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KOVA UZ ISSILAISVINIMA STIPRĖJA VISUOS
Kraštuos. Sniečkus pripažįsta;

Lietuvoje neramu.
Užsienio žinių agentūros iš 

Maskvos praneša, kad pirmą 
kart oficialiai Lietuvos komu 
nistų partijos generalinis se
kretorius Sniečkus pripažino 
kad sąryšyj su įvykiais Ven
grijoje, Lietuvoje irgi neramu.

Anot Sniečkaus, suorgani
zuotas ginkluotas pasiprieši
nimas prieš Vengrijos demo 
kratiją, pažadino ir Lietuvos 
respublikos reakcionierius. 
Vieni užmaskuotos kritikos 
priedanga, kiti pseudo demo
kratijos vardu, o kiti visai 
viešai stengiasi šmeižti ir sė
ti nepasitikėjimą komunistų 
partija ir vyriausybe

Sniečkaus kalboje, kurią 
atsoausdino laikraštis «Sovie 
tskaja Litva» 9 d gruodžio 
laidoje, pareiškė: «\egalime 
būti tik pasyviais stebėtojais, 
kai tuo metu tam tikri asme
nys, brutaliai iškreipia gyve
nimo tikrovę, giria buržuazi
jos tvarka, ir tuo būdu sėja 
klaidingas nuomones, ypač 
jaunimo tarpe, kiris nenaži o 
jo buržo zinės vyri visybės»

Išgirdomas draugiškumą su 
«didele rusu tauta». Sniečkus 
pabrėžė: niekados neleisime 
nežiūrint kas bebūtų, pažeisti 

' mūsų draugiškumą ir sukelti 
Lietuvos liaudį prieš kitasbro 

kiškas tautas.

Vengrė motina prie žuvusio nuo rusu tankų sūnaus lavo
no. apdengto tautine vėliava, uždega žvakes. Tokių raudan
čių motinų šiandien Vengrijoje yra dešimtys tūkstančiu.

(UŠIS)

Jungtiniu Tautu Organizaci 
ja nutarė: rusai turi pasi

traukti is Vengrijos

Gruodžio m 12 d Jungti
nių Tautų Organizacija abso 
liūtine balsų dauguma nuta
rė, kad rusai privalo pasi
traukti iš Vengrijos ir nesi
kišti į jos vidaus reikalus.

Vengrijos darbininkai strei 
kuoja. Sostinė yra izoliuota 
nuo pasaulio. įvestas karo sto 
xis ir suorganizuoti policijos 
teismai, kurie suėmę politi
ni priešą, turi teisės be jo
kio kreipimosi į aukštesnes

Partijos sekretorius pripaži 
no, kad kaikuriu dabartinių 
mokslo ir kultūros atstovų pa 
žiūros nesiderina su marksiz 
mu, kritikuoja socializmą. Ap 
gailestavo, kad studentai pa 
tiki platinamiems gandams.

Iš kitos pusės, Lietuvos gy 
ventojų nepasitenkinimą aiš
kina industrijos menka pro
dukcija, kuri nepagamina rei 
kalingų produktų produktų, 
arba jie yra menkos vertės. 
Taip pat nebuvo įvykdintas 
gyvenamų namu statybos pla 
nas, pagaliau fabrikams trūks 
ta žaliavos, užtat darbininkai 
mažai uždirba.

»Sovietskaja Litva» pirmoji 
pastebėjo, kad prasidėjus Yen 
grijdje revoliucijai, šeiminin
kės pradėjo supirkinėti mais
to atsargas, prileisdamos, kad 
gali kilti karas.

Štai ką kalba pats Lietuvos 
komunistų partijos tūzas apie 
gyvenimą ir žmonių nuotai
kas Lietuvoje Koks yra «ger 
būvis» Lietuvoje ir kaip žmo 
nes patenkinti kacapu tvarka 
pats Sniečkus aiškiai parodė.

Nėra abejonės, kad atėjus 
patogiam momentui, Lietuvo
je pasikartos 1941 m birže
lio m 22 d įvykiai sukils vi 
visa tauta ir išvys maskolius 
į Rusijos tundras.

įstaigas, sušaudyti vietoje. O 
vienok ir prie šių žiaurių są 
lygų vengrų tauta nenulei
džia rankų ir priešo užma
čioms nepasiduoda.

Laisvės kovos gandas eina 
per pasauli

Atrodo, kad dabar jau tik
rai atėjo lemiamos kovos die 
na. Visi pavergtieji kyla prieš 
kruviną Kremliaus despotiz 
mą. Nuo Karpatų kalnų ligi 
Baltijos jūrų sklinda laisvės 
gandas ir pavergtieji sukyla. 
Neramumai plečiasi Lenkijo-

Austrijws Raudonojo Kryžiaus automobiliai su greitąja pa
galba ir maisto produktais prie Vengrijos sienos, laukia lei
dimo įvažiuoti Vengrijon, kad galėtų padėti sužeistiems ir 
išbadėjusiems, Bet mongolai nepraleidžia pereiti sienos.

(USIS)

je. Pavyzdžiui Stetino mieste 
demonstracijų metu minia įsi 
veržė rusų konsulatam Poz
nanians fabrikų 30 tūkstančių 
darbininkų reikalauja, kad 
rusų kariuomenė pasitrauktų 
iš Vengrijos. Jos vietą užim
tų Jungtinių Tautų kariuome
nė. Prisimintina, kad šiais me 
tais Poznanians mieste buvo 
darbininkų didelės demons 
tracijos, kurių metu reikala
vo duonos ir laisvės. Susirė 
mimų metu su policija, buvo 
nušautų ir šimtai sužeistų.

Poznaniaus darbininkų ats 
tovai savo reikalavimus pa
siuntė Jungtinių Tautų Orga 
nizacijos generaliniam sekre
toriui. kad savo nutarimą pas 
kelbtų visais galimais būdais, 
radijo, per spaudą, visai len 
kų tautai. Taip pat įspėjo, jei 
šio reikalavimo paskelbimas 
būt sutrukdytas, darbininkai 
atsakys streiku.

Lenkijos darbininkai soli
darizuoja su Vengrijos perse
kiojama darbininkija. Kaiku 
riose Lenkijos gimnazijose 
moksleiviai pertraukė 15 mi 
nučių pamokas, kad parodyti 
savo solidarumą vengrų tau 
tai.

Rūsų raudonoji pradeda gy 
venti merdėjimo dienas. Ne
pasitenkinimas ne vien tik 
pavergtuose kraštuose. Pa
čioj Rusijoje irgi plačia ban 
ga per visą kraštą sklinda 
nepasitenkinimo dvasia. Ypač 
tai ryškiai matyti studentijos 
tarpe, Daug faktų, kas deda 
pi Rusijos viduje, dėl žiau
rios cenzūros, lieka pasau
liui nežinomi, arba apie juos 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

sužinome vėlokai. Tačiau ne 
ginčyjamas faktas jog plačio 
sios gyventojų masės yra ne 
patenkintos dabartine tvarka, 
kuri privedė kraštą prie ban
kroto 'Žinoma, kad dabartinį 
režimą gina ir gins geria gy 
yenantieji komunistai, slapto 
ji policija, visa kuo aprūpiu 
ti karinink-ai, politrūkai,

Kiekvieną dieną galime su 
laukti didelių naujienų. Dide 
Ii pasikeitimai ateis greičiau, 
negu mes manome.

Rusu armija Rytu Vokietijoje

Rytų Vokietijon sutrauktos 
žymios armijos jėgos dvi tan 
kais ir kitais panašiais pabū
klais apginkluotos divizijos. 
Vakarų Vokietijoje ši rusų 
armija kelia susirūpinimo

Beabejo, pirmaeilis šios 
armijos tikslas yra nuslopinti 
bet kokį galima sukilimą Rytų 
Vokietijoje

Vakarų Vokietijos politi
kams svarbus ir painus gali 
mas vienas klausimas: kaip 
laikytis, jei Rytų Vokietijoje 
pasikartotų Vengrijos įvykiai 
Konkretaus ir aiškaus atsaky 
mo niekas nedavė.

— New Yorko kardinolas 
Francis Spellman spaudos ats 
tovams pareiškė, kad Ameri 
ka privalo būt pasirengus bet 
kokiems netikėtinumams, nes 
defensyvai paruošti Amerika 
tegali turėti 60 minučių laiko.

— Prancūzijos parlamentas 

patvirtino sutartis su Vokieti 
ja liečianaias Saaro kraštą.

Ir Kinija keičia politika?

Su nemažu susidomėjimu 
pasaulio politikų buvo sutik 
tas komunistinės Kinijos lai 
kraščiuose paskelbimas Ju
goslavijos diktatoriaus Tito 
kalbos, kurioje yra kritikuo 
jama Rusija dėl jos kišimosi 
į Vengrijos vidaus reikalus. 
Ar tai reikštų išsibuosavimą 
iš Maskvos globos ir pradžią 
savarankiškos politikos dar 
sunku pasakyti, iš ši.o vieno 
svarbesnio fakto. Bet gi yra 
aišku, kad ir komunistinės 
Kinijos politikai seka įvykius 
ir daro praktiškas išvadas, 
kurios gali ir nesutikti su 
Maskvos politika. Jeigu Len
kija stengiasi būti savaran
kiška, kodėl to galėtų neno
rėti Kinija?

Taip pat eina gandai, kad 
komunistinė Kinija tikrai ieš 
ko galimybės susitaikyti su 
nacionalistine Kinija-Formo 
za

Numatoma, kad artimoje 
ateityje pagerės santykiai ir 
su Amerika. Kiniečiai yra 
pasiryžę greitu laiku paleis
ti visus amerikiečius iš kalė 
jimo. Žodžiu gyvename dide
lių permainų ir numatytų ga
limybių išvakarėse

— São Paulo miesto savi
valdybės išlaidos sieks pen
kis bilijonus kruzeirų. O pa
jamų numatyta tik 4 bilijonai 
ir 200 tūkstančių Taigi difi- 
eitas sieks 8oO milijonus kru 
zeirų.

—■ Amerikos vice preziden
tas Nixon vyksta Austrijon.

— Salvador mieste, Baios 
estade, susidūrė du karo lėk 
tuvai. Juose skridę trys kari 
ninkai žuvo.

—- Rio grande estade, apie 
Caxias iškrito ledai, kurie pa 
darė nemaža nuostolių vy
nuogėms.

— Kas ir kiek bus kandi
datų į S. Paulo miesto pre- 
teitus, dar galutinai nepaaiš 
kėjo. Be Prestes Maia dar 
minimi vardai Adhemar de 
Barros, Porfirio da Paz. Da 
Partinis prefeitas turįs dar 
savo kandidatą, kurio vardo 
dar nepaskelbė. Prefeito rin 
kimai bus ateinančių metų 
kovo 24 d.

Ir ore maža vietos
z

Lėktuvų susidūrimai ore 
vis dažnėja, ypač kur yra di 
delio judėjimo aerodromai. 
Oro susisiekimo organizato 
riai laužo galvos kaip išveng 
ti susidūrimų. Ypatingai šis 
pavojus yra didelis Ameriko 
je, kur oro linijų tinklas yra 
labai išplėstas ir dar vjs ple 
čiasi.

— Rusų atstovas Jungtinėse 
Tautose pakaltino Ameriką už 
kišimąsi į komunistinių valsty 
bių vidaas reikalus.

1
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Padėti Vertinant
Šiuo metu viso pasaulio a- 

kys nukreiptos į anapus ge
ležinės uždangos esančius 
kraštus. Poznanės sukilimas 
ir staigus pirmoje eilėje Len 
kijos ir Vengrijos komunisti
nių režimų nusigręžimas nuo 
Maskvos, siekiant savarankiš 
kūmo, patvirtino, kad Sovie
tų imperializmo ir kolonializ 
mo aukų pavergtų daugiau 
kaip 100 milijonų europiečių, 
kurie ligi Antrojo Pasaulinio 
karo buvo laisvi, kantrybė 
truko, ir pradeda gaivališkai 
veržtis laisvės atgavimas.

Šiandien butų sunku pasa
kyti, kuo visi šie reiškiniai 
baigsis. Vien aišku, kad pir
mą kartą po karo pasireiškia 
gili visos komunistinės sant
varkos ir sovietinės imperi
jos krizė. Atrodo, butų visai 
natūralu, kad Įvykiai riedėtų 
natūralia kryptimi ir patvir
tintų musų didžiojo dainiaus 
žudžius: «Nebeužtvenksi upės 
bėgimo». Mes, vertindami pa
dėtį, esame jau prieš keletą 
mėnesių pasisakę, jog «pava 
saris eina Karpatų kalnais». 
Negalima tačiau nenumatyti, 
kad savo viešpatavimo Mask
vos valdovai lengvai neišsi
žadės. Taip patogiai turėję, 
komunizmo vadeivos savo au 
kų lengvai neišleis iš nagų.

•Jeigu Sovietų komunistų 
partija ir pasijustų nepajėgi 
savo viešpatavimą išlaikyti, 
nežinia, ką pasakys raudono 
ji armija Deja, šiandieninis 
pasaulis neturi pajėgos, kuri 
galėtų sutramdyti grobuoniš 
kus Maskvos kėslus, jeigu 
Sovietai ginklu bandytų savo 
aukas klupdyti ant kelių. Vi
sa vadžių atleidimo kryptis 
pačiuose Sovietuose gali pa 
sikeisti per naktį ir prasidė
ti «atstalinimo» reakcija, grįž 
tant prie išbandytų diktatū
ros metodų.

Netenka taip pat pavertin- 
ti pačio vyksmo esmės Len
kijoje ir kitur. Komunizmas 
su visomis jo neigiamybėmis 
norima ir toliau palikti, apie 
žmogaus laisvės ir vertės ats 
tatymą iš esmės ten nėra kai 
bos. Kol kas pasipriešinta tik 
Maskvos dominavimui. Tačiau 
ir tai yra jau be galo svar
bus ir naujas etapas kovoje 
prieš komunistinės vergijos 
grėsmę.

Kad ir kaip bevertintume 
visą raidą, betgi vieno ginčy 
ti netenka, jog ši raida ir 
mums pirmą kartą teikia re 
alių vilčių, kad turi sprogti 
vergijos pančiai ir musų Tė
vynėje Tiesa, mūsų padėtis 
sunkesnė, negu Lenkijos ar 
bet kurių kitų kraštų. Mes e 
same okupuoti ir to valstybi
nio savarankumo, kurį turi 
Lenkija, neturime. Neturime 
ir savos kariuomenės. Oku
pantų valdžios aparatas yra 
visiškai svetimas. Okupantų 
pastatyti ir iš jų malonės gy
venantieji lietuviškieji kvis-' 
liūgai yra perdėm menkos as 
menybės, kurie nei Gomul
kas ar Nagy masto, nei jų 
drąsos neturi. Iš jų netenka 
laukti, kad pabustų jų sąži
nė ir kad jie aukotųsi ir ko
votu už mūsų laisvę, atgai
laudami už Tėvynės išdavi
mą. Jie visi buvo ištikimi 
Stalino bernai jau Lietuvoje, 
jie nieko nereiškia, ir nuo jų 
yra nusigręžę net padores
nieji komunistų partijos na
riai...

Mes žinome, kad gyva Tė
vynės meile yra persiėmusį 
visa mūsų krašte pasilikusi 
tauta, priversta vilkti sunkų 
okupacijos jungą Naujos jė
gos ten kaupiasi, ten visų 
lietuvių yra vieningas fron
tas

Mes taip pat žinome, kad 
pirmieji sukilimai, davę pra

džią viekam, kas dabar deda 
si už geležinės sienos, prasi
veržė priverčiamojo darbo 
stovyklose. Nuo Petsamo, 
Suomijos pasienio, ligi Kam- 
čaktos Tolimuosiuose Rytuo
se perėjo sukilimų banga, ku 
ri, nežiūrint viso režimo bai
sumo, kirto pirmąjį smūgį so 
vietinei santvarkai. Maskva 
kapituliavo prieš šiuos nar
suolius, kurie skelbė neturį 
nieko daugiau nustoti, kaip 
tik savo pančių, ir kad ir mir 
tis yra nebaisi palyginus su 
vergo gyvenimu.

P.LB. Seimai mesti mfosr- 
m&cijos komisijas pirmasis 

pratesimas
Amerikos ir Kanados Lie- 

vių Bendruomenių Valdybos, 
susitarusios šaukti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės sei
mą ir numėčiusios New Yor- 
ką tinkamiausia vieta, pave
dė darbą L. B New Yorko 
Apygardos Valdybai, prašant 
kad čia vietoje būtų sudary
tas seimui ruošti organizaci
nis komitetas

1956 m. gegužės 11 d N. 
Y. Apygardos Valdyba sušau
kė preliminarinį susirinkimą, 
pakviesdama 26 asmenis, iš 
kurių buvo išrinktas šio sąs 
tato vadovaujamas prezidiu
mas: pirm J. Balkonas, vice 
pirm J. Šlepetys ir A. Ošia 
pas, sekr. V Vaitiekūnas ir 
ižd A. Trečiokas.

Vėliau buvo sudarytos ats
kiros komisijos, būtent: Me 
no, pirm. V. Jonuškaitė, Spor 
to - A Vakselis. Finansų - 

. Trečiokas, Informacijos - 
kun B Mikalauskas, Ūkio - 
dr. A Škėris.

Vengrijos sportininkai tarptautinėje spoi-to olimpiadoje 
Melbourne mieste, vieton komunistinės, iškelia savo tautinę 
vėliavą ir ją pagerbia. Prie vėliavos pakėlimo dalyvauja 
taip pat Australijos garbės sargyba. (.USIS)

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

ir vaistus į Lietuvą ir i 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 Bogiislauskas
Rua Frei Antonio de Guadalupe, 14, Vila Zelina 

Arba rašykite Caixa postal 403 — São Paulo

MOŠŲ LIETUVA

Komisijų pirmininkai daly
vauja prezidiumo posėdžiuo 
se, informuodami apie savo 
nuveiktus ar planuojamus dar 
bus.

v. Vaitiekūnam dr. B. Ne 
inickas ir A. Ošlapas paruo 
šė P. L. B. seimo laikinąją 
konstituciją, kurią komiteto 
prezidiumas priėmė. Ši kons 
titucija yra išsiuntinėta 22 Pa 
šaulio Bendruomenėms, ku 
rios yra prašomos neatidėlio 
jant pasisakyti, Vadovaujah 
tis šia konstitucija šaukia 
mas P. L B seimas.

Seimo sukvietimo reikalu 
jau yra tikra: 1. Data: P. L. 
B. seimas šaukiamas 1958 m. 
rugpjūčio 24 - rugsėjo 1 d. 
2 Vieta: Jungtinės Amerikos 
Valstybės, New Yorko mies 
tas. 3. Meno paroda. 4. Span 
dos paroda. 5. Sporto pasiro 
dymai. 6 Simfoninis koncer 
tas. 7. Seimo posėdžiams gau 
tos patalpos Carnegie Endow 
ment International Center 1st 
Ave. ir 46 Str New York, 
prieš Jungtinių Tautu būstinę

Seimas turės atlikti ben 
druomeninius. reprezentnci 
nius ir konstitucinius darbus. 
Jame bus išrinkta PLB Vy 
riausioji Valdyba.

Visų kraštų LB kviečiamos 
išrinkti atstovus į PLB seimą 
ir raštišku įgaliojimu juos at 
siųsti. Išrinktieji atstovai, ne 
galėdami patys asmeniškai 
dalyvauti, savo vietoje galės 
įgalioti kitus asmenis. .

Pilnaties posėdis paskelbs 
Lietuvių Tautos pareiškian 
čios valios deklaraciją.

Yra numatytas provizorinis 
seimo darbų tvarkaraštis: 19 
58 rugpjūčio 24, sekmadienį, 
meno ir spaudos parodų ati 
darymas, rugpiūčio 25, 26 ir 
27 atvykstančių svečių prie 
mimas, rugpiūčio 28 atstovų 
susipažinimo pobūvis, rugpiū 
čio 29 seimo posėdžiai, rug 
piūčio 30. šeštadienį, seimo 
posėdžiai, sporte šventė, ban

1958 m. gruodžio 15 d

vėliavą
(USlS).

Austrijos jaunimas Vienoje degina komunistinę 
solidarumo ženklan Vengrijos sukilėliams.

Leonardas Andriekus

NAKTĮ
Net ir genys išlėkęs 
Nenori grįžt į lizdą, 
Nenori mažas sliekas 
Į drėgną žemę lįsti.

Smagu takeliais šliaužti, 
Smagu paklyst išlėkus — 
Norėčiau būti paukštis, 
Norėčiau būti sliekas.

Pakeltų juk nuo tako 
Malonios tavos rankos 
Žinotum, kokią šaką 
Sode genys aplanko.

ketas, rugpiūčio 31, sekma 
dienį pamaldos, seimo posė 
džiai, simfoninis koncertas, 
rugsėjo 1. pirmadienį seimo 
sesijos baigimas.

Čia pateiktas tik pats ben 
drasis vaizdas. Seimo darbų 
tvarka ir apimtis bus nustaty
ta naudojantis visų pastabu 
mis ir patarimais

PLB seimo proga galėtų bū 
ti ir pasaulio lietuvių kongre 
sas. Šis klausimas yra atvi
ras, svarstytinas.

Visais seimo reikalais pra
šom rašyti šiuo adresu: Prel. 
J. Balkūnas, 64-14 Rd., Mas- 
peth 78, New York.

Informacijos komisijos 
vardu

B. Mikalauskas

Popiežius Pijus dvyliktasis 
ir tarpplanetinis susisiekimas

Popiežius Pijus XII priėmė 
audiencijoje tarptautinio as- 
tronautikos kongreso narius 
ir pareiškė, kad «Dievas ne
turi tikslo apriboti pastangas 
žmogaus, norinčio užkariauti 
erdves». Ta proga jis sutei
kė palaiminimą 400 kongreso 
dalyvių, susirinkusiems 22 
valstybių į septintąjį tarppla- 
netinio susiekimo kongresą.

Popiežius pabrėžė, kad šie 
tyrinėjimai gali būti vertingi 
ir religiniu atžvilgiu ta pras
me, kad «juo daugiau mes iš 
tiriame kitas erdves, tuo ar
čiau mes prieiname didžiosios 
minties apie vieną šeimą, 
esančią Dievo globoje». Dėl 
to pasak jo, «šis kongresas 
yra vienas reikšmingųjų šiam 
laike, kai žmonija rūpinasi 
kitų erdvių ištyrimu... Juo tu 
retų domėtis visa žmonija, 
nes... žmogus turi daryti pas
tangų įsigyti naują orientaci 
ją iš atžvilgio į Dievą ir į vi 

satą».
Popiežius gyrė JAV už pas 

tangas padaryti dirbtinį že
mės satelitą, kuris bus paleis 
tas apie žemę 1957-59 geofi
ziniuose metuose.

Pažymėtina, kad audiencijo 
jo dalyvavo ir komunistų de- 
gacijos pirmininkas, kuris 
linkčiojo galva, kai kiti dele
gatai vertė jam iš prancūzų 
į vokiečių kalbą popiežiaus 
Pijaus XII žodžius.

Amerikos delegacijos pirmi 
ninkas F. C. Durant UI pris
tatė popiežiui delegacijų pir
mininkus, su kuriais Pijus XII 
pasiketė keliais žodžiais. Kai 
jara buvo pristatytas sovietų 
pirmininkas Sedovas, popie
žius pasakė: «Mes džiaugia-- 
mės čia jus matydami». Ru
sas nusilenkė ir paspaudė po 
piežiui ranką.

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”
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Lietuvos Architektūros Tripti
ko Trečioji Dalis

Dr. EI. Draugelis

Šios dalies paroda buvo nu 
matyta Municipal Bibliotekoj 
nuo š. m. lapkričio mėn. 17 
iki 24 d Tačiau dėl didelio 
susidomėjimo ir jos pasiseki 
mo, paroda buvo pratęsta dar 
vienai savaitei - iki gruodžio 
1 d.

Prie pagrindinio rūmų Įėji 
mo, meniškai atliktas skelbi 
mas su Ar. dr. J. Moloko Lur 
do koplyčios didele reproduk 
eija, traukė praeivių dėme 
sį. Ir daugelis vyko pažiūrė 
ti, «dar neregėtų dyvų». O pa 
žiūrėti buvo ko. Nors šiame 
krašte yra viso pasaulio tau 
tų mišinys, nors šio krašto 
gyventojai yra matę nemažų 
puošnių pastatų įvairiausių 
stylių, tačiau lietuviškos ar
chitektūros tikrai dar nėra 
matę ir apie ją nėra girdėję. 
Gaila, bet mūsų tarpe yra 
dar tokių, kurie apie tai oie 
ko nežinojo ir net abejojo 
dėl lietuviškos architektūros 
buvimo.

Ši paroda yra padalyta na 
gal istorinę Lietuvos archi 
tektúros raidą.

I-M DALIS. ISTORINĖ LIE
TUVA

Apima Lietuvos Proistori 
nius laikus nuo 10,600 prieš 
Kr, iki 500 m, po Kr, čia iš 
statyta reikalingi žemėlapiai: 
archeologijos, politinės istori 
jos ir netolimos praeities su 
įvairiausiomis demarkacijos 
linijomis, kurios buvo tarp 
tautinių traktatų nubraižytos 
ir pakeistos besočių kaimy 
nu. Iškasenų nuotraukos iš 
Pulk. P. Tarasenkos, Dr, Ša 
pokos, Lietuvos Istorijos ir 
Dr, Mar, Gimbutinės rinkinių. 
Čia matome didesniu miestų 
vaizdus su istoriniais aprašy
mais: Vilniaus, Kauno, Klai
pėdos ir Gardino, kurių 1 )ka 
lizavimą didžiajame Liet. Is
torijos žemėlapyje rodo mė
lyna gija. Parodos autorius 
sumaniai Įpynė ir politinius 
fragmentus šioje parodoje. 
«Mušis ties Žalgiriu» čia pat 
paaiškinimas su Vyt. Didžio 
jo paveikslu. Vyt. Didžiojo 
Muziejaus sodelis su gen. St. 
Raštikiu, vilniaus pilis su 
Lietuvos kar. sargybiniu.

Skyrių pavadinimai: k.t.
«Nepriklausoma Lietuva iki 

Bolševikų okupacijos 1918 - 
1940». «Lietuviškoji architek 
turą laisvajame pasaulyje» ir 
kt.

n dalis • liaudies archi
tektūra

Centre patalpinta 3-jų pus 
lapių Dr. J, Gimbuto apie Lie 
tuvos Architektūrą - santrau
ka. Aplink metodiškai išdės 
tytos fotografijos ir braižiniai: 
klėtys, gyv. namai, ūkio tro
besiai: rūkykla, pirtis, jauja 
ir kt. varpinės ir med. bažny 
čios, gonkeliai, langų ir durų 
ornamentika, stogų žirgeliai, 
durų apkaustymai (Inž. J. A- 
braičio reprodukcijos) ir vie 
nas kitas sodžiaus vaizdelis 
Didelė nuotraukos dalis iš Dr. 
Inž. J. Gimbuto rinkinio.

III ji LIETUVOS PILYS

Čia matome Trakų, Gedi
mino, Raudonės ir kt. pilių 
griuvėsius. Iš istorijos žino
me, kad jau Vytauto Didž. 
laikais, kryžiuočių ordenas 
daug kartų kvietė Lietuvos 
mūrininkus ir dailydes pas 
save. Lietuvos mūrinė pilių 
statyba buvo lygio, tiek kons 
trukcijos tiek architektūros 

atžvilgiu. Tai rodo velybes- 
nieji griuvėsių tyrinėjimai.

IV-DAL1S. ISTORINIAI 
STILIAI

Lietuviškoji gotika, vakarų 
renesansas, vakarų barokas, 
lietuviškas’s barokas, rokoko 
klasicizmas, helenizmas ir ro 
mantika.

Linksma matyt savąją lietu 
višką gotiką ir lietuvišką ba 
roką, kuris pagal Prof. Dr. 
Weber, Lietuvą stato to lai
kotarpio viso pasaulio pirmo 
je eilėje.

Lietuvišką gotiką atstovau
ja: gražioji Šv. Onos B. Vil
niuje, Zapyško B., Vytauto 
Didž. Kaune, Perkūno namai, 
Kaune, Bernardinų B. anga 
ir bokštas Vilniuje.

Renesansą: Kaune: Pažais
lio B ir Karmelitų B., Šiau 
liuose: Šv. Petro ir Povilo B.

Baroką: Vilniuje: Šv. Jono 
B., Dominikonų B., šv. Jur
gio B., šv. Petro ir Povilo B. 
su vidaus detalėmis ir frag
mentais, šv Teresės B., šv. 
Kazimiero B - (pirmoji Ka
tedra Vilniuje), šv. Katarinos 
ir Misionierių B (Tipingiau- 
sias lietuvių barokas) Bazi
lionų B, Kaune: šv. Trejy
bės B., Jėzuitų B , Kauno Ro 
tušė, ir kt.

Rokoko: Dominikonų B ir 
Vienolyno Koridorius.

Klasicizmas, Vilniuje, Kate 
dra, arch. Lauryno Stoka Gu 
cevičiaus (baudžiaunininko 
sūnus).

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMA > VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

SEKMADIENIAIS 10:15 v H (vėliau bus nuo 10 vai.) 
per Radio Difusora São Pau.o 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.

Vengrijos laisvės budelis iš Maskvos Kremliaus, patranko
mis ir tankais sutrempęs krašto laisvę (IJSi.S)

Brostovskio palocius Vil
niuje, Kalvinų B. ir kt.

Helenizmas, Romantizmas, 
Vienas pavyzdys.

V-D A LIS. ATGIMIMO LIETU 
VISKOJI ARCHITEKTŪRA.

Ji prasidėjo po baudžiavos 
panaikinimo (1861) Lietuvoje 
ir tęsiasi iki dabar.

Jaučiamas vėl triptikas.
a) Istorinių stilių pakartoji 

mas (1850 1918). Duota du ti
piniai pavyzdžiai, Palangos 
B, ir Kauno Įgulos B (Vie
nintelis Bizantinio stiliaus pa 
vyzdys).

b) Nepriklausoma Lietuva 
iki bolševikų okupacijos (19 
18 1940)

Čia jau vien lietuvių archi 
tektų bei inžinierių kūriniai, 
ar tai grynasis modernizmas 
ar klasikinių stilių Įpynime. 
bet visur jaučiama lietuviška 
dvasia, charakteris, alsavi 
mas ir grožis. Tai neprikišu 
somos Lietuvos 20 metų triū 
ro pasiektas, kultūros laimėji
mas. Va, Kaune Lietuvos Ban 
kas, Prekybos ir Pramonės 
Rūmai. Vytauto Didžiojo Mu 
ziejus, Prisikėlimo B, Darbo 
Rūmai, Visa eilė mokyklų, 
gimnazijų ir universitetinių 
rūmų, Pašto Rūmai, Teisingu 
mo ir žemės ūkio Rūmai ir 
visa eilė provincijos pavyz 
dinių pastatų.

c) Laisvojo pasaulio lietu 
viškoji architektūra.

Šiuometin s lietuviškosios 
architektūros Įkūnytojas yra 
Dr. Arch. J Mulokas. Taigi 
šio skyriaus centre matome 
jo kūrinius, šv. Marijos šven
tovę Chicagoje, E St. Louis 
Ill. B., Lundo Grotos Konlyte 
lė, Bolševikų nužudytiesiems 
atminti paminklas koplyčia, 
tų pastatų architektūrinės de 
talės, bendram susipažinimui

Protestu susirinkimas prieš Maskvos žiaurumus Venuri oje 
suruoštas ew Yorko, Madison square Garden. (U-,8)

♦<►—00-■OO—♦O—♦O—OO—^O—OO-*©

Venancijus Ališas

VEIDRODIS
Žemiau smuikelio kertėje — gyvai menu —- 
Kabojo veidrodis. Susenęs, negražus.
Nutrynė laikas rėmų auksą ir dažus 
Su laime motinos mergautinių dienų.

Linksmai spindėdavo jame gimti kampai:
Ir gėlės ir langai, ir paukštė obely,
Ir viskas, ko ligšiol užmiršti negali,
Su kuo skaisčios vaikystės metuos sutapai

Kur dingo visa tai? Ir aš — kur aš esu?
Kur mudu esame? — Ak, nieko nebėra., 
Tas veidrodis kertėj... O akyse tamsu —

Užgeso paskutinė vakaro žara.
Iš rūko juodą ranką mojant pamačiau - 
Einu, einu aš į tave. Greičiau, greičiau. •

Dr. J, Mulokas tarp savo kū 
rinių darbo salėje. Kitų kuri 
nių autoriai yra šie architek 
tai bei inžinieriai: St. Kudo 
kas, J. Kova Kovalskis, Kul 
pavičius, Petras ir Vasia Ki 
aulėnai, Ladyga. Dr. J. Vira 
kas Neužmiršta sakralinės 
skulptūros ir vitražų kūrėjai, 
Kašuba, K. Jonynas, Colba. 
Paieška, P. Rimša, K. Varne 
lis.

Be to, yra lietuviško gyv. 
namo kankurso premijuotų 
projektų reprodukcijos. Arch 
J. Muloko, Arch.' J. Okūnio, 
Arch. Švipo ir Inž, K. Reiso 
n .

Taip pat buvo vietoje ir de 
rinosi prie-bendro vaizdo re 
tos, Įdomios ir puošnia; išleis 
tos lietuvių, anglų, vokiečių, 
portugalų ir ispanų kalbomis 
knygos, P. Galaunės «Lietu 
vos liaudies menas», V. Au 
gustinas «Lietuvos vaizdų ai 
bumas», Dr. Šapokos «Lietu 
vos Istorija», «Lietuvos En- 
ciklo edijos 8 tomai», K. Pa 
žeraitės «Didvyrių žemė», 
«Laisvoji Lietuva» ir «Vílni 
aus kraštas».

Z. Ivinskio «Šv. Kazimie
ras» kun. K. Jasėnas « v’isuot. 
meno Istorija» V. Andriukai
čio «Audra Žemaičiuos» žun- 
a’o pav. «Technikos Žodis» 
Venancijus Ališas ‘Cascata 
Cristalina”, Dr. A. Šapoka: 
^‘Lithuania Through the Ages” 
Arch. J. Vizgirdos “Vilnius” 
ir J. Baltrušaičio “Lithuanian 
Folk Art”, Dr. M. Gimbutie
nės “Die Bestattung in Litau- 
en in der vorgeschichtlichen 
Zeit” Dr. Inž. J. Gimbuto: 
“Das Dach des Litauischen 
Bauernnauses aus dem 19 
Jahrhundert”, P. Babicko ir 
Rachel i ortella Audenis “Li
tuânia Ilustrada”, Franchini 
Netto “Lituania Ouro Septen

trional”. Jan Mauclére “O 
País do Cavalheiro Branco”, 
Casimiro Verax “Lituania en
tre Fuego Crusado” ir kt. 
Tuomi buvo supažindinta bi
bliotekos lankytojai bent tru
pučiuką su literatūra apie 
Lietuvą.

Viso galima buvo suskaity
ti 250 architektūrinių vaizdų.

Visa paroda buvo išpuošta 
skoningai lietuviška ornamen 
tika. - lietuviškomis juostomis 
stud Nardžio Antanaičio Kry 
žiais. Žodžiu - trečioji triptiko 
dalis apvainikavo visumoje lie. 
tuvos architektūrinį meną, ku 
ris deja tik atstovavo vienu 
ketvirtadaliu rengiamos did
žiosios apžvalginės istorinės 
Liet. Arch, parodos.

Norėčiau vardu tų, kurie 
neatsistebi mūsų inž. M. Iva
nausko sugebėjimu, energija, 
darbštumu ir pasiaukojimu 
jam padėkoti ir palinkėti Die 
vo palaimos jo darbams ir 
ateityje, nes suvytę mūsų šir 
dys atsigaivino tautišku dva
sišku penu, ir tėvynės prail- 
gę akys sužibo džiaugsmo 
ašaromis Tegul Dievas Jam, 
jo šeimai ir jį parėmusiems 
arch. inž.. menininkams, rašy 
tojams bei kitiems nuoširdi
ems tautiečiams atlygina.
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Ateitininkai ir Spaudos Uždaviniai
II. TIESA IR TEISYBĖ

Kun. Jonas Petrėnas,

Margas žmonių gyvenimas, 
interesai, marga ir spauda.

Sensacinė spauda maitina 
skaitytojus rėkiančiomis an 
traštėmis ir vaizdais. Ji paso 
tins publikos smalsumą, pa
kutena jausmus ir vaizduotę, 
todėl ji stengiasi smulkiai ap 
rašyti, kelinto kalibro pisto 
lėtu paaugliai nušovė mies 
to sode poną, kiek pėdų tu 
rėjo kopėčios, padėjusios vai 
kežams įsilaužti į turtuolio 
namus.

Informacinė spauda, šutei 
kusi platų ir gerai apmoka 
mų bendradarbių štabą, pane 
ria skaitytojus žinių ir kroni 
kos margumyne Ji tetrokšta 
gerai, greitai ir tiksliai infor
muoti žmones, «kas dedasi 
pasaulyje»

Profesinė spauda, tarnau
dama aprėžtam žmonių būre 
liui ar korporacijai, tepaiso 
jų interesų, tesirūpina jų pro 
fesijos gyvenimu. Mokytojų, 
teisininkų, agronomų, dvasi
ninkų, inžinierių, menininkų 
ir dailininkų žurnalai tarnau 
ja profesiniams reikalams ir 
atlieka gražų uždavinį, pade 
da kiekvienam gilintis ir to
bulėti savo profesijos darbe.

Ideologinė arba pasaulėžiu 
rinė spauda išveda skaityto
ją į kovos lauką ir kviečia 
jį grumtis už vienokius ar ki 
tokius idealus, ginti vienokią 
ar kitokią pasaulėžiūrą, Ideo
loginė spauda turi savo aiš
kų tikslą, siekimus, metodus 
— ji kovos lauke grumiasi 
už idealus, už savąją pasau
lėžiūrą.

Ar bereikia aiškinti, kad ka 
talikiškoji spauda, į kurios 
tarpą ir įsirikiuoja ir ateiti- 
niakiškoji, priskiriama ideo
loginei bei pasaulėžiūrinei 
sričiai — ji savo skaitytojus 
išveda į kovos lauką ir ryž
tasi įkvėpti juos kovoti. gin 
ti, ugdyti ir tobulinti katali
kiškąją pasaulėžiūrą.

Sis pasakymas, kad katali 
kiškoji spauda turi ideologi

‘Ateities” redaktorius

nį charakterį, kad «krikščio 
niškosies spaudos vedamai 
siais idealais privalo visados 
būti tiesa ir teisybė» (St. Sal 
kauskis), «Ateitininkų ideolo 
gija», psl, 183), neatleidžia 
katalikiškosios spaudos dar 
bininkų nuo pareigos «ruoš 
tis su rimtu atsidėjimu katali 
Kiškosios spaudos reikalams» 
(ten pat, psl. 182).

Prof St. Šalkauskis, įkvėp 
damas ateitininkus spaudos 
darbui, pašauktam grumtis su 
dechristianizacijos ir kultūri 
nės dekadeacijos apraiško
mis einančiomis idėjinio bol
ševizmo linkine, kviesdamas 
juos suprasti ir įsijausti į 
spaudos apaštalaujantį pašau 
kimą, trokšta, kad naujieji 
spaudos darbininkai, besileis
dami j žurnalistinį darbą, vi
sada prieš akis turėtų šitą 
kilnų ir prasmingą tikslą — 
iš negyvųjų spaudos raidžių 
turi ištrykšti gyvas, idealo 
meile liepsnojąs gyvenimas.

Katalikiškosios spaudos dar 
bininkai ideologiniame span 
dos lauke, dažnai save guo
džia ir teisina: «Mes kovoja
me ir giname augštus idea
lus. kilnias idėjas, mums svar 
bu tik turinys, bet ne pertei 
kimo forma» ..

Šis galvojimas jau gerokai 
yra atkeršijęs katalikiškajai 
spaudai praeityje, jis nenu- 
iems kovos sėkmingumo nė 
dabar, jei katalikiškosios 
spaudos žmonės nesiruoš kil
naus ir žavinčio krikščiony
bės turinio įvilkti į gyvą, su
gestyvią, patrauklią ir įdo
mią formą.

Mums turi rūpėti ne vien 
kas, bet ir kaip. Jei melas ir 
šmeižtai, jei dilginančios sen 
sacijos ir filmų «žvaigždžių» 
skyrybos papuošiama gra
žiausiomis varsomis ir moder 
niška spaudos, technika, tai 
kokio spaudos rūbo reikia 
jieškoti įsupti žodį, alsuojan
tį tiesa ir teisybe?

Žiema Lietuvoj.

2) Arklys keturiomis kojo 
mis ir tai suklumpa.

3) Aš jam kalną pyliau, jis 
man duobę kasa

4) Atitiko kirvis kotą.
5) Daug vežimu veža.
6) Didžiu vedas, šašu dedas.

MĮSLES

1) Lino šerdis, taukų dra
bužis^ sidabro galva.

2) Žiemą brolis, vasarą mo 
lis.

3) Keturi ponaičiukai vie
na kepure dėvi

4) Dar tėvas negimęs, sū
nus padangėmis laksto

5) Pasėjo pipirais, išdygo 
skatikais, pražydo marčiomis 
iškaršo mergomis.

ir atvykti į šventės programą.

— Moksleiviai, kurie šiemet 
baigia gimnaziją ir kartu lan 
kė lietuvių kalbos pamokas 
laikys lituanistinių pamokų 
egzaminus ir gaus pažymėji
mą. Iki šiol egzaminus lai 
kyti savo norą pareiškė 6 mo 
ksleiviai.

GYVAČIŲ AUKOS

Pasaulinės sveikatos organi 
zac jos žiniomis Azija, yra 
pasaulio dalis, kur gyvatės 
paima didžiausią skaičių aukų 
Afrikoje kasmet žūsta 25 000 
iki 30 ÒGO Sekančią vietą mir

PAUKŠČIAI KELIAUNINKAI

Šiaurinės Amerikos lauki
nių paukščių stebėjimų biu
ras patiekė šiuos paskutinių 
penkiasdešimties metų davi- 
vinius: 7 milijonai paukščių, 
priklausančių 600 rūšių, buvo 
sužieduoti Š. Amerikoje Kiek 
vienas žiedas turi paukščio 
metriką. Iki dabar maždaug 
600 000 tų paukčių vėl buvo 
pagauta Ilgiausią amžių išgy 
veno jūros krekždė (sterna 
caspiana) sugauta 1951 metais 
turėjo žiedą pažymėtą 192 
metų data Taip pat ji sumii 
šė rekordą nuskridimo nuoto 
liu. Nes jos kiekvieną metą 
nuo arktikos nulekia iki antar 
tikos ir grįžta atgal tuo būdu 
padarydamos kelią maždaug 
40 000 kilometrų. Kita krekž 
dė paženklinta J. A.V. 1913 
metais buvo pagauta Pietini- 
nėje Afrikoje 1927 m Viena 
antis sužieduota Anglijoje per 
22 m nulėkė 4000 kilometrų. 
Paukščių stebėjimo biuras turi 
2000 tarnautojų.

LINKSMIAU

Du draugai grįžę iš atosto
gų pasakoja vienas antram 
apie apylinkes, kuriose va
sarojo.

Vienas sako: o koks nuos
tabus ten garsumas, kai aš 
ką nors sušukdavau, tai už 
trijų valandų aidas atsiliepia 
«au», o kai aš (sako antras) 
vakare eidamas gulti sušuk
davau labanakt, tai kitą rytą 
8 valandą išgirsdavau aidą: 
«Kelk»

tingumų skaičiumi užima Indi 
ja, paskui seka Birmanija, 
Pietų Amerikoje žūsta nuo 
3 000 iki 4 000 Iš jų 2.000 Bra 
zdijoje. Šiaurės Amerikoje 
atitinka maždaug 500 mirčių, 
Europoje 50 ir Australijo
je tik 15.

TAUTOSAKA

Lietuvos liaudies žmonių 
kalba buvo labai vaizdi, pil
na sąmojų priežodžių, patar 
liti. Tik mes keliaudami per 
svetimus kraštus jau bebai
giame išbarstyti šituos kal
bos perliukus. Prisiminimui 
talpiname keletą patarlių, 
priežodžių, myslių.

PATARLĖS

Patarlė skirtina nuo priežo 
džio. Patarle paprastai pata
riama, pamokoma,' įspėjama, 
priežodžiu dailiai, vaizdingai 
nusakoma tam tikra būsena. 
Tačiau pasitaiko, kad tas pat 
posakis vienu atveju gali bū 
ti pavartotas priežodžiu (Dai 

niais ėjo, dainiais ir nuėjo, 
su saule gulė, su saule kė
lės), kitu atveju, kartais kiek 
pakeitus gramatinę formą - 
patarle (Dainiais eisi dainiais 
ir nueisi, su saule gulsi, su 
saule keisi)

1) Aklam kelio neparodysi
2) Ankstyvoji varna dantis 

rakinėja, vėlyvoji akis krapš 
tinėja.

3) Atsarga gėdos nedaro.
4) Auksas ir purve žiba.
5) Aukštai šoksi, žemai tūp 

si.
6) Be skiedros medžio ne

nukirsi.

PRIEŽODŽIAI

1) Ant palinkusio karklo 
visos ožkos lipa.

ŽINIOS

ATEITININKŲ SUSIRIN
KIMAS

Šį sekmadienį 4 vaj. p.p. 
moksleivių ateitinkų susirinki 
mas. Bus aptarti vasaros sto 
vykios ir kiti atostogų darbai.

Vaikų šventės programoje 
dalyvaus šie moksleiviai: Lai 
motis Dovydaitis-vaidins Ka
lėdų senelį. Vincukas Bilevi- 
čius-šaltį, Romas Dovydaitis- 
tėvuką, Liudvika Mošinskytė- 
močinlę, Lucia Juodelytė an 
gėlą, Julija Jurgelevičiūtė - 
žiemą.

— Tie kurie šiandien vai
kai, už metų kitų bus jauni
mo darbų tesėjai. Svarbu, kad 
ryšys tarp kartų nenutrūktų. 
Jaunimcg kviečiamas įvertinti 
ontisj anųjų draugų pastangas

SĖDŽIU PO

Sėdžiu po langeliu,
Žiūriu pro langelį,
Čiūčiuoja liūliuoja
Ant marių laivelis.

O tame laively
Mergelė sėdėjo,
Jūrelių putelėms
Sau burnelę prausė.

LANGELIU

Jūrelių putelėms 
Sau burnelę prausė 
Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo.

Žuvelių šukelėms 
Galvelę šukavo, 
Skandino žiedelį 
Į marių dugnelį.

Plauki sau, žiedeli, 
Tolimon šalelėn, 
Tolimon šalelėn, 
Kur mano bernelis.
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MUSŲ LIETUVA pusi. 51956 m. gruodžio 15 d.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos,

indų ir kitu reikmenų prieinamomis

MIELI LIETUVIAI!

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

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 7S2

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

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

Saugiausia pinigams vieta yra

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

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

operacijas atlikti.

Industria e Comercio de Calçados

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

Raa Javaės, 626 - São Paulo

| Casa gpnndgs Cm. g
g PRAÇA SÃO JOSE, 1 - V. ZELINA — S. PAULO fg 
įį| Telefone 63 5915

B

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms. Įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

m itinu iiimiuiim tumi tiuli m m m m m m m m ui' iiiminii m m mimini mmi m m. m m ir u ir ir ãi 

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» Í 
! IRMÃOS BAUŽYS t 
= Registrado no C. R. C. *ob o n.° 55» ="
•g =
f Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
§ Telefone 63-60 -5 =

| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
S Transferencias de firmas 
g Contrat na Junta Comercial 
f Dis^at. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
| Escritas Comerciais 
I HORÁRIO das 8
x:
S'iii'in iiiiiiiiiui'iiiiiiii!iiwiiii>uiiiiiimiu>iui<miti>iitiiyiii'iiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiMiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiimniiiiii>iiuiuuiiiiiiiiii'i>MHwiiiiiiiiimiii>âj

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

Vila CelesteAv. Sapopemba 18-A Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
toją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščiu.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CAB1UNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

Q 
fc> 
o. 
t: 
a

in

VILA ALPINA

SÃO PAULOCaixa Postai 3967

i#i

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOIO VANDENS LINDOYA

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636
voatanaiiio»aaaa Bnon'Baaa B<asKin*aiiH*iaiBiaii.<ie«a 
*iM«ea*it*iiiaD(i aaaa »«»i aaaw mMMauaawRwwaaxwMaaaafiai

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

RUA COSTA BARROS, 34-C
■ bs HaaaaeaK it

L ÁGUA, 
»» ACTIVA PO#

IRMACJ CAEÍ2IEK8

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

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

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,

U h 966 ir. 4.»
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 —- SÃO PAULO

— Šeštadieni, gruodžio m.
15 d. 8 vai. Vila Zelinoje, J. 
E. Vyskupas Dona Paulo Ro- 
lim Loureiro laikys mišias se 
sėlių gimnazijos abiturien
tams.

ATVYKS S. PAULO GUBER
NATORIUS VILA ZELINON

Šį sekmadienį, gruodžio m.
16 d. 19 vai., Vila Zelinoje 
bus įteikimas diplomų baigu
siems šiais metais seselių 
pranciškiečių gimnaziją. Di
plomus įteiks São Paulo Gu
bernatorius Janio Quadros. 
Pusę baigusių sudaro lietuviai: 
Ant. Nanartonis, Ant. Zabiela, 
Ged. Mošinskis, L Rauba, J. 
Baronas, L. Dovydaitis, P. Bu 
trimavičius, D. Valeikaite, E. 
Varnauskaitė, G. Valeikaté, I. 
Jurgelevičiūtė. I. Stankevi
čiūtė N. Vinkšnaitytė, Od. 
Paškevičiūtė, O. Jušinskaitė, 
V. Kizilytė, V. Stankevičiūtė.

— L. K. MOTERŲ DRAU- ) 
GIJOS Susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį 4 vai. po 
piet.

— Šį sekmadienį Agua Ra
za lietuviams pamaldų nebus.

LAIŠKAI

H. Nadolskiui, J. Skurkevi- 
čiui, B. Narbutytei, Alg Kaz
lauskui, J. Jakučiui, P Šimo
niui, J. Vepstui, K. Talalaf, 
Pr. Pratusevičiui, J. Siliokui, 
J. Stočkūnui, kun. A. Miliui, 
J. Lukoševičiui, Juliui Stanke 
vičiui O. Adomavičienei. M. 
Ivanauskui, Ant. Lazauskui, 
Pr. Mačiuliui, J. Freimanui, 
Pr. Zagorskienei. H. Bortke- 
viėienei, K. Čemarkai.

MISIJONIERIUS KUN. K. 
BEKŠTA

Iš kelionės į misijas kun. 
P. Ragažinskui rašo: «Didžiai 
Gerbiamas Kun. Klebone, 
Stabtelėjęs savo kelionės pir 
mutinėj stotvj, skubu bentke 
liais žodžiais padėkoti už vi 
są nuoširdumą, už sveikini
mus, už dovanėles, už tokias 
gražias valandėles, kurios ne 
išdils iš mano atminties. Pa
dėkoti už didingai paruoštas 
primicijų Mišių iškilmes, lap
kričio mėn. 11 dieną iškeltas 
lietuviui misijonieriui.

Escritório Contábil “Nascimento’’
<i„ Irmãos Nascimento 

REG. C. R. C. SP. N,o 1.484

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

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

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

SIUVYKLA “GUERRIERO”
Vytaliano Guerriero

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

Pasirinkimas įvairios medžiagos, taip pat baltinių

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

Norėčiau padėkoti kiekvie
nam asmeniškai visiems, ku 
rie prisidėjo prie ši© paruo
šimo ar darbu, ar auka, ar 
kalbomis, ar maldomis. Nega 
lėdamas pasiekti visų pavie 
niui, prašau, jus priimkite ir 
perduokite kiekvienam mano 
nuoširdaus dėkingumo pareiš 
kimą.

Primicijų Mišiose meldžiau 
si už jūsų parapijos lietuvius, 
ir toliau prisimenu juos, jų 
rūpesčius ir darbus savo mal 
doje. prašydamas Visągalį 
Dievą, kad laimintų ir guos 
tų visus, stiprintų kelyje į 
musų amžinąją Tėvynę.

Prašau jus Gerb. kun. Kle 
boną, ir kun. Šeškevičių, su 
tokia meile mane priėmusius 
savo globos, palydėti maldo 
mis bekeliaujantį j paskyri 
mo vietą džiunglesaa, Ore 
mos ad invicem.

Su dėkingumu ir pagarba Jūsų 

Kun. Kazys Bėkšta

Misijonierius salezietis.

— Irmãos Baužys - Escri
tório Contábil «Vila Zelina» 
Praça São José dos Campos, 
8 sala 1 e 2 JAU TURI TE
LEFONĄ Bet kokiais reika
lais informacijoms gauti klien 
tai prašomi skambinti:

63-6005

— J Vainauskienė iš Kau
no paieško Broniaus Devei- 
kio. ar Loveikio pirmutinė 
raidė sunkiai įskaitoma.

— «Musų Lietuvos» prenu- 
numerajoriai laikraščio pre
numeratą prašomi siųsti Adre 
su: P. Ragažinskas caixa pos 
tai 4118, S. Paulo.

ATITAISYMAS

Kariuomenės šventės pro 
ga aukojusių musų radijui pa 
ramą Parque das Nações au 
kotojų grupėje Antanas Na 
viekas, kaip ten pažymėta, 
yra ne iš V. Zelinos, bet iš 
Parque das Nações.

KŪČIŲ PLOTKELĖS

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 pas 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 protkelės kitose apy 
liakėse paskelbsime sekan
čiam numeryje.

ŽINIOS IŠ RIO DE JANEIRO
LIETUVIŲ GYVENIMO

Rio de Janeiro lietuvių šeš 
tadienio mokykla, arba ge
riau sakant, Liaudies Univer 
sitėtas, baigė savo mokslo 
metus. Kaip iš kan. Ignatavi 
čiaus uždaromosios kalbos 
paaiškėjo, lankytojų netrūko.. 
Vidutiniškai imant kiekvieną 
kartą dalyvavo per 30 asmė 
nų. jų tarpe vaikai, jaunimas 
ir jų tėvai. Buvo dėstoma re 
ligija, lietuvių kalba, Lietu 
vos istorija, anglų kalba. Po 
paskaitų visada būdavo rodo 
mi Lietuvos gyvenimo ir gam 
tos vaizdai ir šaip kultūrinės 
filmus. Mokslo metų užbaigi 
mo dieną parodyta S. Paulo 
lietuvių gyvenimo įvykius 
vaizduojančios filmos, lietu 
viška liaudies muzika paly 
dint. Dalyviams labai patiko. 
Esame dėkingi gerb. kun. Ra 
gažinskui, kad jas mums pas 
kolino. /

Dalyviai karštais plojimais 
padėkojo dėstytojams, moKy 
klos rėmėjams ir p. George 
O. Magalhães iš Pan Ameri
can, kuris labai nuoširdžiai 
ir punktualiai per ištisus me
tus savo rodomomis filmom*is 
paįvairino mokyklos gyveni
mą.

— Ilgametis «Mūsų Lietu
vos» skaitytojas ir rėmėjas 
p. Vaclovas Radzevičius ga 
vo žinią, kad Montevidėjuje 
mirė jo mylimas brolis An
tanas. Velionis buvo visų ntė 
giamas. geras lietuvis.

Rio de Janeire liet, susi- 
rinkime kan Ignatavičius pa
reiškė nuoširdžią 'užuojautą 
p Radzevičiui, vietos liet, 
kolonijos ir organizacijų val
dybos vardu. Susirinkusieji 
malda pavedė Dievo gailes
tingumui mirusiojo sielą. V. 
Radževičius yra vietos liet, 
organizacijų Iždininkas, la
bai uolus ir sąžiningas savo 
pareigose

— Jau ilgesnis laikas ser 
ga p. Adomavičiaus Jono uoš 
vienė. Tenka gėrėtis ta krikš 
čioniška meile ir kantrybe, 
kuria jis ir jo žmona rūpina 
si ligone. Dievas teduoda kan 
trybės sergančiai senelei ir 
jos namiškiams.

— Š. m. lapkričio mėn. 25 
d. Rio de Janeiro katedroje 
įvyko pamaldos už Vengrija. 
Pamaldas laikė Rio de Janei 
ro kardinolas Dalyvavo Res 
publikos prezidentas su žmo 
na, ministerial ir šiaip žmo 
nių Lietuvos vėliavą laikė 
tautiniais rūbais apsirengusi 
plė. Angela Vyčaitė Čekoslo 
vakų organ, pirmininkas pa
prašė kitą tautiniais rūbais 
apsirengusią lietuvaitę plę 
Zofija Dutkaitę palaikyti pa

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Tatarunas

CONTADOR

Priimame knygrašybos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojant 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 - s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

maldų metu ir jų vėliavą. Ką 
ši mielai ir padarė.

-- Gruodžio mėn. 2 dieną 
Rio de Janeiro lietuviai drau 
ge su S. Paulo lietuviais N. 
S. Aparecida šventovėje mel 
dėsi už Lietuvos laisvę .Nors 
karfokai yra pripratę prie 
tropikalinio karščio, bet kai 
kurios ponies nebegalėjo iš
laikyti ir apalpo, taip spirgi
no saulė. Tačiau visi grįžo 
namo patenkinti, galėję savo 
maldas ir nuovargį paaukoti 
už kenčiančius brolius Taip 
pat džiaugėsi galėję susitik
ti su savo pažįstamais ir gi
minėmis iš S. Paulo.

PAIEŠKOMI:

1) Kaženiauskas Bronius, 
sūnus Petro, gim. 1905 m. 
Zarasų ap,

2) Koženiauskienė Veroni 
ka, gim. Jozeaytė,

3) Buragas Jonas, sūnus 
Jurgio, kilęs iš Skučinskių km

4) Zabroekis Jonas, Agro 
nomas,

5) Boleckis Vadimas, inži 
nierius.

6) Jočis Antanas, kilęs iš 
Astravu,km. Rokiškio apskr.

7) Gurskis Liudvikas,
8) Gurskis, Prižginsaitė E 

Iena,
9) Giriūnas Alfonsas,

10) Gintalas Julius, gimęs 
1904 m. Žarėnuose,

11) Jakobson Moses, gimęs 
1895 m. Vilniuje,
12) Shwirina Vera; duktė 

Viktoro g 1928 m .
13) Miškinienė Wriblewsky 

Helena, gim. 1912 m. Baltsto 
gėje,
14) Kiškis Kartis Elzė, gyve 

misi Kaune, vyras advoka 
tas.

15) Spiridavičienė Labrikai 
tė Aleksandra, gim. 1905 m,

16) Gečas Kazys, sūnus Pe 
tro,
17) Krasauskas Silvestras, 

gyvenės Plungės valsč.,
18) Dačinskas, inžinierius, 

dirbęs Kaune,
19) Manomaitis, inžinierius, 

dirbęs Kaune,
20) Aiva, inžinierius, dirbęs 

Kaune,
21) Mažnlienė Olšauskaitė 

Marija, gim. 1911 m. Mažei 
kių ap.,
22) Mažulis Baltramiejus,
23) Bružas Stasys, gimęs 

1928 m,
24) Dombrienė Balšiauskai 

tė Ona, gim. 1898 m,
25) Bombris Aloyzas Henri 

kas, gim. 1927 m. Joniškėliu 
km.,
26) Ramanauskienė Buteny 

tė Jadvyga, gim. 1918 m. 
Omske,
27) Gudelis Viktoras, sūnus 

Adomo,
28) Gudelienė Veronika,
29) Jurgelaitė Alina,
30) Gebrauskas Jonas, gim. 

1883 m. Kaune,
31) Brakauskas Antanas ir 

šeima,

32) Kriščiūnas Jonas, sūnui
Kaži©, \
33) Stašaitis Jnnas, gim. 1894 

m.
34) Kybartienė-Stropaitė So 

fija iš Skaudvilės,
35) Žilinskas Petras, gim. 

1903 m.
36) Jankauskas Petras, gim. 

1921 m. Gražiškiuose,
37) Jurgutytė Elena, gim. Pa 

langoje,
38) Staniulis Gabrielius, gim. 

1915 m.
39) Zubrickienė-Sabaitė Ona 

gim 1901 m Laužkaimyje,
40) Zubrickaitė Kauutė, gim 

1939 m.,
41) Zubrickas Leonas, gim. 

1932 m.,
42) Bartauskieaė' Barbora,
43) Bartauskas Justinas,
44) Batram Eduardas,
45) Batram Augustinas,
46) Dotschkat Batram Berta,
47) Reisch-Batram Marija,
48) Wisehnewski Batram Em 

ma,
49 Pritschkat- Batram Augus 

ta,
50) Dotschkat Augustas,
51) Timmler Ewa,
52) Timmler Johano,
53) Drossmanu - Timmler E- 

milie,
54) Gauman-Timmler Martha
55) Blechertas Albinas,
56) Binkevičienė- Blechertai 

tė Anastazija,
57) Binkevičius Edmundas,
58) WirblcKiené Koste,
59) Mischlaiskis Antanas, ki

lęs iš Kybartų,
60) Mišchlaiskytė Petrė, ki

lusi iš Kybartų,
61) Mischlaiskis Stasys, ki

lęs iš Kybartų, >,
62) Paulovas Danielius, sū 

nus Kazio, gim 1928 m. Kre 
tingos,
63) Andrijauskas Vladas, gim. 

1927 in Kaune.
64) Kalašinskas Vytautas^ 

s. Kazio., gyveno Kaune,
65) Maleckas Feliksas,
66) Maleckienė Elena,
67) Maleckis Algis,
68) Maleckis Viktoras
69) Čiplinskas Jonas,
70) Aoeravičiūtė Emilija, d.

Vinco, gim. 1910 m. Rygoje, 
71 Tumoza Juozas, kilęs iš 

Mąriampolės,
72) Jazbutis Kostas, gimusio 

Skuode,
73) Čekavičius Stasys, gim. 

1915 m. ir
74) Čekavičius Juozas.

Ieškomieji arba apie ju
os žinantieji, prašomi atsiliep 
ti: Consulado da Lituania, R. 
Dom José de Baros, 168 • 5 * 
andar, Caixa postal, 7 2 4 9. 
São Paulo, Brasil.

— L. K. Bendruomenės cho 
ras ruošia Nanjų Metų sutiki 
mą. Įsigykite pakvietimus.

GERA PROGA 
Nusipirkti kampini sklypą su 
krautuve ir gyvenamu namu 
Smulkesniu informacijų kreip 
tis šiuo adresu:
Rua Quarema, 15 - Vila Zeli
na — São Paulo 

■•■©■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■©«•©■■■©■■■©■■■■■■•• ■©©■■■■■•■■■«■■■■■■©■■©■■«■■■■■■■■■■■■■■■■©■©■■o

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVlClUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595) 
©■©■■•■©■■■©■■■©■■■■■«■■•■■■©■■■•■■■■©■.■■■■■M© ■■■■©*■■■■■■«©■«•■■■■■■■ <rrái©HM©M»'MiH>n*

PAIEŠKOJIMAS:
Uršulė Dirvanauskaitė-Kaš- 

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