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Vengrijos sukilėliai sulaužė geležine uždanga, rusu ka
riuomenė pasitraukia (?), tūkstančiai žuvusiu uz laisve,
žydai susikirto su Egiptu, anglai ir prancūzai okupuos Sueso kanala?, rusai
siunčia «savanorius» Egiptan
— Vengrijos sukilėliai lai
mėjo. Paskutinėmis žiniomis
rusai pasitraukia iš krašto’.
Vyriausybė priėmė visus su
kilėlių reikalavimus.

VJÉ L I NES
Žmogus paskendęs kasdie
ninio gyvenimu smulkmeno
se, reikaluose, kovodamas už
kasdieninį duonos kąsni, re
tai kada pagalvoja žmogaus
gyvenimo prasmės
klausi
mais. Jei duona, drabužis lie
čia kūną, tai gyvenimo pras
mes klausimas, nuo kurio vis
vien žmogus negali pabėgti
ar jį užmiršti, paliečia pačią
gyvenimo esmę. Tie esmi
niai, svarbiausi klausimai yra:
iš kur žmogus ateina ir į kur
eina.Niekada nepagalvoti šiais
klausimais ir jiems nerasti
atsakymo, butų ne kas kitas
kaip tik savęs. Vieną dieną,
kada stovėsime prie amžiny
bės slenksčio, visu aštrumu
atsistos klausimas: į kur da
bar aš eisiu?
Daug mokslininkų, mintyto
jų, krikščionių ir pagonių,
nemaža knygų yra prirašę.
Yra klasinių, kur jų nuomo
nės nesutinka. Tačiau viena
me taške visi sutaria. Visi
pripažįsta, kad jeigu nebūtų
pomirtinio gyvenimo, žmogus
butų pats nelaimingiausias
tvarinys. Jis turi gyvenimo
supratimą, kad jis gyvena ir
kam gyvena, jis turi įdiegtą
širdin laimės troškimą/ kuri
os pasaulyje negali surasti,
ir jei tos laimės niekados ir
niekur nerastų, butų pats ne
laimingasis tvarinys, gražiai
ir tikslingai Dievo sutvarky
tame pasaulyje.
Gyvenimo prasmės, taip pat
ir mirties klausimas pagonims
buvo didelė mįslė. Vieni jos
neatspėję, varginami ir per
sekiojami šių klausimų, nere
tai nutraukdavo gyvybės siū
lą. Dar ir šiandien ant pago
niškų paminklų kapinėse ran
dame užrašus: «Nežinau kam

. ■/ £
gyvenau» ir panašiai.
Kristaus mokslo šviesoje
r indą išsprendimą patys di
dieji
gyvenimo
klausimai,
krikščionybė
pastalė prie
kryžkelių rodykles iš kur ateina ir į kur eina mūsų gy
venimo kelias.
Vėlinių diena, visa jos li
turgija, dvasiniai mus nuke
lia ir suriša su amžinybe, kai
nueiname } kapus, atsiklau
pę sukalbame poterėli, užde
game žvakes, padedame gy
vų gėlių puokštę ant kapo,
tvirtai tikime, kad tas bran
gus mums asmuo gvveua. Ne
drįstame net nė įsivaizduoti,
kad jo nebūtu.
■ Kai nueisime ant kapų V ė
liniu dienoje aplankyti jau
peržengusių šio gyvenimo
slenkstį, kai melsimės už
mums artimus, nepamirškime
prisiminti tuos mūsų brolius
kritusius kovoje, ar žuvusius
iš bado ar šalčio, sunkaus
darbo Sibiro taigose. Oi daug
ir labai daug tokių, kuriem
niekas kapo nesupylė, neuž
dėjo gėlių, neuždegė žvaku
tės, neaplankė.
Kitas, būsimas gyvenimas,
amžinybė nėra fantazija, pa
saka. Yra tikra gyvenimo rea
lybė, lygiai tokia pat, kaip ši,
kurioje mes gyvename. Į am
žinyhę visi keliai*$veda, visi
laivai plaukia ir mes prie jos
kiekvieną momentą artėja
me.
Iš tavo, Viešpatie, tikinčių
jų gyvenimas neatimamas, bet
tik jiems pakeičiamas, ir, šio
žemiškojo gyvenimo namams
suirus, jiems yra paruošta
amžinoji danguje buveinė (Pre
facija).

Kas ir uz ka kariavo
Kol kas nelengva susigau
dyti Vengrijos įvykiuose. Ne
aišku, ar sukilėliai išėjo ko
von prieš rusus, ar taip pat
pasiryžo nusiversti esamą vy
riausybę.
Kai del sukilimo tikslų,
kaip užsienio spauda prane
ša. visi sukilėliai sutinka, kad
reik maskolius išvyti iš'Ven
grijos, o taip pat ir sulikviduoti slaptąją policiją, kuri
os yra priskaitoma ligi 30 tu
ketančių. Vengrijos slaptoji
policija buvo tas pat, kas
NKVD Rusijoj. Sukilėliai po
licijos agentus visur perse
kioja.

Atrodo, kad sukilėliai prieš
dabartinę Nagy vyriausybę
nesikėsina, nes jos sudėtis
sukilimo metu buvo pakeista
ir joje esantieji žmonės suki
lėliams bent šiuo metu pri
imtini Vyriausybė yra pasi
žadėjusi pildyti ir kitus suki >
lėlių reikalavimus: pravesti
laisvus rinkimus, duoti laisvę
visoms politinėms partijoms, .
spaudai, panaikinti geležinę
uždangą, laisvai leidžiant iš;
vykti užsienin ir grįžti. Patį
vyriausybė amnestuoja suki
lėlius nuo bet kokios ba'usmės. Žuvusius laidoja, kai
po žuvusius

Kardinolas Višinskis grizo
Varšuvon.
Su paskutiniais įvykiais Len
kijoje buvo išlaisvintas Len
kijos kardinolas Višinskis, kti
ris spaliaus m. 28 d. grįžo
Varšuvon prie savo pareigų.

Rytu Vokietijoje didelis
įtempimas

Australijos užsienio reikalu ministeris Menzies Baltuo
siuose Rūmuose su prez. Eisenhoweriu diskutuoja Sueso ka
nalo klausimą Prie jų Amerikos valstybės sekretorius Foster
Dulles ir Australijos užsienio reikalų ministeris Percy
Spender,
(USIS)

už tėvynę, su visu
priimtu kariškiams ceremo
nialu.- -s-.
Vyriausybė jau keletą kar
tų prašė, kad sukilėliai padė
tų ginklus., Dalis paklausė.
Kiti gi atiduos ginklus tik kai
rusai bus pasitraukę iš Veng
rijos. Žinių agentūros prane
ša apie įvykstančius susirė
mimus sostinėje ir kitose vie
tose. Vengrijos vėliava jau
pakeista Nei plaktuko, nei
pjautuvo, nei pemkiakampės
žvaigždės daugiau nėra. Grą
žinta senoji, prieš komunistų
okupaciją vartota vėliava.
Žuvusių skaičius siekia ke
lėta tūkstančių. Kai kas spė
ja, kad aukų yra virš dešimts
tūkstančių,

Kardiaolas Miadzcestty

tassvas
Vengrijos kardinolas Mindzcenty, kuris buvo aįštuone
rius metus kalinamas komu
nistinės vyriausybės, paleis
tas laisvėn, grįžo sostinėn ir
dabartinė vyriausybė prane
šė, kad jis buvo nekaltas.
Kaip vystysis toliau įvykiai
pačioje Vengrijoje ir kokios
įtakos turės užsieniui, kol
kas sunku numatyti, nes jvy
kiai yra labai švieži, viena
tik aišku, kad vengrų tautos
sudėtos aukos, didvyriška ko
va su nelygiu priešu, padarė
stebuklą pralaužė geležinę už
dangą ir parodė,kad maskoliai
nėra toki stiprus kaip buvo
manoma.

Lietuvišku programų radijo klausytoju

dėmesiui
Pradedant lapkričio mėn. 4 diena, lietuvių kultūrinė ra
dijo programa iš 14 vai. (antros valandos po piet) per
keliama j 9,30 vai. ryto. Ši sekmadienį, spaliaus m. 28
d., dar bus transliuojama 14-14,30 vai.. Nauja valanda
(9,30) tik nuo 4 d. lapkričio.
Šis pakeitimas padarytas sąryšyje su visos Radio Nove
de Julho programos pertvarkymu.
Netolimoj ateityje gausime patogesnę valandą.

Lietuvių Kultūrinio Radijo pusvalandžio Vadovybė

Sąryšyje su sukilimu Ven
grijoje rusai bijo, kad kas
nors panašaus neatsitiktų Ry
tų Vokietijoje, visa rusų ar
mija stovi parengties stovyje.
Taukai supa svarbesnes stra
teginęs vietoves, didelius fa
brikus, ypač Berlyną.

Amerika rinks prezidentą
Ateinantį antradienį 6 lap
kričio bus renkamas Šiaurės
Amerikos prezidentas. Nors
sunku nuspėti ar dauguma
Amerikos piliečių pasisakys
už Eisenhowerj ar Stevenson,
tačiau bendra nuomonė yra,
kad Eisenhower bus perrink
tas del jo asmeninio popula
rūmo. Jam kraštą valdyti bus
nelengva, nes spėjama, kad
senate demokratai gali dau
giau atstovų pravesti už res
publikonus A pytikri rinkimų
daviniai bus žinomi jau tos
pačios dienos naktį:

Brazilijos biudžetas su nuos
toliais
Numatoma, kad šių metų
Brazilijos federaline vyriau
sybei biudžetui suvesti truks
22 bilijonų kruzeirų. Šiam
skirtumui
išlyginti numato
pakelti mokesčius.

— Teismo yra įsakyta areš
tuoti komunistų lyderį Luiz
Carlos Prestes. Spėjama, kad
jis slapstosi São Paulo estade.
— Brazilijos vyriausybė šią
savaitę pasisakė prieš rusų
politiką Vengrijoje. Anot vy
riausybės pareiškimo, kiek
vienas kraštas turi teisę lais
vai apsispręsti išsirinkti to
kią valdymo formą, kokia
jam patinka.
— Argentina. Lietuvių ben
druomenės vadovybė yra nu
tarusi suorganizuoti informa
cijų teikimą vietiniams lai
kraščiams bei žurnalams ir
užsienio lietuvių spaudai vi
sais bendruomenės kolonijos
ir bendraisiais lietuviškaisi
ais reikalais.
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Laukų Ramunė

K. Pažėraitė

Tautiniai Lietuviu Moterų Drabužiai

Baltas perlas

Mačiau vitrinose daug brangenybių —
Kas to čežino, kad visos mo svetimame krašte pagauta, ne
Deimantų, rubinų, brilijantų...
terys mėgsta puoštis, mėgsta pajaučia iš tu lietuviškų dra
O aš kada is, pavasarį ankstybą,
pagal nuolatos besikeičian bužių sklindančių burtų, ir
čią madą siūdintis vis naujus nepagerbia nė savęs, nė sa
Išpuošiau širdį perlu baltu.
ir vis prašmatnesnius drabu vo kilnaus drabužio, nė savo
žius Ir kiek tas kainuoja? krašto Išgirdusi iš tamsuolių
Matau — žydi čia orchidėjos ir rožės,
Juk ne tik drabužiu tenka iš svetimtaučių pajuokiantį žo
Kiparisai, citrinos ir lygos.
leisti pinigas, bet dar prie jo dį «maskaradas», ji užmiršta
Ir toliuose matau — gimtasis sodžius —- —
reikia pritaikinti ir bateliai, augšta drabužio paskirtį ir
Baltom vyšniom čia nieks neprilygo.
ir piniginė, ir papuošalai, kaip prakalbina savo drauge, dė
gėlės, karoliai, auskarai, žie vinčią tokį pat drabužį, sve
dai ir t. t. Be to, kiekviena tima kalba. O tai yra panie
O sodas tėviškėj gegužio rytą! —
moteris nori atrodyti kitaip, kinimas savęs, kaip lietuvės,
Tas baltas perlas iš jaunų dienų! - —
kaip kita Tačiau sunku išveng ir savo tautinių drabužių. Su
Nešiojuos jį, kaip brangenybę retą,
ti vienodumo. Ir kiek tenka prantama, jei ji užkalbina sve
Ir širdies gelmėje skandinu.
sukti galvą, kur gauti pinigų, tima kalba svetimtautę. Tai
kad netektų su tais pačiais yra labai gražu, kad ji, gerb
Daugel pavasarių ten nužydėjo —
dama savo tautą, pagerbia ir
drabužiais visur dalyvauti!
kitos
tautos
žmones,
tačiau
Milijonai žiedų alpo soduos...
Bet juk yra drabužiai, ku
ji turėtų
rie niekad iš mados neišeina, kiekviena proga
Baltą perlą aš širdin įsidėjau
kurie niekad nesensta. Tai jiem priminti, kad dar žemė
Ir nenublanks jis nei metuos nei toliuos.
lietuvių tautos moterų dėvi lapyje tebėra maža, bet kul
mi tautiški drabužiai Jie am tūringa Lietuva.
žinai madoj ir niekad nenusi
Tad norėčiau kreiptis į se
bosta, nes jie turi moterį gra nas ir jaunas lietuves Brazi
žinančias savybes. Jie yra lijoje; Įsitaisykit sau tautiš
kuklus, tinka visokio amžiaus kus drabužius pagal savo kil
moterims, ^ie yra iškilmingi, mės vietovę (augštaitišką, že
tinką vilkėti didžiose iškilmė maitišką ir t. t.) ir pagal sa
se, jie yra taip sukirpti ir pa vo skonį Tautiškų drbužiu au
siūti, kad iškelia ir pabrėžia
dėjų ir siuvinėtojų turime sa
moterišką grakštumą, jie yra vo tarpe. Nereikia ju toli ieš
meniški, nes juose yra sudė koti. Yra kas painstruktuotų,
Nejučiom
noris mintimis Griznsieji Lietuvon badau
tos mūsų kūrybingos tautos, pamokytu, kaip tuos drabu persikelti į tolimą ateitį, ka
ja ir skursta
tūkstančius metų besirutulio- žius įsitaisyti, kaip suderinti da po kokio šimto metu jau
jęs menas, perduotas iš kar spalvas, raštus. O raštu ir na mergina ištrauks iš seno
Yra žmonių panašių į ma
tos į kartą. Mūsų tautiški dra spalvų derinių yra pasirinkti viškos kraitinės skrynios tau
žus
vaikas. Sakyk jiems, kad
nai.
Ir
tokie
drabužiai
bus
bužiai jau ne vieną kartą
tiškus drabužius, su pagarba nekišk nagų į ugnį-nudegsi,
amžinai
madoj
ir
laikys
ne
tarptautinėse parodose pir
juos paglostys ir, atsidusus, vis vien neklauso. O kai nu
mauja. Reta kuri tauta gali metus, o šimtmečius, (gerai
ištars.
«Tai mano
rosenelės dega, skundžiasi, aimanuoja,
Kiekvienos
pasigirti tokiu menišKu ir rim juos prižiūrint)
drabužiai.
Kokie
gražūs.
Šian gailisi, kad nepaklausė.
moters tautiniai drabužiai bus
tu drabužiu. Kiekviena lietu
die Lietuvos Neprikiausomy
Ta pati istorija su mūsų
vaite, kad ir nelabai gražaus skirtingi, individualūs Gražu
veido ar sudėjimo bebūtų, ap būtų, jei kiekvienose iškilmė bės šventė. Tai bus gražu, tautiečiais išvydusiais į ana
pus geležinės uždangos. Jie
sivilkusi
tautiškais
drabu se pasirodytu lietuvės savo kai aš jais pasipuošiu!» Kaip
matot,
tautiški
drabužiai
su

pakankamai
buvo įspėti kas
tautiškais
drabužiais
pasipuo

žiais, ūmai pasikeičia, pagrajungia
giminiška
meile
kar

ų
laukia
ten
nuvykus. Apie
šusios.
Tai
būtų
tikras
gėly

žėja ir atsiranda joje pasitii
nas.
tų
kartas.
gyvenimą
komunistu
okupuo
kėjimas savimi. Spalvinga ka
rūna, puošianti galvą, daro
jos veidą žavingą ir kilmin
gą, tarytum ji būtu kokia Lie
tuvos bajorė ar kunigaikštytė.
Sakoma, kad
kiekvienas
drabužis veikia moterį skir
tingai Juodais drabužiais mo
teris atrodo rimta ir dažnai
jaučiasi liūdna, prislėgta Švie
siais ar margais drabužiais
apsivilkusi, ji jaučiasi jauna
ir linksma. O tautiniai drabu
žiai lietuvę veikia ypatingai
Kai ji jais apsivelka, neju
čiom pasiduoda keistai hipno
zei. Tarytum kokie burtai tuo
se drabužiuose tūnotų. Ji, ypatingai
svetur, pasijaučia
Karohai yra seniausių žmogaus vartojamų papuošimų.
atstovaujanti Lietuvą, pasijau
Nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. ? menka sunaikintiems kraštams padėti atsista
čia Lietuvos ambasadore. Ta tyti yra išledus 52 uipjonų dolerių. Tų pinigų užtektų apjuosti žemę moderniška super-estrada.
čiau kartais pasitaiko, kad
1955 m Amerikoje, kiekvieniems šešiems hektaram žemės, apsėti, tręšti, buvo var
lietuvė, asimiliacijos bangos tojamas lėktuvas,
(USIS)

Pavergtoje Tėvynėje
(ELTA) Paskiausiu metu į
Vokietiją atvyko iš Klaipė
dos krašto šie asmenys, iš Jo
naičių. Šilutės apskrityje. Em
ma ir Hedwig Knoop, iš Kuglonų-Karl Zimmermann, iš
pačios Klaipėdos - A. Ruhnke, Lidija Zills ir Kuri Zills,
kiek anksčiau iš Kauno yra
į Vak. Vokietiją atvykę 7 as
menys, iš jų 6 suaugusieji,
paskiau buvo išleista iš ten
dar viena pora. Be to, Fried
landan į Vak. Vokietiją atvy
ko grupė buvusių karo be
laisvių ir civilių internuotų
jų. Jų daugelis turėjo ilgą
laiką dirbti Vorkutos kasyklo
se, o paskiau per Potmą bu
vo pasiųsti į Vykovą. Vienas
jų yra iš Didžiosios Lietuvos
Visi šie asmenys su kiek an
ksčiau Vakarus pasiekusiais
mūsų tautiečiais atgabeno naii
jų vertingų papildomų žinių
aoie padėtį pavergtoje Tėvy
nėje ir bolševikų joje siautė
jimus.
Dar Nepriklausomybės me

tais Kaune pastatytosios uni
versiteto klinikos yra tikras
pasididžiavimas Pabaltijy. Vi
soje Sov Sąjungoje nėra to
kių puikių klinikų. Jomis bol
ševikai nepaprastai didžiuo
jasi, nors tai ne jų nuopel
nas. Dabar jose yra «respu
blikinė Kauno klinikinė ligo
nine». Klinikų direktorius yra
vyr. gyd, P, Jašinskas, vyr.
gyd. pmf. P. Mažylis. Ligoni
nė turi daugiau kaip 50 ha.
pagalbinį ūkį. kuris kasmet
plečiamas, ir 10 ha vaisme
džių sodą. Klinikų kolektyve
dirba apie pusantro tūkstan
čio žmonių, tarp jų yra 200
gydytojų ir apie 600 medici
nos seserų, akušerių, viduri
nio medicinos personalo, Rug
sėjo mėnesį klinikose buvo
įregistruota
daugiau
kaip
1.200 ligonių, kuriems kas
dien teikiamas ambulatorinis
gydymas, Klinikose yra 27
skyriai, du specialūs skyriai,
būtent - neurochirurginis ir
krūtinės ląstos chirurgijos, -

yra vieninteliai Lietuvoje, ku
rie aptarnauja visą respubli
ką. Ypač išgarsėjęs yra gy
dytojas J Jočius ir chirurgas
A. Stropus. Gydytojas Jočius
jau seniai yra domėjęsis hi
poterraijos pritaikymu prak
tikos reikalams, hipotermija
tai laipsniškas ligonio atšal
dymas prieš operaciją. Gydy
tojas Jočius, išsamiai isstudi
javęs prancūzų medikų ir
dviejų leningradiečių profeso
rių metodus, šiais metais pats
pirmasis iš Pabaltijo kraštų
chirurgų pradėjo naudoti hipo
termiją atliekant sudėtingas
krūtinės ląstos operacijas. Gy
dytojas J. Jočius yra jau pa
daręs per 100 operacijų, tarp
jų ir kelias širdies operaci
jas. Klinikose, specialistų pri
žiūrimi, atlieka praktiką ir
Medicinos instituto studentai,
medicinos seserų, taip pat
akušerių mokyklos mokinės
ir visa eilė gydytojų
Eksperimentinės medicinos
instituto direktorius yra buv.
sveikatos apsaugos komisą
ras prof. V. Girdziejauskas.
Dabar institutas nori paimti

tirti, kaip pagrindinę institu
to mokslinio darbo problemą,
reumatinius susirgimus. Pro
jektuojama viename iš Lietu
vos kurortų įsteigti instituto
poskyrį, kuris atsidėjęs stu
dijuotų reumatą. Numatoma
atidaryti taip pat specialią sa
natoriją - klinikinę ligoninę
nuo reumato. Gydyti, bolševi
kiniais terminais tariant, «į le
miamąją kovą su reumatu ak
tyviai įjungiami» prof. V. La
šas, prof. J Kairiūkštis ir kt.
Ir okup. Lietuvoje gydy
mui sėkmingai panaudojami
radijo aktyvieji izotopai. Der
matologijos institute, prof B.
Siderevičiui vadovaujant, pra
dėta sėkmingai gydyti sun
kios formos grybelinėmis da
dervinėmis sergantieji. Skel
biama, kad ligoniai, kurie
anksčiau buvo laikomi sun
kiai išgydomais, po pusantro
mėnesio švitinimo buvo išra
šyti iš klinikos sveiki, be
veik be sirgimo žymių Prak
tiškai esą taip pat išspręsta,
kaip neskaumingai pašaliuti
raudonas kraujo indų dėmes
veide. Šiuo metu institute ruo

tose kraštuose pakankamai
yra davinių ir galima tikriau
šią jo vaizdą susidaryti. Bet
partinis fanatizmas nustelbė
sveiko proto nuoseklų galvo
jimą. Išvažiavo. Ką rado ma
tyti iš laiškų. Juose rašo sa
vo giminėms ar draugams,
kad namų neparduotų, kad
nesijudintų iš vietos, kad ko
munistinis rojus visai netoks
kokį tikėjosi rasti. Kaikurių
ten nuvykusių nervai neatlai
ko: sudurnavoja, arba pasika
ria. Žinoma, visus laiškus,
del suprantamų priežasčių,
laikrašty negalime skelbti.
Vertas dėmesio paskelbtas
laiškas iš Kauno, spaliaus m.
30 d , dienraštyje “O Estado
de São Paulo", 13 psi.
Laiškas rašytas portugališ
kai minėto dienraščio direk
toriui Julio Mesquita. Štai
jo tekstas:
Sr. Mesquita,
Nos brasileiros pedimos au
xilio do governo para nos
devolver, estamos passando
fome e miséria, queremos es
tar em nossa querida Patria
Brasil. Salvem-nos, que es
tamos perdidos, nossos pais
foram iludidos e trouxeramnos para cá. eles não tem
culpa, querida Patria ajudenos emploramos á mãe Pa
tria mais de uma vez, fazam
tudo pelos seus filhos, Patria”.
Štai ką rašo nesenai iš Bra
zilijos išvykusieji ir pateku
šieji į sovietiškąjį pragarą.
Gaila, bet ke'ias atgal sun
kiaf Įmanomas Beabejo, ko
munistas
fanatikas
sakys,
kad laiškas čia pat buvo su
fabrikuotas, kad tai ką rašo
netiesa. Tegul važiuoja. Kai
negaus buto, truks duonos,
drabužio, turės saugotis, kad
nepasakyti neapgalvotą žodį,
tuomet išsiblaivys ir išbals.

NEAPSIMOKA IŠ BRAZIL!
JOS SIUNTINIU LIETUVON
SIUSTI
Iš gana nemažai gautų laiš
kų iš Lietuvos aiškėja, kad
iš Brazilijos siųsti siuntinius
giminėms ir pažįstamiems «e
apmokėjus muito vietoje, ne
apsimoka Gavėjas Lietuvoje
tiek daug turi mokėti muito,
kad tiek nevertas pats siunti
nys. Pavyzdžiui vienas pasi
uutė už aštuonis tūkstančius
kruzeirų vertės siuntinį. Gi
gavėjui reikėjo muito mokė
ti braziliškais pinigais 24 tūks
tančius kruzeirų. įTų pinigų
nesudarė ir siuntinys dingo.
Tikresnis reikalas siunčiant
iš Amerikos, nes ten jau ir
muitas iš anksto apmokamas,
gavėjui nieko nereik primokė».

šiamas dar efektyvesnis bū
das odos ligoms gydyti, pri
taikant pronco izotopus, ku
rių radijo aktyvumas yra 4
kartus patvaresnis už fosforo
izotopų.
Bolševikai skelbia, kad Vii
niaus onkologijos dispensery
je «pirmą kartą Lietuvoje pik
tybiniai navikai praktiškai gy
domi dideliais kiekiais radijo
aktyvių kobalto izotopų». Pas
tatytas naujas teleradijinės
terapijos aparatas, kuriuo ir
gydomi piktybiniai navikai.
Telekobalto aparatai įrengia
mi stambiausiuose
Kauno,
Šiaulių ir Klaipėdos onkologi
jos dispenseriuose.
Bolševikai giriasi, kad vad.
«kobalto patranka» davė pui
kių gydymo rezultatų Kaune,
Klaipėdoje, Vilniuje pastaty
ti
radioakty viniai
kobalto
įrengimai ir esančios įreng
tos «radiologinės laboratori
jos», {galinčios sėkmingiau
kovoti su vėžiu

(B. D.)
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J. Aagustaitytė - Vaičiūnienė

PARTIZANAI
Broliai partizanai, geležiniai sūnūs,
Mūs brangios Tėvynės Kas jumis prilygs?
Medžių lapų rūbai, saulėtos karūnos...
Basų kojų pėdas kas besuskaitys.
Sodžiun jūs pareinat pasiimti duonos,
Klaupiat prie šaltinio atsigert vandens.
Smilkiniuos pražysta raudonos aguonos...
Kas gi jūsų vietoj žygių laimę lems.

17, metų Ana Leweczwe, gimusi Argentinoje, lenkų kil
mės,,kartu su tėvais išvyko Rusijon Vos įlipo laivan, tuoj
pajuto visą komunistinę discipliną Net Kalbėtis su visais ne
buvo galima. Laivui prip’aukus Italiją, Genoa uostą, jaunųo
lė atsisakė toliau plaukti ir paprašė Italijos policijos globos
Paskui sugrįžo Argentinon
(US1S)

Lietuvišku Juostu Paroda
Aplankius
Vieni žmonės pradėdami ką
nors daryti, lyg anie Šven
traščio parizėjai, pučia pirm
savęs trimitais, «štai matykite,;
mes dirbam», kiti, kaip Do
bilo Lindės artojėliai kasdien
pluša ir didelius barus išver
čia niekeno nepatebėti Prie
šių pastarųjų reikia prisKai
lyti ir p. Mariją RemenČienę,
taip gražiai atstovaujančią
Lietuvą Agua Branca rajone
“Sears” rūmuose vykstančio
je moterų rankų darbų paro
doje. P. Remenčienės rank
darbius jau turėjau progos
anksčiau matyti, todėl vyks
tant į parodą, labiau rūpėjo
pamatyti, kaip jais domis sve
timieji. Malonu buvo praleis
ti valandą laiko prie šios lie
tuviškos kertelės ir matyti,
kai čia nuolatos vis stovi bū
rys žmonių, girdėti jų kom
plimentus lietuviškiems audi
niams, stebėti su kokiu susi
domėjimu jie teiraujasi, kaip
jie dirbami, Šia proga je nori
išgirsti ir daug kitų dalykų
apie Lietuvą, vieni klausinė
ja kokiai kalbų grunei ji pri
klauso, kiti nori pažinti isto
riją, treti prašo pasakyti ką
nors apie dabartinius jos var
gus. Čia garsina lietuviškus
reikalus ne tik menu, meno
kalba yra tarptautinė, ją su
pranta kiekviena jautresnė šie
ia, bet ir gyvu žodžiu pati
lietuviško skyriaus organiza
tore.
Šias eilutes rašantis nesi
jaučia kompetentingas atski
rai vertinti išstatytus ekspo
natus, kurių pagrindu paimta
juosta ir parodyta įvairiuose
praktiškuose pritaikymuose,
tik džiaugiasi galėdamas kons
tatuoti bendrą labai gerą sky
niaus įspūdį. Čia galima ma
tyti, kad lietuviška juosta tin
ka ne tik susijuosti pjovėjui
lankoj šieną plaunant, bet iš
jo's galima padaryti, gražius

Jūs sargai tėvynės ir rūpintojėliai,
Jūs karaliai tylūs, žiburiai naktų.
Žengiate ir puolat amžių pakelėje#,
Laukdami atjojant raitelių baltų.
Kas jums dovanojo šiurpulingą drąsą...
Kas jums atrakino paslaptis mirties?
Taip kaip saulė renka ritmetinę rasą,
Rinks taip jūsų kraują kartos ateities.

Ką mes jums parnešim iš platausiaus Reino...
Nibelungų turtai būtų per maži.
Rankose leliją, o širdyje dainą...
Grįžę uždainuosim tenai mes visi.

takelius, šalikus, rankinukus
ir užuolaidas, kokias norėtų
turėti ir turtingiausias galio
nas Nemažiau už pačius eks
ponatus lankytojus domina
kokiomis primityviškomis pri
emonėm'S jie gamimani. Čia
galima matyti, kaip lietuviš
ku rateliu vergiami siūlai,
kaip papraščiausiomis staklė
mis audžiami raštai, kaip ant
rėmelio gimsta juosta. Šalia
manęs stovinti labai inteligen
tingos išvaizdos ponia (bra
zile) sako savo draugei: «Esu
daugiau negu nustebinta, kad
žmonės moka rankomis to
kius daiktus padaryti». S:ebiuosi ir aš ne tik tuo, kad
ponia Remenčienė nežiūrint
visų kitu savo pareigų spėjo
tiek daug įdomių rankdarbių
prigaminti, bet ir tuo, kad su
rado (neprašydama iš nieko
talkos) tokį puikų būdą juos
parodyti plačiai brazilų visuo
menei. (Parodą per dieną ap
lanko maždau 4000 žmonių)
Maniau, kad tik lietuviškai
akiai atrodo, kad šis skyrius
yra puikiausias visoj parodo
je, tačiau pavarčius svečių
knygą ne
vienoj vie
toj galima užtikti, kad taip
sako daugelis žymių parodos
lankytojų. P. Remenčienei už
šį didelį darbą priklauso, vi
sos kolonijos padėka.
Kalbėk lietuviškas tulpių
rašte, bylok svetimiesiems,
kad ten toli ant Nemuno kran
tų tūkstančius metų gyveno
tauri gilios dvasios tauta, ku
ri amžiais kovojo, kentėjo ir
kūrė, šiandien ji yra kanki
nama ir niekinama! Šauk ji
ems, kad kiekvieno kultūrin
go žmogaus pareiga yra ją
nelaimėje užjausti ir užstoti
kad netrukus ji kraują nuo
veido nusišluoščius. savo da
lią dainuodama juoston įaus
ti galėtų.
Kun. J. Šeškevičius

Lelija ant kapo vasaroms žydėsi m,
Žiemą sniegulėlėms šalsim žibančiom.
Ir nulenkę galvas pagarbiai lydėsim
VaKarinę maldą su giliom kančiom.
Senoje koplyčioj, saulei nusileidus.
Gryno vaško žvakės kandeliabruos degs.
Eisite su palmėm, prisidengę veidus,
Jūs, kurie gesinot degančias žvaigždes.

Jums Tėvynės žemė, Nemunu apjuosta,
Geležinio vilko garsu lopšyje.
Jeigu jūs man leisit pabučiuot Jos skruostą,
Aš nebesiskirsiu jau daugiau su Ja.
Stratosfeiinė televizija

Philco bendrovė JAV avia
cijos žvalgybai išrado televi
ziją, kuri galės kariuomenės
dalinių, traukinių judėjimo
paveikslus, pagautus žemėje,
perduoti tūli iš lėktuvo, paki
lusio j stratosferą.

Muse jaunystė literatūros
vakare

Žmogus gyvenąs prasmin
guoju gyvenimu visada savo
dvasia jaunas, linksmas, ga
lingas ir audringas, kūrybin
gas. Kas išdrįs jaunam ke
lią užtvenkti? Kas pajėgs mū
sų šventuosius įsitikinimus
palaužti? Nei baudžiava, nei
kartuvės, nei karšto alie
jaus katilai!... musų bočius
nenugalėjo. Tauta išliko sa
vo kamiene sveika - nes ji

tikrai ir visada tikėjo į žmo
gaus sielos nemirtingumą ir
amžinumą Senojo lietuvių ii
kėjimo laikais, vaidilos, ir
kanklininkai dainiai džiugino
tautą ir ūgdė jos kultūrą.
Šiais, civilizuoto amžiaus lai
kais, mūsų prabočių paliki
mą tęsia tautos gyvybinio
medžio palaikytojai: susipra
tusi išprususi visuomenė ir kū
rybininkai, rašytojai, muzi
kai dailininkai ir architektai.
Valinga visuomenė, kuri ei
na kartu su mūsų tautos dai
niais, kurie išgyvena ir kar

tu džiaugiasi pasiektais kū
rybos laimėjimais yra to tau
tos gyvybinio medžio aplin
kinė trąši dirva.
Mūsų rašytoju Literatūros
Vakaro pasisekimas parodys
kiek mes esame susipratę ir
išprusinti. Dalyviu gausumas
parodys mūsų kolonijos lietu
višką savigarba. Parodys mū
su subrendimą ir jaunatviš
kumą.
Dalyvaukime visuotinai tė
vynės meilės ir savigarbos
vedini
M Iv.

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
- ■— . ■■ .... ... • .. —■■■■ •••••• ~

:

Ar žinai... kad Egipto kai kairių Azijos kraštų žemdirbiai augina žuvis rvžių laukuose užleis
tuose vandeniu. Žuvys maitinasi vabzdžiais ir kenksmingomis ryžiams žolėmis. Kai nuima
ryžius, tai su jais ir žuvis.
Leningrado religijos ir ateizmo istorijos mažėjuje, religijai pajuokti yra pajuoki
mui išstatytos dvasininkų karitatūros. Taip yra tame krašte, kur sako yra sąžinės laisvė.
Islandijoje daugiau, negu bet kuriame kitame krašte yra išvystytas susiekimas
lėktuvais,
(US1S)
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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*.

Dedame kiek sutrumpintą «Darbininke» tilpusi stovyklos' nes gyvenime negalima visą
aprašymą. Musų supratimu iš aprašymo galima pasimokyti laiką juoktis. Dirbti irgi rei
kaip reikia pravesti stovyklą ir ypač, kaio rašyti korespon kia.
denciją.
Mus aplankė visa eilė vy
resniųjų idėjos brolių, kurie
įdomiai išdėstė savo mintis.
Studentu ateitininku stovykla
Pirmiausia girdėjome kai
bant apie istorinę Lietuvą
JONAS ŠO LIŪNĄ S
prof. K. Pakštą. Kitą dieną
Išbučiuoti mūzų ir medūzų, ir «pielininkai»: Juozas Mane mums apie lietuviškus poetus
mes vėl atsisveikinome stu lis iš Chicagos padangės ir ir jų kūrybą savas mintis pa
dentų ateitininkų vasaros sto jo įvairiausi padėjėjai: Sigi teikė tik ką daktaru patapęs
vykios barakėlius supančius tas Leimonas, Sigitas Bobelis Vytautas Vygantas. Gi pasku
ąžuolus ir pasileidometolimon ir Kęstutis Skrupskelis. Jie tinę savaitės dieną, jau šuva
kelionėn. Tačiau dar taip no rašydavo laikraštį, ir dėl to žiavimo metu, maloniai klau
rėjosi ten pabūti. Norėjosi vakarais, šokių metu, stovy sėmės mūsų Federacijos va
vėl rinktis salėn, klausyti kloje kikendavo.
do S. Sužiedėlio žodžio akina
kalbančių profesorių, dakta
Žodžiu, nuotaika stovyklo lia
politinio auklėjimo tema.
rų ir poetų. Norėjosi vėl pa je buvo jei ne juokinga, tai
Antrą
stovyklavimo savai
žiūrėti, kas rungtyniauja spor linksma.
tę
girdėjome
trilogijų apie
to aikštėje ir kas kovoja su
SVIETÉMÉS
tautos
ir
religijos
problemą.
švelniomis, bet nemaloniomis
medūzomis ežere.
Jau važiuodami į stovyklą
I B. D.)
Studentų ateitininkų stovy
žinojome,
kad
bus
ir
pasl.ai
kla, įvykusi St. Vincent de
Paul draugijos vasarvietėje tų. Tatai mūsų negąsd no.
netoli Baltimorės, prie pat
Anapolio jūrininkų mokyklos
baigėsi. Gaila, kad baigėsi
nes tos dešimt dienų, - nuo
rugpiūčio 27 iki rugsėjo 6 —
buvo tokios trumpos
KAIP NIEKADA

Stovykla buvo šauni Ji vi
siems patiko: pirmą kartą sto
vykia pjautiems ir ką tik pa
krikštytiems fuksams ir paty
rusiems stovyklų milžinams.
Teisingai pastebėjo stovyk
los vadovas ir anuomet dar
valdęs mus pirmininkas kol
Yadovas Kleiza, kad stovy
klos nuotaika priklauso nuo
pačių stovyklautojų. Pačią
pirmąją dieną, per stovyklos
atidarymą, jis pasakė kad vai
džia stengsis padėti stovyk
lautojams, bet niekada neban
dys valdyti. Ta4p ir buvo.
Gyvenome ir valgėme - de
mokratiškai. Buvome išrinkę
net savo valdžią, ir vieną die
ną mus valdė Chicagos atsto
vų remiamas ir visų mylimas
kol. Skirmuntas Radvila. Jam
uoliai tą dieną talkino «liau
dies žmonių pastatyti» kol. K.
Jazbutis ir ypatingai berniu
kų mėgiama kol. Ė. Paulaus
kaitė. Liaudies atstovams ne
pasisekė surasti sportuojan
čio liaudiečio, kuris sugebė
tų ryte kaulų laužymą pra
vesti moderniau negu primes
tas sporto vadovas J. Šoliūnas.
Nuolatinę stovyklos vald
žią be minėtų buvo pagrobę
dar šie: mergaičių vadovė vida Matusaitytė, berniukų Alis Žukauskas, ūkio vadovai
— Jurgis Štuupis ir Romual
das Kriaučiūnas, - meno Pra
nas Zaranka, virtuvės virši
ninkas - Romana Jonauskaitė.
Buvo ir įvairiausių padėjė
jų, kur nebus. Juk kiekvie
nam yra garbė prisilaikyti
prie valdžios.
Taigi, buvo ten tokių, ku
rie ligoniams visokias širdies
ir neširdies žaizdas gydė, bu
vo labai išdidus laivyno ad
mirolas, kuris vis vakare
plaukdavo su savo padėjėja
tikrinti, ar kas nors ežere
minų neišdėstė. Žinote, juk
čia pats Anápolis su jūriniu
kais, juokų nebėra. Dar buvo

ŽINIOS

APLANKYK RANKDARBIU
PARODĄ
Skaitydamas grožinę litera
turą žmogus lavina savo li
teratūrinį skonį, lankydamas
parodas meninį.
Parodoje yra lietuviškas
skyrius suorganizuotas p. M.
Remenčienės. Nuvyk ir pama
tyk, kaip svetimieji vertina
mūsų tautodailę ir pajusi,
kad ir tu gali ja. didžiuotis.
Paroda vyksta Agua Bran
ca «Sears» namuose, 8 gruo
džio yra paskutinė parodos
diena.

nemažas būrelis jaunimo Pa
žengusiųjų klasę moko p.
Jurevičius, pradedančių p,
Bortkevičius, pamokos vyks
ta trečiadieniais.

V. ZELINOJE
P. P, Antanaičiai maloniai
leido ateitininkams naudotis
savo sklypu, čia bus įrengta
tinklinio aikštė, bočiai ir kt.
Įrengimo darbai bus atlieka
mi talkos būdu.
ŠIS TAS APIE ŠACHMATUS

Ligi šiandien nėra žinoma,
kas buvo tikras šachmatų iš
radėjas. Bet apie jų išradimą
SENAM MALŪNE
yra gražus padavimas, kurs
sako, kad juoo išrado Sissa
Praėjusį šeštadienį Dėdė Dahir sūnus, kuriam buvo pa
Juozas ir Romas Dovydaitis vesta išauklėti ir išmokyti In
aplankė Seno Malūno Vargo dijos princą vardu Sheron.
mokyklą, ir parsivežė geriau Jaunam valdovui labai pati
sius įšpūdžius. Šios moky ko žaidimas kurioj karaliaus
klos mokiniai rodo didelį i a vyriausia figūra bet nieko ne
sišventimą, jau eilė metų u- gali daryti be savo valdinių
žuot šeštadienį ėję į kiną sa pagalbos ir jis tarė savo au
vo laiką pašvenčia mokytis klėtojui, kad šis gali prašyti
tėvų kalbos. Mokykloje dirba ką
tik nori kaip atlyginimą
mokytojai, Simas Bakšys. Mo už tokią
dovaną. Sissa papra
kykla yra prisiglaudusi p, p.
šė
tiktai
vieną kviečių grū
'Tūbelių namuose, Tūbeliai
už
pirmą
šachmatų lentos
dą
daugiausia ir rūpinasi jos eg
zistencija. Paskutiniu metu langelį, du už antrą, keturis
malūniečdai mokinasi tautinių už trečią ir taip vis dvigu
šokių ir pasirodys literatūros bai už kiekvieną sekantį lan
vakare Šiame reikale jiems gelį iki bus išpirkti visi 64.
Prašymas, pirmu žvilgsniu
talkina p M, Vinkšnaitienė.
toks kuklus, buvo tuojau pri
imtas Bet kaip princas norė
JAUNIMO VAKARAS
jo jį išpildyti ir paliepė ma
Lapkričio 24 d, Vila Anas tematikams suskaičiuoti, jie
tazijos jaunimas rengia vaka pranešė tokius rezultatus, Vi
rą vietos lietuviškoje moky si Indijos turtai negali nu
kloje. Suvaidinta bus «Varg pirkti tokią daugybę kviečių.
Reikia net 74 viso pasaulio
šas Tadas».
kviečių derlių skolai išmokė
ti.
TAUTŲ PARKE
(Apie šachmatus daugiau
Lietuvišką mokyklą lanko bus kitam numeryje).
Į 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 '00 .'00 00 .0

Vytautas Tamulailis

MOKYTOJAS
(tąsa)
Kai mokytojas apie tai kai
bėdavo, Klasėje būdavo taip
tylu, kad, rodos, galėjai gir
dėti plakančias mokinių šir
dis vienu ir tuo pačiu meilės
tviskėjimu, kuris plaukė iš
mokytojo akių.
Atžymėti ir paremti PIRMĄJĄ APŽVALGINE
Vieną dieną atėjo mokyto
jas į klasę ir tarė:
LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODĄ, rengiamas
— Vaikai, šiandien mano
Brazilijoj gyvenančių lietuvių rašytojų ir poetų,
pamoka bus trumpa ir, pas
kutinė. Svetimieji, kurie atė
jo į mūsų kraštą, man įsakė
iš jūsų vadovėlių išplėšti mū
su tėvynės ženklą — Vytį ir
Kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 4 d, 16 vai.
nukabinti nuo sienos kryžių,
prieš kurį kas rytas meldėVILA ZELINOS GIMNAZIJOS SALĖJ.
tės. Aš to padaryti negaliu.
Negaliu dėl to būti nė jūsų
Vakarą globoja kolonijos kepelionas kun Pijus Raga- . mokytoju, nes nenoriu sutep
žinskas.
ti gėda nei savo rankų, nei
Pakvietimus galima1 gauti. Vila Zelinoj: «Mūsų Lietuva»
savo širdies. Lygiai taip pat
Redakcijoj, pas Vytą Tijūnėlį užkandinėj, Karolę Pažė
negaliu apgaudinėti pats sa
raitę, Magei. Vinkšnaitienę, Hai. Mošinskienę, Mar. Kinvęs nė jūsų. Gal jūs greit tu
durienę, Petrą Šimonį, Mieste: «Žinių» Redakcijoj ir pas
rėsite kitą mokytoją, kurį
Juozą Karpavičių. V Anastazijoj: pas mok. Stasį Kubi
taip pat mylėkite ir gerbkite.
liūną Moinho Velho pas Juozą Lukoševičių, Parque das
Tik atsisveikindamas noriu
Nações, pas Stasį Jurevičių.
pasakyti vieną dalyką, kurio
niekada neužmirškite, jei ma

Literatūros Vakaras,

ne prisiminsite. Toks mokyto
jas, kuris mokins jus iš tų iš
plėštų vadovėlių, kur nebus
mūsų protėvių žemės ženklo,
o svetimų atėjūnų žvaigždės,
tenedrįsta bandyti išplėšti iš
jūsų širdies gimtosios žemės
meilės. Tenedrįsta brautis į
jūsų širdį ir niekinti, gesin
ti joje degančią gimtų namų
ugnį. Būkite, vaikai tvirti šio
se bandymų dienrse. Ant jū
sų jaunų pečių remsis tėvy
nės laisvė ir jos aieitis. Bū
kite, kaip Pilėnų kunigaikštis
Margis. Aš apie jį jums paša
kojau. O dabar sudiev mano
vaikai! — ištarė mokytojas ir
į jo akis ėmė veržtis ašaros,
lūpos drebėjo. Jis dar kažką
norėjo pasakyti, bet tik apž
velgė visus giliu, pervėriau
čių žvilgsniu ir sunkiais žings
niais išėjo iš klasės. Dar jis
valandėlę pastovėjo kieme nu
leidęs galvą, paskui pamažu
nusileido nuo kalnelio į vieš
kelį ir išnyko tarp medžių.
(B D )

MUSŲ

1956 m. lapkričio 1 d.

5

pusi. 5

LIETUVA

IHHMMMI
MIELI LIETUVIAI!

Pirkimas pirkimui nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Artinantis maudymosi sez.o
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 Frąga, 173 — Jose Menino

Reikia žinoti kur pirkti.

chirurgas

Dantų

Jeigu reikia statybai medžiagos,

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

indų ir kitų reikmenų prieinamomis
4

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

ir nuo 17 ligi 21 vai.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Kensultorija yra Vila. Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

—

Vila Celeste

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją g a 1 i m á gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

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.

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

Industria e Comercio de Calçados

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas, visas naujienas
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

PRANAS &, CIA. LTDA.
Madeiras em geral

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro

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

Rua Javaės, 626

-

Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

São Panic

■ ■■Ml
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių
'
krautuvė tiktai pas

I

JAKUTIS & LAPIENIS LIDA-

RUA BARAO DE ITAPET1NINGA, 273 — 4 AND. — SALA 2
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

CXrwmrhtíY

C*

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

M

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

VIENINTELIAI ATSTOVAI

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Rua Dino Bueno, 795 a §35
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Ęniiiiiiiiiminum ihiiiiitiiiiiiiaifliifliiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiii®iiiiifiiiithiiiiiii;iiiiiHi MiiMiMiiuuh tunu m ui m m urmi m m m gi
1

ESCRITORIO «VILA ZELINA»

t

j

IRMÃOS BAUZIS

j

Registrado no Gi R. C. sob o n.o 551

PraQa São José, 8 Sal. 1 e2 ■ V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos de firmas
Requerimentos
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Fscritas Fiscais
Seguros de acidentes
Es-eritas Comerciais
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

L I N D O Y A

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą į-žmogams sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir. t. t..

i
I
j
|
I
I
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f

VANDENS

IKMÃÜJT CACIDIIEKI ™

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

=

GARSIOJO

į

Caixa Postai 3967

FCHte DUS JE5UITAS

—

PAULO

SÃO

u«-r» n*.ur

Cervejaria Columbia J. A.
Šalčio 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 Tonica.
Centralinė Raštinė ir sandėlys:
Compinas: Rua Andrade Neves, 103
Fone: 3-935 e 3-936
Skyriai: S. Paulo — Al. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

Visiems, kurie dalyvavo
Pamaldose už mano brolį ANT
užuojautą liūdėsi© valandoje dėkoja

STASYS REMENČ1US IR ŠEIMA.

bV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

AfA. JONAS MAČIULAITIS

ATSIŠAUKIMAS Į GYVAS LIE
TUVIŠKAS ŠIRDIS

tikslui, kad ir save nuskriaus
damas. Kiekvienas duosnia
širdimi ir ranka pašiurkime
šiam reikalui savo auką ir
nieko nelaukdami ją įteiki
me, taip elgdamiesi sutaupy
sime savo kunigams daug
brangaus laiko ir energijos,
kurią dėkingumo ženklan jie
pasistengs sunaudoti naudin
giesiems darbams.
Atlikim kiekvienas savo
krikščioniškai lietuvišką pa
reigą.
Lietuviai Kunigai.

Amerikoje šiuo metu T. T.
Marijonai stato didžiulį pasta
tą «Draugo» redakcijai ir
spaustuvei, T. T. Jėzuitai
«Jaunimo namus, Salaziečiai
vasarvietę ir gimnaziją. Kata
likų Federacija pirko žemę
ir rengia naujus pastatus va
saros jaunimo stovyklai, Nu
kryžiuoto Jėzaus seserys sta
to koplyčią. Kiekvienas iš ši
tų pastatų kainuoja kelis šim
tus tūkstančių, kai kurie net
kelis milijonus dolerių. Taigi
— Shopping News sureng
šiuo metu Amerikoje kyla še ta São Paulo moterų rankdar
šios lietuviškos įstaigos, vi bių paroda, kurioje yra ir
sos jos statomos Amerikos lietuviškas kampelis p Relietuvių aukomis. Jeigu atsi menčienės
suorganizuotas,
minsime, kad Amerikos lietu baigsis lapkričio mėnesio 8 d.
viai jau yra pastatę apie po
Skaičiuojama, kad parodą
ra šimtų bažnyčių, maždaug aplankė nuo atidarymo die
tiek mokyklų ir vienuolynų, nos apie 59 tūkstančių žmo
(net musų bažnyčią yra padė nių. Moterų rankdąrbiais įdo
ję statyti), tai matysime, kad maujasi ne tik ponios, bet ir
jie šitok’ems reikalams yra visuomenės veikėjai, parla
smarkiai duosnūs.
mento atstovai, žurnalistai,*
Mes po daugelio metų sta moksleiviai, ekskursijos, biz
tome vieną vienintelį pasta nieriai, ši paroda jau buvo
tą, lietuviškai parapijai kle aprašyta «Klusų Lietuvoje» ir
boniją. Statybos darbas jau, vietos spaudoje. Spalių mėn.
ačiū Dievui beveik įpusėjo, 24 d. numeryje «Folha da
tačiau lieka neaišku ar netu Noite» grasiai atžymėjo lietu
rės vi&ną gražią dieną dėl vaškus rankdarbius ir įdėjo
lėšų stokos sustoti Vykdomi musų kampelio nuotrauką
Kas dar neap'ankė, patar
darbai kiekvieną dieną parei
kalauja nemažos sumos pini tina atsilankyti.
gų, statybos fondas tuštėja, o , Paroda atidaryta nuo 10
naujos aukos telkiasi^taip sun vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
kiai.
Agua Branca, Sears preky
Būtume pernelyg naivūs, bos patalpose Lapos ir Torn
jei imtume įrodinėti kleboni pejos susiekimo priemonės tin
jos rei kalingumą, tą k’ekvie ka nuo Praça do Correio.
nas nesunkiai supranta Šį
Krsp.
kartą tik norėtume pabrėšti,
kad musų klebonija yra ne
NEDELSKITE CŽSIRAŠYTI
tik kunigų gyvenamas namas
bet joje išsitenka «Musų Lie
Norintieji vykti 18 d. lapkrj
tuvos» ir «kultūrinio lietuvių
čio
į Santos piknikan, malo
radio pusvalandžio» redakci
nėkite
šį sekmadienį užsira
jos. Klebonija yra tam tikra
šyti
pas
Vyrų Brolijos valdy
prasme ir jaunimo namai, juk
bos
narius:
J. Baužį, B Rim
čia renkasi jaunimas, posė
kų,
M.
Tamaliūną
ir kleboni
džiauja, kuria savo planus
tiesia gaires ateičiai ir imas joje. Kelionė — Cr $ 150,00.
jas vykdyti. Todėl, kiekvieno
— Taip pat prašomi jau ra
lietuvio, kurs turi jautrią šir
šytiR
norintieji vykti gruodžio
dį lietuviškiems reikalams pa
m.
2
d.
į N S. Aparecida. Ke
reiga paremti statybą savo
lionė
į
ten
ir atgal Cr. 230 00
auka
Užsirašyti
klebonijoje.
Visi skundžiamės laikų sun
kurnu, bet neapgaudinėkim pa
tys savęs, niekuomet ir nie
KLEBONIJOS STATYBAI
ke nebūtų buvę galima įsigy
AUKOJO
ti, jei aukotų, tik tie, kurie
Juknevičius 100,00, O Na
neturi kur pinigų dėti (jei to
kių iš viso yra). Auka lik vickienė 200.00, O. Sasnaus
dėlto ir vadinasi auka, kad kienė 200,00, Pranas Satkūžmogus ją atiduoda kilniam nas 1.000,00, G. Kasparevičie

Buhalterijos raštinė ^Nascimento”
drmãos Nascimento
Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir kitios rūšies darbus atlieka.

G paliaus mėn. 27 d Campi
nas miesto ligoninėje mirė
Jonas Mačiulaitis, 54 m amži
aus, kilęs iš Sasnavos, Mari
ampules apskr. Gyveno ir dir
bo Americanoje. Nuliūdime
paliko žmoną Anelę, Brolius,
Juozą, Kazį, seserį Skistimienę.

— Stasys Miliūnas ir šeima
praneša, kad už A.A. Motiną
Konstanciją, tėvą Konstanti
ną ir brolį Steponą mišios egzekvijos bus Vila Zelinoje
lapkričio mėn. 8 d, 7:45 vai.
Gimines ir pažįstamus kvie
čia atsilankyti į mišias.

nė 100.00, J Varnauskas 500,
S. Siaučiukėnas 400,00, J. Ra
dzvickas 150.00, M. Baškaus
kas 200,00. K. Vyšniauskienė
500.00, P. Žilinskas 200,00, J.
Verbickas 100,00, V Petkev
čius 100,00, J Pranckevičius
200, Juozevičiai 100, J. Pun
dzevičius 200 00 B, Žasinav
čius 300.00 Petrauskas 400.
M. Adulienė 200,00, K. Smata
vičius 500,00, r. Tamašiūnas

PIRMADIENI - 5 LAPKRIČIO NUO 8 VAI. S. PAULO
MUNICIPAL BIBLIOTEKOJ ATIDAROMAS LIETUVOS AR
CHITEKTŪROS PARODOS TRIPTIKAS.
200, K. Matusevičius 10000,
Kazy s Ausenka 1000. O. Va
liūnienė 500.00, Danieliai 200,
A. Drobelis 200,00, Teklė DE
džiulienė 1 000, (antrą Kartą),- ’
P. Lapienis 300, A. Juškėhas
500,00, A. Jočys 300,00 J. Ty
la 200, Z. Kirmela 200, H.
Elias Dias 200,00, Sinkevi
čius 100, P. Klausaitienė 400,
J. Kaseliūnas 200, G. Terese
vičienė 200, Tatarūnai 500,
M. Voverys 200, A. Kirilaus- .>
kienė 100.00.
Visiems aukotojams nuošir
dus ačiū.
— Šį sekmadienį po sumos
Vyrų Brolijos susirinkimas.

— Ateinantį sekmadienį, 4
d. lapkričio, 8 vai. S. Pauly
bus įšventintas kunigu vie
nuolis salezietis Kazys Bėkš
tas. Norintieji gali nuvykti
pasižiūrėti šventinimo iškil
inių į S Paulo Katedrą.

Lietuvių Brazdų Kultūrinio Bendradarbiavimo Klubas,
š/m. lapkričio mėn. 24 d. 20 vai. ruošia savo tradicini

kuris įvyks V -Anastazijos, Dr J Basanavičiaus vardo
lietuvių mokykloje, rua Ca macam, 625
Programoje: «Vargšas Tadas» 2 jų veiksmų komedija.
Po programos šokiai ir žaidimai grojant puikiam or
kestrui iki 4 vai ryto,
Pakvietimus ir staliukus galima iš aukšto užsisakyti
pas Klubo narius ir V, Anastazijos lietuvių m loję. Prie
įėjimo pakvietimai nebus pardavinėjami.

Valdyba

GERA PROGA NUSIPIRKTI

Oficina Mecânica
su torno, furadeira, ssmerilho ir įvairiais kitais įrankiais.
Arba galima, kaipu pradinis'mokestis, iškeisti į namą.
Daugiau informacijų galima gauti bet kurią
valandą šiuo adresu:
Rua das Eras, 4

—

Vila Bela

—

Nuo š. mi lapkričio men.
lapkričio 5 iki 24 dięnos São
Paulo Municipal Bibliotekoj
bus demonstruojami tipingiau
si besimosios istorinės paro
dos pavyzdžiai.
Nuó 5 iki 11 dienos, Lietu
viška ornamentika.

. Nuo 12 iki 18 d. Lietuviški
kryžiai.
Nuo 19 iki 24 Lietuvos ar
chitektūra..
Biblioteka randasi Rua Xa
vier de Toledo — Rua Con
solacão — Rua Braulio Go
mes sankryžoje arba Praea
Do m Jpsė Gaspar.
Paroda atidaryta:
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki
18 vai., sekmadieniais nuo
13 vai iki 18 vai ir kitomis
dienomis nuo 8 vai. iki 24 v.
nakties.

— Šį sekmadienį Vila Zelinoj, gimnazijos salėje 16 vai.
literatūros vakaras. Progra
moje akviesti dalyvauti Bra
zilijoje gyvena rašytojai, poe
tai. Atvyks svečių ir iš Rįo
de Janeiro

— Laiškai: J.
Klišytei.

Vepstui, M.

— Ona Baliukevičiūtė Girnienė paieško Vinco Baliuke
vičiaus, kilusio iš Mijauginių
km.

• - Prancūzų ir anglų ãvià
cija subombardavo 4 Egipto
miestus. Ruošiasi okupuoti
Sueso kanalą.

Rusija olimpiaden į Aus
traliją nusiuntė 418 atletų.
Jų tarpe yra ir lietuvių.

São Paulo

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
jį rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinske vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas
CONTADOR

Specialistas vyriškų ir moteriškų rūbų. Siuva išsimokė
jimui, per penkis kartus.
Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių

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 Inhagapi, 7 - (pirmiau Rua 6) - V. Zelina - S. Paulo

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

Vytaliano Guerriero

TVARKARAŠTIS

— Egiptas nutraukė diplo
matinius santykius su Anglį
ja ir Prancūzija.

Ã '

SIUVYKLA “GUERRIERO”

ROS PARODOS TRIPTIKO

Įėjimas visiems laisvas.

Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo
.i................. - ................ .

LIETUVOS ARCHITEKTŪ

Reikalinga tarnaitė keturių
žmonių jugoslavų tautybės
šeimai. Atlyginimas iki 2.500,00
mėnesiui. Kreiptis kasdien
nuo 9 ligi 12 vai. R. Maria
Domitilla, 362, kalbėti su do
na Marta.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhag pi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

PAIEŠKOJIMAS:

Uršulė Dirvanauskaitė-KaŠčionienė, gyv. Rua Marechal
Malete, 77, Vila Zelina São
Paulo, paieško Adelę ir An
taną Dirvanauską, ankščiau
gyv. Rio Grande do Sul.

SKAITY IR

PLATINK

“MŪSŲ LIETUVA”

