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Pasaulio Lietuviu 
Seimas

(E) Yra nutartas šaukti 1957 
m. rugpjūčio mėn. 31 d. ir 
rugsėjo m. 1-2- d.d. New Yor 
ke, kuris rastas tinkamesnis 
už Paryžių ir kitas vietas. 
Komitetas Seimui rengti su
darytas iš šių asmenų: pirmi 
ninkas prel. J. Balkūnas, vi- 
cepirmininKas - J. Šlepetys 
ir A. Ošlapas, sekretorius - 
V. Vaitiekūnas, iždininkas - 
Trečiokas, nariai - Dr. B. Ne 
mikas, J. Pakalka, ir J Ma
kauskas. Numatytos penkios 
komisijos Pagrindiniai PLS 
uždaviniai yra šie: 1) išrinkti 
vyriausią valdybą, 2) aptarti 
pasauliniu mastu kultūrinius 
reikalus, 3) apsvarstyti būdus 
ir priemones lietuvybei išlai
kyti.
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Čikagoje dainų šven
tėje

Birželio 30 d ir liepos m. 
1 d. pasirodė 40 chorų su 
daugiau tūkstančio choristų 
suvažiavusių iš Amerikos ir 
Kanados. Dainų šventė risi 
dėjo prie lietuvių vardo iš 
garsinimo ir jų kultūrinio įna 
Šo išpopuliarinimo tarp ame
rikiečiu Ji buvo filmuojama 
fotografuojama, rodoma apž
valgose Apie jos programą, 
sutartinį dainavimą plačiai 
rašė amerikiečių spauda.

Dainų šventės programos 
Čikagos koliziejuje klausėsi 
per septynis tūkstančius žmo 
nių. Programoje buvo dvide 
šimts lietuviškų dainų.

Dainų šventės metu buvo 
sušauktas kultūros kongresas 
kurin susirinko anie 700 lietu 
vių mokslininkų, menininkų, 
jaunimo organizacijos atsto
vų, įvairių šakų kultūrininkų, 
kurie pasiskirstę į dešimts 
sekcijų, apsvarstė visą eilę 
aktualių reikalų.
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— Europos spauda apie Pa 
baltijo pasipriešinimą okupan 
tams, Poznaniaus sukilimo 
metu, yra gavusi iš į Suomi
ją atbėgusių pabėgėlių. Jų 
pasakojimu, Pabaltijo kraštu 
ose gyventojai buvę pakvies 
ti atsišaukimais parodyti Mask 
vai ryžtingą pasipriešinimą 
reikalaujant Pabaltijo kraš
tams laisvės. Į latvių pasi
priešinimo centrą buvo pasi 
ųsta šarvuočių brigada. Lie
tuvoj pasipriešinimo centras 
buvęs žemaičiuose, Telšių mi 
estą šarvuočių brigada kelis 
karius «iššukavusi*. Tačiau 
svarbiausiems kovotojams pa 
vykę pasprukti į Latviją ir 
Estiją.'

Maskvoj viskas brangu.

(EpSovietų kelionių biuras 
viskuo aprūpina, bet už die
ną tenka mokėti 126 markės 
(Vakarų Vokietijos valiuta). 
Oficialiai viena markė keiči-» 
ma į vieną rublį, kai faktiš
kai rublio perkamoji galia te 
siekia vos 10 15 pfenigių. Ten

Žiauriam žiaurus likimas - šiukšlių dėžė. Staliną išme
tė į mėšliną vakar dienos draugai ir bendradarbiai - Kruš- 
ciovas, Bulganinas, Žukovas ir kiti. (USKS)

ka brangiai mokėti ir kitas 
smulkias islaiuas. pavyzdžiui 
nešėjui už dviejų nedidelių 
lagaminėlių nunešimą iš sto
ties į automobilį reik duoti 
rublių. Alaus butelis kaštuo- 
pusketvirlo rubliaus. Vyno 24 
rubliai, geresnė vieta teatre 
30—35 rubliai, o paprasčiau
sia atvirutė 1 rublis. Už butą 
su dviem mažais kambariais, 
virtuve ir vonia tenka mokė
ti 600 rublių, prie kurių dar 
reikia pridėt 200 rublių už 
gazą ir e’ektrą. Tarnaitė gau 
na 800 rublių, šoferis 2000 ru 
bliu. Jų algos atrodo didelės, 
bet perkamoji galia labai 
menka.

Tibete neramu.
Užsienio spauda plačiai ra

šo apie tibetiečių sukilimus 
prieš komunistus. Komunistai 
sostinės gatvėse didžiūruoja 
su tani ais. Laikas nuo laiko 
tibetiečiai užpuola komunis
tų karius.

— Maskvoje susirinkęs vy
riausias sovietas nutarė įs 
teigti dar vieną sovietinę res 
publiką - tai Suomijos Kare
lijos respubliką. Husai Kare
liją paskelbė respublika tuo
met. kai suomiai buvo prade 
ję kelti balsą, kad Karelija 
turi but gražinta Suomijai. 
Rusai iš suomių Kareliją atė 
mė 1939 m. karo metu.

Naujas salario minimo
Liepos mėn 14 d. Brazili

jos prezidentas pasirašė de
kretą su nauju salario mini

mo. Rio de Janeire • OS 3800, 
São Pauly, São Caetane, S. 
André cré 3700 Provincijos 
miestuose ’mažesnis, bet^ne- 
mažesnis kaip cr$ 3200.

Nauju atlyginimo įstatymu 
nėra patenkinti nei darbda
viai, nei darbininkai.

Industrialai sako, kad nepa 
jėgs naujų algų išmokėti, o 
darbininkai - prie dabartinio 
gyvenimo pabrangimo su gau 
narna alga negali pragy
venti. •

Kaikuriejndustrijalai žada 
kreiptis teisman, kad būt su- 
trukdytas&jstatj mo vykdymas 
kuris turi įeiti gallon nuo 1 d. 
rugpjūčio mėn.

Įvairūs darbininkų sindika
tai protesto ženklan prieš 
per mažą salario minimo nu
tarė paskelbti vienos dienos 
streiką. Kinkoje tikras sumi
šimas. Kainos visų gaminių 
kyla. Vyriausybė neįstengia 
«užšaldyti» sustabdyti kainu 
kilimo Vyriausybė biudžetui 
suvesti beveik kas mėnesis 
yra priveista išleisti bent po 
bilijoną naujų pinigu Finan
sinė ekonominė krašto padė
tis yra rimta.

Indijonai atakuoja
Mato Grosso estade, Ara

guaia apylinkėje, vietovėj 
Santa Teresinha, nesenai kom 
panija «Nacional Transportes 
Aereos» kolonizavo ir stato 
aeroportą. Šioj apylinkėje gy 
vena indionai caiapos. Jiems 
nelabai patiko baltųjų atsi 
kraustymas į jų apylinkes ir 
jie nutarė juos išvyti. Kaip 
panešimai sako, apie 1200 
indijonų apsupo Santa Te re 

• inha gyventojus.
Kompanija paprašė val

džios, kad pasiųstų kariuome 
nės apsaugoti kolonistų gyvy 
bėms. Lėktuvu buvo pasiųs 
ta keliasdešimts ginkluotų ka 
reivių. Indijonų susikirtimo 
su baltaisiais neįvyko. Aukų 
nėra. Ten pat nuskrido ir in 
dijonams globoti draugijos 
žmonių, kurie visus reikalus 
išspręs taikiu būdu

— Lenkijoje, Poznaniaus 
mieste, sąryšyje su buvusio 
mis darbininkų demonstraci 
jomis, kalėjimai! paimli sep 
tyni Katalikų kunigai, kaltina 
mi darbininkų kurstymu.

Naudas estadas To
cantins

Sąryšyje su sostinės perkė 
Įimti į Goiaz estadą, tam tik 
ra grupė žmonių imasi inicia 
tyvos organiz .oti naują estą 
dą. kuri sudarytų dalys terito 
rijos Goiaz, Mato Grosso, Ba 
ia estadų.

Vieni už šį sumanymą, kiti 
prieš. Svarbiausias klausi 
mas, kaip išsivers naujas es 
tadas, kur gaus pajamų vai 
diniUKams apmokėti. Šis klau 
simas spaudoj plačiai disku 
tuojamas.

Nusalo Paganas kava

Kaip praėjusiais, taip ir ši 
ais metais Šiaurės Paranoj 
kava nukentėjo nuo salnos. 
Kavos plantacijų savininkams 
daug nuostolių padaryta. Iš 
viso keliamas klausimas, ar 
verta Šiaurės Paranoj augin 
ti kava del nuolatinių kiek
vienais metais šalnų. Atrodo 
kad ši ūkio šaka reikės keis 
ti kuo kitu. Kavai tinkama 
žemė ir klimatas yra Mato 
Groso estadė, ypač Paragva
jaus pasienyje Brazilijos vy 
riausybė ir ekonomistai turi 
rimtai pagalvoti ar verta tik 
kava atsiremti, apleidžiant ki 
tas ūkio šakas Koks nors Kri 
zis tanprautinėje kavos rinko 
je gali labai smarkiai snkrės 
ti visą kraštą. Be to. Brazili 
jos kava nėra pati geriausia. 
Kolumbija ir kiti kraštai ge
resnę kavą užaugina.

Prezidentu konferencija 
Panamoje

Šį šeštadienį ir sekmadienį' 
Panamoj stisfrinks Šiaurės ir 
Pietų Amerikos prezidentai, 
viso 17 Prieš prezidentų susi 
tikimą, liepos m. 18 d. susi
rinko abiejų Ameriką kon 
tinentų užsienio reikalų mi
nisterial. Pirmoj eilėj pager 
bė Bolivarą neutralinės Ame
rikos išlaisvintoją. Ta proga 
buvo pasakyta daug gražių 
kalbų.

Vertos didesnio dėmesio 
kalbos buvo Brazilijos ir Mek 
sikos atstovų.

Brazilijos atstovas pabrėžė 
kad visų kraštų bendradarbia 
vimas turi remtis ekonominiu 
bendradarbiavimu. Be jo vi

sa kita lieka tik tuščiais, be 
prasmės žodžiais.

Meksikos delegatas kalbėjo 
apie demokratinių laisvių įgy 
vendinimą kontinente. Ben
drai iš šio prezidentų susiti
kimo kokių nors praktiškų 
klausimų iššprendimo nelau
kiama. Pietų ir Centralinė 
Amerika daugiausia yra susi 
rūpinusi ekonominiais reika
lais.

— Prancūzijos ir Italijos 
komunistai prisitaikė prie 
naujo Maskvos kurso, giria 
tai ką Maskva giria, smerkia 
tai, ką Maskva smerkia. Reiš 
kia užsienio komunistai yra 
akli Kremliaus vergai, kurie 
taip šoka, kaip raudonieji 
diktatoriai groja.

— Brazilijos vyriausybė praė 
jusį mėnesį išleido apyvarton 
dar pusantro bilijono popieri 
nių pinigų. v

— Kipro salos graikai or 
ganizuoja vyriausybę, kuri 
žinoma slaptai, vadovaus ko 
voros už išsilaisvinimą. Vy 
riausybei vadovaus legenda 
rinis partizanas Leghenis, ku 
ris tikrumoje yra puikinio 
kas George Grivas.

— Liepos mėn. 21 d suei 
ra 16 metu kai «liaudies sei 
mas» įjungė Lietuvą į sovie 
tinę Rusiją. Kai buvo paklaus 
ta «liaudies» seimo posėdyje, 
kas prieš projektą Lietuvą 
įjungti j sovietu Rusiją, nė 
viena ranka nebuvo pakeltą 
už Lietuves laisvę. Vieni bu 
vo Maskvai parsidavę, kiti 
bailiai, kuriems savas kailis 
buvo brangesnis už Lietuvos 
laisvę.

Kitas įdomus faktas iš šių 
rinkimų, kad rinkimų davi
niai buvo per Londono radijo 
paskelbti, žinoma rusams in
formuojant, kad balsavo 99 
procentai,

— Šalia Campinas miesto 
statomas aerodromas, kuris 
bus didžiausias visoje Brazi
lijoje. Jame galės nusileisti 
sprausminiai ir kiti didieji 
lėktuvai.

PRANEŠIMAS
Lietuviškas Kultūrinis Radi 

jo Pusvalandis praneša, kad 
priimami įvairūs įmonių skel 
bimai lietuvių ir portugalų 
kalbomis. Taipogi priimami 
sveikinimai įvairiomis progo 
mis. Sveikinimai ir skelbimai 
pristatomi drauge su mokes
čiu nevėliau ketvirtadienio Į 
V. Zelinos Klebonija kun. P. 
Ragažinskui.
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Žymiam svečiui apsilankius
Netikėtai ir paskubomis mú 

su kolonijoje lankėsi dr. An 
tanas Trimakas, su kitais Cen 
tro Europos Krikš. Demokra
tų Sąjungos atstovais iš New 
Yorko praskrisdamas per Pe
ru, Čilę, Urugvajų, Argentiną, 
Braziliją ir Panarną. Delega 
erą sudarė du lietuviai, če 
kas, lenkas ir ungaras. Jų 
tikslas buvo {vairiose P. A- 
merikos šalyse susitikti su 
užsienių reikalų ministrais, 
atsakingais politikais, aukš
tais dvasininkais, spauda ir 
krikš. dem. centrų vadovais, 
gyvu žodžiu nušviečiant so 
vietų pavergtų šalių padėtį 
ir prašyti laisvojo pasaulio 
įtakingus žmones visur pa
remti pavergtųjų išsilaisvini 
mo pastangas.

Delegacijai pasisekė už 
mėgsti reikalingus ryšius ir 
būti išgirstai tiek Čilėje. Uru 
gvajuje, Argentinoje ir Bra 
zilijoje, tiek Panamoje, kur 
vyksta svarbi Amerikos pre 
zidentų konferencija. Taip 
pat rado platų atgarsį minė 
tų šalių spaudoje. Urugvajų 
je, Argentinoje ir Brazilijoje 
antruoju lietuvių atstovu bu 
vo paskirtas K. Čibiras-Ve 
rax.* spaudos attache prie mū 
sų Pasiuntinybės Urugvajuje 
Jis daugiau palaikė nyšius su 
spaudą, sakė žodį per radiją 
svetimtaučiams ir lietuviams.

Nors delegacijos tiesiog! 
nis tikslas buvo kontaktai su 
svetimtaučiais, bet mūsiškiai, 
kur tik galėjo, norėjo susitik 
ti ir su lietuviškųjų kolonijų 
vadais bei veikėjais. Liepos 
12 d. Vila Zelinoje buvo su 
šauktas visuomenės veikėjų 
susirinkimas, kuriame konsu 
lui A. PolišaiČiui pirminiu 
kaujant, buvo pristatyti reti 
svečiai. Ta proga dr. A. Tri 
makas padarė platesnę tarp 
tautinės padėties ir Lietuvos 
laisvinimo darbų apžvalgą, 
sukėlusią gyvą susidomėjimą 
ir eilę paklausimų. į kuriuos 
svečias mielai atsakinėjo. Tą 
pat naktį dr. Trimakas įkal 
bėjo savo pareiškimus lietu 
viškųjų radijų programoms.

Svečias iš New Yorko čia 
lankėsi pirmą kartą, bet. ti 
kimės, dar nepaskutinį. Bū 
damas VLIKo narys. Lietuvos 
Laisvės Komiteto sekretorius 
ir tarptautinių organizacijų 
narys jis gal dar suras proga 
vėl kada sustoti São Paulyje 
Linkėtume, kad busimasis 
sustojimas butų galimai iiges 
nis, nes tokie mieli tautiečiai 
čia visados bus laukiami.

K. Čibiras su sanpauliški 
ais lietuviais pas liko dar tre 
jetą dienų, ir, sustiprinęs ry 
šius su tokiais dienraščiais 
kaip «Diário de S. Paulo» ir 
«A Gazeta», grįžo prie savo 
darbą į Montevideo. Svečiai 
ypač domėjosi ir jiems talki 
ninkavo konsulas A. Polisai 
tis. kun. P. Ragažinskas ir 
liet, radijo valandėlių vedė 
jai bei kultūrininkai.

K.

KIEKVIENAM NEKALTO 
KRAUJO VARDU

Išlaisvinti iš komunistų ka 
Įėjimų ir vergų koncentraci 
jų stovyklų visų tautų žmo 
nės vienbalsiai patvirtina se 
nas žinias apie pragarišką gy
venimą virš 15 milijonų ver 
gų Sovietų Rusijos koncen 
tracijos stovyklose. O kiek 
jų kituose komunistų valdo 
muose kraštuose. Nei Tarp 
tautiniam Raudonajam Kry 
žiu! nei kitoms Caritas orga 
nizacijo s neleidžiama jiems 
padėti. Komunistų valdomuos 
kraštuos yra baisos ir be jo 
kių perspektyvų kolchozinin 
kų gyvenimas. Nekaltų žmo 
nių krauju ir ašaromis yra 
permirkusi Rusijos žemė. Au 
ga vis nauji masiniai nekaltų 
aukų kapinynai Viso teroro 
čia trumpais žodžiais nepa 
vaizduosime.

Visa, kas vyksta Rusijoj ir 
kitur Maskvos vadovybėje, 
yra gėda mūsų laiko visai 
žmonijai prieš būsimas kartas, 
Už tą gėdą esame kalti visi, 

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 540 klc. 25 ra. 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. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

Birželio mėn. 8 d. buvo pašventintos naujai įrengtos ir 
padidintos vaistininko Juozo Lukoševičiaus vaistinės, esan
čios Moinho Velho. Reno g. 15.

Viduryje vaistinių inspektorius atriša tautinių spalvų 
juostą ir atidaro naujas patalpas. Šalia vaist. J. Lukoševičius 
Toliau kviesti svečiai

nes laisvas pasaulis praleido 
daug gerų progų aną terorą 
baigti be karo.

Karo mes ir dabar nenori 
me. Tačiau komunizmo vyk 
domą terorą reikia užbaigti 
nors pavėluomj. Laisvas pa 
sâulís dar yra tiek galingas, 
kad užtektų laisvo pasaulio 
žmonių dvasinio sukilimo grą 
žinti vergams laisvę ir nors 
pagrindines žmogaus teises.

Viso laisvo pasaulio geros 
valios ir humaniškumą bran 
giną žmonės sukilkime į ne 
numaldomą protestą prieš ne 
humanišką žmogaus traktavi 
mą Sovietų Rusijoje ir kituo 
se komunistų valdomuose 
kraštuose. Pasiryžkime ir įgy
vendinkime, kad nno dabar 
laisvame pasaulyje neįvyktu 
susivažiavimo, didesnio ar 
mažesnio susirinkimo be re 
zoliucijos išreiškiančios nasi- 
biaurėjimą ir protesta prieš 
vergiją ir terorą komunistų 
valdomuose kraštuose. To
kias rezoliucijas siųskime Ru
sijos ir kilų komunistinių 
kraštų atstovybėms ar misi 
joms savam ar kituose kraš 
tuose. Sovietų Rusijos va
dams Kremliuje, UN atsto 
varne, sa.vo krašto Vyriausy
bės nariams Toms instanci
joms rašykime tuo pačia rei
kalu mases individualiau ir 
kolektyviniu laišku.

Laisvojo pasaulio žmonės 
sukilkime ir nenurimkime, 
kol nebus panaikinta vergija. 
Būkime nelaimingiems žmo
nėms tikri broliai ir seserys.

Patys rašykime ir kitus ra
ginkime rašyti protesto laiš
kus.

Dievo ir žmogaus meilės 
vardu išeikime kovoti už mū 
sų brolius ir seserį < Dievas 
mums padės

«Ką padarysite vienam iš 
tų mano mažiausių brolių

(pabaiga 3 pusi)

Vladas Šlaitas

Ne Pasaka
Praeina pasakos.
Praeina padavimai.
Praeina tūkstančiai legendų vis pro mus.
O vieną pasaką,
O vieną padavimą
Aš vis širdy nešu.

Gh! tai ne pasaka,
Gal tai ne padavimas,

* Ir ne legenda .gal, —
Gal tai liūdna buitis:
Prie marių žalio kranto rymo 
Nualintas šalis.

Tave taip nuplėšė, išvaržė ir išpardavė —
Po visą žemę išėjai klajot.
Aš tavo sielvartą ir mielą Tavo vardą 
Einu dainoj dainuot.

Šalie, šalie.
Tyriausia mano ašara.
Aš tavo skausmo negaliu apimt...
Tą patį sopulį abu mes nešam 
Lietuviška širdim.

— Į vaiskų vakarą nugrims mažytis kaimas, 
Ir saulė kops į dangų šulin’O svirtim.
Lyg pasakoje vaikščios laimė
Drėgnais laukų arimais — — —

Ne, tai ne pasaka
Ir tai ne padavimas.
Ir ne legenda. Tai — buitis.
Prie marių'žalio kranto rymo
Nualinta šalis.

(tąsa)

Prigulęs prie žemės, Sar
gis ilgu juodu žvilgsnių žiūrė 
jo į Stasį. Suglaudęs ausis 
jis ištikimai slinko prie kojų, 
ir staiga suunkštė veriančiai.

Durnius! Ko čypi?.. Eik 
būdon! ■ staiga supyko šeimi 
ninkas.

— Nepyk, tėvai. Sargiukas 
seniai mane matė, gal iš pa 
siilgimo čypia - kreipėsi į tė 
vą Stasys įsisiausdamas išblu 
kiršią milinę močiūtės austą.

Tuo metu ir talka rinkosi
— Sveiką,», dėde Motiejau! 

Sveikas Jonai! Kaip laiko
tės? - sveikinosi Stasys su gi 
minėmis, bučiuodamas pagar 
biai dėdės ranką. Tuo tarpu 
kieme tėvas baigė kinkyti ar 
kilus, subildėjo ratai. Pasikęi 
tę dar vienu kitu žodžiu girai 
nės ruošėsi važiuoti

Halina Didžiulytė - Mošiuskienė

Lengvai įšokdamas į veži
mą Stasys griebė va ieles, Aš 
važiuoju pirmas sušuko, kas 
su manimi? - Įlipo dėdė Motie 
jus. Uršulytė. Jonas ir tėvas' 
kituos ratuos sutilpo.

Jie važiavo ilgą kelią tarp 
kaimyninių trobų, nuplikusių 
laukų, kol įvažiavo į vieške
lį - plentą. Arkliukai smagiai 
patraukė ratus, pajutę jų leng 
vą riedėjimą Stasys laikė 
vadžias. Jaunatvišku žvilgs 
nių jis meiliai glostė apylin
kės vaizdus. Jį gaivino šaltas 
vėjas draikantis neprideng
tus plaukus Juokaudamas jis 
pasakojo dėdei visokius pokš 
rus, iki pasiekė kopūstų lau
ką.

Tvarkingotais edėmis, tar
si išdailintos vazos, baltuo
jančia galvute vidury, pla
čiai išsirikiavo kopūstų ežios. 
Ratai sustojo Arkliai suprun 

kštė. Talka išlipo, pabėrė ar 
kliams šieno, paleido apynas 
rius. Peiliais rankose jie per 
šoko griovį ir pasigirdo kur
tus čeksėjimas Čekš. čekš . 
čekš, čekš... gulė kopūstų 
galvos, sviestingai riebūs la 
pai krito j šalis. Uršulytė ir 
Jonas krovė viską į maišus, 
tempė į vežimus

Diena buvo pilka, tyli ir to 
kia įprasta rudens metui. Vie 
na kita varna suko ratą pik
tai sukarksėdama.

— Taigi, Stasy - prabilo 
staiga dėdė Motiejus išsities
damas visu savo stambiu il
giu ir vėl renkame kopūstus. 
Vėlyvas ruduo...

- Vėlyvas, dėde, bet se
niau man netekdavo rinkti 
derliaus namuose šiuo metu. 
Matai, ką prasimanė okupan 
tai. net iš mokyklos vaikus 
atleido. .

— Atleid >-vis ne taip, kaip 
priprasta nuo seno. Dėdė su
simastė užsirūkydamas pypkę 
ir čia pat tęsė toliau: - Bei, 
kai Lietuva buvo laisva, kas 

mokėsi tas mokėsi, o kas der 
liti rinko, pats sau žinojosi. 
Taigi... - jis paleido tirštą dū 
mų kamuolį iš po nusvirusių 
ūsų

-- Na, ar negeriau dabar? 
juokavo Stasys, Mums gal
vos pasilsi nuo raekslo, o 
jums nereikia svetimų talkai 
ieškoti.

— Tai jau gal ir teisybė, 
Stasiuk, bet tada mes žino
jom, kad mūsų vaikai moko 
si. o mes žemę ariame. Mūsų 
vaikai taps išmaniais, o mes 
derlių nurinksime. Vaikai at
važiuos - mes duonos turėsi 
me... valsčiun prašymą - vai 
kai padės parašyti. vH) šian 
dieną duoną nurinkai atiduok 
duoklę, bulves nukasei, ati
duok rekviziciją. Ir nežinai, 
ar vaikų namolei, sulauksi

— Ar sulauksi? pakartojo 
staiga surimtėjęs Stasys tuos 
paskutinius dėdės žodžius. 
«Ar sulauksi?..» pašnabždėjo 
pralėkdamas vėjas. Atgijo 
atsiminimų pynė.

5.
— Julyt! Julytl... Ateik pa 

sižiūrėk, kaip puikiai skren 
da mano planeris!... Julyte, 
pasakyk, kaip išspręsti šį už 
davinį?...

— Julytė, Julytė atvažiuoja 
šaukia mama, o tėvas sukau 
dęs ūsus skuba bėrį įkinkyti.

Grįčioje - kvapų kvapai. 
Bandelės garuoja išimtos iš 
krosnies. Uršulytė nespėja 
nupešioti vištukų. Gimbutienė 
paraudusiais skruostais, nūs 
mukusia nuo viršugalvio ska 
ryte, tik šaukia, tik varinėja 
vis net piemenėlius vos sus 
pėja nuprausti savo murzi 
nūs kumštukus. kad galėtų 
paduoti juos Julytei.

Ir štai įeina Julytė, liekna 
ir daili. Ji nuima savo stu
dentišką kepuraitę, motinos 
ir tėvo glėbin puola. Ji mei 
liai su visaip sveikinasi, kiek 
vienam taria malonų žodelį. 
Vėliau pašiauštomis garbano 
mis ji įsirausią į savo laga 
rainelį ir ištraukia dailiai įvy 
niotą ryšulėlį mamai, (b. d.)

2



pusi 3 MŪSŲ LIETUVA 1956 m. liepos 21 d.

RECENZIJA.
Stasys Džiugas Keturi Vai 

dovai. Išleido Lietuviai Sa- 
lieziečiai Castelnuovo Don 
Bosco ■ Italia. Viršeli piešė 
ir iliustravo VI. Stančikaitė

Stasys Džiugas yra pažįs
tamas vaikų literatūroje jau 
nuo 1938 metų, 1953 m išleis 
ta knyga «Kiškučio Vardinės» 
Autorius yra vaiku draugas 
retas, šiais laikais draugas, 
nes reikia pripažinti jaunimo 
literatūra šiandieną labai nu 
biednėjo autoriais St. Džiu 
gas vaikų spaudai lieka išti
kimas. Jis yra Buolalinis «E- 
glutės» bendradarbis, o da
bar galime pasidžiaugti jo 
naujai pasirodžiusia knyga 
«Keturi Valdovai». Knygos 
turinys-pasaka, aukso ir lai
mės krašto, kurį valdo suma 
nūs ir išmintingas visus lygi 
ai mylįs valdovas. Tačiau 
valdovo širdį apima keistas 
nerimas. Sušaukęs savo kraš 
to žynius jis reikalauja tei
singo atsakymo į du klausi
mus: «Klausykite. Pirmas klau 
simss: Kas manyje apsigyve 
no ir neduoda ramumo? An 
tras klausimas: Kame glūdi 
pasislėpusi mano laimė?» Žy 
niai ėmė tartis tarp savęs, 
bet jie buvo negeri ir tegal
vojo. kaip karalių pražudyti 
savo elastingais atsakymais.

Sužinojęs žynių klastą ka
ralius juos paverčia Rude
niu, Žiema, Pavasariu ir Va
sara. Palikdamas šiems ke 
tur.ieins valdyti šalį, jis pats 
.nuskrenda į mėlynus tolius

Kraštą pradeda valdyti Pa 
vasaris Jis linksminasi su 
visais sutvėrimais, bet praė 
jus trims mėnesiams ateina 
viešpatauti vasarą ir p vasaris 
nuleidęs galvą pasitraukia Po 
tiek pa/t laiko V ašarą nušali 
na piktasis Ruduo, Rudenį • 
Žiema. Žiemos \ iešpatnvi
lna- irgi, nenutyso, nes ir vėl 
saulutė pakilo aukščiau, Žie
mai teko iškeliauti», .los vie
ton vėl atėjo Pavasaris. Taip 
atsirado Ruduo, Žiema. Pava 
vasaris ir Vasara. Karalius, 
kuris padarė savo žynius vai 
dovais, buvo ilgi, kupini am 
žinos laimės Metai.»

Autorius pasirinko įdomų 
siužetą, parodydamas, kad 
žemėje viskas turi savo pas 
kirtį, kuriai noromis nenoro 
mis tenka nusileisti. Gal tik 
vaikams nevisai bus aišku, 
kodėl valdovas buvo nėra 
mus ir ar tikrai jis rado lai
mę kurios ilgėjosi nes nepa 
rodyta draugingų nuotaikų 
tarp metų laikų pasikeitimo 
Taip ir liko tie du pagrindi
mai klausimai be atsakymo.

Knyga išleista labai įspū
dingai praturtinta gausiomis, 
spalvotomis, fantastiškai nuo 
taikai pritaikintomis VI. Stan 
čikaitės iliustracijoms. Auto 
riaus kalba aiški, vaikams su 
pranta rai dialogai. Kiekvie
nas metų laikas išryškintas 
savo paskirtyje, todėl ši kny 
ga tinka, kaip graži dova 
na lietuviškai skaitantiems 
vaikučiams, ypatingai tuose 
kraštuose, kur vyrauja «am- 

(pabaiga iš 2 pusi)

man padarysite» (Plg. Mat. 
25.40).

«Mes likime, kad kovoti 
prieš tamsybių galybes mie
lai prisidės visi, kurie tiki ir 
garbina Dievą» (p. Pius XI, 
Enc. apie komun.)

Melskimės ir veikime.
6727 S. California Ave. 
Chicago 29, Illinois

Inicijatorių Grupės Vardu 
Vincentai Brtzgys

Kauno Vyskupas Augziljaras

žiną» vasara.
Didelis nuopelnas skiriamas 

Lietuvių Saleziečių Leidy
klai ir Spaustuvei kuri išti- 
tikrųjų be priekaištų, labai 
kruopščiai, liuksusiniai išlei 
do šią knygą tuo pačiu pra 
turtindama taip sunkiai au
gančią lietuviškąją jaunimo 
biblioteka

H. D.

LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODA SÃO PAULY-

i 'J

Šiais metais y»-a rengiama 
São Paulo mieste istorinė 
Lietuvos Architektūros Paro
da, kurios tikslas yra supa
žindinti Brazilijos šviesuome
nę -su Lietuvos architektūra 
ir kova už Lietuvos nepri
klausomybę

.Parodą maloniai sutiko glo
boti J M. Lietuvos Konsulas 
S Paulyje Ponas Aleksandras 
Polišaitis.
Parodą organizuoją Stat. inž. 
Mik. Ivanauskas, talkininkau 
jant ir bendradarbiaujant Braz 
gyvenantiems kultūrininkam*: 
J. E Ministerial Ponui Dr. F. 
Mejeriui, S. Paulo Lietuvių 
Kolonijos Kapelionui Kun P. 
Ragažinskui, Rašyt Petrui Ha 
bickui, Dr Dom Estanislau, 
(O. S. B. Kun A. Ausenka’). 
Rašyt Kun A. Arminui - Ali- 
šui, Rašyt. Karolei Pažėraitei, 
Mokyt Fel. •-irdauškui. Sese
lėms Pranciškietėms, Poetei 
Agr Magd. Vinkšnaiūenei, 
Inž Jonui Abraičiui, Rėžis. 
Al Žibui ir kt J A \ aisty- 
bėse gyv. visuomenink-ims: 
Dr. Dipl Inž -1 Gimbutui. 
Dii’l Inž. J Muinkui. Inž E. 
Jasiiiuni. Dr R Zalubai ir kt.

Parodoje numatytu trys pa 
grindiniai skyriai;

1 Apžvalgų6 Littuvos Ar 
chitek’ūrn

II. Lietuviška ornamentika,
III, Gražioji ir pavergtoji 

Lietu
Prie parodos praturtinimo 

yra kviečiami visi L’etuvos 
Architektai, inžinieriai, foto 
menininkai ir suinteresuotieji

Pageidaujamų nuotraukų dy

>iųsti iki š. ra.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118 São Paulo.

Liepos mėn. 12 d vakare Vila Zelinoje mokyklos patalpose, Dr. A. Trimakas susirinku
siems kalbėjo apie Lietuvos padėtį šiapus ir anapus geležinės uždangos. Viduryje Dr. A. 
Trimakas, p. konsulas A Polišaitis, žurnalistas K Čibiras, ir São Paulo lietuvių organizaci 
jų valdybų nariai bei svečiai.

Juozas Palionis

KELIAS NAMO
Naktis krinta šalta ir šviesi.
Dega žvaigždės šaltoj augštunrj. 
Kur, ramybe, tu mano esi, 
Kaip pareisi į širdį - namo?

Tu į kalnus užlipsi žalius — 
Palinks medžiai audros pučiami, 
Ir praeisi laukų upelius,
Tarsi šerkšnas stikle — taip rami,

Ir galvosi - netoli namai,
Tau minkšta rytmečių bus šalna, 
Leisis debesys sunkūs žemai —... 
O skubėsi ir eisi viena.

Ir naktis bus pilka ir vėsi.
Ir prieisi sidabro vartus,
Ir prie vartų stovės ilgesys, 
Ir sunkus bus jisai, ir rūstus.

Ir matysi — už vartų laukai.
Žaliom nišom sustoję beržai,
Žydi akmenys upių pilkai,
Ir saulėtekio rausta dažai.

Ir norėsi praeiti vartus,
Ir ta j kelią pastos ilgesys.
Ir pratars: —- Knr gi vieniša tu,
— Matai — klostes naktis debesim.

— Užkris rūkas ant pievos žalios,
— Verks beržai neramioj sutemoj.
— Grįžk, ramybe, viena atgalios,
— Nepareit tau j širdį - namo

— Aš sutemęs čia vargo metus
- Jau antruosius skaičiuoti baigiu.

— O praeit - praeinu pro vartus:
— Pilnas kelias kančios ir dagių.

Ir ramybė negrįžta namo.
Krauju drumsčiasi metų spalva. 
Neramioj ir šaltoj tolumoj 
Naktin slepias šviesi Lietuva.

dis 11.5 x 18 5 cm, 18 x 25 cm
ir 21 x 30 cm
rūgščio 15 dienos, šiuo aure 
su: Inž. M. Ivanauskas Caixa 
Postai 4118 São Paulo Brazil.

PAIEŠKOMI:
1) Remeikis Alfonsas, gim.. 

1906 m . gyvenęs Palangoje 
1944 m .

2) Kazakevičius Kostas. 32 
meili amžiaus, gim Kaune,

3) Garškuvienė Konstanci
ja ir jos šeima iš Skapiškio 
valš.. Stiikonių km .

4) Endriukaitis Jonas, gi
męs 1926 m rugsėjo mėn. 23 
d. Meškinės km., Kidulių va 
Išč, Šakių apskr.,

5) Gilertas Friedrichas, 
gim. 1906 m. Suvalkuose,

6) Kuibokienė Herta iš 
Klaipėdos,

7) Padvoiskis Pianas,

8) Padvoiskis Magdalena,
9) Padvoiskis Boleslovas,

10) Šikšnius Adomas iš Trui 
kinų km., Skuodo valšč.,,

11) Svilienė Milda,
12) Svilaitė Aldona,
13) Brazieka Juozas, iš Gai

dėlių km., Utenos apskr.,
14) Brazieka Adomas iš Gai 

dėlių km. Utenos apskr.,
15) Brazieka Petras iš Gai

delių km., Utenos apskr.,
16) Listanderis Vilhelmas, 

gim. 1922 m. vasario mėn. 24 
d. Kretingoje,

17) Prižgintas Eduardas, sū
nus Juozo,

18) Blinstrubas Aleksandras 
gim. 1919 m. Tauragės apskr.,

19) Valasinavičius Petras, 
gini. 1922 m. Vieviržėnuose,
20) Schneider Ida, gim. 1900 

m. spalių mėo. 26 d., gyvenu 
ei Kaune,

21) Puotra - Puirius Kazys, 
gimęs 1913 m,
22) Žabora Kazys,
23) Vidmantas Antanas,
24) Ręika Antanas.
25) Kontautas Vaclovas, su 

nūs Stasio,
26) Čepaitis Gustavas,
27) Čepaitienė Martha.
28) Čepaitytė Herta,
29) Wernerienè Magdalena,
30) Bogovič Stanislovas, gi

męs Liepojuje,
31 Schelwat Erna, gim. 1919 

ra. kovo mėn 3 d.
32) Barkauskas-Schelwat Eu 

genija, gim. 1906 m. kovo 
mėn. 20 d.,
33) Dūda Jonas, gim. 1923 m.
34) Dūda Algirdas, gim. 1925 

n .,
35 Sienšys Kęstutis, gim. 

1911 m ,
36) Pakenis Jonas, kilimo iš 

Juškėnų km, Utenos apskr,
37) Baltrūnas Juozas-Antanas
38) Pabrėža Kurt,
39) Sinickis Zygmunttas, inž 

sūnus Kazio, gini. 1915 m. Vii 
niuje,
40) Brischinskis Erich, gi

męs 1933 m. kovo mėn. 31 d.,
41) Banevičius Jurgis, sūnus 

Romualdo, gimęs 1923 m ,
42) Ostach.ivičius Jurgis, 30 

metų amžiaus ir
43) Radavičiuę Stanislovas, 

gim 1928 m. Varniuose.
Ieškomieji arba apie ju

os žinantieji prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituania, R 
Dom José de Barros, 158 5 ° 
andar, Caixa postal, 7249 
São Paulo, Brasil.

PAIEŠKOJIMAS

Sesuo iš Kauno Helena Ci- 
tavičaitė paieško brolio Jono 
Citavičiaus, atvykusio j Bra 
ziliją 1926 m. gyvenusio ilga 
laika Rio de Janeire. Jis pats 
arba apie ji žinantieji pra
šom atsiliepti šio adresu Cai
xa Postai 371.

— Paieškomi Jonas Saly
nas, ir Marija. Simanavičiūtė, 
’š Lietuvos išvykę 1926 m. 
Žinantieji apie juos prašomi 
pranešti «Mūsų Lietuvos» re
dakcijai. 
bbbbbbbbbbbb®bbbbbbbbbbbbbbu ffblbbb bbbb»» •■ aa^aBwoaaBnBBBBwaBSBaaaawaa^tfaaeaaaaxtwawMMaaaa

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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Vysk. Motiejus Valančius

Nusidėjėlio Atgaila.
(pabaiga)

Liuciferis, pamatęs Mykolą, 
pagavo dūkdamas spardytis 
ir tas grandines tarškinti. Vi 
sas pragaras susiūbavo ir vi 
si velniai drebėjo, bet Myko 
las nenusigandęs tik šlakstė 
vandeniu, tik šventino vėl 
nius.

- Neplikyk akių! Neplikyk 
akių! — raitėsi ir staugė ve! 
niai. Liuciferis paklausė:

— Ko tu čion atėjai? ‘ r.
— Savo raštų atsiimti!
- Ras turit tuos raštus?
Visi velniai gynėsi. Vienas 

sumanė dar pasityčioti:
- Kada tau taip buvo ir 

kaip atsitiko?
Mykolas viską papasakojo. 

Liuciferis labai supyko ir su
šaukė antrą būrį savo tarnų. 
Klausinėjo tuos, bet ir tie iš
sigynė Trečią, karta jisai šau 
kė. Vėl susibėgo didelis pul
kas. bet nė vienas neturėjo 
Paskiausiai atsivilko vienas 
šlubas velnias, kuris laikė 
tuos raštus. Bet jisai prieši
nosi, nenorėdamas atiduoti. 
Tada Liuciferis suriku:

— Meskit jį aut Damijono 
lovos ir gerai pavartyki!!

Velnias cypdamas išėmė iš 
kepurės raštus ir bloškė My
kolui po kojom. Dabar Myko 
las paklausė:

— Kas tas per Damijonas 
ir kur jo lova?

Velniai nenorėjo pasakyti. 
Mykolas vėl ėmė šventinti, o 
velniai rėkti:

— Akių neplikyk! Akių ne 
plikyk!

- Pasakysit, tai nepli.kin- 
siu

Velniai norom nenorom tu 
rėjo pasakyti:

— Vienoje girioje yra dvy 
iika žmogžudžių. Vyriausias 
jų — Damijonas. Jam paruoš 
ta po mirties tokia lova. Ei
me, tai parodysime.

Nusivedė Mykolą į vieną 
pragaro kertę. Ten stovėjo 
lova, priklota skustuvų, pei
lių, ylų. Visa tai su aštriau
siais ašmenimis, į viršų at
verstais. Pro tarpus karščiau
sia ugnis ėjo

Mykolas, sutvarkęs savo 
ą i atiko prada

rą. Jam teko grįžti pro tą 
pačią girią. Grįždamas vėl 
susitiko su tuo žmogžudžiu.

- Na. kaip, ar buvai? - tuo 
jau paklausė Damijonas.

— Taip, buvau...
Oia klierikas papasakojo 

Damijonui, ką buvo girdėjęs 
ir matęs pragare dėl jo kan
čių po mirties. Žmogžudys 
nusigando ir pradėjo maldau
ti:

— Jei šitaip, tai išklausyk 
mane; aš pasirengęs atlikti 
išpažintį ir atgailauti dėl sa
vo nuodėmių.

Klierikas atsakė: — Aš ne
turiu dar galios klausyti iš 
pažinčių, bet atgailą galėčiau 
tau paskirti.

— Gerai, — sutiko žmog
žudys.

— Tad imk ta savo obeli
nį kuoką, su kuriuo žudei 
žmones ir eime.

Nuėjo į girią, kur netoli 
nuo kelio ir paversmio buvo 
toks kalnelis. Klierikas paė
mė tą sausą kuoką, įkišo į 
žemę ir pasakė:

— Dabar klupsčias nešk 
su burna vandenį Kai pasi-

daiys klanelis, tai melskis 
o kai bus sausa, vėl nešk. To 
lei nešk, kolei prigydysi. u- 
žaiigr. medis ir atsiras į|vai
siai. Kai jau aš busiu kuni
gas. tada vėl atvyksią pas 
tave.

Klierikas atsisveikino ir 
linksmas sve«ka< pargrįžo 
namo Tėvai labai apsidžiau
gė.- kad jų sūnus savo drą
sa ir gudrumu atsiėmė raštą 
iš nelabųjų.

Pu poros metu Mykolas bu 
vo jau kunigas. Tolini, po 
daugelio metų, tapo jis ir 
v\sk::pas. Apie tą žmogžudį 
visai buvo pamiršęs

I artą, vyskupu būnant, teko 
jam važiuoti per tą pačią gi
rią Bevažiuojant staiga la
bai skaniai pakvipo obuoliais 
Jis nustebo: «Kas čia --- gi
rioj ir obuoliai?» Siunčia sa 
vo vežėja pažiūrėti Tas, ra 
do obelį, bet negali obuolių 
pasiskinti: kai tik siekia, tuo 
jau obelies šakos kyla į vir 
šų Grįžęs pasakė vyskupui.

Tik dabar knyst vyskupui 
į širdį: jis atsiminė aną žmog 
žudį ir užduotą jam atgailą. 
Nieko nelaukęs, šoko iš ka 
rietos ir nuskubėjo prie obe 
lies. Besidairydamas pamatė 
tą žmogžudį, beklūpantį po 
obelim. Jau nieko nebebuvo 
likę iš to žmogaus -- v en 
tik šešėlis bei pavidalas

- Ar tu čia. Damijonai? — 
paklausė vyskupas

— Aš . - vos girdimu bal 
su atsiliepė žmogysta.

- Tai eikš: dabar išklairy 
siu tavo išpažinties.

Pradėjo klausyti. Kai tik 
pasako nuodėmę, bapt ir nu 
krinta žemėn obuolys Ilgai 
klausė Rodos visi obuoliai 
buvo jau nukritę Bet vysku 
pas apsižvalgė ir pamatė pa 
čioj viršūnėj kabant dar du 
Obuoliu. Tada sako jis:

— Dar dviejų nuodėmių tu 
man neišpažinai?

Žmogžudys tyli.
— Pasakyk ir (ąs, nes argi 

norėtum, kad visa tavo atgai 
la niekais nueitų?

Žmogžudys patylėjo ir pa 
guliau ryžosi Stipresniu su 
graudintu balsu jisai ištarė
— Savn tėvą ir vienintėlę 

seserį užmušiau. — Kai tik 
pasakė, tuojau bapt, bipt -- 
paskutiniai obuoliai nukrito.

Vyskupas peržegnojo, ir ta 
sai pavidalas lengvu baltu 
debesėliu pranyko viršum 
medžių.

John Bennett yra tvirčiausias Šiaurės Amerikos kandida
tas į šių metų olimpinius žaidimus Australijoje Oia jį mato 
me Meksikos mieste nušokant 7 metrų 50 centimetrų. Pa<au 
line sporto olimuiada šiais metais bus spaliaus mėnesį, Aus
tralijoje. Melbourno mieste. (US1S)

— Rugpjūčio 5 dieną per 
9 vai. šv. Mišios, vaikai, ku
rie lietuviškai rengėsi prie iš 
pažinties turės pirmąją savo 
komuniją

- - Tą pačią dieną 3 vai. 
po pietų V. Zelinos gimnazi
jos salėje jaunimas vaidins 
gražų vaidinimą «Atžalyną*. 
Vaikams įėjimas bus nemo
kamas.

Stasys Laucius

Mano Margiukas
Aš turėjau ta, kurs loja, 
vieną dranga keturkojį, 
žinoma, anais laikais. 
Ar atsimenat, vaikai?
O Margiukas — au, au. au! — 
Ten Margiuką aš gavau.
O, tad buvo ten kas kita! 
mail už lango mielą rytą.

Aš rimtai Margiuką mokiau 
Tekdavo ir susi pykt 
Bet vėliau, o kas čia tokio! 
tik per tėvo lazdą strykt 
ir per lanką, ir per tvorą, 
neša krepšį, jei tik nori, 
patarnaus tau ir pašoks, 
tik mėsos kąsnelį duok.

Nepražūdavo nė šiaudas 
Margis, uodegą paspraudęs, 
taip ir laukdavo — nu, nu! 
Tad vagišių už skvernų, 
kad ne vietoje sugaišęs. 
O vagišius meta maišą 
ir jau dumia patvoriais, 
šaukdamas — ai, ai, ai. ai!

Jei pirklys koks atvažiu »ja, 
Marg s net užkimęs loja: 
„Au, au. au. javai neri. 
Bet ar pinigų turi?
Pirki, jei grūdai patinka, 
sumokėki šeimininkui, 
o jei ne atgal prašau, 
atvažiuos kiti — au, au!”

Jeigu elgeta prie durų. 
Vėl Margiukas dirbo turi. 
„Au, au, au! Ar tu girdi? 
Pasimelsti jei žadi, 
gaus: duonos, gausi sūrio — 
ūkininkas visko turi 
Na. o jei girtuoklis tu, 
saugokis aštrių dantų!”

Jei pro sodą suka dėdė, 
mano Margis šoka, sėda, 
trypia, džiūgauja: „Au, au... 
Prašom, turime amus, 
ir skilandžiai jau aprūkę. 
Kaip namie, sveteli, būki. 
Joks daiktePs nepražus 
Bėris gaus tuoj avižų."

Ak, protingas buvo Margis. 
Ko nereikia, nepalies.
O jei aš guliu pavargęs, 
jis gi budi prie šalies. 
Ką sakau jam, lyg suprantą. 
Kai aš maudaus, jis ant kranto. 
Aš bažnyčioj — jis lauke.
Tik nėra jo barake...

Gaila Margio Buvo geras. 
Kai kareiviai mus išvarė, 
jis lig tilto alydėjo, 
palinkėjo gero vėjo, 
sukaukė ir apsisukęs 
grįžo saugot mūsų ūkio. 
Gal ir saugoja - au, au! 
Sužinosime vėliau...

Petrelis ii Onele
Kartenos parapijoj, Marty- 

naičių sodžiuj gana seniai 
gyveno pasiturįs ūkininkas, 
vardu Petras, kurs turėjo mo 
terį, vardu Oną Juodviem 
begyvenant davė Dievas sū
nų, kurį prie šv. krikšto p*a 
minė Petru, nes tėvelis nore 
jo, kad pirmasis sūnus jo var 
dą turėtų. Paskiau užgimė 
juodvien ir duktė, kuriai te
ko motutės va’das. Ona. Tuo 
du vaiku motina augino Vieš 
paties baimėj: vos pradėjusiu 
žodžius tarti kas rytą ir va
karą klupdė ir kalbino pote 
rių.

Viena rytą motutė, į trobą 
įėjusi, ta ė;

— Vaiku, kelkita! Išviriau 
kukulių varškėtų. Šeimyna 
jau pavalgė. Turėsfta ska
nų pusrytį.

Šiuodu, tai išgirdusiu, bere 
gint atsikėlė, nusiprausė ir 
ketino jau sėsti prie kukulių 
kurie dubenėlyj. ant suolo pa 
dėti garavo. Bet motutė tarė.

— Kaip gi tatai, vaiku, no
rit» valgyti poterių nekalbė
jusiu?

Šiuodu tuojau suklaupė ir 
persižegnojo. Motutei kalbi
nant, Onelė, nors buvo mažės 
nė. tačiau dailiai rankeles su 
dėjusi meldės ir aiškiai tarė 
žodžius, o Petrelis žiovavo, 
kasės, dar švypterėjo ir vien 
stebėjos Į kukulius. Poterius 
pabaigus, motutė pabarė Pe
trelį už nedailu maldos laike 
elgimos ir nedavė jam kuku
lių: priešingai. Onelę paglos
tė ir davė jai kukulių, idant 
valgytų kiek tinkama. Kad 
Petrelis dar pradėjo vai py. 
tis. motutė pastatė jį trobos 
kerčioj ir neleido nė pasiju
dinti Pašto.ėjus gerą valan 
dą. Petrelį motutė vėl kalbi
no poterių, kuriuos jam dai
liai sukalbėjus, motutė tarė:

— Petreli, myliu tave, kai 
po pirmutinį sūnų, bet mylė 
dama noriu į gerą žmogų iš
auginti' Tu dar nenumanai, 
kas tau davė tuos baltus 
marškinėlius kas suteikė tiek 
turto, kad aš galiu varškėtus 
su sviestu kukulius virti. Vi
sa tai geras Dievas mums 
davė. Atmeni, kaip šalta bu 
vo žiemą, kiek sniego buvo? 
O kad būtų Dievelis šilimos 
neatsiuntęs ir sniego nenugi 
męs, ką mes d a rytu mėmė m? 
Arba kad, sniegus nuginęs.' 

• per kiaurus metus neduotų; 
nė lašo lietaus, kas būtų tuo
kart? Viskas išdžiūtų, nė ko 
kie javai neišaugtų, mūsų gy 
vuliai išdvėstų, o mes badu 
išmirtumėm. Jeigu Dievelis 
duoda šilimą ir lietus, jeigu 
leidžia užderėti javams ir mus 
maitina, — argi nepridera na 
sakyti jam ben rytą ir vaka
rą ačiū? O kaip kitaip Jam 
padėkosi, jei ne per poterė
lius, dailiai sukalbėtus?

Tai girdėdamas, Petrelis 
apsiverkė, pabučiavo motu
tei ranką ir tarė:

-- Jau, motutėle suprantu, 
kad reikia melstis ir visuo
met priderančiai poterėlius 
kalbėti. - bet valgyti noriu!

Ir vėl žvilgterėjo į kuku
lius. Buvo jau priešpietis' su 
•similusi motutė davė jam ku 
kulių, bet jie jau buvo užša
lę ir sukietėję. Sulig tuo kar 
tu Petrelis su Onele kas ry
tą ir vakarą neliepiamu klaup 
davo poterėlių kalbėti.

• l.
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O TAI SKANI KAVA

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 626 -- São Paulo
^a3zss3saufflffliiiKn!UHHii£^mioitnfiiwiuuHuuiH)muuouMnHiiauinuMi£

F o t o-S t u d i j a “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS ,

Išpildo meniškai Įvairius loto darinis. Specialybė padi ■ ni- 
liiams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
Priimami oakvietimai i namus — -Senu portretu reprodukcijos
R U A to A O CAt TnNO> — " ’/ — 7 c K. . -__

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

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

Prašymus žemei Įsigyti teikia rašyti estado valdžiai. 
Šitai Tamstai siūb'

Imobiliária Alto do Guaporé Lida.
Cuiabá. Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.-

A L BERT A S P A VIL A VIČ1U S
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO' PEREIRA

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairiu 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kili darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 17d 5-and. sala 52U 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo
'_ _______

MŪSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, lai kreipkis Į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

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

Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

~| KSBUHUHKraMH
MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų ‘kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ii 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

Av. .Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

Kiekviena sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos plutin 
tojų galima g a i. t i 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

-- LAPOS lietuviams prane 
šame, kad Lapos lietuviai ga 
ii atsiimti laikraščius St. Sul 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

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

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

Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležiniu daiktų, indu bei darbo Įrankių 
krautuvė tiktai pas

lAkOTIS & LAPIENIS L T 0 A.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L 1 N DO Y A

M2MÃCJ CAKR1EI2I «»«
Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikata 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 - SÂO PAULO

Cervejaria Columbia J. A»
Šaičio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO, 

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

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

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

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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DALYVAUKIT KERMOŠIUJE. TURĖSIT PROGOS MALONIAI 
PRALEISTI LAIKA IR PAREMS1T NAUJOS 

KLEBONIJOS STATYBA
Kermošius vyksta visais liepos mėnesio šeštadieniais ir 

sekmadieniais.
Šių metų kermošius 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.

Šį šeštadienį ir sekmadienį bus kepami «šoraskai»

lionė

A >IETUVOS nacionalinė 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

vyko 
liūnas ir Linas Valbasys su 
šeimomis. Išvyko ieškoti ge 
resnio gyvenimo.

Deja labai apsivils ir norė 
darni negalės sugrįžti atgal. 
Iš Brazilijos, kada ir į kur 
nori gali važiuoti, o iš ten ne.

— Seselė M. Julija, prad
žioj mėnesio nuvykusi Ameri 
kon, yra išrinkta vienuolyno 
tarybon šešeriems metams. 
Brazilijon tegalės sugrįžti tik 
po šešeriu metų.fį ,

— Stud. L. Šlikta su Ma- 
kenzie universiteto, politech
nikos fakulteto studentų gru
pe, porai savaičių išvyko į 
Boliviją.

— Gimnazijos mokytojas 
Henrikas Nadolskis, ligi atos 
togų mokytojavęs Prezidente 
Venceslau. išlaikęs konkursi 
nius egzaminus, sekančiam 
pusmečiui pasirinko Oswaldo 
Cruz miestą, kur dėstys gini 
nazijoje ir mokytoju semina 
rijoje (escola normai).

Žurnalistas K Čibiras, 
kelias dienas praleidęs S 
Pauly, pirmadienį grįžo į M o n 
tedeo. Dr. A. Trimakas ket
virtadienį nuvyko į Panamą 
stebėti Pietų ir Šiaurės Ame 
rikų užsienio reikalų ministe 
riti ir prezidentų konferenci 
jos, ir kiek leis aplinkybės, 
supažindinti su pavergtų kraš 
tų padėtimi.

PASH'A RIMAS RADIJO 
REIKALU

Antradienį buvo susirinku 
sios lietuvių radijo progra
mos ir finansinės komisijos.

Iš finansinės komisijos pra 
nešimo paaiškėjo, kad radijo 
apmokamas vienkartinėmis, 
ar kas mėnuo mokamos atiko 
mis. Finansų komisija krei
piasi į lietuvišką visuomenę 
ir toliau remti kultūrinę radi 
jo progamą. kuri yra trans
liuojama kiekviėvą sekm die 
nį 14 vai. per radio Nove de 
Julho vidutinėmis 540 klc ir 
25 metrų bangomis.

Aukas siųsti šiuo adresu: 
Pedro Šimonis, Caixa postai 
4118, São Paulo.

Nutarta padidinti progra
mos komisijos (teisingiau ko 
misijų) sąstatą įtraukiant dau 
giau žmonii . kad programa 
butų įvairesnę ir įdomesnė.

Radiją galima paremti skel 
bianHs, sveikinant savo drau 
gus vardadienio ar gimtadie
nio, šiaip įvairių sukaktuvių 
progomis, užsakant pagroti 
plokšteles. Kas bus, kas ne
bus, bet lietuviškas radijo 
reik išlaikyti

Taip pat galima pranešti 
telefonu, o finansų komisijos 
nariai atvyks Į namus paimti 
skirtos radijui paramos. Skani 
binti galima šiai« telefonais: 
P,. Šimoniui (recados) 63 2477 
Inž. Z Bačeliui 61-5767, Vais 
tininkui J. Lukoševičiui - 
63 1575,

JŲ DĖKA TURIME LIETU
VIŠKĄ RADIJO PROGRAMĄ

Jonas Antanaitis ir Vladas 
Žarkauskas po Cr $ 1 000,00 
metams. Kas mėnuo po Cr $ 
100.00 moka: Ant Pavilonis, 
lonas Juodelis. Kristina Tru- 
baitė, Kostas Merkis, Kazys 
Baužys. Algirdas Baužys. Ka 
zys Ausenka, Al. Paškevičius.

Pu Cr $ 50,00: Vladas Zalu- 
ba. Vytas Trnba. Balys Rim
kus, -Jonas Bratkauskas, Ste
pas Narušis, Adolfas Baltušis 
Algirdas Nanartonis, Ant. Vo 
sylius. Vyt, Vosylius. Alg. 
Šlepetys, Jonas Jakutavičius, 
Aleksandras Lukoševičius.

Po Cr S 25.00: V. Kutka
Vienkartinis aukas Mgd.

Dorinienė-Cr $ 500,00, Jonas 
Dorinąs ir Ant. Voveriúnas - 
Cr,$ 200,00, Jonas Tatarunas 
Cr.$ 100,00, Magd. Sajūnienė 
Cr $ 50.00.

Už aukas radijo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. Pasbiba: 
Kitų aukotojų vardai buvo 
skelbti ankščiau. Neskelbti 
vardai bus paskelbti vėliau.

— Birželio m. 2 d. staigiai 
mirė Kazys Maželis.

— Liepos mėn 16 d. Vila 
Formozoj, kokioj tai . viešna
gėj lazda per galvą buvo už 
muštas Kostas Kalnaitis, 54 
m. amžiaus.

ATEITININKU TĖVŲ SUSI-' 
RINKIMAS

Šį sekmadienį 3 vai. po pie 
tų šv. Juozapo mokykloje šau 
kiamas ateitininkų tėvų susi 
rinkimas. Visi tėveliai ir ma 
mytės prašomi dalyvauti. Bus 
aptariami jaunimo šventės rei 
kalai.

NEPRALEISKITE PROGOS
PAMATYTI «ATŽALYNĄ» /

Rugpjūčio 5 d. 3 vai. p. p. 
V. Zelinos Gimnazijos salėje 
bus pastatytas pirmą kartą 
Brazilijoje gražus jaunų irse 
nu mėgstamas penkių veiks 
mų K. Binkio vaidinamas «At

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Daniu chirurgas

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

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zeiina, 752
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1 ESCRITORIO «VILA ZELINA» | 
| IRMÃOS BAUZIS j
■= Registrado no C. R. C, sob o n.° 55i ~

í Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
I Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
5 Transferencias de firmas 
f Contrat. na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
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fl||ll||lt||ll||H||l'IBI||ll||ll||IIHIIIIIIIIII||IIHI'llllll»lll Win miIIU'llllltlilllllllllll'lllilllllimilffltlIlHMUIHlllMIIIHIIlllHIIMIIMIIIIIIlllllllHlllllllllliąjJ

H VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI Ü 
g NAUJANYBIŲ g
âH Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, |g|

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
g Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA Ü 
È ISSIMOKEJIMUI. H
ísâ ; Ms!
igį Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. || 
S SÉ
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Klasės draugui
Sergijui Pilipavičiui ir jo mamytei 

Dėl brangaus tėvelio mirties, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuviškos Mokyklos Mokiniai

žalynas». Visi prašomi įver 
tinti jaunimo užsimojimus duo 
ti musų kolonijai šį didelį vei 
kalą ir gausiai atsilankyti.

Pakvietimus galima įsygyti 
p. p. Valeikų kepykloje, p. p. 
Šukių krautuvėje p. Remen 
čienę, A. Zalubą. J. Tijūnėlį. 
D. Bortkevičiūtę, I. Šimonytę 
ir kitus moksleivius ateitinin 
kus. Kiti platintojai bus pas 
kelbti vėliau.

— Jaunime dalyvauk lietu 
viško jaunimo šventėje.

Šventės programa.
-Rugpjūčio 5 d. 9 vai. Šven 

tos Mišios ir bendra Komunija 
Tuoj po pamaldų Agapė 
/bendri pusryčiai/
15 vai. iškilmingas Aktas ir 
«Atžalyną»
Po to pasilinksminimas.-

— Moksleiviai ate tininkai 
suprasdami besimokiančio 
jaunimo financinius sunku
mus ir norėdami į šventę su 
kviesti didesnį lietuviukų bū
rį visą besimokiantį jaunimą 
kviečia dalyvauti visuose pro 
gramos punktuose nemoka

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

8 ás 19 horas. 

mai Tik prašo iš anksto a- 
pie savo dalyvavimą praneš
ti valdybos nariams arba kun. 
J. Šeškevičiui ir pasiimti 
kvietimus.

Tad šią dieną tesusirenka 
Vila Zelinon visi lietuvių vai 
kai pagyventi bendra krikš
čioniškai lietuviška nu< tai
ka. pabūti drauge ir palinks 
minti. Iš toliau atvykusius Vi 
lazeliniečius pasirūpins pa 
kviesti ir pietums

— Yra laiškai: A. Antanai
tytei, M. Alinauskienei, J. Kli 
šiui, Alg. Kazlauskui, Iz. Se 
liokienei. Teresei Mickevičie 
nei. vyg Navickui, St Am- 
brozevičiūtei. J. Bliujui, J. 
Seliokui. Bučioniui, P. Zig 
mui. knn A Miliui, V. Aora 
mavičiuf, Robertui Mockui.

PR A N EŠ1M A S LI ETŲ VIA M S 
KATALIKAMS

1956 m. rugpjūčio 12 diena 
organizuojama maldininku ke 
lionė į Aparecida do Norte 
Užsirašyti galima ligi 30 lie- 
dos Rua Campos Novos 19 ir 
4 ir Casa Ana, Zelinoje. 1 e

SIUVYKLA “GUERRIERO”
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. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam 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)

DĖMESIO!!!
Š. M. liepos mėn. 21 d. 20 vai. V. Anastazijos Moky 

klos Rėmėjų Būrelis ruošia linksmą

V A !\ A A §
kuris įvyks Dr. J. Basanavičiaus vardo Lietuvių Kultū
ros Rūmuose, ruaCamacam. 625.

Programoje: »KAS BAILYS?» 2 įų veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai iki 4 vai. ryto gro 

jant puikiam orkestrui.
Pakvietimus ir staliukus galima iš anksto užsisakyti 

pas Būrelio Valdybos narius ir Juozą Karpavičių, A. S. 
João 233, nesi prie įėjimo nebus galima jų įsigyti.

M.R.B lo Valdyba

Ne tik išvažiuoti, bet nė pa 
rašyti teisybės negali.

PAIEŠKOJIMAS

Paieškomos Veronika Sero 
nytė - Baranauskienė ir Ur
šulė Rukšytė (pagal vyrą pa
vardė nežinoma), kilusios iš 
Utenos apskrities ir nuo 1929 
metu gyvenančios Brazilijo
je.

Paieškomsios arba apie jas 
žinantieji prašomi atsiliepti 
«Laiko» Administracijai («Lai
ka:-», Mendoza 2280, Avella 
neda, Buenos Aires, Argenti
na) arba paieškomųjų pusse- 
serei Teklei Bikaitei - Stra
vinskienei, gyv. Calle Vicen 
tini 105, Capitan Bermudez, 
prov. Santa Fė, Argentina.

RETA PROGA

Parsiduout kampinis na 
mas Vv Zelina ir Dr. Rober 
to Feijo. 1 du kambariai vir 
tuvė banheiro ir vienas kam 
barys kieme, su baldais. In 
formacijos vietoje.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEV1ČIUS 
Rua Inhagaoi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina. 595)
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