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Tarptautinis Krikščioniškosios Demckratijos
kongresas

Rugsėjo mėn. 18 d. prasi
dės S. Paulo mieste Tarptau
tinis Krikščioniškosios Demo
kratijos Kongresas, j kurį at
vyksta gausios ir stiprios įvai 
rių kraštų delegacijos

kadangi kongresas vyksta 
Pietų Amerikoje, tai ir jo pro 
gramoje bus svarstomi aktua 
lūs Pietų Amerikai ekonomi
niai, socialiniai bei politiniai 
klau«imai, arba jie' kongreso 
rengėjų yra suformuluoti «E- 
konominė; socialinė ir politi
nė Pietų Amerikos integraci
ja». Kit« tema liečianti dau
giau partijinį gyvenimą «par
tijos organizacijos reikalai», 
bendri visam kontinentui

Tačiau kongresas nesiribos 
vien tik Pietu Amerikos kon
tinento problemomis. Viena
me posėdyje, nsskutiniame, 
bus paliert' tarptautinės poli
tikos klausimai, kurių tarpe 
bus didelio dėmesio atkreipta 
j ko” nnistn okunuotus kraš- 
lu= ir tuo re kalu priimtos a- 
fatinkamos rezoliucijos. Šia- 
m“ posėdyje numatoma iška 
bin t i ly iaU'in įvairių kr-šių

Žygiai pries Sovietu isiviespatavima °abaltyje 
Nauja PET Sesija rugsėjo mėn.

(Elta) Ketvirtąją PET (Pa- 
veigtujų Euroios Tautų) Sei 
hio sesija nutar'a pradėti New 
Yorke tuo pačiu laiku, kai 
prp.sidT ir Jungtinių Tautų 
general)' » s ansamblėjes nau 
joj -įja tai yra š m rūg
sta Ii: ar 17 d Pirmieji po
sėdžiai bus skirti organizaci
niams reikalams ir pareiški
mui protesto prieš netinkamą

"Kiekviesa Tania tari teise laisvai apsispręsti"

São Pauly
krikščionių demokratų lydė 
rių portretai. Kongreso ren 
gėjai prašo, kad tautinės ma 
žumos užbaigiamajame posė 
dy, rugsėjo mėn. 21 d. 20 vai. 
dalyvautu su tautiniais rū
bais.

Kongresu pirmasis posėdis 
bus rugsėjo mėn. 18 d. 16 vai,- 
19 vai bus priėmimas spau 
dos atstovų. 21 vai. iškilmin 
gas kongreso atidarymu-

Rugsėjo mėn. 19. 20. 21 die 
nomis, ryte posėdžiaus Įvai 
rios komisijos plenumo pusė 
džiai bus tik vakarais 19 vai.

Lietuviai, ypač gausiai kvie 
čiami dalyvauti 21 d. 20 vai. 
užbaigiamajame posėdy. Inu 
tinęs mažumos dalyvaus su 
savo tautinėmis vėliavom s 
Reikia tikėtis, kad lietuviška 
visuomenė gausiai atsilankys. 
To reikalauja musu garbė.

Posėdžiu vieta: Parque Ibi- 
rapuera, Palácio das Indus 
trias. įėjimas per portão 4.

Autobusai išeina iš A v A- 
nhar.gabaū, prie Galeria Pres 
tęs Maia.

vadinamų satelitiniu kraštų 
atstovavimą Jungtinėse Tau
tose ir prieš tai, kad .■'Ovie'ų 
Sąjunga uzurpavo Pabaltijo 
valstybių suverenines teises 
Darbo piln ties posėdžiai vvks 
spalio 3 4 dienomis ir 23 24 
dienomis Galimas dalykas, 
kad tiems posėdžiams atvyks 
ir PET delegatų iš Europos.

Jalysos patekti i Vil
niaus Universitetą

(Elta) Nors «Tiesoje» ir per 
Vilniaus radiją buvo teigia 
ma, kad ir naujuosius nuosia 
tus taikant stoti į universite 
tą galės ir neatlikusieji prieš 
tai darbo stažą, dabar aiškė 
ja kas kita Vilniaus univer 
siteto rektoriaus SKeibime 
«Tiesoje» iš norinčių stoti j 
universitetą reikalaujama pr.s 
tatyti šiuos dokumentus: l. \ i 
dūrinės mokyklos baigimo a 
testatą; 2. autobiografiją; 3. 
pasą, karinį bilietą (atsargos 
karo prievolininkams), arba 
prirašymo liudijimą (šie do 
kumemai pateikiami asmeniš 
kai); 4. 4 fotograf jos; 5 doku 
mentas apie turimą praktinio 
darbo stažą (darbo arba ko
lūkiečio knygelės išrašą). 6 
charakteristika iš mok' klos 
t e komjaunimo rajono (mies 
to) komiteto arba iš paskuti 
rėš darbovietės: 7. sveikatos

Urisscevas ar Žukovas?
Kaip visur taip ir Kremlių 

je, dviems diktatoriams nėra 
vietos Vienas turi iškristi. 
Šiomis dienomis užsienio span 
da plačiai rašė ir radijo ko 
mentavo ap e tylią, bet aštrią 
tarpusavio Kruščevo ir Žuko 
vo kovą Kaip jau žinoma, 
paskutiniu metu kariuomenės 
įtaka yra žymiai padidėjusi 
partijoje 1‘atį Kruščevą iš 
sūlikvidavimo išgelbėjo mar 
šąląs Žukovas Molotovas ir 
jo kompanija buvo nutarę jį 
pašalinti iš - arti.ios ir vyriau 
sybės Tik Žukovo dėka Kruš 
čevas savo «draugus» sutvar
kė. Bet partijai kariuomenės 
didėjanti įtaka pavojinga. Ko 
gero viena d:ena gali sulikvi 
duoti ir patį Kruščevą ir ki
tus jo draugus «Draugas» 
Kruščevas tuo labai susitūpi 
no ir galvoja kaip atsikraty 

pažymėjimas; 8. pažymėjimas 
iš gyvenamosios vietos

Vilniaus universitete (jo o- 
ficialus pavadinimas dabar: 
Vilniaus valstybinis V. Kapsu 
ko vardo universitetas) šiais 
1957 58 mokslo metais veikia 
šie fakultetai: 1 Istorijos filo 
logijos fakultetas (specialy
bės: lietuvių kalba ir literatė 
ra, rusų kalba ir literatūra, 
romanų germanų filologija;- 
arglu. vokiečių, prancūzų bi 
bliotekininkystė, žurnalistika; 
istorija); 2 Teisės mokslų fa 
kultetas; 3. Ekonomikos moks 
lų fak (pramonės ir prekybos 
ekonomika, finansai, kreditas 
buhalterinė, apyskaita ir sta 
tistika); 4 Fizikos matemati
kos fakultetas; 5. Chemijos 
fakultetas; 6 Gamtos mokslu 
fakultetas (biologija, geogra 
fija, geologija); 7 Medicinos 
fakultetas.

ti kari-tromenės įtakos.
Pirmą žingsnį jau padarė. 

Davė įsakymą gražinti karino 
menėn poiitrukus. kurie iš ar 
ti privalo sekti kariuomenės 
nuotaikas ir jas pranešinėti 
partijai ir kariuomenės vado 

bę pajungti partijos kontro 
jei. Kruščevas nori tapti visa 
galiu Rusijos diktatoriumi, 
panašiu Stalinui. Bet ar pa
vyks? Laikas parodys.

Vėl kalbama apie Buliam 
no pakeitimą Mikoyanu. Žmo 
niu pakeitimas partijos vado 
vvbėje ar vyriausybėje, dar 
nereiškia politikos linijos pa 
keitimo. Jau daug rimtesnis 
reikalas būtų, jei Rusijos tiki 
mą į savo rankas paimtų 

kariuomenė ir partiją 
išvaikytų Tuomet būt gali
ma laukti naujos vidaus ir už 
slėnio politikos linijos.

Sirijos krizė

Įvykiai Arabijoje, ypač Si
rijoje dar nėra išryškėję, yra 
evoliucijos stovyje. Apie ga
lutinai užimtą Sirijos pozici
ją, dar negalima nieko tikro 
pasakyti. Ten vyksta dviejų 
galingų įtakų - Maskvos ir Va 
karų kova. Arabų tautų poli
tika yra labai sudėtingas ir 
jautrus reikalas. Amerika yra 
pasiryžusi apginkluoti, oro til 
tu. Iraką, Libaną, Jordaniją. 
Naftos šaltiniai yra varžybų 
objektas Žibalo šaltiniai gali 
privesti net prie ginkluoto su 
sirėmimo Į čia Londonas ir 
Vašingtonas daug daugiau dė 
mesto kreipia negu į Vengri
ja ... Nafta jiems yra branges
nė už nekaltų žmonių kraują 
ir kančias.

-r- Rugsėjo mėn 15 d. Va
karu Vokietijos 35 milijonai 
vokiečiu rinks parlamentą. 
Iš komunistinės Vokietijos si
unčiama daugybė propagan
dos laneliu, kad vokiečiai boi 
kotuotų rinkimus.

— Vakaru Vokietijos užsie 
nio prekybos balansas suve
damas su dideliu
pertekliumi Vokietijoje yra 
didelis pinigų nerteklius Vą 
l;'»fn nestovi. Vakaru Vokiet 
joj visko yra pilna. Sugriauti 
miestai atstatyti, krautuvės 
pilnos prekių, darbininkai ge 

i.i uždirba.

— Pradėjus pasireikšti azi
jatiškam gripui, šiais metais 
Brazilijos nepriklausomybės 
šventės proga, daug kur vie
šų eisenų ar sporto pratimų 
nebus. Rio de Janeire svars 
tomą kur am laikui sustabdy
ti mokyklose darba, ligi pra
eis gripo epidemijos pavojus.

— Amerikoje daug kur į 
mokyklas neįsileidžiami neg
rai. Dėlto kyla nemaža kon
fliktų tarp baltųjų ir juodųjų.

erlyno deklaracija liečia ir Pabaltijo kraštus.

(Eba) Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Didž. Britanijos, 
Prancūzijos ir Federalinės 
Vokietijos vyriausybių atsto
vai liepos 29 d. paskelbė jų 
Berlyne pasirašytą deklaraci
ją Vokietijos apjungimo ir ki 
tais klausimais. Pasižadama 
to apstingimo siekti taikiais 
Žygiais ir pabrėžiama, kad 
Vokietijos klausimo tinkamas 
išsprendimas yra sąlyga Eu 
ropos taikai ir saugumui už
tikrinti.

Mums įdomus deklaracijos 
patsai pirmasis straipsnis, ku 
ris netesioginiai liečia ir Lie 
tuvą b ii kitus šiuo metu So- 
viętų valdomus kraštus. Jo 
turinys toks:

«Euro -os taikos santvarka 
turi būti pagrįsta laisve ir 
teisingumu Kiekviena tauta 
turi teisę, laisvai nustatyti sa 
vo gyvenimo formą ir pasi
rinkti sau tinkamą politinę, 
ūkinę ir socialinę sistemą 
Kiekviena tauta turi teisę rū 
pintis savo saugumu, atsiž
velgiant kitų tautų teisėtų in

teresų» Toliau pripažįstama 
teisingu, kad ir vokiečių tau
tai būtų duotas galimumas —- 
remiantis šiaja pagrindine tei 
se — atstatyti savo tautinę 
vienybę. Deklaracija turi 12 
straipsnių.
i . ..... .

— (E) «Nereikia užmiršti 
Sovietų Sąjungos kolonializ
mo Lietuvoje, Latvijoje ir Es 
tijoje», pareiškė Amerikos už 
sienio reikalų ministeris Dul
les spaudos konferencijoje, 
pasisakydamas dėl senato
riaus Kennedey pasiūlytos re 
zoiiucijos Alžyro klausimu. 
Senatorius Prancūziją buvo 
apkaltinęs kolonializmu ir ori 
kišęs Amerikos vyriausybei, 
kad ji Prancūziją remianti. 
Kita proga Duiles pareiškė 
netikįs, kad Maskva bent kiek 
žymiau būtų pakeitusi savo 
užsienio politikos taktiką. Kai 
dėl permainų Maskvoje, Dul 
leso nuomone, dalinai jos bu 
vusios iššauktos Sovietų Są
jungos gyventojų masių nepa

Vengrijos klausimas
Rugsėjo mėn 10 d. New 

Yorke buvo sušaukta trims 
dienoms Jungtinių Tautų Or 
ganizaeijos susirinkimas, svar 
styti specialios komisijos pg 
ruošti raporto Vengrijos klau 
si m u.

Kaip jau buvo rašyta, pra 
ėjusiais metais spaliaus mė 
nėšio pabaigoj kilusi revoliu 
cija prieš komunizmą kilo iš 
pačios tautos, be jokios įta 
kos iš užsienio. Sukilėliai bu 
vo sudarę naują vyriausybę, 
kurią rusų armija nuvertė ir 
pastatė komunistinę Speciali 
Jungtiniu Tautų Órganizaci 
jos komisija, savo raporteru 
su ginkluota įsikišimą, be ven 
grų vyriausybės prašymo, pa 

sitenkinimo Žmonės siekią 
daugiau laisvės ir Kremlius 
buvęs priverstas daryti tam 
tikras išvadas.

Jungtinėse Tautose
tvirtino. Didelė dauguma Jung 
tinių Tautų Organizacijos na 
rių Kremliaus ginkluotą inter 

♦fc- «©♦—B»—•»» ■

Remdami lietuviška radija, žadiname lietuvio 
sąmone.

LIETUVI, IS ANKSTO APSIRŪPINK PAKVIETI
MAIS IR STALIUKAIS

I L. K. Bendruomenės Choro

įvyksiantį spaliaus mėn. 12 d. Vila Zeliuoje, 
gimnazijos salėje.

Pakvietimų galima gauti pas choristus, Vito bare, 
klebonijoje.

GROS TOTO ORKESTRAS

venciją Vengrijoje pasmerkė, 
kad kokių nors konkrečių 
priemonių būt imtasi prieš 
Rusiją, šiuo metu dar sunku 
laukti. Pasitenkins tik pasmer 
kimu rusų intervencijos.
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K. Pažėraitė

Dr. Antana Trimaką São Rati
lyje pasitinkant.

Šio mėnesio 18 dieną pra
sideda S. Paulyje Tarptauti
nis Krikščionių Demokratų 
Kongresas. Sanpauliškiams lie 
tuviams buvo labai įdomu, 
kas atstovaus jame lietuvių 
grupei. Ir štai pranešimas iš 
Šiaurės Amerikos: lietuvių de 
legacijai, kurią sudarys Pie
tų Amerikoje gyvenančių lie 
tuvių krikščionių demokratų 
atstovai, pirmininkaus centro 
deleguojamas VLIKo Pirmi
ninkas Dr. Antanas Trimakas.

Ši žinia visus labai nudžiu
gino, nes Dr. Trimaką lietu
vių visuomenei S. Paulyje te
ko kartą pamatyti ir klausant 
jo politinio pranešimo, teigia 
mai jį įvertinti. Šio garbingo 
svečio atvykime proga tebū
nie man leista apie Dr. Tri
maką, kurio vadovybėje teko 
metus dirbti, pareikšti keletą 
žodžių.

Kai 1938 m. Lietuva buvo 
priversta užmegzti diplomati
nius santykius su 'Lenkija, 
Lietuvos vyriausybei teko Var 
šuvoje įkurti Lietuvos atsto
vybę Ton Pasiuntinybėn, kai 
po pirmaeilės politinės svar
bos punktan, buvo skiriami 
rinktiniai diplomatai bei per
sonalas Ypatingai buvo krei
piama dėmesio į jų patriotinį 
susipratimą bei jausmą, poli
tinį subrendimą >r taktišku
mą, ues lietuviai amžių bėgy 
je pasimokė, kad turėti rei
kalą su lenkais nėra lengva 
Nors Lietuvos vairas buvo 
tautininkų partijos rankose, 
tačiau diplomatinėje užsienio 
tarnyboje nebuvo žiūrima, ko 
kiai partijai asmuo priklauso, 
o tik, ar jis tinka užimamam 
postui, ar ne. Tokiu būdu Lie 
tuvos atstovu Lenkijai buvo 
paskirtas pulk. Kazys Škirpa 
o patarėju Dr Antanas Trinia 
kas, kurie priklausė kitoms 
polirnėms partijoms, tačiau jų 
politinė bei patriotinė ištiki
mybė buvo visiems žinoma ir 
teisingai įvertinta. Mūsų Pa
siuntinybės personalas Varšu 
voje buvo nemažas (iš viso 
11 asmenų), bet šiuo atveju 
man terūpi išryškinti Dr. Tri
maką, kuris buvo ne tik nata 
rėjų, bet ir eidavo Charge d’ 
Affaires s. i. pareigas O kai 
ministeris pulk. K. Škirpa bu
vo tom pat pareigom akredi
tuotas Berlynan, ir Varšuvon 
atsiųstas atstovu Lietuvos Ne
priklausomybės, Akto signata
ras Dr. Jurgis šaulys, Dr. A. 
Trimakas faktinai ėjo minis
tério pareigas, nes a a. Dr. 
Šaulys del senatvės ir nesvei 
katos buvo nebepaslankus ir 
daugiau laiko praleisdavo na 
mie prie mokslinio darbo. 
^Man, kaipo vadovavusiai 
pasiuntinybės raštinei, buvo 
daug progų įstaigoje ir įvai
riuose priėmimuose Dr. Tri
maką pąžinti, kaipo gabu no- 
litiką, diplomatą ir administra-

torių. Didžiausiu jo diploma
tinių gabumų įrodymu yra tas 
faktas, kad Lietuvos vyriau
sybė, steigdama 1939 m. rude 
nį Generalinį Konsulatą Vil
niuje, kur ypatingai buvo va
roma lenkinimo politika, ir 
kur buvo sugrūsti aršus len
kai (Varšuvoje lenkai buvo la 
bai malonūs lietuviams), Ge 
neralinio Konsulo postui užim 
ti numatė ir paskyrė ne ką 
kitą, o Dr. Antana Trimaką. 
Jo patriotiškumas tikrai yra
išbandytas. Gaudamas, palygi 
nant nemažą algą, galėjo rū
pintis kokio žemės sklypo ar 
namų įsigyjimu, tačiau jis 
teskyrė tuos pinigus repre 
zentacijos reikalams Jam rū 
pėjo, kad svetimtaučių akyse 
lietuvio diplomato vardas bū
tų augštumoje.

Dar norėčiau pridurti, kad 
Dr. Trimakui Dievas nepagai 
Įėjo gyvenimo draugės ponios 
Jados Kumpikevičiutės - Tri- 
makienės, kuri būdama gera 
žmona ir pavyzdinga vaikų 
motina, puikiai padeda savo 
vyrui reprezentuoti, juo la
biau, kad ji yra baigusi augá- 
tąjį mokslą ir apsiėjime tu 
žmonėmis pasižymi žavingu
mu bei dideliu taktu. Ponai 
Trimakai yra vienoda! mai
nus ir nuoširdūs su visų šiuo 
gsnių žmonėmis Tas Dr. Tri
mako tolerantiškumas, susiė
jęs su diplomatiniais sugebė
jimais bei nemažu stažu, ir 
su lietuvišku nuoširdumu, kaip 
tik yra tos auksinės savybės 
reikalingos vadovaujančiam 
asmeniui, ypatingai VLIKo 
Pirmininkui, kuriam tenka de 
rinti veiksniu nesklandumus. 
Tarp kitko dar norėčiau pri
durti, kad abu ponai Trima
kai laisvai kalba šešiomis sve 
timomis kalbomis, būtent an
glų, prancūzų, vokiečių, šve
dų. rusų ir lenkų kalbomis.

Malonu bus vėl Dr. Trima
ką S. Paulyje pamatyti, da
bar jau kaipo VLIKo Pirmi
ninką ir lietuvių krikščionių 
demokratų atstovą Ir noris ti 
keti, kad ateis laikas Dr. Tri 
makui dalyvauti tarptautiniu© 
se suvažiavimuose, kaipo ats 
tovaujančiam laisvąją Lietu
vą, o gal dar teks jį pamaty
ti užimantį atstovo kėdę jau
kiame kabinete, išdekoruota 
me lietuviškais audiniais bei 
kilimais ir lietuvių dailininkų 
paveikslais, kaip kad buvo iš 
puošta mūsų Pasiuntinybė 
Varšuvoje.

— Penki šimtai zlotų. Kari
ninkas, arba inžinierius už
dirba nuo tūkstančio, ligi tūks 
taijčio penkių šimtų zlotų.

— O kaip kainos? Pavyz
džiui kiek kainuoja paprasta 
batų pora?

-- Paprasti batai kainuoja 
septynis šimtus zlotų. Dviejų 
mėnesių vaikui sandaletai 83 
zlotai

Pasakoja atvykęs šs Leis- Butas dviejų kambarių su

kilos.
Šiomis dienomis Į São Pau

lo sugrįžo vienas žmogus, Bra 
zilijoj gimęs, bet tuoj po ka
ro išvykęs Lenkijon. «Mūsų 
Lietuvos» korespondentas jį 
susitikęs turėjo progos pasi
kalbėti apie Lenkijos gyveni 
mą, kuri šiandien yra viena 
iš satelitinių, Rusijos įtakoj 
ir ontrolėj. Del tam tikrų ap 
linkybių, atvykusio vardo ne
minėsime.

— Buvau dar tik 14 ar 
metų ■ kalbėjo atvykusis - 
kai mano tėveliai nutarė iš
keliauti «rojun». Mat, čia Bra 
zilijoj nusibodo «vergijos» duo 
na valgyti. Kaipo mažametis 
turėjau vykti kartu O paga
liau pamatyti pasaulio jaunam 
žmogui yra įdomu. Keliauti, 
pamatyti naujų kraštų ir žmo 
nių, visi mėgsta.

Atsidūriau Lenkijoj, pasa
koja sveč as. Nauja kalba, 
neįprastos gyvenimo sąlygos. 
Ir kas svarbiausia, išsvajotoji 
«rojaus» laisvė. Bet lokio 
amžiaus jaunuolis nesidomi 
per daug politiniais klausimais, 
socialine būkle, ar č a rojus, 
ar pekla ■ tegul sprendž a se 
niai!

Priėmiau tą svieto pamar
gintą kiaušinėlį koks jis yra. 
Ir be jokių komentarų įsijun
giau į taip vadinamą «rojaus» 
gyvenimo ratą.

Teko daug pavargti, pašalti 
pabadauti. Bet jaunuolis vis 
jaunuolis Iš gyvenimo laukia 
ir tik si, jei ne šiandien, tai 
bent ateityje, ko nors geres
nio Visur daug pažadu Nešė 
dėj; u sudėjęs rankas Pradė
jau mokytis karo mokykloj. 
Vieni, kiti metai ir jau būsiu 
«::>\Var rcz podporučyk»

Leonardas Andriekus

DAGILIS
Ten sopuly suklinka nytys, 
O kantrūs žmonės amžiais tyli, 
Ten ir žiemos šalčiausią rytą 
Pragysta kruvinas dagilis.

O kaip jis gali nepragysti,
O kaip jis gali ištylėti,
Jei nebeturi savo lizdo, 
Jei tu verki pas tuščią klėtį.

Ten kruvinas dagilis šaukia, 
Sušildyt žemę saulės prašo - - 
Priimk, Augščiausias, mūsų auką, 
Priimk kiekvieną kraujo lašą!

Subrendau, apsivedžiau. Kri 
tiškai pradėjau vertinti visą 
aplinkumą. Įvairiomis spalvo, 
mis pamargintas prieš man© 
akis gyvenimo margutis pra 
dėjo blukti. Netikėjau, kad jis 
teks neįdomus. Gyvenimo sun 
kūmai padidėjo, džiaugsmas 
ir dvasinis pasitenkinimas kaž 
kur dingo. Gal, sakau, kas 
nors v du j yra, kas mano sun 
kumus galėtų išspręsti.

Su dideliu atsargumu, kad 
niekas nematytų ir negirdėtų 
pralupau margutį ir žvilgterė 
jau vidun...

O Viešpatie! Koks nusivyli 
mas!! Jis buvo toks tuščias ir 
nykus, kaip mano paties gy 
venimas. ligai žiūrėjau misi 
minęs į žemėje gulintį, (pen 
kiakampę žvaigždę Red) pa
margintą lukštą ir galvojau: 
koks jis margas iš oro ir koks 
viduj tuščias. Vien tik badas, 
skurdas, ašarų pakalnė.

Nutariau ieškoti išeities ir 
gyvenimo ratą kiton pusėn pa 
sukti Laimei, buvau gimęs 
Brazilijoje Kadangi lenkų vy 
riausybė nedaro didelių kliū
čių išvykti, tad po kurio lai
ko ištrūkau iš to «rojaus» A 
čiū Dievui, dabar esu laisvas 
ir su viltimis žiūriu ateitin.

— Ar yra Lenkijoj bedar
bių paklausė «M L.» kores
pondentas?

— Išt:sos eilės stovi nuo an 
tro«, trečios valandos ryto 
darbo gauti Deja, gauna tik 
vienas kitas, ir tai tik su pre- 
feitūros žvmėjimu.

Koks yra minimaliais už 
darbis (salario minimo) darbi
ninkams?

vonia maždaug nuo 40 ligi 100 
zlotų. Bet jame talpinama naaž
daug apie 20 asmenų.

Kokia duonos kaina?
Vidutiniškai duonos kilogra 

mas pusketvirto zloto Mėsos 
kilogramas 33 zlotai Sviestas 
riebalai 46 zlotai, bulvių klg- 
3 zlotai, miltai 6 8 zlotai, cu
kraus kilas 12 zlotų, kiauši
niai du zlotai kiekvienas, ry
žiai 24 zlotai, pamidorai 19 
zlotų, paprasta dešra 20 zlotų, 
gi «krokovska» 60 zlotų.

Maisto produktams nusip rk 
ti reikia stoti eilėn nuo pir
mos valandos nakties, nes ki
taip nieko «nesumedžiost

Anglies tonelada, kurui, su 
pristatymu, 550 zlotų

— Kada darbininkas gali 
gauti pensiją?

— Įrodžius 60 metų darbo 
eigą gausi 300 žiotų pensijos 
į mėnesį, tai yra tarnaites al
gą-

Turiu priminti, kad ki Go- 
mulkos įstojimo į valdžią žy
dai naudojosi didele previle- 
gija ir galėjo sau leisti pasi
samdyti tarnaitę

— Argi dabar to neteko?

— Neteko ir Lenkijos vi
suomenėje didelis antisemi
tizmas. Ligi Gomulkos žvdu 
įtaka vyriausybėje buvo labai 
didelė.

- Ar komunizmas Lenkijoj 
turi pritarėjų?

— Labai mažai. Ir tik iš bai 
mės netekti darbo ar tarny
bos. Apskritas žodis «komu 
nistas» yra virtęs keiksmo 
žodžiu.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadieni nuo 
i 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. Ragažins- 

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

— Ar yra koks skirtumas 
tarp Rusijos ir Lenkijos k® 
munizmo?

—- Daugelis rusų perbėgę į 
Lenkiją sako, kad čia yrama 
žoji Amerika, kaip režimo, 
taip ir ekonominiū atžvilgiu.

Nenorėdamas ilgiau vargia 
ti mano mielą «draugą» ku
ris šio vardo kratosi kaip vėl 
nias kryžiaus, baigėme pasi 
kalbėjimą.

Jeigu taip yra Lenkijoj, tai 
kas darosi Lietuvoj, kuri yra 
prijungta prie nualintos ir ba 
daujančios komunistinės Ru 
sijos?

A. N.
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Patarimai kaip apsisaugoti ve-' 
žio ligos.

I r

Rašo Med. Dr. Ruy Penteado, Av. Zelina, 471

(pabaiga)

Vėžio liga pagydoma, jei 
pradžioje pradedama gydyti.

Lig šiol dar nėra išrasta 
jokio vaisto, kurį priėmus iš
gydytų nuo vėžio ligos. Vis
kas, ką visokį šundaktariai pa 
taria, nieko nepadeda. Dar 
priešingai, tik pakenkia, ligo 
nis gydydamasis pas šundakta 
rius. tik sukomplikuoja ligą, 
ją uždelsdamas, .apsunkina 
jos gydymą. Tik chirurgija, 
Rentgeno spinduliai, radiu- 
mas, paskirai, ar kartu visos 
šitos priemonės gali pagydy 
ti kitaip sakant panaikinti tas

celulas, kurios yra ligos prie 
žastimi. šitas celulas reikia 
visiškai sunaikinti, nes dali 
nai sunaikinus, vėžio liga 
vėl pasirodys.

Pasirodžius pirmiems reiški 
niams, ligonis privalo kreip
tis pas g.ydytoją ištyrimui. 
Nereikia laukti lig skausmui 
pasirodant. Vėžio ligoj skaus 
mąi pasireiškia, kai liga jau 
įsistiprinusi ir dalį organiz- 
mo jau apėmusi. Patikrinimas 
vėžio ligos 40 metų mažiaus 
patartina vieną kartą per me 
ius, o po 4© metų - du kartus 
per metus, ypatingai moterys.

S SALÃO DA CRIANCAP
Sob os auspícios de "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR"

DE 5 DE OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 1957 
no

PALÁCIO DOS ESTADOS, NO IBIRAPUERA
gentilmente cedido pela Prefeitura

e

Mostra completa dos trabalhos realizados por enti
dades assistenciais no campo da defesa da criança

o
Grande exposição de produtos especializados: ali- 
mentação-vesfuário-produfos farmacêuticos-brinquedos

•
Conferências - Parque de Diversões, etc.

entrada’ franca
o

Secretaria Geral: Rua Barão de Itapetininga, 255 - 5.o andar - Conj. 504 - Tel. 35-2028 - São Paulo

LIETUVOS ARCHITEKTŪRA
PAGAL KUN. KAZ. JASĖNĄ IR KITUS AUTORIUS 

PARUOŠĖ STAT. INŽ MIK. IVANAUSKAS

II RENESANSAS LIETUVOJE
< ■ X

Ankstyvojo renesanso Lie
tuvoje nerandame nė vieno 
pavyzdžio. Neaptinkame nė 
gryno aukšto renesanso. Prie 
žastis buvo ta. kad mane 
visa diduomenė buvo priėmu 
si protestantų tikėjimą ir to
dėl naujų bažnyčių nebestatė. 
Gi įžę katalikybėn ir, išreikš
dami savo atgailą ėmė staty
ti puikias bažnyčias, tačiau 
jau baroko stiliuje. Renesan
sas turėjo daugel paminklini 
ams pastatams įtakos.

VILNIUJE:

Perstatyta Žemutinė Pilis. 
Apie jos architektūra dabar 
galima spręsti tik iš dail. Pr. 
Smuglevičiaus akvarelių. Po 
vieno gaisro nebuvo atstaty
ta ir sugriuvo,

Tini ve siteio Rūmų Smugle
vičiaus Kiemelis. Sienose tu 
ri rene ausinius atkus

ŠV. MYKOLO B. (1594-1625) 
Nukentėjusi per 1655 mt. ka
rą. 1662 pristatyti kampiniai 
barokiniai bokštai. Fasadas 
tapo subarokintas. Viduje išli 
ko renesansiniai lubų skliau
tai ir bažnyčios fundatoriui 
Kancler ui Leonui Sapiegai 
spalvoto marmorc antkapis 
(1632).

ALIUMNATAS: buvo semi
narijos rūmai. ( 1582 - 1622). 
Pastato kieme išliko iki šiol 
renesansinės arkos.

AUŠROS (Medininkų) vartai 
kuriuose XVII amž buvo įreng 
ta koplyčia.

KAUNE:

ŠV. KRYŽIAUS (Karmelitų) 
B. Estetikos atžvilgiu, tai gra 

Pažaislio Bažnyčia ir Vienuolynas.

žiausia bažn Kaune Ją statė 
Dorota Nabova 1510 mt. Ats 
tatė 1685 mt Kun. Kaz Juod 
kevičius. Pirmoji b buvo re 
nesansinė. Kadangi baroko 
dar nebuvo, bet atstatant ne
daug nutolo nuo renesanso.

Pažaislio b. ir vienuolynas.

Tai Lietuvos eskorjalas.
Statyta baroko laikais (1667- 

1712), tačiau mažai turi baro 
kinių lyčių, kurios taip sąmo 
ningai panaudotos, kad nė 
kiek renesansui nepakenkia. 
Jus pamatinis planas yra šeši 
akampis Kupolo vidus pa>u- 
oštas freskais. Sienas puošia 
juodo ir raudono marmuro 
kolonos

Iš oro, šalę barokinio porta 
lo stovi du barokiniu, bokštu, 
sujungtu su bažnyčia. Tuo 
frontonu Pažaislio B. stilius 
skiriasi nuo Italijos renesan 
so ir baroko. Yra tai tautinis 
musų atspalvis, pasireiškęs 
taip gražiai Vilniaus bažny
čiose.

Šv. Petro ir Povilo B. 
Šiauliuose

Jos stilius nėra grynai re 
nesansinis. Ji baigta statyti 
1625 mt, kai šiaurės Europa 
puošėsi renesansinio stiliaus 
architektūra. C.a aptinkame 
taip pat romaninių bei goti
kos motyvų Jos stilius prime 
na tvirtovę Charakteringi yra 
kerčių bokšteliai. 1924 mt. ji 
šventė 300 metų sukaktį

ATVAŽIUOKITE IR ĮSIT1KIN 
x KITE

Kas dar vis lieka abejonė 
se, Kad Lietuvos garsinimas 
ir kova už Nepriklausomybės 
atgavimą mažomis fizinėmis 

t-

Ar žinai, kad Šventasis Raštas yra išverstas j 210 kalbų bei dialektų.
Didžiausį greitį, 339 kilometrus motociklu per valandą pasiekė vokietis Wil- 

heim Herz, Amerikoj, 4 d. rugpjūčio 1956 m. Utah estade, Salt Flats apylinkėje.
Sulig komunizmu vaikas privalo išmokti neapkęsti. Leninas mokė: «Privalo

me neapkęsti»... neapykanta yra komunizmo pagrindas. Vaikai privalo būt moki
nami neapkęsti savo tėvų, jei jie nebūtų komunistai Jei jto būtų komunistai, vai
kai neprivalo juos gerbti.

Aldona Irena Nasvytytė

Mano Jaunystei
Išeinu pilką rudenio rytą 
Uogienojuos žaliuos pabraidyt: 
Ima noras kalbėti, sakyti, 
Kad žali uogienojai nuvys. - -

Kad paiuš ten galulaukėj smilga 
Ir numirs tarp geltonų žolių, 
Akys ilgesio ašarai žvilgant 
Nebeleis nieks mažu takeliu.

Tuk-tuk-tuk genys pušį kalena, 
Tuk tuk-tuk, kaip mažoji širdis. - 
Skrenda gervės, man vasarą mena, - 
Tu tik tolimą skausmą girdi.

Už sunkių debesų niūrios dienos.
Už lietingų dienų liūdesys, - 
Sąla vienišos, gelsta ražienos, 
Pasiklysta vienatvėj širdis...

jėgomis negalima, te atvažiuo 
ja Į Ibirapueros Parką, Pala 
cio dos Estados, ir tepamato 
kas jau padaryta keleto pa
siryžėlių jėgomis, būsimai Lie 
tuvos Architektūros parodai, 
kuri bus atidaryta š. m. spa 
lio mėn. 5 d. 18 vai ir 30 min.

ir kokia bus gėda tiems, 
kurie gali ir nepadeda. Ypač 
kreipiama dėmesio mūsų in 
teligentijai Lietuvos padėtis 
yra tragiškesnė už jaučio ikri 
tusio subatoje į šulinį...

Pereita šeštadienį parodai 
su automobiliu talkininkavo 
iš Agua Razos p Antanas 
Serbentą. Buvo nuvežtas į 
Mūsū Lietuvą Parodos Kata 
Jogui spausdinti švinas ir kli 
šės Aplankyta S Andrė, Par 
que d is Nações ir Camiiopo 
lis. Atsivežta iš mūsų š mta- 
mečio dievdirbio A. Trumpio 
ir dailininkės V. Stančikaitės

Didžioji Lietuvos Kunigais 
tienė Ona, Vytauto žmona. 
Iš V. Daugirdaitės - Sruogie
nės «Lietuvos istorijos vaiz

dų ir raštų».

Daugelyje knygų ir net mū 
sų Lietuvos istorijos vadovė 
lluose sakoma, kad Vytauto 
pirmoji žmona buvusi rusė, 
Smolensko kunigaikščio dūk 
tė. Tačiau prof. I. Jonynas sa

Abraitienės eksponatai paro 
dai. Kur buvo apsilankyta, vi 
si maloniai priėmė ir parėmė 
paroda.

Sekmadienį talkininkavo p. 
Pr. Čypas. Žemaitė ir ištrū 
kęs iš V. Zelinos pavakary p. 
Antanas Tyla. Visiems nuošir 
dus lietuviškas dėkui. 

vo knygoje «Vytauto šeima» 
yra įrodęs, kad tai netiesa. 
Vytauto žmona, didžioji kuni 
gaikštienė Ona, buvo tikra lie 
tuvaitė, Vytauto bičiulio ir 
bendradarbio Sudimanto se 
šuo ir Alšėnų kunigaikščio 
Andriaus žmonos sesuo Ji bu 
vo kilusi iš Dzūkijos, kaip 
spėjama, iš Eišiškės pilies, ku 
rios milžiniški griuvėsiai te 
bėra paskendę miškuose ir 
laukia tyrinėtojų... Kunigaikš 
tienė Ona buvo katalikė, ne 
stačiatikė, ir labai pamaldi 
krikščionė, uoliai lankiusi 
šventąsias vietas. Ji labai bran 
gino knygas ir gerbė mokslą, 
galimas daiktas, pati net mo 
kėjo skaityti. Tai labai retas 
reiškinys viduramžiais Rytų 
Europoje, kad moteris kad ir 
kunigaikštienė būtų buvusi 
taip išlavinta. Todėl mes Vy 
tauto žmona turime pagrindo 
didžiuotis, kaip kunigaikštie 
ne ir lietuvaite, savo išsilavi 
nimu galėjusia prilygti tų lai 
kų Vakarų valdovams.

Kunigaikštienė Ona buvo la 
bai energingas, protingas ir 
veiklus asmuo, turėjęs dde 
lės Įtakos savo vyrui ir jo pa 
tarėjams. Su ja skaitėsi už 
slėnių pasiuntiniai ir valdo 
vai Kryžiuočiai dažnai jai si 
ųsdavo brangių dovanų, nore 
darni įgyti jos palankumo. Ku 
nigaikštienė dalyvavo drauge 
su Vytautu svarbesniuose pa 
sitarimuose, keliaudavo su 
juo į užsienius ir apskritai 
dalindavosi su savo vyru lai 
me ar nelaime.

Visiems yra žinomas pada 
vimas apie tai, kad Vytauto 
tarnaitė Elena Amuličiuvienė 
išgelbėjusi kunigaikštį Vytau 
tą iš kalėjimo. Bet tai yra vi 
siška netiesa, tik istoriko Nar 
buto prasimanymas. Tikrovė 
yra daug gražesnė ir įspūdin 
gesnė, nes ne tarnaitė, bet

(pabaiga 6 pusi.)
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A. Grigaitis

Triušis ir Kiškis
— Tu, motin, su vaikais pa 

siūk čia kieme, o aš eisiu dar 
žų apžiūrėti. — tarė tėvas 
triušis ir nužingsniavo vartų 
Jink

Pralindęs pro vartų apačią, 
jisai pasileido pievute prie 
dobilų, kurių laukas buvo čia 
pat už kluono. Įlindęs į dobi 
lūs, sustojo ir pastatęs ausis 
pasiklausė, bet neišgirdęs nie 
kO įtartino, kas galėtų su
drumsti jo ramybę, nusiskynė 
dobilo lapelių ir pakramtus 
išlindo pievutėn j parugę.

Parugėje sustojęs, karpo 
ausimis ir klauso. Tyla

Vasaros sekmadienio pava 

karės (aetuvoį* — tylios, ir 
ramios Tyli ramus rugių lau 
kas. Žydėjimo metas seniai 
jau praėjo. Dabar linksta šiau 
das nuo sunkių, brandžių var 
PU

Tr ušis dairosi. Priešais jj, 
apkabinus rugio šiaudą, šyp 
sosi baltaveidė, žaliais lape 
liais pasipuošus, vijoklė. Kiek 
toliau viena kita mėlynakė 
rugiagėlė Tamsus rugių lau 
kas, lyg koks paslaptingas miš 
kas. Triušis bijo jo, nes čia 
gali slėptis visokių pavoju.

Liuokt, liuokt! — ir triušis 
jau darže Štai lysvė žydinčių 
ir jau mezgančių agurkų. -lau 
vienas kitas agurkiukas šyp 
sosi lapų pavėsyje Bet kam 
jie triušiui reikalingi?

Triušis peršokęs agurkų 
lysvę. įlindo į žvdinčių aguo 
nu vėsų tankumyną, o vėliau 
į nepraeinamą pupų mišką. 
Už to miško morkų laukas, o 
ten jau ir kopūstai, išsirikia 
vę eilėmis Ak, tie kopūstai!

Triušis labiausiai norėjo pa 
ragauti šviežių kopūstu lape 
lių. Jau buvo besiekiąs krims
telėti lapelį šviežienos, tik 
staiga netoliese kažkas trekš 
telėjo Triušiui smarkiai pra 
dėjo plakti š:rdis.

— Kas ten? — šūktelėjo iš 
sigandęs triušis.

Tyla.
— Kas ten? — antrą kartą 

riktelėjo triušis.
Ir vėl tyla.
— Vyrai, vagys kopūstuo

se! Griebkite juos! — šaukė 
triušis jau visai drąsiai.

Bet vėl tyla. Ji tiesiog įsiu 
tino triušį.

— Margi, griebk vagį! Atsi 
liepk! Šausiu!

— Aš, — pasigirdo nedrą 
sus balsas iš kopūstų.

— Kas aš, — jau tikrai drą 
šiai riktelėjo triušis.

— Kaimvnas.
-- Kok« kaimynas?
— Kiškis
— Kiškis? Tai ko tyli, sa 

kyk tu, kopūsto galva?

— Žinai, brolyti, iš baimės 
net tavo balso nepažinau. Man 
pasirodė, jog čia šeimininkas, 
toks stiprus tavo balsas. O ži 
nai su šeimininku kalba trum 
pa: jis bumptels per galvą 
lazda ir — kojos aukštyn^..

- O kiškelis, kaimynas, ma 
no giminė! O brolyti, ir tu iš 
gązdinai mane Maniau, kad Į 
kopūstus bus įlindus kokia 
pikta dvasia. Na, bet sanyk, 
kaip čia patekai?

— Žinai, triušeli, šiandien 
buvau už kelio aplankyti sa 
vo pusbrolio Jisai su še ma 
gyvena miežių lauke

— Na, tai ką nauja ten gir 

ė ėjai?
— Žinai, blogos naujienos.
— Na?
— Ten neramus gyvenimas. 

Aną dieną pusbrolio vaikas 
išėjo pasižiūrėti apylinkės. Ir 
ką jūs manote? NetoLese na 
mų buvo rasta tik uodegaitė 
ir kraujo klanas Baisūs daly 
kai ten dar< si. Čia mūsų kraš 
te ramiau. 0 rudeniui atėjus, 
ten žmonės su šautuvais ir šu 
nimis naikina mūsų giminę. 
Nuo šautuvo dar gali pasis 
lėpti, o nuo šunies — ne: ji 
sai visur tave suras Nėra gy 
venimo!

— Tai reikėjo patarti, nie 
ko nelaukus, kraustytis į roū 
sų apylinkę. Čia pas mus vi 
sai ramu.

— Žinai, vis delsia Mat, 
ten gimtieji namai Savo 
krašto nenori palikti

— Tai ką, kiškeli ka mynė 
Ii, užeinam pas mane į sve 
čius. Parodys u savo šeimą, 
namelius, pavaišinsiu kuo tu 
rėdamas.

— Gerai, triušeli einam —

greitai sutiko kiškis visai ne 
sipriešindamas, nes jam buvo 
įdomu pamatyti, kaip triušis 
ten arti žmonių gyvena

Triušis parodė kiškiui savo 
namelį, įrengtą prieklėčio san 
dėliukyje. supažindino su šei 
ma, pavaišino dobiliukais, pa 
sigyrė savo geru be rūpesčių 
gyvenimu ir nuoširdžiai kvie 
tė pas save apsigyventi, ues 
vietos troboj esą pakankamai 
o šeimininkai ir jo vaikai bū 
šią labai patenkinti.

- Vakarais dar galėsi pa 
siklausyti šeimininko sūnaus 
armonikėlės gražios muzikos, 
— tikino triušis.

— Ačiū, triušeli, už mal® 
nu, pakvietimą, už tavo gerą 
širdį Bet, žinai, nemainysiu 
savo laisvės j tavo sotų gyve 
nimą ir j gražią armonikėlės 
muziką. Kai vėjas su rugiais 
užtraukiu sutartinę dalsą a 
pie pavasario naktis, apie 
žvaigždėtą dangų ir žolės nu 
ostabųjį augimą, aš klausau
si t> s lauku muzikos, ir ma
no širdis alpsta To uu švel
nių garsu jokia armonika ne 
pagros. Kas girdėjo jauno dai
gelio auairną ir dainavo kar 
tu su vėjais laukų pla ybėse, 
tas amžin.ii ilgėsis laisvės ir 
į jokį patogų gyvenimą jos 
neišmainys.

— O lietus, darganos, per 
kūnijos, žiemos šaltis ir ba 
das ar tau dar neįkyrėjo? — 
vis neatleido triušis.

— Ne, triušeli, audros, žai 
bai ir perkūnijos — ir baisu, 
ir gražu, ir didinga. Žiemą, 
tiesa, sunkiau, betapsivelkam 
mes šiltais kailinėliais, o ba 
du dar niekas iš mūsų gimi 
nės nemirė. Truputį papasnin 
kauti net sveika, o mes mo 
kame visaip maisto prasima 
nyti net ir giliausią žiemą.

— Kaip matau, tai tu, kiš 
keli, be galo myli savo gim 
tuosius laukus.

-- Ir laisvu, ir gimtuosius 
laukus — tai mano tikrasis gy 
venimas. Ačiū, mielas kaimy 
nėli, už vaišes ir už gerą šir 
dį. Turėdamas laiko, užsuk 
pas mane. O dabar lik svei 
kas!

Triušis palydėjo kiškį iki 
vartų ir ten nuoširdžiai atsis 
velkino. Kišk s nuliuoksėjo 
per pievutę j parugę, o iš 
ten į plačiuosius javais siū 
buojančius laukus.

^AIŠKINO

— Tėte, ką reiškia kosmos?
— Tai pasaulis vaike.
— O kosmetika, tėte?
— Tai, tai moteriškas pa 

saulis.

V. Jonikas

Jonelio geri darbeliai
Dievuliau, noriu prieš paveikslą 
Maldelei vėl sulenkt kelius, 
Užbaigęs dieną, prisiminti 
Geruosius savo darbelius.

Tikrai neerzinau šunelio, 
Birbynę pūsdams prie ausų, — 
Geriau pavaišint voveraitę 
Sode nors trupiniu sausu.

Nesutepiau šiandien knygelių,
Vilkutį piešdams paišeliu, 
Nepatingėjau už mamytę 
Parnešt nupirkęs obuolių.

Tiktai, užstodamas sesutę.
Kovojau gatvėj su vaikais.
Dievuliau, gaila ir skaudoka 
Praleist tą nuotykį juokais.

Prieš guldaras noriu ties paveikslu 
Maldelei vėl sulenkt kelius, 
Užbaigęs dieną, prisiminti 
Geruosius savo darbelius.

Mokyklos iškila
7 rugsėjo V. Zelinos lietu

viška mokykla turėjo išvyką. 
Išklausę šv. Mišias mokiniai 
specialiu autobusu vyko į In 
telagos Diena graži ir šilta. 
Tyras Oras, vanduo ir saulė 
kėlė nuotaiką. Išvykoje dal. 
43 vaikai, mokytojai ir nuola 
tiniai mokyklos darbų taikiniu 
kai—tėvų komiteto nariai. Tf 
ek vykstant, tiek grįžtant au 
tobuse nuolatos skambėjo dai 
na, dažniausia: «Toli toli už 
marių, už upių už kalnų, tė
vų gimtinę žemę, brangiausia 
vadinu». Taip nuolat kartoja 
mi dainos žodžiai vis pamažu 
skverbiasi į jauno žmogaus 
širdį ir gaivina joje lietuviš
kos mokyklos sėjamą grūdą. 
Vaikai, kurie nelanko lietu
viškų mokyklų, niekada tą 
toli esančią žemę nevadins 
«brangiausia» Lankantieji y 
ra kenčiančios tėvynės viltis. 
Mes tikime, kad Dievuliui lei 
džiant išsipildys ir kiti dainos 
žodžiai: Kai mes visi išvyk
siu! j kraštą Lietuvos, ant 
mūsų laivo stiebo trispalvė 
plevėsuos». Teplevėsuoja ji

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••AIDAI**
galima užsisakyti už 160 eruz .pas

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

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Stasys Džiugas

Tau, Brangi Tėvyne

Aš esu lietuvis 
Lietuvos sūnus, 
Aš žinau garbingus 
Jos laikus senus.

Myliu Nemunėlį, 
Jo Neris — dukra, 
O prie jos sostinė 
Lietuvos tikra.

Man brangi jūružė, 
Jūra Baltijos, 
Ten gražioji Nida, 
Klaipėda prie jos.

O melsva padangė — 
Kaip žiedai linų...
Tau, brangi tėvyne, 
Šiandien gyvenu!

ir dabar mūsų darbuose ir 
terodo kelią svetimų kraštų 
vilionėse paklydusiems Lie
tuvos vaikams.

«KIEKVIENA PUŠIS SAVO

ŠILUI OŠIA».

Lietuvos v. - p-
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Pantu KI i n i c a
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.

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São PauiO PRF3-960 KC. ZYB7-49 m.
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

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

Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutibį sekmadieni • Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto" voku i 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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

Nori, kad «Musų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujiena? 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

•• «■«■•»<>■■■ ■■■■ au «asa «■■■aiBRBaa lEirnaiv !«=»•■ sbh aaaaaaaa a.'saa u k aiw^a •■■■!«■«■■ • • •«<«■■■ aai«li

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

JAKUTIS & LAPIENIS LTDA

VILA ALPINARUA COSTA BARROS, 34-C

(Saša ^prindiis & Čia.
PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 - V. ZELINA 

SÃO PAULO - Telefone 63 5915

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vielos.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMÃ€J CAdPlERl ltd*
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua D no Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — S Ã O PAULO

1 ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 

| IRMAOS BAUŽYS ! 
S Regiatrado no C R. C. »ob c n o 55» sr

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo g 
fe Telefone 63-6005 g
| Aberturas de firmas 
| Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
j Contrat. na Junta Comerciai 
i DiT-at. na Junta Comercial 
1 Escritas Fiscais 
Z Escritas Comerciais

HORÁRIO das h

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

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

joiijvyíkwjie LACRC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 ■— SÃO PAULO

KONSULŲ KORPUSO PIE- 
’ TUS

Šių metų liepos mėn. 11 d. 
Automobilių Klubo patalpose 
įvyko S Paulo Konsulų Kor
puso Pietūs, kuriuose kuipo 
Garbės Svetys, dalyvavo Jo 
Ekscelencija Ponas Dr. Car
los Eugenio Bittencourt da 
Fonseca ■ S Pauio Estado Vie 
šos Tvarkos Sekretorius su sa 
vo artimaisiais padėjėjais, bú 
tent: Dr. Coriolano Nogueira 
Cobra - Generalinis Delega
tas. Dr. Nicolau Tuma - Susi
siekimo Direktorius. Dr. A. 
Lentine Junior - Svetimšalių 
Reikalams Delegatas. Dr En
zo Julio Tripoli - Polit. ir 
Soc Tvarkos Departamento 
Direktorius ir kiti

Pietuose dalyvava visi São 
Paulo Konsulų Korpuso na 
riai - jų tarpe ir Lietuvos Kon 
sulas A. Polišaitis.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETO P1R 
MINI N KO D R. ANTANO TRI

MAKO PRANEŠIMAS

São Paulo lietuvių visuo. 
menei bus 22 d rugsėjo, atei
nantį sekmadienį. 15 vai. Vi
la Zelinoje gimnazijos salė
je. Svečias kalbės Lieiuvos 
laisvinimo klausimais, kurie 
jam. kaip VLIKo pirmininkui 
yra gerai žinomi, o lietuviš
kai visuomenei įdomu pasi
klausyti

Jei kartais dėl nepramaty- 
tų aplinkybių pranešimo, lai
kas ar vieta būt pakeista, a- 
pie tai bút pranešta spaudoj 
ir lietuviškas radio progra
mas (Difusora ir Nove de Ju

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

Praça da Sé, 270 - 4 ° and, - sala 404 - Tel. 35 0062

čia rasite daug gražių prekių: čemodanų, pfortfelių, ri- 
dikiulių, piniginių, lietsargių, baltinių, kepurių ir kitokių 

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

* 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 pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al. BogBslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1N1CA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien

Consultoric: 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 
į namus.

EJCK1TCK1© CONTÀEIL

Siuntiniai Lietuvon ir anapus Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nro 1.484

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

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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 vaistus.

—M-’.-Mt. imaicraaDa Tamm™mitmium ■' w■! mn i.r' 11 w ■■■■> ■■ I .W——i—MM——

lho). Paskutinės informacijos 
bus ateinančios savaitės «MÚ 
sų Lietuvoje».

IŠKELSIME IR LIETUVOS 
VĖLIAVĄ

Rugsėjo mėn. 21 d. 20 vai. 
per baigiamąjį krikščioniško
sios demokratijos tarptauti
nio kongreso iškilmingą posė 
dj, visos tautinės grupės da
lyvaus su savo vėliavomis ir 
pageidautina apsirengti tauti
niais rūbais, ypač tie, kurie 
palydės vėliavą. Lietuviai 
kviečiami kuo gausingiau da 
lyvauti. Kongreso vieta Par
que Ibirapuera. Visos iškil 
mės bus transliuojamos per 
radijo, perduodamos per tele 
viziją, filmuojamos kino kro
nikai Daugiau ir smulkesnių 
informacijų bus sekančiame 
«Mūsų Lietuvos» numeryje.

— Liet S ga Brazilijoj pas. 
kutiniame savo valdybos po
sėdy nutarė Dr Ant. Trima
kui suruošti vaišes ir svečią 
painformuoti apie Sąjungos 
veikimą.

— Motiejus ir Ona Kalina
uskai, gyvenantieji Jardim I- 
talia, rugsėjo mėn, 15 d. šven 
čia vedybinio gyveninio auk
sinį jubilėjų Ta proga šį sek 
madienj Vila Zelinoje 9 vai. 
bus jubiliatų intencija, atlai
kytos šventos mišios ir jubili 
atams suteiktas palaiminimas.

— Sį šeštadienį Danutė M. 
Saukaite sumainys žiedus su 
H. Grunauer.

-— Rugsėjo raén. 1 d. Vila

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ 

MrTKAJTIIJ
Anuário Lituano

Kun. Juozo Janilionies redaguotas ir išleistas dviem 
kalbom: lietuvių ir portugalų.

Veikalas sudaryias 4 skyriais su d'įem priedais:
1 Informacijos. 2. Kultūriniai sucialis Kalendorius, 3 

Lietuviškai-braziliški rašyniai, 4 Religija su Eukaristi- 
niais aidais ir misijų veikla.

1. Priedas. Tyliosios Bažnyčios iliustruoti Kryžiaus 
Keliai (Via Crucis)

2 Priedas: Liet Sekcijos prie 36 T.E.K. trispalvio do
kumento-pergamino kopija lotynų kalba parašyta, su 328 
įamžintais vardais.

Visame veikale suminėta per 600 lietuvišku vardu su 
pavardėms, kurie vienokio ar kitokio ryšio turi su Rio m.

Veikalą puošia 100 iliustracijų ir keli specialiai dedi
kuoti žymiu asmenybių autografai. Tiražas 500 egz. Kai 
na išlaidoms padengti:' CrS200,Oi). Užsieny 4 doleriai.

Galima gauti pirkti' R. de Janeiro: redakcijoje, rua 
Artur Bernardes, 14 ap. 601 T. 25 5548 • kun. J. Janilionis į 
Pas p. U Gauliene - rua Belą, 371 c. 1 Tel. 34 2583.

São Paulo: «Musų Lietuvos» ir «Žinių» redakcijose, Ü 
arba pas p. VI. Pupienį - rua Oratorio, 1257 - Mooca

Alpinoje mirė Stasys Mileris, 
49 m. amžiaus. Nuliūdime pa 
liko žmoną saikučius, gimi
nes. Rugsėjo 11 d. mirė Ona 
Ivanauskienė 53 m. kilusi iš 
Kauno. Paliko nuliūdusi vyrą 
Viktorą ir sūnų Stasį

Rugsėjo mėn. 9 d. Vila Ze 
linoje mirė Uršulė Ragažins 
kienė, kilusi iš Bartininkų pa 
rapijos, gimusi 1883 m. Bra 
ztlijon atvyko 1926 m Paliko 
nuiludusias dukteris Genę Na 
livaikienę, Juliją Zigmantie 
nę, sūnų Fabijoną, žentus, mer 
čią, anūkus. Palaidoto S. Cae 
tano kapuose. Septintos die 
nos mišios egzekvijos bus rug 
sėjo 16 d 8 vai. V,|Zelinoje. 
\ įsiems dalyvavusieji s laido 
tuvės nuoširdžiai dėkoja.

— Liet. Kat Moterų susirin 
kimas, turėjęs įvykti šį sek
madienį, nukeliamas į pasku 
tinį šio mėnesio sekmadienį, 
29 d. rugsėjo 15 vai.

— Šį sekmadienį Agua Ra
za ir apylinkės lietuviams pa 
maldos 8 vai. vietos parapijos 
bažnyčioje

— Už A. A. Mariją Paukš

tienę giminės užprašė šv. mi 
šias, kurios bus atlaikytos atei 
nantį pirmadienį, 7 vai. Vila 
Zelinoje.'

— Laiškai: M. Kindurienei, 
A. Matulionytei. Aid Gudana- 
vičiiitei, Br. Aškinienei, J. Se 
liokui. Pr Stankevičiui, V. 
Balčiūnui, P. Šimoniui, Ant. 
Žukui. J. Baužiui, J. Kropie- 
niuf, J Sknrkevičiui, E. Rin
kevičiūtei, levai Kutkienai, 
St. Zacharkai.

— Ateitininkams šį sekma
dienį po 9 vai šv M šių mė
nesinis susirinkimas.

— Besidomintiems Lietuviš 
ka Mokykla panešame, kad 
mokyklos reikalu susirinki
mas įvyks 22 d. rugsėjo 2 v. 
p p. Šv. Juozapo mokykloje. 
Bus tariamasi dėl patogaus lai 
ko ir valandų skaičiaus. \ įsi 
norintieji mokyklą lankyti pra 
šorai dalyvauti susirinkime.

— São Paulo lietuviu komu 
nistų «atstovai» dalyvavusieji 
Maskvos jaunimo festivalyje, 
dabar yra apsistoję Vilniuje. 
Patartume, kad jie aolankym 
kolch ižus ir pasiteirautų, kiek

Juozas Krumzlys- ir Vanda 
Julija Kontautaitė šį šeštadie 
nį, V. Zelinoje sumainys žie
dus ir sukurs naują lietuvis 
kos šeimos židinį. Naujime 
gyvenimo kelyje ciaug lai i.ėi 
linkime.

darbininkas per dieną uždir
ba ir ką gali už tą uždarbį 
nusipirkti.

(pabaiga iš 3 pusi.)

DIDŽIOJI LIETUVOS KUNI
GAIKŠTIENĖ ON , VYTAU

TO ŽMONA

pati Vytauto žmona jį iš eibė 
jo Drąsi pilna pasiryžim ir 
nebijanti pavojaus, kunigaikš 
tieue pati su tarnaite pasilie 
ka kalėjime ir padeda vyrui 
iš jo išsprukti Pasilikusi vie 
toje \ ytauto kalėjime. Ona 
tuo būtinai gynė tarnaitę, kad 
Jogailos pyktis nekristu ant 
nieko nekaltos moters ir pati 
pasiėmė bausmę už Vytauto 
išvadavimą; spėjama, kad ji 
viešai Vilniaus miesm aikštė 
je buvo išplakta rykštėmis. 
XiV amž. moteris ištikima 
žmona ir tikra savo vyro bea 
dradarbė, nesvyruodama gelb 
sti savo, vyrą iš mirties pavo 
jaus Jau priklauso viena iš 
garbingiausių vietų Lietuvos 
istorijoje

Kunigaikštienė Ona Vytau 
tienė mirė 1418 m rugpjūčio 
18 d. ir palaidota Vilniaus Ta 
tedros bažnyčioje prie šv My 
kolo altoriaus Ji buvo Vytau 
to dukters Sofijos motina.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ

Medžiagos žieminiams ir va 
gariniams rūbams (yra pavyz 
tižiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai, ko 
jinės, pirštinės, skaros, siūlai 
ir daug kitų prekių.

Siuntinių pristatymas garan 
tuotas

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

naitienė - rua Barão do Pi
rai 65. Vila Zelina.

Laiškams • caixa postai 371, 
São Paulo.

CASA LEONY
Prieinama kaina parduodami 
bei sąžiningai taisomi aukso 
laikrodžiai ir papuošalai.

Richardas Lazdauskas
Rua Itapegi, 145 A - V.Liba- 
neza (ponto final ônibus 27).

PARSIDUODA sklypas 10x 
32 prie pat Praça S. Jose dos 
Campos R. Manaias, prie 130 
nr. Smulkesniu informacijų 
Rua Anhanguera, 823 (Barra 
Funda) Tel. 52-1218 su Jose 
Alešiimas.

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