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BRASIL

Svarbesni savaitės įvykiai
Rinkimai Argentinoje
Praėjusio sekmadienio Ar- grįžimo viltys dar nėra dingu
gentines rinkimai buvo ne- sios. Peronizmo idėjomis yra
vien argentiniečių vidaus rei- užsikrėtę ir kitų partijų nakalas. Jų laukė ir jais dome- Trial.
josi užsienis. Per praėjusius
Rinkimuose dalyvavo šeiny
rinkimus privalėjo išryškėti ni milijonai 982 tūkstančiai
argentiniečių politinis nusis 931 balsuotojai. Daugiausia
tatymas, ar jie pasisako už atstovų pravedė radikalai, ti
demokratiją ar Perono dikta ek palaikantieji vyriausybę,
tūrą. Sulig galutinių rinkimų tiek esantieji opozicijoje.
davinių dauguma argentinie
Komunistai kaipo partija ši
čių pasisakė už dabartinės vy uose rinkimuose irgi pirmą
riausybės politiką. Vyriausy kartą dalyvavo. Jie pravedė
bės blokas pravedė 120 atsto tris atstovus Spėjama, kad
vų, o opozicija 82.
už ko nunistų sąrašą balsavo
Peronistai savo kandidatų kairieji peronistai.
neturėjo. Perono įsakymas bu
Pirmą kart j rinkimus išėjo
vo mesti tuščias korteles. Už
ir
krikščionys demokratai Jie
peromstus, baltomis kortelė
išrinko
10 atstovų
mis pasisakė 25 procentai da
Išrinktu atstovų pareiga pa
lyyavusių rinKimuose. Tie pro
keist
1 1853 metų konstituciją,
centai skaičiais pavertus re'š
ją
pritaikant
šių dienų gyve
kia vieną milijoną devynis
nimui
šimtus aštuonis du tūkstan
čius šimtą šešis dešimts du
Bendrai rinkimus laimėjo
balsu. Už peronistus daugiau kairiųjų tendencijos partijos.
pasisakė atskirai imant, negu Lig; Perono"atėjimo krašto va
už bet kurią kitą partiją Tai dovybė buvo konservątoriškų
rodo, kad peronizmas dar yra nusiteikimų partijų rankose.
Rinkimai Argentinoje paro
didelė politinė jėga Argenti
nos gyvenime su kuria vy dė. kad kraštas daugumoje
riausybė privalo skaitytis ir pasisakė už dabartinę vyriau
kreipti rimto dėmesio. Perono sybės politiką.
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Vokietijos suvienijimo reikalu
Šią savaitę Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybių atstovai Ber
lyne pasirašė ir paskelbė pa
reiškimą liečiantį Vokietijos
suvienijimą Šiame pareiški
me pakartojamas pirmesnis
Vakarų valstybių nusistaty
mai, būtent kad Vokietijos su
vienijimas turi būt pravestas
per laisvus rinkimus abiejo
se Vokietijos dalyse juos kon
troliuojant Amerikos, Angli
jos Prancūzijos ir Rusijos ats
tovams. Ir šitas suvienijimas
turi būt įvykdintas prieš pa
sirašant nusiginklavimo su
tartį.
Komunistinė Rytų Vokieti
jos vyriausybė pasiūlė savo
planus jos suvienijimui palan
kius Maskvai. Ji siūlė su
daryti federalinę, iš rytų ir
vakarų vyriausybę, Paskui ši

vyriausybė ieškos būdų ir pri
monių. kaip galutinai praves
ti suvienijimą. Šis pasiūly
mas be jokio svarstymo buvo
Bonnos vyriausybės atmestas,
nes tiek Vakarų Vokietija,
tiek ir kitos vakarų vyriausy
bes, Rytų Vokietijos vyriausy
bės oficialiai nėra pripažinu
sius ir su ja nesiskaito Aišku
kad su nesančia
vyriau
sybe negali būti jokių derybų.
Maskvos spauda ir radijas,
kaip ir buvo galima laukti,
aštriai kritikavo pareiškimą
Vokietijos suvienijimo reika
lu. Šis pareiškimas jau savai
me uždarė kelius bet kokiems
Kruščevo ir Bulganino pasi
siūlymams, kurie būt davė,
rugpiūčio mėn. 1 ir 2 d , sa
vo lankymosi Rytų Vokietijo
je proga.

Nori grįžti atgal.
Daugumas nuvykusių iš Pie
tų Amerikos ir kitų kraštų
Lietuvon, grįžtų atgal, jeigu
tik galėtų ’r turėtų iš ko ap
simokėti kelionę Deja, išva
žiavimas yra beveik neįmano
mas. Iškvietimas tik vieno ku
rio artimo/seno giminės yra
surištas su didelėmis išlaido
mis ir sunkiai nugalimais for
malumais. Užsienin, išvykti
Lietuvoje negalima susidary

ti dokumentą. Paskutinį ants
paudą uždeda Maskva. Ten
nuvykus forma ūmams sutvar
kyti kartais reikia užtrukti
net ligi dviejų mėnesių. O pra
gyvenimas brangus ir sunku
surasti butą apsistojimui.
Iš viso Lietuvoje kalbėti
apie išvykimą užsienin yra ne
drąsu, nes gali įtarti «kapita
lįstų» agentu, arba ištremti
Sibiran.
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lūs nedalyvavo nė vienas lie
tuvos nė latvis - visos pavar
Bendro Amerikos Lietuvių dės rusiškos.
Kaikuriose lengvosios atle
Šalpos Fondo pirmininkas ka
tikos
varžybose pasirodė ir
nauninkas Končius jau kuris
laikas klibino Sovietų Rusi lietuviškų pavardžių. Tačiau
jos įstaigas prašydamas įsi jie kovoja po Rusijos vėliava.
leisti Lietuvon ir RuMJoíi tíal Brazilai, nors ir vienas rung
to atstovus susipažinti su lie tynęs pralaimėjo, tačiau į fi
tuvių ekonomine padėtimi Lie nalinį lošimą įe.s. Nors brazi
tuvoje ir Sibire ir sulig gali kamanda turi neblogą techni
mybių jiems padėti. Į prašy ką bet greičiau pavargsta ne
mą leidimo apsilankyti Lietu gu Europiečiai. Rusų kamanvon ir Rusijon (kan. Končius doje, nuo pradžios ligi pabai
yra priėmęs Amerikos pilie gos lošė tie patys lošikai, ir
tybę) rusų atstovybė Vašing tai nesulėtino žaidimo tempo.
tone dar neatsake nieko Ma
ža vilties yra gauti vizą Lie
— Amerikos prezidentas
tuvon vykti.
Foster Dulles šią savaitę lan
Balio vadovybė taipgi rūpina kės; Londone ir tarėsi su An
si gauti le dimą Lietuvon ir glijos, Prancūzijos ir Kana
Sibiran siuntinius
dos atstovais nusigiklavimo
siųsti be muito, kuris yra la komisijoje. Paruoštas naujas
bai didelis, kartais didesnis pasiūlymas kontroliuot atatm
negu pati prekės vertė Į šį karnas teritorijas Tačiau prak
prašymą taip pat jokio atsa tiškai šiame projekte nieko
kymo dar nėra gauta. Visi ku naujo nėra. Gal būt Foster
rie siunčia siuntinius Lietu Dulles norėjo išgelbėti nusi
von, muito pavidale rusams ginklavimo komisiją nuo susi
daug dolerių sumoka. O jei likvidavimo. Koks nors susita
gu siųsti neapmokėjus muito, rimas sunkiai įmanomas.
tai gavėjas tiek daug turi mo
keti, kad jokiu būdu jis nega
—■ Campo Limpo apylinkė
Ii išpirkti siuntinio
je, arti Jundiaf. neužilgo pra
Paprastai šalpos ir labdary dės veikti žinomo Vokietijos
bės siuntiniams nė viena gals sunkiosios industrijos sąvinin
tybė nedaro sunkumų Siunti ko fabrikas, kuriame dirbs
nius įsileidžia be muito, ir dar apie 10 tūkstančių darbinin
kaip pavyzdžiui Vakarų Vo kų. Bus sunkiosios insdustri
kietijoje. valdžia apmoka siun jos fabrikas Čia bus dirbami
t niu pristatymą. Rusijos vy garvežiai ir kita sunkioji in
riausybė. kuri save vadina dustrija Fabrikas, sulig pla
darbininkų valdžia, kitaip ei no jau turėjo veikti Bet bra
giasi. Siuntiniu gavėją apde- ziliškų įstaigų viršininkai, ka
da mokesčiais, kuru jis net ip rašo A Gazeta, neprisiren
paskutinius marškinius parda gia padėti savo parašo ant
vęs, negali apmokėti.
dokumentų.
Campo Limpo apylinkėje
Brazilijos krepšinio rink žemės kaina labai pakilo. Kva
tinė Maskvos festivale laimė dratrinis žemės metras kainuo
jo prieš suomius gana aukšta ja virš 500 kruzeirų.
pasekme: 127x77 Prieš rusų
rinktinę pralošė 70x56. Rusų
— Meksiką šią savaitę misi
krepšinio rinktinė šiuo meto aiibė didelis žemės drebėji
yra Europos krepšinio nuga mas. Pasekmėje kelias de
lėtoja. Pasaulio nugalėtoju šimts žmonių užmuštų irap:e
yra Amerikos kamanda
600 sužeistų. Tokio stipraus
Šiose rungtynėse prieš brazi žemės drebėjimo per paskuti

Balfas ir Lietuva

Tamaliūnų ir Pocių šeimoms liūdesio valandoje,
A.fA, VLADUI POCIUI
Mylimam tėvui ir uošviui mirus, nuoširdžiai užjaučia
«Musu Lietuva»

Lietuvių S-gos Brazilijoje nariui Tamaliūnui ir jo šei
mai, liūdesio valandoje, dėl jo uošvio A.fA POCIAUS
mirties, L.S.B. vardu reiškiu gilią užuojautą.
Kap. J. Čiuvinskas
L. S. B. Pirmininkas

Dėmesio! Kermošius pratęstas
rugpiūčio mėnesiui
Sekmadieniais.

sestadieniais
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METAI

nius 50 metų nėra buvę. Mi
estuose sugriovė daug pasta
tų. Medžiaginiai nuostoliai
dideli.

-- Guatemaloje nužudžius
prezidentą Carlos Castilho Ar
mas, krašte įvestas karo sto
vis. Nužudymas buvo komu
nistų suruoštas. Prieš kelis
metus Guatemala buvo pir
mas komunistų taikinys. Jei
jiems būt pavykę ten įsisti
printi. paimti valdžią {rankas,
tai Guatemaloje būtų buvęs
Pietų Amerikai komunistų ge
neralinis štabas, ir kur būt
kamandavį įvairius sabotažo
darbus kitose Pietų Amerikos
respublikose Tačiau Maskvos
planus sumaišė nužudytasis
prez. Carlos Castillo Armas,
kuris komunistams palankų
prezidentą Arbens jėga nuša
lino.
— São Paulo ir Curitiba mi
estai bus sujungti nauja auto
estrada ir sutrumpintas keli
as 112 kilometrų Iš vieno .
miesto autobusu bus galima
nuvažiuoti per penkias va
landas.
,

— Jau vėl leistas ekspor
tas Brazilijos tekstilės išdirbį
nių užsienin. Šiais metais Bra
zilijos vidaus rinka neišpirko
pagamintu tekstilės gaminių.
Tekstilės fabrikai, neišparda
vus pagamintu prekių, atlei
do daug darbininkų.

— Brazilija eksportuoja cu
krų užsienį žemesne negu vi
daus r nkoj kaina. Krašto vi
duje kilogramas kainuoja 13
kruzeirų. o užsieniui parduoda
už septynis kruzeirus.
— Buvusi Vokietijos sosti
nė Berlynas yra padalintas
į dvi dalis Viena dalis yra
Vakarų pusėje, kita Rytų, ko
munistų valdoma. Nors vienas
ir tas pat miestas, tačiau tarp
vakarų ir rytų Berlyno yra
didelis skirtumas. Berlynas ka
ro metų buvo sudaužytas.
Daug didelių pastatų buvo pa
versti griuvėsių krūva. Vaka
rinėje dalyje tų griuvėsių jau
nematyti. Jų vietoj išaugo nau
ji, moderniški pastatai. Gi ru
sų pusėje griuvėsiai dar teberiogso. Vakaruose krautu
vių vitrinos pilnos įvairiausių
prekių, gatvėmis dūzgia auto
mobiliai, rytinėje miesto daly
yra trūkumas prekių, daug
kur matyti arkliais palengva
traukiami vežimai. Gatvės pus
tuštės. Mėsa, cukrus, sviestas
yra racionuoti. Komunistų vai
doma Berlyno dalis daro niū
rų, slegiantį įspūdį, kuris ro
do sunkų gyventojų ekonomi
nį gyvenimą. Anot korespon
dentų, pažinti komunizmo san
tvarkai užtenka apsilankyti
Berlyne ir vieną miesto dalį
palyginti su kita.
.-jį--------
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Komunistinė propaganda jau
nimo kongrese Maskvoje
Raudonieji imperialistai ki
ekvieną įvykį ir progą panau
doja komunistinei propagan
dai. Jei tų progų trūksta, tai
jas sudaro. Visi vadinami «tai
kos» kongresai, organizuoja
mi Maskvos lėšomis ir rúpes
čiu ne kam kitam, kaip tik
rusiškam komunizmui garsin
ti ir pasauliui parodyti Krem
liaus despotų tariamus «tai
kingus» norus.
Maskva net ir sportą suge
ba užtempti ant propagandos
kurpaliaue. Štai 28 d. Mask
voje buvo pradėtas jaunimo
kongresas, sporto festivalas.
Į šį festivalą komunistai per
savo agentus gundė vykti įvai
rių kraštų jaunimą, ypač stu
dentiją, sportininkus, apmokė
dama net kelionės išlaidas.
Maskva skalbia, kad 50 tau
tų atstovai dalyvauja Mask
vos sporto festivalyje Tač'au
daug Kraštų nepasiuntė nė vie
no atstovo Pavyzdžiui Mask
von nenuvyko nė vienas Ame
rikos, Olandijos, Danijos, Va
karų Vokietijos sportininkas.
Jie žino, kad tas kongresas
ne sportui, bet komunizmo
propagandai suruoštas.
Tai patvirtina kongresą ati
darant Vorošilovo kalba. Jis
kalbėjo, kad Rusija nori gy
venti taikoje su visomis pa
saulio tautomis Jūs turėsite
progos, kalbėjo Vorošilovas
įsitikinti, kad mūsų (rusų) tau
ta nenori karo, bet nori tai
kos su visomis kitomis tauto
mis.
Esame įsitikinę, kad kiek
viena tauta turi teisės gyven
ti kaip ji išmano. Niekuomet
nesistengsime
sav* idėjas
kam nors primesti. Bet visgi
toliau sako jis. esame liudi
ninkai modernaus pasaulio evoliucijos: pergalė yra socia
lizmo, kurio galutinis pasise
kimas yra neišvengiamas
Jús turėsite progos - krei
pėsi jis j jaunimą
pamatyti
garbingus kumunistų partijos
nuveiktus jaunimo gerovei
darbus ir t.t.

Kalba nieko sau, graži. Ji
gali net sužavėti ir įtikinti,
kad komunistai tikrai yra tai
kos «apaštalai». Deja, gyveni
mo tikrenybė ką kita kalba.
Vorošilovo kalbą drąsiai, be
jokio svyravimo galime pava
dinti diplomatiniu melu ir ap
linkybių reikalaujama hipokri
zija. Net jis pats netiki tuo,
ką jis kalba. Jei Kremlius ne
sikištų į kitų kraštų vidaus
reikalus ir neprimestų komu
nistinės tvarkos, tai pirma
Pabaltijo kraštai ir centralinė Europa būtų laisva ir ne
būtų žinoma pasauliui geleži
nė uždanga Visi gerai atsime
name kai raudonoji armija įsi
veržė Lietuvos teritorijon ir
ją jėga okupavo. O pagaliau
praėjusių metų pabaigos įvy
kiai Vengrijoj, kur taip pat
raudonoji armija tankais ir
kulkosvaidžiais žudė Vengri
jos patriotinę visuomenę. Ne
jaugi Vorošilovast okios trum
pos atminties, kad net nepri
simena praėjusių metų įvykių?
Kas gali tikėti komunisto di
plomato žodžiais žinant toli
mesnės ir artimesnės praei
ties faktus.
Bet begėdis melagis vis me
luoja tikėdamasis, kad kas
nors patikės jo melu. Tą pat
daro ir Kremliaus melagiai.
Jie žino kad pasaulis netiki
jų melais, bet vis tiek meluo
ja, nes ir vba jų diplomatija
yra paremta melu ir suktumu
apgavystėmis. Žinoma, atski
ras vienas kitas, kuris nežino
komunistų gangsteriškų darbų
patikės jų žodžiais. Už tat mes
kurie labai gerai pažįstame
raudonojo imperialismo už
mačias. tikrus vilkus avies
kalyje, privalome įspėti ir pa
rodyti tikrąjį komunizmo vei
dą. Akivaizdoj© to melo, su
kuriuo stengiamasi užmigdin
ti laisvojo pasaulio sąžinė, pri
valome kelti viešumon, prieš
viso pasaulio akis, primenant
kad nors Kremliuje ir žmo
nės keičiasi, bet ten visvien
yra plėšriųjų žvėrių lizdas,

Simas

Sužiedėlis

Napoleonas su Aleksandru da
linasi Europa
Kai revoliucija skelbia viena, o daro kita. Napoleono smū
giai Lietuvos ir Lenkijos pasidalintojam. Prūsijos Karalius
susižavi lietuviu nuoširdumu ir paslauga. Sutartis Nemune
ant plausto. Rusijai perduodama Suomija ir išduodama Lie
tuva. Lietuviu delegacija Napoleono stabe, Žlunga išsiva
davimo viltis.
Lietuva ir Lenkija buvo jau
ankščiau išdalintos. Paskuti
nieji du padalinimai (1793, 17
95 sutapo su didžiąja prancū
zų revoliucija, kuri skelbė lais
vę, lygybę ir brolybę. Tie šū
kiai buvo nukreipti ne tiktai
prieš luomus, bet ir prieš mo
narchinį režimą. Dėl to prasi
dėjo prancūzų karai su kito
mis Europos valstybėmis.
Tuose karuose iškilo Napo
leonas Bonaparte Išėjęs revo
liucijos vardu griauti kitų sos
tų, pasistatydino savąjį, o ap
link jį rikiavo sostus savo bro
lių ir giminaičių Kova už lais
vę išvirto į kovą už valdžią,
garbę ir pasaulio valdymą.
Lygiai tas pats atsitiko ir
su didžiąja rusų revoliucija
(1917), kuri šiandien jau reiš
kia imperialistinį rusų sieki
mą valdyti visą pasaulį. Vėl
buvo pakartoti laisvės, lygy
bės ir brolybės šūkiai ir an
trą kartą jie išduoti.
Abejais atvejais buvo stip
riai užkliudyta Lietuva. Nė

viena iš tų revoliucijų jai ne
nešė laisvės

Nekask kitiem duobės!

Duobę lietuviam ir lenkam
buvo iškasusios trys jų kaimy
nes - Rusija, Austrija ir Prū
sija. Visas tris ištiko Napoleo
no smūgis. Napoleonas, be abe
jo, už padalinimus nekeršijo,
nė tos minties neturėjo, bet is
torijoje nekartą taipjau atsi
tinka, kad ji atkeršija kitų ran
komis Napoleonas palaužė
Austriją prie Austerlitzo (18
05). Prūsiją prie Jenos (1806)
ir Rusiją prie Friedlando (18
07) Pastaroji tik tuo buvo lai
mingesnė. kad kova vyko ne
jos žemėse. Rusijos dar lau
kė Napoleono nr-isiveržimas
iki Maskvos (1812) Čia pats
Napoleonas įkrito į duobę.
Bet prieš tą nelaimingą pra
ncūzų žygį rusai ieškojo su
Napoleonu taikos ir ja pasi
rašė ties Tilže (1807) Šiam ru
su ir prancūzų susitarimui, ku

Iš šešių kandžių (vabzdžių) išsivysčiusios kandys, per metus laiko sugraužia tiek
savo maistui, kiek sveria didelis arklys.
Pabėgusieji iš anapus geležinės uždangos pasakoja, kad Rusijoje koncentracijos
stovyklose, kamerose, kur paprastai laikoma 12 kalinių, dabar prigrūsta net arti šimto.
Šiandieniniai tikslūs laikrodžiai yra pasekmė 5000 metų žmogaus pastangų, kad
šiandien galėtų pasakyti kuri yra valanda.
(US1S)

Jonas R u gis

Medžiagos Paslaptis
Pereitame šimtmetyje buvo
tikima .į mokslo galią viską
ištirti ir pažinti. Tai buvo sei
entizmo laikai Medžiaga bu
vo skaitoma vieninteliu tikru,
realiu dalyku, užimančiu vie
tą erdvėje ir egzistuojančiu
laiko bėgyje. Budingas tiems
laikams yra garsaus prancū
zų
mokslininko Laplace’o (nors ir tikinčio žmo
gaus) pasisakymas. Užklaus
tas Napolono, kuriam jis de
dikavo knygą, kodėl joje nė
ra niekur paminėtas Dievas,
Laplace’as atsakė, kad jo
moksliniame veikale Dievo hi
potezė nėra reikalinga. Išbu
jojęs materializmas surado sa
vo gal ryškiausią išraišką bol
ševizmo kūrėjo. Lenino, pasi
sakyme: tikriausioji medžia
gos savybė, su kurios pripa
žinimu materializmas yra gy
vybiniai surištas, tai yra jos
savybė būti vienintele objek
tyvia tikrove, esančia už mū
sų mintijimo ribų. Modernaus

kuris pasitaikius progai, toli
au smaugs ir draskys laisvas
pasaulio tantas.

riuo jie dalinosi ir Lietuvos
žemėmis, šiemet sueina 150
metų.
Nuostabūs žmonės tie lietuviai

Kai Napoleonas ties Friedlandu ir Yluva (1807 birželio
14) supliekė vokiečius ir ru
sus, Prūsijos karaliui Fridri
chui Wilhelmui I1Í teliko lais
vas žemės kampelis šiapus
Nemuno. Jisai
orisiglaudė
Klaipėdos krašte. Čia pateko
į tarpą nesavo žmonių, urių
ankščiau nepažino. Kokie jie
teisingi, atviri ir nuoširdūs!
Ypač nelaimėje. O karaliaus
nelaimės būta didelės, jeigu
neteko kone visos savo vals
tybės. iš tvaskių Potsdamo rū
mų prie Berlyno turėjo nusi
kelti į Piktupėnų kaimą prie
Nemuno. Nepamesdamas vil
ties atgauti ir sostą ir žemės
ryžosi ateity daugiau dėmesio
kreipti savo valdiniam — lie
tuviam, kurie jo nelaimei pa
rodė didelę užuojautą. Kara
lius paskyrė 6 stipendijas tei
sės mokslam Vokietijoje išei
ti. Be to. įsakė būsimų stu
dentų nevokietinti, kad išlik
tų tikri lietuviai ir geri kara
liaus valdininkai. Prūsijos ka
ralius džiaugėsi ir lietuvių dai
nomis bei ju papročiais. Bet
visa tai užmiršo, praėjus ne
laimei, kaip dažnai nutinka
ir paprastų žmonių ir karalių
gyvenime Karalius savo isaky
mų nevykdė. Jo sūnus Fridri
chas IV surado tėvo įsaky

mokslo šviesoje tas pasisâky
mas visai nustoja prasmės.
Mokslo pažiūros į medžiagą
visai pasiKeitė. Įdomus yra

klausimas, kas yra medžiaga,
žiūrint į ją paskutiniųjų moks
lo išvadų šviesoje.
Tuo klausimu žmonės dome
josi jau nuo žilos senovės Be
veik 2500 metų prieš Kristų
graikų išminčiai svarstė kū-

, (pabaiga 3 pusi )
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

DULKĖ
Aš dulkė prie kelio, mažybė neaprėžta,
prilipus prie žemės bėtunau rami,
kai rytas be vėjo šypsodamas brėkšta,
kai saulė plasnoja žydriu dangumi.
Bet audrai atskridus į dulkės svajones
ir žiedus išlaužus puikius prie takų,
pakilus pamėgstu padangių klajones
ir degančios saulės širdimi plaku,

Geriau — tegu audros kas rytą užkaukia,
neg šypsančioj saulėj dangaus nematyt...
lai maišosi dulkės, lai debesys plaukia —
aš moku pasaulį tada apkabint.

Kaip dulkė prie kelio, mažybė neaprėžta,
bejėgė, kol audros netaiso suarnų,
palaimintas rytas, kurs audromis brėkšta,
jis lenkia po kojų viršūnes kalnų,

mus archyve (1844), stipendi
jų skaičių pakėlė iki 12. Bet
ir tai liko tik archyve Mažo
joje Lietuvoje prasidėjo sti
pri ge-manizacija Sic transit
bona Tides! Taip žlunga geri
norai prieš savinaudą.
Tu imk Rytus, o aš
— Vakarus
Kai Fridrichas Wilhelmas
III Piktapėnuose klausėsi Ma
žosios Lietuvos dainų, ties Iii
že šūkavo prancūzai ir rusai.
Jie Nemune, niekieno žemė
je, statydino «dirbtinę salą» plaustą Čia turėjo susitikti
Napoleonas su Rusijos caru
Aleksandru I Šie du prieši
niflkai sutarė būti draugais ir
pasidalyti pasaulį: vienam —
Rytai, kitam — Vakarai. «Tuo
tarpu» — galvojo Napoleo
nas Tuo tarpu jisai norėjo su
sitvarkyti nuo Atlanto iki Ne
muno, o svarbiausia — paties
ti ant menčių Angliją, užblo
kuodamas jai visus Europos
žemyno uostus. Aleksandrui,
kuris dėjosi ligi tol su Anglį
ja, patiko ta mintis. Dar Ko
tryna II ir jos sūnus Povilas
I, Aleksandro tėvas, šnairavo
į Anglijos galybę mariose. Tai
gi — tebūnie susitarta su Na
poleonu, nors Anglija savo są
jungininkei Rusijai paremti
buvo jau išmokėjusi penkis
milijonus svarų sterlingų.
Abu valdovai atplaukė į
plaustą valtimis Krantuose
šaudė patrankos, Tilžėje vaka
re degė ugniakurai. Tas lietu

viškas miestas anuomet tetų
rėjo anie 9000 gyventojų. Jie
buvo liudininkai naujo Lietu
vos padalinimo. Napoleonas,
atėmęs iš Prūsijos per pada
lininius gautas lenkų žemes ir
pridėjęs lietuviškąją Užnemu
nę, sudarė Varšuvos kunigai
kštystę. Ji buvo pavesta vai
dyti Saksonijos karaliui. An
troji kunigaikštystė. Vestfali
jos, sudaryta vokiečių žemė
se. Čia karalium paskirtas Na
poleono brolis Jeronimas Na
poleonas organizavo savąją
Europos federaciją, vienus
sostus versdamas, kitus kur
damas. Ką gavo Rusija?
Rusija gavo laisvas rankas
atsiplėšti nuo Švedijos Suomi
ją (ir tai padarė 1809). o taip
pat veržtis Balkanuose pagal
Juodąsias marias Napoleonas
dar siūlė rusam pasiimti K lai
pėdos kraštą ligi Nemuno, nes
«sienos einančios upėmis»;
bet Aleksandras susvyravo.
Atimti Prūsijos karaliui, buvu
šiam jo sąjungininkui, pasku
tinius marškinius nebuvo pa
togu nė «caro šviesybei». O
tie «marškiniai» buvo lietuvis
ki. Jais dalinosi, kas tik no
rėjo.
Napoleonas Lietu viųnepriėmė

Lietuvių buvo nemažai Na
peleono karo daliniuose. Kai
jisai artėjo prie Lietuvos, di
dėjo lietuviu viltis išsilaisvin
ti iš Rusijos ir Prūsijos. Tad
Napoleono derybos su Alek
sandru buvo nelauktos Lietu
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Laukuose dobilas raudonas
(VALSO G.'IDA)

Pavėlavus beveik pusmečiu
balandžio 30 d. pradėjo veik
ti Vilniaus TV stotis. Stotis
yra Vingio parko kaimynystė
je, masyviam rusiškos archs
tektūros pastate, kurį žymi
180 metrų augščio TV antena.
Prie TV stoties įrengimų, so
vietams vėluojant su pristaty
mu, labai daug kuo prisidėjo
vielinės elektronikos įmonės.
Vilniaus stotis turi daugiau
kaip 1.000 lempų, 20 km. ilgio
laidų, 900 reguliatorių. Pirmą
ja pranešėja paskirta G. Bigelytė Pirmoji programa bu
vusi aiškiai matoma Kaune,
Gardine, net Kelmėje, be jo
kių stoginių, tik kambarinėm
antenom. Retransliaeinės ante
nos statomos Klaipėdoje, Kau
Be, Šiauliuose, Kupišky. Tada
Vilniaus TV stotis įsijungs |
sovietinę TV sistemą.

•

Pamilo dobilas raudonas
Laukų baltą ramunę,
Ir tylią mėnesienos naktį
Dainuoja susigūžę.
Sugrįški jaunyste...
Mėnulis debesėly šypsos
Griežlė lankoj dejuoja.
Nuskyniau baltą ramunėlę
Ir bėriau jos žieduos
SugrįšKi jaunyste...

Sakyk mažute, ramunėle,
Ar laimė dar sugrįš?
Ar aš <iar kartą pamatysiu
Jos mėlynas akis.
Sugrįški jaunyste...

Studijai vadovauja IS Borisienê
TV stotis studijai vadovau
ja >t. Borisienė Studija, tetų
rėdama menką patyrimą ir ri
bojama sovietinio standarto,
labai mažai teikia specialiai
TV paruoštos programos. Dau
gumas tai senos filmos ir įvai
rus masiniai įvykiai - sportas
teatrai sol kas TV stotis vęi
ks tik šeštadieni ir sekmadie
nj Studijos režisorius yra Gru
odis, dailininkas Vihitis, rež.
asistentas Landūnas, garso
operatorius Varkavičiūtė rež.
antrasis pagelbininkas Marein

Mėnulis šviečia, liūdna, liūdna,
Kažkodėl taip graudu...
Jaunam pavasariui atėjus,
Išskrydom iš namų.
Kai leisis saulutė žemelėj svetimoj,
Mintimis sugrįški tėvynėn Lietuvon.

Lietuvis myli juodą: žemę
Ir Nemuno krantus,
Ir nei joks kits pasaulio kraštas
Tėvynės neatstos..
Kai leisis saulutė šalelėj svetimoj,
Mintimis sugrįžki tėvynėn Lietuvon.

Naujo karo liepsna

Visos tos viltys, rūpesčiai
ir kovos sudegė naujo karo
liepsnoje, kai Napoleonas 18
12 metais nusitrenkė per Lie
tuva iki Maskvos. Būdamas
Vilniuje jisai tik tiek pastebė
jo, kad «šiame mieste lenkai
kitokie». Toks tebuvo jo su
pratimas apie tų dviejų tau
tų skirtumus, dviejų tautų, ku
rių žemėmis dar nekartą da
lytasi
Napoleono ir Aleksandro su
tartis, kuriai šiemet sueina
150 metų, gyvai primena Hit
lerio ir Stalino dalinimąsi Eu
ropa praėjusio karo išvakarė
se (1939). Tada siena tarp Ry
tų ir Vakarų irgi buvo veda
ma Nemunu.
Kokiąs sienas ir kur ves at
cities «pasaulio laisvintojai»?
Visi gi tokiais atvejais kalba
apie «išvadavimą».

Tarptautines iT-dpsininkiu varžybos
Kauno
stadione

«Žalgirio» žaidimų
įvyko draugiškas

kus. TV centro vyr inžinie
rius yra L Ignatavič us, stu
dijinio bloko vyr inž. E Dsu
tartas.

tarptautinis susitikimas tarp
Poznanės «Olimpijos» (Lenki
ja) ir Kauno «Žalgirio» mote
rų komandų. Prieš rungtynes
sveikinimo kalbomis pasikei
tė «Žalgirio» draugijos pirmi
ninkas Klimavičius ir «Olim
pijos» draugijos vjcepreziden
tas p Hovmanskis.
Gerai sukerojusios draugiš
ką Tarptautinį susitikimą lai
mėjo' Kauno «Žalgirio» pen
ketukas rezultatu - 67:67.

V. Anastazijams Dr J Basanavičiaus vardo lietuvių Mo
kyklos Rėmėjų Būrelis, š m rugpjūčio mėn. 24 d 20 vai.
vietos m los patalpose, rua Camacam, 625j ruošią įdomų

V A K A K A
Programoje: «Burtininkė» 3 jų veiksmų komedija iš bau
džiavos laikų, šokiai ir žanimai iki 4 vai. r.\to.
Gros geras orkestras.
Pakvietimus ir staliukus užsisakykite iš anksto pas Bū
relio narius arba pas mokyt. St Kubiliūną, rua Cama
cam, 625.
M. R. B lio Valdyba

VAIDAI"
galima užsisakyti už 160 cruz pas

1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents
vienuolynas.

P.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Ragažinską

— Kun. Benediktas Sugin
tas siunčia nuoširdžius sveiki
nimus Brazilijos lietuviams
Jis ir toliau sparčiai varo sa
vo šalpos darbą Šiuo metu
turi net 45 rėmėjų būrelius
su 900 narių. Iš ju surenka
kas mėnesį 900 dolerių. Taip
išlaiko 35 mokinius 16 Vasa
rio gimnazijoje (Vokietijoje)
ir 10 mokinių saleziečių gim
nazijoje (Italijoje) Be to, su
darė dar 27 garantijas įvažia
vimui lietuvių pabėgėliui USA
Su šiomis garantijomis jau at
vyko 14 seimu. Joms reikia
rasti būtą, darbą ir maisto,
kol patys neužsidirba Ir tą
visa padaro gerb kun B. Su
gintas, lakstydamas
dirbda
mas 14 valandų per parą

XIII šimt. Roger Bacon, doc
tor mírablis, nagrinėdamas es
més medžiagos klausimą, su
tiko su Aristotelio nuomonė
mis, jo padarytas, buvo tik
pavartojimas vieton hyle var
do protyle (nuo protas ir hy
le) Kad pagal šias teorijas vi
sose medžiagos rūšyse buvo
ta pati pagrindinė, pirminė
medžiaga, tai senovės alche
mikai tikėjo ir stengėsi suras
ti būdą medžiagų transmuta
cijos į auksą.
Tame pačiame 5 araž. prieš
Kristų Graikijoje Leucippas
ir jo mokinys Demokritas mo
kė, kad medžiaga susideda iš
smulkiausių nedalomų dalelių.
Demokrito pavadintų atomais
(iš a-ne ir^temnein — pjauti
skaitdyti). Jie savo pažiūras
rėmė filosofiniais išvedžiojo
mais apie neįmanomą medzfà
gos begalinį dalinimą į vis
smulkesnes daleles. Jų pažiū
ras parėmė Epikūras, o tas
idėjas plačiau išreiškė Lukre
tfus savo garsioje poemoj®
De Rerum Natūra. Bet medžią
gos atomizmo pažiūros netu
rėjo didesnio pasisekimo per
daugelį šimtmečiu Tik XVIXVII amžių mokslininkai ir
filosofai kaip Francis Bacon,
Descartas, Bo vie, Newtonas,
pradėjo palankiau žiūrėti į
medžiagos n etas ios prigimties
sąvoką. į jos dalelinę struk
tūrą. Bet mokslinės medžia
gos dalelinės
atominės koa
cencijos tėvu yra teisėtai
skaitomas anglų mokslininkas
John Dalton’as
Jis atominę
teorija išvedė iš neryškių fit
losofinių idėjų srities į realy
bę. pritaikydamas jai kieky
binius išvedžiojimus apie mel
džiamos pagrindines daleles»
padarvdamas ja naš’a teorija
tolimesniems muksimiems tyt
rinėįimams ir 'švedžioįimams.
Daltopas savo teoriją paskel*
bé XIX šimtm. pradžioje, ir
nuo jo laiku atominė medžia
gos struktūros teorija pradė
jo įsigalėti Dabar jau tiek su
rinkta įrodymu, kad ši teorija
yra visuotinai priimta kaip
mokslinis faktas.
?
(B D.)

Vincas Jonikas

Užeigoje
Vieną vakarą žaizdotoj pakelėje
Sužibėjo netikėtas žiburys.
Ten apgriautą seną užeigą priėję
Pasibeldėme nedrąsiai į duris
Įsileido ir teiravosi, kas naujo
Ir kodėl nebe turistai, o bėgliai.
Mes kliedėjom apie tėviškę ir kraują,
Degė akys, kaip gaisrų nuodėguliai,
Kur mama senutė rankom žarsto, —
Po degėsiais liko dukra ir sūnus
Ji surankios kaulelius į baltą karstą
Ir sukniubusi ant jo maldoj prisnus.

Ji nubus, nutraukus sapną tokį klaikų,
Iliustruotą sopuliais iš patirties,
Kai kareiviai paskutinį gyvą vaiką
Šaus, pririšę priė apsvilusios svirties.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kun.
Bronių Šukevičių Vila Zelįnoj.

nų sudėtį. Vieni mąstytojai
pripažindavo medžiagai tąsu
mo, kontinuiteto savybę, kiti
jai priskirdavo nutrauklinumo, dalelinę struktūrą.
V me amžiuje prieš Kristų
graikų filosofas Empedoklas
mokė, kad visos medžiagos
rūšys susidaro iš sujungimo
atitinkamais kiekiais keturių
pagrindinių elementų: ugnies
žemės, oro, vandens. Jokios
pažiūros į tąsią medžiagos su
dėtį išsilaikė su kaikuriom va
nacijom daugiau kaip 2000
metų, panašių pažiūrų pasi
laikė ir Aristotelis, kurio su
pratimu medžiagą sudaro pir
minė substancija, jo pavadin
ta hyle. o skirtingos medžia
gos rūšys susidaro, Įgaunant
hylei skirtingus kiekius pa
grindinių keturių principų ar
ba kokybių; šilumos, šalčio
drėgmės, sausumos. Vėliau,

Sekančią dieną Vilniuje įvy
ko draugiškos tarptautinės
moterų krepšinio rungtynės
tarp Lenkijos Poznanės mies
to «Olimpijos» ir Vilniaus
«kvietimo» moterų komandų.
Draugišką susitikimą laimė
jo Vilniaus «Švietimo» spor
iininkef pasekme 62;44.

Negrįški jaunyste
Tu. jau pavėlavai.
Ramunė nuvyto,
Negrįš anie laikai...

(pabaiga iš 2 pusi )

viai vis dėlto nuskubėjo pas
Napoleoną Delegaciją sudarė
sudarė .MeraKauskas, Tiškevi
čius ir Platens Jie buvo pri
imu generalinio štabo virsi
muko Berth er ir nukre.pti į
Napoleone sekretorių. Bassa
no Kunigaikštį Marei. Pats Na
poleonas «lenkų» nepriėmė.
Ko jie nori? Ir tain gauna
Varšuvos, kunigaikštystę O su
kilimas prieš Aleksandrą da
bar butų žalingas
Lietuviai buvo apvilti ne
tik tb. Kad juos palaikė len
kais, bet ir paties išoavimo
rusam Netrukus po Tilžės tai
kos caras griebėsi stiprių re
presijų prieš I etuvius, kurie
dėjosi su prancūzais
Kita lietuvių grupė, vado
vauja Mikolo
leopo Ogins
kio, paskutinio Lietu vos finan
su minister! •, ir Adomo Jur
gio Čartoriskio, dėjosi su ru
sais ir planavo atkurti bent
autonominę Didžiąją Lietuvos
Kunigaikštystę.
Tie planai
taip pat nepavyko Prieš juos
griežtai pas sakė <r Varšuvos
lenkai, kurie Lietuvoje agita
vo už unijos atnaujinimą.

Laukuose dobilas raudonas,
Laukuose rasos tviska,
Medus ir meilė -lapais varva
•
Medus ir meilė viskas...
Sugrįški jaunyste, alyvom sužydėk,
Tavęs aš ilgiuosi, sugrįšk ir paskubėk.

(tęsinys iš 2 pusi)

ir

Mūsų žodžių šičia niekas nesiklausė,
Jei ne tie, kur su ramentais, ryšuliais.
Kažkuriam iš jų sudrėko akys sausos,
O prie židinio kažkas kvatojo įžūliai.
Atsidusome, nakvynę susiradę, —
Ak, ugnie, dar ne viską sunaikinai!
Štai, piešinyje atliekama kaladė,
Bus prilenkt kur sunkias kojas laikinai.

4

MCSŲ

pusi. 4

LIETUVA

1957 m. rugpiūčio3

d.

Juozas Švaistas

Gudrioji Elenutė.

Juozas Švaistas

9

kumeliukas priklausąs jam,
lietuvis nesutinka.
Ponia, vadinasi Elenutė, ne
Kaip dabar jam besišypso
ti ir nesidžiaugti, kai Elenu- norėdama, kad žmonės gaiš
tė laimėjo Žodis buvo duo tų belaukdami, ėmėsi spręsti
tas, o jo negi besidaužysi. tą bylą. Ji pradėjo taip:
Vestuvinė puota buvo ruošia
— Pereitą vasarą pasodinau
ant upės kran
ma senojo pono dvare. Elenu bastučius
tei leido iš jos pusės kviesti to. Vieną naktį išplaukė iš uKą tik ji norėjo. Žinoma, kad pės lydekos ir visus mano
jos svečiai buvo prasti žmo bastučius nuėdė.
— Poniute, argi tai galimas
nės. Dėl to ponas sumanė dar
kartą pasijuokti. Visiems praš dalykas, kad lydekos, išėju
čiokams buvo duoti šaukštai sios iš vandens, nuėstų bas
su ilgiausiais kotais. Turėjo tučius!? — sušuko žydas
— Kodelgi ne? Jeigu veži
laikyti ‘uos šaukštus už galo
ir pavalgyti Mėgino šriaio, mė mas gaii atsivesti kumeliuką,
gino taip, niekaip negalėjo pa tai kodėl lydekos negali nu
siekti burnos Ponai kvatojo ėsti bastučių? Na, tu, kaimie
ti. veskis savo kumelę, o tu,
susiėmę pilvus.
Jaunoji supratusi, dėl ko žyde, vežkis savo vežimą. Pa
juokiasi, naujokė savo sve žiūrėsime, paskui katrą bėgs
čius: patarė kad jie valgį nėr tas kumeliukas, tai tam ir pri
duotų vienas kitam. Šis Ele- klausys
nutės įsikišimas nepatiko ir
Žinoma, kumeliukas bėgo
jaunajam. Nuėjus nuo stalo, paskui kumelę.
tuojau j s pasakė;
Parvažiavo ponas ir sužino
— Žiūrėk, mano miela: jei jo apie įvykdytą bylą.
nori, kad geruoju sugyven
- Dabar baigta! — nasakė
tum, niekad nešikišk daugiau jis savo žmonai: Jau tu per
j mano reikalus. Jei neklau žengei visas tau duotas tei
sysi — teks skirtis.
sės, pasiimk iš mano dvaro,
Netrukus atsitiko taip: gi kas tau meiliausia ir keliauk
rios sargas pardavė du me kur akis veda.
džiu ūkininkui, o kitą dieną
Prieš išsiskyrimą ponas iš
pagavo pavargėli žmogų fu kėlė balių. Buvo sukviesta
kirviu ir apskundė savo ponui daug svečių Gėrė, valgė, pa
Vaclovas apkaltino žmogų ir ti Elenutė ragino dar savo vy
buvo besirengiąs nubausti. E rą. kad tik daugiau išgertų.
lenutė užsistojo ta pavargėlį Kai jau nusigėrė, paliepė pa
ir išaiškino, kad čia pats sar kinkyti arklius Įsidėjo savo
gas yra kabas
vyrą į karietą, nusivežė pas
— Na matai
supyko vy tėvą, patiesė šiaudų kūlį tro
ras: - vėl tu kfšies, kur tau belėj ir paguldė, pati atsigu
nereikia Žiūrėk, kad tai bū lė lovoje Rytą prašvitus žiū
ri Vaclovas ir klausia:
tų paskutinis kartas!
Vieną dieną Vaclovas bu
Na kas gi čia dabar? Ka
vo išvažiavęs į miestą su rei me aš guliu?
kalais. Tuo metu įsigrūdo į
-- Pas mane! Juk mudu iš
dvarą bes’riedami žydas ir siskyrę jau Bet tu leidai na
įietuvis. Juodu norėjo, kad siirnti, kas man mieliausia! Aš
įjonas išspręstų jų ginčą Rei pasiėmiau tave!
kalas toks; juodu susidėję va
Mato ponas, kad neįveiks
žiavo į prekymetį Žydo bu savo pač.os Jis meiliai pa
vo vežimas, o lietuvio kūme sakė:
lė. Bevažiuojant teko apsi
- Grįžkim greičiau namo,
nakvoti viename kaime. Tą kad nors žmonės nesijuoktų
naktį atsivedė kumelė kūme pamatę Ir tavo tėvą paimkim
liuką Atsikėlę iš ryto rado kartu!
tą kumeliuką begulintį po ve
Toliau gyveno juodu san.ai
žimų. Dabar žydas sako, kad koj ir laimingai.

GANDRO

(pabaiga)

LOPAS.
IPAKTIZANEI

Žilvinas

ATSIMENI, baltais rūbeliais obelaitės,
Lyg seserys, dažnai su tavimi kartu...
O tu buvai maža, išdykusi mergaitė
Ir broliams pradalgiais atnešdavai pietų.

Kvepėjo apyniai, ir dūzgė tėvo sodai —
Ne sniegena, tai tu tarp avilių.
Ir visa žemė tau šviesi atrodė
Su tolimu dangum ir baltu berželiu.
Tu tėviškę glaudei kaip motiną giedriausią,
Padėjusi ramiai jai galvą ant peties,
Nedrįsdavai akių pakelti ir paklausti.
Ko krūpčioja drugiai ir žva g dės v rš nakties...

Į tavo tėviškę atėjo rūstūs žmonės
Ir užpūtė mažas sodybų liepsneles.
Blizgėjo durtuvai, ir kniubo vyrai kloniuose,
O varė tremtinius takeliais ir keliais...
Tu išėjai tada ieškoti savo brolių
(Tik pasakoj maži taip skaitėme kadais...)
Dar paskutinį kart paglostei kiemo žolę,
Išeidama gėles dar pašaukei vardais.

Labai seniai, vos tik pašau
lį sukūrus, žmonės pradėjo
skųstis, kad gyvatės ir visos
kitos bjaurybės visai nereika
lingos esančios Daugeliui įkandą jos ir paskum net mir
ti reikią dėl to Paklausė Die
vas žmonių prašymo. Paėmė
Jis didžiulį maišą, surinko vi
sas gyvates, varles ir kitas
bjaurybės. Pats labai laiko
neturėdamas, nes krosnį kū
reno, pasišaukė gandra ir pa
davė jam šitą maišą. Padavęs
įsakė: «Nunešk ir su visu mai
šu įmesk į jūrą Tik žiūrėk,
kad benešdamas neatrištum
maišo!»
Gandras užsidėjo maišą ant
pečių ir neša. Maišas sunkus
buvo. Gandras pavargo ir at
sidėdo pailsėti Besėdint parft
pe pažiūrėti, kas tame maiše
yra. Kai tik atrišo, tuoj šmu
kšt ir išlindo viena gyvatė.
Čiupo gandras ją gaudyti. Tą
begaudant visos gyvatės ir
varlės išlindo ir išsislapstė po
balas.
Gandras priėjo ir pamatė
kad maišas jau tuščias. Su
dideliu nuliūdimu grįžo j's
pas Dievą ir papasakojo, kas
atsitiko. Dievas tebekūreno
dar krosnį Išgirdęs, kad gan
dras įsakymo neįvykdė, bai
siai supyko: paėmė nuodėgu
lį ir rėžė gandrui per nugarą.
Nuo to laiko ir pasiliko gan
drui atminimas ant nugaros.
Šito juodo lopo baisiai neken
čia jis. Atmindamas dėl kie
no priežasties jam teko, ligi
šiol tebėra didžiausias gyva
čių ir varlių priešas, kur tik
sutikdamas tuoj gaudo ir ri
ja jas.

Čia broliai eidami prisiekė, kad nelaisvėn
Negrįš ir žmogaus gimtų namų širdies,
Sudie, namai, ir aš negrįšiu, nepareisiu,
Kol obelys laisvai po langų nežydės...
Ne skausmą braukdama, tik rasą nuo atolų,
Ji ėjo į tamsius ir didelius miškus
Ir vėl, lyg pasakoj, tau ieškant savo brolių,
Berželių vainike gegutė užkukuos.,.

Tu brolius suradai ir šventą kraujo kerštą
Tu priėmei kartu su laisvės juostele...
Kautynės — Ir staiga krūtinėj karšia, karšta..
— Aš broliai, išeinu... palaistyti gėles...

Sau lytės kasos
(Pabaiga)
Pažiūrėjo Saulytė ir apsi
verkė: toks jau nuplyšęs se
nelis, net drebąs visas — o
ji nebeturi ko duoti. Nusivil
ko jupelę ir atidavė, pati pa
siliko vienmarškinė. Dar, nusigobusi nuo galvos skarelę,
aprišo senelį ir išleido pro
duris
Neilgai trukus durys vėl su
girgždėjo: įkrūpštino kitas se
nelis. O toks jau senas, toks
suvargęs, kad net pažiūrėti

gaila Ir tas prašo.
— Duik kokį drabužėlį kū
nui pridengti.
— Nebeturiu nieko, seneli,
nebeturi nė skarmalėlio.
— Turi aukso kasas Ati
duok man jas, išsiausiu audė
klą, senus kaulus sušildysiu.
Apsiverkė Saulytė: taip gro
žėjosi, taip džiaugėsi tomis
savo kasomis - kaip dabar
jas atiduoti? Bet neilgai tever
kė: kasų gaila/ o senelio dar
gailiau.
>■
Nusikirpo kasas ir padavė

— Ne, gėlės neužtrckš, tu jas krauju pagirdei,
Ir žemė niekados geliu tau negailės,
Nes tu atidavei jai partizanės širdį,
O ji bus ateities gražiausioji gėlė.
(Iš partizanų dainų)

seneliui
— Imk, seneli. Tesušelpia
jos tamstą.
Padėkojo senelis ir. paė
męs kasas, nuėjo į seklyčią,
kur-staklės'stovėjo. Saulytei
su tėvu rūpi: kaip jis tas ka
sas aus. Sustojo abu prie du
rų ir žiūri: senelis kaip berną
tant apsimetė audeklą. įsėdo
į staklės ir audžia. Kad aud
žia, kad pyškina, net žiūrėti:
pakojom mina — lyg šokį šo
ka, šaudykle laido - lyg ly

dėka nardo, lyg kregždutė
žvitrūnėlė lakioja.
Beregint išsiaudė audeklą,
šviesų ir žibantį lyg saulė.
Apsisiautė juo senelis — ro
dos, aukso upelis nuo galvos
iki kojų nutekėjo. Suprato ta
da Saulytė, kad ne paprastas
tai senelis, bet pats mielasis
Dievulis, seneliu apsimetęs,
jos širdies gerumą išbandyti
norėjo Puolė abudu su tėvu
ant kelių. Senelis, juos laimiu
damas, ranką ištiesė, o pats

aukštyn pakilo, baltu debesė
liu apsisiautė, su šviesiąja
saule susiliejo.
Apsižvalgė Saulyte: o tro
boje visko pilna — ir valgy
mų, ir gėrimų, ir drabužių vr
šokiausių. Susišaukė visus kai
mynus ir pavargėlius: dalijo,
dalijo, bet turtas nemažėjo.
Vėl ėmė eit į jos namus visi
nelaimingieji ir nuskriaustie
ji; ji visus priglaudė, pavalgy
dino, ašaras nušluostė, širdį
suramino.
O kasos jai užaugo dar gra
žesnės, dar puikesnės,, negu
pirma buvo.
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų

chirurgas

Dentadurų ir -judamų aparatų spe
cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenidą Zelina, 752

Kiekvieną sekmadienį prie
bažnyčios pas spaudos platin
toją galima gauti
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščių.

Reikią žinoti kur pirkti.
Jeigu.reikia statybai medžiagos,
indų ir kitu reikmenų prieinamomis
kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

wanna «swawnswuwaw

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

Vila Celeste

Saugiausia pinigams vieta yra

ISillSIIIBIl

BANCO MOREIRA SALES S/A.

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

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.

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!
per Radio Difusora São Pamo PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

PRANAS & ČIA. LTDA.

SEKMADIENIAIS

Madeiras em gerai

Nuo.10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programą:

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de
Nánque - Estado de Minas Gerais

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno
mėnesio paskutinį sekmadienį Pageidavimų Koncertas.
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik aorite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!
Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
>Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

RUA BARÃO DE ITAFETININGA, 273 — 4 AND. — SALA 2jJ
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO
w

VIENINTELIAI ATSTOVAI

VANDENS

GARSIOJO

LINDO Y A

LTDA.
PRAÇA SÀO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
VISUOMET RAST SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių. indų,

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

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t;
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJÍMUI.

Caixa Postai 3967
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Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

uh hi • uh hh hi hl nn hmh ut

jiuvyr;iL©JE ILAURO

ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
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IRMÃOS BAUŽYS

Rua do Orfanato, 686

Registrado no C. R. C. eob o n.® 551

|

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

S •

Telefone 63-6005

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Diskai, na Junta Comercial
Escritas Piscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

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

Vila Prudente
į

Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir/išsimokė jimui:
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.

MARTYNO MAŽVYDO BIBL1O1

6

Brazilijon pirmą kart atvy
ko 1927 m. Po poros metų grį
žo mielon Žemaitijon. 1935
m. vėl grįžta tropikų kraštan
kur ir baigė gyvenimo kelionę
Velionis buvo kieto žemai
tiško būdo, susipratęs lietuvis
katalikas. Ypač mėgo lietuvis
ką spiudą. Buvo «Mūsų Lietu
tuvos» platintojas išnešiotojas
Vila Prudentė apylinkėje. Pre
numeravo ir skaitė Amerikos
lietuvių savitraštį. «Darbinio
kas». Savo kukliomis sutaupo
mis rėmė lietuvių katalikų
darbus. Gyveno ir sirgo pas
dukterį ir žentą Ona ir Mutie
jų Tamaliūuus V. Prudentėje.

Nepamirškite, kad ši sekmadieni Jaunimo
Šventė, tokia proga tik viena karta metuose
■ '^0 00 00 -00..*>-____ . -..fiJ00-^
0 00
Ii'i «■

KERMOAŠIUS PAJAMOS
Praėjusią savaitę Kermo
šius turėjo pajamų 15 834 00.
Atskirų barakų pajamos: šeš
tadieni, mokytojų 1 527.00, ba
ras 1 312.00. medukų 1 128,00,
karoliai 470.00, vira lata 315.00
«uíkutis
200,00, šautuvėliai
295,00, lankeliai 180.00
Sekmadienį: medukų 2 72900
tiaras 2 415 00, mokytojų 2 007
šautuvėliai
765 00, karoliai
<588,00, zuikutis 550 00. vira
lata 415.00 lankeliai 120,00.
Palyginus su praėjusiais me
tais šiemet kermošiaus įplau
kos silpnesnės. Žmonių, atro
do, atsilanko nemažiau, bet
mažiau išleidžia. Kermošius
dar vyks rugpjūčio mėnesio
šeštadieniais ir sekmadieniais.
Kai atvyksite į Jaunimo Sven
ventę. nepamirškite aplanky
ti kermošių.
' — Praėjusį sekmadienį L.
K, Motorų Draugija šventė
savo Globėjos Šv. Onos šven
ię 9 vai ryto buvo šv Mišios
ir bendra šv
Komunija Tai
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakė Kleb Kun P. Ragažins
kas Po to mokykloje buvo
bendri pusryčiai. Į kuriuos at
silankė seselių virš-kė Urba
na. Klebonas, rašytoja K. Pa
Žeraitė ir kt visoms Onoms
palinkėta geros sveikatos ir
ilgiausių metų Pusryčiai pa
įvairinti dainom ir muzika.
Mergaičių kvartetas (Černi
auskaitė, Voroši aitė ir dvi se
sutės Lukoševičititės) padai
navo «Kukavo gegutė» ir «Gr|
Žo paukščiai» Muz Ir. Ado
mavičiūtės jauninusios moki
nės L Adom i viči'itė (akordeo
nu) ir A. Vinkšnaitytė (pianu)
pagrojo «Mano šuniukas» ir
«Ar aš tau, sese, nesakiau».
Moterys skirstėsi pakilusia
nuotaika. Tačiau šventėje jų
galėjo dalyvauti žymiai didės
nis skaičius.
— Jaunimo šventei susido
mėjimas yra didelis. Rengia
si atvykti daug jaunimo ir se
nimo iš visų vilų Žmonės no
riai perka pakvietimus irgau
šiai aukoja jaunimo darbams
paremti Jaunimas stropiai ruo

0_■0' 00 00 00 00T£W_00•—c.'W>00
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šiasi pasirodymui Praėjusią
savaitę tris kartus buvo šuva
žiavęs į Vila Zelina bendrai
repeticijai.
— Jaunimo šventės progra
ma: 9 vai. šv. Mišios bendra
Komunija ir pusryčiai. 3 vai.
p.p. Nulinkusios Varpos ir po
to pasilinksminimas. Jaunimui
kurs dalyvaus visuose šven
tės punktuose, pakvietimai
duodami veltui Iš ankščiau
nepasėmusieji, galės juos gau
ti sekmadienio rytą, šventė
jvyks rugpjūčio 4

— Paieškomas Jurgis Siaurusevičius apie 60 metu am
žiaus ir Pranas Balčiauskas,
kurie ankščiau dirbo prie va
tos rinkimo interiors. Turime
jiems žinių iš Lietuvos. Jie
patys arba žinantieji apie juos
malonėkite pranešti šiuo adre
su* Pranas Žambas, Rua Caia
i ós, 97, V. Anasiacio, São
Paulo.

— Lietuviu kalbos pamo
kos Vila Zelinos mokykloje
prasidės šį pirmadienį (5 rug
piiičio.

A f A. VLADAS POCIUS
IR VĖL PAVILIOJO AUKĄ
KAPAI...

Senosios kartos eilės retėja.
Krinta, kaip ne lapai rudens,
vienas paskui kitą Jų tarpe
liepos mėnesio 30 d išsisky
rė iš šio pasaulio a. á Vla
das Pocius, 72 metų amžiaus
žemaitis, kilęs iš Kelmės mi
estelio
zas Ambrazevičius, Vilma Kli
šytė, Petras Bilevičius. Rikar
das Mažiulis, ha dra Kindurytė, Antmas Rimkus, Kazi
mieras Martinaitis,
Juozas
Idas. Juozas hartaška. Vytas
Skalandis, Birutė Balčiūnaitės
Onuié.
Juozas ir Antanas
Maleckai.
— Nuo klebonijos liko ne
dideles kiekis «takų», jei kam
reikėtų, kreiptis į kun J. Seš
kevičiu

Velionis nuliūdime paliko
savo sūnus Romaną ir Vladą,
dukteris: Oną Tamaliūnienę,
Anelę Vasiliauskienę, Antani
ną Daukšienę, žentus, mar
čias, anūkus. Palaidotas Quar
ta Parada kapuose. Religines
laidoj mo apeigas atliko gimi
naitis kun. Ant Ausenka OSB.
Septintos dienos mišios egzek
vijos bus ateinantį pirmadie
nį. 5 d. rugpjūčio, 7 vai , V.
Zelinoje
PADĖKA
Pocių ir Tamaliūnu šeimos
dėkoja kun. Antanui Ausenkai už palaidojimą mūsų my
limo tėvo ir uošvio Vlado Po
ciaus, taip pat visiems mums
pareiškusiems užuojautos nu
liūdimo valandoje ir daiyva
vusiems laidotuvėse Šią pro
ga visus kviečiame į mišias
egzekvijas 5 d rugpjūčio 7
vai v. Zelinoje. Pocių ir Tamaliūnų šeimos.
— Šį

sekmadienį tuoj

po

Lietuviu Sąjungą Brazilijoj

PRIĖMIMAS PAS ISPANUS

1957 metais Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituania, 67
Moóca rengia puikų

Š m. liepos mėn. 18 d Is
patiijos konsulas Adjunto São
Paulyje n, luan Francisco
Herrera Gutierrez su ponia
«Club Horns» patalpose, Av.
Paul sta, 735, suruošė Ispani
j< s Tautinės Šventės progą,
oficialu priėmimą. į kurį, be
xíetos valdžios, paulistų bei
ispanų kolonijos atstovų, dar
buvo pakviesti bei dalyvavo
ir S Paulo Konsulų Korpu
sas, jų tarpe ir Lietuvos Kon
sulas A. Polišaitis.

—

V A F, y KA
Programoje bus vaidinimas, šokiai, dainos. Šokiams
gros gera muzika, kuri patenkins ir jaunimą ir senimą.
Šokių metu lošimai - loterija graž ų ir brangiu fantų.
Nepraleiskime šios progos pasilinksm nti. susitikti su
pažįstama s ir maloniai laiką praleisti savųjų tarpe prie
turtingo bufeto.

Rugpjūčio mėn. 10 d., Rua Lituânia, 67 - Moóca.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO
Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KLINICa'
Bendroji Chi^urgija^ gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consiiltoric: Av. Zelina, 471, Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12
ligi 18 vai.
Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
i namus

— Lietuvių vaikučių Pirmo
ji Komunija bus šį sekmadie
nj per 9 vai. šv. Mišias. Lie
tuviškai prie Komunijas ren
gėsi ketųriol ka vaikučių: Juo

GEROS ŽINIOS
EJ€I2! T€> K B€> CÒNTADIL

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro

Irmãos Nascimento

paštu 2 3 savaitės.

★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia

REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industriaiines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.
Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

Gavėjas nieko neturi mokėti.

★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698, Penha
Al. Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Pigiausia siųsti per « A N A P U S » !
Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų
«ANAPUS» Mail Order ■ Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow
str. Granada Hills, California - USA.
Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro lietuvių va
karas bus nė 3-čią, bet 10 tą
dieną rugpjūčio mėnesio. Bus
vaidinamas veikalas «Mes grį
šim į Lietuvą motinos ieško
ti». Veikalą parašė nežinomas
autorius (lietuvis) Vokietijoje
o ne kan. Z Ignatavičius, kaip
«M L.» buvo rašyta. Rio de
Janeiro lietuviams būtų malo
lonu matyti vakare ir paulistus.

— P. Jono Adomavičiaus
žmona Marija, po sunkios li
gos, baigia sveikti namuose.
Rio de Janeiro lietuviai nuo
širdžiai linki pasveikti ir vėl
jų dviejų laukia savo pobūvi
uose ir parengimuose.
— Jau išėjo iš spaudos kun
Juozo Janilionio redaguotas
Lietuvių Metraštis. Kas uorės
pažinti Brazilijos lietuvius, ypač Rio de Janeiro, negalės
apsieiti be šio vaikalo, veika
las išleistas gražiai. Pilnas įvairių iliustracijų Iš jo dvel
kia Tėvynės ir Dievo meilė
ir tautus reikalų supratimas.
Kaikurios korektūros klaidos,
ar kita nesumažino šio veika
lo vertės Čia norime naiin
kėti kun Juozapui geros svei
katos ir jėgų, dar i-uredaguo
ti metraštį, kur apimtų Brazi
lijos lietuvius ir jų gyvenimą.

— Lietuviu patriotu Dubaus
kų abu sūnus: Edmundas ir
Ignas, ga\o savo karinių spe
cialybių baigimo diplomus.
Džiaugiasi tėveliai ir ju hič'u
liai, į-it i i. ę kad jaunieji vy
rai. iipu/m ršTė' ų žemės Lie
tuvos ir gyvai dalyvaus mūsų
kolonijos kultūriniame ir reli
giniame gyvenime, kaip daro
jų gerieji tėveli;.i
Al E-KOMI

— Praėjusią savaitę Itaque
roje mirė Antanas Rukšėnas.
Paliko nuliūdusią žmoną Eleo
norą, dukterį Oną ir sūnų Bro
nių Velionis kilęs iš Linkme
nų parapijos.

Siuntiniai Lietuvon ir anapus

sumos áaukianraFf^fl^Bfflw 8
jos susirinkimas.

BARAS - KAVINE
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Parduodama gerai įtaisyta su gera klijentūra su apy-
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varta 120 000,00 cruz. ir gyvenamas
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namas 459.000,00

cruz vertės, įnešant 150.000,00 cruz. o likusius susi-
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tarus su savininku, gyv. Vila Zelina, - rua Manaias, 1.
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1) Jaloveckas Petras.
2) Janušaiisk; s Povilas,
3) Janušauskas Elena.
4) Juškus Albnas iš Jouiš
k i <»
5) Juškus 'Tanė iš Joniškio,
6) Jančiauskas Povilas, sū
nus Juliį >no, gimęs 1922 m.,
7) Jankauskas Vaclovas, gi
męs 1913 rn Pašoniuose prie
Šia ulių.
8) .Jurevičius Leonardas, g,
1902 m Kaune,
9) Krasauskas Juozas, gi
męs g, 7, 1895 m ,
10) Kazlauskas Kaspar is. s.
Miko, gimęs 12, 8. 1922 m.,
11) Kupčiūkas Kazys iš Kau
no.
12) Kuprinskas Juozas, s. Jo
no. gimęs 1925 m ,
13) Kubašinskfenė Ona, gim.
1894 m.,
14) EarĮsavičienė Stefa,
15) Kozikas Juozas,
16) Kozikas Ona,
17) Kėreišas Andrius, gim.
1897 m Kybartuose,
18) Kereišienė - Lukoševičiū
tė Ona,
19) Kreivaitis Jonas, gimęs
1925 m. Tauragėje,
2Ü) Kazakauskas Antanas,
gimęs Sugintuose,
21) Kossakewitsch Rosė, mo
kytoja.
22) Kumunikaitė Iréna, naedi
cinos studente,
23) Kudžma Vytautas, gim.
1928 m. Kybeikių km., Vilka
viškio apskr.,
24) Karvelytė Ona, buvusi
vienuolė Pažaislio vienuolyne
25) Kretovič Vladislav, gim.
1918 2 15 d. ir
26) Kloviškis Petras ir žmo
na Jadvyga.
Ieškomieji arba apie juos
žinantieji, prašomi atsiliepti;
Consulado da Lituania, Rua
Dom José de Barros, 168 5,
andar, caixa postal 7249, S.
Paulo, Brasil.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 59$

