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Atvyksta VLIKo pirmininkas Dr. Ant. Trimakas
'
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i

nių demokratu vadai. Stiprių
delegacijų laukiama iš Vak.
Vokietijos, Italijos ir kitu kraš
tu. Šiame kongrese bu« labai
gera proga iškelti pavergrujų
kraštų reikalus. Lietuva, Dr.
Ant Trimako asmenyje, bus
stipriai atstovaujan a. Lietu
vių delegaciją sudarys viso
keturi žmonės. Be Dr. Trinia
ko dar dalyvaus trys lietuvių
atstovai iš P. Amerikos.

Į Pietų Amerikoje įvyksian
tį krikščionių demokratų tarp
tautinį k< ngreią. Cemralinės
Europos» Krikščionių Denio
kratų Unija, atsiųs stipr ų de
legačiją Iš lietuvių pusės bus
VLIKo pirmininkas Dr. . nt.
Trimakas. Kaip jau buvo pra
nešta, kongresas ruoš amas S.
Paulo mieste, rugsėjo m. 17 •
19 d
Į kongresą atvyks paty- žy
miausi įvairių kraštų krikščio

Baltijos Juros neutralizacijos klausimas ir
toliau svarstomas.
jimus toje erdvėję, eventua
liai tarptautinę kontrolę ir
pan Nesunku suprasti, kad
lenkai palankiai žiūrėtų, jei
tokiais B Rijos neutralizaci
jos siisjtirimais toje erdvoje
hutu įamžinta ir e.-amoji po
litinė padėtis Vakaru kraš
tai Baltijos jura skaito tarp
tautiniais vandenimis ir var
gu su tokia jos neutralizacija
sutiktu Bet ir Skandinavijos
šalys j tai žTiri santūriai. I ie
tuviams, latviams r estams
Baltiios ifjrns neutral zacija
tokio pobūdžio visai nepriim
tina, nes ji prisidėtu prie so
vietu tPŽimn Pabaltijo kraš
tuose įamžinimo
l.etuviai,
latviai, estai turi tokias nat
teises kaip ir kitos Baltijos
pajūri^ tartos. Re šin trijų
tautu nrisiražin mo Baltijos
neutralizacija ar kitas kuris
sandėris toje erdvėje būtu
niekingi. Tačiau savo tikrąją
valia galės pareikšti tos trys
tautos tik būdamos laisvos.

(Elta) Balt ins júros neutra
lizaciios ypač pageidauja So
vietų Sąjungos. Maskva jau
e lę metu Skandina v jos vals
tybėms siūlo Baltijos erdvės
neutralizacija Kai Krušč o
vas ir Bulgan nas neseniai lan
fcė- Suomijoje, kalboc apie
Baltijos jūros Mineutralinimą
naujai iškilo Jei Baltijos ju
ra karo metu butu uždaryta
visiems svetimiems karo lai
vams ir kn gem dar ir lėktų
vams. <o\ieti! karo vadovy
bei tai būtu lahai nai dingt.
Sovietai
pasidarytu tikra s
Baltijos itiros šeimininkais.
>
jip ó a laiko sfiio-ias pa
jėgas Bet Ir knmnni«t nei Len
kijai tokia Baltiios into® neu
tral zacija butu miela. Gomul
kos organas « Tribuna Lndu»
įsidėjo «tralnsiti Raitijos jūros
viau-imu Krnščiovo nosaki
Helsinkyje anie Baltija kaip
«taikos jura» ir svarsto įvai
rias galimybes: vi«os Raitijas
jitros ir jos pakraščiu neutra
lizaciją, ginklavimosi apribo—~-<W- ..Ąr

Vengrijos Klausimas Jungti
niu Tautu Organizacijoje

puslapyje Žudikas slapstosi
Jungtiniu Tautų nugaros.
Jo kruvini dalbai b s išvilk
ti į šios tarptautinės orgini
zaciios susirinkimą rugsėio
mėn 10 d Lauksime viešo
sios laisvojo pasaulio sąžinės
ne tik pasmerkiant didžiausią
dvidešimto amžiaus band ta.
bet ir priverčiant pasitraukti
iš pagrobtų kraštų.
hž

Rugsėjo mėn. 10 d Jungti
niu Tautu Organizacijoje bus
iškeltas Vengrijos okupacijos
klausimas, kurį ištyrė specia
Ji Jungtiniu Tautų Organiza
cijos išrinkta komisija Komi
eiia savo darbus baigė Su
rinkti raporte lavin ai aiškiai
rodo, kad joki «kaniulistai»
perversmo neruošė, het pati
Vengrijos liaudis, darbimnkai.
ūkininkai, studentai, rašyto
jai pareiškė protestą prieš
komunistinę tvarka. Šitas pro
testas toliau savaime jsivystė
į gnkluotą sukilimą. Vyriaueybėn buvo na Matyti žmonės
turintys viso krašto pssitikė
jimą
KremTaus diktatoriai
žūt būt pasiryžo neišleisti iš
savo rankų Jie pasiuntė tan
kus iš Čekoslovakijos. Bumu
nijos. kardu ir ugnimi vėl pri
mesti Vengrijai komunistinę
santvarką ir vyr ausybę, kuri
lig šios dienos kraštu «valdo»
(Šaudymais trėmimais ir kito
kiomis raudoniesiems tėroris
tams žinomomis priemonėmis.
Platesnis ir išsamesnis Ven
grijos įvykių parašymaa yra

Rugp ūč’O mėn 27 d rusų
atstovas nusiginklavimo komi
sijos ‘iisiriBkime Londone at
metė \f-us vakariečiu pm«íú
lymus Vakaru valstybės bu
vo
pasiūliusios
sustabdyti
dviems melams atominiu gin
klu bandymus, sprogdinimus
iš oro ir kontroliuoti tiek Ru
sijos tiek Amerikos teritorijo
se kariuomenės judėjimą ir
ginklu gamyba. Rusai šiuos
pasiūlymus atmetė. Jie siūlo
atominiu ginklų gamybą sus
tabdyti be jokių sąlygų. Bet
nepaaiškina, kas kontroliuos
sutarčių vykdymą Ameriko
nūs ir bendrai vakariečius va
dina militariniafe šantažistais,

M® «M.L.» numerio antrame

kurie ruošiasi naujam karui.

Pasaka apie nusiginklavi
mą eina prie galo

Amerikos karo aviacija ruošiasi į stratosfeią. 33 K.lcn.eiri; aikšiinun Lilio
tu su įvairiais aparatais reikalingais siraiot-ft rai tyrinėti. Balioną j aukšly Les
dideliu gre čiu įrauks raketa, sej iyn ų metrų ilgiu. Baliono svorib bos ap.e
9u0 kilogramų. Diametrai yra 200 pėdu. Kairėje b: Bonas paruoštas paleidi
mui Dešinėje balti nas erdvėje. nuo kurio aiMbkiiia jį traukusi takeli JU& £)

Atrodo, kad tolimesniuose nu
siginklavimu komisijos sum
rinkimuose neons apie k a šne
keti, kalbėti yra neįmanoma,
nes vieni kirais nepasitiki

Malerkova remia prie sienos
Malenkovas, buvęs decimą
ja Stalino ranka yra Krušče
vo kaltinamas įvairiais nusi
kaitimą s
hruščevas sako,
kad Berija per Malenkova pa
veikęs Siutina, n šis padalęs
s<‘Cia'iztiui pagrindimu klai
dų. ypač sulikvi avime paru
jai atsidavusiu žrnon u Malen
kovas kaltinamas už visus
Stalino nukrypimus nuo Imi
jos Bet kaip Krnščevas pasi
teisins už milijonus nkrainie
čių badu išmarii imą bei nu
žudymą, už vengrų ir kitų tau
tų naikinimą O ateis diena,
ir atroce kad '’isai netoli, ka
da ir pais Kruščevas bu> pri
remtas prie s enoa. Kaltina
Malenkova, kad susmugdyii
jo autoritetą nrieš visu* me
nę nes jis ir dabar Rusijoje,
komunistu partijoje turi nema
ža šalininku.

Eicon minė konferencija
Buenos Aires
Baigas rugsėjo mėn 5 d.
Konferencijos programoj** 'ra įrašyti du pagrindiniai klau
Simai: finansavimas atsil kušių
Amer kos kontinento kraštu ir
sudarymą® bendros rinkos Pie
tu Amerikos valstybių tarne.
Kai del finansinės paramos,
atrodo, kad Šiaurės Amerika
nėra pasiryž si, arna negali
daugiau duoti, kaip dabar
duoda. Nevisi kraštai sugeba
tinkamai sunaudoti duodamą
paskola. Pietų Amerikos per
daug išleidžiančius apsiginkla
v mui
Kai del bendros rinkos, seka Europos pavyzdžiu, anglį
es ir plieno bendruomenę,
kol kas konkrečiu žygių var
gu ar bus padaryta. Tik pati
klausimo esmė yra aptariama
kuriai, iš principo, visi kraš
tai pritaria. Nors užsibrėžtų ti
kalu visu šimtu nuošimčių ne

atsieks, tačiau negalima lai
ky: kunferencijob i*- nepavy
kusia. nes iškelti Klausimai
bus pastūmėti pirmyn
— Brazilijoje vynaiisy bę re
miančios partijos jneše paila
mentali (Maumą sulig kuriuo
nor ma suteikti teise berašči*
ams b lsiioti Opozicija kliu
do šj įstatymą priimti.
- Taip yra vyriausybės pa
ruoštai jtaiymo projektas, kad
federalinė Mistinė iš Rio de
Janeiro j Brasilia būt perkel
ta I960 m. balandžio mėnesį.

— Federalinis Distriktas. ’š
kėlus iš jo -oMii ę, nenori pn
sij'iligti prie Rio de Jane ro
Kurio sostinė yra Niteioi mi
estas, bet nori tapti estadu.

Siiijcje
Padėtis išryškėjo. Pateko
rusų orbiton l žsienio žinių
agentūros praneša, Jad įvai
rių specialistų tūkstančiai iš
Rusijos atvažiuu s fcin.on Si
rijos sukomunistinimo planą
sukombmavę- žinomas NK\ D
viršininkas sierovae Siriji s
pasukimas Maskvos linkui sns
kalcė arabų tautų vieningą
frondą Jei kaikurios arabų
tautos nepatenkintos amer ko
nais ar anglais, tai dar ma
žiau patenkintos komun zmo
įsiskverb’mu Sirijon. Todėl
Sirija pati save izoliuoja nuo
kitų arabų tautu, kurių politi
ka aiškiai ir atvirai priefko
munistinė. Turkija, Jordanija,
»
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Irakas, Libanas, net r pat®
Egiptas nepalanki; i žiūri į Si
rijos susibičiuliav mą su Ru
sija Siri a tai jaučia ir tą blo
ga įspūdi iiuiėiu t-ušvelninii.
Bet žirig-nj algai žengti jau
sunku.
Mi u neapykanta Vmerikai
prasidėjusi lada. Kada Ameri
konai padėjo atsisiatyti Izrae
lio v; 1-tj bei Mnjos kaimynė
nių vfi- i hm pul t k.ii, taip:
pat Amerikos r Anglijos ats.'
lovai, būvu susirinkę Turki-’
jos sostinėj svarsivt. eusidariuiios padėties arabu tauto
se Siriją dabar yra tari» dvi®
ju bl< ku: Maskvos ir vakarų
valsiy bin Susibičiul avin as mj
Maskva siiams aineš nemalo
nių komplikacijų, o realios ekonuminėr pagalbos sunk®
laukti iš Maskvos Ji papra
tus iš kitur grobti, bet ne
due I.
— Liepos mėnesį įvykusia
me pasaulin e me skautu su
važiavime - Žamborė Angli
joje dalyvavo iš įvairių kraš
tu 35 tūkstančiai skautų. lie
tuviai skautai irgi dalyvavo.
— I.nplatos upėje, arti Bu®
nos Aires Argentinos kele vinio laivo susidūrime su Ame
rikos preTybiniti laivu, nus
kendo, kartu su laivu 71 k®,
kivis ir 23 jūrininkai. Laive
kapitonas nusišovė.

— Amerikos karo laivyno
eskvadra Atlante ir Vidurže
mio jūtnj sustiprinta 180 lai
vų atvykusių iš kitų bazių.
■»» ♦»
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ŠI ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENI PASKUTINE
DIENA KERMOŠIAUS VILA ZELINOJE. KVIE
ČIAME VISI ATVYKTI.
RADIJO GARSAMS UŽTVARU NĖRA, BET JŲ
SIUNTIMAS REIKALINGAS KRUZEIRU. JI IŠ
LAIKO SUSIPRATĘ LIETUVIAI BET NE SVETIML
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Įdomus pranešimas apie ven
gru sukilimą.
— Kelios įdomios smulkme
uos. JT speciali komisija sa
vo raporte priėjo išvados,
kad Vengrijos įvykiai buvę
ne kas kita, kaip vengrų tau
tos sukilimas prieš negero
ves, kurias Vengrijos gyven
tojai turėjo ilgą laiką išken
tėti. Neapykantos prisirinkę
prie} Sov etus, kurie pajungė
vengru tautą, prieš A V (j (ven
griškųjų enkavedistų) terorą,
prieš spaudos ir nuomonių
reiškimo suvaržymus, prieš
vengrų karių rusiško uavyz
džio uniformas ir 11. Komu
nistų tvirtinimas, kad sukili
mas buvęs sukurstytas «reak
cinių elementų» ir paremtas

«vakarinių Imperialistų» ko
misijos tyrimo duomenimis e
sąs visai netikęs, Nuo pra
džios iki galo sukilimą vykdę
patys vengrai darbininkai, stu
dentai, kariai, inteiektuaia',
kurių daugelis dargi buvę ko
munistai Sukilimas prasidėjęs
spontaniškai, iš anksto supla
nuotis Kad jis pr sidėjo kaip
tik tuo metu, esą galima aiš
kinu nebent įvykiais Lenkijo
je. kur matomai sėkmingai ė
jęs nepriklausomybės judėji
mas. be to, vietos komunistų
vadų nesiryžimti vykdyti re
fermas, kurių liaudis reika'a
vo.

Kotryna Grigai tytė

SAVAME KRAŠTE
Sustoji prie sodo vartelių
Ak, kvepia balti jazminai;
Ir kugždasi dulkės ant kelio —
— Namai, tai namai..

Klausaisi tu šunie lojimo
Šešėlyje liepos senos.
Oj, čirškia žvirbliai prie klojimo
Ir noksta dangus vakaruos.

Apėjęs jau visą sodybą,
Sustoji beržyno gale;
Ten kaimenės grįžta vėlyvos
Pakluonėms lengva ristele.

Nuo pievų kai rūkas pakyla
Ir brenda per rasą naktis,
Tai kvepia žolynų kodylas,
Tai šypsos beržuos pilnatis.

vengru buvę ištremta į So
vietų Sąjungą.

Vengrijos patriotinės visuomenės sukilimo metu prieš
komunistus pastatytos vyriausybės, su Imre Nagv priekyje,
rusų armija ėjo nuversti ir kraštą okupuoti ne vien tik iš
esančių bazių Vengrijoje, bet ir iš Rumunijos ir Čekoslakijos
rusų tankai slinko Kudape-to linkui Šiuos liktus patvirtino
Jungtinių Tautų speciali komisija Vengrijos įvykiams ištirti.

— Pranešime atidengiamas
pažymėtinas faktas, kad >o
vietų kariuomenės daliniai
jau spalio 20 d. taigi 3 die
nas prieš paties sukilimo pra
džią • pajudėję ginkluotai in
tervencijai Vengrijoje Sovie
tų karinė intervencija buvusi
organizuojama net priešingai
Varšuvos pakto nuostatams,
kurie tokio įsikišimo politi
niams tikslams siekti visai ne
numato.

— Pirmosios
liaudies de
moustracijos buvusios visai
taikingos, .Jos dalyviai netarė
jo nė ginklų. Ginkluctas suki
limas prasidėjęs tik tuomet,
kai vengrų saugumiečių AVO
dal niai atidengę ugnį prieš
beginklius demonstrantus, ir
jau po kelių valandų pasiro
dę sovietiniai šarvuočiai. Kai
raudonarmiečiai ėmę pasirei
kšti ne kaip draugingi sąjun
gininkai, o kaip priešai, ven
grų liaudis dar labiau susi

jungė tautiniam pasipriešini
mm Netiesa, kad vengrų mi
nisieris piru Įninkąs suk'limo
metu. Imre N įgy, šaukėsi so
vietų karinės pagalbos. Tos
intervencijos prašė tik kom
parti es vadas Gerte, ir, klas
lodamas vyriausybės valią,
Jonas Kadars
Tikrąją vai
džios galią anomis dienomis
vykdę visame krašte į^istei
gusios revoliucinės darbinio
ku tarybos Bet prasidėjus an
trajai Sovietų intervencijai,
jų galia žlugo. Prieš tą antrą
ją
intervencija Vengrijoje
trumpą laiką veikė laisva spa
ūda ir laisvas radijas. Liau
dis iš džiaugsmo nesitverusi,
kai, galų gale, po ilgu metu,
sugriuvo A\O organizacija.
Ryšium su tuo raportas mini
kai kuriuos atsitikimus, kai
neapkenčiami AVO nariai bu
vę linčiuojami. Komisija Ibi
ko įrodyta, kad AVO žmones
persekiojusi ir k mitinusi

ir kad apie 35.000

— Komisija abejoja, kad da
turtinis K. įdaru rež mas butų
liaudies remiamas. Jis nevt kdo nė tų revoliucinių punktų,
kuriu vykdymą buvo liaudžiai
pažadėjęs Vėl siaučia tero
ras. Iš 190 00(1 vengrų, kurie
sukilimo metu ir po jo pabė
go iš Vengrijos, tik labai ma
ža dalis sugrįžo į savo kraš
tą.
— Apie sukilimo proistoriją raporte pranešama, kad
jau 1955 m rudeni vengrų ra
šytojų grupė organizuotai ro
testavo prieš diktatūros reži
mą. Nepaisant suėmimų, pro
testų banga dar sustiprėjo.
O jau 1956 m. spalio 22 d ,
dieną prieš sukil mo pradžią,
aukštosios technikos mokyk
los studentai paskelbė atsi
šaukimą. kuriame t k., buvo
reikalaujama tuojau atsitrauk
ti iš Vengrijos sovietų Ka
riuomenę, sudaryti naują vy
ria,sybę, askelbti rinkimus,
spaudos ir susirinkimų laisvę,
leisti veikti politinėms parti
joms ir gerinti dirbančiųjų bū
klę. Kitą diena tie reikalavi
mai buvo žinomi jau visiems
Budapešto gyventojams 2903O0 000 žmonių minia susirin
ko prie parlamento rūmų ir
pritarė reikalavimams
Kai
studentų delegacija norėjo pa
tekti į radijo stoties rūmus,
ją apšaudė AVO šauliai. Nuo
to tai prisidėję ginkluoti su
kilimai. Pirmuosius ginklus su
kilėliai atėmę iš AVO vyrų.

— Dar įdomu, kad Sovietų
vadovybė, pasiųsdama savo
dalinius (totorius ir mongolus)
prieš vengrų sukilėlius, savo
kariams nepasakė, kad jie tu
rės kariauti prieš vengrų dar
bininkus Sovietu kariams bu
vę pasakyta, kad jie esą siun
čiami į Egiptą britų ir pran
cūzų įsiveržėliams pasiprie
šinti.
Esą
išaiškėję,
kad

- Kai dėl Sovietų inter
vencijos, tai komisijos tyri
mu duomenys rodo. jog sovie
tų kariuomenė
ruošėsi įžy
giuoti į Vengriją dar prieš su
kilimo pradžią. Pasiruošimai
buvo vykdomi tiek bovietų
Sąjungoje, tiek Rumunijoje.
Nėra įrodyta, kad Vengrijos
vyriausybė sukilimo metu bū
tų prašiusi Maskvos interven
cijos.

— Iš daugelio komentarų
ryšium su reportu apie Ven
grijos sukilimą pažymėtinas
britų darbiečių vado gaitskelio pasisakymas, kad Vakarų
valstybės neturėtų siekti Ven
griją ginklu išvaduoti, o taip
pat neturėti! atsisakyti santy
kių su Sovietų Sąjunga, tačiau
raportą reiktų paskleisti kuo
plačiausiai po visą pasauli,
idant būtų sukeltas pasipiktinim s rusų įsikišimu Vengri
joje. «Mes turėtume ir kitoms
Sovietų Uranijoje gyvenau-

tų siuntinių (apmokamų užsie
nyje) paskirstymo punktus. Si
mitiniai būtų teikiami seneli
ams, ligokime ir deportuoti
ems Stalino laikais arba grį
žusioms iš deportacijos.

— (E) Vietoj «Molotovo» «Baltika « Ryšium su «valy
mu» Maekvoje sovietinis ke
leivinis laivas «Molotov», ku
ris nuolat plaukioja tarp Le
ningrado ir Londono, dabar
pakrikštytas į «Baltika».
i
.
— (E) Druskininkuos stato
ma naujoviška purvo gydykla
vienbutis, valgykla ir kino te
atras.

— (E) Prienuose pastatytas
naujas kinoieatras, pradėta
statyti taip pat autobusų sto
tis ir vidurinė mokykla.
— (E) Kauno kūno kultūros
instituto moterų kolektyvas
Sovietų Sąjungos rankin o pir
menvbėse laimėjo visus susi
tik mus ir gavo Sovietų Są
jungos čempiono varda. Kal
nietis Kulmosaitė, Kirvelaitytė
Genytė, Juknevičiūtė ir Vin
gienė pakviestos j Sovietų Są
jungos rankinio rinktinę.

— (E) Kauno autobusu par
kas dabar turi 200 autobusu.
— (E) Šiaulių «Flnio» ava
lynės fabrikas per patą taga
minąs 1500 porų avaiyiės

— (E). Visuotinis gyventojų
surašinėjimas Lietuve o ir ki
tose Sovietų SąjuuK S ręstu
blikose jvvksiąs 1959 metais.
Prieš tai busiąs atliktas dar
«bandomasis» surašinėjimas,
patikrinti surašinėjimo pro
gramai, formų ir dokumentų
projektui Sovietai 1! 56 m.
vasarą turėjo pripaž nti, kad
Sovietu gyventoju skaičius
nuo 1939 stovi vietoje ir kad
šiuo metu trūksta apie
60 000.01'0 žmonių pagal nacių
Sovietų daiytus prieauglio ap
skaičiavimus

— (E) Lietuvoje lankėsi Bir
mos delegacija. Birželio 24 d.
iš Kijevo lėktuvu atskrido į
5 ilniti Birmos Įtaria mento de
legacija. Jiį tarpte kunigaikš
tis San Kun In. Delegacijos
nariai apžiūrėję mies ą. kai
kurias pramonės įmones ir
aplankę Trakus.
— (E) Kaune bus statomas
naujas tiltas per Nerį j Vili
jampolę Statys ant senojo til
to pamatų Dabar veikia lai
kinis tiltas

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
Radio Programos

čioms tautoms parodyti, kad
jos nėra užmirštos Mes turė
tume joms išaiškinti, kad vie
nas mūsų diplomatijos tikslų
yra tai, jog toms tautoms bū
tų iškovota daugiau laisvės».
Labai būtų pravartu, kad kiek
vienas lietuvis susipažintų su
kalbamuoju raportu ir įsidė
mėtų, kokiais Sovietai pasi
rodė tikrovėje.

Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
jį rems susipratę lietuviai.
Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinsko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

— Pavergtųjų Tautų Seimo
vadovybė, kaip mums prane
ša iš New Yorko, yra nusis
tačiusi daryti visus galimus
žygius s įkviesti specialią JT
sesiją tam raportui svarstyti
ir reikiamiems nutarimams
padaryti.

Iš

Apie 35 tūkstančiai vengrų komunistai ištrėmė Rusijon,
kai rusų tankų pagilba kraštan buvo gražinta komunistinė
tvarka Tremiamieji iš vagonų išmesdavo trumpus laiškus su
teikdami žinias, kas kur yra tremiami. Tuos laiškus geležin
keliečiai perduodavo giminėms.

daugelis sovietų karių Duno
jaus upę palaikę Sueso kana
lu!
Ka’p veidmainingais aiški
nimais sovietų daliniai bu\o
siunčiami prieš vengrus dar
biu nkus ir kitus liaudies siu
ksnius,
taip veidmainingai
Maskva elgėsi ir derybose su
tuolaikine vengrų vyr ausyhe
inin. pirm Nagy vadovauja
ma Ilgai derėtasi dėl sov etų kariuomenės atitraukimo
iš Budapešto ir Vengrijos, o
paskiau iš Maskvos atvykęs
sovietų saugumo generolas
Sieiovas (Lietuvos trėmimų
•vykdytojas) vengrų delegaci
ją derybų salėje suėmė. Ar
ba vėl: Maskvos patikėtinis
Kądar kartu su Nagy stojo
prie mikrofono ir pasirodė
liaudžiai neva pritariąs revo
Uncijos reikalavimams, nas
lapčia intrigavo prieš Nagy ir
sukilėlius ir juos išdavė Mask
vai Prievarta ir Klasta Nagy
vardas Sov eių buvo piktnaudojamas

—(E) Siuntinių paskirstymo
punktai Kaune, Rygoje ir Ta
line? Laikraščio «Latvija» pra
nešimu iš Stockholmo viena
žymi Skandinavijos labdary
bės organizacija jau kuris lai
kas tariasi atitinkamomis so
vietinėmis įstaigomis, kad leis
tų Rygoje. Kaune ir Taline
įsteigti drabužių, vaistų ir ki i

Radio
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Naujas Kryžių kalnas

Patinas dar teberašo

Net uniformuoti čia eina keliais...

Rašytojas, poetas Putinas incas Mykolaitis tebegyvena
ilniuje ir kaip matyti iš Li©
tuvoje išeinančios komunisti
nė spaudos, dar teberašo.
Šiuo metu Putinas rašo 2 to
mų romaną «Sukilėliai». Pir
mas tomas turėjo pasirodyti
knygų rinkoje liepos mėn.
Pirmas tomas turės 600 pusią
pių Antrą tomą dar teberašo.
Romano turinys yra istorinis,,
vaizduoja 1863 metų sukil.mą
prieš caro valdžią
y
Taip pat pagal šį patį pa va
dinimą yra parašyta opera,
«Sukilėliai». Operą sudaro ke
turi veiksmai, šeši paveikslai
su prologu Ji prasideda ca
ro Aleksandro antrojo mani
festu an e baudžiavos panaiki ■
nimą 1861 m., paskelbimu ir
baigiasi valstiečių pasiryžimu
stoti į 1863 m sukilimą, vado
vaujant kunigą A Macekevičiui. Operai muziką paraše
kompozitorius J Juzeliūnas,
baleto «Ant marių kranto» ir .
kelių simfonijų autorius. Ope
ra numatoma pastatyti spaliaus mėn. revoliucijos meti
nėms
Putinas taip pat verčia lie
tuvių kalbon Adomo Mickevi
čiaus «Poną Tada». Rašo ir
eilėraščių. Turi dar ir kitų
planų.
Lietuvoje menininkams, mo
kslininkams nėra lengva dirb
ti. Komunistų partija reikalau
ja, kad jie savo kūryba temp
tų ant komunistinės ideologi
jos kurpaliaus Tai matyti,
kad ir išleistų Lietuvos išturi
jos vadovėliu, kurie kartais
būna labai žiauriai kritikuoja »
mi. kad neprisitaiko prie mark
mistiško įvykių aiškinimo Šių .
metų Lietuvos komunistu par
tijos suvažiavime ypatingai
buvo pabrėžtas reikalas rašy
tojams, mokytojaips. meniniu
Kams prisiderinti prie parti
jos linijo- Reiškia Lietuvoje

Rašo iš Lietuvos:... Nese
niai rašiau, bet negaliu išken
tėti neparašius susikaupusių
pergyvenimų Džiaugiuosi kad
Tu pagaliau atsiliepei ir dabar turiu kam pasiskųsti ir
pasiguosti...

Gyvenimas pagal planą.
Rašiau Tau, kad pirkau par
šiukus. Brangiaupo £01) rublių
mokėjau. Džiaugiausi, kad tu
tesime šeimai savo mėsos ir
lašinukų, nes gražai augo.
Bei pasitaikė skiepsimo nuo
raudonligės vajus. Širdis jau
tė. kad bus negerai, bet nes
kiepysi — 100 rublių pabau
dos ir negydo, jeigu suserga.
Davėm skiepyti ir... susirgo
ir pakasėm. Likom ir vėl tuš
čiom rankom .. Negali įsivaiz
duoti mūsų sielvarto. Gal ir
nusišypsosi, kad dėl kiaulės
turime šit ek pergyvenimų.
Deja, šitas mus jau ir žilus
padarė. Kur gausi pirkti, o
skerdenos kg 25 rūbi ni! Ar
būsi todėl sotus? Dabar ir
tvartas užkrėstas, e jo gi nie
kas nedizenfekuoja \ ietoje
sulaikyti ligą, ją tiktai plati
na’tie skiepy Ojai Tai matai,
koks gyvenimas pagal planą!
Naujas Kryžių kalnas.
Padarėme ekskur«i ia j kry
žių kalną. Tai nuostabus kal-

nas. Tai piliakalnis su pasako
je užkasta bažnyčia. Prie įėji
mo — du meniški kryžiai. Li
pant j kalną, malda pati eina
iš krūtinės, tarytum nejustum
pats savęs. Tai čia pajunti,
kad mūsų Tėvynės Dievo nie
kas nepajėgs išplėšti žmo
nėms iš širdies, ir tiktai čia
pajunti, kokia kenčianti ir var
gi liga Ji yra.
Aš lipau į kalną, o vaikaiėjo klupsti keliais, nes ir ki
ti jų draugai taip ėjo Čia
taip elgiasi net ir informuo
tieji ..
Kryžiai, kurių čia daugiau
kaip trys tūksianč ai. yra pa
žymėti paskutiniųjų trejų me
tų datomis. Juos stato stigrįžusieji iš Sibiro gyvi, atgavę
sveikatą, sugrįžusieji gyvi iš
kalėjimų, išlikę gyvi nuo kul
kų. Prie kryžių pasikabinė
ta kujokų ir kitokių nelaimės
ženklų, kai šiame kalne su
grįžta laimė.. Ties kalnu yra
š-itinis, kuriame plauna sau
akis ir veidus sergantieji Kai
jau visur aplinkui nuo kry
žių nulupinėtos m ūk os, čia
niekas ir nirštu nedrįsta pa
liesti Niekas čia niekų nenavogs Matai, kad mfisu Tėvynės Dievo mums niekas nepa
■
jėg« iš širdies išplėšti Ir jei
gu kada čia grįši, tai rasi
mus suvargusius, bei tuos pa
čius mylinčius savo Tėvynę.

«Nepr. Liet.»

Lietuviu Sąjungos Vakaras
Sąjungos vakaras, kuris jvyko š. m. rugp ūč o mėn 10
d. Mokos mokyklos salėje pra
ėjo, pūna to žodžio prasme,
su did ausiu pasisekimu ir
jaukioje lietuviškoje nuotai
koje Dakaras buvo gerai organzu«»tas Gryna, lietuviška
muzika, puikus ir pigus
fe
tas ir loterija, nele do sve
čiams nuobodžiauti iki 4 vai.
ryto Svečiu tarpe buvo pagei
dauta. kad Sujungi dažniau
ruoštų panašius vakarus, nes
tokioje jaukioje lietuviškoje
šeimoje tikrai yra malonu pra
leisti keletas poilsio valai dų.
Bendrai Sąjungos vakarai yra pavyzdingi, «ai ir nen uosta
bu, kad publika juos mėgsta.
Lietuviškas orkes'ras. ku
ris grojo sąjungos vakare jau
yra žymiai nidarę-: progre
są. Vienintelė yda. kad mėgs
t-« ilgas pertraukas ir dar
trūksta renertuaro moderniš
kitose šokiuose. Manau, paša
I nūs šias ydas ir kitos orga
nizacijos mielai šį lietuvišką
orke-trą kviesi® savo paren
gimams
Programa susidėjo iš vaidi
nimo ir dainų. Todėl atskirai
anie ją noriu ir parašyti ke
letą žodžių
Vilanastaziečiai, mok St.
Kub liūno vadovaujami ir
žisuojami puikiai suvaidino
3 jų veiksmų y eikalą «Burti
n nkė» iš Lietuvos baudžia
vos .gyvenimo.
Mes matėme, kaip gudri bau
džiauninkė pasiliuosuoja iš
baudžiavos Jungo ir tik kor
tu ir savo gudrumo dėka.
Taip vaizdžiai artistai nuvaiz
davo tų laikų gyvenimą, o y*
p.tingai mok. St. Kubiliūną®
dvarininko rolėje, tiesiog ma
©'triškai nuvaizdavo seną Lie
tu.vos bajorą. Per tokį trum
pą laiką, buvo ruoštųsi vos
vienas mėnuo. St Kubiliūno,
kaipo režisoriaus ir akto
riaus buvo labai daug pasiek
ta. Pageidautina, kad Vilanas
taziečiai dažniau pasirodytų
ir dar su stipresniais veika
lais, nes jėgų tam reikalui tu
ri pakankamai.

Parkietės lietuvaitės labai
gražiai padainavo keletą lie
tuviškų liaudies dainelių, jau
nai akordeonistei V Pukeny
įei akompanuojant Solo I.
Skarupskaitė padainavo «Jau
putė, pūtė» ir F. Šuberto «Se
rena ta». o V Pukenytė ak or
deonu «Vengrų šokį Op 5».
Iš visko atrodo, kad parkietės turi puikius balsus, o y pa
tingai I Skarun-kaitė. netoli
moję ateityje galės užimti mū
si. lietuvaičiu solisčių tarną,
kur mūsų kolonijoje iš tikrų
ju stinga Park iečių dainos ir
muz ka svečiams paliko gana
malonu poodį
Pagirtinas yra Sąjungos Vai
dybos žingsnys jungti iš viso
S Paulo apylinkių jaunąsias
jėgas lietuviškiems parengi
mams kaip ad matėme š«a
me Sąjungos vakare Vjlanas
taziečiai iš vieno S Paulo ga
lo ir Parkiečiai iš kito domi
no publiką su savo meniš
kais pasirodymais. Tokiu bu
du jau yra einama prie ben
dro susiartimo, ypatingai jau
nimo tarpe, nes šiame vaka
re matėme jaunimo iš visų
čia veikiančiu 1 etuviškų or.
ganlzacijų.
Korespondentas.

«Pabaltijo literatūros
istorija»

Magdalena Vinkšnaitienė

Paskutinė Vasara
Aš ją kaip deimantą širdy nešioju —
Tą vasarą iš tėviškės laukų žalių.
Matau — vilnija pabaliuose vasarojus
Supas rugiagėlė su baltu drugeliu.
Ir toks svaiginantis kvepėjimas rūtų..,
Ir skardus aidas jaunimo dainų...
Kai tirpo ten kaitroj rugiapiūtė,
Rikiavos gubos, kaip minia žmonių.
Paskui — audra su viesulais atėjo.
Suklupdė vėtros beržus maldai klaikiai
Gojuj lakštutė giesmę baigti nesuspėjo:
Vanagas lizdą išdraskė, paukštelius išvaikė —

Aš ją kaip deimantą širdy nešioju —
Paskutinę vasarą su linksmom dainom. '
Ar pareisiu taku pro vasarojų?
Ar dar praustuos ten pievose rasom?!

ma kalba įnašas j pasaulinę
moksl nę literatūrą apie trijų
Pabaltijo
tautų literatūras.
Virš keturių šimtu puslapių
veikalas yra gražiai išleistas
ir papuoštas Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos žemėlapiais.
Prie šios pabaltijo literatū
rų istorijos paruošimo daug
prisidėjo estas Ants Oras. Ga
insville universiteto Floridoje
profesorius, parašęs estu lite
ratūros istorją. Latviu litera
tūros istoriją parengė buv
Rygos universiteto ir dabar
Meinzo universiteto prof Er
nests Blese. Gi lietuviu lite
ratūros istorija parašė vi
siems gerai žinomas moksli
ninkas. buv Kauno ir dabar
Pens lvat Įjos universiteto prof
šveicaras Alfred Senn.
Prof Giacomo Devoto savo
įžangoje nužymi lietuviu ir
latvių kalbu senumą, turtin
gumą. orig’nalnma bei patie
kia trumna Pabaltijo kalbų
vystimocį apžvalga Jis pažy
mi kad ne tik Italijos bet ir
visos Eurnnos visuomenė tu
ri būt’ dėkinga narunšėiams
už tokio svarbaus veikalo iš
leidimą Ir priduria; «Taip pat
ir leidvklns dėkingumas yra
nemažesnis, urie jo dar nrisi
ded‘« tolimas, nors ir tylus, jų
tautiečiu dėkingumas. Sis iii
literatūriniu tradic’iu iškėli
mas yra ir items didelės svar
bos. Nežiūrint politiniu kovu
ir ekonominių režimu, tautos
nemiršta. Visiems savosios li
teratūros mylėtojams, tėvynė
je ir tremty je. visiem? ju tau
t ečiams, teneša šie lapai so

lidarumo, supratimo ir vilties
žodį».
Letuvių literatūros istori
jos autorius pradžioje duoda
istorinei žinių apie Lietuvą
ir 1 etuvin kalbos susiforma
vimą. Tobau jis išnagrinėja
literatūrinį lietuvių folklorą,
pasakas, patarles, priežodžius
dainas. Letuv ų dainas vokie
čių literatūroje. Ketvirtame
skyriuje autorius supažindi
na mi senąją I etuvių literatu
ra. pradedant kai koriais do
kumentais dar prieš Mažvy
dą ir baig ant Klemu bei vė
lesniAis raštais Donelaičiui
aulomis skiria speeijalų sky
rių Šeštame skyriuje prof.
Senn prį-tato lietuvių litera
turą devynioliktame šimtmety
je, nušviesdamas to laikotar
pio Teologinę aplinką ir su
pažadindamas sk.aitytoia su
žymesniaisiais lietuvių rašyto
jais, kaip Poška. Strazdu, Sta
nevičium. Daukantu. Valan
čium ir lietuviu tautinio atgi
mimo literatūra bei rašyto
jais. Tolu ti seka lietuvių mo
dėmioji literatūra
Autorius
d:desnį dėmesį skiria senes
niosios kartos rašytojams: Bi
liūnui, Žemaitei, Maironiui,
Lazdynų Pelėdai, Šatrijos Ra
ganai. Vaižgantui Vincui Krė
vpi ir kitiems Vidurio kar
ta" prof Sennas priskiria ra
šytojus Janonį, Sruogą. Kir
ša. Binkį, Šeiniu , Baltrušaitį,
Butkų, Vaičiūną. Putiną. Jau
nosios kartos rašytojus auto
r'"c ar ibūdina labai trumpai,
suminėdamas ju pasirinktąją
tematiką. Plač au autorius su

ti. ka jis jaučia savo širdyje,
jausmus, kurio jam brangūs
išre’kšti rašytu žodžiu ar ta
pyba Tai tikra kūrėjo trage
dija taikintis prie tos ideolo
gijos ir pasaulėžiūros, Kariog
jis savo šiidyje neapkenčia.
Putinas rom temą pasirinko
iš tolimesnės L:etiivos praeiti
e®. Čia jis turi laisvesnes raa
kas pasireikšti.

pažindina su lietuviu literatei
ros stoviu nepriklausomybės
laikotarpyje, tarp 1918 ir 19
40 metu, su poezjos ir bele
triptikus stiliumi, apibudina
žymesniuosius rašytojus ir jų
svarbesnius veikalus. Taip
pat trumpai pamini lietuvius
rašytojus tremtyje Gale kai
ba apie literatūrą Sovietų oku
puotoje Lietuvoje.

SAIAO DA CRIANCA
no
PALÁCIO DOS ESTADOS, NO IBIRAPUERA

(E) Viena iš svarbesniųjų
gentilmsDte cedido pek Prefelturo
Italijos leidyklų «Nuova Ac
cademia» išleido «Pabaltijo li
Mostra completa dos trabalhos realizados por enti
teratūrų istoriją», paruoš ą
Florencijos universiteto profe
dades assistenciais no campo da defesa da criança
soriaus Giacomo Devoto. Šis
garsus kalbininkas, įvairių Eu
Grande exposição de produtos especializados: aliropos ir užjūrio mokslo aka
mentàção-vestuário-produtos farmaceuticos-brinquedos
demijų narys, yra taip pat di
delis Pabaltijo tautų ir ypu
tingai Lietuvos draugas Nuo
Conferências - Paraus de Diversões, etc.
1929 metų ligi J950 jis reda
gavo didelį mokslinį žurnalą
«Studi Baltici», liečiantį Pa
balti jo kraštų kultūras ir kai
bas. Šis naujas prof. Devoto
darbas yra didelis ir, galima Secretario Gera!: Rua ūarco c-e liapeiininga, 255 - 5.° andar - Conj. 504 - Tel. 35-2028 - São Paulo
sakyti, vienintelis toks sveti*
•
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Dr. Jonas Balys.

Gailestingas Simus.
(pabaiga)

— Pranešim, bus gerai.
Vagis vėl užlipo siena ir iš
nešė dvi skryneles aukso.
— šit, kad pasisekė, tai pa
sisekė.
Nuėjo galan miesto tokion
mažon grvčiutėn dalytis pini
gų. Karalius, kaip pradžia
mokslis. daug neėmė Grjžda
mas karalius visur pakelėse
ant tvorų ir ant medžių rašė
kryželius — taip nužymėjo
kelią, nuo tos gryčiutės iki
savo rūmų.
Ant rytojaus kviečia ponai
karalių j balių. Karalius aps
tatė tuos namus kariuomene.
Padavė karaliui vyriausias ta
rėjas taurę vyno.
— Kiekvienas, kas vaišina

svečia, pirma pats užgpr’a,
o tik tada pripila svečiui. Pir
ma pats užgerk. — paliepė»,
karalius.
Ir kiti lam pritarė. Nėr kas
daryti, reikia gerti. Kai tik
išgėrė, tuoj nuvirto vietoje
negyvas. Tada karalius pak
vietė savo kariuomenę ir pa
liepė visus ponus, kurie jį
ten kvietė, išžudyti.
Pasišaukė karalius ir ta va
gį, gausiai jį apdovanojo, jis
pasistatė labai gražius rūmus,
ved ' ir laimingai gyvenu ne
bereikėjo daug’au vogti.
Išleido karalius įsakymą,
kad ir senelių daugiau nehežudytų. «Jaunieji tebūnie dar
bui dirbti, o seniai patari
mams duoti». —- pasakė ka
ralius.

Laisvoje Lietuvoje stalyti lėktuvai, išrikiuoti aviacijos šventės metu.

J'• fia> Rūtenis

Gražvyduko Pavasaris
Mažas mūsų Gražvydukas.
Bet jis sKraido kaip paukštukas,
Linksmas, gyvas ir smagus,
Kaip pavasario dangus.

Vos pavasaris prašvito
Jis darbuojas nuo pat ryto,
Nuo pat ryto lig vėlai —
Medžiai, gėlės, inkilai..
Ž’ū mama gėlytės sėja, —
Gražvydukas užakėja;
Žiū. medeliui riša opą, —
Juk ir jam vargšeliui sopa.

Dr Joris Kulys

Gudrus kerštininkai
Tai atsitiko labai seniai,
kai dar baudžiava buvo. Ve
nas b iiidžiauninkas kartą nu
vedė j turgų parduoti jautį.
Priėjo ponas ir klausia:
— Kiek nori už šitą ožį?
— Bone, tai ne ožys, bet
jautis.
Tada ponas išsitraukė bi
zūną; primušė vargšą žmogų
ir vėl klausia;
— Kiek nori už tą ožį?
Vos ari: kojų besilaikyda
mas, žmogelis atsakė:
— 'Tegul būna pono valia.
Ponas užmokėjo už jauti
ožio kainą. Žmogus sako:
— Leisk man nors jaučio
uodegą nusiplauti.
Ponas leido, anot jo, ožio
uodegą sau pasilikti.
— Ačiū ir už tai. Bet atsi
mink. ponas: mane kartą mu
šei, bet už tai būsi tris kar
tus muštas.
Ponas t k nusijuokė, ir taip
jie persiskyrė
Po kiek laiko ponas pano
rėjo pasistatydinti vėjinį ma
lūną. Išgirdo anie tai ir tas
žmogus, jis nusikirpo barzdą,
pasiėmė pleikią. kirvį ir kitus
reikalingus daiktus ir, deda
masis meistru, nuėjo į dvarą
siūlytis pastatyti malūną. 'Ta
da ponas nuvažiavo su juo Į
mišką tinkamų medžių parink
ti, Tarną paliko prie vežino,
o j:s paėjo kiek toliau Žiū
rėdamas į medžius, meistras
ėmė krapštylis po kišenes ir
nusiminęs tarė:
— O kad tave kur — už
miršau mastą.
- Tai niekis — tarnas nu
bėgs ir atneš
Tarnas nubėgo masto atneš
ti, o jiedu paliko miške. Pa
galvojęs meistras tarė:
— Aš žinau kitą būdą me
džio storumui išmatuoti: apsi
kabink, ponas, medį, o aš iš
matuosiu.
Kai tik ponas apsikabino
medį, jis surišo jo rankas, iš
Gitraukė iš užančio jaučio uo
degą ir sako:
— Kieno ta uodega?
— Jaučio, — atsakė ponas.
— Eik tu, kvaily, mat, kad
ožio!

Ir ėmė mušti poną ta jau
čio uodega. Paskum vėl Ktau
šia:
- Knk< čia mėli-9
— Beržą-.
— Eik tu. kvaily, mat, kad
uosis!
Ir vėl muša poną. Ir tiek
mušė, kiek jam Indo, o nuei
damas tarė:
- Karta gavai, bet dar du
kartu gausi.
Grįžęs tarnas atrado vos gy
va nona ir parvežė namo.
Serga ponas, bet gėda prisi
pažinti
kad iį baudžiaunin
kas primušė, tai neleidžia nei
daktarams kaip reikia apžiū
rėti." Daktarai ir negali suras
ti ligos.
Dabar tas baudžiauninkas
pri-itai^'i hMi'ą barzdą, apsi

Kai aukštai saulutė šviečia,
Jį paplauki upelis kviečia;
Gražvydukas per dienelę
Taškos, nardo, kaip antelė.
O kai vakaro sulaukia,
Vos niurna namo peršaukia.
Bet vos į lovelę smukt —
Gražvydėlis amen kukt..

vilko ilgais Tūbais. į vieną
bonką įsipylė kopūstu sk\sti
mo, j kita buroku rašalo, pa
Mėmė tris Kanapių grūdus ir
taip pasiruošęs nuėjo pono
gydjti. Pažiūrėjo iš tolo į Ii
go n j ir sako:

— Tamsta buvai muštas jau
čio uodega
Ponas nusistebėjo. kad nė
vienas garsiu daktaru negalė

Lietuvaitės pasipuošusios tautiškais drabužiais

jo surasti ligos, o tas papras
tas gydytojas taip greit atspė
jo. Ir prašo jį išgydyti.
— Reikia karšiai iškūrenti
pirtį ir gerai pasišutinti, sako daktaras.
'Tuoj iškūreno pirtį, tarnai
nuvedė poną, nuėjo ir dakia
ras su vagiais
Padavė tar
nams tris kanapių grūdus ir
sako:
-- Greitai eikite namo, įdė
kit šiuos vaistus į stiklinę su
vandeniu ir pasikepdami tol
plakite, kol pasidarys mostis.
Likęs vienas su ponu, dak
taras išsitraukė jaučio uode
gą ir klausia:
— K'eno ta uodega?
— Jaučio — atsakė ponas.
— Eik tu, kvaily, mat. kad
ožio! Mokėsi tu man dabar
aiškini jautį nuo ožio.
Ir vėl taip primušė poną,
kad pirštui dėti sveikos vie
tos nebeliko Išvanojo poną
jaučio uodega ir išeidamas
tarė:'
- Dukart gaVai, dar kartą
gausi.
Vos šiaip taip ponas išst
kapstė iš ligos. Jau dakta
rams teisybę pasakė. Ir dar
vis bijo, dreba, kad trečia
kart pylos negautų — niekur
vienas neina be tarnų.
O tas baudžiauninkas vėl
ruošiasi iškaršti ponui kailį.
Išgirdęs, kad ponas jau svei
kas ir važiuos į turgų, bau
džiauninkas nuėjo pas čigoną
kuris turėjo labai greitą ar
kiiiika. ir sako:
Padėk tu man primušti po
ną, gausį rublį
Čigonas sutiko, Apsivilko
čigonas baudžiauninko rūbais
sėdo ant savo greitojo arkliū
ko ir lūkuruoja pakrūmėje ai

važiuojančio pono. Kai tik pa
matė pono karietą, jau iš to
lo pridėjo šaukti:
— Dukart gavai, dar kartą
gausi!
- Ragaukite ir duokite jam
kailin, kiek tik jis pakels, paliepė ponas tarnams.
Tarnai nusivijo čigoną, o
tuo tarpu išlindo iš krūmų
baudžiauninkas
štempė už
sprando nusitvėręs poną iš
karietos ir. išsitraukęs jaučio
uodegą klausia.
— Mušk, kam čia beklausi,
— atsiliepė visai nusiminęs
ponas.
Baudžiauninkas įkrėtė po
nui, vos dvasią kūne bepalik
darnas, ir nueidamas tarė;
— Dabar aš su tavim kvit.
Irt ' ponas niekad dau
giau nebep.rko jaučio už ožio
kaina

— Br>e mokyklos pakabin
ta didel iškaba: «Nevažiuok
greitai Neužmušk va ko». Apa
čioje gi pr dėtas vaiko ran
ka
rašytas toks prierašas:
«Bet mokytojo tai nepasigai
lėk».

— (E) Kartoja vis senąjĮ
melą- Vilniau»» radijas b r?e
lio 17 d. pr.mine, kad suėję
17 melų nuo t s dienos, kai
buvusi sudar.u» Lietuvos hau
dies vyriaus b Lietuv s kum
partijai vadovaujant b vusi
nuversta «fašistų va ūžia», o
«visi Lietuvo" darbo zu Obės*
su nepaprastu pakilimu svei
kinę naująją vyriausybę, ku
rios organizuotų «rinkimų»
pasėkoje buvusi Lietuvoje at
kurta sovietinė valdžia Lietu
tuvoje dar seni ir jauni žino,
kad sov etine santvarka Lie
tuvoje buvo įkurdinta Raudo
najai armijai okupavus kraš
tą ir visas pasaulis žino, kad
lietuvių ta A; tos valia yra gy
venti laisvą, nepriklausomą
gyvenimą Bet sovietinė pro
paganda nesílauja kartojusi
senąjį melą.

— (E) Įdomios iškasenos
Vilniuje. Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas
jau treti metai kartu su \ ilniaus kraštely ros muziejumi
atl eka archeologinius tyrinė
jimus Gedimino pilies kalno
papėdėje. Atitinkami namų pa
matai, architektūrinės deta
lės, senovės Lietuvos pinigai
ginkių dalys Šiuo metu, kaip
praneša Vilniaus radijas, at
kasinėjami
Onos Barboros
bažnyčios rytinės dalies šie
nų likučiai Čia pat šiemet at
kasti vieno gyvenamojo pas
tato dalis 12 metrų ilgio dvie
jų kambarių ir virtuvės, ply
tų asla namas, kuris, kaip spė
jama, buvo pastatytas XVÍL
XVII šimtmečiuose. Be to, šie
met atkasti, apvaliai nutekini
ti akmeniniai sviediniai, pri
klausomieji XV XVI šimtme
čiams. Daug atkasta statybinių
detalių: čerpių pastatų, pažy
mėtų amatihiakų ženklais.
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pusi, ò

LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
míKOMí

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

pacifico junior

•( 'iTT"TÍU 'I ■ ÍZ

Dantų

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

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

—

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

Vila Celeste

«TĖVYNES GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarb'a ’k jojė
pranešdamas visas niujienas,
iš savo apylinkės, miesto ar
interioro.

VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

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

SEKMADIENIAIS

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

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 Č. postai 403,
ir galite užsakyti kokią, tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÉDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»
Rio de Janeiro
Serraria « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

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

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

-

Cm ^prindgs & Cia.

vieninteliai atstovai

garsiojo

vandens

L i n d o y a

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915
VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

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

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMU1.

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

Caixa Postai 3967

SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
m sis m m m mni m n? m m m m m m mitu m m m linu m ir, m m muiii m hhmii m iimn imu mi iruti iiiiiiiiim 11,= =
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ê

Telefone 63-6005

g
f
g
g

g
I
į
f
g
ã

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis^at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

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

|
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jiuvyrLCJE ILAUCO
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

Fone 63-5294
São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui;
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
¥^Ai!V*-*«*^****^**’*l*^**l**r^**^s^Aė^^

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
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dijo Nov
vai. vaka
kilociklų
trų bangomis.

Visus gimines ir pažįstamus kviečiame į metines
mišias — egzekvijas už

A.fA. KONSTANCIJĄ MELIŪNIENĘ

MŪSŲ PAREIGA TALKININ
KAUTI LIET. ARCH1TEKTÚROS PARODAI.

Ši paroda tai artimiausia
priemonė, kur ą galime panau
doti musų kilniems siekimams
Šios parodos pasisekimas .via
visų musų pasisekimas Pa
ruošti 900 kv. metrų plota ke
Jiems pasryžėliams yra labai
sunku
Pereitą sekmadienį parodai
talkininkavo p. Pranas Čypas,
Stud. Nard Antanaitis. Leo
nardas Mitrulis ir viena že
maitė. i>
Talkininkus aplankė iš Rio
de Janeiro atvažiavęs svečias
Kun J. Janilionis ir įteikė pa
rodos reikalams atvežta iš p.
Muistro Dr Eriko Meierio
Cr$ 2 000 00 (du tūkstančius)
cruzeirų. Tai jau antroji d vie
jų tūkstančių cr. auka. Lietu
viškas dėkui, kultūrinių rei
kalų didžiam rėmėjui!
Svečią atlydėjo Liet. S gos
Brazilijoj Pirmininkas p Kap
J Čiuvinskas su Ponia ir pa
žadėjo suorganizuoti visoke
rioną paramą.
Darbai dar nebaigti Kvie
čiam talkon, šį sekmadenį
■tuoj po 9 vai. arba vėliau
Dirbame iki 18 *20 vai vakaro.
Paroda vyks Pavlhão dos Es
tados. Autobusai išeina iš Via
dut© do Chá
•V

ATEITININKAMS

Po 9 vai. šv. Mišių choro
repeticija gimnazijos salėje.
,3 vai. p.n. klebonijoje valdyįbos posėdis Diskusijos tema:
«Jaunuolio atsakomybė už ap
įlinkos
dvasią» Diskusijoje

mirusią 1956 m. rugsėjo mén. 1 d. Mišios bus rugsėjo
mėn. 2 d. 7:30 vai. ryto, Vila Zelinot. parapijas bažnyč oje. Giminiu ir pažįstamų laukiame atsilankant j miši
as - egzekvijos ir už tai tariame nuoširdų ir draugišką
ačiū.
Emilija, Stefa, Stanislovas ir jų šeimos.

kviečiami dalyvauti visi, ku
rie domisi tema.

LiETUVIŠKOS MOKYKLOS
MOKINIŲ TĖVAMS
Paskutiniu metu mokyklą
nustojo lankyti visa eilė vai
kų, tėvai prašomi atkreipti sa
vo dėme-į, ar tai atsitiko su
jų žinia
Yra daug vaikų, kurie il
gesnį ar trumpesnį laiką lan
kę lietuvišką mokykla Įmuš
tojo lankyti Jie visi yra paė
mę iš mokyklos knygas. Kny
gos yra mokyklos nuosavy
bė. Mokykla labai prašo jas
gražinti. Jos reikalingos tiems
kurie nori mokytis tėvų kal
bos.

MOKYKLA JAUNIMUI
Netrukus V. Zelinoje pra
dės veikti vakarinė lietuvių
kalbos mokykla jaunimui. No
rintieji mokyklą lankyti, krei
piasi į Dėdę Juozą.

— Laiškai: J Baužiui. Vik
torijai Staokevičiūte, Elenai
Rinkevičiūtei, K. Čemarkai,
Vladui Butrimui, A Lazdauskui. Alg Kazlauskui. V. Bal
čiūnui, M. Jonavičiūtei, K.
AmbrozeviČiui. H Guzikauskui, A Mizariene, inž. Iva
nauskui. Pr. Zagorskienei, Iz.
Seliokienei.
«MŪSŲ POPIEČIAI» IR JŲ
RĖMĖJAI.
«Mūsų Popiečiai», tuo var
du išeinančios jaunimo ir su
augusiųjų praktiškos lietuvių

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••'aMDAII'’-’
galima užsisakyti už 160 cruz .pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dona Estanislau) São Bents
vienuolynas.

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

P,

Ragažinską

kabos bei bendrų dalykų pa
mokos. sėkmingai užbaigė H
menes ų už akių dėstymo kur
są. kuriame dalyvavo 39 as
menys. Visi dalyviai yra tech
niškojo darbo talkininkai re
dakcijoje ir administracijoje,
viso 43 asmenys, gavo ver
tingų dovanėlių, kulias parū
pino gerieji lietuviai, tikrieji
lietuviškosios veiklos palai
kytojai Dovanėlių paskirsty
mą sekė trys rėmėjų atsto
vai (komisija) iš Liet S gos
Pirm Kpt. Juozo Čiuvinsko,
Danutės Paleckienės ir Juo
zo Kar «avičius, kuriu nutari
mo skelbimas tilpo «Mūsų Po
piečių pamokose 72 puslapy
je Dovanėles atsiimti pas po
piečių vedėją.
11 jo semestro pamokų me
džiaga, pradedant «Mūsų Po
piečių» 41 pusi , siųskite ne
delsiant šiuo adresu: «Mūsų
Popiečiai», caixa uostai 1764,
S. Paulo, Brasil. Šių pamokų
nemačiusieji kreinktės tuo pa
čiu adresu, pris ųsime
Popiečių Vedėjas.
— Patyrėme, kad inž. Ze
nonas Bačelis «Žinių» nere
daguoja .Jas tvarko, redaguo
ja Alf Žibąs Todėl inž Bače
liui mestą kaltinimą del «Ži
nių» linijos atšaukiame ir
atsiprašome
Iš praėjusios savaitės «Ži
nių» redakcijos karšto atsa
kymo matyti kad jų linija yra tokia, kaip Bostone išei
nančio «Keleivio», kuris neto
lerantingumu sumušė visus
lekordus.
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Seselių prauciškiečių nevicijatas Vila Alpinoje Čia kandida
lės paruošiamos vienuoliniam gyvenimui.
— Rugpjūčio mėn 27 d su
ėjo 19 metų kai seselės pran
eiškietės atvyko į São Paulo.
Pirmosios pionierės buvo ši
os seselės: M Julia, M Caro
lina, M. Marcelina, M. Evan
gelista ir M Nuberta. Dvi iš
pirmųjų, seselė J. Julia ir se
selė M Nuberta yra Ameriko
je, Kitos trys darbuojasi S.
Pauly.. Per š uos devyniolika
metų daug mokinių perėjo
per seselių mokyklas, išaugo
mokyklų pastatai, mokslo Įs
taigos Kultūrinio ir auklėji
mo darbo lauke išvaryti pla
tus barai .

Čia.rasite daug gražių prekių: čemodanų, pfortfelių, ridikiulių. p nigin'u, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių
prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų.
Lietuviams dide ė nuolaida.
i

ŠV. MIŠIOS vila ZELINOJE

Rugniūčio mėn 31 d. 7 vai.
už Vladą Pocių Rugsėjo mėn,
2 d. 7,30 vai. už Konstanciją
Meliūnienę. Rugsėjo mėn, ®
d. 7 vai už Sofiją Dulinskie
nę ir Stanislova Budrevičių,
Rugsėjo mėn 11 d 8 vai už
Kazimierą Matuzonj.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ

“MŪSŲ

PARSIDUODA sklypas 10x
32 prie pat Praça S. José d<>s
C nnpos R. Manaias, prie 130
nr. Smulkesniu informacijų
Rua Auhanguera, 823 (Barra
Funda) Tel. 52 1218 su Jose
Alešipnas. r

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

JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE

MEDICINOS KLIN1CA

★ Skubia? išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me

j

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consiiltoric: Av. Zelina, 471, T’el 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12
ūgi 18 vai.
Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
j namus

EJCKSTCKSO ,'CONTÁBIL

PiATINK
LIETUVA”

SKAITYKIS

.......................... ... ........................

GEROS ŽINIOS

gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.
,j., * Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro
paštu 2 3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
. ★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
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. BoguslauiKas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

— Sekančią savaitę jau bu»
galima įsigyti pakvietimai ir
užsisakyti staliukai į jubilėji
nį L K. Bendruomenės choro
koncertą «paliaus mėn. 12 d.

Medžiagos žieminiams ir va
gariniams rūbams (yra pavyz
džiai) Vaistai, maistas, skaP
džio per radijo Nove de Ju biniai. avalynė, megztiniai,ko
lho, meninę programą užpil jinės, pirštinės, skaros, siūlai
dys K Ambrozevičius, pianu ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
akompanuos Irena Adomavi
tvotas.
— Rugsėjo mėn. 1 d Liet. čiutė, Liet Kult Radijo pro
Gavėjas namoka nieko
Kultūrinio radijo pusvalan- grama transliuojama per Ra
Pageidaujant — siunčiama
oro o>šiu
K re i pti s> Ma g d a 1 ena V i n k šMalonūs i'ėtuviai.
naiĮienė - rua Barão do Pi
Aplankykite mano pastogę Lapoję
rai 65. Vila Zelina.
Laiškams • caixa postai 371,
Rua Clemente Alvares, 137
São Paulo,
j ■-.
A CASA DOS BAIRROS SALDYS

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

hhimm

— Sekančiame «M. L » nu
meryje tilps Dr Penteada,
straipsnis apie vėžį.

PARSIDUODA sklypas 250
kv. met prie Via A n Iii eta 29
kil. Parduoda sena kaina jau
įmokėta 55. tūfcšt. smulkesniu
informacijų. V Zelina Rua Rio
das Pedras, 450 -su Povilu
Želviu.

I
I

CASA leony
Prieinama kaina parduodami
bei sąžiningai taisomi laikro
džiai ir papuošalai.

Richardas Lazdauskas
Siuntiniai Lietuvon ir anapus

Irmãos Nascimento
REG. C. ft. C. SP. NrO 1.484

Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!
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 vaisiusi

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines
ir industrialines 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

Rua. Itapegi, 145 A - V. Libąnėza' (ponto final ônibus 27).

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

