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Venancijus Ališas - Kun. Aleksandra Arminas
Jo 25 metu kunigystės sukaktis

— Varšuvos kardinolas Ste 
fan Višinskis ruošiasi vykti 
pas popiežių. Lenkijos vyri
ausybės galva Gomulka gra
sino, kad bažnyčia nesikištų 
politikon. Girdi, Lenkija tu 
ri būt komunistiška.

Vengrai neįsileidžia Jungti
niu Tautu Organizacijos 

atstovo.

kartą tobulesnės ir žavės 
nės.

Neabejotina, kad jo stilius, 
elegantiškos formos ir uitus 
turinys taps lietuvių poezijos 
pažiba

Tas žibėjimas yra tikras, 
nes mūsų brangaus jubiliato 
sieloje dega negęstanti ugnis 
kurstoma paties žmogaus liki 
mo.

Dar 1932 m. «Židinyje» Ve 
nancijus Ališas išspausdino to 
kius žodžius:

«Ir Tenai už ribos • ją pa
vargus akis, Vos įžvelgt ho
rizonte begali - Tenai liko 
tarp miegančių palmių šalis 
Pasigrobus gyvenimo dalį».

Šiandien mes regime nuo 
tų horizontų ateinantį 25 me 
tų ilgumo kelią. Tuo keliu žy 
giuoja prometėjiškas milži 
nas, kurio visą gyvenimą da 
linasi dvi šalys.

Tegul Dievo valia 
jam pakeliama.

jiems užleidžia, ir pats perei 
na klebonauti į São Cristevão 
da Luz parapiją São Paulo 
mieste. Po kelių mėnesių per 
sikelia i Joanopolį, kur išbu 
v© iki 1947 na. Iš Joanopblio 
perkeliamas j Piracaia, kame 
klebonavo iki 1952 m. Joano 
poly atremontavo bažnyčią, o 
Piracaia miestan pasikvietė 
dailininką Ant. NavicKą, ku
ris taip išpuošė bažnyčią, kad 
toji tapo «puošniausia visoje 
vyskupijoje», vyskupo žodži
ais tariant.

Nuo 1952 m dvejus metus 
kapelionauja vokiečių seselių 
pranciškonių vienuolyne Ita- 
pecirica da Serra.

Šiuo metu, nuo 1954 m bir 
želio m. 20 d. klebonauja Ma 
uá parapijoje, kur tęsia nau
jos ir didžiausiob Santo An 
drė vyskupijoje bažnyčios sta 
tyhą

Milžiniškas darbo didumas 
ir nykiai nepalankios darbo 
sąlygos kun. Al. Armino ne 
gąsdiną. Jis savo nepalaužia
ma energiją varo darbą pir 
myn ir neabejoja pasisekimu.

Nuostabiausia tačiau yra, 
kad kun Al. Armino asme
nyje dvigubas genijus kuni
gas, statytojas ir poetas kū 
rėjas.

Jis Kaip statytojas ir kuni
gas palieka milžiniškas jėgas 

nių pluoštas, kad reikalingos šiam kraštui Brazilijai.
............................. Bet ir savo tėvynei Lietu 

užmiršti ir vai jis stato kitą, gal amži 
nesnj, gražiojo žodžio pamin 
klą. Iki šiol, kaipo Venanci 
jus Ališas, jis yra išleidęs 
Brazilijoje eilėraščių knygas 
«São Bento Varpai», «Àna 
pus», «Pietų Kryžius» ir «Cas 
cata Cristalina». Turi paruoš 
tą spaudoje dar vieną poezi 
jos rinkinį «Saulės Kai vari 
jos». Vienas poezijos rinki 
nys, kurį Sakalo bendrovė 
buvo pasiėmusi išleisti, karo 
metu dingo. Neliko nė vieno 
nuorašo.

Jeigu bažnyčių statyboje 
kun. Al. Arminas yra retų ga 
bumų organizatorius, tai Ve - 
nancijus Ališas poezijoje, jis demonstracijai, 
pats yra tikras meno kūrė 
jas poezijos architektas!

Lanksčiai valdo grakštų žo 
- di darniuose posmų deriniu© 

se, kuriuose vaizdingumas ne 
retai pralenkia patį kalbos 

8 skambėjimą.
Jo paskutiniuose kúriniuo 

se pasirodo vis naujos for 
mos arba niękeno oepavayto 
tos išreiškimo priemonės, kas

Po tolimus kraštus plačiuo
ju laiku vieškeliu keliauda
mi, jau vis dažniau sutinka- 
ine baitus, atstumą žyminčius 
Akmenis. Sustojame, žiūrime 
ir skaitome juose pažįstamus 
vardus.

Štai gruodžio m 6 d. 1956 
m. sukanka 25 metai, kai ku 
Eigas Aleksandras Arminas 
tėpo įšventintas kunigu ir dvi 
dešimts metų dirba Brazilijo 
j’e, mūsų tarpe.

Per tiek laiko žmonės jau 
suspėja vieni kitus pažinti 
ir įvertinti, bet taip pat daug 
užmirštama, kaip buvo ankš
čiau, vėl malonu atgaivinti 
praeitis ir bent suglaustai pri 
siminti koki® būta žygio.

Visi mes gyvename, sens
tame ir švenčiame savo am 
žiaus puses ir ketvirčius. Daž 
t iausia tai atliekame užsida
rę, tarp savo keturių sienų, 
apsupti asmeniškosios buities 
rūpesčių ir džiaugsmų.

Bet kada kas nors iš mū
siškių ne sau gyvena, savo 
•gyvenimą kitiems tarnauda 

.«Uis auKOja, tokių sukakčių 
proga sutelkiame mūsų min 
tis prie tokio vardo Numa
nome, kad toki asmens mūsų 
tautai atneša garbę, o žmo
nija* šviesą!

■Pritinka todėl tokių, sukak 
čių proga surinkti y prfsimini- 

žinios ir daviniai nepaskęs
tų laiko srovėje, 
neapsai goti

Kun Al. Arminas gimė 2 
d. gruodžio 1908 m, Užkaba- 
liu km, Vilkaviškio valsčiu-

savo susi 
siųsti ste- 
Tik visa 
maskolių

Jungtinės Tautos 
rinkime nubalsavo 
belojus Vengrijon. 
bėda, kad vengrų, 
diriguojama vyriausybė, atsi
sako stebėtojus Įsileisti. Iš 
vengrų pareikalauta atsakyti 
ligi penktadienio. Tačiau iš 
pusiau oficialiu šaltinių pra 
neša, kad prašomas leidimas 
nebus duotas.

— Rusija ir Japonija pasi
rašė taikos sutartį. Lig šiol 
dar neturėjo diplomatinių 
santykių.

— Rusijon rusai išvežė 36 
tūkstančius vengų. Apie 100 
tūkstančių pabėgo Austrijon.

būna

Vengrijos moterys demons- 
tzavo sostinės gatvėse

— New Yorko uoste gruod 
žio m. 3 d. įvyko didelis s pro 
girnas, kurio pasekmėje U 
darbininkai žuvo ir apie 250 
sužeistų Nuostolių padarė už 
10 milijonų dolerių Kas spro 
go, nepavyko nustatyti. Tik 
yra išaiškinta, kad nė atomi
nė bomba. Sprogimas toks 
buvo stiprus, kad net toliau 
esančių namų langai išbyrėjo.

Kaip Kardinolas Mindszen 
ty buvo kankinamas

Pasitraukia is Sueso

liu km, Vilkaviškio 
■ je.

Baigiantis pirmam 
niam Karui pradėjo lankyti 
liaudies mokyklą Būdamas 
labai gabus mokinys, vilką 
viškio gimnazistų padedamas 
pasiruošia ir 1921 m,s išlaiko 
stojamuosius egzaminus į tre 
čiąją klasę Vilkaviškyje, bai 
gęs gimnaziją ir kunigų semi 
nariją, vikarauja ketverius 
metus Keturvalakiuose ir vie 
nerius - Alytuje Plačiai įsi
jungia į visuomeninį kultūri 
nį gyvenimą, ypač daug Jai 
ko ir energijos skiria jauni
mo organizacijoms. 1

1937 m.-kovo m. 23 d., su 
tarnybiniu pasu, atvyksta į 
S. Paulo miestą būti lietuvių 
kolonijos kapelionu. „ Anais 
metais Lietuvoje kunigų tar
pe vykti Brazilijon, kandida 
tų buvo labai nedaug, nes 
čia vykstantis žinojo, ,kad yy,; 
keta į kraštą, kur dvasinio, 
kultūrinio ir medžiaginio skur 
do yra daug. Nė. viena tuo 
metu Lietuvoje buvusių vie
nuolijų, nesutikę: siiįš)( Rraži ' 
lijon savo Kunigų. Iii 1940 
m. gyveno šv. Antouįo (Parí) 
vienuolyne, a patarnaudamas 
mieste ir tolimuose priemies 
čiuose gyvenančius lietuvius. 
Po to pora metų klebonavo 
Vila Zelinoje, taip redaguoda 
m ii s ir rūpindamasis laikraš
čio «Šviesą» leidimu," ,

1942 na , pradedant atvykti 
karo tremtiniams kunigams, 
kolonijos kapeliono pareigas

Pasauli-

Vienas poezijos rink

Yra numatyta, kad dviejų 
savaičių laikotarpy pasitrau 
ks iš Sueso anglų ir prancū
zų kariuomenė. Jų vielą, uži
ma ONU policija sudaryta iš 
įvairių tautų karių

Taip oat jau žinios yra ti
kros, kad Antony Eden nebe 

i___ ___ grįš daugiau vyriausybėn. Ši
mento rūmus Pradžioje tiek u0 metu jis atostogauja, 
vietinė policija, tiek rusų ka 
riai bandė trukdyti Bet ven 
grės nepabūgo. Trukdančiam 
maskoliui ne viena atsakė: 
jei nori šauti, tai šauk. Dau 
gelis moterų ėjo nešinos ant 
rankų mažus vaikus 

Susirinkusios moterys į nu 
matytą aikštę, o jų prisirinko 
virš 3u tūkstančių, pirmoj ei
lėj pagerbė žuvusius, vienos 
savo vyrus, kitos vaikus, už
dedamos vainiką ant nežino
mo kareivio kapo.

Po to parėjo centralinėmis 
miesto gatvėmis ir ramiai iš 
siskirstė. Nei rusų kareiviai, 
nei vengrų policija netrukdė 
eisenos Tik pradžioje pale»- 
do kelis šuvius oran norėda 
m i pagąsdinti, kad nesirinktų

Gruodžio /mėn 4 d, Vengri 
jos komunistinė vyriausybė 
ir okupantai maskoliai buvo 
nustebinti moterų judėjimu 
Budapešto gatvėse. Iš visų 
miesto kraštu visos vyko j 
centralinę aikštę prieš parla

Miesto gatvėse demonstra
cijos metu buvo gausiai pri 
mėtyta atsišaukimų raginau 
čių sukilti prieš okupantus.

Okupantai reikalauja iš ven 
grų karininkų, kad jie pasi 
žadėtų raštų nedalyvauti jo 
kiame sukilime. Daug kari 
ninku atsisakė pasirašyti šito 
kį pasižadėjimą. Žinoma, jie 
buvo išmesti iš kariuomenės.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
' Radio Programos
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį 

9,30 ligi 10:00 vai., banga 540 klc.
■Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus. girdimas, 
i jį rems susipratę lietuviai.
^Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos 
yiams asmenišką) arba siunčiant per paštą finansų

nuo

kol

na- 
______ kO’, . 

misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun» P. Ragąžins-
I? ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

- Gruodžio m. 5 d. Ven 
grijos sostinėje vėl virš tūks 
tančio moterų rinkosi parla 
mento aikštėje Prieiti prie 
parlamento policija sutrukdė. 
Nuvykusios prie Anglijos pa 
siuntinybės šaukė prieš Veu

Amerikos žurnalas «Look 
Magazine» paskelbė pasikak 
bėjimą su Vengrijos kardino 
lu Miodszenty. Kardinolas 
korespondentui pareiškė, kad 
jis iš eilės 29 dienas ir nak
tis buvo kankinamas. Buvo 
išrengtas ir mušamas gurno 
lazdomis, buvo uždarytas šal
toj ir drėgnoj celėje, verčia
mas žiūrėti orgijų. Kai apalp 
davo, tai kankintojai jį atgai 
vindavo. bet neleisdavo pail 
sėti.

Kardinolas paskelbs pasau
liui neapsakomą brutalumą, 
kurio neįsivaizduos jokia nor 
malaus žmogaus vaizdi otė

Brazilijoje
Nauja Brazilijos sostinė 

Goiaz estade vadinsis “Bra- 
zilia” Pirmas vyriausybės 
rūpestis busimoj sostinėj pas 
taryti būtiniausius pastatas ir 

w____  ~ „ kraštą su sostine sujungti ge
grijos vyriausybę nukreiptus ra'8 heliais ir geležinkeliais, 
šūkius, reikalaudamos, kad 
būt įleista Vengrijon Jungti 
nių Tautų Organizacijos ko 
misija.'

Po to organizuotai nuėjo 
prie Amerikos pasiuntinybės. 
Čia reikalavo,-kad būt sugra 
žinias valdžion Imre Nagy, 
kad rusai pasitrauktų iš kraš 
to. Apie pora desėtkų buvo 
areštuotų.

— Brazilijos federalinė vy 
riausybė savo biudžetą suves 
su 15 bilijonų nuostolių. In
dustrijoj ir prekyboje yra di ' 
dėlė pinigų stoka. Bankai la 
bai suvaržė paskolą. Pasek
mėje padidėjo bedarbė, maži 
au išperkama prekių, valdžia 
mažiau mokesčių surenka. Gi 
pragyvenimas kyla. Laukia
ma, kad vyriausybė pakeis

— Jugoslavija pradėjo de ekonominę politiką, nes prie 
rybas su Graikija Kadangi •<in"n a^eju, krizis bus neiš 
Jugoslavijos diktatorius Tito vengiamas, 
nesutaria su Maskva, savo įta
kai padidinti, nori suergani Anglijai gresia krizis 
alioti Balkanų bloką. Gal pats 
sunkiausias reikalas bus su 
taikinti graikų ir turkų reika 
lūs.

Kuboj buvo ruoštas sukili
mas nuversti vyriausybę. No 
rs sukilimas ir nepavyko ir 
vyriausybė yra padėties šei
mininkė, tačiau atskirose vie 
tose sukilėliai dar priešinasi

— Ateinančią savaitę Ame 
rikos užsienio reikalų minis 
teris Foster Dulles vyksta 
Europon. Prancūzijoj susitiks 
su prancūzų ir anglų užsienio 
reikalų ministeriais.

— Sirijoj, Irake ir bendrai 
Viduriniuose Rytuose padėtis 
atslūgo. Staigių konfliktų ne 
numatoma.

Anglijos vyriausybė papra
šė Amerikos ir Kanados vy
riausybių atidėti skolos mo
kėjimą, nes Anglijos ekono
minė padėtis yra sunki. An 
glijos vyriausybė paprašė A 
merikos 561 milijono dolerių 
paskolos.

— Santos uoste yra sustab 
dytas kavos eksportas sąry 
šyje su pastebėtomis apga 
vystėmis. Visuose sandėliu© ' 
se tikrinamas esamas kavos 
kiekis ir norima susekti kiek 
kontrabandos keliu išvežta 
kavos.

— Daugiausia medalių ir ta 
škų tarptautinėje olimpiadoje 
Melburne surinko Amerikos at 
lėtai. Antroj vietoj eina rusai.

1
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Heliaa Didžiulytė - Mošinskienė

Venancijais Ališo Poezijos Apybraižos.
Egzotinis elementas ypatin 

gai ryškus simboliniuose so
netuose «Pietų Kryžius», ir 
(Iš «Cascata cristalina»).

eilėraščiuose: «Luar», «Gua- 
ruja», «Tupy» «Prie Botafo
go»...

Kun. Aleksandras V. 
Arminas (dabartinis Maua 
klebonas) švenčia šiais 
metais 25 a. jubiliejų. 
Jo. nuveiktus darbus ir 
nuopelnus pastoracinia
me darbe, paliekame pa 
minėti kompetetingiems 
šioje srityje asmenims.

Pasaulio lietuviuose 
kun. A. Arminas yra 2i 
nomas, kaip buvęs S. Pan 
lo lietuvių kolonijos kle 
bonas, «Vyčiu» organiza 
torius, «Šviesos» redak
torius ir ypatingai nusi
pelnęs poetas.

Šis straipsnis ir yra 
skiriamas gerbiamam ju 
biliatui poetui pagerbti.

Atvykęs Brazilijon kun. A. 
Arminas pradėjo rašyti slapy 
vardžiu Venaricijus Ališas. 
Pirmieji eilėraščiai buvo spa 
usdmami Židiny, Dienovidy, 
Drauge. Studentų žody ir kt. 
Pirmas jo poezijos rinkinys 
«São Bento Varpai» buvo iš 
leistas Kaune. «Anapus» an
trasis rinkinys. «Pietų Kry
žius* išspausdintas 1948 m.

S. Paulyje, «M. Lietuvos» lei 
dinys. «Cascata Cristalina» 
išleista 1953 m. Hannoveryje. 
«Saulės Kalvarijos» rengiama 
spaudai. Šiais poezijos rinki 
niais V Ališas sekdamas A. 
Strazdeli®, A. Vienažindžio, 
A. Baranausko pėdomis, įėjo 
į lietuvių literatūrą, kaipo vie 
nas stambiausių lietuvių poe 
tų lyrikų greta Maironio, Vai 
čaičio. Putino, B Sruogos ir 
kt. Savo simboline poezija 
jis prisiartina prie J. Baltru 
šaičio. Nepakartojamai indi 
vidualus kiekviename savo 
kūrinyje poetas stoja prieš 
raus, kaip subtili ir jautri, 
turtingų išgyvenimų pilna as 
menybé.

Kiekvieno poeto kūrybai tu 
ri įtakos aplinka kurioje jis 
gyvena. V. Ališas pasireiškė 
.kaip poetas apsigyvenęs Bra 
zilijoje ir jo kūryboje neabe 
jotinai jaučiama šio krašto 
įtaka. Atogrąžų krašto egzoti 
ka nuteikia poetą mistiniai, 
svajingai, jis pasiduoda k®n 
templiaeijai ties savo buities 
ir Visatos mįsle.

Poetui charakteringa ir lietuviams įgimta prigimties meilė: 
Tarp akmenų vingiuoja šviesus kelias.
Ak, ne, tai neramus kalnų upelis.

Lijanos ir erškėtrožė laukinė
Per liemenį jį meiliai apkabina.

«Iš Flamengo Vilnių mačiau ištiestą ranką, 
Iš Flamengo Vilnių.
Pirštu rašė žodžius į atogrąžų dangų, 
Rašė daug sakinių.

Buvo giedra aplink. Degė saulė lyg spurga 
Ant padangių šakos...
Botafogo lopšy iš rūku, kilo Urea 
Prie ramios įlankos.

Grįšiu vienas ant kranto. Suvargusi® stoto 
Nieks nei sveikins nei kvies
Iš gelmių tu iškilsi žuvėdra plasnoti 
Viršum mano širdies.

(Prie Botafogo įlankos)

Jubiliatas kun. V. Al. Arminas - Venancijus Ališas

VenancijGS Ališas

širdis vistiek veržiasi j gim
tąjį krašto, ilgesio kupina
me troškime:

Tačiau atogrąžų burtai ne
įstengia užvaldyti poeto šir 
dies, jie įsipina grakščiais e 
pitetais ir palyginimais, bet

«Kodėl pražydusi tave ten palikau, 
O eukaliptų broli lygumų krašte?
O gluosni su tavim vaikystė surišta...
O žemė svetima! O svetimas dangau!

Svetima gamta tik dar didesnį ilgesį sukelia:

«Nei palmės grakštus lapas anei žiedas 
Gėlės, pražydusios tarp akmeaų...
O tremtinio širdie-vėlė be vietos!

Tavy troškimą vieną gaivinu:
Prie išgriautų Tėvynėje altorių.
Priglaudęs veidą aš numirti noriu.

(Paskutinis tremtinio troškimas)

Atėjo. Sustojo. Ir ištiesė ranką
Ir tyli. Nė žodžio. Nė aido. Nė garso. 
Plaukai palaidi Marių vėjai juos taršo 
Kaip mano mintis, vandenyną ir dangų.

O akys kančios rezignacija žėri.
Drebėt ėmė lupos, bet žadas sustingo.
O vaizdas graudus, o viešnia paslaptinga, 
O akys į mano akis įsigėrę!

Paskui vėl iš lėto į rūką nutolo.
Mačiau, kaip dar kartą į viršų pakilo 
Ranka ir mojavo, kol dingo už molo.

Be ženklo išnyko. Čežėjimą tylu
Tų žingsnių girdėjau .. O toly baidarė...
Žuvėdra virpėjo ant bundančių marių.

O toluma, sukritusi po kojų.
Į priekį rūkom pasakom vilio 

ja.

Atsigeria iš jo maži paukšte- 
‘ [liai

Ir samana, kuri ant akmens , 
[želia:

Ir trokštančios danguj gėly- 
[tės,

Ir vynuogės šaka, kaitroj nu-
[ vytus.»

Tuo pačiu atsispindi ir ei
lėraščiai «Arimų gėlė», «Ne- 
užmiršuolė», «Rožytė».

Toli nuo tėvynės likęs poe 
tas savo gimtųjų namų ilge
syje pasiduoda švelniam sen 
timentalizmui, kuris jį nuve
da net iki rezignacijos. Ypa
tingai ryšKiai tai matome ei
lėraštyje «Daina pro namus»...

«Išbalęs veidas, kiek į deši-
i [nę pasviręs,

Pažvelgia iš kalnų toks liūd-
[nas, toks ramus. 

Sustok ir atsikvėpk ant etika
[liptų girios, 

Bent vieną žodį man pratar
[ki pro namus!»

Ir slenka prieš poeto akis 
mylimi veidai, daiktai aplin
ka, visas kas buvo jam bran 
gu ir sava, slenka tuo nesi 
keičiančiu ramiu ritmu, tai 
ayklingais rimais:

«Tyliai tyliai įslinko Į savo
[kambarėlį 

Pakeitus palikau baltu stiklų
[rėmus

Palieski rankraščius, knygas, 
[paveiks'ų gėlę 

ytuutktlį kertėje, kurs laimi- 
[no namus,

Ir laiškus, kuriuose širdis kie 
[no nors plazda.

Langų užuolaidas, prie lovos
[kilimus, 

Spintelę, lempą, dėdės dova
[notą lazdą, 

Parvesdavo dažnai man® ji į 
[namus,

Kai eidavau giria uogautų ar 
[ti trako...

O taip giria... Menu .. Ten liū 
[nas toks limus...

Aš stoviu ir verkiu, ant siau- 
[ro kalnų tako, 

Kad nebėra lazdos parvesti į
[namus.»

(Daina pro namus...)

(pabaiga 3 pusi)

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

(pabaiga)

Štai kurpių, inžfnierių/siu- 
vejų, gydytojų ir pan. profe
sijas pavadinkime praktiško
mis. Gi rašytojų, tapytojų. mu 
zikų ir t. t., nepraktiškomis. 
Jau lygiagrečiai yra nusisto
vėjęs paprotys, kad basam, 
ar plikam vaikščioti ir nepa
togu, o gal ir šalta. Reik, ei
ti pas kurpių, arba pas siu
vėjų, kad užsisakyti batus, ei 
lutę. Na aišku, už tai jiems ir 
sumokėti reikia pinigų. Prak
tiškų profesijų atstovai gali 
net viešai paskelbti, pavyz
džiui: «Jei tau gero rūbo reik, 
pas N N. tautietį eik».

Gi nepraktiška profesija ši
taip, būk. neleidžianti dary
ti. Ir aš dar nesu matęs skel 
bimo, jeigu įdomios apysakos, 
arba eilėraščių knygos reik, 
pirk mano parašytą.

Taigi, nors aš stumiu jau 
antrą pusšimtį metų, tačiau 
kaip sakiau, nesu matęs to
kio skelbimo. Ir greičiausia 
nematysiu.

Bet taip palikti juk negali
ma. Žmonės, tik supraskime 
argi mūsų batai, ar eilutė yra 
svarbesni už mūsų literatū
rą?

Tik įsigilinę pagalvokime: 
jeigu basam ar nuogam esti 
šalta, arba net gėda, tai kaip 
gali atsitikti su žmogumi, ku
ri® siela plika, širdis apsama 
nojus, kerpėjus, protas atbu
kęs, sustingęs? Aišku, toki 
žmonės taip samprotauja: o 
kas sunras. kad aš dvasios 
elgeta? Juk aš apsirengęs pa 
gal paskutinę madą, turiu na
mus ir nebetkokius, važinė
ju savo automobilium, o kar
tais net piniginę išsitraukęs 
demonstruoju savo galingu

mą.
'Vaciau yra žmonių, kurie 

visa tą supranta ir mato. Tai 
rašytojai, literatai.

Prieš keletą metų viename 
Kultūros Draugijos «Lituania 
valdybos posėdyje, aš iškė
liau reikalą surengti S. Pau 
lyje literatūros vakarą, kad 
supažindinti visuomenę su mú 
sų rašytojais kad duoti pro 
gos praplatinimui spausdinto 
žodžio. Aš įrodinėjau, kad 
net draugijos įstatuose tai yra 
numatyta ir tai numatyta pir
moje vietoje. Draugijos pir
mininkas inžinierius Bačelis 
buvo įgaliotas susitarti su ra 
šytojais ir kitame posėdyje 
referuoti. Deja, kitame posė
dyje pirmininkas nasimistiš- 
kai pranešė, kad vieni rašy
tojai sutiko, o kiti ne. O svar 
blausia, girdi, ar publikos tu
rėsime? Gi už salę ir kitas 
išlaidas teks mokėti. Aš įtu- 
žau, argi sakau, iš S. Paule 
1200Ô tautiečių nei dviejų ar 
vieno nuošimčio neatsiras 
šviesių žmonių?

Tai baisu. Ir vėl siūliau, 

kad pirmininkas sueitų į kon 
taktą su medininkais, tapyto
jais, kad jie mums papasako 
tų apie lietuvišką meną, apie 
meno kryptis, kad toje šven
tėje parodytų po vieną kitą 
geresnį kurinį. Išdavoje galų 
gale tas pat, nebus, neprak
tiška. Ot, kad taip su šoki
ais, arba atskirais staliukais, 
dar galima būtų mėginti.

Ir dabar, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus iškilo, staiga 
inž. M Ivanauskas ir panau
dojo mano sumanymą, mano 
mintį.

Pirmieji ledai jau pralauž
ti. Naudokite užšalti vande
niui, kalkite geležį kol ji rau 
dona, Įkaitus. Remkime ben 
dromis jėgomis, bent kartą 
metuose literatūros šventę, 
Lietuvos (dabar sugriautos ir 
išniekintos) atkūrimo šventę 
ir pan. Pirmoje šventėje vi 
si be išimčių ir pažiūrų skir 
tuma literatai (prozoz ir poe
zijos) teskaito savo kūrinius, 
eišstato sav© knygas, teren- 
ka lėšas spausdinimui para
šytų, dar neišleistų veikalų.

Tebūnie tai ne tik literatū
ros bet ir spaudos šventė.

Antroje šventėje mūsų me
nininkai tapytojai (tokių čia 
mes turime nemaža) teats 
kleidžia spalvų bei varsų pa 
šaulį «Jei kalnas neina pas 
Maometą, jis eina pas kalną». 
Supraskite mane teisingai.

Trečioje šventėje, visi gy 
vos sielos žmonės, visi lieps 
noją, tėvynės meile, tepaskai 
to savo referatus iš savo spe 
cialybės.

Laikas bėga ir įvykiai bręs 
ta. Nelikime nepasiruošę Jei 
išmuš valanda ir reikės grįž 
ti į tėvynę be plano, be lė 
šų, jos neatstydinsime. Todėl 
kuogreičiausiai sukurkime 
Pasaulio Lietuvių Bendrume 
nę ir imkimės pozityvaus, 
kultūringo darbo.
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pusi. 3 ____________________________ _______ ___________ SŲ_ LIETUV a

(pabaiga iš 2 pusk)

Būdingas poetui ir patrio
tinis elementas, kurio sinte
zę randame epinio pobūdžiu 
eilėraštyje, «Lietuviai ir lie
tuviams». (Cascata Cristalina) 
Čia poetas prilygsta Mairo 
niui apdainuodamas Lietuvos 
didingą praeiti jos dabartį 
ir prisikėlimą, kurio simbo
liu parenka mitologinį Fenik -

«Visi žodžiai ateina
Iš gelmės, kurioj tūno nugrimzdę. 
Supi kančią širdies lopšyje, 
Kelei žodis užgimsta.

są.
Tačiau virš visko V, Ališo 

poezijoje vyrauja abstrakti
nis elementas, vizijonizmas ir 
misticizmas Eilėraščiuose 
«Žmogus», «Mintis», «Žodis». 
«Sename vienuolyne», «Meno 
ilgesys» ir «Akys» (Cascata 
Cristalina), poetas nugrimsta 
į filosofiją ir gal būt lyrikos 
esmę mes rasime šiuose pos 
muose.

iš ten -

Neši žodį, o miršti tujen.
Išlydi pats save-nesugrįš!...»

(Žodis)
Moteris V. Ališo kūryboje, 

tai kaip pas Maironį teegzis
tuoja, kaip simbolis grožio ir 
paguodos. Moteris motina-kū- 
rėja, herojė, kankinė.

Nežiūrint savito originalu
mo V. Ališo poezija savo 
meistrišku paprastumu yra 
prieinama kiekvienam skai

lytojui ir tuo pačiu yra ver
tingas įnašas j lietuvių lite
ratūros lobyną.

Tikimės, kad lietuviškos 
knygos lentyna greitu laiku 
praturtės naujai pasirodžiu
siu V. Ališo poezijos rinki
niu.

1956 ui. gruodžio S d.

Venancijus Afišas

TARANTELE-
Aušrų pakojy žėri debesėliai, 
Eiklieji saules marių pranašai. 
Tai tu auksinę vilną jų pašai, 
O liūdnos tavo akys, Tarantele.

Su jaunu rytu širdyje tu kėlei - 
Nelaimingiausioj iš visų širdžių.
Tave šaltinio šlamesy girdžiu:
Ten tavo juoko skamba trupinėliai.

Žiedų laukiniu iš javu ir šieno 
Atsiminimo rankose neši.
Esi išblyškus, o esi graži - 
Maža mergytė Komunijos dieną.

Viršum tų metų ir viršum paizažo 
Tave vis tokią jau kadais matau. 
O troškau tąsyk pasakyti tau 
Tą vieną žodį - tą žodelį gražų.

Su ryto saule tu išnyksi vėliai.
To vieno žodžio būtų gal gana, 
Kad prasidėtų mums sapnų diena - - - 
Bet neištarsiu jo aš, Tarantele.

— Juozas Švaistas parašė sitarimas astkleis knygai ke
liaują vaikų knygelę «Milži- lią į skaitytojus.
nas Brundulas». Veikalas tu
ri 62 pusi, mašinėlę. Rankraš
tis įteik tas vienai leidyklai
ir tikimasi, kad palankus su-

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

ir vaistus į Lietuvą ir į Sibirą!
Siuntiniai iš Amerikos Brazilijos Anglijos 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 KAINORAŠČIŲ!

Kreipkitės bet kurio metu
Jonas Valavičius
Rua Padre Benedito de Camargo, 698, 
Penha, São Paulo.
Aleksandras Boguslauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

Tekit vysknpas grizes is 
Sibire, gyvena Vilkaviškio 

kaime
Paryžius, Prancūzija, spa 

lio 18 — Katalikų dienraštis 
«La Croix* rašo, «Jo Eksce 
lencij * ' \skupas Ramanaus 
kas, Telšių diecezijos vysku 
jas pagelbininkas. Kuris buvo 
iuinatas 1946 m. ir deportuo 
tus j Sibirą, yra sugrįžęs į 
Lietuvą. Dabar berods jis yra 
viename Vilkaviškio vyskupi 
jos kaime policijos priežiū 
roję ir ten esąs gydomas bei 
palengva atsigaunąs nuo sa 
vo šiurpių išgyvenimų. Su juo 
buvo sugrąžinti 102 kunigai, 
ilgus metus kalinti Sibiro kon 
elageriuose Jų dabartinės gy 
venam.os vietos laikomos pas 
laptyje. Policija paskelbė ga 
na neryškia grupės nuotrau 
ką ir pareiškė, kad tie kimi 
gai negalį tuo tarpu sugrjž 
ti į savo parapijas, nes jie 
yra «gydymo vietovėse», kad 
«atsigautų po kelionės nuo 
vargio». Lietuvių katalikų kie 
tumo ir ištikimumo dėka ga 
Įėjo įvykti sakyti sugrąžini 
mai, nes lietuviai katalikai 
reikalauja savo kunigų», bai 
gia dienraštis «La Croix».

17 VIENUOLIŲ
Roma, spalio 18, — Cekos 

lovakijos komunistai septy 
niolika vienuolių išvežė į pri 
verčiamųjų darbų stovyklą, 
dienraštis «Osservãtore Roma 
no» praneša.

— Aloyzas Baronas naujau 
šią apysakaičių mažiesiems 
rinkinį, pavadintą «Mėlyni 
karveliai» atidavė knygų lei
dyklai Terra. Knyga bus iš
leista Terros pradedamoje 
mažiesiems knygų serijoje, 

gražiai iliustruota ir dar šie 
met bus maloni šventinė do 
vana mūsų mažiesiems.

— St Santvaras, talkinamas 
Lietuvių Scenos Darouotojų 
sąjungos, ruošia spaudai vei
kalą apie Lietuvos Dramos, 
Operos ir Baleto teatrą.

— Antano Škėmos drama 
«Pabudimas» artimiausiomis 
dieoiHuio «Sieidziama atskia 
khyga Ši drama 1953 m. lai 
mėjo Cleveland© Kultūros fon 
do konkurse pirmąją premiją 
ir sekančiais metais buvo sta 
tyta Montrealyje. Knygai jva 
dą parašė Vytautas Meškaus 
kas, leidžia Terra.

— Juozo Tinimo novelių 
knygą «Sužadėtinė» iki metų 
galo yra pasiryžusi išleisti 
Terra.

— Vilnius ir Rytprūsiai len 
kų spaudoje. Lenkų kultūros 
žurnale «Kultūra», nr. 10Õ 
106, spausdinamam Paryžiu
je, Prancūzijoje, patalpintas 
Algirdo Gustaičio straipsnis 
lietuvių lenkų klausimu. Ja
me aiškiai pasakoma, kad lie 
tuviai nesileis j jokias nuo 
laidas dėl Vilniaus Tas klau 
simas lietuviuose išspręstas 
ir lietuviai niekados neatsi
sakys savo sostinės.

Pasisakoma ir dėl lietuviš
kų Rytprūsių, jų šiaurinės da 
lies. Minimi lietuvių motyvai 
dėl tos teritorijos.

Šiame įtakingame lenkų 
žurnale taip lietuviškos min
ties straipsnis turėtą paleng
vinti lietuviams ir lenkams 
kalbėtis dėl būsimų tų vals
tybių santykių.

— Kolektyvinis leidinys a- 
pie spaudos draudimo laik-

Italijos karo aviacija pada 
ré foto nuotrauką Romos m i 
et>te prie švento Petro bazili 
kos Fotografuota lėktuvui 
skrendant 300 metrų aukštu 
moję ir 700 kilometrų greitu 
mu per valandą Kaip mato 
me. nuotraukoje matyti visos 
smulkmenos - žmonės, sūnes. 
Quadrate atžymėtas plotas 
buvo padidintas, kaip matyti 
iš šalia dedamos klišė.

Amerikos prezidentas Eisen 
hower yra šiūlęs, kad išveng 
ti karo, vieni Kraštai kontro 
liuotų kit" T • ontrolė yra 
įmanoma iš lėktjvų. Sulig 
šiuo pasiūlymu pavyzdžiui A- 
merika galėtų kontroliuoti 
žvalginetis Rusijoje, o rusai 
Amerikoje. Bet rusai su tuo 
nesutinka. (US.S)

met| atiduotas spaudai. Dr. J. 
Bajerčiu- Lietuvių Bendruo
menės Chicagės apygardos 
pirmininkas, susitarė Lietuviš 
kos Knygos klubu išleisti 
spaudai paruošta leidinį apie 
spaudos draudimo laikmetį.

Dvylika šio leidinio skyrių 
yra parašyta dešimties auto
rių. Vaclovo Biršiškos, K. Če 
ginko, D. Lipčiūtės-Augienės 
dr. J. Matuso, dr. J. Pruns- 
kio, dr. J. Sangailos, dr. V. 
Sruogienės ir Vytauto Širvy 
do

Šio leidinio redagavimo dal
bą atliko komisija, pakviesta 
L Bendr. Chicagos apyvar- 
dos, į kurią įėjo J, Švaistas 
dr. P. Jonikas ir kėn. V. Bag 
danavičius, MIC.

— Italijos mokslininKas Pic 
card nusileido po vandeniu 
12,467 pėdas ir ten išbuvo 4 
valandas. Rekordą buvo pa 
darę du prancūzai kurie bu- 
vo^pasiekę 13,288 pėdų gylio.

— Vengrijos turistų atvyko 
į Vieną į futbolo rungtynes, 
ir 17 iš jų paprašė Austriją 
a žylio, atsisakydami grįžti į 
Vengriją.

- Amerikos kvietimą at 
siūsti stebėtojus į rinkimus 
Sovietai ir Rumunija priėmė, 
Lenkija ir Čekoslovakija at
metė.

3



pusi. 4

MENIŠKA EGLUTE

Rankdarbių klasė vadovau
jama p. G. Teresevicienės 
dirba meniškus papuošalus 
Kalėdų eglutei. Panašiai tokią 
eglutę Chicagos lietuviai kas 
metai parengia Chicagos pre 
kybos ir pramonės muzieju
je. Muziejuje būna pareng 
tos visų tautų eglutės jų pa
žiūrėti praeina dešimtimis tū
kstančių žmonių Jau eilė 
metų, kai lietuvių eglutė pri- 
pažystama originaliausia ir 
gražiausią ir laimi pirmąją 
premiją. Mes savo menišką 
eglutę turėsim progos per 
vaikų šventę 30 dieną gruod
žio.

KALĖDŲ NAKTIES PASAKA

Tokio vardo trijų veiksmų 
vaidinimas bus suvaidintas 
vaikų šventės proga Jaunie 
ji artistai, o jų bus 50, jau 
dirba atsidėję, kad veikalas 
kuo geriausiai pasisektų, ji

Antanas Baranauskas

ANYKŠČIU ŠILELIS
(Ištraukos)

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
Kai balto miško lapeliai šlamėjo 
Ir senos pušys šiūravo, braškėjo? J

Kur jūsų paukščiai, paukšteliai,.paukštytės, 
Katrų čiulbančių taip ramu klausytis? , 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
Kur žvėrių olos, laužai ir urveliai?. .

Visa prapuolę, tik ant lauko pliko .
Kelios pušelės apykreivės liko!...
Skujoms, šakelėms ir šiškoms nuklotą .
Kepina saulė nenaudingą plotą, ..t... 
[ kurį žiūrint taip neramu regis, 
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegės, 
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė. 
Lyg kokio raisto apsvilus kemsynė!...

Miškan, būdavo, eini — tai net akį veria 
Vat, taip linksmina dūšią, užu širdies tveri, 
Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!

Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna 
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! 
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia.

Minkštučiukai samanų patalai ištiesti, 
Galvą į save traukia ir liula užliesti. 
Uogienojai kaip rūtos kelmais želia, 
Juodas, raudonas uogas išsipursias kelia. 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų, 
Tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų... . .

• ••
E pušelės, pušelės tos nesurokuotos! v-u,. <• ■ 
Tankios, aukštos ir lieknos, viršūnės kvietkuotos, 
Ir vasarą, ir žiemą kaip rūtos žaliuoja. : 
Liemuo liemenį plaka, kaip nendrės siūruoja, 
Už pusvarsčio nesmato — toksai tankųnjynas!
Nors nei laužais, nei šiekštoms neužgriuvęs, grynas, 
Nei šakelės nudžiūvę, neužpynę vietos, 
Pušys aukštos ir lygios, tartum nugenėtos.-

ems talkina lietuviškos moky 
klos mokytojos: p. H. Mošins 
kienė režisuoja Kūčių Vaka 
ro sceną, p. M. Kindurięnė 
rengia piemenėlius ir moki
na dainas bei giesmes p. R. 
Juraitienė mokina Angeliu
kus. Seselė Joana mokina 
šokti nykštukus, p. J. Valei
kienė - sniegules. Beto talki 
na muz. p J. Kašelifinas, p.A. 
Gudavičienė, seselė Kristina 
ir Dėde Juozas.

Vygandas Navickas veikalo 
paskutiniam veiksmui nupieš 
lietuvišką žiemos mišką

PAREMK SAVO LIETUVIS 
KĄ MOKYKLĄ

_ ’‘<1®''—■■
Šių metų vaikų šventės pel 

nas bus paskirstytas visoms 
São Paulo lietuviškoms mo
kykloms proporcingai parduo 
t ii pakvietimų skaičiui

Atsimink'te, kad pirkdamas 
pakvietimą, remiat sunkų 
lietuvišktĮ mokyklų da'bą.

___________________ MŪSŲ LIETUVA c
l! ū6 m. gruodžio 8 d

Pernykštės vaikų šventės artistai

ŠUO KAILIADIRBYS
Senovėje sietuvos ir Že 

maičių kunigaikštystėje buvę 
labai daug miškų, o juose 
daugybė žvėrių -- meškų ir 
vilkų, lapių ir stirnų, ir kitų 
kitokių. Tada ir žvėrys tarpu 
savy šnekėdavęs!.

Kartą išbėgo su piemeni- 
mi į lauką šuo Bebėgioda
mas įlindo į krūmus ir tie
siai pataikė užtikti vilką Vii 
kas capt šuniui už sprando 
ir prispaudė prie žemės. Pa
tekęs į nelaimę, šuo pradėjo 
skalyti, išgirdęs jj piemuo 
šaukia;

— Meistrai, Meistrai, Meis
trai! — mat, toks buvo šuns 
vardas

Išgirdęs piemens šauksmą, 
vilkas nustojo šunį smaugęs 
ir klausia:

— O koks tu meistras?
— Gerai moku kailius rau

ginti, — atsakė susigriebęs 
šuo

Vilkas tą savaitę turėjo lai 
mės ir buvo net penkis ge
rus kailius nunėręs: tris se
nų ožkų ir du didelių ėrelių. 
Paleido jis šunį ir tariasi sus 
toję geruoju. Vilkas sako:

— Na, tai eikim su manim, 
aš turiu penkis kailius, tu 
man juos išdirbk, o aš tave 
gėrai pavaišinsiu.

Taip jie ir susitarė Šuo 
parsinešė kailius ir įraugė po 
tilteliu. Bet atsitiko šuniui ne 
laimė. Kartą, įsmukęs į virtu 
vę, norėjo jis užlįsti už mū
riuko ir šiltai atsigulti, bet 
besibrukdamas užkliudė ir iš 
vertė puodžiuką su pienu. 
Seimininkė buvo ten pat, vi
rė vakarienę, supykusi pašė 
mė samtį verdančios putros 
ir šliukšt Meistrui ant akių. 
Pašokęs šunelis puolė grei
čiausiai pro duris lauk, o šei 
mininkė šaukė supykusi jam 
įkandin:

— Kad aš tavęs čia dau
giau nematyčiau, bjaurybe!

Pabėgėjęs ant kiemo krapš 
tosi šuniokas kojomis akis 
nuo karštimo, bet viena akis 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA / VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v M (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pamo 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 su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kalektyvas 
Adresas: Caixa Postai 403 - Telef. 37-2265. .

ir nusiplikino, nebeprimato 
Meistrelis Atėjo blogos die
nos, į vidų nieks nebeleidžia, 
ėsti nebeduoda, pats, pusa
klis tauęs, nebemoka maisto 
susirasti, badas Meistrui. Kas 
daryti? Peralkęs išsitraukė 
vieną kailiuką iš patilčio ir 
sugraužė. Tą’ dieną gerai Ki 
tą dieną suėdė ir kitą kailiu
ką, taip iki paskutinio

Po kiek laiko išėjo šuo su 
bernu arklių sužiūrėti, ir vėl 
nelaime - susitiKo 'savo ban 
džiulį vilką. Vilkas tuoj ir 
klausia:

— Na, meistrai, ar jau iš
rūgo kailiai?

Šunelis nuleidęs akis sako;
-- Blogai išėjo su manim 

ir kailiu laiku neišdirbau, ap 
sirgau akimis, o užraugti kai 
liai tuo laiku supuvo.

Vilkas sako:
- Labai blogai, to aš tau 

negaliu dovanot*, penki kai 
liai tai ne juokai, duosiu į 
teismą.

— Duok, - atsakė šuo, - 
ką gi padaryt, juk aš ae ty 
čiomis juos sunaikinau, bėt 
dėl nelaimės taip tikosi.

— Kokius tu teisėjus pasis 
kirsi iš savo pusės? - klau 
šia vilkt.s.

— Aš pasikviesiu teisingus, 
atsakė šuo, - savo geriausius 
kaimynus: ožį, kabiną ir gai 
dį. O kokie tavo bus teisė 
jai?

— Man užteks dviejų, pasi 
kviesiu mešką ir lapę, miški 
niai yra mandresni už jus 
naminiokus.

Pamiškėje augo didelis ą 
žuolas, prie to ąžuolo ir su 
sitarė susieiti kitą dieną apie 
pusryčius. Taip susitarę per 
siskyrė.

Kitą dieną vilkas pasipra 
šė mešką ir lapę, atėjo Į pa 
laukę, žiūri žiūri į sodžių - 
vis nesimato ateinant šuns 
su teisėjais. Meška sako,

— Eikim prie ąžuolo, aš pa 
silipusi į medį pasižvalgysiu, 
geriau matysis.

Suėjo visi po ąžuolų. Meš 
ka tuojau rungu rungais įsi 
lipo į medį ir žvalgosi. Paga
liau pamatė nuo sodžiaus atei 
nant keturiese Meška ir pra 
dėjo pasakoti,

— Blogai mums išeis, šuo 
atsiveda labai išdidžius teisė 
jus, vienas su ilga žila barz 
da, baltu apsiaustu apsisiau 
tęs, prieky du durklai, ka 
tik pro krūmus eina, vis 
graibsto į rankas rykštes, an 
iras rainuotu mandierium, ii 
gą įeitį aukšt i iškėlęs, paga 
liau tretysis, turbūt kariškis 

sidabru apvedžiotas rūbas, 
raudoni atlapai, net du ries 
tu kardu nešasi

Meška išsigandusi įsilipo 
dar aukščiau i ąžuolą. Lapė 
atsargumo dėlei prigulė už 
laužiuko. Ateina šie visi, vie 
ną vilką temato. Gaidys sus 
tojęs sušunka,

— Padėk, Dieve, vyrai! 
Kur teisėjai?

Lapė, norėdama geriau pri 
sužiūrėti. sukuštėjo už laužiu 
ko. Katinas pamanė, kad ži 
urkė brazda, tik strikt ant 
laužo Lapė pamačiusi, kad 
su ietimi ją puola, tik pasi 
leido nebeatsigręždama į miš 
ką Šuo. pamatęs lapę nubė
gant, ją gintis šaukdamas:

— Palauk, palauk, palauk!
Pabaiso ir katinui, purkš

telėjęs puolė į ąžuolą. Pertą 
sąmyšį gaidys ėmė šaukti:

— Ar jūs padūkot, ar jūs 
padūkot?!

Tik bešaukdamas plas plas 
plas į ąžuolo viršūnę. Išsigan 
do meška, pamanė, kad du 
tokie galingi ją puola, - vie
nas su ietimi, kitas su dviem 
kardais, - tiktai bumbt žemėn 
ir per galvą virsdama pasi
leido į mišką. Ožys, pamatęs 
tokį sujudimą, lūpą pastatęs 
nukiceno, prie bandos. Ir pa
siliko vilkas vienas, atsibodo 
jam ši byla, todėl nutarė daw 
giau kailių nebemauti, bet 
draskyti ir ėsti kartu su mė
sa.
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Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis j sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

r - bhihhhmi
MIELI LIETUVIAI!

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

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.
Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje, Av. Zelina 970 

Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesą ir kitas pinigines 

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calcados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims,

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

panelėms, futbolistams, vaikams...
Rua Javaės, 626 -- Sã® Paulo

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

—- Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas
is savo apylinkės, miesto ar 
ioteríoro.
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Statybos medžiagos sandėlis ir Įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

RUA COSTA BARROS, 34-C VILA ALPINA
EEfeíESEMBEESEEEEEEMEEEEEBEEEEEEEEEEEEaWWfiEMfiEiSEEWEESSSíEESSKEnSíSXEEíEEEEíEJE^EESEEíKEÍEESEí:;

PRAÇA SÂO 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 lai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

t. t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
p

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMÃO Jf CARRIRRI ms
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postai 3967 S Ã O PAULO

íclllllllHllilllilílIllllffllMlIlllllhlllIlHlllllllhllltfUilIltlIbÜlilllilllilll!HI III UIiiBi <>' Illiilli'IlMlhUhllt illilltllH.lll.llhlllíll tlliill HI «Jl 
ê
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ESCRITÓRIO «VILA ZELINA»
IRMÃOS BAUZIS

Rftgiotrado no Ci R. C; «ob o n.° 551

Praça São José, 8 Sál. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo
Contratos de locação g
Cartas de Fiança |
Requerimentos f
Balanços g
Alvarás diversos |
Seguros de Fogo e g
Seguros de acidentes ,|
às 19 horas. g

gl||l!||l IIIIllIiqillinWIIilWlHIIIIlIlIliljlllllBIIWIlWHirUil'III'lllIIUllllllllillillllllIhllHIIIIIIinillliHiilliilllillillUitllltlllBinitlttlllpilllilIllIllllligj

Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Centrai. na Junta Comercial 
Diskai, na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Eseritas Comerciais

HORÁRIO das 8
■#

Cervejaria {Columbia J. A
Šalčio ir karščio metu sveikiausia yra gerti alus MOSSORO. 

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

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

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

Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
702 - Fone: 51-4485
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

AV.’ ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

MELDĖSI UŽ LIETUVOS 
IŠLAISVINIMĄ. 1

Praėjusi sekmadienį nema 
žas būrys lietuvių iš S. Pau 
lo ir Rio de Janeiro nuvyko 
į Brazilijos šventovę pasiroe 
Isti už Lietuvos išlaisvinimą. 
Paulistai nuvyko 9 vai. 9,30 
vai, kun. P, Ragažinskas at 
laikė mišias, kurių metu bu 
vo giedamos lietuviškos gies 
mes.

Po dešimtos valandos atvy 
ko ir karijokai. Jų vadas kan 
Dr. Ignatavičius atlaikė mi 
šias, prie Panelės Šv, Apare 
eidos altoriaus, žmonėms gie 
dant giesmes Vienų ir kitų 
mišių metu didelė dalis mal 
dininkų priėmė šv. Komuni 
ją.

Po piet, gražiame kalnely 
je eukaliptais apsodintame, 
atogrąžų saulei kaitinant, bu
vo einamos stacijos. Po staci 
jų bažnyčioje atkalbėta ra- 
žančiaus dalis.

Po to, pasidalinus mintimis 
karfjckams su panūstais, vie
ni išvyko gražiausio pasau
lyje miesto Riu de Janeiro, 
link kiti didžiausio Pietų 
Amerikos industrijos centro 
S. Paulo limkui, dienos karš
tį, nuovargį ir maldas paau
koję už tėvynės išlaisvinimą.

Pažymėtina, kad Rio de Ja
neiro lietuviai gana gausiai 
atvyko, gal net apie 20 nuo
šimtį visos kolonijos

— Gruodžio mėn 8 d. Mana 
parapija ruošia iškilmingą 
kun. Al. Armino 25 metų ku
nigystės jubilėjaus paminėji
mą. 10 vai. bus iškilmingos 
mišios, kurias laikys puts ju
biliatas dalyvaujant Santo An 
drė vyskupijos vyskupui Dom 
Jorge Marcos de Oliveira. 
Vakare salėje jubiliatą para- 
pijonys pagerbs su specialiai 
paruošta programa.

— Gruodžio m 12 d, tre
čiadienį, ryte į S. Paulo at
vyks A. Simutis Lietuvos vi
ce konsulas New Yorke. Tos 
pat dienos vakarą svečias Vi 
lą Zelinoje padarys praneši
mą aktualiais momento klau
simais. Organizacijų vadai ir 
kiti besidomintieji Lietuvos 
laisvinimo ir kitais su juo su 
rištais klausimais kviečiami 
atvykti į susirinkimą. Atski 
ru pakvietimų nebus siunti
nėjama.

Escritório Contábil "Nascimento”
Irmãos Nascimento

REG. C. R. C. SP. Nr° 1.484

I
 Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 

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

tios rūšies darbus atlieka.

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

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Gūerriero

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

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

PERSIKELIA VALEIKŲ 
KEPYKLA

Šio menesio 10 dieną Va
leikų ke tykia persikelia į Ju 
ozo Baužio namus, Rua Ta- 
baiaba, 326, (prie seselių vie 
nuolyno). Naujose patalpose 
kepykla turės naują moder
nišką pečių ir teitus įrengi
mus.

Pirmadienį 6 vai. po pietų 
bus naujos kepyklos pašven-. 
tinimas - atidarymas (Inaugu
ração).

— Šį sekmadienį Vila Želi 
noje, baigusiems seselių pra 
džios mokyklą mokiniams bus 
Įteikti diplomai, kuriuos įteiks 
S. Paulo miesto prefeitas Wla 
dimir Toledo Piza. Meninėj 
progamoj bus linksma opere 
té. Įėjimas su pakvietimais, 
kuriuos galima įsigyti vienuo 
lyne ir klebonijoje.

AUKOS KLEBONIJAI

J Kežys 200, V. Banys (Jr) 
1 000, M Paleckis 1 000, Bi 
liūnai 120, L Šlapelienė 200, 
Francisco Cespedes 500, E. 
Boruovski 100, Ramanauskai 
500, O. Sinkevičienė 500, K. 
Šliamba 100. šv. Juozapo Ben 
druomenés Bom Retiro Sky 
rius 1000, P Blaževičius 500, 
J. Zaperskas 500, A Bogus 
laiiskas 1000, J. Zagorskis 
500, (antrą kartą), J Petnys 
500, Kalinauskai 500, A Mei 
dus 1.000. A. Švitra 500, M. 
Žvirblis 400, Rutkauskai 500, 
M Sabliauskas 500,00.

Už aukas visiems nuoširdus 
ačiū.

KŪČIŲ PROTRELĖS
Kadangi São Paulo Lietu

viai išsiskirstę ir negalima 
visų prieš Kalėdų Šventes 
aplankyti, tai norintieji palai 
kyti lietuviškai krikščionišką 
kūčių paprotį, plotkelės pra 
šomi pasiimti patys. Vila Ze 
linoje plotkelių galima gauti 
prie bažnyčios, ant spaudos 
stalo ir nas Seseles, Parque 
das Nações ir apylinkių lietu 
viams plotkelės bus paliktos 
Buragų krautuvėje. Vila Anas 
tacio pas Folikaičius, Bom 
Retiro pas Kriaučiūnus Rua 
Newtom Prado. 466 Kur bus 
paliktos protkęlės kitose apy 
linkėse paskelbsime sekan
čiam numeryje. .

Vengrijos sostinė, gražusis Budapešto miestas, atrodo 
lyg po karo. Šiomis dienomis vėl pasikartojo susirėmimai 
su policija Policijos užnugaryje slenka rusų tankai. Nema 
ža demonstrantų yra areštuotų.

Amerikos vyriausybė del rusų kišimosi į Vengrijos vi
daus reikalus, gruodžio 6 d. pareiškė Maskvai protestą.

(USIS)

— Gruodžio mėn. 7 d. yra 
pirmas mėnesio nenktadienis. 
Kaip visais, taip ir šį penkta 
dienį, Vila Zelinoje mišios va 
kare 7,45 vai.

Gruodžio mėn 8 d. yra Pa 
neles Šv Nekalto pras’dėji 
mo šventė. Mišių tvarka kaip 
sekmadieniais Vakarinės pa 
maldos bus 5.30 vai.

Katalikų vyskupas Henry 
Ambrose Pinger. Amerikos 
pilietis, penkis metus kalin
tas komunistinėje Kinijoje, 
nesenai, paleistas laisvėn. 
Spaudos atstovams pareiškė, 
kad keturis metus po suėmi
mo buvo laikomas kalėjime, 
be teismo, be jokio kaltinimo 
Taip pat paręįškė: kad su 
juo buvo brutaliai elgiamasi 
Buvo mušamas, ilgas valan
das turėjo stovėti, neleidži
ant nė prie sienos prisiglaus 
ti, nuolat, dažniausiai nakti

Kilnaus darbo Kristaus vynuogyne sidabrinio jubi
lėjaus proga

Kun. Aleksandrą Venancijų Arminą
sveikina ir linki Dievo palaimos

Vincas ir Vlada Abraičiai
■ ________ _________ _______

Kuh. Aleksandrą Venancijų Arminą 
švenčiantį sidabrinį kunigystės Jubilėjų, 

sveikina, linkėdami Augščiausiojo palaimos,

K. ir J. Kaseliūnai

Escritório IDEAI 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.

Rua Taquari, 19 — $/4 ~ (Esq. R. da Moóca)

mis, tardomas. Kinijon, kai
po vyskupas nuvyko 1926 m.

Veide matyti palikti kalėji 
mo ženklai. (USIS)

— Praėjusį šeštadienį įvy 
kęs Mokoje Liet. 3 gos Bra 
zilijoje vakaras, tiek progra 
mos išpyldymo tiek dalyvių 
atžvilgiu, gerai oavyko, pro 
grama buvo įvairi ir žmonių 
atsilankė nemažai. Žinoma, 
vieni artistai stipriau, kiti 
silpniau pasirodė Kaikurių 
laikysena scenoje buvo keis 
toka.

LAIŠKAI:

Ievai Kutkienei, W Bogar, 
J. Jakučiui, A. Pumputienei, 
E. Simonytei, J. Seliokui, M 
Vinkšnaitienei, V. Bilevičiub 
M Jonavičiinei, K. Navickie 
nei, H Labuckaitei, J Tata- 
rftnui, Stefanijai (pavar.dės nė 
ra) J. Ksanavičiui, H. Bort- 
kevič, J Valavičiui, J. Stoč- 
kūnui.

— S. Paulo miesto prefei
tas paskelbė dekretą, kad su 
mokant atsilikusius mokesčius 
ligi 10 d. sausio, galima su
mokėti be pabaudos (com 
abono)

— Kaikurie išvykusieji į 
«proletarų rojų» verkdami pra 
šo, kad čia, Brazilijoje liku

sieji
mentus atgal sugrįžti. Bet rei 
kia daug pinigo iškeisti, orei 
kalas nėra tikras, geriausia 
priemonė išsigyti nuo komu
nizmo, pačiam ant savo pa
tirti komunistišką gyvenimą. 
Nevienas šitokiu būdu jau 
«pasveiko».

REDAKCIJA PAAIŠKINA IR 
ATSAKO:

Straipsnio «Literatūros 
šventė tilpusi© šiame ir praė 
jusiame «M. L.» nr. autorius 
yra K. K. Lizdeika.

Mūsų bendradarbiams pra
nešame, kad gauti straipsniai 
bei korespondencijos bus tai 
pinami sekančiuose «M. L.» 
numeriuose.

IEŠKO GYVENIMO DRAUGĖS

Lietuvis, gyvenantis Kana 
doje, nori susirašinėti su lie
tuvaite 25-32 gmetų amžiaus, 
kuri sutiktų išvykti į Kanadą 
Dokumentus ir kitas išlaidas 
apmokės. Rašyti «Mūsų Lie
tuves» redakcijai.

— Du trečdaliai vengrų 
sportininkų, dalyvavusių Mel 
bourno olimpiadoj negiįš sa 
vo tėvynėn Vengrijon, kol 
ten bus rusai ir dabartinė ko 
monistinė vyriausybė.

- Adlay Stevenson, buvę* 
demokratų partijos kandida 
tas į Amerikos prezidentus 
du kartu iš eilės, pasitraukia 
iš politikos.

Anglų ir prancūzų ka 
riuomenių išsikėlimas Sueso 
teritorijoje užkirto kelią ka 
rui. kurį buvo sukombinavę 
rusai tarp Egipto, Sirijos iš 
vienos pusės ir žydų ir Trans 
jbrdanijos. iŠ kitos pusės. 
Maskva kombinavo gudriai;

i per Siriją privežė daug 
sunkiųjų ginklu, kuriuos at 
lydėjo rusų karininkai Karo 
gaisrui įsiliepsnojus. Egiptas 
butų oficialiai paprašęs rusų 
pagalbos. Gi rusai po «sava 
norių» priedanga, oro keliu 
būt pasiuntę ištisas divizijas, 
kurie ginklus jau būt radę 
Egipte

Šis Maskvos planas pavyko 
Korėjoje Tačiau šiuo kart 
prancūzai su anglais lanus 
sumaišė

PARSIDUODA

Dvi mašinos Overlaq geram 
stovi - Rua Prof. Gustavo P. 
de Andrade. 89 (antiga rua 
Venda Nova).

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..

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

PAIEŠKOJIMAS:

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