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Vengrai didvyriškai miršta už tėvyne, Egipte karas 
sustabdytas, Bulganinas grasina bombarduoti Londoną ir Paryžių, Eisenhower 

perrinktas prezidentu, esame naujo pasaulinio karo išvakarėse?...
Nuo spalio mėn. 23 d. ven 

grų tauta didvyriškos drąsos 
ir narsumo stebuklus rodo. 
Radio bangomis skelbia pa 
šauliui, kad jos sūnūs yra pa 
■siryžę mirti garbės kovų lau 
kuose, bet nevergauti masko 
liui. Sostinės gatvėse rusų 
tankai traiško moteris ir ma 
žus vaikus, o patrankos ap 
šaudo greitosios pagalbos ma 
èinas. Budapeste tikras pra 
garas. Partrankų ugnis, gaiš 
jai maišosi su moterų ir ma 
;žų vaikų aimanavimais, ašaro 

- mis. Raudonieji okupantai er 
radiją ir atsišaukimais nuo 

Tat prašo, kad vengrai patrio 
tai kovojantys prieš agreso 
rių padėtų ginklus, pasiduotų.

Bet kovojanti Vengrija at 
sako: prisiekiame ant žuvu 
šių Kovoj draugų lavonų, ant 
jų kraujo is'siurbusio į gim 
tojo krašto žemę, kad kovo 
sime iki paskutinio kraujo 
lašo.

Kova nelygi. Kremlius Ven 
grijon pasiuntė tūkstančius 
tankų, šimtus tūkstančių rau 
donarmiečių Tai nelygi Gali 
joto ir Dovydo kova. Jei pir 
m < sukilimo savaitė pareika 
lavo apie 15 tūkstančių gy
vybių, tai šiuo metu jau / ne 
dešimtis, bet šimtais tūkstan 
čią krinta.

Vengrijos patriotai drama 
tiškai šaukiasi laisvo pašau 
lio pagalbos, Jungtinių Tautų 
Organizacijos intervencijos 
Deja, Jungtinės Tautos be re 
zoliucijų, popierinio protesto 
jokios realios paramos ven

Prie Sueso
Anglų ir prancūzų išaikeli- 

mas prie Sueso tikra staig
meną. Kai Izraelis (žydų vals 
tybė) susikivirčino su arabai^ 
tai anglai ir prancūzai, bijo
dami, kad Sueso kanalas ne
atsidurtų nesaugioj padėty, 
nutarė išsikelti, teisingiau, 
okupuoti Sueso kanalą. Žino 
ma Egiptas gynė Bet anglai 
būdami geriau apsiginklavę 
įsikėlė prie Sueso kanalo. 
Jungtinių Tautų Organizacijai 
siūlant buvo sustabdyti mūšiai 
Priimtas taip pat nutarimas 
kad Sueso saugos tarptauti
nė kariuomenė, ar policija.

Toje tarptautinėje policijo
je bus ir 500 Brazilijos karei 
vių Nors ir ten nuvyks tarp
tautinė kariuomenė, bet an 
glai su prancūzais nežada iš- 
sikrautyti.

Egipto įvykiais labai susi
rūpino ir rusai. Bulganinas 
anglams ir pagrasino, jei jie 
nesustabdys mušiu, tai rusai 
Paryžių ir Londoną bombar
duos radaro pagalba valdo
momis bombomis. Prancūzai 
su anglais atsakė, k,ad kailio

- --------- Kovosime
grams nebesuteikė. Vergijos* 
ir teroro retežiai vėl sukaus 
tys šventojo Stepono žemę. 
Bet didvyrių sudėtos aukos 
padės išjudinti pasaulio sąži 
nę ir priartins tą dieną, ka 
da laisvės kardas sukapos 
raudonojo smako surijusio 
tautas ir jų laisvę, visas de 
vynias galvas.

Laisvas pasaulis aiškiai a p 
sistojo žudomos Vengrijos pu 
sėje Nėra krašto kur nebūt 
buvę suruoštų didžiulių de 
monstracijų prieš plėšriausią 
žmonijos žvėrj - komunizmą. 
Šveicarijoje. Prancūzijoje, Ar 
gentinoje, Čilėje ir kitur be 
masinių demonstracijų, minia 
įsiveržė j Sovietų Rusijos pa 
siuntiny bes, ar komunistų lai 
kraščių redakcijas, naikinda 
ma visa, ką tik rado. Artėja 
lemiamos kovos valanda

Kodėl taip miršta Kremliaus 
diktatoriai ir jau taip savo 
kruvinas rankas plauja nau
juose nekaltų žmonių kraujo 
klanuose

Maskoliai gerai žino, jei Ven 
grija išsilaisvins, jos pavyz 
d į paseks kiti: Rytu Vokietija 
Rumuniija. Bulgarija. Čekos
lovakija, Pabaltijo kraštai O 
tuomet ir grius visos svajo
nės apie pasaulio užviešpa 
tavimą, apie raudonąjį impe
rializmą Raudono slaviško 
imperializmo Europoje sąjun
gą velka šimtas milijonų. 
Prieš tai. kas šiandienfvyksta 
negalime tylėti. Tai mūs vi
sų bendros kovos už išsilais 
vinimą reikalas.

jau ramu
ti kitus užpuolimu, patiems 
rusams esant agresoriams 
(Vengrijos įvykiai), neturi tei 
sės.

Šitokią prancūzų ir anglų 
politiką del Sueso
kanalo galėjo išprovokuoti 
koki nors ypatingi planai, 
kombinacijos Egipto, ypač jo 
dabartinio prezidento Nasser 
su Rusija. Maskva jau spėjo 
po technikų ar instruktorių 
vardu, prisiųsti Egiptan devy 
nias galybes agentų.

Amerika issirinko pre
zidentą

Lapkričio mėn. 6 d. Ameri
ka išsirinko prezidentą. Juo 
buvo perrinktas dabartinis 
prezidentas Eisenhower, už 
savo konkurentą A d lay Ste
venson, gavęs apie dvylika 
milijonų balsų daugiau Ta
čiau iš kitos pusės, nors res 
publikonai išsirinko preziden 
tą, parlamente senate, kad ir 
su maža persvara, laimėjo 
demokratai

iki paskutinio Kraujo laso...

Žinių agentūros praneša, kad Maskva koncentruoja dideles 
jėgas prie Lenkijos rubežiaus ruošiasi dar vieną auką 

suryki.

— Šią savaitę, kaikurie po
litiniai stebėtojai buvo nuomo 
nės, kad jau vėl esame nau
jo pasaulinio karo išvakarė
se. Jei Egipte karas nebūt 
sustojęs, rusai grasino į ten 
siųsti savo kariuomenę. Bet 
mūšiai sustabdyti ne del ru
sų baimės.

— Komunistinės Kinijos ra 
dijo praneša, kad ten yra pa 
sisiūlę 250 tūkstančių kinie
čių «savanoriškai» eiti talkon 
Egiptui prieš anglus ir pran
cūzus.

Naftos atsargos mažėja.

Sąryšyje su įvykiais prie 
Sueso kanalo Anglijoje jau 
sumažino dešimts procentų 
naftos vartojimą.

Sumažins ir kiti kraštai. 
Jau ir Brazilijoje kalbama, 
kad reiks griebtis šios prie
monės, nes atsargos yra tik 
keliolikai dienų

São Paulo estade ieško 

naftos šaltiniu

Specialistai tyrinėja Ri ) 
Preto, Sorocaba, Piracicaba 
ir kitose apylinkėse ir ieško 
naftos šaltinių. Jų teigimu S. 
Paulo estade tikrai tokių šal 
tinių esą. Jei tai būtų tiesa, 
tai S. Paulo industrijai būtų 
didelis laimėjimas.

Kova uz nafta...
Anglai ir prancūzai susirū 

pino Sueso kanalu, nes du 
trečdalius naftos, Europos 
kraštai gabena iš Persijos ir 
arabų kraštų. Jei kanalas bū 
tų uždarytas, Europos gyveni 
mas atsidurtų didelėje bėdo
je. Bet su laiku naftos išnau 
dojimą į savo rankas perims 
tie, kurių žemėje yra šalti
niai. Žinoma, Kol kas to pa
vojaus nėra, nes tam reikia 
didelių kapitalų, daug laivų 
pervežimui.

Pavojus netekti Rytuose 
naftos šaltinių, kreipia akis į 
Pietų Ameriką. Daugiausia 
naftos yra Venezueloje. Ji 
yra antras pasaulyje naftos 
gamintojas. Pirmoj vietoj sto 
vi Šiaurės Amerika.

Venezueloje tikimasi dar 
daugiau šaltinių pragręžti. Po 
to eina Argentina. Jos gamy 
ba dar nedidelė ir toli gražu 
saviems reikalams neužtenka 
Taip pat naftos yra Peru. Bo 
livijoje, Brazilijoje, Čilėje. 
Bet gręžimams reikia didelio 
kapitalo. Pavyzdžiui Brazili
jai pirmieji gręžimai atsiėjo 
300 milijonų dolerių. Šios 
valstybės to kapitalo neturi, 
bet politikai kaip prieš «ko
lonializmą», taip ir prieš kon 
cesijas nusistatę. O nafta taip 
ir guli žemės gelmėse.

Negre vadovaus fakultetui

De Paul universitetas Chi 
eagoje paskyrė negrę moks 

lininkę Frances M. Douglas, 
vadove savo Psichologijos de 
partamento, arba, kaip Euro 
poje vadindavome - fakulte 
to. Ji yra gimusi New Yorke 
ir magistrės bei daktarės laips 
nį gavo Fordhamo universi
tete.

Žmonės ir automobiliai

Smegenų chirurgas dr. Emil 
Seletz, Californijos universi 
teto profesorius gydytojų su 
važiavime Chicagoje atkrei
pė dėmesį, kad JAV-se auto
mobilių nelaimėse per metus 
žūna 40.000 žmonių ir būna 
sužeidžiama milionas. Jis tvir 
tina, kad eilinis žmogus neįs 
tengia gerai vairuoti dabar
tinių modernių galingųjų ma 
šinų ir automobiliai iš malo 
numo įtaisų pasidaro mirties 
mašinos. Tas daktaras yra gy 
dęs apie 20,000 žmonių, su
žeistų automobilių nelaimėse, 
ir yra labai paveiktas tų ne 
gerovių.

Konkursas dainai ir Giesmei

JA.V. Lietuvių Kultūros 
Fondas susitaręs su Vargo- 
ninkų Sąjunga paskelbė kon
kursą giesmei ir dainai para 
šyti. Konkursą laimėjusiam 
premiją paskyrė kun. dr. 
Prunskis.

Kardinolo turtas tik 790 

doleriu

Londonas, rūgs. 19. — West 
misster arkivyskupas ir kar 
dinolas Griffin, miręs rugpjū 
čio 20 dieną, paliko tik 282 
svarus ($790) turto Kardino 
las Griffin buvo didelis dar 
bininkų bičiulis.

Vienas sustreikavo ir laimėjo

Italijoje, Moena miestelio 
2000 gyventojai turėjo ben
drą piemenį, kuris viso mies 
teito ožkas ganė kalnuose. 
Jam miestelis mokėjo algą ir 
davė dar 50 lyrų kasdie prie 
dą tabakui. Jis keleris metus 
laimingai ganė miestelio ož
kas, traukdamas pypkę ir leis 
damas melsvą debesėlį. Bet 
šiemet miestelio bendruome
nė nutarė tabakpinigų nemo
kėti Piemuo pagrasino strei
ku. Bendruomenė laikėsi sa
vo. Tada piemuo priešakyje 
visos ožkų kaimenės patrau
kė į miestelį. Gyventojai už 
sidarė duris nuo tokios arini 
jos ir jos kvapų, o turistai 
skubiausiai ėmė krauti laga
minus. Dar skubiau susirin
ko miestelio taryba ir nutarė 
tabakpinigius grąžinti.

Lietuyos nacionalinė j
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Pavergtoje
tąsa

Kauno mėsos kombinato or
ganinių medicininių prepara
tų fabrke pradėtas masiškai 
.gaminti tani tikras medicini
nis preparatas nines hiperto
niją Jis greitai normalizuo
jąs kraujo spaudimą ir paša
linąs kraujo indų spazmus. 
Naują gamybos metodą pa 
ruošė inž. Pr. Guzevicius. Kati 
ne vaisių gamyklos vaistus 
turi siųsti ne tik į «plačiąją 
tėvynę», bet ir i užsienį-, nors 
jų nepaprastai trūksta pa
čioj Lietuvoj

Atvykusieji papasakojo taip 
pat apie tbc dispensário ve
dėją gyd Žakovičaitę, Dr. 
Vladą Kairiūkštį, Dr. A. Ma 
tulevičių, marijampoliškį gyd. 
Insodą ir visą eilę kitų. Kai 
kurie iš jų turi išsiėmę vad. 
«vakarinį patentą». Àpskri 
tai, gydytojai gyvena paken 
čiamai Net ir mokslus einąs 
jaunimas dabar stengiasi dau 
giausia savo busimąja profe 
sija pasirinkti, žinoma, kiek 
tat nuo jų arbą nuo tėvų pri 
klauso, mediciną ar techni 
kos mokslus, kur tektų kuo 
kuo mažiausia susidurti su 
bolševikine propaganda ir su 
sfdarytų progų būti į ją įjung 
tiems. Visi bolševikų pasigy 
rimai apie puikiausias medi 
cinines sąlygas Lietuvoje dau 
giau yra pasigyrimas, negu 
tikrovė. Juk reikia ką nors 
daryti - ir paskum garsintis, 
pūsti. Tuo tarpu ligoninėse

Vienas ypatingų pasaulio geležinkelių yra Ekvadoro kalnuose.
Jo ilgis 450 kilometrų. Prasideda iš Guayaquil, su 9 metrais virš jūros paviršiaus ir ateina 
į Quito miestą jau būna trijų kilometrų ir 200 metrą aukštumoj.

Fordo Fondas įsteigtas 1936 m. parėmė trylikos valstybių kultūros bei labdarybės ins
titucijas. Indija tik vienu kartu gavo du milijonus dolerių mokyklų ir kitiems reikalams.

Didžiausia spausdinių dalis pasaulyje yra daroma ant balto popierio juodais dažais.
(USIS)

Tėvynėje
ne kartą trūksta pačiu būti 
niausiu reikmių O ypač ko 
stinga, tai vaistų, ypač retes 
niųjų. ampulėmis. Todėl taip 
jų ir prašoma iš užsienyje gy 
venančių lietuvių tiek savie 
siems Į okup. Lietuvą, tiek 
artimiesiems ypač į Sibirą, 
kur gydytojų (iš nacių trem 
tinių tarpo) dar būtų, bet rei 
kalingų vaisių, nors užsimušk 
negausi Nebent juodojoj bir
žoj, ir tai už pasakišką kai 
na.

Grįžusieji taip pat patvir 
tino, kad karo muziejuje žu 
vusiems paminklas, kryžiai 
ir kiti brangūs lietuviam s pa
minklai nugriauti, o vietoj jų 
iškišami visokie bolševikiški 
balvonai. Prisikėlimo bažny
čioj ruošiamas radijo fabri
kas, o jos bokštas numatytas 
panaudoti televizijos reika
lams. Bolševikai giriasi jau 
baigią «Vilniaus katedros res 
tauravimo darbus». Skelbia, 
kad jos vidus buvo atremon
tuotas dar šių metų pavasa
rį. Dabar perdengti kuopalai, 
sutvarkytas stogas, dailinin
kai buvo užvaryti restauruo
ti katedros nišų skulptūras. 
Spalio pabaigoj numatyta su
tvarkyti bokšto kurantus. Pas 
kum katedra bus demonstruo
jama kaip vienas iš «istori
nių Vilniaus paminklų».

Prieš kiek laiko kai kurie 
lenku laikraščiai buvo pas
kleidę neteisingą žinią, kad 
Aušros Vartų Dievo Motinos 
paveikslas buvęs išgabentas

į Lenkiją. Vilniuj nieko nebe 
likę. Tačiau tai netiesa. Vie 
na .š grįžusiųjų teigia pati jį 
mačiusi, tai > pat prie Aušros 
Vartų gatvėje klūpant žmo
nių ir meldžiantis. Į Lenkiją 
leidžiama išvykti ir į sve
čius. ir nuolatos apsigyventi. 
Eina tam tikra prasme ir «biz 
nis». Lietuvoje juodojoj rin
koj perkama pupelių kava, 
foto aparatai ir šiaip geres
nės reik . ės. kurios paskum 
siunčiamos į Lenkija

Ko krašte ypatingai trūks
ta, tai gerų drabužių, apavo, 
pačių būtiniausių reikmių, 
kaip cukraus etc. Prie krau
tuvių eilės dar ir dabar ne- 
IšnyKusios. Ir patys bolševi
kų vadai bei okupantai žino, 
jog kraštas apiplyšęs ir nus
kurdęs Tik niekas nedrįsta 
tos tiesos okupantams į akis 
pasakyti. Išdrįsęs nebent, 
kaip krašte tarp žmonių šne 
karna, M. Gedvilas, buv. «LT 
SR Ministerių Tarybos pir
mininkas». Gerai pažindamas* 
gyvenimą, būtent, kad mūsų 
tautiečiai, okupantų paverg 
ti, -yra ir alkani, ir pusbadži
ai, apskurę. Gedvilas dėl vi 
šokių «soclenktynių» ir viešų 
pasirodymų pasišaipęs: sako, 
į lenktynes lietuviai gali drą 
šiai stoti, nes jie yra basi (at 
sieiti tinkamai lenktynėms pa 
siruošę... gali gerai bėgti), 
bet plačiau žmonės pasirody
ti negâli, nes visų kiauri už 
pakabai. Už tą «tiesą», kaip 
žmonės juokauja, svarbiausia 
ir išlėkęs iš užimamojo pos 
to. Iš tikro krašte uždarbiai 
menki, žmonėms reikia gyven

Leonardas Andriekus

P E R O A L E ’
Jau gali maldaknygę užskleisti, 
O rožančių patylom užbaigt.
Nebeąąsdins kruvina pašvaistė — — 
Nebegąsdins, nebegąsdins
Aušros ir žaibai.

Nusisuko staugdami ciklonai
Į kažkokias negyvenamas salas.
Vėl sugrįžta atgauta malonė — — 
Vėl sugrįžta, vėl sugrįžta
Vasarų tyla.

Ta pati tyla, kuri per sumą 
Viešpatavo laukuose, kieme. 
Pamatysi tu dienų šviesumą------
Pamatysi, pamatysi
Ežerų gelmes.

Ir pažinsi savo kraičio skrynią, 
Pilną dvyliknyčių audeklų — — 
Ją iškelsim ant sodraus žolyno, 
Ją iškelsim, ją iškelsim 
Šilkiniu tinklu

ti, pirktis būtiniausių daiktų, 
o nėra už ką, todėl visi kiek 
galėdami vagia (seka oku 
pantų pėdomis... išmokę..) ar 
ba stengiasi kaip nors pragy 
venimą «susikombinuoti»..

Oi<up. Lietuvoje miestuose 
tebesiaučįa visokie banditai. 
Praeivius puldinėja ne tik 
vad. «besprizoruinkai» ar pa
našus į juos, bet reikia sau
gotis net ir milicininkų, ku
rie eina plėšti persirengę ci
viliškai. Krašte gerai žinomas 
įvykis su boksininku Šociku, 
6 kartą laimėjusiu Sov. Sąjun 
g<>s bokso meisterio titulą. 
Sutikęs patamsy du civilius 
Šocikas buvo priverstas misi 
vilkti paltą, bet. besmilkda
mas švarką, vikriai apsisukęs 
išmušė užpuolikams gimdą iš 
ranku ir abu pristatė milici
jai Ten pasirodė, kad tai 
būta civiliškai apsitaisiusių 
milicijos karininkų. Į Šociką 
rusai, kai jis nugalėjo sovie
tinį bokso čempioną, ringe 

net paleidę šūvį, tik tas ne-, 
pataitė. Okupantai niekaip 
nenorėjo suprasti, kaip čia 
gali lietuvis nugalėti jų geri
ausią boksininką... Užtat lie 
tuviai, kai grįžo į Kauną, jam' 
suruošė tiesiog triumfalinį, 
priėmimą.

Patvirtinamos taip pat ži
nios, kad okup. Lietuvoje ar 
Sibiro tremtyje mirė Dr. Ja
navičius, buv. konsulas Dr. 
E. Jatulis, Puzyna, kurio žmo 
na prancūzė 1954 m. buvo iš 
leista į Prancūziją. Pakruojy 
mirė Pandėlio klebonas rašy
tojas kun Šeišys-Dagilėlis, se 
nosios kartos veikėjas. Kai 
kurie anksčiau laikyti miru
siais veikėjai, kaip paskiau 
paaiškėjo, dar tėbera gyvi. 
vysk. K. Paltarokas grįžęs iš 
Sov. Sąjungos. Jo sveikata tė 
bėra silpna. Vysk. T. Matu
lionis tebetaiso sveikatą Birš 
tone. Į Lietuvą leista grįžti 
ir vysk P. Ramanauskui. Tik

(pabaiga 3 pusi.)

Antanas Dutkus.

Kad balsas nekiltu be atgarsio
Apie kultūrines priemones, kultūrininkus ir kitus dalykus lietuviškame 

Brazilijos pasauly.

Kiekvienas žmogus savyje 
nešioja pareigos jausmą. Žmo 
gus būdamas socialinė būty
bė, visuomeninio kūno dali 
mi, ūgdo, kultivuoja savyje 
tą pareigą, kad reikalui atė- 
jus, galėtų ją tinkamai atlik 
ti ir priderančiai pasitarnauti 
visuomenei, žmogus be parei 
gos jausmo, yra besielis kū
nas, kurio aplinka nė kiek 
nereaguoja, ir jam visi gyve
nimo įvykiai yra indiferentiš 
ki Bile tik išoriniai pasikeiti 
mai jo nepaliečia, būna paten 
kintas ir tyli.

Gražaus laiko prabėgo, kaip 
musų abiejuose laikraščiuose 
buvo paskelbtas K K Lizdei 
kos atsišaukimas svarbiu ir 
aktualiu klausimu, būtent, 
apie priemones, kurias lietu 
viai turi progos naudotis lie 
tuviškam kultūriniam darbui 
dirbti, tai lietuviški radijo 
pusvalandžiai, kuriuos pava
dino, «kultūros židiniais», kas, 
mūsų manymu, nebūtų teisin
ga tokią apybraižą duoti.

Kultūros židinys, tai vaisius 
kultūrinių pastangų, kurių 
siekiama tara tikromis prie
monėmis kultūriniam darbui 
propaguoti. Kultūringos prie 
monės dažnai panaudojamos 
ir kitiems tikslams, nieko ben 
dro nei su mūsų, nei su kitų 
kultūra neturinčiam. Panau
dotos pastangos konkrečių 
kultūrinių rezultatų negali 
parodyti. Tad ir vadinti tai 
«kultūros židiniu» negalim. 
Kultūringos priemonės panau 
dotos asmeniškiems reikalams 
visuomenės nė kiek nepratur 
tina, kultūrinio laužo nesuku 
ria, kad iš jo atsispindėtų gar 
binga, visuomenės auklėjimo 
šviesa.

Kaip minėjome, iškeltas K. 
K. Lizdeikos klausimas yra 
aktualus ir, rodos, turėjo at
kreipti mūsų kultūrininkų dė 
mėsį. Juo labiau, kad net ir 
«Mūsų Lietuvos» laikraščio 
redakcija, savo prieraše ska 
tino, kad ir daugiau kas tuo 
reikalu atsilieptų, savo pasta 

bomis iškeltą klausima pana
grinėtų. Bet sustingęs parei
gos jausmas nepasireiškė. Nie 
kas nė žodžio, jokio atgar
sio Mažiausios pastabos ke
liamu klausimu, kad jisai bū 
tų gvildenamas, brandinamas 
ir realizuojamas. Taip jau 
pas mus yra visuose darbuo
se ir užsimojimuose. Tas pa 
rodo, kad ir mūsų laikraščiai 
terašomi tik «piikajai» mi
niai, o ne didiesiems «kultū
rininkams». Nes jie save lai
ko nepasiekiamose aukštybė 
se ir kultūriniai pažengę bent 
30 metų į priekį už tą «mi
nią», kuri ir laikraščius skai 
to, ir lietuviškus radijo pus
valandžius išlaiko ir kitas 
kultūriniam darbui savo duo
kles atiduoda, nereikalauda
ma. kad ji būtų aukštinama, 
kad ji būtų į pirmas eiles so 
dinama ir garbinama.

Nenutoldami per daug nuo 
paties gvildenamo klapsimo 
ir kad balsas neliktų be at- 
g rsio, pažvelgsime į musų 
Kultūrinio darbo priemones, 
dėl kurių šio laikraščio re
dakcija prašo atsiliepti. Esą 
me nuomonės: lietuviai, turė
dami progos naudotis viena 
geriausių priemonių, radiją, 
kultūriniam darbui propaguo 
ti, neprivalo jos užmiršti bei 

nurauti ranka. Ji turi būti sti 
prinama, jos programa tobuli 
narna, naujos jėgos organi
zuojamos, kad lietuviškas ra
dijo pusvalandis būtų ne tik 
vaisinga mūsų kultūrinio dar 
bo priemonė, bet ir malonus 
visų lietuvių pasididžiavimas 
prieš kitus. Monotoniškas ir 
nuolatinis dūsavimas, perdėm 
ašaromis persunktas aimana
vimas, verksmas įgrįsta ir 
žmogų, stumte stumia nuo su 
darytos jam tokios nuotaikos.

Turėdami du savus pusva
landžius, galėtume kuo ge
riausia juos išnaudoti lietu
viškam darbui, jei jų progra 
mos būtų tinkamai organizuo 
tos, turiningos ir kasdien nau 
jos. .Juk jas girdi ne tik mū 
sų tautiečiai, bet klausosi jų 
taip pat ir kitų tautų žmonės 
ir jas įvertina, taip kaip mes 
sugebam perduoti.

Lietuviškam kultūriniam 
darbui tarnauja tuo tarpu tik 
vienas popietinis pusvalan
dis. kuris, kaip esame paste
bėję, daugiausia ir šlubuoja. 
Rytinis pusvalandis, nors ji
sai ir prisidengęs artistine 
Lietuviu Katalikų Bendruo
menės Choro globa, bet jo 
tikslas yra grynai komerci
nis, tam reikalui gerai orga- 
zuotas ne tik São Paulyje, 

bet ir kituose miestuose tu- 
ri savo agentų tinklą, kurie 
dirba to pusvalandžio biznio 
reikalams. Žinoma, tik tokiu 
būdu pusvalandis gali išsilai
kyti ir jo šeimininkams duo
ti naudos. Tai užgirtina prie
monė savo ekonomiškus rei
kalus balansuoti, nes ji yra 
kultūringa.

Visiškai kitaip stovi popie 
tinis, arba kultūrinis radijo 
pusvalandis, kuris ir užsimo 
jęs tarnauti kultūriniams rei 
kalams Tat prie jo turėtų 
spiestis lietuviai, nes kiekvie 
no lietuvio tautinė pareiga jį 
remti skelbimais, prisidėti 
prie jo programų orgauiaavi 
mo ir išpildymo. Juk labai 
nemalonu būtų, kad taip sun 
klonais pastangomis įgytas ra 
dijo pusvalandis turėtų nutil 
ti vien tik dėl medžiaginių 
sunkumų. Pusvalandžiui išlai
kyti, reikalinga ne komisija 
aukoms rinkti, kurios darbas 
yra sunkus, įkyrus labai ne
malonus, bet organizuoto vi
suomenės būrelio, kad ir ko- 
peratyviniais pagrindais, su
darant tam tikrą narių Įna
šą, kontroliuojamą tų pačių 
narių ir .kuris naudojamas ga 
Ii būti vien tik programų or
ganizavimo reikalams: plokš
telių įsigyjimui ir kitų prie-
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— Jungi. Amerikos Valsty
bės. Pasaulio Lietuvių Sei
mas numatomas sušaukti New 
Yorke. Tada bus ir Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
40 m. minėjimas. Kongresui 
ruošti komitete ir komisijose 
dirba 17 žmonių. Tą skaičių 
numatoma dar padidinti.

Rugsėjo pradžioj JAV-se ir 
Kanadoje buvo suruošta visa 
eilė suvažiavimų ir lietuvių 
švenčių. Savo suvažiavimus 
turėjo social demokratai, LF, 
stud, santariečiai, skautai, atei 
tini n kai ir kt.

Lietuvos Krikščionių demo
kratų Sąjungos konferencija 
vyko rugsėjo 1-2 d. d. Cleve- 
lande. Joje pranešimus apie 
Vliko veikla ir santykius su 
kitais veiksniais padarė Vil
ko pirm. J. Matulionis, o ki
tais reikalais prof A. Grav- 
rokas,I. Matusevičiūtė, P. Stra 
vinskas, Dr. V. Viliamas, A. 
Gražiūnas ir St. LúSys. Apie 
centro veiklą referavo c. v. 
pirm. Pr Vainauskas. Dalyva 
vo apie 100 atstovų iš 11 JAV 
vietovių ir iš Kanados. Į nau 
ją c. komitetą išrinkti; P. Vai

(pabaiga iš 2 pusi)

ne visiems leidžiama eiti se
nąsias pareigas. Kiti kunigai 
savo noru grįžo atgal į Sibi
rą - padėti saviems. Pasako 
jama apie kelis saviesiems 
tautiečiams atsidavusius dva
sininkus, kurie padėjo visai 
eilei lietuvių šeimų, ypač gau 
singesnėms, pasitatyti savas 
lūšnelis. Leista grįžti į Lie
tuvą ir kun J. Stankūnui, 
buv. Karmelitų vikarui, ku
riam kadaise buvo pasiūlyta 
įsteigti «nepolitiknojančią tau 
tinę bažnyčią», o kai tas atsi 
sakė - buvo ištremtas į Sibi 
rą. Vis dėlto paleidžiama ne 
tiek daug.

(B. D )

nauskas, Dr. V. Viliamas, A. 
Gražiūnas, A. Vedeckas, St. 
Lūšys, A. Repšys, St. Raucki 
nas, Dr. K. Šidlauskas, K. 
Kleiva ir E. Vitkus. Į rev. ko 
misiją: K. Mockus, Dr. St. 
Leimonas ir Dr. P. Kaladė: 
į garbės teismą prof J. Grav 
rokas, P. Stravinskas ir K. 
Idzelis. Konferencija parodė 
gyvą susidomėjimą Lietuvos 
laisvinimo problemomis LKDS 
yra iš savo eilių davusi da
bartinį Vliko pirm. J. Matu
lionį.

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjunga kas antri metai 
šaukia savo narių atstovų su 
važiavimus. Šiemet Connecti 
cut valstybėje J. Paknio ž. ū, 
sodyboje rugsėjo 1-2 d. įvy
ko iš eilės jau 28 tos Sąjun
gos atstovų suvažiavimas. Di
džioji atvykusių atstovų da
lis atvažiavo savo automobi
liais, nors jie visi tikri dar
bininkai. Suvažiavimas pras
mingais žodžiais pasveikinę 
Vliką ir paragino visuomenę 
visokeriopai jį remti. Lietu
viai socialdemokratai turi sa
vo atstovus Vilke, Amerikos 
Lietuvių Taryboje, Balfe,SLA 
ir kt. Ir Altui, besirūpinan
čiam Lietuvos laisvinimo rei 
kalais, taip pat pasiųsti svei 
kinimai, pasižadėta visomis 
išgalėmis jį remti Suvažiavi 
me įdomius pranešimus nada 
rė Vliko vicepirm. prof. J 
Kaminskas, «Naujienų» redak 
torius Dr. P. Grigaitis. K. Bie 
linis ir kt. Išrinktas nauja» 
centro komitetas, sudaryti ki 
ti LSS organai, priimta visa 
eilė rezoliucijų.

— Pastaruoju laiku iš Lie
tuvos gautos yra šios įdomios 
žinios: prel. Juozas Laukaitis 
buv Vilkaviškio kúrijos ofi- 
ciolas ir Serijų klebonas, mi 
rė tremtyje Donbaso srityje, 
prof. Pranas Kuraitis gyvena 
Zapyškyje ir talkininkauja

Veaancijns Ališas

PAUKŠČIO DAINA
Auga medis ant uolų plikų — 
Pirmą kartą man medžio pagailo -- 
Virpa paukštis lizde ant šakų, 
Plunksną numeta dailią. 

»

Leonardo oda ištiesta .
Po medžiu ant akmens samanoto.
Tarp kalnų dreba saulė karšta —■ 
Paukštis ima giedoti.

Klauso mirta kaitros tyloj,
Alpdama savo žiedu balčiausiu, 
Ir erškėčio tenai žarija 
Tos dainos šalia kiaušo.

Tos dainos — tos mįslingos gaidos — 
Pilnos tolumos, mirštantis aidas 
Ligi ryto blyškios valandos 
Kerės žvėris palaidus.

vietos klebonui kųn. Budri
kiu!, kun. Motiejus Petraus
kas, buvęs Alksnėnų klebo
nas, klebonauja Marijampolė 
je, jam talkininkauja kun. 
Juozas Adomaitis, buvęs Ma
rijampolės mergaičių gimna 
zijos kapelionas, kun. Anta
nas Uogintas vis dar klebo
nauja Gražiškiuose, yra smar 
kiai susenęs ir suvargęs, kun. 
Dagilis, kauniškis klebonau
ja Pilviškiuose, jam gi talki 
ninkauja kun. Vladas Pėsti
ninkas, buvęs Keturvalakių 
klebonas, kun. Zaikauskas 
klebonauja Vilkaviškyje, jam 

gi talkininkauja kun. Jeroni
mas Valaitis, kuli. Jonas Ale 
ksa, MIC. klebonauja Tabariš 
kėse, kun. Pijus. Cižauskas, 
vilkaviškietis, klebonauja Jo
navoje, kan. Vincas Vizgirda 
ir kun. Vincas Dvaranauskas 
gyvena Marijdmpolė je, yra 
smarkiai susenę, pražilę il
su vargę.

Paskutiniu laiku pradėjo 
grįžti iš Rusijos kažkas iš se 
nesnių kunigų ir pašaliečių, 
bet be teisės gyventi savo 
buvusiose gūžtose. Grįžimo 
kelionę turi apmokėti patys 
Atsiliepė taip pat ir Telšių 

vyskupas Vincentas Borisevi 
čius. Netrukus jis tikisi grį
žti j Lietuvą.

Lietuvoje šiemet buvo ne 
tik nepraprasta žiema bet ir 
vasara. Ji buvo debesuota, 
lietinga ir gana vėsi. Kiek 
šiltesnių dienų buvo tik birže 
lio mėnesyj.»

— Kun. Stanislovas Irtmo- 
nas, buvęs Raudondvario kle 
bonas, dabar gyvenąs K ei- t 
mės altarijoj.

Amerikoje tikybos .pamoku 
nori jau 3 mil. mokiniu

UP agentūrą pranešė, kad 
apie 3 milijonai mokinių įsi
rašys į tikybos pamokas. Tos 
pamokos bus daromos 45 
valstybėse 3000 bendruome 
nių, remiantis vyriausioje teis 
mo išaiškinimu, kad iš kas
dienio mokyklinio laiko vie
šosiose mokyklose mokiniam 
gali būti duota laiko lankytis 
tikybos pamokose.

Pamokas praktiškai organ: 
Z’ioja bažnyčia ar bažnyčių 
grupė. Ji suranda patalpas, 
kurios negali būti viešosios 
mokyklos nuosavybėje. Suran 
da mokytojus. Mokinius atga 
bena į pamokas taip pat sa
vom priemonėm. Vadinas, ne 
paliečiamas valstybės iždas.

Tėvai užpildo tam tikrą la 
pelį, kad jų vaikas ar vaikai 
būtų išleidžiami į tikybos pa 
mokas. Tuomet mokyklos ad
ministracija tuos įsirašiusius 
į tikybos pamokas mokinius 
išleis valandai ar daugiau per 
savaitę iš šiokiadieninių mb- 
kyklos darbų.

Tokių pamokų prireikė dėl 
to, kad mokiniam nepakanka 
religinio pamokymo, kurį jiė 
gauna sekmadieniais bažny
čiose. Taip pat religija nė
ra skirta tik sekmadieniui, o

(pabaiga 4 pusi.)

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

Mokslininkai spėja, kad Atlanto vandenyno ledynai turi milijoną metų.
Islandija turi seniausią pasaulyje parlamentą, kuris pirmą kartą susirinko 930 metais.
Balsas šaltoje temperatūroje yra girdimas toliau negu šiltoje. Kalbėjimas, kuris šiltame 

klimate girdimas 800 metrų distancijoje, prie 35 laipsniu šalčio girdimas už dvieju kilometrų.
(USÍS) ‘

monių. kurios yra būtinos ra
dijo programų perdavimui 
Kadangi skelbimai yra pa 
grindinis pajamų šaltinis, tai 
būtina turėti apmokamą žmo 
gų jais rūpintis.

K. K. Lizdeika jaučia mū
sų radijo finansinius sunku
mus ir labai greitai randa 
išeitį sunkumams sumažinti, 
būtent: Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė. Atrodo taip: jei 
tokia Bendruomenė pas mus 
būtų, mūsų gyvenime kelias 
buitį rožėmis klotas ir jokių 
sunkumų nejaustume, Taip 
galvoja didžiausias entuzias
tas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ir, jei neklystų, 
pirmutinis tęs Bendruomenės 
organizatorius Brazilijoj

Dabar mes klausime: kiek 
tų Bendruomenių yra pas 
mus ir ar jos visos turi vie
nodą paskirtį? Be to, ar jų 
stebuklinga jėga pašalinti vi
sus sunkumus iš musų kelio 
nėra vienoda? Juk, kaip mi
nėjome, viena tokių Bendru© 
menių buvo suorganizuota 

prieš kelius metus, tačiau ste 
buklų jį neparodė. Aptra, jau 
pr eš metus laiko buvo pra
dėta organizuoti ir, tu r but, 
veikia, nes ji visus atstovai! 
jama, tačiau iki šiol stebu
klų nėra padariusi, jei nes 
kaityti to, kad jos - Bendru© 
menės - vardų operuojant, 
galima kai kam pasigarsinti.

Nesame priešingi jokiai or
ganizacijai, jei tik ji pasiry
žusi dirbti naudingą ir kilnų 
darbą Priešingi esame tvir 
tinimui, kad tik ta, o ne kita 
organizacija gali atnešti mums 
laimę ir iš visų sunkumu iš
vaduoti.

Nesigilindami daugiau į tek 
niškas smulkmenas, keletą 
žodžių norime tarti dėl pa
čios programos Iki šiol Kul
tūrinis popietinis radijo pus
valandis nepasiekė patenki
namo vidurio savo programo
mis. Programa užkišama bile 
kuo, kas tik pakliūva po ran 
ka, visiškai beverčiais čirš 
kinimais ir nesutariančiomis 
dainomis bei ausį rėžiančia 

muzika Juk reikia atminti, ir 
tai visų svarbiausia, kad lei 
džiamos oro bangomis orogra 
mos klausosi ne mažoje salė 
je susirinkusi publika, o mi 
lijonai žmonių, prieš kuriuos 
radijo vedėjai, už nevykusį 
pasirodymą pasiteisinti nega 
Ii

Kalbant apie meninę dalį, 
esame už gerą muziką, dai
ną hei vertingą įscęnizuotą 
gyvenimo epizodą. Šios da 
lies repertuaras turėtų būti 
parinktas meniniu atžvilgiu, 
e ne ideologinių įsitikinimų 
vadovaujantis, kuo gi geres 
nė gali būti piemenų, cow 
bny’ų daina^ ar «tango», už 
Volgos «burliokų» maršą? Bū 
kime kultūringi. Daina žmo 
gaus nesugadins, priešingai 
daina žmogų iškelia, sušvel 
nina jo jausmus, jį sužmogi 
na. Ji tik turi hūti gerai, gy 
vų žodžių ar plokštelėmis per 
duota. Tąt nesibijokime dai 
bos, žinoma, pirmon vieton 
statykime lietuvišsa.

Greta meninės dalies, ne 

privalėtume pamiršti grynai 
kultūrinio bei auklėjimo sky 
riaus. Trumpi, bet reikšmingi 
ir mūsų kultūriniam gyveni 
mui reikalingi pranešimai įvai 
riausiomis temomis gali bu 
ti skaitomi, žinoma, specija 
liai lietuviams. O tų tėmų yra 
galybės, tiek iš lietuvių tau 
tos gyvenimo, tiek ir pašau 
lio kultūrinės raidos įvykių. 
Tai būtų savo rūšies auklėji 
mo mokykla.

Laikraštinės žinios nepri 
valėtų užimti radijo pusvalan 
džio laiko. Tai laikraščių pas 
kirtis. Per radiją perduotos 
pasaulio ar ir iš ačios Lie
tuvos žinios pavėluotos, tei
giamos reikšmės klausyto
jams nepatiekia, nes jie jas 
jau buvo skaitę. Tai tik ne 
naudingas laiko pametimas, 
už kurį, kaip žinome, reikia 
labai brangiai sumokėti radi
jo stoties savininkams. Vie
ton žinių įvesti, kaip yra pa
geidaujama, «interioro» lietu
vių kroniką, susirišti su jais 
ir oro bangomis prabilti į 

juos jų pačių žodžiais, jų laiš 
kais, jų vardais ir pavardė, 
mis į kiekvieną Brazilijos 
vietovę, kur tik randasi lie
tuviai.

Pusva-andis reikia taip sus 
kirstyti, kad jo ne tik minu
tės, bet jr sekundės būtų iš
naudotos kuo produktingiau- 
sia tiek finansiniu, tiek kul
tūrinių bei meno atžvilgių. O 
kad to pasiekus, reikia turė
ti organizuoto darbo planas.

Baigdami šias mūsų pasta
bas, kai kam gal būt karste
lėjusias, linkime Kultūriniam 
Radijo Pusvalandžiui sėkmės 
į tikrąjį kulturinį darbą. Kad 
tos priemonės, kurias šio pus 
valandžio vedėjai turi pro
gos naudotis, sukurtu pasidi
džiavimo kultūros židinį.

3



pus! 4 MŪSŲ LIETUVA m, lapkričio lt <

Visi mažieji lietuviukai lenkitės i Vaiku Švente

— «Apgailestaujame, jog 
jau tiek daug tėvų neleidžia 
savo vaikų į lituanistines mo
kyklas. Tai baisi skriauda jau 
nimui ir savajam kraštui 'lo
ki tėvai nesąmoningai tampa 
lietuviškumo slopintojai», nu
sikalsta savo tautai ir savo 
vaikus veda nutautėjimo keliu.

Viktoras Šimaitis

Gimtojoj Pirkelėj
Ąžuolai galvas kelias
Lig dangaus debesų,
Mas gimtojoj pirkelėj — \
Ir prie žemės šviesu.

«Draugas»

Spalio 29 įvykusiame lietu 
viškus mokyklas mokytojų pu 
sėdyje dalyvavo visi moky
tojai išskyrus poną J. Kasė 
liūną, kurs buvo sukliudytas 
tiesioginių savo pareigų, bu 
vo pasiskirstyta darbu susi
ėjusiu su vaikų šventės ruo 
Šimu. Dabar renkami artistai, 
netrukus prasidės intensyvus 
repeticijų darbas. Šventės pr* 
ga bus suvaidinta trijų veiks
mų «Kalėdų Nakties Pasaka» 
veikalėlio pagrindu buvo pa

imtas J. Kuzmickio «Kalėdų 
Senelis» ir pritaikytas mūsų 
sąlygoms.

Suaugusiems jau spausdi 
narni pakvietimai -Visiems 
vaikams įėjimas į šventės 
programą bus nemokamas.

Jau dabar kvieskite save 
tėvelius, senelius, tetules, dė
des ir visus Dažįstamus. kad 
rengtųsi su jumis dalyvauti 
šventėje.

šventė įvyks gruodžio 30.

Ritmuos deimantai žėri, 
Ten naktis — kaip diena, 
Man gimtojoj pirkelėj — 
Saulės perlų gana.

Ieško laimės turtuoliai 
Už aukštųjų kalnų, 
O gimtojoj pirkelėj - 
Aš su ja gyvonu.

(r gyvensiu laimingas 
Ir dainuosiu smagus, 
Kol pro gimtą langelį 
Švies tėvynės dangus

Juros Mergaitė.
(Tąsa)

Ponaitis pasėjo aguonas ir 
liepė lekajui išrinkti. Ką gi 
dabar darys tasai vargo ber
nelis? Pasiėmė maišą, nuėjo 
į daržą, apsidairė: niekur nie 
ko nematyti, nė vieno aguo
nos grūdo. Atsisėdo ir ver
kia mąstydamas: «Kas gi čia 
jas išrinks? Niekas neišrinks 
žmogaus rankomis, nebent 
tik skruzdės galėtų tai pada
ryti ..»

Čia ir atsiminė jis, kad ke
li metai atgal pasižadėjo 
skruzdė jam padėti ir šapiu- 
ką davė. Susirado jis tą ša- 
piuką ir įsmeigė į žemę. Tuo 
jau atsirado skruzdė ir tarė: 
«Ar aš nesakiau, kad būsi rei 
kalingas mano pagalbos?»

Toji skruzdė pasikvietė dau 
giau pradėjo rinkti. Po kelių 
valandų viskas buvo surink 
ta. Parnešė namo, paseikėjo 
- kaip tik pūras. Palaukė dar 
kelias dienas: ar neišdygs dar 
že, ar visas surinko. Nė vie 
nas grūdas neišdygo.

Dabar jau reikalauja ponai 
tis, kad jūros mergaitė tekė 
tų už jo. Bet ji vėl sako- le- 
gu lekajus parneša iš jūros 
tą pusę žiedo, kuri paskan
dinta. Suerzintas ponaitis aš
triai įsako savo lekajui, kad 

.tuojau atrastų ir parneštu. 
Jei nepadarys, tai sunkiau
siai bus nubaustas.

Ką veiks vaikinas? Eina 
prie jūros. Nuėjęs dairosi ir 
mato, kad čia nieko nepada 
rys. Atsisėdo ir verkia Be
verkiant dingtelėjo galvoje: 
«Čia tik žuvelės galėtų suras 
ti» Tada atsiminė apie tą žu 
vį, kuri davė jam tris žvy
nus ir nasižadėjo padėti. Su 
sirado tuos žvynus ir pamer
kė į vandenį.

Netrukus atplaukė žuvis ir 
tarė: «Matai, ar aš nesakiau, 
kad galėsiu kada nors padė
ti!» Tuojau pasikvietė ji dau
giau žuvų, ir nuplaukė visos 
jieškoti tos pusės žiedo.

Po kelių valandų surado ir 
atnešė Vaikinas su džiaugs- 

(p.ibaiga iš 3 pusi.)

ir visom kitom dienom.
Tokios pamokos mokykli

nio darbo veikia nuo 1952 vy 
rijusiojo teismo palankaus iš 
a š Jnimo. Tačiau augantis 
skaičius mokinių, kurie užsi 
rašo i tikybos pamokas, yra 
dar tik dešimta dalis bendro 
skaičiaus. (32 653 000) mokinių 
kurie lanko viešąsias moky
klas.

mu įteikė ponaičiui. Pridėjo 
prie pirmosios pusės — kaip 
tik tinka. Ponaitis vėl reika 
Jauja, kad mergaitė tekėtų už 
jo. Dabar ji sako savo sužie 
duotiniui: «Padaryk uždaro
mą indą tokio didumo, kad 
jame galėtų išsitekti žmogus. 
Pašildyk pieno, supilk j tą 
indą, išsimaudyk, tada aš te 
kėsių už tavęs».

Viskas buvo parengta. Kai 
tik ponaitis įlindo praustis, 
tuojau prišoko mergaitė, už
vožė tą indą ir užtroškiuo sa 
vo jaunikį. Paskum pasakė 
lekajui: «Dabar abudu busi
me laisvi, nes jis tave ir ma 
ne didžiai vargino. Aš grjž 
tu atgal į jūrą, o tu eik sau 
į pasaulį*.

Vaikinas palydėjo mergai
tę į jurą, o pats sugrįžo dar 
į tą dvarą pasižiūrėti, kas 
ten dedasi. Atrado didžiausią 
netvarką, viskas buvo naiki
nama, nes nebeliko tikrojo 
šeimininko. Tada pagalvojo 
jis: «Neisiu ir aš pėsčias, pa
sikinkysiu kokią nors kume
laitę ir važiuotas iškeliausiu 
į pasaulį».

Pasiėmė vaikinas vaško ku 
melaitę, pasikinkė į molinį 
brikiuką. apsivalkstė popie
rinėmis drapanomis, apsiavė 
stikliniais batais, nusivijo teš 
los botagą ir išvažiavo. Tuo 
jau prie vartų sutiko gaidį. 
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Lietuvos vaizdelis.

Norėjo užkirsti su botagu. 
Gaidys pagavo ir sulesė bo
tagą. Bevažiuojant pradėjo ly 
ti, ėmė ir sugriuvo brikiu 
kas, nes molinis buvo, suližo 
ant jo švarkas, nes iš popie
riaus buvo,

Kas dabar daryti ir kur dė 
tis? Užsisėdo raitas ir joja. 
Pasidarė šalta. Pamatė pa miš 
kėj ugnelę, nujojo pasišildy
ti. Kai tik šoko nuo kumelai 
tės, suluže batai, nes stikli
niai buvo. Prisirišo kumelai 
tę netoli ugnies prie medžio. 
Toji apšilo ir sutirpo, nes iš 
vaško buvo.

Pasiliko vienui vienas dar 
ir nuogas. Nuėjo prie žmo
nių. gavo drapanas. Ir 
triūsė, vargo, kaip visi 
bo žmonės.

vėl 
dar

Dr. Jonas Balys

Vilko ii suns draugyste

Buvęs toks pasenęs šuo. Šei 
mininkė nebedavus jam nei 
lakti, visi jį mušinėję. spar 
dę. jis tiktai valkiojosi sudžiū 
vęs, perkaręs, pasišiaušęs, bi 
aurus buvęs ir pasižiūrėti. 
Jis jau nei ausim nebegirdė 
jęs — kad ir pjudydavę, siun 
dydavę ką, — ar kiaules iš 
apluoko, iš kluono, - jis ne 
girdėdavęs. Kad jau jis toks 
niekam nebevertas palikęs, 
tai jis maža ir namie bebū 
davęs, valkiodavęsis šen ten, 
pats savęs nebesikęsdamas,

Ūžkit, girios medeliai!
Kilkit, lauko linai!
Mielas gimtas nameli, 
Man spindėk —' amžinai!

kol sprogtuvės prieis.
Vieną kartą nusivilkęs j pa 

miškę ir sutikęs vilką. Vii 
kas jo klausiąs:

— Šiura, tai kodėl tu toks 
sudžiovęs? Kur tu dabar eini?

Šuo atsakęs:
— Gi kad niekas manęs 

namie nebekenčia, — spardo 
ir daužo, lakti nebeduoda, — 
tai kaip aš begaliu būti ge 
ras, gražus? Ir nebežinau, kur 
reiks man dėtis.

Tas vilkas jam ir sakąs.
— O ar tu žinai, Šiura, aš 

tau dabar galiu padaryti ge 
ra. Kiti jau ėmė rugius piau 
Ii, ir tavo šeimininkas sa šei 
mininke išeis rytoj savo ru 
gių plauti. Šeimininkė išsineš 
savo vaiką ir pasidės ant dir 
vos. Ir tu ten pat būk, gulėk 
netoli, tai a$, išlindęs iš tar- 
purugės, pagriebsiu tą vaiką, 
o tu tada paskui mane bėg
damas lok, graibstyk man už 
kulnų, tik neįkask, - tai aš 
panešęs tą vaiką ir pamesiu. 
O tu apie tą vaiką laigykis, 
gerinkis. Tada tave šeiminin
kas ir vėl pradės mylėti.

Rytojaus dieną taip ir buvo

Šeimininkas su žmona išėjo 
rugių piauti ir kartu išsinešė 
mažą vaiką. Pasidėjo vaiką 
ten pat kur prie balelės, o 
tas šuo, atsivilkęs paskui, ten 
pat netoli atsigulė. Jie bepl
audami toli nuėjo su pradal
ge Šit išlindo ir tarpurugé» 
vilkas, kapt tą vaiką ir neša. 
Tas Šuo kiek begalėdamas 
paskui bėgdamas lot, griebia 
vilkui už kulnų, pamatę vil
ką, tie žmonės šaukia.

Tule, tūle, vilką! Uci-uci 
Sabai: tik» turėk, turėk!

Bėga paskui ir rėkia, siun
do kiek begalėdami vilką šu 
nimi. Tas vilkas panėšėjo 
kiek vaiką ir vaiką pametė, 
o šuu nebesumano, kaip apie 
tą vaiką besilaigyti, besi
džiaugti. Atbėgo ir šeiminin
kai. Pagriebusi vaiką šeimi
ninkė glosto šunį, šeiminin
kas pasiruošęs tą šunį ir ant 
rankų nešti. Džiaugiasi abudu.

Kad ne tas musų gaba
lėlis. tai ir būtų vilkas tą mū 
sų vaikelį j mišką nusinešęs 
ir suėdęs

Tuoj duoda tam šuniui ge 
rai esti, aptepė duoną tau
kais, riebių barščių įpylė į 
lėkštelę Šuniukui tuojai ir 
akys nušvito. Kai parėjo na 
mo, nebesumano, kaip tą šu 
n j ir bemylėti, jau po tris 
kartus per dieną laktd duoda 
Kai tik šeimininkas ar šeimi 
ninkė pasisuka prie stalčiaus, 
vis po riekigalį duonos pame 
ta. Tas šuo taip atsigavo, at 
kuto

Kažkada vėl tas šuo nubė 
go į namiškę ir susitiko vii 
ką. Vilkas klausia jo.

— Na ką, Šiura. ar dabar 
tau jau geriau einasi?

— Dabar tai kas kita — 
geriau ir nebereikia, kaip da 
bar yra.

Tas vilkas ir sako:
— Juk aš tau tada sakiau, 

kad tu man griebk už kulnų, 
bet neįkask, o tu man visus 
kulnis sukandžiojai, tai da
bar aš tave papjausiu.

— Nepjauk — sako šuo, — 
musų kaime bus vestuvės, šei 
mininkės sesuo išteka, tai ir 
tu ateik, tai mudu ten gerai 
pasiragausime Ateik rytoj. 

. Tas vilkas ir paklausė, ne 
beplovė šuns. Ant rytojaus ir 
ateina vilkas.

•■..-.-j
. . - . . y. ’ ♦

.................. (B. D ) ... j
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51956 m. lapkričio 10 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitų reikmenų prieinamomis

MIELI LIETUVIAI!

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

Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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 Gddofredo 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 švjesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 « São Paulo

Vila CelėsteAv. Sapopemba 18-A

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

PRANAS &, ČIA. LTDA.
Madeiras e m gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.0 - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «C A BIUN A »

Rio de Janeiro
Serraria « IT A» — Serra dos Aimorés — Municipie de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

.(tfOBUHiranWHHRBMI

PRAÇA SÃO JOSE, 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.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t..

VILA ALPINA

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

:s:
VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

IRMA©J 1A8 I UI! Mi.

DJWJWÚI

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

i

MM i WS B®

RUA COSTA b^RROS, 34-C

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

tUtiiHrtu nr mini mitiiiiiiiiiiiiii'iiiiiihiiHiiiiiiiin iiiiiiinHiiii’tiii iniin, iiuiiuin iifitih inmiitui mnii m tumi m mut! m m tu m m m š) 
€ =

=
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ESCRITORIO «VILA ZELINA»
IRMÃOS BAUZIS

Regiatrado no C. R. C. «ob o n.® 551

Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de. firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritás Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas.

i

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

FONTE 0Ū5 JESUÍTAS

SÃO PAULOCaixa Postai 3967
__  ,, . —— __n..  ----------------------------- -- -- - —   . ■■ - -   - _ —C4M5«« ■«« e-.-za asma *ū«v íoím • v incana *• - ,

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 '*ciįs. io3 -

Skyriai: S. Paulo — AI. Dino Bueno, 702 — Fone: 51-4485 
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

KLEBONIJOS FONDUI 
AUKOJO

Vyrų Šv. Juozapo Brolija 
(iš kermošiaus pelno) 10000, 
Kazys Blaževičius 200, Jonas 
Valavičius 1.000, Vladas Kriau 
čiūnas 1.000, M. K. 200, Do 
vydaičiai 200, Mitru’iai 1.000, 
Povilas Pavilonis 1 000, Roza
lija Pavilonienė 500, Balys 
Adomavičius 1.000, Jonas Bal
taduonis 200, Eduardas Nor- 

. kus 200, Vorišilai 200, G.
Kasparevičienė 100, M. Šlap 
kauskienė 200, St. Vapšys 
200, Henrikas Valavičius 1 000.

Visiems aukojusiems nuo 
širdžiai dėkojame. Prašome 
ir visus kitus paremti staty. 
bą savo auka.

Šią savaitę jau bus baigtos 
antrojo aukšto sienos.

— 5 šio mėnesio p. p. Šu
kių bute įvyko Lietuviškos 
Mokyklos Tėvų Komiteto po 
sėdis. Buvo nutarta lapkri
čio menesio paskutinį sekma
dienį šaukti tėvų susirinkimą. 
Susirinkimo tikslas supažin
dinti tėvus su mokyklos rū
pesčiais.

— Šį sekmadienį Parque 
das Nações lietuviams lietu
viškų pamaldų nebus, kadan 
gi dėl primicijų kun. J. Šeš
kevičius negali ten nuvykti; 
Sekančios pamaldos bus gruo 
džio mėnesį įprastu laiku. Šį 
sekmadienį visi tos apylinkės 
lietuviai prašomi dalyvauti 
primicijose.

— Kun Kazimieras Bėkš- 
ta šį sekmadienį 11 vai Vi
la Zelinos bažnyčioje laikys 
pirmas iškilmingas šv. Mišias 

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

. VAIKAIM,
kuris įvyks V. Anastazijos, Dr J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių mokykloje, rua Camacam, 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 
įėjižno pakvietimai nebus pardavinėjami.

Valdyba

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
9.30 ligi 10:00 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. Ragažins- 

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

ir duos Primicijų palaimini
mą Visi lietuviai kviečiami 
iškilmėse dalyvauti. Naujasis 
kunigas jau klierikas būda 
mas pora metų dirbo Amazo 
nės misijose, netrukus grįš 
tęsti savo darbą

3 vai. p. p. gimnazijos sa
lėje naujam kunigui pagerb
ti organizuojama kavutė, no 
rintieji dalyvauti, prisideda 
prie jos parengimo.

— Ateinantį pirmadienį 7 
vai. bus laikomos šv. Mišios 
už a. a. Simano Strolios vė
lę. Draugai ir pažystami pra 
šomi daly vauti.

— Vyrų Brolija Klebonijos 
statybai paskyrė Cr $ 10.000. 
kultūriniam radijo pusvalan 
džfui cr $ 2.000. «Mūsų Lietu 
vai» cr $ 1 600,00.

LIETUVOS ARCHITEKTŪ
ROS PARODOS TRIPTIKO

tvarkaraštis
I

Nuo š. mi lapkričio men. 
lapkričio 5 iki 24 dienos São 
Paulo Municipal Bibliotekoj 
bus demonstruojami tipjngiau 
si būsimosios istorinės par© 
dos pavyzdžiai.

Nuo 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 Brauiio Go 
mes sankryžoje arba Praca 
Dom José Gaspar.

REMK1TE KLEBONIJOS STATYBĄ

Kiekvieną iš šių daiktų galite laimėti už 5 cr. Loterija Ren 
giaroa klebonijos statybai paremti.

Dviratį paukojo Jurgis Matelionis. meškiuką Ona Ausen- 
kienė. futbolą krautuvė (Av. Zelina), laidytuvą - radijo krau
tuvė (Av. Zelina).

— Seselės pranciškietės 
sekmadieniais 3 vai. po piet 
rodo įdomias filmas. Tik šį 
sekmadienį kino pradžia bus 
ne '3, bet 6 vai. vakaro.

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.

Įėjimas visiems laisvas.

B41I U J ■ r C Nl C E IP T A J 
GKUODŽIO 1 DIENA MOKOJE

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj rengia, dar pirmą kartą 
S. Pauiyje, prekybininkams ir pramoninkams pagerbti,

■ KONCERTĄ - BALIU 
su staliukais

Programą išpildys ne tik musu geriausios meninės jė
gos, bet dalyvaus ir iš TEATRO MUNICIPAL artistai 
Bus taip pat vertinga loterija Gros gera muzika Ne
pasilikite neį'sigv'je kvietime. Paskubėkite. Neapleiski
te šios progos pasilinksminti šiais metais. Pakvietimai 
gaunami pas Sąjungos narius.
VISI Į MOÓCA, RUA LITUÂNIA, 67, GRUODŽIO 1 D

— Aleksas Kačkys gyv. Š' 
Amerikoje paieško savo se 
sers Katrinoe Kačkyiės Ja 
nušaitienės, kilusios iš Butri 
monių parapijos.

PIKNIKAN Į SANTOS

Užsirašyti paskutinė diena 
yra šis sekmadienis, lapkri 
čio 11 d.

— Taip pat jau galima už 
sirašyti ir j N. S Aparecida 
ruošiamą maldininkų kelionę.

- Šią 1 
kėši iš Riį 
nio reikalWJOWII^OP^^P 
pat pas savo pažįstamus iš 
Rio svečiuojasi J. ir A. Mi 
liaųskai.

— Į literatūros vakarą' pra 
eitą sekmadienį iš Rio de Ja 
neiro buvo atvykęs rašytojas 
Petras Babickas.

LAIŠKAI:

Al Lapelytei, A. Puputie- 
nei, J. ir Nastei Tamaliūnui, 
Ant. Lazdauskui, J. Vepstkui, 
Paulinai Miliuvičienei.

Pade k a
Sąryšyje su įvykusiu Lite

ratūros Vakaru, nuoširdžiau
sią padėka reiškiame:

Kun. Kleb. P. Ragažinskui 
Už vakaro globojimą, Sese
lėms Pranciškietėms už salę, 
Svečiams (poetams Venanci 
jui Ališui, P. Babickui ir Ra- 
chela’i Portela’i) už kūrybą, 
mergaičių kvartetui (EI. ir J. 
Šimonytėms, solistui K. Am- 
brozevičiui, B. Narbutytei ir 
M. Jonavičiutei) už dainas, 
p. M. Kindurienei ir p-lei 
Aid. Nadolskytei už akompa 
navimą p. J. Kaseliūnui, pra 
nešėjui p. J. Valavičiui, poe-r 
zijos interpretuotojams p J. 
Antanaičiui, p-lei A. Antanai 
tytei. Moinho Velho jaunimui 
(p. E Kučinskaitei, Ed. Jakš- 
čiui, K Deveikytei, J. Klima
šauskui, M Deveikytei, A. 
Tūbeliai, T. Mačiulevičiute, 
V. Tūbeliui ir R. Tūbelyte .) 
už tautinius šokius, mažiesi
ems artistams S. Kindurytei, 
ir L. Karašauskui už dekla
macijas. p S. G Teresevičie 
nei už vaišių parengimą, pa 
sitikusiems svečius pp. ÀI. 
VinkšnaiČ>ui, Br. Šukevičiui 
ir P. Šimoniui.

Be to — visiems talkinusi
ems bilietų platinime ir vi
siems svečiams už atsilanky
mą.

Vakaro Rengėjai

AMERIKOS KARO LAIVY
NAS

Ramiajame ir Atlanto van 
denynuose užėmė strategines 
pozicijas ir yra pasiruošęs 
bet kokiems-netikėtinumams.

— Rusija sutraukė daug 
kariuomenės prie Lenkijos 
rubežiaus. Amerikoje ir Eu
ropoje tai kelia didelio susi 
rūpinimo Bulganinas papra
šė. kad anglai ir prancūzai 
atitrauktų savo kariuomenę 
iš Egipto

Buhalterijos raštinė “Nascimento”
Irmãos Nascimento

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

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

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

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

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

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

GERA PROGA NUSIPIRKTI

Oficina Mecânica

su tomo, furadeira, esraerilho ir įvairiais kitais įrankiais.
Arba galima, kaipo pradinis mokestis, iškeisti į namą.

Daugiau informacijų galima gauti bet karią 
valandą šiuo adresu:

Rua das Eras, 4 — Vila. Bela — São Paulo

Savo giminėms Lietuvoje 
padarysi didelio malonumo, 
pasiųsdamas jiems Kalėdoms 
drabužių arba maisto produ
ktų. Siųsti galima bet kuris 
kiekis.

Kreiptis: A v. São João. 324 
5 and,, apto. 501. Tel. 34 6427 
Kreiptis "visomis dienomis iki 
20 vai..

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarimas

CONTADOR . ‘
7 < • . ■ J ‘ . t • _ * . •

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. / 

. f' . ’ . ’ ' ' . ' ’
' z'"- . ..■• .>s, t: -i-' r •;

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

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

PAIEŠKOJIMAS:

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