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Pasaulinio karo pavojus didėja, Rusai 
ginkluoja Sirija, Vengrijos darbininkai gina 

savo teises. ,
Rusai siunčia ginklus ir ins 

traktorius Sirijon Tuo yra su 
siršpinusios Vakarų valsty
bės Per Siriją Rusija daro 
spaudimą į kitas kaimines 
valstybes, norėdama jas pa
kenkti i sovietinę orbitą. Pa
vyzdžiui Sirija yra sutrauku
si prie Libano rubežiaus daug 
kariuomenės, norėdama šią 
mažą valstybę pagąsdinti ir 
tuo pačiu pastūmėti j komu 
nistų glėbį

Turkija, atsargumo delei, 35 
^ūksiančius karių sutraukė

Padėtis Vengrijoje
Bendrai padėtis Vengrijoje 

yra liūdna. Daug miestu smar 
kini nukentėjo Didelis trūku 
mas maisto. Nemaža areš
tuotu, pasodinti kalėjimuose 
apie 90 tūkstančių pasitraukė 
į vakarus \ors darbininkai 
ir pradeda grįžti Į fabrikus, 
tačiau truks'a žaliavos, trūks 
ta elektros energijos, nes re 
voliucijos melu daug jėgai 
nių sunaikintu.

Tačiau darbininkų sindika
tai dar vis laikosi savo reika

Vengru studentai su par
tizanais

Apie pora tūkstančių ven
grų studentų išvyko į miškus 
įgalnus, kad galėtų partįzaniš 
ku būdu kariauti prikiš oku
pantą. Ypatingai patogios są 
lygos yra Ear atų kalnuose 
kur yra daug miškų Parti
zanai yra ilgam laikui apsirū 
pinę maistu ir ginklais.

Kaip priversti Rnsija pa

sitraukti is Vengrijos

Amerikos respublikonų par 
tijos senatorius Knowland, 
Saint Louis mieste, kalbėda
mas metiniame Amerikos va 
Įsčių sąjungos suvažiavime, 
tvirtino, kad Sovietų Rusijos 
buvimas Jungtinėse Tautose 
turėtų būt suspenduotas, ligi 
pasitrauks iš Vengrijos. Fri 
versti Rusiją pasitraukti iš 
Vengrijos nesą reikalo skelbt 
karas. Tai galima pasiekti 
Šiomis priemonėmis: 1) Nu
traukti diplomatinius santy
kius su Rusi a ir satelitais, 
pavartoti ekonomines saukei 
jas prieš šiuos kraštus. Jung 
itnių Tautų Organizacija, pri 
yąlėtų kreiptis i vièa» priva
čias organizacijas ir sindika
tus. kad atsisakytų pervežti, 
iškrauti, įkrauti prekes atėjų 
sias iš anapus geležinės už
dangos, arba į ten ąiųųėią,- 
mas. Suorganizuoti tarptauti
nę ginkluotą jėgą, kųM galė
tų būt panaudota valandų, 
bet ne 24 dienų lajkotórpy.

■ ■ \ 

prie Sirijos rubežiaus.
Iš kitos gi usės Egiptas 

grąsina, jei prancūzai ir an
glai neatitrauks savo karių 
iš Sueso, tęsti toliau karą. 
Maskvai šios sritys yra svar
besnės, negu bet kurios ki
tos. nes čia yra gausus žiba
lo šaltiniai. Kurie reikalingi 
ne tik Vakarų Europai, b^t 
ir Rusijai. Tai yra gyvybinis 
reikalas visiems kitiems Ir 
čia daug greičiau pasaulinio 
karo gaisras gali įsiliepsnoti, 
negu kur kitur.

lavimu Tarp jų yra šie: 1. 
Užmegsti rysiąs su Imre Na
gy, 2 Duoti leidimą darbiniu 
ku sindikatui leisti savo laik 
raštį. 3 Iš darbininku sindi
katų atšaukti vyriausybės ats 
tavus.

Vyriausybės vardu Janos 
Kadar, Vengrijos kvislingas 
atsakė, kad su Nagy užmegs- 
t ryšius dar kokias dvi tris 
savaites nebus galima. (Jis bu 
vn rusų pagrobtas)

Maskva ir Belgradas dar 
tebesipyksta

Šią savaitę Jugoslavija šven 
tė savo tautinę šventę. Pa
prastai šia proga Maskvoj, ru 
su iniciatyva būdavo ruošia
mas viešas minėjimas, kuria
me kalbėdavo pačios vyriau
sybės viršūnės. Šiais metais 
buvo kitaip. Niekas neruošė 
minėjimo ir spauda nieko ne
rašė. Maskva negali supras
ti kaip nedėkingas yra jos au 
klėtinis diktatorius Tito.

Maskvos studentai klauso 
užsienio radijo

Praėjusią savaitę Maskvos 
universiteto sienos buvo nu
kabinėtos pačių studentų na 
rašytais buleteniais - praneši 
mals apie padėtį Vengrijoje. 
Universiteto vadovybė pama
čiusi «keistus» pranešimus 
tuoj nuplėšė. Studentai vėl 
iškabino. Tai kartojosi kelis

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nore de Juibo, kiekvieną sekmadienį nuo 
9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.

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

į Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na- 
r riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko 
; misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 
Í ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

Vengrų imigrantai New Yorke prie Jungtinių Tautų Or
ganizacijos rūmų protestuoja prieš rusų žiaurumus vykdo 
mus Vengrijoje. ‘ (USiS)

kartus, - alų gale, universite 
to vadovybė uždarė vienai 
dienai patį universitetą.

Rusijos studentija labai ge
rai žino ko yra vertos «Prav 
dos» ir «Tass» informacijos 
Vjsf studentą1 su dėmėsiu klau 
sosi užsienin radijo stočių. 
Iš čia jie sužino apie tikrą 
padėtį tiek vidaus, tiek užsie 
nio politikos.

Tarptautine sporto 
olimpiada

Šiuo metu vyksta Australi
joje. Melbourne mieste Viso 
olimpiadoj) yra suvažiavę virš 
4000 atletu Sportininkai yra 
apgyvendinti specialiai pasta 
lytoje viloje.

Stipriausi sportininkai yra 
amerikonai. Jie yra surinkę 
daugiausia taškų, daugiausia 
past tę rekordų. Antroj eilėj 
eina rusai.

Yra nuvykusi ir brazilu s no r 
tininku delegacija Brazilijos 
atletas Adhemar Ferreira da 
Silva pastatė naują pasaulinį 
trišokio rekordą, nušokdamas 
16 metrų 35 centimetrus. Tai 
vienintelis aukso medalis, ku 
rį Brazilija laimėjo. Ir vargu 
kitose sporto šakose prasi
muš į priekį.

Krepšinio nugalėtojais liko 
amerikonai

Olimpiadoje žymią vietą už 
irra krepšinis. Olimpiadon yra 
.•"vykusiu virš 20 įvairių kraš 
tų reprezentacinių komandų.

Brazilijos krepšininkai nu

galėjo Australiją, Gili, Kana
dą. Suklupo prieš Sovietų 
Rusijos rinktinę pralaimėda
mi 68 prieš 86 taškus. Spau
da rašo, kad techniškai Bra 
žilai geriau lošė, bet buvo 
nervuoti. Ir tas nervų nesu 
valdymas privedė prie pralai 
mėjimo.

— Rusų krepšininkai pralo 
fiė amerikonams taškų santy
kiu 55x85. Nors šias rungty
nes rusai ir pralošė, bet fina 
lan įeis. Finalinėse rungty
nėse dalyvaus keturios ko
mandos. Nors dar nežinia ku 
rios, tačiau spėjama, kad tai 
bus prancūzų ir urugvajiečių 
rinktinės.

Urugvajiečiai pralošė pran 
cúzams 66x62. Brazilijos rink 
tinė pralošė bulgarų rinktinei.

— Žinomo garsaus vengrų 
futbolisto Puskas šeima oasi- 
traukė į Austriją,

— Vengrų Polo Aquático 
rinktinė paspruko užsienin. 
Apsistojo Italijoje. Kaip visas 
Vengrijos viešas gyvenimas, 
taip ir sportas pakrikęs. V ie 
iii sportininkai žuvo, kiti už 
siekyje, treti slapstosi. Žuvu
siu tikslus skaičius dar nė
ra žinomas.

— Argentinos vyriausybė, 
atrodo sustiprėjo. Praėjusią 
savaitę buvo susektas ruošia 
mas perversmas. Perversmą 
ruošė kariškiai. Aukštų kari 
ninku yra areštuotų.

Rusu rinktinėje svetimtau
čiai

Metę žvilgsnį į rusų krep
šinio rinktinę, pamatysime, 
kad jos patys, svarbieji žaidė 
jai yra svetimtaučiai. Jų tar
pe yra trys lietuviai, Me pa
tys, kurie šiais metais lankė
si Pietų Amerikoje: Petkevi
čius, Lauritenas. Stonkus: du 
latviai. Krūmine ir Meigonis, 
vienas kaukazietis.

Iš Pietų A m etikes stipriau
siai laikosi Urugvajaus rink 
tinė Bet ji dar nebuvo susi 
tikusi nei su Rusijos, nei šit

Amerikos rinktine.
Amerikonai Brazilijos rink 

tinę nugalėjo labai aukštą pa 
sėkmė, 51x113. Kaip spauda 
rašo, viduryje žaidimo ameri 
Konai savo geriausius lošikus 
pamainė rezerviniais.

— Naują disko rekordą pas 
tatė amerikietis Alfred Oer 
ter. numesdama» 56 metrus 
ir 36 centimetrus.

Imigrantu diena

Jo Eminencijos S. Paulo 
kardinolo parėdymu, pirmas 
Advento sekmadienis, gruo 
džio m 2 d. yra Imigranto 
sekmadienis. Šį sekmadienį 
visi tikintieji yra prašomi baž 
nyčiose gausiau aukoti, nes 
tos aukos bus skirtos tiems, 
kurie buvo priversti palikti 
savo tėvynes ir išklysti pa 
saulin. Daug jų yra reikalin 
gi paramos Tą parama gali 
suteikti pastoviai ir ramiai 
gyvenantieji. Šventasis Tėvas 
rūpinasi visais bet pirmoj ei 
lėj tais, kurie kenčia badą, 
neturi kur galvos priglausti. 
Ir mes aukokime, nes mus kf 
ti irgi parėmė ne vieną kar 
tą Kai baigėsi pirmas pašau 
Ii n is karas Šv Tėvas buvo 
paskelbęs visame pasauly 
Lietuvos naudai rinkliavą.

Vakarai nesusikalba...

ėjomis dienomis Vašingto 
ne lankėsi Anglijos užsienio 
reikalų minfsteris Grįžęs 1 oa 
donan pareiškė, kad Ameri 
kos ir Anglijos pažiūros dėl 
Egipto politikos nesutampa. i

— Egiptiečiai ruošiasi vyt 
lauk žydus ir prancūzus, an 
glus iš savo teritorijos.

— Ekspedicinis B-azilijos 
kariuomenės batalionas, viso 
1200 vyrų, yra pasiruošę iš 
vykti į Šuesą, kur įsijungs 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos policijon

- Keletas tūkstančių ven 
grų pabėgėlių atvyks Brazi 
lijon. Tuo reikalu jau veda 
mos derybos.

- Respublikos prezidentas 
pasirašė Light (Laitės) ir Com 
panhia Telefonica nacionali
zavimo dekretą.

— São Paulo estadas ir 
miestas projektuojamas su 
jungti geležinkeliu su būsi 
ma Brazilijos sostine Goiania. 
Tuo reikalu jau daromi kon 
kretūs žygiai.

— Neperseniai Brazilijoje 
buvo gandų apie atnaujinimą 
diplomatinių ir prekybinų 
santykių su Rusija. Tačiau 
po paskutinių įvykių Vėngri 
joje viskas nutilo. Aplinku
ma šiais klausimais kalbėti 
dabar labai nepalanki.

— Iš Amerikos į Braziliją 
atvyksta 16 miestų prefeitai, 
kurie ilgiau apsistos Rio de 
Janeire ir Sào Pauly.

1



pusi. 2 MOŠŲ LIETUVA 956 m. gr< odžio i d

— Okup. Lietuvoje baigtas 
perskaičiavimas pensijų, ku
rios bus mokamos pagal nau
juosius nuostatus. Su šiuo pen 
sijų naujuoju įstatymu bolše 
vikai mėgina daryti propa
gandą, įrodinėdami, kaip bol 
ševikinė valstybė rūpinasi 
darbo žmonėmis senatvėje ir 
invalidumo atvejais. Tačiau 
sovietinio gyvenimo žinovai 
išskaičiuoja, kad bolševikinė 
valstybė toli gražu čia nėra 
tokia geraširdė. Neseniai bu
vo paskelbtas partijos ir ko
munistinės vyriausybės pa
tvarkymas, kiek turi duoti 
valstybei natūralių gėrybių ir 
mokėti mokesčių pvz. miestų 
gyventojai, tarnautojai, darbi 
ninkai etc už turimas karves 
kiaules, ožkas etc. Apskaiči
uojama, kad Lietuvoj miestie 
ėių karvių esama apie 60.000 
(o visoj Sov. Sąjungoj 4.400. 
©00). Tuo būdu tik už karves 
iš jų paimama apie 30 mil. 
rublių per metus, kai tuo tar 
pu pensijoms bus išmokama 
daugiau, negu iki šiol buvo 
išmokėta, apie 28 milijonus. 
Pridėjus dar mokesčius už ki 
tus gyvuliukus, išeina, kad 
valstybė iš darbo žmonių dar 
daugiau uždirba, negu iki tol. 
Tik kai vieniems duodama, iš

VIKTORAS ŠALTENIS
Baritonas, pasirodys pirma karta mūsų kolonijoje, kaipo 

Sąjungos narys, jos pagerbimui, dainuos Sąjungos Koncerte 
- baliuje š/m. gruodžio mén 1 d.

Viktoras yra žymaus maestro José Torre mokinys.

kitų vėl pasiima dar su kau 
pu (E)

-- Ateity bolševikai okup. 
Lietuvoje sakosi esą pasiry
žę duoti daugiau originalių 
pjesių. Skelbiama, kad Dra
mos teatras numato pastatyti 
Putino «Valdovą», Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio teatrai 
įtraukti į savo repertuarus. 
V. Krėvės dramos kūrinius - 
žadama pastatyti jo «Skirgai 
la», Šarūnas» ir «Žentas». Te
atrų repertuarų planuose yra 
įtraukta per 20 lietuvių rašy 
tojų pjesių. Valstybinis Ope
ros ir baleto teatras žada pas 
tatyti pagal B Sruogos «Apy
aušrio dalią» B Dvariono e 
perą «Dalia», kurios klavyrą 
autorius jau baigia, J. Indros 
baletą «Audronė*, Mozarto 
«Pagrobimą iš Serajo», Čai
kovskio baletą «Spraktukas» 
ir operą «Mazepa», Moniuš- 
kos operą «Halka» ir kt. Kau 
no muzikinės dramos teatras 
V. Baumilo «Paskenduolę» ir 
R Narečionio komediją «Nu
ostabus draugas» Numatytos 
pastatyti njesės; B. Si vieko 
«Nereikalingi žmonės», J (Iru 
šo - apie Kauno HES staty
bininkus. Šiaulių teatras pas
tatytas P. Vaičiūno «Prisikė

limą». E Balsys kompanuoja 
naują baletą «Eglė - žalčių 
karalienė», J. Juzeliūnas ruo
šiasi rašyti naują operą na
gai Putino romaną iš 1863- 
1865 m. «Sukilėliai»

— Vilaiaus rusų dramos te 
atro kolektyvas radėjo nau
jąjį sezoną 1956.IX 15. Vyri
ausiasis teatro režisierius yra 
«nusipelnęs Baltarusijos arti
stas» Golovinčeris. Jo pareiš 
kimu, dabar teatras repetuo
ja sovietinio dramaturgo A. 
Safronovo pjesę «Pinigai», pa 
sakojančią apie žvejų buitį, 
o artimiausiu laiku pastatys 
jugoslavo Nušičiaus kūrinį - 
komediją «Filosofijos dakta 
ras», kur «demaskuoja buržu 
azinės visuomenės papročius» 
Numatytos pastatyti sovieti
nių autorių Vyšnievskio ir Po 
godino pjesės, o sezono gale 
duoti Šekspyro «Hamletą».

— Vilniuje dramos teatre 
su savo gastrolėmis pasirodė 
Panevėžio dramos teatro ko 
lektyvas, pastatęs Gorkio 
«Paskutinieji», A. Vienuolio 
«Prieblandoje», be to, Germa 
no pjesę ir kt. Akademinis 
operos ir baleto teatras gas 
troliavo Kaune ir kitur. Gas 
trelės baigtos Čaikovskio bi 
lėtu «Gulbių ežeras» ir Klo 
vos opera «Pilėnai». Buvo 
duoti 38 spektakliai. Kaunie 
čri šiltai sutiko Kiprą Pe
trauską, pasirodžiusį «Othe- 
lo» ir «Toscos» spektakliuose. 
Taip pat šiltai sutikti «Pilė
nų» spektakliai Koncertų sa 
lėse ir kuriuose fabrikuose 
buvo suruošti artistų koncer 
tai.

- Operos ir baleto teatre 
dirba jaunas solistas, Leoni 
das Muraška. kuris turi malo 
naus tembro lyrinį bosą Jau 
pasižymėjo operoje «Eugeni 
jus Onieginas», «Mazepoje», 
«Borise Gedunove» ir kt Sn 
kitais 7 solistais jis buvo pa 
siustas į Maskva atstovauti 
Lietuvai «visasąjunginiamevo 
kalistų konkurse», kur laimė 
jo varžybas, gaudamas kon 
kurso laureato diploma. Tarp 
18 laimėtojų kai kurie yra 
plačiau Sov. Sąjungoj žinomi 
artistai. (ELTA)

— Į Doneco baseiną «T. 
Lietuvos jaunimo pasiuntini
ais» kasti akmens anglių ligi 
šiol išsiųsta apie 1.300 iš Lie 
tavos jaunuolių ir merginų.

VACLOVAS L ai R1NA1T1S
Minų kolonijos labiausiai mylimas dainininkas, baritonas, ku 

ris mielai sutiko dalyvauti, L. ò. B. koncerte ■ Baliuje, š/m. 
gruodžio mėn. 1 d.

Kotryna Grigaitytė

Nemuno saly
Širdin žodžiai įdainuoti
Su lakštingalos giesme.
Tyliai, tyliai supas luotas
Rausvam Nemuno žaisme.

Mielas, kam irklus padėjai?
Pertoli srovė nuneš!
Sutaršys gegužės vėjai,
Sutaršys jie man kasas.

Žiūrėk, glaudžias vosilkėlė
Jau orie dobilo peties.
Naktis, laumių dukružėlė,
Mums sugaut tinklus išties.

Aidi ilgesio varpelis 
\noj pusėj vandenų. 
Žiedais vyšnių barstės kelias 
Kur sustoju, kur einu.

(Iš ei! rink. ‘‘Širdis Pergamente”)
—♦»-'»» <» ■»» 4» <•» «» ■*» >>
Komjaunimo centro komiteto 
«darbuotojų grupė» juos nu 
vežė iš Vilniaus ir pardavė. 
Su paskiausiu ešalonu nuga 
bentieji buvo paskirstyti dirb 
ti į Makijevkos, Stalino, Kras 
naarmeisko, Krasnagvardeis 

ko ir kt. stambiausias Doneco 
anglies tresto kasyklas. Vii 
niečiai paskirti į Makijevką, 
šiauliečiai - į Stalino ete. Be 
veik visi paskirti į požemi 
nius darbus. Menas iš nuvė

(Pabaiga 3 pusi.)

Literatūros šventė
«Non schola, sėd vita nos docet» - 
ne mokykla, bet gyvenimas mus moko.

S. Paulo didžiausią mūsų 
koloniją stebiu jau 9 metus. 
O iš metraščio, išleisto prieš 
keletą metų, turiu vaizdą jos 
gyvenimo ir ankstyvesnių lai 
kų. Atrodo, gyvenimas ir čia 
kaip ir visur, nestovi vietoje, 
o ritmiškai banguoja. Tarsi 
jūrose: tai pakyla vanduo ir 
užpila lėkštą krantą, tai vėl 
atslūgsta, ir vandens gausy 
bės nušluoja, nuplauja ant 
auksinio smėlio prisirinkusias 
šiūkšles...

Tai ir gerai. Ritmiškas ban 
gavimas, judėjimas, gyveni 
mb pulsavimas, jo gyvenimiš 
kurną rodo: kartais net pra 
ūžusi audrelė ir toji reiks liti 
ga naudinga. praskaidrina 
orą ir žmogus lengviau atsi 
kvepia grynu deguoniu, ozo 
nu

Prieš 30 metų čia gyveni 
mas virte virė, čion aivyku 
šių kolonistų energija ir ryž 
tingumas buvo neišsemiami 
Karėsi draugijos parapija, 
statomos buvo mokyklos, baž 

nyčia. Įvairių pakraipų žmo 
nės leido laikraščius, rengė 
vakarus, koncertus, balius. 
Ir sportu pasižymėjo. Tiesa, 
tada musų tėvynė buvo lafs 
va, per atstovus, konsulus, 
kapelionus, per ULRD rėmė 
gaivino savo vaikus atsidūru 
sius tolimam tropikų krašte. 
Tačiau ilgainiui įsisiubavi 
mas atvėso, energija atslūgo 
ir darbo banga grįžo nuo 
kranto toli, toli kur tai į gy 
venirao būties nežinią.

Prieš 9 metus banga vėla 
išbloškė ir tėvynės saujelę 
tautiečių, tautiečių ryžtingų, 
nebūkstauįančių grumtis kad 
ir su načiu Liucipierium. kn 
ris krâujo tvanu užliejo tėvy 
ne Jie turėjo gražiausių su 
manymų, turėjo noro padėti 
savo broliams, dėjosi prie vi 
sų draugijų, rėmė visus pa 
rengimus, tačiau atsimušė lyg 
banga į statų krantą, vieno 
kito nesupratimo, o kartais 
net įtarimo kažin ko slepia 
mo, ar paslėpto, arba stačiai 

pavydo vandenėlis atmiešė 
ryžtą, įsisiūbavimą ir nieko 
stebėtino, kad vienas po kito 
žmonės traukėsi atgal, trau 
kėši į savo kevalą, lyg toji 
sraigė...

Bet yra ir išimčių. Yra 
žmonių turinčių tiek ryžtin
gumo, sugebėjimo, o gal net 
laimingo talento, kad «kal
nus verčia». Keletą tokių aš 
norėčiau paminėti, štai kad 
ir jaunimo organizatoriai: Ka- 
seliūnas, J. Šeškevičius Žvir
blis. seno malūno tautų par
ko darbuotojai ir kiti.

Bet prieš kiek laiko mūsų 
ramaus gyvenimo vandenys 
buvo dar labiau sujudinti Jau 
kuris laikas ne tik girdime, 
bet ir vietos (ir užsienio) lai
kraščiuose skaitome, kad inž. 
M. Ivanauskas sumanė S. Pau 
lyje lietuvių architektūros pa 
rodą surengti.

Kas čia per monai. Ar tik 
ne tuščia propaganda? Ne tik 
mūsų bet ir dideliuose brazi 
lų dienraščiuose telpa strai
psniai, informacijos ne tik 
apie būsimą architektūros pa 
rodą, bet ištisos plačiausios 
informacijos iš Lietuvos isto
rijos, jos kultūros, jos socia
linės santvarkos ir t. t.

Ir šito dar negana. Štai, 
girdi, lapkričio mėn. 4 d li
teratūros šventė įvyksianti

Na ir pasipylė «praktiški» 
klausimai: kas tas Ivanaus 
kas? Ar jis tikras inžinierius? 
Reiktų jo diplomą patikrinti? 
Kas per literatūros vakaras? 
Kas per literatūros vakaras? 
Kam jis reikalingas? Ar tai 
nebus nauja meškerė, kad iš 
mūsų kišenių kruzeirą ištrauk 
ti? Sako, kad vakaro pelnas 
bus skirtas architektūros pa
rodai.

Tačiau gyvenimas ėjo sa
vo keliu, iš buities gelmių ū 
žė, artinosi banga, ir buvo 
numanu, kad ji užpils lėkš 
tą krantą. Nieko nepadės nė 
priešiškas nusistatymas, nei 
pavydas, nei trukdymai, nei 
intrygos.

Literatūros vakarui būtinos 
dvi sąlygos: literatai rašyto
jai, kurie skaito savo kūri
nius, na. ir klausytojai kurie 
domisi, kurie priaugę, ar pa
siruošę suprasti literatūrą. 
Ačiū Dievui, pas mus buvo 
ir vieni, ir kiti, ir šventė įvy 
ko. Šventėje dalyvavo, asme 
niškai, ar savo kūriniais rašy 
tojai ir poetai: Karolė Pažė 
raitė-Kaseliūnienė, Arminas- 

Venancijus Ališas, P. Babic
kas, M. Vinkšnaitienė ir H. 
Mošinskienė. Atsisakė daly 
vauti Klemensas Jūra ir dar 
vienas kitas.

Pas mus dar yra įsikūnijęs 
klaidingas manymas, kad lite 
ratūra prieinama vien inteli
gentams, o inteligentais pa
prastai vadinama baigusį au
kštąjį. arba bent aukštesnį 
mokslą. Bet tai toli gražu ne 
visuomet taip yra: dažnai pa 
prastas žmogus, kad ir bai
gęs tik pradžios mokyklą, bet 
išėjęs gyvenimo mokyklą, bū 
na daug inteligentiškesnis už 
kuri nors «profesorių» savo 
specialybės kiaute tūnantį. 
Dėlto aš pradžioje savo raši 
nėlio ir parašiau, ne mokyk 
la mus moko, bet gyvenimas. 
Šitą obalsį aš skaičiau virš 
vienos gimnazijos angos darų 
ir jis man atrodo visai teisiu 
gas.

Matote, tarp ko kito kal
bant yra daug profesijų: jos 
visos svarbios, reikalingos, 
tačiau prisiderinant prie visuo 
menės suskirstykime jas į 
praktiškas ir nepraktiškas.

(B. D.)
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Kas buvo niekas, yra viskuo, o viskas da
rosi nieku

Buvo mažiau negu «niekas» jime. Kai Stalinas tapo «nie-
— buvo nukrypėlis nuo lini
jos, nes komunistas — nacio
nalistas, titininkas: buvo sa
vos partijos pasmerktas, iš
mestas, į kalėjimą nugrūstas 
O šiandien jis tapo Lenkijoje 
«viskuo» -- partijos gen. se
kretorium, atkritė'tiu nuo Mask 
vos ir labiausiai dėmesio ver 
tu žmogum vakaruose Kai 
bama apie W lady slaw Go mui 
ką.

Jam dabar penkiasdešimt 
antri metai. Buvo girnas pie
tų — rytų Lenkijoje, naftos 
darbininko šeimoje. Nuo 14 
metų pats dirbo tos naftos 
pramonėje. Po pirmo pasau
liniu karo organizavo kom
jaunimo, paskiau Kompartijos 
lizdus. Dirbo pogrindyje už- 
si pyręs, atkakliai ir nesibai
dė kalėjimo Kalėjimo teko 
paragauti kelis kartūs. Antra
sis karas rado jį taip pat Lo
dzės kalėjime. Vokiečiam atei 
nant paleistas, Gomulka atsi 
dūrė už sovietiniu linijų ir 
ėmėsi rezistencijos prieš vo 
kiečių okupaciją. Dirbo taip 
pat atkakliai. Suorganizavo 
ko m partiją 1942. Kai 1944 
Liubline Maskva sudarė «iš- 
laisvirnno komitetą», pirmąją 
«išlaisvintos» Lenkijos val
užių, Gomulka buvo joje. Jis 
buvo Komunistinės valdžios 
ministério pirmininko pa va
duotojas, vienas iš trijų galio 
gia» siu LenKijoje (kiti du bu
vo Hilary Mine ir Jakub Ber
nam. Mine ir dabar norėjo at 
laikyti Rokossovskio pozici
jas politbiure).

Jau tada Gomulka nebuvo 
palankus rusam, nors jie ir 
komunistai. Sakoma, kad Liu 
Uline maršalas Bulganinas (jis 
ten buvo Sovietų karinis vir
šininkas) buvo pareiškęs no
rą pamatyti Gomulką ir da
vęs suprasti, kad jis atvyktų 
pas Bulganiną. Gomulka savo 
ruožtu davęs suprasti, kad 
jeigu maršalas nori pasima
tyti, tegul jis atvykstąs. Mar 
Šąląs nuvyko. Tačiau nuo ta 
da Gomulka buvo įtartinų as
menų saraše.

Toliau jo istorija žinoma, 
kaip jis tapo «niekuo» 1949 
iškeikus Titą, buvo išvalytas 
ir Gomulka, o 1951 atsisėdo 
jau ne pilsudskinės Lenkijos, 
bet stalininės Lenkijos kalė- 

(pabaiga iš 2 pusi.) 

žūsiu tą gyvą «inventorių», 
Lietuvos komjaunimo c. k-to 
darbuotojas Z. Trapšas, per 
Vilniaus radiją 1956 X 8 pa 
reiškė viltį, kad visi šie «pa 
siuntiniai neapvils partijos ir 
garbinga; tęs šlovingas tary 
kinių šachtininkų tradicijas».

— Maskvoje per lengvąsias 
atlektikos varžybas drauge su 
kitais stipriausiais Sov. Są 
jungos ėjikais dalyvavo 10 
km distancijoje ir lietuvis An 
tanas Mikėnas. Reikalaujamą 
distanciją jis nuėjo pirmasis 
per 42 min. 4.42 sekundę. Tai 
yra naujas Lietuvos ir visos 
Sov. Sąjungos rekordas. An 
kėčiau Lietuvos rekordas pri 
klausė kauniečiui R. Beresne 
vičiui, buvo lygus 44 min. 30 
sek. Vilniaus radijo praneši 
aiu, įvairūs bolševikiniai lai 
kraščiai įsidėjo Anatolijaus 
Tupės nuotrauką. Jis laiko 
mas geriausiu Lietuvos disko 
metiku. Paskiausia numetęs 
diską 53,13 m. ir patekęs j 
pajėgiausių disko metikų są 
rašą Jo naujasis rezultatas - 
12 pasaulyje ir 6 Europoje.

(E) 

kuo», svarstyklės persisvėrė 
Gomulkos naudai. Ar ilgam?

KAS BUVO «VISKUO» 
DABAR DAROS «NIEKUO»

Taip pasakyti tenka apie 
maršalą Konstantiną Rekos- 
sovskį. Jis dabar darosi at
pirkimo ožiu — tiek lenkų, 
tiek Maskvos akyse.

Gimęs Lenkijoje, bet dar 
vaikas išgabentas į Rusiją ir 
ten užaugintas. Jis jautėsi ru 
sas ir revoliucionierius. Ko 
vojo revoliucijos. Bet Stali
no nemalonės neišvengė. Va 
lymu metų (1937 — 40) jis bu
vo išgabentas į Sibirą Kai 
prasidėjo karas su Hitleriu, 
jis buvo paleistas ir p^dary 
tas generolu majoru, pasižy
mėjo kovose prie Maskvos ir 
Stalingrado.

Lenkų neapykanta jam te
ko tada, kai jis su Sovietų 
kariuomene stovėjo prie Var 
šuvos ir suvaidino dvigubą 
rolę — kurstytojo ir išdavi
ko

Kurstė lenkus sukilti Var
šuvoje, o kai sukilo nepaju
dino piršto jiems padėti.

Rokossovskio padarymas 
Lenkijos piliečiu 1949 ir pa
vedimas jam karo ministério 
pareigų buvo lenkų sutiktas 
kaip pasityčiojimas iš lenkų 
tautos.

Nuo Poznanės sukilimo len 
Jų akyse jis pajuokos susi
laukė. O Maskvos akyse įta- 
niu><, i ad jis, maršalas, nepa 
jėgė sulaikyti Poznanės įvy-

MAESTRO JOSF '1ORRE
Operos ir orkestro direktorius kuris įkomponuos pianu daini
ninkams, Sąjungos Koncerte Baliuje, š m. gruodžio men. 1 d.

Siuntiniai i Lietuva ir i Sibirą
Siučiame įvairiausias medžiagas, avalynę, megstinius 

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos /Vnglijos siunčiami per 
CENTRAL PARCEL SERVICE, INC , kuri pilnai siunti
nius apdraudžia ir sumoka visus muitus. Gavėjas nie
ko nemoka! Pristatymas garantuotas!

Siuntiniai pasiekia. Lietuvą per 6-8 savaites! 
REIKALAUKITE KAINORAŠČIU!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.

Aleksandras Boguslauskas
Roa Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Kataliku Bažnyčios padėtis 
Tolimuose Rytuose

Hong Kong — Jungtinių 
Amerikos Valstybių Informa 
cijos Tarnybos stebėtojas 
Hong Kongę Patrie O’Connor 
Amerikos ir Europos žarna 
listams suteiktame pasikalbę 
jime pareiškė, kad nepaisant 
komunistinių persekiojimų, ku 
rie siaučia Tolimuosiuose Ry 
tuose, tų kraštų Bažnyčios pa 
dėtis teikia didelių vilčių.

Japonijoj atmosfera Kata 
likų Bažnyčiai augti ir stiprė 
ti paskutiniu laiku yra susi 
dariusi daug palankesnė, ne 
gu buvo tuoj po karo. Pasku 
tiniam dešimtmety katalikų 
skaičius šiame krašte beveik 
padvigubėjo* jų skaičius šian 
dien siekia 216 tūkstančių.

Pietų Korėjoj per pastaruo 
sius trejus metus labai pagan 
sėjo atsivertimai į Katalikų 
Bažnyčią Skaudi patirtis, tie 
siogiai susidūrus sukomuniz 
mu, Korėjos gyventojus išmo 
kė vertinti katalikų tikėjimą.

Pietų Vietnamas gali didži 
uotis savo prezidento Hgo- 
Dinh Diem asmenyje turėda 
mas giliai praktikuojantį ka 
talika. Jo vyriausybės ener
gija išgelbėjo kraštą nuo ko 
munistinio pavojaus.

kių, kurie sukėlė tokios kom 
promitacijos MasKyos rėži 
raui. Dabaytinis smūgis, kai 
jj lenkai išmetė iš politbiuro, 
jam yra dvigubas padaromas 
«niekuo».

V ANA E TNA
Žymi karakteringų šokiu šokėja, mokytoja taip-pat ir te

levizijos šokėja, mums jau pažįstama kaipo simpatinga ir 
grakšti šokėja. Šįkart šoks tradiciniu ispanų būdu gitarai 
akom pa niuo jaut, ta visą mes matysime Sąjungos Koncerte - 
Baliuje š.m gruodžio men. 1 d

Ar ant Vėzerio, Elbės ir Reino 
Skamba Nemuno seno daina?
Pažiūrėk, kokiais skardžiais Tėvynė pareina, 
Kokio skausmo giesmė Jos pilna.

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Darželyje rūtos, remunėlės prie tako baltos 
Tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Ji sugrįš ir dabar atgalios.

J. Augu<taitytė Vaičiūnienė

NEU-ŽMIRjTIS
T ietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Neužmiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugių varpoms nubalę, 
Neužmiršk koplytėlėj Madonos tylios.

Neužmiršk! prie kryžkelės mėlyno kryžiaus, 
Pakelėj remunėlės baltos,
Ir takelio, kuriuo tavo laimė tiek kartų sugrįžo, 
Neužmiršk) saulėlydžių aukso maldos —

Kaip, į Baltiją saulei įbridus
Miršta dienos pūkiniuos gaisuos, 
Ąžuolynai sapnuoja išdidūs, 
Ir girdėti skudučiai visuose kraštuos.

Tuoj iškils pirmos kibirkštys laužo, 
Siluetai didvyrių išplauks miglose.
Jų kapai dar šilti — neataušo, 
Amžina, kaip Šventoji Ugnis, jų dvasia.

Ir prabils jie Galingu Perkūnu:
Ar keleivis esi svetimoje šaly! 
Ar tėvų testamentas betūno.
Giliai įrašytas širdy?!

Buriuos katalikai savo vidi. 
nį pajėgumą pademonstravo 
pernai įvykusiu tautiniu Eu
charistiniu kongresu, kuria 
me da’yvavo daugiau kaip 50 
tūkstančių katalikų ir apie 20 
tūkstančių nekatalikų.

Pili pinai. Paskutinių 20 me
tų laikotarpy labai pagerėjo 
katalikų Bažnyčios padėtis 
Filipinuose. Metai iš metų ma 

žėja kunigų stoka. Tai kata
likiškiausia Tolimųjų Rytų 
tauta: iš beveik 20 milionų gy 
ventojų apie 16 milionų yra 
katalikai, kunigų tačiau Fili
pinų katalikams ir šiandien 
dar labai trūksta. Dažnai pa
sitaiko, kad net mirdami ka
talikai neturi galimybės pri
imti sakramentų.

(pabaiga 4 pusi.)
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«•JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Kedagnoj'a Redakcinė Komija*. Leonardas Mitrtihs, Algis Žibąs 
Raštas siusti — «Jaunystės Aidui», Caixa Postai 4118 — São Paule.

Vytautas Tamulaitis

MOKYTOJAS
(Pabaiga)

Ir tik šiandien, kai tėvas jj 
išmetė iš kalvės, atėjo pirmą 
kartą mintis: imti ir, pasiklau 
sus mokytojo, viską pasakyti 
tėvui. Žinoma, mokytojas su 
tuo sutiks ir leis tą paslaptį 
jam atidengti. Juk tėvas iš 
seno mokytoją gerbė ir sta
tė visiems pavyzdžiu. Su pa 
garba spaudė jo ranką ir ma 
loniai sutikdavo savo namuo 
se Kaip daug tada paleng
vėtų! Juk tėvas tik apsidžiau 
gtų ir didžiuotųsi tokiu savo 
sūnum. Ir kodėl jis anksčiau 
to neoadarė?

Linksmas pakilo nuo vejos, 
perbraukė per švarkelio sk
vernus suodinas rankas ir 
jau norėjo bėgti šia nauja 
mintimi j beržyną. Už jo, per 
malūninko dobilieną nesun
ku buvo pasiekti tankų pae 
žėrės mi^ką Ten slėpėsi mo 
kytojis J tu buvo bebėgą-8, 
kai staiga prie k Ivės priva
žiavo lengvas, v'enkinkis ve
žimėlis

Kalvi!. Ei. kalvi! išgir
do berniuicas nepažįstamą bat 
są

Pri medžius jis nieko ne
matė. tik girdėjo tėvo atsa
kymą:

— Ką gi pasakys man toki 
nelaukti svečiai? Ar tik ne 
vežimas sugedo?

- Mes ne pas tave atvy 
kom. o pas sūnų. - vėl past 
girdo balsas - Kur yra tas 
didvyris?

— Pas sūnų? Milicija! .. — 
sudrebėjo tėvo balsas Ber
niuką lyg kas šaltu vandeniu 
apipylė. Kojos ėmė staiga dre 
bėti, linkti keliai.

«Jie žino», smigo galvon 
mintis, išbudindama beniuką 
iš apsvaigimo Tą patį aki 
mirksnį numetė šalin kepurę 
klumputes ir pasileido per 
beržyną pas mokytoją. Gal 
dar spės apie tai jam praneš 
ti? Mokytojas turi iš čia pa
sišalinti ir slėptis kitur.

«Dieve, kad tik tėvui jie 
. nieko nepadarytų. Bet aš tuoj 

grįšiu. Jei jj suims, tuojau nu

(pabaiga iš 3 pusi.)

Kinija Kalbant apie Kini
ją, būtų didelė klaida many
ti, kad teu Katalikų Bažny
čios šiiandien jau nėra. Misi© 
nieriai savo veikla parengė 
Kinijos katalikus persekioji
mams. Tiesa, kad Katalikų 
Bažnyčia Kinijoje kenčia kaip 
ji kenčia Lietuvoj ir kituose 
komunistų valdomuose kraš
tuose, bet ji ten yra gyva, ir 
jos kankiniai stiprina trium 
fu'ojančios Bažnyčios eiles. 
Kinijos katalikų ištvermė ir jų 
kančios yra pati stipriausia 
garantija garbingos šio kraš 
to Katalikų Bažnyčios atei
ties. Užsienyje šiandien gy
vena apie 14 milionų kinų. 
Jų tarpe yra sėkmingai tebe 
tęsiamas apaštalavimas.

eisiu tenai pas juos .. Žinoma 
jį tada paleis, o aš į o vie
tą...». mąstė bėgdamas.

Mokytoją jis rado miške, 
ramiai skaitantį knygų. Uūd 
na ir skaudi jam buvo buvo 
ši žinia.

- Nieko nepadarysi, - išta 
rė jis tvirtai, kai kalvio sū
nus viską papasakojo • Bet 
tu nebijok. • ramino jį. — Aš 
nepagalvojau net, kad į tokį 
pavoju galėčiau pastatyti ne 
tik tave, bet ir tavo tėvą Da 
bar turiu aš eiti miesteli pas 
juos pats .

- Mokytojau!... — sušuko 
išsigandęs berniukas. - Jūs 
nei-ite! Niekada, niekada nei
site! Mane patardys ir paleis. 
Nebijokite , savo priesaikos 
aš nesulaužysiu Tegu daro 
su manimi, ką nori Jūs slėp 
kites kitoj© vienoje. Kitaip 
jus suims, suims, uždarys į 
kalėjimą, o gal ir. O mane 
tokį mažą, vaiką, tiktai j ka 
įėjimą nesodins.

- Yra valdovų, kurte ir kū 
dildos į kalėjimą sodina, išta 
rė rr.okytąjafi su panieka pa
sišlykštėjimu. Yra ir lokių 
valdovų... O dabar, eime Tu 
pas tėvą, o aš ten. kur parei 
ga pašaukė.

— Mokytojau, ką jūs kalba 
te! Mokytojau!.. šaukė hal 
vio sūnus; norėdamas dar jį 
sulaikyti Bet mokytojas drą 
siais dideliais žingsniais žen
gė į priekį, tvirtai suspaudęs 
kalvio sūnui ranką, Tylus ir 
sukandę* dantis, nepermaldau 
jamas, jis išėjo iš miško jr 
pasiiko vieškeliu tiesiai į mi
estelį

Kryžkelėje kalvio sūnūs įsi 
kabino jam į ranką, prašė ir 
maldavo su ašaromis akyse:

- Ką jūs darote, mokyto 
jau. Jūs einate mirti! Bėkite 
ir slėpkitės Dar yra laiko.

— Suprask tu. pagaliau, - 
sustojo mokytojas ir pabučia 
vo berniuką j kaktą. - Aš ne 
galiu priimti iš tavęs tokios 
didelės aukos. Juk aš esu 
tavo mokytojas. Aš džiaugiu 
os tavim, labai didžiuojuos 
tavo didvyriškumu, bet nieką 
da negaliu numesti nuo savo 
pečių pareigos, kuri šiandien 
kaip kareiviui tenka Kiekvie 
nam iš mūsų, Sakyk, ar gali

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS 

GIRDIMA . VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v ’! (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora SãoPauiO PRF3 960 KC. ZYB7-49 m 
ZYB9 .19 m

Ir antras pusvalandis — per Radio Nove de Julho — 
540 m. Banga. Sekmadieniais 8:30.

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus sn 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403 - Telet 37^2265.

Kiekvienais metais apie milijonai žmonių išmoksta skaityti. Pusė žmonijos (1.300.000.000) 
jau moka b kaityti. '

Politin ai stebėtojai yra pastebėję, kad KrušČiovas, rusų .komunistų partijos vadas, 
smerkia tik tuos Stalino žiaurumus, kurie buvo {vykdyti prieš komunistu \adus. bet ne prieš 
liaudį Stalinas nebuvo Kruščiovo pakaitintas už Ukrainos badu išmarinimą ar deportacijas.

Yra žemoje apie du lakstančius rūšių vabsdžių Jie randami visuose kraštuose išskiri
ant poliarines sritis. (US1S)

TRYS DRAUGAI
Nepasitikėk jokiam drau 

gui kol jo neišbandei!
Prie aišių stalo ju yra dau 

ginu negu prie kalėjimo durų
Žmogus turėjo tris drau 

gus, du iš jų labai mylėjo, 
trečiasis jam buvo nereikš
mingas, nors šis atrodė norįs 
daugiausia su juo bendradar
biaut,. Tas žmogus buvo pa 
šauktas teisman, buvo smar 
kia: bet neteisingai kaltina
mas. «Kas iš jūsų», tarė jis, 
nori eiti su man m ir už ma
ne naliūdyti? Aš esu sunkiai 
kaltinamas ir smerkiamas tei 
sėjo.

Pirmas jo draugas tuojau 
atsiprašė, nes turįs kitų rei
kalų ir negalįs su juo eiti. 
Antrasis palydėjo iki teit-mo 
durų ir iš ba m s teisėjo pyk 
čio apsisuko ; tgal 'I rečiasis, 
kuriuo mažiau tikėjosi pasi
remti. įėjo, ir taip gražiai pa 
liudijo apie jo nekaltumą, 
kad tepėjas jj paleido ir ap- 
do vanojo

Pasauly žmogus turi tris 
draugus, kaip jie elgiasi mir
ties valandoj, kada Dievas ji 
pašaukia teisman?

kas kitas numirti už kareivį 
mūšio lauke? Tai jo parei
ga. Jr tik tuo yra gyva gim
tosios žemės, laisvė, — ir jis 
dar tvirtesniais žingsniais žen 
gė į priekį..

Pinigas-labiausiai mylėtas 
drangas, apleidžia pirmiausia 
ir neina kanu. Jo giminės ir 
draugai palydi jį ligi kapo ir 
vėl sugrįžta savo namuose. 
Trečiasis. kurį daugiausia gy 
venime pamirštame, lai yra 
geri darbai

Jie vieni palydi jį iki tei
sėjo sosto, jie eina pirma jo, 
kalba už ji ir randa pasigai
lėjimo malonę.

-s=-——

Studentiškos išdaigos
Claremont, Calif, aukšto

sios mokyklos studentai kas
met iškrečia kokią išdaigą 
antro semestru studentų pirmi 
ninkui. Paprastai jį nutemp
davo ant kalno, nuskusdavo 
galvą, išrengdavo ir palikda 
vo jį su alaus statinaite Šie
met jie nakčia įsiveržė j jo 
butą, nutempė į aerodromą, 
įspraudė j saują bilietą j vie 
ną galą, pridėjo dar 4 dole
rius ir išleido. Studentas at 
sidüré New Yorke Už gautus 
4 dol. dar galėjo telegrafuo 
ti draugam, kad atsiųstų pini 
gų sugrįžti.

— «Titanikoje» tarp 1635 
žuvus’ų buvo trys kunigai, 
vienas iš Lietuvos pavarde 
Montvila. Visi kunigai, kaip 
liūdija gyvi išlikusieji (tokių 
buvo 705) ligi paskutinei mi 
nutei teikė tikintiesiems dva 
siuius patarnavimus, išrišimą 
ir mirštančiųjų atlaidus ir? iš 
laikydami visišką ramybę nūs 
kendo su besimeldžiančia «ii 
tanika».

PASKUTINIS ŠANSAS

Šykštuolis labai susijaudi 
nęs dėl dingusių 1000 kruzei 
rų, šitą pasipasakoja savo
draugui, šis paklausia:

— Ar gerai ^apžiūrėjai 
sus kišenius?

— Ne. nėra nevienam...
- Ta neturi kamziulėje 

dūrinio kišeniaus? §
— Taip, bet šito ’ nenoriu

vi

judinti
- Kodėl?

- Todėl kad jame yra ma 
no paskutinė viltis, ir jei pi 
nigai nėra jame man apsi 
suks galva ir aš krisiu negy 
vas.

NUOTYKIAI \ IENA ME EGIP 
TO ANGLŲ KARIUOMENĖS 

ŠTABE.
, ' *■

Vos laišknešys spėjo ateiti 
su laišku kaip leitenantas pa 
ėmęs jį nuėjo pas komendan 
tą, ir susijaudinęs jam tarė:

— Kumandantui, vyrai ku 
rie yra dykumose kovoja su 
vanuens trūkumu.

— Dykumose yra visut 
met vandens trukumas, ramiai 
atsakė komandantas

— Tas teisybė, bet šį syk| 
atrodo trukumas labai dide 
lis Laiškas kuri mums atsiun 
tė turi ženklą prisegtą su \ 
adata... 

... -

MUZIKOS INSTRUMENTAI

Pagal Detroito (JAV) muzi 
kos muziejaus davinius, pa
saulyje yra 1673 muzikos ins 
trumenlų rūšys. Pats muzie
jus turi 1600 instrumentų rū
šių, kiti yra pavaizduoti pie
šiniais.

— Viena kandis (traça) ir 
jos vaikai, per metus gali su 
naikini! tiek vilnų kiek gau
name iš 13 avių per tą pati 
laiką.

— "Gera galva nepateisina 
blogą širdį.

— Instrumentas niekas, ga
bumas viskas. Netikėkite, kad 
kas nors nebūtų didelis tapy
tojas jei jam truktų dėžutės 
dažų, gabaliukas anglies jam 
užtektų kaip ApęlŲui.

VI
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51856 m. gruodžio 1 d.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

i-ndų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis Į sandėli.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

MIELI LIETUVIAI!

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

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

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 626 « Sãe Paulo

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
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ABBA

ISSIMOKEJIMUI.

t. t..

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

lllilildll lll.illlllli III Hb HI:'Hull III liti III: (Iii ll! UI III: III Hl.-ill t||.|| rtll Si
« sis-

I ESCRITORIO «VILA ZELINA» t
Į IRMÃOS BAUZIS Í
~ Registrado no C. R. C. eob o n.o 55t

f Pra£a São José, 8 Sal., 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo |
| Aberturas de firmas
į Encerramentos de firmas 
į’ Transferencias de firmas
g Central, na Junta Comerciai 
g Dis'-'-ąt. na Junta Comercial 
f Esferitas Fiscais 
I Es-eritas Comerciais

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

1 ‘ HORÁRIO das 8 às 19 horas è
§ ã
sí||iiii;iiiiiijii!Biitii|)HiiiiHiiii>ini!iHWiiiitiiitwwiHi»ftiii»iiiiiuiiiiiiiiiiii iirHiuHiiiijii wiwiiiiuiiiiiHiii iiiiiniiimiiitHiiiiiiiiiiiiiiiiwíj

Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

Kiekvieną sekmadieni P1'*6 
bažnyčios pas spaudos platin 
tojų galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei. 
laikraščių. ,

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

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

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

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IOMÃOF CAIOiP II lí l!5II im
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 — S Ã O P A U L O
sr to. iu., uoai Ba>«Maai« wosbmm ijiuintiKitcuoa-ut! bwwbbwbw ■•'•n •

Cervejaria €©!Mmfoia 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 Agna 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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A. SIMUTIS

Lietuvos vice konsulas New 
Yorke, yra pakeliui j Pietų 
Ameriką, Plaukia laivu Rio 
Jachal. Į Rio de Janeiro apla 
nkys 11 d. gruodžio vidurdie
ni Tos pačios dienos vaka
rą yra numatęs padaryti Rio 
de Janeiro lietuviams veikė 
jams pranešimą aktualiais 
klausimais, liečiančiais tiek 
bendrai po tarpatautinę poli
tinę padėtį, liek Lietuvos lais 
vinimo reikalus. Gruodžio 
mėn. 12 d. užsuks j São Pau 
lo. kur irgi didesniam ar ma 
žesniam lietuvių būreliui pa
darys pranešimą rupimais vi
siems klausimais. Toks susi 
rinkimas yra numatytas su
šaukti Vila Zelinoje 8 vai. 
vakaro. Todėl suinteresuotie
ji šią dieną ir valandą Įsidė 
mėkite, nes atskiru pakvieti
mų nebus siunčiama. Sveči
as S. Pauly užtruks tik vie
ną dieną gruodžio m 13 d. 
iš Santos uosto išplauks Urug 
vajaus linkui.

SÃO PAULO PREFEITAS 
MOKYKLOS ŠVENTĖIE

Gruodžio mėn. 9 d Vila Ze 
linoje gimnazijos salėje, sese 
lių pranciškiečių mokyklos 
ketvirto skyriaus mokiniams 
dinlomū įteikimas, kuriuos 
įteiks S. Paulo miesto prefei 
tas Vladimir Toledo Piza Me 
ninėį programoj bus Įdomi 
dviejų veiksmu oneretė “O 
Šapo Principe“ Gruodžio m. 
16 d. bus įteikti diplomai bai 
gtisiems gimnaziją Diplomus 
įteiks São Paulo gubernato
rius Janio Quadros

— Jau kuris laikas H La
pinskas garsina Lietuvos var 
dą brazilų spaudoje Lankri 
čio m 28 d dienraštis Ulti
ma Hora literatūros skyriuje 
talpino H. Losinsko straipsnį 

Mezgyklai reikalinga:
1 KIRPĖJA — MODISTE 

(cortadeira-mestre)

1 OVERLOKISTÊ
(su praktika)

1 RETI LINISTAS:-E)
KREIPTIS:

Av. Zelina, 714- (fundos)

Escritório Contábil “Nascimento” I
Irmãos Nascimento

REG. C. R. SP. Nro 1.484
I. B

I
 Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 

ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki- 

tios rušies darbus atlieka.

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

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

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

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

apie Lietuvą ir jos meną. 
Taip pat talpino ir kelias nuo 
traukas iš lietuviškos archite 
ktúros parodos. H. Losinskis 
rašys apie Lietuvą ir ispanų 
kalba, Meksikoje, leidžiamuo 
se žurnaluose, kur jis irgi 
bendradarbiauja Gražu, kad 
jaunoji karta, tropikų krašte 
gimusi ir augusi, garsina tėvų 
žemės vardą.

— Gruodžio mėn 8 d. Mauá 
parapijos klebonas kun. Al. 
Arminas minės 25 metų kuni 
gvstės jubilėjaus sukaktį. Pla 
čiau apie jubilėjatą bus se- 
kančime «M.L » numeryje.

TĖVU SUSIRINKIMAS

Praėjusi sekmadienį įvyko 
lietuviškos mokyklos tėvų ir, 
mokytojų susirinkimas. Tėvų 
susirinko gana nedaug. (Gai
la bet net tremtinių tarpe 
yra tokių tėvų, kurie dar nė 
kartą susirinkime nedalyva
vo, lyg jiems lietuviškos mo
kyklos reikalai visai nerūpė
tų)

Susirinkime buvo atkreip
tas tėvų dėmesys, kad. dauge 
lis vaikų nedalyvauja lietu
viškose pamaldose ir dalis iš 
viso sekmadienio pareigos ne 
atlieka Buvo aptarta vasaros 
stovyklos ir vaikų šventės 
reikalai. Naujau tėvų komite- 
tan išrinkta: Jonas Juodelis, 
Joana Bilevičienė, Plasida Ma 
čiulienė. Balys Rimkus ir Ona 
Lapienienė. Lapkričio 28 tė
vų komitetas turėjo pirmąjį 
posėdį.

Buvo kalbėtasi busimosios 
vaiku šventės reikalais. Nu
tarta dėti pastangas, išplatin
ti kiek .galima daugiau pa
kvietimu, nes pinigai už pa
kvietimus yra vienintelės mo 
kykl'os pajamos, ir pasiskirs
tyta darbu. Vaikų šventės me 
tn, kaip ir pernai atsilankys 
turtingas Kalėdų senelis.

Lietuviška mokykla tikisi, 
kak visuomenė jos pastangas 
įvertins ir įsigydama pakvie 
timus ją parems. Pakvietimų 
galima gauti pas tėvų komi
teto narius, mokytojus ir pas 
kitus platintojus.

KLEBONIJOS STATYBOS 
DARBAI

Aukos: J, Mazolis t 000, E- 
lizbieta 1.000, E. Čeponienė 
200, K. Zakarevičius 100, Vin 
cas Rudzevičius 500, J. Luko 
ševičius 500, (antrą kartą), B. 
500, B. Šukevičius 1.080, Ižo 
kaičiai 500. Kubiliūnai 300, V. 
Patinskas 200, Žarkauskai 1.000 
Valiuckac 100, A. ŠimDelis 500, 
A. Vildžiūnas 200, Černiaus
kas 150. Meškauskai 500, Ka- 
ralkevičius 200, P. Pipiras 200,
J. Bendžius 500, St. Saldžius 
500, Vaseliauskai 100, VI Ei n 
dringevičius 500, J. Deveikis
I. 000, J. Juodelis 500, (antrą 
kartą). M Mockuvienė 150,
K. M. 500. A. Bagdonas 500,
J. Sirkauskas 400.00

Praeitą šeštadieni buvo už 
dengtas klebonijos stogas. Šią 
savaitę tvarkomi paskutiniai 
statybos darbai, jei darbinio 
kams išmokėjus aplyginimą, 
dar leis fondo ištekliai, bus 
stengiamasi įrengti bent pora 
kambarių gyvenimui.

VYKSTANČIŲ Į APARECIDA 
DO NORTE ŽINL \l.

Šį sęKmadienį, i Brazilijos 
šventovę N S. Aparecida išvy 
kstama 5:30 vai. ryto punk
tualiai. Pavėlavusių nebus 
laukiama. Nuvykus, 9 vai. ini 
šios, 13 vai. kryžiaus keliai 
Atgal bus grįžtama 15:20: vai.

išpažinties galima prieiti iš 
vakaro Vila Zelinoje, arb t 
A parecidoje.

— Šią savaitę kun. J. Šeš 
kevičius lankys Bom Retiro 
ir Casa Verde apylinkių lie
tuvius Ta proga visi prašo
mi įteikti savo auką kleboni 
jos statybai.

— «Tėvynės Garsai» Ivolek 
tyyas, kad per- savo radijo 
pusvalandžius siekia: «Popu
liarini lietuvišką muziką lie
tuvių ir svetimtaučių tarpe, 
kelti Lietuvos ir lietuvių var 
dą Brazilijoje, sudaryti sąly
gas mūsų kolonijos meninėms 
pajėgoms per šį pusvalandį, 
galimas pajamas iš šios pro 
gramos panaudoti lietuviško 
meno ir tautinio darbe reika 
lams».

— Muzikos studentė Irenė
Adomavičiūtė šiokiadieniais 

S3 a it am- r c c e eta j 
GRUODŽIO 1 DIENA MOKOJE

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj rengia, dar pirmą kartą 
S. Paulyje, 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 G'os gera muzika Ne
pasilikite neįsigyje kvietimo. Paskubėkite. Neapleiski
te šios progos pasilinksminti šiais metais. Pakvietimai 
gaunami pas Sąjungos narius.
VISI Į MOÔCA, RUA LITUÂNIA, 67, GRUODŽIO 1 D.
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Escritóri® IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruoštam Įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas' informacijas. 1

Rua Taquari, 19 - s/4 - (Esq. R. da Moóca)
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mišių metu groja vargonais 
Vila Zelinos parapijos bažny 
čioje.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras, vadovaujamas dirigento 
F. Girdausko, jau beveik grį 
žo į formą. Sekmadieniais 
bažnyčioje ja n visai gražiai 
sugieda. Paskutiniu metu įs
tojo choram keletą naujų cho 
ristų.

- Lapkričio mėn. 11 d. iš
rinkta L. K. Bendruomenės 
choro valdyba pareigomis s e 
kančiai pasiskirstė: P. Šimo
nis — pirmininkas. V. Tata- 
rūnas — vice pirmininkas, J. 
Tijūnėlis — sekretorius, Al. 
Kasperavičius - iždininkas, V. 
Narbutis - antras iždininkas 
Aid Gudanavičiūtė — antra 
sekretorė, J. Baranauskas — 
turto globėjas.

LAIŠKAI

J. StoČkūnui, R. Mockui, H 
Bortkevič, J, Vepstui, Alg. 
Kazlauskui, H. Lazdauskui, A 
Antanaitytei, J. Bliuji.i, J. 
Sirbinskui, J. Seliokui, A. Pum 
pūtis, Br. Aiškinienei, A. Am 
bramavičienei, kun. A. Miliui.

K A RIU O M EN ĖS Š v ENT Ė PE R 
RADIJĄ.

Santo Andrė ir Parpue das 
Nações lietuviai, š. m. lapkri 
čio mėn. 25 dieną per Nove 
de Julho radijo stotį, paminė 
jo mūsų Kariuomenės 38 tą 
įsikūrimo euaaktį. Programą 
finansavo savanoriai Kūrėjai:

Kapitonas Juozas Ciuvins 
kas, Jonas Biiragas ir Dariie 
liūs Púkenis, (1600 kruz )

Be to, šios šventės proga, 
žemiau išvardinti asmenys iš 
Santo Andrė ir Parque daę 
Nações paskyrė radijo parė 
mimui;

1) Kazys Skarųpskas, 200.( 0 
2) Balys Girčys 2 i0,00. 3) Ed
vardas Petraitis 100.00, 4i Ki- 
juta Hishima 100,00,5) Jonas 
B u ragas 50,00, 6) Pavardė ne 
įskaitoma 50,00. 7) Antanas 
Navickas (iš \ Zebnos) 50,00, 
8) Algirdas Kukis 50,00. 9) Nei 
son Conf ança 50.(’0 10) An 
tanas Budrevičius 50,00. 11) 
Alfredo Troiano 50.0o. 12) El 
za Šukienė 50,00. 13) Juozas 
Linkevičius 50.00. 14) Jonas 
Kibelkštis 50,00, 15) Edmun
das Hortkevičius 50,00, 16) Al 
bertas Stočkus 50.00. 17) Sta
sys Jurevičius 50 00, 18) Ma 
noel Homa 20 00, 19) João X 
20.00. 20) Alfredas Griškonis 
20.00. 21) Justas Rickevičius 
20,00. 22) Janina Dobilienė 
20,00, 23) Julė Benevičienė 20, 
00, 24) Juozas Tuskenis 20.00,
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Viso
turi šimt®

P r o g r 
savanorís-küréjas Kap. Juo 
zas Čiuvinskąs. Programai 
vadovava aviacijos lakūnas 
leitenantas Stasys Jurevičius 
Pranešinėjo Nijolė Bartkevi
čiūtė ir Kazys Skarųpskas. 
Techniškas perdavimas Pra 
no Mikuckio.

Taipogi, šios šventės pro-, 
ga. reklamai skirtus pinigus 
aukoja kultūriniam , radijui 
Juozas Lukoševičius ir Juo
zas Matelionis. Už aukas vi
siems dėkojame!!!

Liet. Kult, radijo 
vadovybė

— Lietuvis boksininkas, pu 
siau sunkaus svorio. Ra m u ai 
das Murauskas, dalyvaująs 
tarptautinėje sporto Olimpia
doje Australijoje rusų vardu,, 
pateko į pusiau finalines rung 
tynęs.

-- Brazilijos federalinio par 
lamento atstovai patys sau 
pravadė įstatymą, sulig ku 
riuo jie gali importuoti auto 
mobilj oficialu dolerio kursu 
São Paul^ estado indurtrijos 
konfederacija pasiuntė pro 
testą. Bendrai šis «įstatymas» 
plačioje visuomenėje re palam 
Idai sutiktas

— Rytų Vokietijos komunis 
tu partijos viduje vyksta di
delė tarpusavio kova, ' iena 
traukia Maskvos link, kiti ve 
da į Belgradą pas Tito

— Užsienio žinių agentūrų 
pranešimai«. Bulgarijoje. Ru
munijoje. Čekoslovakijoje. Al 
bnnijoje vyksta areštai. Nori 
užbėgti už akių panašiems 
įvykiams kaip Vengrijoje

— Argentinos karo laivynas 
manevruoja Atlante.

LAIKRAŠČIO LIKIMAS

Skàitóju rankose yra. Malo 
nūs «Mūsų Lietuvos» Skaity 
tojau, besiartinant Naujiems 
Metams neužmiršk atnaujinti 
prenumeratos

Laikrašts gali tobulėti te
chniškai, būti įvaresnis savo 
turiniu, tik skaitytojams jį re 
miant. jame bendradarbiai! 
jaut .

«Mūsų Lietuva» ruošiasi įsi 
gyti naujas raides. Turimos 
jau yrą pusėtinai sudėvėju
sios išlaidu’ susidaro nema
ža. Todėl prašomi skaitytojai 
sulig savo išgaliu, paremti

Pinigus prenumeratą siųsti 
šiuo adresu, P Ragižinskas, 
caixa postai 4118, 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., auto. 501. Tel. 34 6427 
Kreiptis visomis dienomis iki 
20 vai..

■■■■«■■a «■■■BOHBaaavaaacawaaaBaaaaciBaaaBBaniaeaci*

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

PAIEŠKOJIMAS:

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

. , SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA
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