaudelius ir 
švilpdamas pasislėpddvo ta 
msiai žaliame miške. Papur

Halina Didžiulytė - Mošinskienė

tydamas skarotas egles, suvel 
damas pušų viršūnes, apsisuk 
davo ir vėl kažkur dingdavo, 
kad įsibėgėjus su dar didės 
niu pašėlimu nušvilpti dirvo 
nais, sodais, sujaukti kur ne 
kur pasidriekusius žemkenčių 
pasėlius. Galvijų bandos klai 
džiojo laisvai rugienomis. Pie 
menėlis susir e ęs savo sermė 
goję, didele šeimininko ke u 
re su stogeliu, žvaliomis aku 
temis sekė kiekvieną gyvulė 
lį, ir vos žalmargė bandė pa 
sukti žemkenčių link, jis šau 
kė pliaukšterėjęs botagu, kiek 
tik jo gerklė išnešė; «Ei. Žal 
marge, Baltake!... Aš tau! Ši 
čion-šiu, šių... prtke... šių»! Ir 
Žalmargė, o su ja ir Baltakė, 
sunkias raguotas galvas papu 
rčiusios, skabtelėjusios dar 
pluoštą žemkenčių. grįždavo 
mušdamos uodegomis žvilgan 
čius šonus ir nuolankiai ska 

bė likusias žoleles tarp smai 
lių rugienojų.

Rodėsi, ruduo toks pats, kaip 
visada Lietuvoje. Tas pats dan 
gus, lie i a’ys dirvon u, tas 
pats piemenėlis ir tas pats 
švilpiantis vėjas, bet virš vi 
so to jautėsi kažkokia nesava 
jėga. Jos nejautė nei pilkieji 
dirvonai, nei atsisveikiną pau 
kščiai, nei žalmargė, nei ver 
kianti avytė, tačiau jaute ją 
Lietuvos šaknų vaikai, jų tar 
pe ir Gimbutų šeima.
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Gimbutų ūkis buvo vienas 
gražesnių Kauno apylinkėje. 
Nevedęs Motiejus ir jo jau 
nesnis brolis Kazimieras tai 
kingai jį pasidalino po tėvų 
mirties,. Jie visada vienas ki 
tam talkininkaudavo, bendrau 
darni savo kasdieniniuose rū 
pesėiuose ir džiaugsmuose.

Kazimieras sukūrė šeimą. 
Parsivedė dailiai nuaugusią 
merginą net iš Aukštaitijos. 
Darbšti ir meili, ji buvo ištiki 

ma gyvenimo draugė, davusi 
jam dukrą Julytę ir sūnų Stasį.

Darniai slinko jų dienos pi! 
nos rūpesčių ir darbų Bet ūžė 
jo nerami gadynė, viesulu per 
bėgdama Lietuvos miestus ir 
ūkius. Ret .i kuri šeima liko ne 
paliesta.nesutikdavai patikima 
žmogų. Nepasitikėjimas ir bai 
mė užvaldė žmonių širdis. Tuo 
metu Julyte jau buvo studen 
tė,Stasys- gimnazistas
Pirmas sunkus smūgis sudar 
kė Gimbutų šeimos patriarcha 
linį ramumą. Baisus smūgis- 
jie neteku Julytės. Tai rodėsi 
nebeužgydama žaizda tėvų 
širdyse.

Nuo to laiko išbluko Onos 
Gimbutieųės žvilgsnis ir rado 
si pirmos raukšlės apie gra 
žias ryškiai mėlynas akis. Gim 
buto kresni pečiai kaž kaip 
be laiko sulinko.

Vienok gvvepimas ėjo savo 
keliu. Išaušdavo pavasariai, 
praslinkdavo vasaros, žiemos 
speigai sukaustydavo rudens 
sužliugusią žemę,ir slinko me 
tai po metų.

J u visas dėmesys buvo nu 
kreiptas į Stasį, vienintelį šei 
mos įpėdinį Gimbutas per 
skausmą ir ašaras didžiavosi 
savo giminės atžąla. Stasys 
buvo visas jo gyvenimo turin 
ys.Nekai D* laukdavo parvžiuo 
jančio sūnaus, tuo tarpu, kai 
motina ragindavo greičiau 
kinkyti arklius troboje gi skli 
do įvairiausių kepsnių kvapąi.

Jis Stasys, būdavo visada 
toks linksmas, toks nesuval 
domai išdykęs! Vienok jo at 
vežti mokslo pažymėjimai vi 
sada buvo pagyrimo verti. 
Smagu būdavo su juo ir ba 
žnyčion nuvažiuoti. Čia - mo 
tina gėrėdavosi sūnaus spin 
dinčiu žvilgsniu, pakeltu į au 
kštybes, ir lūpytėmis šnabž 
dančiomis maldos žodžius... 
o kai Stasys prie vakarienės 
imdavo pasakoti visa matyta 
visa girbėta, atsilsėdavo tėvų 
nuvargusi galva ir sanariai 
beklausant, bežiūrint į jo gra 
žų veidą.

( B. D. )
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Nusidėjėlio Atgaila
(Tąsa)

Tuo tarpu, širdžiai geliant, 
* jis nė nepajuto, kaip prie jo 

laivelio priplaukė kitas laive 
lis. Tik tada kniosterėjo kaip 
iš miego, kai laiveliai dungs 
relėj*' vienas į antrą. Nauja 
sai laivininkas gražiai pasvei 
kino žvejį ir, meiliai prašne 
kinęs, paklausė, kodėl jis 
toks nuliūdęs. Jokūbaitis pa 
pasakojo jam visus savo va r 
gus.

Jaunas laivininkas (o tai 
buvo velnias. na<i vertęs į 
žmogų). vi*a tai išklausęs, ė 
mė Įkalbinėti žvejui, kad jis 
išsižadėtų to. ko namie ne pa 
liko, ir tą atiduotų jam. tada 
gausiai visko turėsiąs, doku 
baltis galvojo, gahojo ir pa 
giliau pasakė: ,

- Klausyk, bičiuli, to. ko 
namie nepalikau, tikrai man 
negaila — gali sau pasiimti.

- Palauk, - atsiliepė kip 
šis, — tau juk nesunku paša, 
kyli - «gali sau pasiimti*. 
Aš tavimi nepasmkiu. imk 

. peili, prasipjauk pirštą ir sa 
\o krauju patvirtink pažadą 

Jokūbaitis, nerasdamas ki 
tokios išeities, taip ir pada 
rė. Dabar panoro Įsitikinti jis, 
ar tai teisybė, ką šis laiviniu 
kas prišnekėjo. Nieko nelauk 
damas vėl užmetė tinklą Po 
valandėlės iškėlė ir išvilko 
tiek daug žuvų — didelių ir 
mažų, gerų ir menku, — kad 
per tinklo kraštus i vandenį 
k r jo. ir tinklas į plyšo.

Žvejys pradžiugęs skubėjo 
namo pasigirti pačiai savo 
laime Vos tik jis perkėlė ko 
ją per slenkstį, tuojau išgir
do — suklykė, pravirko kūdi
kėlis D ibar tiktai suprato jis. 
ką- pikta yra padaręs, kad sa 
vo naujagimį velniai pažadė
jęs. Pasisakė pačiai, toji la
bai nusiminė. Bet ką čia be
badė* visos aimanos ir šird
gėla? Juk velnio nebesurasi 
ir užrašų nebeišverši!

Nuo to laiko prado o Jokti 
b učiui labai sektis. Žvejybai 
klojantis, jis veikiai praturtę 
jo O sūnus, gavęs per krikš 
tą M;, kolo vardą, taip pat ūg
telėjo. Buvo greitas, gražus 
ir išmintingas Tėveliai negu 
Įėjo beatsidziaugti juo. Anks 

B išmokė jį skaityti ir rašyti. 
Paskui atidavė j mokslus sve 
tur. Mykolas ir ten taip gra
žiai eigesi ir gėjai mokėsi, 
kad gangreit gaivinai pasida 
rė.

Klieriku būdamas, pa r važia 
vo namo. Tėvai vis tebesikan 
kiną ir labai nusiminę: kaip 
čia prašnekt?. kaip apie tai 
kad velnini pažadėtas, dabar 
pasakyt:? O sąžinė graužia 
ir jaučia, kad turi tai padary 
t;. Bet kaip? Tiesiog prisipa 
žinti nedrįsta: kaip ir- gėda, 
kaip ir baugu

Galų gale tėvas sugalvojo 
šitaip: «Surašysiu viską laiš
kelyje ir įdės u į tas knygas, 
kurias jis dažniau skaito Pus 
kui žiūrėsiu, ką jis pasakys, 
kai radęs perskaitys». Taip 
ir padarė.

Sūnus, tikrai, aptiko tą laiš 
kelį, perskaitė ir valandėlę 
susimąstė. Po to priėjo prie 
tėvo ir paklausė, ar tai tiesa, 
kas ten parašyta Tėvas tuo
jau apsikabino savo sūnų už 
kaklo, pradėjo gailiai verkti 
ir atsiprašinėti, kad iš nety 
čių pardavęs jį velniui Sū
nus pasakė:

— Neverk, tėtuši, ir nesi
rūpink! Juk čia negi tavo kai 
tė: matyti, toks mano likimas, 
Dabar eisiu jieškoti pragaro 
Gal kaip norint iš ten išsisuk 
siu .. Gerai dar. kad laiku 
man pasakėt

Tėvas ir motina iš pradžių 
nenorėjo išleisti, bet kai ma
tė. kad sūnus neperkalbamas, 
apkamšė jį valgymais ir pa
laimino į kelionę Mykolas, 
prieš išeidamas, užėjo į baž 
nyčią, pasimeldė. pasiėmė 
šlakstyklę, šventinto vandens 
ir žvakę.

Ėjo jis ir ėjo, daug dienų. 
Vienos dienos pavakariu pri
ėjo didelę giria Jau ir šute 
mo. o niekaip iš girios nega
li išeiti Pavargęs būdamas, 
pradėjo dairytis, kur čia nak 
čiai prisiglausti Tuo metu 
išvydo tolėliau sningsintį ži
burėli. Nuslinko ta kryptimi, 
’’riėjęs rado trobelę, o trobe
lėj seninę. Pradėjo prašy
tis. kad priimtu nakvynės. Se 
nutė sako:

— Mielas sūnau, aš tave 
norom priimčiau, bet turiu

MOŠŲ LIETUVA

Viktoras Šimaitis

J VIETŲ K
Širdies neraminu
K raštai tolimiausi:
Gimtoji šalelė —
Gražiųjų gražiausia.

Nors žydinčiuos soduos 
Kaip rojuj klajoju,' 
Vis šaukia ir traukia 
Žemelė gimtoji.

Nors naktį prie veido 
Pūku pagalvėliai 
Švelniau pamyluotų 
Ginui akmenėliai.

Nors pasakų paukščiais 
Čia žmonės čiulbėtu, 
Gimtoji dainelė
Gražiau man skambėtų.

Širdie* neramina
Kraštai to’ i minusi, 
Gimtoji šilelė --- 
Gražiųjų gražiausia.

dvylika sūnų, visi jie žmogžu 
džiai. Kai parėję ras tave, 
tai užmuš.

- C gal pasigailės, juk aš 
pinigų neturiu? Jeigu ir už
mušti!, tai niekis: visvien sy
kį mirti reikė-.

Senutė sutiko ir užkišo jį 
už krosnies, kad nerastų. Nak 
tį, apie dvyliktą valandą, pa
reina žmogžudžiai Vyresny
sis, vardu Damijonas, tuojau 
suriko:

— Motin, kas tai! Čia kas 
nors svetimas yra?

— Nieko nėra, sūneli ..
— Nešnekėk man — žmo

giena atsiduoda! Tik eik ir 
atgabenk greičiau!

— Vaikeli, rasi žmogų už
mušei. tai tavo rankos ar dra 
bužiai kruvini, užtat tau ir 
smirda.

--- Šiandien nieko neužmu 
šiau! Sakau, kati duokš grei 
čiau! ■ kaip žvėris subliuvo jis

Motina nejudėjo Pat Darni 
jonas uostydamas užlindo į 
užkrosni, rado ir išsitraukė 
tą klieriką. Tuojau sugriebė 
obelinį kuoką ir buvo beužsi 
inojąs tvoti per galvą.

— Ak! — suriko motina: — 
Ka tu darai!? Juk jis varg 
šas klierikėlis. Vos nevos 
’«inrašė pas mane į nakvynę 
Jis ilgą kelionę keliauja ir 
labai nuvargęs

Damijonas nuleido kuoką 
ir rūsčiai paklausė:

— O kurgi tu eini?
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Lietuviška mokykla gamtoje

nini'i —      .—lllli»

Viktoras Šimaitis

I TĖVYNE
Marių mares, girių girios 
Ir aukšti kainai lediniai, 
Mes per šimto mylių kalnus — 
Į Tėvynę, į Tėvynę!

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

Spindi saulėj miestų bokštai 
Deimantin ai ir auksiniai.
įMe*. ir deimantus palikę, — 
Į Tėvynę. į '! ėvynę!

— Einu į pragarą savo ras 
tų parsinešti, nes mane tėvas 
negimusį dar pardavė velniui.

— A-a! Į ragarą...
Damijonas atlyžo ir pakvie 

tė vakarienės. Per vakarie
nę ta'n kalbėjo:

— Na, tai gerai, kad tu ei
ni į pragarą. , Nuėjęs pak
lausk ten, kaip man po mir
ties bus.

Klierikas pernakvojo. Ry 
tą davė jam pusryčiu ir dar 
kartą paprašė, kad tik neuž 
mirštu paklausti, kalu jam 
bus po mirties. Grįžtant kvie 
tė būtinai užeiti.

Po ilgos kelionės Mykolas 
priėjo pragarą. Atidarė vie 
nas duris — nieko. Eina to 
liau — vėl nieko. Nuėjo į tre 
čią požemį. Čia rado kelis 
velnius Kai tik pašventino, 
tie tuojau išbėgiojo Eidamas 
dar gil'au. rado daug velnių 
ir patį Liuciferį /Pasai buvo 
prirakintas su labai storom 
grandinėm prie drtičiausio 
ąžuolinio stulpo.

f Bus Daugiau)

ŽINIOS
— Pasirengimas Pirmajai 

Sv. Komun jai Lietuviškai, 
vyksta kazdien išskyrus šeš 
tadienius šv. Juozapo moky
kloje. Norintieji lietuviškai 
pasibengti prie Pirmosios Ko 
manijos privalo greit pradėti 
lankyti pamokas

— Per kun klebono Jubi
liejų lietuviškos mokyklos 
mokiniai parengti p. mok Va 
leikienės pašoko tautinį «Do 
bilą». Šokis buvo' gyvas gra
žus ir gražiai išpildytas gai
la. tik kad šokiui besibaigiant 
užsidegę elektros laidai nu
kreipė žiūrovų akį į šalį. 
Bankieto metu aštuoni moki 
nukai p. Kindurienei prita
riant kanklėmis dviem bal
sais padainavo pora dainelių. 
Publika taip smarkiai plojo, 
kad jie buvo priversti net 
pakartoti.

— Prasidėjus atostogoms, 
atostogauja ir lietuviška mo 
kykla. Po atostogų mokiniai 
gaus pažymius už pirmojo 
pusmečio mokymąsi ir Janky 
mą.

— Kermošiuje su dideliu 
pasisekimu Teikia lietuviškos 
mokvklos barakas. Mokiniai, 
prašomi ateiti dirbti į savo 
baraką. Sekantį šeštadienį 
ir sekmadienį bus le'džiama 
loterijos būdu didelis futbo
las. Laimingas jį galės jsigy 
ti už 5 k r ūžę irus.
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O TAI SKANI KAVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

Industria e Comercio de Calcados
J)

Madeiras do Brasil

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

Rua Javaes, 626 -- Sã@ Paulo

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

raaHnaoMHMO!
MIELI LIETUVIAI!

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

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

— LAPOS lietuviams praue 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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RUA BARAO DE ITAPETININGA, 2773 — 4 AND. — SALA 2 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

ĮKURTA 1890 METAIS
AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami pakvietimai i namus — Senu portretu reprodukcijos 
RUA SAO CAETANO, 4 47 —TEL. 4-5 5 76 - G 7a O P Z. U! O

Nori būti žemės savininkuP
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

i Prašymus žemei įsigyti reikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūln

Jmobiliaria Ah® do Guapozé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postal 9S 

Painformuojame ir per laiškus.
in iiinii«iHí~nTTTTrTwnr'^v-,’r',V”^T~T——TWH»»1Ti ■ iii >i n I i>M iin wi 1 0KZKxaEuunnn\*aoKsisr9tBR«>naa

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IKMÀOJ CA K KII If IRI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku 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 Ã O PAULO

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskilis, dokumen 
tu atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

Cervejaria Columbia f. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compioas: Rua Andrade Neves, 103 

Fotu: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÂO PAULO

— Ši šeštadienį L. K. Ben 
druomenės choras vyksta 
koncertuoti į Santa Teresin- 
ha, kur klebonauja kun. V. 
Kavolis;

— Sekmadienį Parque das 
Nações ir apylinkės lietuvi
ams, vietinėje parapijos baž
nyčioje pamaldas laikys kun. 
J. Kardauskas. Liepos mėn. 
15 d. 8 vai. Agua Raza lietu
viams bus pamaldos vietinė
je parapijos bažnyčioje.

— Kaikurie mūsų tautiečiai 
pasiruošę vykti «olačion tė
vynėn», paskutinėmis dieno
mis gavę laiškus nuo gimi
nių iš Lietuvos, kur šis tas 
parašoma apie «sovietini ro
jų», nuo grįžimo atsisakė.

— Norbertui Stasiulioniui. 
paaukojusiam «Musų Lietu
vos» reikalams Cr $ 500,00, 
nuoširdžiai dėkojame.

— Liepos m. 8 d, 15 vai. 
bus pašventinimas vaistinin
ko Juozo Lukoševičiaus, gy 
venančio Moinho Velho, Rua 
Reno, 15, naujai įrengtų vais 
tinės patalpų.

Pantu Klinika
Dr. JOAQUIM 

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»

IRMÃOS BAUZIS

s Regiitrado no C. R. C. »ob o n.o 55t =

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
| Aberturas de firmas 
j Encerramentos de firmas 
i Transferencias de firmas 
3 Contrat. na Junta Comercial 
| Dis^at. na Junta Comercial 
é Escritas Fiscais 
f Escritas Comerciais 
J HORÁRIO das

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t.. 
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos

'8
8

— Norėdamas paremti lie
tuvišką radio programą savo 
auką s usti šiuo adresu: Fedro 
Šimonis, caixa postai 4118, 
São Paulo. P. Šimonis yra ra
dio finansinės komisijos izdi- 
ninKas.

—- Liepos m. 5 d. ligoninė 
je mirė prekybininkas Vladas 
Pilipavičius 40 metų amžiaus, 
kilęs iš Kauno. Nuliūdime pa 
liko žmoną Sofiją Birželio m. 
30 d. mirė Anastazija Stacke- 
vičięnė, 77 metų amžiaus, ki
lusi iš Josvainių.

—- Aleksas Mikalauskas pa
ieško Adomo Balčiūno, anks
čiau gyvenusio Vila Pompeia. 
Apie jį turintieji žinių prašo
me pranešti «MÍüsu Lietuvos» 
redakcijai.

KERMOŠIAUS PAJAMOS

Barakas, Našlių (medukai) 
šeštadienį 1 500,00, sekmadie
nį 3.005 00, Lietuviškos moky 
klos šeštadienį 632,00, sekma 
dienį 2 500.00, Baras šeštadie 
nį 1 113.00 sekmadienį 2.000, 
00, Filias de Maria šeštadienį

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidefates

8 às 19 horas.

960.00 sekmadienį 1 800,00, 
Lėlių šeštadienį 400,00 sekma 
dienį 1 180,00, Ateitininkų šeš 
tadienį 615,00 sekmadienį 
1.055,00, Kimbob šeštadienį 
826,00 sekmadienį 942.00, Lan 
kelių šeštadienį 337.00 sekma 
dieni 470,00, Žuvelių šeštadie 
nį 166,00 sekmadienį 474,00, 
Zuikutis šeštadienį 242,00 sek 
madienj 500,00.

Šį sekmadienį be jau išvar 
dintų barakų dar veiks «vira 
lata», «šautuvėliabĄir^bus ke 
pami «šoraskai».

LIETUVIS DAILININKAS GA
VO PREMIJĄ

Birželio mėn, 23 d.”S. Pau
ly, Prestes Maia galerijoje. 
Salão «Almeida Junior», ati
darytoje Associação Paulista 
de Belas Artes XV-oje Meno 
Parodoje, kurioje dalyvavo 
297 S. Paulo menininkai su 
336 kūriniais, mūsų tautietis 
dailininkas Antanas Kairys įs 
tatė du tapybos darbus, ku
rių vienas buvo Vyriausios 
Dailininkų Juri Komisijos pri 
pažintu premijuotinu ir daili
ninkui '. Kairiui už ta pa
veikslą buvo paskirta MEN 
SÃO HONROSA premija

Sveikiname dail. A Kr iri 
ir linkime dar į aukštesnes 
meno viršūnes iškilti, per ta
pybos mena garsinant lietu
vių ir Lietuvos vardą.

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje. Av. Zelina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

SIUVYKLA “GUERRIERO”
■ 11

Vytaliano Guerriero

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė 
jimui, per penkis kartus.

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių
Rua inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas"

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legaiizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas

Rua Taquari, 19 - s/4 - (Esq. R. da Moóca)

Restoranas Jurubatuba
Savininkas VLADAS JASIULIONIS

Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

Kun. P. Ragažinsko pagerbimui suruošto iškilmingo su
sirinkimo garbės prezidiumas. Iš kairės dešinėn. Helena Tei
xeira, seselių pranciškiečių viršininkė Seselė M. Julija. St. 
Remenčius, prof. Jose Ferreira Carrato. kun. P. Ragažins- 
kas, Lietuvos konsulas S Pauly p. Al. Polišaitis, misijonie- 
rius Tėvas J. Bružikas, kun. F. Jakubauskas.

— Lietuviškų dainų pasi
klausyti šį šeštadienį į San
ta Teresinha atvyks S. Andrė 
vyskupas Dom -Jorge, miesto 
prefeitas ir šiaip nemaža bra 
žilų visuomenės. Choristai iš 
Vila Zelinos išvyks 7 vai. va 
karo specialiu autobusu.

— Artėja Dariaus Girėno 
Išeivių diena Ji išpuola 17 d. 
liepos. Išeiviu diena galėtų 
būt minima 15 arba 22 d. lie

pos. Kitados taip gražiai 
minimos dienos nereiktų už
miršti. Ta diena būtų graži 
proga prisiminti Darių ir Gi
rėną ir taip pat konkrečias 
lietuviškos išeivijos proble
mas.

— Kun. P Ragažinsko si
dabrinio kunigystės juoilėjaus 
proga yra gauta dar nemaža 
sveikinimų, kurie nebuvo pas 
kelbti laikraštyje, nes specia 
lūs laikraščio numeris jau
buvo išleistas. Tarp gautų 
sveikinimų pažymėtini prof, 
kanauninko Z. Ignatavičiaus 
Rio de Janeiro Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės ir «Dai 
navos» pirmininko. Lietuvių 
Sąjungos Brazilijoje pirmi
ninko kap. J. Čiuvinsko ir 
kitų.
PIRMADIENĮ IRGI BUS KER

MOŠIUS

Kadangi liepos mėn. 9 d. 
yra S. Faulo estado šventės 
diena, tai ir šia dienų, reiš
kia ateinantį pirmadienį bus 
kermošius.

Š. M. liepos hiėn 21 d. 29 
vai. V. Anastazijos Mokyklos 
Rėmėjų Būrelis ruošia links
mą

Vakarą, 
kuris įvyks Dr. J. Basanavi
čiaus vardo Lietuvių Kultūros 
Rūmuose, rua Camacam. 625. 
Programoje, «KAS BAILYS?» 
2 jų veiksmų komedija.

Po programos šokiai ir žai 
dimai iki 4 vai. ryto grojant 
puikiam orkestrui.

Pakvietimus ir staliukus ga 
Įima iš anksto užsisakyti pas 
Būrelio Valdybos narius ir 
Juozą Karpavičių, A. S. João 
233, nesi prie įėjimo nebus ga 
Įima jų sigyti.

M R.B lo Valdyba

PARDUODAMAS NAMAS

Du miegamieji kambariai, 
salė, virtuvė ir gale maža pa 
talpa 11x4 metrų, tinkantį ma 
žai industrijai. Smulkesnių 
informacijų galima gauti vie 
toji, rua Vendą Nova, 89. Ten 
pat parduodama gerame sto 
vy siuvama mašina «Singer» 
31-15.

— Paieškomi Jonas Saly
nas, ir Marijo Simanavičiūtė, 
iš Lietuvos išvykę 1926 m. 
Žinantieji apie juos prašomi 
pranešti «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai.

■««■■aaaaaaMiaiuaRiaa«M»i»aa»iiiaaaatiiia«o 
■•■■■ ■ ■■■■■■•■■■■■■■■■■■•■■■■■■•■■»''■■■■  «■■■■■■•

SI U V É JAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 59*5)
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