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Bom Retiro lietuviu vakarui praėjus
Nekurstoma ugnelė greitai 

gęsta. Baigiasi uždėtųjų mal 
kų likučiai nešoka skaidrius 
liepsnos, nešviečia ir nešil 
do, tačiau pelenų pridengtos 
žarijos dar ilgą laiko išsilai
ko gyvos. Tereikia tik vėje 
lio ir jos gali vėl virsti gaisru.

Visą eilę metų Bom Retiro 
apylinkėje lietuviškas veiki
mas buvo prigęsęs, senesnie 
ji buvo išsiskirstę ir užsida
rę savo namuose ir reikaluo 
se, jaunieji susidomėję sveti
muoju gyvenimu. Tačiau už
teko mažyčio vėjelio, tereikė 
jo tik, kad ten vieną kartą 
sii lietuviška programa pasi
rodytų moksleiviai ateitinin
kai ir lietuviškos mokyklos 
mokiniai, tereikėjo, kad ten 
iš jaunučių krūtinių suskam
bėtų senai girdėtos lietuviš
kos dainos meliodijos, kad 
kanklių meliodija pasiektų 
tautiečių širdis, ir prigesusios 
žarijos atsigavo ir ėmė deg
ti. Lietuviai išrinko savo ko
mitetą, kurs graž ai. energin 
gai ir taktiškai pradėjo gai
vinti lietuvišką veikimą. . Bu
vo padaryta visa eilė posėd
žių susirinkimų ir pasitarimų 
ir šio men 14 įvyko pirmas 
viešas pasirodymasvakaras. 
Prie šito šaunaus pasirodymo 
ir norime truputį sustoti ir 
pasidalyti keliomis mintimis 
su tais, kurie jo nematė

Ketvirtą valandą iššokę iš 
autobuso ant Rua da Graça, 
greit žengėme į salę ir buvo 
me maloniai nustebinti, salė, 
buvo sausokimšai pilna žmo
nių ir ūžė kaip bičių avilys.

Dalyvių skaičius prašoso ir 
optimistiškiausių rengėjų vii 
tį Vaka as buvo visiškai vy 
kęs Pirmiausia reikia pagir
ti Bomretiriečius užtai, kad 
jie sulaužė svetimą bet jau 
S. Paulo lietuviuose prigijusį 
įsitikinimą, kad norint į va
karą sutraukti daugiau sve
čių reikia jį būtinai daryti 
šeštadienio vakare ir tai per 
visą naktį beveik iki aušros. 
Pasisakydami už sekmadienio

Jokios pažangos Sueso ka
nalo sprendime

Saugumo Taryboje, be nuo 
manių, iš abiejų pusių pasi
dalinimo, nieko nenusprendė. 
Posėdžiai buvo vieši ir uždą 
romis durimis.

Viena ir kita pusė pasiliko 
prie savo nusistatymo. An
glai su prancūzais stovi už 
kanalo internaeionalizavimą. 
Gi egiptiečiai sako, kad ka
nalas, jų tik jie užtikrina plan 
kiojimo laisvę Sekantis susi
rinkimas, Anglijos, Prancūzi 
jos ir Egipto užsienio reika
lų minisierių numatomas Švei 
carijoje. Tai turės įvykti de 
šimties dienų laikotarpy.

Jordanijos politikė krize
Jordanija, kurios daugumas 

gyventojų yra arabiškos kil
mės, dažnai sueina konfliktan 
su Izraeliu (žydų valstybe). 

popietį Bomrelirečiai ne tik 
sulaukę gausios publikos, bet 
kartu su tėvais galėjo atvy
kti jaunesni ir vyrenieji vai
kai. Tuo tarpu vakarą ren
giant nakčia tėvai yra pri
versti vaikus palikti namie 
ir jie lietuviško parengimo 
nemato. Sveikintinas yra 
dalykas, kad progra
mą atliko jaunieji. 
Ne vienas jaunasis talentas 
pirmą kartą pasirodė sceno
je ir gavo pajusti, kad savie 
ji jo pastangas supranta, tai
gi verta dėl jų lavintis, mo
kytis, dirbti. Beto kai progra 
moję dalyvauja vaikai, tai 
mielai į parengimą atvyksta 
jų tėvai bei artimieji. Ir kiek 
vienas, kuris rūpinasi lietuviš 
kjs kolonijos ateitimi su mą 
loniai virpančia širdimi seka 
jaunųjų pirmuosius lietuviš
kos kultūros žingsnius. Beto 
vakaras sutraukęs visą eilę 
žmonių, kurie jau daug metų 
nebuvo jokiam lietuviškam pa 
rengime, parodė jiems, kad 
dar \ ra daug lietuvių, kad ki 
tų vaikai nežiūrint svetimo 
krašto sąlygų dar kalba lie
tuviškai ir regis paskatino, 
kaip įžanginėje kalboje sakė 
Bom Retiro lietuvių komiteto 
pirmininkas M. Žvirblis, savo 
namuose tverti lietuvišką dar 
želj. ku'iame augtų naujosios 
kartos lietuviškos gėlės. Mes 
dalyviai už šios pramogos su 
organizavimą rengėjams reiš 
kiam pagarbą ir padėką. Ten 
ka jiems palinkėti ir toliau 
nenuleisti rankų tęsti gražiai 
pradėtą darbą, ir kas kart 
prie jo pritraukti vis daugiau 
lietuviškų darbininkių

Iš dalies žiūrint atrodė, kad 
vakaru labiausia rūpinosi Ma 
tas Žvirblis, Jonas Skrebys, 
Kriščiūnas. M. Siliūnas, Bla 
ževičiai, Matelioniai, jaunimo 
būrelio pirmininkas Vytautas 
Tartilas ir visa eilė kitų. Ti 
kimės. kad ir rengėjai jaučia 
dvasinį pasitenkinimą, kad jų 
pastangos nebuvo veltui.

J. J.

Jordanijoje štovi ir anglų ka 
riuomenė.

Neužilgo Jordanijoje vbus 
parlamento rinkimai. Šiais 
rinkimais labai susirūpinę an 
glai. Egiptui ir Maskvai agi
tuojant gali būt išrinktas iar 
lamentas anglams nedraugin
gas. Gali net pareikalauti, 
kad anglai atitrauktų sąvoką 
riuomenę iš krašto Krašte 
nuotaikos anglams nėra pa
lankios.

Kas kart anglai susiduria 
su naujais sunkumais Kipro 
sala, Sueso kanalas, ir sunku 
naai Jordanijoje.

! Vakaru Vokietija perorga
nizavo vyriausybe.

Šią savaitę Vakarų Vokieti 
jos ministerių kabinetas buvo 
perorganizuotas. Sumažintas 
ministerijų skaičius. Kaip bu 
vašią taip ir šią vyriausybę 
sudaro daugumoje krikščio-

/

Lietuvos vaizdelis.
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nių demokratų partijos nariai. 
Kaikurių ministerijų pakeisti 
n inisteriai. Krašto apsaugos 
na jas ministeris yra pasiry
žę Vokietijos kariuomenę 
apginkluoti moderniškiausiais 
ginklais. Vyriausybės pryša 
kyje ir toliau pasiliko Kon
rad denauer, aršus komu
nizmo priešas, turintis aiškią 
užsienio politikos liniją.

t Tito ekskursuoja.
V

Neužilgo Jugoslavijos dele
gacija vyks, Tito vadovauja 
ma, Vengrijon. Šis faktas ro
do, kad Tito įtaka sateliti
niuose kraštuose didėja.

— Italijos komunistų vadas 
Togliati stengiasi užmegzti 
artimesnius santykius su Ju
goslavijos komunistais ir tuo 
pačiu išsiliuosuoti iš Mask
vos įtakos. Anot jo kelių J 
socializmą yra daug. Ta vai 
džios forma, kuri yra Rusijoj 
netinka pažangiai Italijai.

— Užsienio spauda rašo, 
kad Stalino palaikai iš Rau
donosios aikštės, Maskvoje 
bus pervežti Grųzijon, Stali
no tėvynėn.

BRAZILIJOJE
— Aviacijos kapitono Ru

bens Vaz atentato vykdyto
jas Gregorio šią savaitę teis 
mo nuteistas 25 metams ka
lėjimo.

— Šią savaitę iš užsienio 
grįžo federalinis deputatas ir 
dienraščio ‘‘Tribuna da Im
prensa” direktorius Carlos 
Lacerda, bene pats didžiau
sias dabartinės Brazilijos vy 
riausybės opozicionistas. Jo 
kalba parlamente sukėlė triu 
kšmą Jei ne kaikurių depu
tatų įsikišimas, vienas kariš
kis būt pavartojęs ginklą pri 
eš karinga parlamentarą.

— Susisiekimo ir teisingu
mo ministerių atatinkamais 
dekretais Brazilijoje, televizi 
jai ir radijui yra įvesta cen 
z ura.

Šį dekretą atsisakė vykdin 
ti S. Paulo gubernatorius, nes 
tai yra priešinga konstituci
jos dvasiai ir raidei ir demo
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KG SOVIETAI NORI IS
VATIKANO?

Europos spauda paskelbė ir 
Vatikano pareigūnai patvirti
no naujus ženklus, kaip Mask 
va mėgina užmegzti santyki 
us su Vatikanu. Toks naujas 

kratinei santvarkai. Tačiau 
federalinė vyriausybė turi pa 
kankamai priemonių dekretui 
įvykdint. Sąryšy su atsisaky 
mu vykdinti federalinės vyri 
ausybės dekretus, buvo pas
klidę gandai, kad S. Paulo gu 
bernatorius atsistatydinsiąs.

— Brazilija stengiasi plės
ti turizmą. Turizmas kraštui 
atneša daug svetimos valiu
tos. Praėjusiais metais Š.Ame 
rikos turistai užsieny paliko 
virš pusantro bilijono dole
rių. Brazilija galėtų būti di
delio turizmo kraštas ir gau 
ti daug svetimos valiutos. 
Bet reikia sudaryti reikalin
giausius turistams patogumus 
viešbučius pastatyti, išvesti 
kelius, suorganizuoti patogų 
susisiekimą.

— Paranos estade Petro- 
braz technikai daro gręžimus, 
ieško žibalw.

— Amazones'sostinėje, Ma
naus mieste trūksta maisto. 
Maisto pristatymui manoma 
panaudoti net karo aviacija.

— Bankai Brazilijoj yra 
smarkiai suveržę kreditą. Ko 
inercijoje jaučiamas krizis.

— Doleris šiomis dienomis 
nukrito lig 64 kruzeirų. Prieš 
pusmetį siekė 80 kruzeirų.

— Amerikoje, Čikagos mi
este inžinierius Frank Lloyd 
Wright projektuoja statyti 
dangoraižį 2.600 metrų aukš
čio. Jis turėsiąs 528 aukštus, 
viršuj dangoraižio 150 metrų 
aukščio bokštas. Dangoraižis 
talpins 30 tūkstančių žmonių, 
bus galima pastatyti 20 tūks 
tančių automobilių. Pastatas 
numatomas statyti iš plieno: 
Jo kaina šimtas milijonų do
lerių. Busiąs atsparus^ atomi 
niams bombardavimams. 

ženklas - tai Sovietų atstovo 
Italijoje vizitas pas Vatikano 
atstovą Italijoje Mons. Fiettą. 
Sovietų atstovo pareigas ei
nąs Pogidajevas pasiprašė ir 
buvo priimtas rugpjūčio 21. 
Maskva tuc tuojau paskelbė,' 
kad to viso tikslas buvęs į- 
teikti Vatikano atstovui So
vietų vyriausios tarybos (par 
lamento) atsišaukimą į pašau 
lio parlamentus nesuginkla vi 
inui paskubinti ir Sovietų pa 
reiškimą Sueso kanalo klau
simui išspręsti.

Vakarų spauda tuojau at
kreipė dėmesį, kad Pogidaje--' 
vo atsilankymas pas Vatika
no atstovą diplomatijoje buvo 
neįprastas, prasilenkęs su di 
plomatijos tradicijom. Viena, 
jis kreipėsi į diplomatą tos 
valstybės, su kuria Sovietai 
neturi diplomatinių santykių. 
Antra, Sovietu diplomatas sã 
vo rangu yra žemesnis už po 
piežiaus nuneijų ir su juo di 
plomatinių santykių negali tu 
rėti. To nepaisė sovietinis 
atstovas. Bet prasilenkimo su 
diplomatija fakto neslėpė nuo 
viešumos Vatikano atstovas.

Tas Maskvos oficialus žy
gis buvo paruoštas eilės neo 
ficialių žygių.

Šveicarų laikraštis «Die 
Tat» kreipia dėmesį, kad per 
nai žiemą ir šiemet vasarą 
kai kurie katalikų mokslinio 
kai, kurie turi ryšius su Va
tikano sluoksniais, susipaži
nimo tikslais vyko į Sovietus 
Maskvoje jie buvo priimti bo
sų Bulganino, Chruščiovo, Mi 
kojano ir kt. Po visų apsilan 
kymų buvęs pasklidęs gan
das, kad Chruščiovas norįs 
audiencijos pas popiežių ir 
kad galįs būti pasiūlymas su 
daryti konkordatą tarp Sovie 
tų Sąjungos ir Vatikano

“Tačiau Vatikanas — sako 
“Die Tat” — niekada nepali
ko jokios abejonės, kad “sau 
tykiam sunormuoti” yra sąly 
ga - garantuoti religijos Jais 
vę Rusijoje ir rytų Europos 
valstybėse.

Atsižvelgiant į kai kurias 
demonstratyviai paskelbtas ži 
nias iš katalikiškų valstv bių - 
Lenkijos, \ engrijos ir Lietu
vos, - reikta daryti išvadą, 
kad Maskvos vyriausybė lai
ko sau naudingu dalyku tar
tis su Vatikanu. Pranešimai 
apie Lietuvos katalikų vysku 
pų paskyrimą, apie didelę ju 
dėjimo laisvę, palyginti su ta 
kurią jie turėjo, apie katali
kų parengimus Lenkijoj (Cens 
tachavas), apie arkivyskupo 
Groesz paleidimą Vengrijoje, 
apie tam tikrus palengvini
mus katalikų Lendruomenėm 
pačioje Rusijoje, - visi tie 
paskiri pranešimai, kurie per 
eilę mėnesių eina vienas po 
kito, rodo sąmoningą sieki
mą sudaryti pagrindą santy 
kiam su popiežium.

«Nėra lenga išaiškinti • sa 
ko “Die Tat” - šio siekimo 
motyvus. Iš vienos pusės tai 
tas pats ofenzyvinis «realiz
mas», kuris Stalino įpėdinius 
paskatino kviestis Adenauerj 
į Maskvą Iš kitos pusės ne
reikia išleisti iš akių, kad 
akivaizdoje įvykių Lenkijoje.

(pabaiga 6 pusi.)
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pusi. 2

Lietuvos byla i
Šitokia antrašte Lietuvių 

Dienos rugsėjo mėn. talpina 
savo korespondento pasikal
bėjimą su Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pirmi 
ninku Jonu Matulioniu.

Pašnekesį Matulionis pra 
dėjo:

“Sukilimai anapus geleži
nės uždangos akvyvaizdžiai 
parodė, kad vakarai neturi 
pavergtiesiems išlaisvinti nuo 
šfrdžios programos. Vargiai 
ją turi ir gausūs pavergtųjų 
lyderiai, tebesiremią iliuzija, 
kad ateities įvykiai tiek su 
silpnins Sovietų diktatūrą jog 
pavergtos, net negausios tau 
tos, pačios nusimes pančius. 
Tuo tarpu realybėje matome 
Vakarų Rytų santykius nor 
malėjant, vis labiau isigyven 
dinant Sovietų plano koegzis 
tenciją, kad ir be iškilmingų 
deklaracijų ar skambių sutar 
čių.

Pavojus Lietuvai

“Lietuvos bylos isisenėji 
mas”, tęsė pirmininkas Matu 
Jionis, grąso tautai pražūtim. 
Maskvos statytiniai krašte uo 
liai naikina visa, kas neside 
rina su bolševizmo siekiais. 
Valstybės pastangomis lietu 
vių jaunimas auklėjamas a- 
teistinėje bolševizmo dvasio 
je, policinėmis priemonėmis 
žlugd.bet kokią kitų ideologijų 
įtaką. Išdavos bus liūdnos. 
Jau praėjusį mėnesį Vilniaus 
«Tiesa'» skelbė, kad bolševiz
mo pats didžiausias laimėji
mas, tai naujo žmogaus sufor 
mavimas kaime. Šie nauji 
žmonės automatai juk graso 
ne tik pavergtosioms tautoms,

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

«TĖVYNĖS GARSAI»
Radio stotis 9 de Julho 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. Boguslauskas.
Pusvalandžio vedėjas

Jungtines tautas
bet ir laisvoms, perspėja 
VLIKo pirmininkas

Aptaręs Kremliaus metodus 
užliūliuoti Vakarams. Matulio 
nis nurodė, jog «esama taika» 
sovietai siekia įtikinti savo 
pavergtuosius veltui laukiant 
pagalbos iš laisvųjų. Jų atei 
tis tai manoma tik «komuniz 
mo rojuje». Tironai, mat ir
gi žino, kad žmogus kovoja 
ir tiki nors mažiausia išsilais 
vinimo kibirkštėle.

Vakarai Lietuvos neislais- 
vins.

/ «Lietuviai vieni bolševiki
nių tironų niekaip neįveiksi
me Gi gausingieji Vakaruose 
galėję ir gali sovietinius smur 
tininkus sutramdyti, savo ne
laimei, to nedarė ir neatrodo, 
kad sava iniciatyva darytų. 
Lyg neapčiuopdami pavojaus, 
jie lengvabūdiškai viliasi, jog 
iškankintos, nacių ir sovietų 
apiplėštos ir nuniokotos Ry
tų ir Centro Europos tautos 
pačios sukils ir išvys atomi 
nėmis bombomis ginkluotus 
pavergėjus

Čia ir vėl VLIKo pirm kas 
prikišo egzilų daugumai, kad 
šie per vienuolika metų ly
giai taip pat lengvabūdiškai 
tikėję Vakarų intervencija: 
sovietai būsią priverst’ kad 
ir jėga, išlaikyti karo meto 
pažadus išlaisvinti raudono
sios armijos okupuotus kraš
tus. Abiejų viltys pasirodė be 
prasmės. Vakarai, jei komu
nistai nebūtų išsišokę Korė
joje ir kitur, tikriausia šian
dien tiems patiems pavergtų 
kraštų egzilams patartų near 
dyti «taikos» ir «tarptautinių

MŪSŲ LIETUVA

santykių». 1

«Kas bedaryti»

Stato klausimą VLIKo pir
mininkas Ar laukti kartu su 
vakariečiais ir kaikuriais eg- 
zilais «stebuklų», ar imtis 
iniciatyvos ieškant naujų bū 
dų Lietuvai gelbėti? Pirminio 
kas Matulionis griežtai pasisa 
kė už antrąją galimybę. Lie 
tuvos Sovietų Sąjungos byla 
turi būt svarstoma j anglinė
se Tautose New Yorke!

«Jokiu būdu nesutiksime, 
kad lietuvių tautai taip tra
giška byla įsisenėtų «pabrėžė 
Matulionis » Lai Maskva, kaip 
ir Vašingtonas su Londonu ir 
Paryžiumi žino, kad laisvieji 
lietuviai nenurims tol, kol 
kraštas bus išlaisvintas iš so 
vietų karinės ir civilinės kon 
trolės, iki lietuviai atgaus są 
lygas džiaugtis prigimtomis 
teisėmis ir laisvėmis. Tai vi
sas pasaulis žino, kad lietu 
vių tauta vieningai Kovojo 
praeityje, kovoja dabar ir nie 
kad nepaliaus kovojusi atei 
tyje už savo laisvę ir nepri 
klausomybę».

Maskvos bijos

Maskva ir jos pakalikai Lie. 
tavoje ilgus metus pašaipiai 
ignoravo laisvuosius lietuvius 
tyčiodamiesi, kad «mirusios 
sielos nerimsta» ir pan. Bet 
štai praėjusiais mėnesiais, so 
vietų spauda Lietuvoje pra
pliupo isteriška koliojimosi 
kompanija - kaltinant išdavus 
tėvynę, esant be gėdos ir są 
žinės, «Tarybų Lietuvos šmei 
žikais» ir tt.

Jungtinės tautos negalės 
atmesti mūsų apeliacijos

1956 m. spalio 20 d.

ti

New Yorke, Metropolitan Opera House, žymiausi baleti- 
ninkai: Ruth Ann Koesun (kairėje), Juhn Krizą (centre), No
ra Kaye.

(Koto USIS)

Azijos ir Afrikos tautų na
cionalinis judėjimas, taip 
klastingai kurstomas sovietų 
tironų, turėtų paskatinti Va
karus nuoširdžiau paremti 
Sovietų pavergtų tautų išlais 
vinimo judėjimus. Matulionis 
mano, kad Lietuvos bylos kė 
limas dabar neatidėliojant, 
susilauktų reikšmingų rezul
tatų «Iki šiol, neskaitant ei 
lės memorandumų, laisvieji 
lietuviai neišnaudojo Jungti
nių Tautų pasaulinio forumo 
savo bylai išgarsinti. Priėji
mas prie didžiojo parlamen
to nebus lengvas. Bet nepa 
neigiamas faktas, kad sulau-

(pabaiga 3 pusi j

Petras Babickas

NELAUKIA
Nelaukia jau manęs nė motina, nė sesė, 
Jau nieks nedovanos man žydinčios gėlės, — 
Seniai motutės akys mielos jau užgęsę, 
Nebus daugiau tokios, k ri mane mylės

Nelaukia jau manęs nė tėvas... Jis nejaučia, 
Kaip baisiai pavargau, nors skųstis negali... 
Prie seno kapo jo aš tyliai prisiglausčiau, 
Kas liko man tenai? Tiktai kapai keli.

Tik tu manęs, gal, lauksi, tu, tėvyne mano... 
Paslėpęs nuo visų žaizdas, šypsosiuos aš, 
Rymosiu ant griūvėsiu savo namo seno, 
Ir mano tylų skundą toliu naktys neš.

(Iš eil. rink “Toli Nuo Tėvy .ės”).

Vorkutos sukilimas
Dr. V. Literskis

(Tęsinys)

Gelbėk mane...

«Ponas generole!» - šaukė 
vyras, - «prašau tave, gelbėk 
mane! Esu rumunas. 1942 me 
tais mane rusai paėmė į ne
laisvę. Mane kaip leitenantą 
Petru nubaudė 25 metus pri 
verstinų darbų. Ponas gene
role, aš prisiekiu, nesu leite
nantas Petru. Leitenanto Pe
tru aš nepažįstu. Aš esu ne
mokytas vyras. Negaliu būti 
leitenantas. Esu šoferis. Po 
nas generole, susisiek su ma 
no tėvyne. Ten yra žmonių, 
kurie pažįsta leitenantą Petru. 
Aš nesu Petru. 11 metų ne 
kaltai sėdžiu legeryje. Neži 
nau už ką, toks esu čia ue 
vienas»

Tūkstančiai balsų iš mi
nios rriškė protestą «Ramy 
bės, ramybės!» — šaukė ge 
nerolas. «Petru, rašyk prašy 
mą»

«Esu 7 prašymus parašęs, - 

atsako «Petru».
«Kokį gavai atsakymą?»
«Jokio atsakymo, genero

le», - šaukė verkdamas vy 
ras.

Minia nerimo Klausimai, 
pareiškimai, skundai, keiks 
mai sudarė vieną didelį triu 
kšmą. Derevjanko pasitraukė, 
labai lėtai minia skirstėsi. La 
gėrio komendantas ir kariniu 
kai pradėjo kraustyti lagerį, 
aktai ir darbo įrankiai, kurie 
galėjo būti panaudoti kaip 
ginklai, iš lagerio išvežta.

Dabar lagerio vadovybė 
priėmė iš kalinių sudarytą 
«streiko vadovybę». Kaliniai 
suorganizavo gynybą. Nes 
naudė nė lagerio vadovybė, 
lagerio vartai, tvoros ir aplin 
ka buvc stebima iš specialių 
postų. Liepos mėnesį poliari 
nes Vorkutos naktys yra vi 
sai šviesios Prieš rūsų karei 
vius mes buvom nusistatę su 
daryti gyvą sieną Viskas pa 
rengta gerai. Drausmė griež 
ta. Buvo nutilę keiksmai. «La 

gėrio aristokratija» negavo 
maisto priedų. Jiems buvo už 
drausta išeiti iš baraku. Pa
tys kaliniai izoliavo šnipus. 
Buvo griežtai sunormuotos 
maisto atsargos. Lagerio ko
mendantas buvo priimamas 
tik lagerio aikštėje Iš abie
jų pusių buvo vengiama pro
vokacijų.

Bet jau pirmą streiko die
ną rusai sustiprino sargybas. 
Mes rengėmės sutikti rusų ka 
reivių įsibrovimą i lagerį. Ru 
sai. priešingai, rengėsi sus
tabdyti mūsų prasilaužimą iš 
lagerio. Aplink lagerį buvo 
stiprinamos ugniavietės, sta
tomi kulkosvaidžiai, granat- 
svydžiai ir kt. ginklai. Net j 
sargybų bokštus įkelta kul
kosvydžių.

Atvyko komisija

29 d. liepos iš tikro atvyko 
Maskvos komisija. Minia kali 
nių susirinko prie lagerio var 
tu. Susėdom ant žemės pusra 
čiu. 40-50 karininkų, enkave 
distų ir civilių susirinko į vi 
dnrj pusračio. Vienas mažas, 
bet storas generolas išėjo į 
minios priešakį.

«Atsistoti!» — komandavo 
jie

Mes atsistojom.
«Gerą dieną, piliečiai!»
«Gerą dieną! pilieti gene

role», — sušuko choru minia.
«Prašėte, kad atvyktų dele

gacija iš Maskvos. Mano va
dovaujama komisija atvyko. 
Aš esu centrinio komunistų 
partijos komiteto kandidatas 
armijos generolasMaslenikov. 
Salia manęs stovi generalinis 
prokuroras generolas Ruden
ko. Dabar sakykit. Mes klau
som»

Į priešakį išėjo minios ats
tovas ir rengėsi skaityti raš
tą.

«Stok, stok, stok», šaukė 
Maslenikov. «Duokit man, ką 
jūs ten turite parašę. Mes 
esame raštingi žmonės Įskai 
tom patys raštus».

Minia ėmė murmėti. «Skai
tyk, toliau skaityk», — šaukė 
minia. Minios atstovas ėmė 
skaityti toliau.

«Nustok!» — šaukė genero
las Maslenikov. «Kiekvienas 
gali tik už save kalbėti. Už 
kitus kalbantis yra kaltas už 
netvarką. Kas turit ką pasa
kyti?» Minios nepasitenkini

mas kilo Iš minios pasigirdo 
balsas' «Mes turim ką pasa
kyti, o jūs turit ką paklausyti. 
Lagerio šeimininkai esame 
mes». «Aš patariu jums pagal 
voti, ką jūs sakot», — sušuko 
generolas. «Ar priimate mūsų 
reikalavimus?»

«Jūs neturime ko reikalauti. 
Jūs galite tik prašyti!»

«Mes reikalaujam!»
«Jūs tik prašykit. Kas turit 

ką klausti?»
Vienas kalinys atsistojo ir 

ėmė kalbėti. Kalinio kalba ra 
mi ir turininga. Jis prašė žmo 
niškesnio kalinių traktavimo. 
Maslenikov jį pertraukė: «Ko 
kios tu tautybės?»

«Lenkas».
«Tad sėsk! Kalbi ne į rei

kalą. Tavo likimas išspręs
tas. Visus užsieniečius siun
čiame namo. Kas ten tavęs 
laukia, ne mano reikalas».

Minios murmėjimas parėjo 
beveik į peštynes.

«Ramybės», — šaukė strei 
ko vadovybė.

«Ar dar turit klausimų?», - 
klausė tyliai generolas.

«Ką su mumis darys? Ar 
visi čia turėsim badu mirti?» 
buvo paklausta,
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Lietuvos Politinės Istorijos Raida
pabaiga

SENŲJŲ TRADICIJŲ LIKVIDAVIMAS. Užėmusi Lietuvą, 
Kotryna II įvedė rusą teisę - įstatymus Jos įpėdinis Povilas 
I (1796-1801), grąžino Lietuvai senąjį jos statutą. Kraštas 
buvo apdėtas dideliais mokesčiais.

NEPASISEKES SUKILIMAS (1831)
Po sukilimo prasidėjo smarkesnė Lietuvos rusinimo po 

litika. Uždarė Vilniaus universitetą (1840). Konfiskavo ba
jorą dvarus. Bažnyčias pavertė cerkvėmis Vyrus rekruta
vo 25 metams į kariuomenę.

BAUDŽIAVOS PANAIKINIMAS (1861)
Valstiečių būklė XIX amž. vidury beveik nepakitėjo. Ru 

sija buvo vienintelis Europos kraštas, kur dar tebebuvo 
baudžiava.

NEPAVYKĘS SUKILIMAS (1863)
Po sukilimo uždarė parapijines mokyklas (1864), uždrau 

dė lietuvišką spaudą (1865), bažnyčios ir religinį gyveni
mą ėmė varžyti ir rusinti jaunimą per mokyklas.

Socialinės Santvarkos Raida
Nemunas sujungtas su Dniepru. Balti

jos jūra su Juodąja.
Pramonė - tik didikų dvaruose. Veidro 

džiaf, stikliniai indai, akmens dirbiniai, 
Keramika, gobelenai, kilimai, juostos rū
bams, medžio apdirbimas, audyklos, meta 
lo lejyklos, bravorai.

Antanas Tizenhausas įsteigė 25 fabri
kus ir bendr. lavinimo mokyklą su 400 
mokinių.

1956 m. spalio 20 d.

Kultūros Raida

Dvaro kultūra ištirpo lenkų kultūroje.

SPAUDOS DRAUDIMO PANAIKINIMAS (1904)
1905 tų REVOLIUCIJA
DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS (1905)
1-asis PASAULINIS KARAS (1914-1918)
LIETUVOS DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA 1918 1940
Nepriklausomybės paskelbimas 1918
Nepriklausomybės kovos su rusais bolševikais 1918 1920 

bermontiniškais ir lenkais.
Steigiamasis seimas ir konstitucija 1919
Žemės reforma 1920 1922
Savosios valiutos įvedimas 1922
Lietuvos valstybės prezidentai-
Antanas Smetona
Aleksandras Stulginskis
Kazys Grinius
Antanas Smetona
Lietuva Tautų S gos narys' 1921
Lietuvos pripažinimas de jure
Nepuolimo sutartis su Sovietų Rusija 1926

(Abi šalys pasižadėjo visose aplinkybėse gerbti viena 
antros suverenumą ir teritorialinį integralumą bei 
neliečiamybę, o taip pat susilaikyti nuo bet 
kurių agresyvinių (puolamųjų) veiksmų. Dviem 
atvejais ta sutartis buvo pratęsta ligi 1944 metų).

PIRMOJI SOVIETU RUSIJOS OKUPACIJA 1940
Lietuvos įjungimas į SSSR
Masinis lietuvių išvežimas į SSSR
NACIU OKUPACIJA 1941
ANTROJI SOVIETU RUSUOS OKUPACIJA 1944 iki
Krašto genocidas dabar

«Kalinių klausimu bustaria 
masi Jūsų padėtis pasitaisys» 
— atsako generolas.

Mums reikia laisvės

«Pataisymai mums nereika 
lingi! Mums reikia laisvės ir 
teisingumo!»

“Kaip jūs tą vaizduojatės? 
Ar aš turiu atidaryti lagerio 
duris ir sakyti, eikit, kur tik 
norit. Tas ir jums atrodytų 
juokinga. Mes ištirsime,

kas iš jūsų yra ne
teisingai nubaustas. Bet nu
sikaltėlių nė viena šalis ne
paleidžia”.

Iš tūkstantinės minios ger
klių liejosi pasipiktinimas. Mi 
ui o s nervai persitempė.

“Šalin kriminaliniai nusikal 
lėliai! Lauk, prakeikti šunes! 
Užmušti čekistus!” — pasipy 
lė iŠ visų pusių balsai.

Maslėnikov pasiliko ramus. 
“Padėtis yra aiški”! Palengva 
jis išėjo iš lagerio.

P© trijų dienų Maslėnikov 
vėl grįžo. Kartu su juo atžy 
giavo batalionas kareivių, sa 
oi tarinių vežimų kolona ir ke 
Ii ugniagesių vežimai. Karei
viai aplink lagerį užėmė po
zicijas Sanitariniai vežimai 
susirikiavo prieš lagerio var 
tns į keturkampį. Gydytojai 
ir seserys krovė į vežimus 
visokią sanitarinę medžiagą. 
Buvo parengtos ugniagesių 
mašinos, netolimam name vy 
k© karininkų pasitarimas. 
Prie dviejų lagerio šonų bu
vo įtaisyti garsiakalbiai.

Labai smarkiai kilo lageri© 
įtampa.

“Šaudys, ar ne?” — bu v© 
klausimas, kurį statė tūkstan 
čiai Vorkutos kalinių. (B. D,)

Lietuvos Konstitucija nustatė Lietuvos 
valstybei demokratinės respublikos for
mą. Piliečiams laidavo plačias teises ir 
laisves ir apsaugojo nuosavybės teisę. 
Tautos atstovai, renkami visuotiniu, lygiu 
tiesioginiu ir slaptu balsavimu, proporcin 
ga rinkimų sistema turėjo sudaryti seimą 
kuris turėjo leisti įstatymus, prižiūrėti vy
riausybės darbus, tvirtinti biudžetą sutar
tis ir 11. Respublikos prezidentas renka 
mas seimo. Tautinėms mažumoms buvo 
suteiktos teisės autonomiškai tvarkyti sa 
vo tautinius kultūros reikalus. Abiem ly
tim suteikta teisių lygybė.

Žemės reforma. t)os tikslas buvo ne tik 
aprūpinti žėme bežemius ir mažažemius, 
bet patį žemės valdymą taip sutvarkyti, 
kad būtų tinkamos sąlygos tarpti žemės 
ūkiui.

Pramonė. Nepriklausomoj Lietuvoj su
klestėjo visų rūšių pramonė: žemės ūkio 
gaminių, odos, tabako, tekstilės, medžio, 
statybos medžiagų ir kt.

Bolševikų okupacija. Privačios nuosa
vybės: žemės, bankų, pramonės ir preky 
bos nusavinimas.

Tolimesnis krašto sovietinimas, nai
kinimas. Komunizmo vergija.

A. Tyruolis

Vasaros Pasaka
Viskas mirga, dega, žėri 
Saulės gyvastim skaidriausia, 
Varin vartai atsivėrė - - 
Plūsta saulės srovės gausios.

Rieda giedrios valandėlės, 
Vasarai palaukėm žengiant.
Sravi džiaugsmas veidu vėlei, 
Į gelmes padangės lenkias:

Žydi lelija baltoji
Sietuvoj, lapeliais piene.
Kaip ten gelmės ją vilioja 
Saule žeriančiąją dieną.

Vasara, praeisi greitai
Ir leliją nusineši,
O norėjau, kad ateitum
Man palikti laimę gražią.

Aš sėdėsiu ten ant kranto,
Kolei lelija žydės man, 
Kol palaidos jąją vandens 
Ir nutils jau saulės giesmės.

Te lelijos tas baltumas
Dar širdy man dega, žėri, 
Kai užges jau saulės rumas, 
Vario vartams užsivėrus.

ATGIMIMO KULTŪRA. Kai valstiečiai 
po baudžiavos panaikinimo sutvirtėjo eko 
nomiškai, kai atsirado šviesuolių iš liau
dies, viešame gyvenime vis labiau ėmė 
teisių reikalauti lietuviškoji kultūra. Tuo 
prasidėjo atgimimo kultūros arba nacio
nalinės kultūros laikotarpis, kuris tęsiasi 
iki dabar, tai reiškė grąžinimą teisių liau 
dies kultūrai, kuri sinkretizmo laikais bu 
vo siejama su pagonybe, o baroko amžių 
je buvo užguita, ir iŠ viešo gyvenimo 
lyg ir pasitraukus.

Atgimimo kultūra reiškia naujas pastan 
gas, ji reiškia ieškojimą kelio į sintetinės 
lietuviškos kultūros kūrybą, išeinant iš 
lietuviško charakterio ir atsiremiant į lie 
tuviškosios individualybės turinį.

Atgimimo kultūra reiškia pozityvių et
ninių lietuvių tautos ypatybių skatinimą, 
sudarant jai jos tikrąjį tautinį pašaukimą 
ir tinkamą vietą Pasaulio tautų Kultūroje.

PASTABA. Lietuvos Politinės Istorijos 
ir Socialinės Santvarkos Raidos yra suda 
rytos pagal A. Šapokos «LIETUVOS JS 
TORIJA» Kaunas, 1936 m. Lietuvos kultū 
ros raida - pagal Prof. Z. Ivinskio straips 
nius «LIETUVOS KULTŪROS TARPS
NIAI - AIDAI» Nr. 22-23 1949.

SANTRAUKAS PARUOŠĖ INŽ. MIK. 
IVANAUSKAS.

(pabaiga iš 2 pusi.) 

žęs visas priesaikas ir paža 
dus sovietinis okupantas te
belaiko lietuvių tautą ir vals 
tjbę, buvusį Tautų Sąjungos 
narį, neišvengiamai jungti 
nèms Tautoms uždeda atsa
komybę, juo labiau kai kalti 
namasis yra Jungtinių Tautų 
atsakingas narys».

VLIKo pirmininkas pareiš
kė įsitikinimą, kad susiras 
valstybių, kurios išdrįs lietu 
vius užtarti ir juos Jungtinė 
se Tautose ginti. Sake, ne
galįs įsivaizduoti, kad Vaka
rų didžiosios valstybės, jei 
del «aukštosios politikos su
metimų ir nesiimtų Lietuvos 
bylos pravesti, kad drįstų tei 
sėtą lietuvių kovą, «būti ar 
nebūti», užgniaužti.

Vieningi lietuviai laimėtu

Vliko pirmininkas tvirtai ti 
ki, kad «akivaizdoje didingo 
ir reikšmingo užsimojimo vi
si lietuviai laisvame pasauly 
kaip ir jų veiksniai, nuošir
džiai susiburtų draugėn. Tiks 
lūs planai ir globalinė or- 
ganicija sujungtų visus lietu 
vius tam vienam tikslui - Lie
tuvos - Sovietų Sąjungos by
los sėkmingam išsprendimui 
Jungtinėse Tautose».

Pirmininkas pareiškė, kad 
tiek šiuo metu akcentuoja
mos tariamos «politinės rie
tenos» turėtų savaime išnyk
ti, nors kai kas gal dar iš 
anksto ir bandytų tokį suma 
nymą kaip» «nerealų» pajuok 
ti, ar «užblokuoti». «Betgi pe 
simistai niekad tautų į kovą 
nevedė*. Jie visur ir visada

tik sekė, ir tai erzeliuodami 
iš paskęs».

Nuoširdų ir pilną kovingo 
ryžto pasikalbėjimą tęsda 
mas, pirmininkas pabrėžė, 
kad visi tie, kurie dar tiki, 
jog lietuvių tauta yra subren 
dusi laisvai būčiai, turi įsisą
moninti, kad niekas laisvės 
neatneš ir nepasiūlys nieko 
neveikiantiems.

«Laisvė tegali būt iškovota 
mūsų pačių, kovojant «taikio 
mis priemonėmis», dabartinės 
pasaulio politikos rėmuose 
neabejotinai laimint laisvą 
ir kūrybingą gyvenimą pašau 
lio demokratinių tautų šei
moje».

Užvis svarbiausia mūsų pa 
čių tikėjimas Lietuva, pasiti
kėjimas savimi ir vienybe, 
kuri tikrai įgalins ir mūsų 
dabartinio uždavinio sėkmin
gą sprendimą» - baigė pašne 
kėsį Vliko pirmininkas Jonas 
Matulionis.
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštus siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paule.

Vytautas Didysis

Šio mėnesio 27 d. sueina 
526 metai nuo Vytauto Didžio 
jo mirties.

Daugumas girdėjo apie Vy 
tautą Didi j j. Jis buvo Lietu
vos kunigaikštis ir apie 40 
metų valdė Lietuvos plotus. 
Juos išplėtė nuo Baltijos iki 
Juodosios Jūros. Su juo Lie 
tuva pasidarė viena iš sti
priausių Europos valstybių. 
Vytautas yra pasižymėjęs sa 
vo mūšiuose, ypač «Žalgirio» 
(1410). kuriame sumušė kry- 
žuočius Vytauto laikais taip 
pat buvo apkrikštyta Lietuva

Is Lietuvos

Dabartinėj Lietuvoj nenk- 
toj klasėj yra dėstomi sekau 
tieji dalykai; Lietuvių kalba, 
raštu ir žodžiu, rusų kalba 
taip pat, matematikos 3 daly 
kai - algebra, geometrija, tri 
gonometrija, istorija, fizika, 
darvinizmas (vietoj religijos) 
chemija, anglų kalba, geogra 
fija, fizinis lavinimas ir forai 
žyba.

Panašiai kaip lietuvių eina 
ma rusu literatūra, tik šioje 
nagrinėjama rusų rašytojai ir 
taipgi privaloma rašyti raši 
nius rusų kalba. Mokytojai ne 
moka lietuviškos kalbos ir vi 
sas susikalbėjimas vyksta ru 
su kalba, kurią privalo visi 
mokėti.

Pasaulyje Didžiausios 
Bažnyčios

Turi savo vardus įrašytus 
Š. Petro Bazilikos grindyse. 
Būtent: S. Sofia, Konstantino 
polio kuri turi 109 metrus il
gio, Šv. Povilo ’Londone, su 
158, Florencos katedra su 149 
Kolonijos katedra su 134, Mi 
lano katedra su 134, Sevilijos 
katedra su 132, São Paulo su 
127’ Latvijos Š. Jono su 121, 
S. Marijos Angelų su 114, 
Westminster su 110, ir Reim 
so su 133 metrais.

Š. Petro Bazilika, Romoje 
yra didesnė už jas visas, tū 
ri 186 metrus ir 98 cms.

ŽINIOS

ATEITININKAMS

Šį sekmadieni 4 vai. p. p. 
šv. Juozapo mokykloje mene 
ainis ateitininkų kuopos susi 
rinkimas.

Prieš susirinkimą visi pra 
šomi perskaityti Federacijos 
vado straipsnį «Teauga jūsų 
žinojimas, testiprėja pasiryžt 
mas». Paskutiniam «Ateities» 
numeryje.

«ATŽALYNO» GARSAS

Iš Kauno atėjęs laiškas liū 
dija, kad ir tolimą mūsų tėvy 
nę Lietuvą, į asiekė žinia, a 
pie «Atžalyno» pastatymą jau 
nimo šventės proga. S, Pauly 
je. Laiška rašo viena 5 kla 
sės moksleivė.

— Lietuviškos Architektu 

ros parodos organizatorius p. 
M. Ivanauskas atsiuntė moks 
leiviams ateitininkams kvieti 
mą dalyvauti literatūros va 
kare.

JAUNATVIŠKA bom reti
ro LĖTUVŲ VAKARO 

PROGRAMA

Vakaro programą išpildė 
vietos lietuviškas jaunimas, 
talkininkaujant Zeliniečiams 
ir vienam kitam iš kitų vilų. 
Programa buvo įvairi, links
ma, gerai parengta ir nepe- 
rilga. Ne vieuas jos dalyvis 
pirmą kartą pasirodė sceno
je. Iš muzikų pasirodė Pra
nas Blaževičius smuiKu išpil- 
dydamas visą eilę dalykėlių 
Ypač reikėtų užgirti akordi- 
jonistes. kad jos nepatingėjo 
keletą kartų susirinkti repe
ticijom ir pora dalykėlių gra
žiai išpildė kartu. Akordejo- 
nu kvartetą sudarė Viktorija 
Pūkenytė (S. Andrė), Aldona 
Zaperskaitė, (B. Retiro), Ne
lė Urnežytė, (Casa Verde ir 
Tūbelytė (Senas Malūnas). 
Vykę buvo ir duetai Urne 
žytė ir Zaperskaitė, (akordijo 
na>) ir Blaževičius, ir Zapers 
kaitė smuiku ir akordijonu 
'Lokį pat duetą Blaževičius su 
darė su Pūkėnyte. Zapers
kaitė pora lietuviškų dalyku 
“Kalveli” ir ‘ Du broliukai 
kunigai” išpildė pianu

Pirmą kartą scenoje pasiro 
dė du mergaičių ateitininkų 
kvartetai pirmąjį sudarė Ire
na ir Julė Šimonytės, Joana 
Bratkauskaitė ir Regina Le
vickaitė. Kvartetą parengė 
Irena Adomavič utė. Sudaina 
vo Griauzdės «Jau pražydo 
sode vyšnios», Vanagaičio 
«ar aš tau sese nesakiau» ir 
«Santa Lucia». Antrąjį suda
rė Nijolė Vinkšnaitytė, Gie
drė Valeikaitė. Gražina Guda 
vielutė ir Aldutė Narbutaitė. 
Šiam kvartetui vadovavo El
vyra Kilčiauskaitė: išpildė St. 
Šimkaus “Ką močiute pada
rei” ir “Vai linksmai plaukia” 
Tiek muzikams tiek daininin 
kams o ypač jaunosioms ma- 
estrėms linkėtina ir toliau 
puoselėti gražiai pradėtą dar 
ba, kurio rezultatais jau da
bar visi džiaugiasi. Jaunes-

Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE 
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas

Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,

Literatūros Vakaras»
Kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 d, 16 vai.

VILA ZEL1NOS GIMNAZIJOS SALĖJ.

Vakarą globoja kolonijos kepelionas kun Pijus Raga- 
žinskas.
Pakvietimus galima gauti. Vila Zelinoj: «Musų Lietuva» 

Redakcijoj, pas Vytą Tijūnėlį užkandinėj, Karolę Pažė
raitę, Magd. Vinkšnaitienę, Hal. Mošinskienę, Mar. Kin- 
durienę, Petrą Šimonį, Mieste: «Žinių* Redakcijoj ir pas 
Juozą Karpavičių. V Anastazijoj: pas mok. Stasį Kubi
liūną Moinho Velho pas Juozą Lukoševičių, Parque das 
Nações, pas Stasį Jurevičių.

SUTEMS TAMSI NAKTUŽĖLĖ

Sutems tamsi naktužėlė, 
Nudrengs drangi drangužėlė 
Kur aš nukeliausiu. 
Nakvynėlę gausiu?

Ar ant bėro žirgužėlio, 
rA ant tymo balnužėlio, 
Ar uošvio dvarely, 
Margojo! klėtelėj?

Greičiau. "neičiau, žirgužėli 
Pasiskubink, juodbėrėli, 
Į uošvio dvarelį — 
— Aukštąją stainelę.

Sutems tamsi naktužėlė 
(išsikirsk dainos žodžius)

niųjų ateitininkų grupė sušo
ko mikitą parengtą p. J. Gui
gos. Šią prisėjo net pakartoti. 
Mergaites vadovaujamos p. M- 
Vinkšnaitienės pašoko «Ke
purinę» ir «Blezdingėlę». Tau 
tiniams šokiams grojo L. Do- 
vydaitis. Patys jauniausieji 
ateitininkai inscenizavo lai
krodį- Be to dar programoje 
dalyvavo jaunutės Marcelina 
Šataitė, Emilija Zaperskaitė, 
Daiva Stasiavičiūtė ir V. Ze 
linos .lietuviškos mokyklos 
mokiniai. Apie juos plačiau 
bus parašyta kitą savaitę sky 
riuje «Mažiesiems». Progra 
ma gražiai pravedė V. Bile 
vičius ir Julija Jurgelevičiū 
tė

Beveik visus aukščiau iš 
vardytas menininkus sekantį 
sekmadienį bus galima išgirs 
ti per kulturinį lietuvių radio 
pusvalandį.

MOKYTOJAS
> i

(tąsa)

Stūksojo nekalbus, susirl- 
pinęs. Jo širdį slėgė ir spau
dė kažkas kitas. Bet kas? Tė 
vas niekaip negalėjo supras
ti ir atspėti. Paklaustas sū
nus tylėjo, lyg nusikaltęs rau 
do, bet niekada nė žodžiu a 
pie tai neprasitarė. Tik vis 
dažniau prašėsi išleidžiamas 
iš namų, o kartais ir pats, be 
tėvo leidimo, dingdavo. Tas 
galutinai išvedė kalvį iš kan 
trybės. Jis ėmė sūnų barti, 
griežtai versti nuo ryto ligi 
vakaro dirbti kalvėje. Bet 
sūnus ir toliau pasiliko toks 
pat. Nebesidomėjo darbu, bu
vo išsiblaškęs, nuliūdęs.

Piktas kalvis dabar rymojo 
ant naujojo priekalo, tebežiū 
rėdamas į sūnų. Na. ar jis nė 
nepasižiūrės į žaizdrą, ar ne 
pasakys tėvui, kad jau seniai 
laikas išimti ir kalti geležį? 
Kaip pradžiugtų širdis! Įgudu 
šio meistro vikrumu tuojau 
griebtų šviečiančią geležį, su 
meile dėtų ant naujojo prie
kalo ir parodytų sūnui, kaip 
reikia ją lenkti, tiesti ir ly
ginti. Net visa kalvė suskam 
bėtų. Štai kaip turi būti kala 
ma ne tik geležis bet ir gy
venimo laimė...

Bet sūnus net nepakėlė į 
tėvą akių Jis nematė nė pik 
to, laukiančio žvilgsnio.

— Gana! - pagaliau suri
ko kalvis — Apspangai ar 
ką, kad nieko nematai? Išimk!

Sūnus išsigandęs krūptelė
jo ir griebė reples. Ne, ne 
tas paėmė, kurias tėvas rodė. 
Geležis iškrito ant žemės ir 
piktai šnypštė

- Nenori dirbti, nereik! — 
metė kūjį kalvis į kampą. — 
O dabar, lauk iš kalvės! Ne 
čia vieta svajoti apie malū- 
ninko balandžius...

Sūnaus įkaitęs veidas dar 
labiau paraudo. Suodžių ap
neštos lūpos suvirpėjo, nega 
lėdamos ištarti pasiteisinimo 
žodžio.

— Lauk! — pakartojo kal
vis, kai vaikas dar lūku
riavo prie durų. — Tokių dar 
bininkų man nereik! Girdi!

Berniukas paklusniai per
žengė slenkstį ir dingo už 
kalvės beržynėlyje. Atsisėdo 
ant vejos, ir ašaros nesulai
komai ėmė veržtis iš akių. 
Ne apie malūnininko balan
džius is svajojo. O gal imti 
ir viską pasakyti tėvui? Bet 
mokytojas tada pasakė, «Nie
kas neturi to •žinoti». Tai sa
kydamas, gal jis buvo užmir 
šęs tėvą. Bet berniukas tuo
jau prisiekė, kad tikrai iš jo 
niekas nieko nesužinos. Juk 
oer vėlu dabar apie tai gal
voti. Sykį prisiekė, turi ište
sėti. Iškentės geriau viską Ii 
gi galo. Jei ta paslaptis pa
aiškėtų, tai mokyitojui galė
tų net gyvybę kaštuoti. Jo ge 
rajam, mielajam mokytojui, 
kurio aukštą kaktą ir švie
sius plaukus taip ryškiai ma

Vytautas Tamulaitis

tė prieš save. Tos liūdnos, 
mėlynos akys vėl žiūrėjo j jį 
kaip tada, paskutinį kartą 
klasėje...

Berniuko širdis nerimo krū 
tinėje. Didelis rūpestis dė 
mokytojo likimo nedavė jam 
ramybės nei dieną, nei nak
tį. Argi galėjo dabar jam rū 
pėti kaustomi ratai, kai ant 
jo pečių buvo likimas žmo
gaus, kuris buvo jo mokyto;- 
ju? Jis šita pareiga labai di
džiavosi ir visa širdimi nore 
jo ją atlikti. Juk mokytojas 
tik juo vienu pasitikėjo. Tik 
jį vieną išsirinko iš visos kla 
sės... Ir vėl kaip gyvą matė 
mokytoją savo akyse, kai jis 
paskutinį kartą kalbėjo kla* 
sėje. i

Tai atsitiko po vasaros a> 
tostogų. Kai prasidėjo darbas 
mokykloje, j kraštą buvo atė 
ję svetimos šalies kareiviai. 
Daugelis mokinių tą įvykį 
jau buvo kiek pamiršę. Tik 
mokytojo pabalęs veidas, pri 
kimęs balsas ir liūdnas akių 
žvilgsnis rodė, kad jo širdis 
šitos krašto nelaimės nieka
dos negalės pamiršti. Kai jis 
ištarė pirmuosius žodžius, jo 
balsas drebėjo, strigo gerklė 
je, lyg jis būtų neturėjęs ką 
savo mokiniams pasakyti. A- 
trodė, kad tai buvo visai ne 
tas mokytojas. Toks jis buvo 
pasikeitęs. Retai klasėje te- 
nusišypsodavo, nors su visais 
buvo daug švelnesnis, daug 
daugiau pasakodavo iš istori 
jos, apie didžiuosius kuni
gaikščius ir jų žygius, apie 
kovas ir auką, kurią protė- 
viai sudėjo savo tėvų žemės 
laisvei. Visi suprato, ką mo
kytojas norėjo tuo pasiekti. 
Viską suprato klasė, nors mo 
kytojas niekada aiškiai to ae 
pasakė. Suprato visi, kad tė 
vų žemę ištiko didelė nelai
mė, kad kiekvienas, nors ir 
mažas, turi tą aiškiai matyti 
ir tvirtai žengti tuo keliu, ku 
rį, kaip ir tiems praeities ku 
nigaikščiams, rodė tik tyra 
tėvynės meilė. (B. D.)

MYSLĖS (ATSAKYMAI

1) Jautis
2) Dešra ir katė
3) Arklys
4) Šluota
5) Moka atmintinai.

— Norite žinoti kokių ypa- 
tibiu žmogui trūksta. Pažiurę 
kite į tas kurias jis sakosi 
turys.

— Esi pakentęs daug netei 
sybių? Nenusimink, nes tikra 
sis nelaimingasis yra tas kuris 
jas daro.
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MUSŲ LIETUVA1956 m. spalio 20 d.

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.

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

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

pusi. 5

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

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.

Industria e Comercio de Calçados

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

Raa lavaės, 626 - São Pasijo

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.
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I ESCRITORIO «VILA ZELINA» I

I IRMÃOS BAUZIS f
-5= Registrado no Ci R. C; eob o n.® S51 sr
= —

i Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - Vi Zelina - S. Paulo g
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contraí, na Junta Comercial 
Dis^at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

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

HORÁRIO das 8 às 19 horas.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojągalima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

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

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

:MM2s:!w:!K:::í:íSs::M::w!KasMSfi35caMW58Ss:K::ME::sss:e5SKí:s-”::;-::E§; sesjusskjssksr:::::^
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių

| krautuvė tiktai pas

j f

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

1KMÃCJ CAEKIEKI ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į ž®a<ogsa«s sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,

SÃO PAULO

įsitikinkite ir visa dos naudokite!

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

Caixa Postai 3967

Cervejaria Columbia J. 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.

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

Fone: 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 — SÃO PAULO

PAULISTŲ RANKDARBIŲ 
PARODA JAU VEIKIA.

Pereitos savaitės penktadie 
ny 17 vai. buvo atidarytas 
pirmoji panūstų rankdarbių 
paroda, Agua Branca Sears 
prekybos rūmuose. Nors ats
kirų pakvietimų nebuvo, ati
darymo matu prisirinko virš 
800.

Parodos rankdarbiai sudės 
tyti | 34 skyrelius, kuriais at 
vaizduojami įvairiausi mote 
rų darbai-tapyba, keramika, 
paveikslai, mezgimas, pyni
mas, lankstus moters pirštai 
įvairiems adatos dyksniams, 
ryškiai matomas gražiai išsiu 
vinėtose staltiesėse, pagalvė 
liuose, vaikų rdbeliuose. Gra 
žus paveikslai ir gėlės atvaiz 
duoti ne dažais ir teptuku, 
bet adata ir siūlais arba kar 
pytais įvairių spalvų medžią 
gos gabalėliais.

Iš São Paulo moterų tiktai 
aš ir japonės gavome atskirus 
pavikionus. Savo skyriuje at
vaizduoju lietuviškų motyvų 
rankdarbius: juostas, kakla
raiščius, takelius, kilimus. Vi 
sus darbus atvaizduoju su sa 
vais darbo įrankiais. Stovi 
staklės su uždėtu keturnyčiu 
audiniu, ratelis su kuodeliu 
linų ir juosta su staklelėmis. 
Mano pavilionas visumet ap
gultas, nes moterys nori iš
mokti austi kilimus ir juostas 
kartais pasiunčia gražių kom 
plimentų dėl mūsų raštų ori
ginalumo ir spalvų suderini
mo.

Šalia manęs japonės pavilio 
nas - charektingiausiai atvaiz 
duoja, kaip padaryti gyvų gė 
lių buketą. Esą reikia išeiti, 
S metų kursą, kad mergaitė 
mokėtų padaryti gyvų gėlių 
buketą.

Yra įdomių dalykų. Vertė
tų lietuvėms moterims ypač 
mergaitėms pamatyti ir įsidė 
meti vertinius darbelius, ku
rių pravartu išmokti ir savo 
namus papuošti, ne pirktini
ais fabrikatais, bet savo ran
kos darbais.

Paroda tęsis apie 20 dienų.
M. Remenčienė

— Praėjusį šeštadienį iš ker 
mošiaus gauta pajamų Cr$ 
7.000,00, o sekmadienį Cr.$ 
11.000,00.

Spaliaus m 20 ir 21 d pas 
kutinės kermošiaus dienos.

— Šiokiadieniais Vila Zeli- 

Buhalterijos raštinė “Nascimento’’
Irmãos Nascimento

Guarda - Livros Reg; C. R. C. SP. N.o 21.174

Atlieką firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

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

Raštinė: Avenida Zelina, 956 — Vila Zelina.
Greiti laiku persikels į naujas patalpas, į avenida 

Zelina, 831, šone bažnyčios.

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

noj mišių metu vargonais gro 
ja konservatorijos studento 
Irenė Adomavičiūtė. Sekma
dieniais sumos metu - F. 
Girdauskas.

YRA IR TOKIŲ...

Iš Lietuvos, ar iš Amerikos 
gauname laiškų padėti suras 
ti Brazilijoj gyvenančius gi
mines ir pažįstamus.

Darbas yra lengvas, jei ieš 
komasiš skaito laikrašti, ar
ba klauso lietuviško radijo 
programą. Bet yra ir tokių, 
ir ne taip maža, kad lietuvis 
ko laikraščio neskaito (por
tugališkai nesupranta), radijo 
tik retkarčiais paklauso, į lie 
tuviškus pobūvius nesilanko, 
ir iš viso su lietuviais nepa
laiko ryšiu. Na gi ir surask, 
žmogau tokį. Vieną tokį «ižo 
liacionistą» gyvenant; Mokos 
apylinkėje, truko pusantrų 
metų, ligi pavyko surasti. K| 
tas gi net dypukas, po kelių 
savaičių sužinojo tik iš savo 
giminių ar pažįstamų,- kad jo 
giminės ieško Atpratusių nuo 
lietuviškos spaudos yra ne
maža. Ne tik nuo spaudos, 
bet ir nuo lietuviškų paren
gimų, minėjimų. Jei pasidai 
rysime po lietuviškus vaka
rus, koncertus, tai beveik 
kiekviena karta pamatysime 
tuos pačius veidus A ytt- 
kriai Š Paul’' lietuviškais mi 
Dėjimais, šventėmis, vakarais 
besidominčių yra nedaugiau 
poros tūkstančiu. Jie yra iš
siskirstę po įvairius priemies 
čius. 'Tiesa, musų spauda nė
ra tobula. Bet žinių iš paver 
gtos Lietuvos gyvenimo, iš 
lietuvių gyvenimo užsienyje, 
yra' pakankamai. Skaitant lie 
tuvišką S Pauly išeinančią 
spaudą, galima gerai orien
tuotis ir apie pasaulio lietu
vių gyvenime, ir pasaulinėj 
politikoje. Artinantis pabai
gai metų, reiktu pravesti span 
dos vajų 'Tokiam spaudos 
vajui skirti galėtų būti 
lapkričio- gruodžio mėnesiai. 
Kiekvienas skaitytojas atlik
tų didelį darbą lietuviškam 
reikalui, jeigu na«id-tiryių ap 
link, po savo kaimynus ir Įti 
kintų. kad užsisakytų ir skąi 
tytų lietuvišką laikraštį.

— Liet. Kat. Moterių Drau
gijos ir Maldos Apaštalavimo 
susirinkimai bus sekantį sek 
madienį, spaliaus m. 28 d..

M Remenčienė parodoje prie lietuviškų staklių. Šalia — EI. Labuckaitė.

— Ponios M. Remenčienės 
audinių paroda aplankius.

Sears Rebuck salone (Aguą 
Branca) yra atidaryta S. Pan 
lo moterų rankdarbių paroda, 
kurioje dalyvauja p. M. Re
menčienė užimdamo savo dar
bais atskirą paviljonėlį repre 
zentuojantį vien lietuvišku 
audinių meną.

Čia parodyta, kad iš seniau 
šio lietuviško audinio juostos 
yra kilę įvairiausi audiniai, 
pritaikomi namų vidaus pa
gražinimui: langų užuolaidos 
takeliai, pagalvėlės, taipogi 
moterų bei vyrų pasipuoši 
mui: kaklaraiščiai, juostos, 
skaros ir rankinukai Gausus, 
eksponatai pasižymi kruopš
čiu išbaigimu ir labai skoniu 
gu spalvų derinimu.

Sveikintina iniciatyva iške 
lianti kitų tautų tarpe lietu
viško meno grožį ir savitumą.

H D.

Klausykis São 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 
ji rems susipratę lietuviai.

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

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

M ail I niiii iiiiiinmn ~T1 I III ll'fl IIT~rrriTlli(ri«il III I III lillll rilTITTlT» KWÍtTTaaB»

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

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

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

VLIKo ŽODIS JAUNIMUI

Šiaurės Amerikos lietuvių 
jaunimas šiais metais Įteikė 
prezidentui peticiją su 40 
tūkstančių parašų primenant 
pavergtą Lietuvą ir prašant, 
kad vyriausybė darytų visa, 
kaip galint greičiau Lietuva 
bút išlaisvinta

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi 
nimo Komiteto prezidiumas 
paskelbė atsišaukimą į viso 
laisvo pasaulio lietuvišką jau 
nimą, prašant paruošti pana 
šaus pobūdžio, kaip Š Ame 
rikoje, peticijas iki 1957 m 
vasario m. 16. ir tą dieną. 
Lie t-1 vos neprikla u so m y bės 
šventės proga, jas įteikti ląis 
vojo pasaulio vyriausybėms.

— Šį sekmadienį 8 vai. bus 
amaldos Agua Rasa ir apy

linkės lietuviams vietinėje 
parapijos bažnyčioje.

— Šį sekmadienį per rįidi 
jo Nove de Julho lietuviškoj 
programoj, 14 vai dalyvaus 
jaunimas su dainomis ir mu
zika.

(pabaiga, iš 1 nusl.)

“Sovietai pajuto reikalą ne 
nuveitinti kataliku bažnyčios 
jėgos Sovietų valdomoje ry
tų Europoje, ta jėgą reikia 
kokiu no'-s būdu neutralizuO 
ti ir gal net įvėlus į pasikal
bėjimus sukompromituoti.

«Tokios įvykių eigos pavo 
jus vra toks akivaizdus, kad 
jo niekas negali praleisti ne 
pastebėjęs Juo labiau visada 
puikiai informuotas Vatikanas 
kurso ryšių net giliai anapus 
uždangos negalima nuvertini”

Taip informuoja ir vertina 
šveicarų laikraštis... Sovieti
nis koegzistencijos noras su 
Vatikanu labai aiškus. Mask 
va norėtų ir šiuo, atžvilgiu 
aplenkti Ameriką, kuri diplo 
matinių santykių su Vatikanu 
neturi. Bet pasKutiniai popie 
žiaus įspėjimai dėl komuniz
mo galima vertinti kaip netie 
sioginjs atsakymas Maskvai - 
neigiamas.

Darbininkas

SIUVĖJAS 
POVILAS A M BROZE VIČIUS 
Rua Inhag pi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-Kaš 
čionienė, gyv. Rua Marechal 
Malėte, 77, Vila Zelina São 
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvahaųską, ankščiau 
gyv. Rio Grande do Sul.

Spaliaus men. 20- 2 1 d. V. Zelinoje bus

DIDELIS KERMOŠIUS
Kermošių prašomi paremti fantais, (prendo- 

mis). Iš anksto kviečiami visi dalyvauti.
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