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Svarbesni tarptautinio krsčioniškosios de
mokratijos kongreso nutarimai

Kongresas, trukęs keturias 
dienas, baigėsi 21 d. rugsėjo. 
Jis vyko Pietų Amerikoje, 
todėl visai nuoseklu, kad pa 
grindinės temos ir buvo lie 
čiančios Lotynų Amerikos 
ekonomini, politinį ir sociali 
nį gyvenimą Pietų Amerikos 
kraštai yra atsilikę kraštai 
tiek savo industrija, tiek že 
mės ūkiu, nors geros žemės 
ir žaliavos yra gausu. Žemy 
nas turtingas brangiais meta 
Jais, bet gyventojai skursta. 
Suintesyvinimas ūkio, išvysty 
mas industrijos, pakėlimas 
mieste ir žemės ūkio darbi 
ninko gyvenimo lygio, tai vis 
yra problemos, kurios nėra 
lengvai išsprendžiamos, bet 
reikalaujančios atsidėjusio ir 
vispusiško tyrinėjimo. Nege 
rovių priežastys vienos glūdi 
kraštų viduje kaip pavyz
džiui stoka tolau pramatan 
čių planų, žemės ūkio aplei 
dimas ir t t, kitos priklauso 
nuo užsienio kapitalo. Šiais 
klausimais kongrese buvo 
daug ir karštai diskmuota. 
Kartais buvo ieškoma atsi’i 
kimo kaltininkų ten. kur jų 
tikrai nėra Padarytos kongre 
se išvados, išneštos rezoliuci 
jos. nors yra bendro pobú 
džio bet jau yra surastas 
tikras kelias. P'etų Amerika, 
sekdama Europos anglies ir 
plieno bendruomenę, ką nors 
panašaus ryštasi organizuoti 
pas save Nori suorganizuoti 
regionalines rinkas, panaiki
nti muitus, įjungiant į vieną 
vienetą lotynų Amėrikos eko 
nominį, socialinį ir politinį 
gyvenimą Tno reikalu pada 
ryta visa eilė nutarimų Grį
žę atstovai į savo kraštus, 
Šias idėjas skleis savųjų tar 
pe, kad numatyti planai gale 
tų būti kuogreičiau įgyven
dinti

Buvo pasiūlytos ir priimtos 
trys rezoliucijos liečiančios 
pavergtuosius kr štus.

Vieną jų pašalė Centrali- 
nės Europos Krikščionių De
mokratu Unija, kurioje reika 
laujama’ 1) Kad būt ati
traukta raudonoji armija iš 
centralinės Europos kraštų; 
2) Kad bút respektuojamos 
pagrindinės žmogaus teisės; 3) 
Kad visur būt atstatytos de
mokratinės institucijos irspe 
eialiai, krikščionių demokra
tų partijos, kurios galėtų lais 
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vai ir nepriklausomai veikti, 
kaipo tikriausias šių kraštų 
politinis pasireiškimus.

Vengrijos klausimas, kuris 
šiuo metu yra iškeltas Jung
tinių Tautų Organizacijoje, nu 
tarta prašyti Lotynų Amerikos 
atstovų, kad jie pasistengtų 
Jungtinėse Tautose vykdinti 
neramumus šių© reikalu pri
taikant sankcijas nariams,ku
rie Jungt Organizacijos nuta 
rimų nevykdo; nepripažinti 
Kadar vyriausybės, kaipo ne
teisėtos. atstovų Jungtinėse 
Tautose, siengtis Vengrijos 
klausimą Jungt. Tautų Orga
nizacijos susirinkimo dieno
tvarkėje tol laikyti, iki raudo 
noji armija pasitrauks iš kraš 
to.

Kita rezoliucija buvo pasiū
lyta S. Paulyje esančių tauti
nių mažūmų iš anapus gele
žinės uždangos, kurios turinys 
yra sekantis: Turint dėmesy
je, kad vergija yra įvesta Cen 
tralinėj Europoj Balkanuose 
ir Pabaltyje, kar darbo^žmo- 
nės neturi teisės pasirinkti 
darbo, atimta teisė streikuoti 
priklausyti prie sindikatu, įve 
stos nežmoniškos sąlygos; tu
rint dėmesyje, kad komuniz
mas vykdo plačiu mastu tau 
tų žudymą, genocidą ir žinant, 
kad komunistinis režimas yra 
imperialistinis ir kolonialisti
nis, pamynęs visas laisves ir 
brutalia jėga suniekinęs ne
priklausomybę ir laisvę; ži
nant, kad komunistinis dome 
kratijos supratimas yra klai
dingas, k^d pravesti rinkimai 
vienu sąrašu yra priešingi 
demokratinei tvarkai, kad ko 
munistiniame režime tegali 
gyvuoti tik komunistinė spau 
da, kad kitų įsitikinimų žmo
nės yra tremiami j priverčia 
mojo darbo stovyklas, nuta
ria kreiptis į viso pasaulio 
krikščionis demokrątuą susi
rinkusius šiame kongrese, kad 
pavergtų tautų reikalu pada 
rytų šiuos žygius:

1) Rekomenduoti viso pa 
šaulio krikščionių demokratų 
partijoms, kad jos savų kraš 
tų parlamentuose protestuotų 
prięš komunistų vedamą poli 
tika užgrobtuose kraštuose;

2) Nepaliečiamų ir šventų 
žmogaus teisių vardu kreiptis 
į Jungtines Tautas, kad jos 
užtikrintu visame pasauly tau 
tų ir paskirų žmonių laisvę
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Lietuvių delegacja Tarptautiniame Krikščioniškosios 
Demokratijos Kongrese São Pauly. Iš kairės dešinėn: Prof. 
Ant. Stonis, Kun. P. Ragažsnskas, VLIKo pirmininkas Dr. A. 
Trimakas, Dr. EI Draugelis ir žurnalistas K. Čibiras.

Pavergtųjų Europos tautu aktyvumas jungti 
niu tautu sesijos metu

PET Seimas posėdžiauja lygiagrečiai su JT.

(Elta) Jungtinės Tautos rug 
sėjo 10 d. New Yorke pradė
jo specialų sesiją ypatingo
sios komisijos raportui dėl 
Vengrijos įvykių svarstyti. 
Ryšium su tuo jau išvakarė
se, rugsėjo 9 d. Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas susi
rinko taip pat specialiam po
sėdžiui. Carnegie Endowment 
rūmų posėdžiu salė buvo sau 
sakingai prisirinkusi PET ats 
tovų ir svečių. Posėdį prade 
jo lietuviai Pradedant posėdį, 
prel J Balkūnas sukalbėjo 
maldą ir, posėdžio atidarymo 
formalunius atlikus, jis kaip 
Rytų ir Centro Europos kil
mės amerikiečių susivieniji
mo pirmininkas išsamioje kai 
boję apžvelgė Vengrijos įvy
kius ir jų pasekmėje susida

Paskutiniame, iškilmingame 
plenumo posėdyje dalyvavo 
ir tautinės grupės su savovė 
Kavomis o vėliavų palydovai 
buvo apsirengę tautiniais dra 
bužiafs Nemažas būrys daly 
vavo ir lietuvių su tautine vė 
liava. Lietuvių delegacija ak 
tyviai dalyvavo kongreso dar 
buosę, kaip pavyzdžiui rezo 
liucijų paruošime Taip pat 
aplankė didžiuosius S. Paulo 
dienraščius, kaip Estado de 
S Paulo, A Gazeta, Diario de 
S. Paulo.

Kongreso metu buvo už 
mėgsti ryšiai su kitų kraštų 
delegatais, kurie buvo plačiau 
painformuoti Lietuvos reikalu.

Pavergtų tautų išlaisvinimo 
kovą vedama plačiu mastu. 
Nepàilskime ir nenuleiskime 
ranką, bet daugiau ryžkimės, 
nes laimėjimas tikras

— (Elta) Sovietų Sąjungos 
kompartijos vidas Chruščio 
vas pastaraisiais metais kėlę 
tą kartų lankėsi Lietuvoje ir 
kai kuriose kifbse respubliko 

riusią padėtį, pasiūlydamas 
visą eilę koukrečių—priemo- 
nių tai padėčiai taisyti. Jis 
ypač pabrėžė visų Sovietų 
pavergtų tautų solidarumo ir 
vieningos akcijos reikšmę.

Be kitų, buvęs Budapešto 
burmistras (majoras) J. Koe- 
vago priminė, kad Vengrijos 
sukilėliai kovojo už visų So
vietų pavergtų tautų laisvę. 
Jis apgailestavo JT laikysena 
sovietų atžvilgiu Vengrijos 
byloje Koevago šaukėsi visų 
miestų solidarumo ir paramos 
Vengrijos laisvės kovai. Pri
imtose rezoliucijose, kurios 
tuoj buvo telegrafuotos vi
siems Jungtinių Tautų atsto
vams, reikalaujama Rusiją 
pašalinti iš Jungtinių Tautų 
Organizacijos.

se Tai pranešė pats Chruščio 
vas neseniai vienoje prakal 
boję, kurios turinį perdavė 
Vilniaus «Tiesa» (204 nr.),«Li 
teratūra ir gyvenimas» (35 
nr ) ir kita sovietinė spauda. 
Chruščiovas tąja proga pa
reiškė, kad visur esą «pasiek
ti didžiuliai laimėjimai ūkinė
je ir kultūrinėje statyboje». 
Ko Chruščiovas net pakartoti 
nai važinėjo tollman nuo Mas 
kvos Pabaitijin, jis viešai ne
pasakė. Galimas dalykas, vie
toje «patikrino» savuosius ka 
drus, spręsdama», ką palikti, 
ką pakeisti, «išvalyti». Po jo 
lankymosi pasikeitė, t. k. ke
letas Lietuvos ministerių. Ko 
kie pakeitimai bnvo vykdomi 
pačioje partijos vadovybėje, 
Sniečkaus aparate, apie tai 
niekas į viešumą dar nepas- 
klido.
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NEVIEN KLAUSYK RADIJO, BET 
IR PAREMK SAVO AUKA

lieto wje per vienas me
tas naštoje mokykla hi
ke virs 20.000 mokinu.

— (Elta) Lietuvos Švietim- 
ministerijos organo «Tar\ bi
ne mokykla» naujausiame (£ 
me) numeryje atspausdintas 
vedamasis «1957-58 mokslo 
metus pradedant», kuriame 
atidengiami bemaž sensacin 
gi faktai apie dabartinę Lie
tuvos mokyklų padėtį Lietu
voje. Iš to straipsnio paaiškė 
ja, kad «1956 57 metais moki 
nių planiniai kontingentai ne
įvykdyti virš 30,000 mokinių». 
Kitaip tariant apie 30 000 mo 
kyklinio amžiaus vaikų, ku
rie privalėtų lankyti mokykla, 
jos nelanko ar negali lanky
ti. Dar nuostabesnis atrodo ki 
tas faktas: «Per praėjusius 
mokslo metus nustojo moky
klą lankę virš 20 000» Žurna 
lo vedamojo autorius prie tu 
nuostabių skaičių sausai pas 
tebi: «Visa tai rodo blogą vi 
suotinio mokymo vykdymo pa 
dėtį daugelyje respublikos ra 
jonų». Bet dėl kurių priežaš 
čių virš 30 000 mokyklinio 
amžiaus mokinių lieka už mo 
kyklos durų ir dėl ko virš 20 
000 lankiusių mokyklas iš jų 
pasišalino arba liko pašalinti 
- apie tai Švietimo ministeri
jos organas tyli.

Mokyklas baigia tik trečda 
lis mokinių Kitas labai bū
dingas faktas, kad «pavyz
džiui Ariogalos, Dūkšte. Keį 
mės, Nemenčinės, Radviliškio 
Šilalės, Užvenčio Žagarės ir 
eilėje kitų rajonų septynias 
klases 1956 57 mokslo metais 
baigė mažiau negu 30% mo
kinių. pradėjusių mokytis pir 
moję klasėje. Turimais opera 
tyviniais daviniais ir šių moks 
lo metų pradžioje eilėje rajo 
nų neįvykdomi planiniai mo 
kiniu skaičius atskirose kla
sėse».

Švietimo ministerijos orga 
no duomenimis, respublikoje 
šiais mokslo metais veiks 
2.480 pradinių mokyklų, 
935 septinmetės mokyklos, 
425 vidurinės mokyklos, 
kuriose mokysis apie 424 000 
mokinių. Mokyklinių interna
tų skaičius šiais metais išau
gęs iki 415 su 12 000 juose ap 
gyvendintais mokiniais. Dar- 
b ninku mokyklų veiks 123 su 
19 000 mokinių. Bendro lavini 
mo mokyklose šiais metais 
dirba apie 25 000 mokytojų. 
Šiemet jaunu mokytojų prisi 
dėję anie 1.600, kurie yra bai 
gę aukštąjį arba vidurinį pe
dagoginį mokslą.
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Svečius Palydėjus.
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi 

nimo Komiteto Pirmininko Dr 
Antano Trimako ir spaudos 
attachė pono Kazimiero Či
biro apsilankymas São Pan
tyje, prošvaistės spinduliu at 
gaivino čionykštį lietuvių ko 
lonijos gyvenimą.

Musų visuomenė jau iš anks 
to buvo spaudos painformuo 
ta kuriuo tikslu gerbemieji 
svečiai lankėsi S. Pauly, to
dėl nestebėtina, kad kiekvie 
nas norėjo pasimatyti ir bent 
keliais žodžiais pasikeisti su 
taip retai mus aplankančiais 
svarbiais musų tautos ir vals 
tybės reikalų atstovais.

Svečiai viešėjo bene ketu 
rias dienas S. Pauly, liuoslai 
kiu aplankydami vieną kitą 
lietuvių šeimą ir tik paskuti
nę dieną t. y. sekmadienį te
turėjo galimybės pabuvoti su 
savo tautiečiais. Tuo tikslu 
buvo sušauktas V. Zelinos gim 
nazijos salėje 3 vai. p,p. susi 
rinkimas, kur VLIKo Pirmi
ninkas davė išsamų praneši
mą apie padėtį pavergtoje 
Lietuvoje ir Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto vei 
klą ir darbus.

Iš padaryto pranešimo su
žinojome tiksliai, kokiam di
deliam varge gyvena rusiško 
komunizmo supančioti musų 
broliai Badas ir sielvartas 
tai kasdienis jų palydovas. 
Kolektyviniuose ūkiuose, pa
naikinus mažuosius ūkelius, 
gyvenantiems žmonėms tenka 
1.5 svaro mėsos į metus. Nė
ra už ką nusipirkti drabužių 
ir apavo, dėl to tikintieji net 
sekmadienį negali nueiti baž
nyčion. Batų pora kainuoja 
30U rublių, o vyriška eilutė 
2500 rublių! Tuo tarpu papras 
tas darbininkas uždirba 275 
rublius į mėnesį, o kvalifi
kuotas 600 rublių. Darbo pa- 
sirinkimas suvaržytas. Žmo
nės nebetverdami ūkiuose, bė' 
ga iš jų į miestus, bet darbą 
tegali gauti tie, kurie atleisti 
su pažymėjimu darbo knygu
tėje Tie gi kurie tokio pažy 
mėjimo neturi jokio darbo ne 
gauna ir tenka {(valkatauti. O 
«valkataujantieji» gaudomi ir 
vežami į Sibirą. Krašte pilna 
vagių, bet ir tie pasiteisina, 
kad viskas yra valdžios, o 
kas valdžios tas ir jų Tačiau 
ir tų žmonių likimas yra la
bai nesaugus, nes nepasise
kus išsisukti, tesulaukiama ka 
toruos.

Liūdn ausia gi padėtis yra 
ta, kad rusai sistemingai nai 
kiną Lietuvos tauta išvežda- 
mi jaunimą iš gimtojo kraš
to. Taigi š. m birželio liepos 
mėn. išvežta 5060 jaunimo 
plėšiniams į Kazachstaną. Tę 
slant ir toliau tuos išvežimus 
laikui bėgant ir senąja! kar
tai išnykstant, nebebus lietu
vių prieauglio, nes jų vieton 
atgabenami rusai ir mongolai.

Tačiau nežiūrint to viso, 
lietuvio dvasia nėra palūžu
si ir ji prasiveržia kur beį
manydama. Kaip pavyzdį, kai 
bėtojas nurodė nuotikį su o- 
neros solistu Kučingiu. savo 
laiku ištremtu į Sibirą, ku
riam grįžus į Lietuvą buvo 
leista dainuoti Vilniaus teatro 
operoje «Pilėnai». Sužinoję

5 Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

i Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

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

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

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

apie jo pasirodymą, teatran 
susirinko lietuviai iš visų 
kraštų iškeldami jam ovaci
jas. Tačiau čia pat įsikišo 
policinės pajėgos «Pilėnai» 
buvo nuo scenos nuimti ir 
solistui Kučingiui neteko dai 
nuoti. »

Paskaitos, kuriomis per su 
sirinkimus stengiamasi įskie
pyti žmonėms komunistines 
įdėjas, neranda jokio atgar
sio, nes žmogus išėjęs iš sa
lės, pagalvojęs, kad jo alkiui 
numalšinti namie nėra duonos 
kąsnelio ir nežinia ar jį gaus 
rytoj, čia pat užmiršta visus 

Rugsėjo mėn. 22 d. po VLIKo pirmininko Dr. A. Trima 
ko pranešimo, susirinkimo dalyviai savo pritarimą VLIKo 
vadovybei parodė konkrečiai, nors žmonių del smarkaus 
lietaus buvo nedaug virš poros šimtų, sumesdami Tautos 
Fondui Cr.$9 375. Čia matome skaitant pinigus, kurie susirin 
kime buvo Dr. A. Trimakui įteikti.

Iš kairės dešinėn: Kun P. Ragažinskas, Dr. A. Trima
kas, Al. Boguslauskas, P. Šimonis, K. Ambrozevičius

tik ką girdėtus pažadus. Tad 
nuolatinis alkis, gyvenimo rea 
lybė sugriauna visas skelbia
mas idėjas. Darbo žmogus ne 
turi teisės, todėl iš vidaus y- 
ra didelis spaudimas ir tai 
verčia Maskvą keisti savo tak 
tiką. Duodama šiek tiek dau
giau laisvės, bent kad žmonės 
galėtų susirašinėti su giminė 
mis užsieny, gauti maisto ir 
rūbų siuntas. Yra taipogi ir 
šiokių tokių teisinių pakeiti
mų, bet tik laisvė, tas magiš 
kas žodis, galės sugrąžinti 
kraštui gerovę.

Toliau kalbėtojas papasa
kojo apie VLIKo tikslus! Au
kščiausias šio Komiteto tiks
las yra iškovoti Lietuvos ne
priklausomybę Daroma kas 
galima. VLIKas turi tris radi
jo stotis, kurios kasdieną tei 
kia Lietuvai žinias kas vei
kiama ir kaip suprantama ir 
sekama dabartinė padėtis. 
Svarbiausias uždavinys infor 
muoti lietuvius, kaip jie turi 
laikytis kad nepasikartotų 
Vengrijos tautos tragedija, 
kas dedasi plačiame pasauly 
je ir tarptautinės politikos 
plotmėj Viena stotis veikia 
24 valandas sekdama kas da 
rosi Lietuvoj, kaip veikia ko 
munistai.

VLIKas leidžia pastovių in
formacijų Eltos biuletenį lie
tuvių, vokiečių, anglų ir ita
lų kalbomis ir dabar planuo
jama leisti ir ispaniškai.

Dėl Dubravos stovykloje su 
šaudytų trijų beginklių lietu

vių studentų Dr. A. Trima
kas yra iškėlęs bylą Jungti
nėse Tautose ir jai duota ei- 
gá. Taipogi yra įteiktos bvlos 
dėl deportacijų irkitųpagrin 
dinių Lietuvos laisvinimo klau 
simų.'Dr A. Trimakas yra ir 
Pavergtųjų Europos Tautų na 
rys ir gali kalbėti visų pa
vergtųjų tautų vardu. Čia lie 
tuviai ypatingai daug nuvei
kia. Visuose internacionaluo
se dalyvauja lietuviai, visur 
yra VLIKo atstovų.

Išklausius susirinkusiems 
Dr. A. Trimako kalbos, pama 
tėme, kad turime savo tarpe 
ne tik gabų diplomatą aiš
kios orientacijos ir nusistaty
mo žmogų, bet ir puikų ora

torių, kuris savo kalba mokė 
jo paliesti ir jautriausias lie
tuviškos sielos stygas Tai į- 
rodė po jo kalbos surinkti iš 
negausiai susirinkusios pu
blikos 9 375 kruzeirai Lietu
vos Išlaisvinimo darbams rem 
ti Gaila, kad nepalankus oras 
sutrukdė daug kam išgirsti 
taip svarbų pranešimą.

Turime taip pat pasidžiaug 
ti ir antruoju svečiu tai Lie 
tuvos Pasiuntinybės Urugua- 
juje spaudos attache p. Kazi
mieru Čibiru. Savo šviesia as 
menybe, nuoširdžiu charakte
riu, nepaorastais žurnalisti
niais sugebėjimais ir rašyto 
jo pluksna yra didelis kovo
tojas už Lietuvos laisvę. Jis 
yra autorius 10 knygų apie 
Lietuvą ispanų kalba. Ponas 
K. Čibiras informuoja visą Lo 
tynų Ameriką apie padėtį Lie 
tuvoje, propaguodamas jos 
praeitį, dabartį ir teisę į lais
vųjų tautų egzistenciją. Ten 
ka apgailestauti, kad neturi
me jo asmens musų kolonijo 
je

Pasidžiaugus malonių sve 
čių trumpu pobūviu mūsų tar 
pe tenka pripažinti, kad ne
buvo pasiruošta atitinkamu 
pagerbimu taip retų ir bran 
gių mums žmonių. Kodėl ne 
buvo parodytas mūsų jauni 
mas? Nebuvo oficialiai pris
tatyti jaunimo atstovai: Moks 
leiviai Ateitininkai, Lietuviš
koji Mokykla ir jos darbuoto 
jai. Kur gi buvo choras? Juk 
be Lietuvių S-gos yrá S. Pau 
ly ir kitų aktyviai veikiančių 
organizacijų, varančių labai 
svarbią ir gilią vagą mūsų 
kultūrinėje veikloje. Manau, 
kad svečiai tikrai būtų pasi 
džiaugę matydami priaugau 
čią jaunąją kartą, paruoštą 
ir teberuošiamą toms pozici
joms, kurias jai teks užimti 
seniesiems pasitraukus. Ar ne 
reikėjo VLIKo Pirmininkui 
parodyti, kad, jei šiandieną 
pavergtoje tėvynėje naikina
mas jaunimas, tai laisvoje 
Brazilijoje auga ir bręsta nau 
jos lietuvių jėgos mylinčios 
savo tolimą, niekad nematytą

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

.Mano Tėvynė
Tu mano mažoji Tėvynė, 
Puiki žalios rūtos šalis. 
Daug kartų tave galingieji sumynė, 
Bet tu prisikeldavai vis...

Dabar gyveni tu naktis nematytas
Į tamsumą gilią brendi...,
Tau kelias Europon kalnais užpustytas 
ir jo tamsoje nerandi.

Aplinkui putoja besielė
Pilkų vandenų platuma, 
Kuri vis naujus vynuogynus užlieja
Įsisiūbavusia šalta banga.

Nei švyturio niekur, nei uosto: 
Laivai neatplauks iš svetur... 
Nieks ašarų tau nenušluosto - 
Širdies, rodos, žmonės netur.

— (E) Apie 1.000 jaunų kau 
niečių išvežta į Kazachstaną 
rugpjūčio 5 d. Viso iš Kau
no šiemet bus išgabenta į 
«plėšinines žemes» derliui nu 
imti apie 1500 jaunuolių, pra 
nešė Vilniaus radijas. Tai esą 
tris kartus daugiau, negu pra 
ėjusią vasarą.

— (E) Naujas kalkių klodas 
atrastas Varnių rajone, Vir 
vuiės kolchozo laukuose. Kai 
kės esančios labai geros ko 
kybės. Kai ės jau eksploatuo

Lietuvą mylinčius savo tėvų 
kalbą ir įsisąmoninusios savo 
tautos tragedijoje?

Gaila, kad mūsų šaunusis 
jaunimas liko užnugary kelių 
pavienių šeimų, kurios toli 
gražu dar neatstovauja di
džiulės S. Paulo lietuvių ko 
lonijos.

Sietuva
S. Paulo, 1957, IX, 24.

Red. Pastaba. Ką nors kai 
tinti del nesupažindinimo su 
kitomis organizacijomis, atro 
do, nėra pagrindo. Visi iš 
anksto žinojo, kad VLIKo pir 
mininkas atvyks. Liet. S-ga 
Brazilijoj iš anksto paprašė, 
kad jai būt rezervuotas vie 
nas vakaras susitikimui su 
Dr. A. Trimaku Jokia kita 
organizacija programos orga 
nizaioriaus neprašė rezervuo 
ti laiko, pasimatyti su svečiu. 
Antra, São Pauly labai trum
pai užtruko. Didesnę laiko 
dalį turėjo skirti kongresui į 
kurį specialiai ir buvo atvy
kęs.

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. Boguslauskas, R? F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulb.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

jamos ir vežamos į apylinkės 
kolchozus.

— (E) 250 metų ąžuolai iš 
liko sveiki. Šventosios upės 
pakrantėje, ties Radiškio til 
tu, anksčiau augo didžiuliai 
ąžuolai. Keletas iš jų nukirs
ti pateko į upę ir su laiku bu 
vo apnešti dugno smėlin. Kai 
dabar ąžuolų kamienus trak 
toriais išvilko j krantą, paaiš 
kėjo, kad jie. išgulėję upės 
dugne apie 250 metų, išliko 
sveiki Ir tinkami apdirbimui.

— (E) Vieną Sibiro tremti 
nį minėjo, o šimtus tūkstan 
čių nutyli. Vilniaus radijas 
rugpjūčio 10 d. paminėjo 25 
metų architekto Vlado Dube 
necko mirties. Jis gimė Sibi 
re, kur jo tėvas caro laikais 
buvęs ištremtas už politinę 
veiklą. Kad šimtai tūkstančių 
lietuvių Sovietų buvo ir dali 
nai tebėra ištremti į Sibirą, 
to Vilniaus radijas, žinoma, 
neminėjo.

PRIĖMIMAS PAS ŠVEICA
RUS

S. m; rugpjūčio mėn. 1 d. 
Šveicarijos Tautinės šventės 
proga, Šveicarų Generalinis 
Konsulatas São Paulyje su
ruošė oficialų priėmimą, ku
riame, be vietos valdžios ats
tovų, dalyvavo ir Konsulų 
Korpusas, jų tarpe ir Konsu
las A. Polišaitis.

i
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si. 3 MŪSŲ LIETUVA 1Ô57 m. rugsėjo 28 d

Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

Iškilmingas atidarymas š. m spalių mėn. 5 d. 18 vai 
vakare. Kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti tautiniuose 
drabužiuose ir nuotaikoje.

nuo š. m. spalio 5 d. iki lapkričio 5 d. IBIRAPUEROS PAR
KE - PALACIO DOS ESTADOS

Atidaryta nuo 9 iki 22 vai kiekvieną dieną išskiriant 
pi r madienius.

SV. JURGIO (BENEDIKTINU) 
SEMINARIJOS

PAGAL KUN. KAZ. JASENĄ IR KITUS AUTORIUS 
PARUOŠĖ STAT. INŽ MIK. IVANAUSKaS

Šv. Petro ir Povilo arkikated 
ra - bazilika.

I SALAO DA CRIANCA
Sob os auspícios de "LEGIONÁRIOS NA DEFESA DO MENOR"

DE 5 Dê OUTUBRO A 5 DE NOVEMBRO DE 1957
no

PALÁCIO 00$ ESTADOS, NO IBIRAPUERA
gentilmsnie cedido pela Prefeitura

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

Grande exposição de produtos especializados: ali- 
mentação-vestuário-produtos farrnacêuiicos-brinquedos

Conferências - Parque de Diversões, etc.

Statyta gotiniu stiliumi iš 
raudonų piytų Seniausias do 
kumentas tėra iš 1503 ml.

Po didžiojo 1732 m gaisro, 
sunaikinusio visą Kauno mies 
tą, katedra tapo atstatytu jau 
tikro baroko dvasioje Stanis
lovo Augusto lėšomis. Paskui 
ją atnaujino Lietuvos garsaus 
muziko Stanislovo Motiniškos 
sūnus, tapytojas Jonas Manius 
ka, padedant tapytojui Čaje 
vičiui Anurioliio paveikslai 
(Trijų karalių, Šv. Cecilijos), 
piešti lietuviškais motyvais, 
davė bažnyčiai tau:inio kolo
rito, XX amž. pradžioje vysk. 
Palin.ion.- šalia presbiterijos 
iš pietų pusės prigulėjai pui 
kią neogotikinę konhča gr. 
Przez iz eck ų lėšomis. Pačio 
je bažnyčioje iš gotinio 
liais liekanų vien langų 
kai beliko, 
rokizuotas, 
struktūros.

Vidurinę 
kos skliautai 
ties langais

Stori pilioriai suskaldyti ko 
riminiais piliastrais. Àrchi- 
travas eina tiesia linija. Ant 
archivoltu freskai iš šv. Pe
tro ir Povilo gyvenimo.

Šaliniai altoriai stovi prie 
piliorių kuriems be baroki
nių lyčių netrūksta ir rokoki 
nių.

D dž ojo altoriaus pilioriai 
yra korintiški»» tvarkos.

Didž ausiam- Įvairume 
sur matome neskaidomą 
nybę.

Aukštis 28 m., ilgis 84 
ir plotis 34 m

iena iš didžiausių senųjų 
bažnyčių Lietuvoje,

Vidus visas 
neišskiriant

sti- 
lan- 
ba- 
net

bač-navą dengia 
su iškarpomis

vi. 
vie

m.

Pradėta 1471 m., o baigta
tik 17 amžiuje. Savo išsivys Secretaria Gera!: Rua Barão de Itapetininga, 255 - 5.° andar - Conį. 504 - Tel. 35-2028 - São Paulo 
tyme turi tris stilių rūšis: go' 
tikinį, renesanso ir baroko.

Sv. Mikalojaus (benedikti
nų) minima jau 1495 mt. raš
tuose, Iš gotiko stiliaus liko 
tik kontrafortai, visa barokl 
zuota. Jos bokštelis turi aš 
tuonkampę kupolą, kuri tei 
kia visam miestui charakte 
ringo? cenobinės išvaizdos. 
ŠV. KRYŽIAUS (KARMEL1

TŲ) BAŽNYČIA
Estetikos atžvilgiu tai gra 

žiausia bažnyčia Kaune. Ją 
statė Dorota Nabova 1519 m 
bet atstatė kun Kazimiera» 
Juodkevičius 1(85.m P rmo 
jį bažnyčia buvo renesansi 
nė, kadangi baroko ar nebu 
vo, bet 
tolo nuo

Įėjęs į 
malonios 
monijos, 
koncentruojasi kryžmos d ii 
lioj kupoloj. Dėja, ta kopvi'a 
nepasikelia ant stogo ir švie 
są gauna iš apačios.

Fasado pora ketvirtainių 
neaukštų bokštų ir trikampi 
n s frontonas sudaro vertiką 
bnių ir horizontalinių linijų 
harmoniją.,
JĖZUITŲ B. (S V. STANĮ S LO

VO ROSTROS)
Toji bažnyčia rodo tipingą 

barokinės architektūros pa. 
vyzdį Charakteringiausias jė 
zuitų architektūros ženklas 
buvo gausi ornamentacija ir 
du aukštu bokštu, pasibaigan 
čiu persmaugtais svogūno šal

pastaroji nedai g nu 
renesanso
vidų, stovi pagautas 
lyčių ir spalvų h ir 
kurios švelnūs tonai

ū

Pažui-lit Sieb šv Marijos 
altorius.

mais. Tokias bažnyčias mato 
me visur, kur veikė Jėzaus 
orcienas

Bažnyčia statyta 1759 m. 
1824 rusai ją pavertė stačia 
t kui cerkve A py plėšė pir
mykščius ornan entus

l,rie bažnyčios buvo jėzui 
ti kolegija, sunaikinta rusų 
1665 m Vėliau prie Kauno 
kolegijos buvo įsteigta, gina 
nazija kurioje darbavosi dai 
nius Adomas Mickevičius

(B D)

Kauno senamiestis su puošniais bažnyčių bokštais.

PAIEŠKOMI KO DABAR MASKVA NORI!

1) Audickas Jonas, atvykęs 
į Braziliją apie 1923-25 m.,

2) Meidus Antanas, kilęs iš 
Stučių km Tauragų valšč.

3) Ivanauskienė Malvina, ki 
lusi iš Kėdainių apskr.

4) Ivanauskaitė Bronė, dūk 
tė Juozo, kilusi iš Kėdainių 
apskr.

5) Ivanauskas Boleslovas, 
sūnus Juozo, kilęs iš Kėdai
nių apskr.,

6) Ivanauskas Stysys, sū
nus Juozo, kilęs iš Kėdainių 
apskr.,

7) Ivanauskaite Katrina, dūk 
tė Juozo, kilusi iš Kėdainių 
apskr.,

8) Viktorija Krifkaitė Zil- 
nienė, kilusi iš Musnikų km. 
Ukmergės apskr , *

9) Bajorūnas Simonas, gyv 
São Pauiyje.

10) Vilioniškienė Magdalena, 
duktė Petro.

11) Vilioniškis Juozas, sūnus 
Vinco,
12) Vilioniškis 

nūs Vinco,
13) Vilioniškis

Vinco,
14) Vilioniškis

nūs Vinco,
15) Filimonovo 

giminės.
16) Brukston© Vlado giminės,
17) Gelžinis Adam, s Lauro, 

gimęs apie 1896 metus,
18) Stonaitė Antanina, d. Sil

vestro, gimusi Tauragės ap.,
19) Karia Jonas, kilęs iš Za

rasų,
20) Kučinskis Antanas, gi

męs 1925 m.,
21) Krisiūkėnas Jonas, gim. 

Šia ubuose,
22) Kanneckas Vladas, sūnus 

Mykolo, gimęs 1924 m ,
23) Kubilius Kostas, gimęs 

Blydakiuose prie Kretingos,
24) Bavinskas Juozas, gim.

2 4 1916 m.,
25) Lipochonskis Michael, 

gim. 1920 m .
26) M ttulevičius Petras . Zig 

mas

Antanas, sū-

Jonas, sūnus

Justinas, sū-

Stratoniko

gim 1903 m., 
Maslauskaitė Irena, kilu-
Kauno,
Morkūnas Eduardas, gl- 
1924 m ,
Naujokas Evaldas, gimęs 
m ,
Pranskevičius Gedimi-

gim. 1923 m., 
Polišaitis Vincas, s. Nor-

si iš
28)

męs
29)

1912
30)

na s,
31)

berto, gira. 1923 m..
32) Pitkiewicz Lucjan, gimęs

1916 ar 1918 m. Vilniuje,
33) Ptirzkoy Konstantin

Franz, gim. 1923 m.,
34) Pakėnas Jonas, kilęs iš 

Ukmergės apskr ,
35) Raulinaitienė Viktorija, 

gim 1904 m ,
36) Ranowitsch M. iš Vil

niaus,
37) Reinys Mečislovas, kuni

gas,

Jei kas, nors kiek, spaudą 
seka, tai nesunku atsakyti, bū 
tent: i) Vokietijos susijungi
mo taikiu būdu, kad tuo susi 
darytų galimybė per rytinę 
ir vakarinę Vokietiją prasi
veržti Maskvos imperialis 
tams; 2) Europos saugumo ta 
prasme, kad būtų panaikin
tas Siaurės Atlanto paktas;3) 
Uždrausti atominius ginklus, 
kurių Maskva, vargu ar turi, 
tačiau, intensyviai daro nau
jus bandymus; 4) Už visišką 
nusiginklavimą, kad tuo bildu 
Vakarai liktų neginkluoti, o 
Maskva su savo satelitais ir 
kitais pavergtaisiais ir jai pri 
klausančiais kraštais liktų ap 
ginkluota ir 5) Už Komunisti
nės Kinijos įsileidimą į Jung 
tinių Tautų Organizaciją.

Taip kad, iš pasakyto aiš
ku, kad Maskva nori visur 
dominuoti

PRIĖMIMAS PAS BELGUS.

S m. liepos mėn. 21 d Bet 
gijos Generalinis Konsulas S. 
Kaulyje p. Maurice Emile 
Weckx, šveicarų klubo pa
talpose, Rua Caio Prado, 183, 
suruošė 
šventės proga, oficialų priė
mimą, Į kurį, be vietos val
džios, paulistų bei belgų kolo 
nijos atstovų, dar buvo pa
kviestas bei dalyvavo ir São 
Paulo Konsulų Korpusas - jų 
tarpe ir Lietuvos Konsulas A. 
Polišaitis su Ponia.

Belgijos Tautinės

38) Ramanauskas Vytautas, 
sūnus Jono,
39) Ramanauskienė Elena, d. 

Izidoriaus,
40) Ramanauskas Raimutis, 

sūnus Vytauto,
41) Ramanauskas Vytautas, 

sūnus Vytauto,
42) Rūkas Antanas, gimęs 

1926 m.,
43) Rubis Eugenijus, gimęs 

1926 m.,
44) Strimaitis Jonas,
45) Saudvictis 

męs 1919 m.,
46) Stalmokas 

sūnus Jono,
47) Stalmokas 

nūs Jono,
48) Savickienė - Silickaitė 

Ada,
49) Skiminski Adelė, ir
50) Stanislauskienė-Ernulytė 

Stefanija
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti: 
Consulado da Lituânia, Rua 
Dom José de Barros, 168 - 5’ 
andar, Caixa postal 7249, São 
Paulo, Brasil.

Liudvikas, gi

Konstantinas,

Mykolas, sū-
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Juozas Švaistas / ■
Garsioji miško byla

Senovėj Žemaičiuose buvo 
didelės girios. Ten augo dau 
gybė liepų. Joms žydint bi 
tės prinešdavo apsčiai me 
daus, kvepiančio, skanaus. Ū 
kininkai turėdavo daug avi 
lių. vienus įtaisydavo sodybo 
se, o kitus miškuose.

Netoli nuo Obelinės, Bubliš 
kių sodžiuje, gyveno ūkinio 
kas Liudas Gryčios. Prie na 
mų jis turėjo keturiasdešimt 
aviliu su bitėmis Miške bnvo 
ištašęs keturiolika drevių, į 
kurias bitės nešė medų Šiuo 
metu jisai įstatė į medžius dvi 
dešimt keturis inkilus. Juose 
taip pat buvo įsimetusios bi
telės

Lėlės vaidina «Lietuviškas vestuves»

Bet štai nelaimė. Tuokart 
giriose daug meškų buvo Jos 
nė kiek nepadėdavo žmonėms 
inkilų taisyti, o tik mėgdavo 
bičiuliautis ir kopti inkiluose 
medų. Gryčius, norėdamas 
nuo tokių bičiuliu apsisaugo
ti, įlipdavo į medi su dideliu 
grąžtu, pragrę>,davo kryžiš 
kai žemiau inkilo, į skyles 
prakišdavo karteles ir dėda
vo ant jų grindus. Iš to būda 
vo dviguba nauda; pats turė
davo ant ko stovėti; įlipęs me 
daus imti, ir b čiulienė meš
ka ne taip lengviai prišliauž 
davo prie medaus.

Vieną kartą vasarovidžiu 
Gryčius pasiėmė didelę lauk 
nešę su koptomis ir išėjo į 
mišką drevėse ir inkiluose 
medaus kopti. Apėjęs kelis 
medžius, prikrėtę savo Rodį 
su medum. Priėjęs prie vieno 

TAUTIEČIAI, DĖMESIO !
Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio 

(novembro) 9 dieną rengia grandiozinį spaudos

VArACA-rCWCERTA
Programoje labai įdomus ir gražūs Dainos, Muzikos, ir 
Baleto numeriai. Vakaras - Koncertas įvyks Mokos lie
tuvių mokyklos salėje Rua Lituania, 67. Pradžia 9 vai. 
vakaro. Po programos bus šokiai iki 4 vai. ryto grojant 
PUIKIAM ORKESTRUI. Puikus lietuviškas bufetrs Va-, 
karo pelnas skiriamas naujai ruošiamo spaudai lietuviš 
ko žurnalo «GINTARAS» naudai. Tautiečiai, atsilanky
dami j šį vakarą netik linksmai praleisite laiką, bet 
kartu paremsite lietuvišką spaudą mūsų kolonijoje. Pak 
vietinius galima gauti pas D jos narius.

Rengėjai

inkilo, pamatė medį sulig sky 
lėmis nulūžusį ir inkilą begu 
lintį ant žemės.

Bet štai dar didesnis nuste 
bimas: išvydo savo bičiulienę 
mešką, bestypsančią prispaus 
tą su nulužusiu medžiu Gry
čios tarė:

— Na kas gi Čia tau, kai
myne, dabar atsitiko? Bene 
tu mano inkilą nulaipinai nuo 
tiltelio?

Meška mru-mru, mru-mru, 
murmėdama ir kriokdama at
siliepė;

-- O, kad tave giltinė pa
gautų! Kad tu sudegtum ir su 
sitrauktum, kaip sena naginė 
sn tavo inkilais! Parioglinai 

kažkokias ten pinkles, kažko 
ki tilta prie inkilų. Anądien, 
girdi, skanėstų įsigeidus!. li
pau į tą medį, norėjau tiktai 
vieną korelį išlaužti, bitelių 
nenaikindama. Man besidar
buojant pakilo smarkus vė 
jas Medis tratrakš, nulūžo, o 
aš burnt, nukritau žemėn, 
kaip pelų maišas Šoną bai 
šiai susikūliau. Tuojau gunks 
krito ant manęs medžio vir 
šūnė. Prislėgė taip, jog nė pa 
sujudinti negaliu Laimė dar, 
kad kuri šaka kiaurai neper 
vėrė manęs. Jau trečia diena 
kaip čia stypsau nelaiminga 
ir vaitojo

— Na, žinai, bičiubene, aš 
tave dabar užmušiu kaip va 
gi-Meška vėl kalbėjo:

— Už ką, tėvuk, tu čia ma 
ne muš:? Juk miškas tai m ii

sų gyvenimas, mūsų duoba. 
Ką čia randam, viskas pri 
klauso mums. Toje girioje 
jau senai gyvenu, tačiau 
nė vieno tavo veršio neužmu 
šiau dar Pagaliau savo vai 
kams įsakiau, kad, valgyti no 
rėdami, toliau nueitų maisto 
jieškoti, bet nepykintų kaimy 
nų. Tad nebūk žmogžudys! 
Verčiau išgelbėk mane, Juk 
kiekvienam gyvybė labai ma 
loni.

— Na ką tu man gera pa 
darytum, jeigu tave dabar iš 
gelbėčiau?

— Aš tau taip atsigerin
čiau, kaip sugeba žmonės už 
gerus darbus atgerinti. Mel 
džiu, bičiuli, — tiktai gelbėk 
mane!

Gryčios pasigailėjo. Surado 
ilgą pagalį, pakišo po medžiu 
pasvėrė, o meška šmukšt, iš 
lindo. Tuojau pradėjo volio 

* tis, pasipurtino ir tarė:
— Bičiuli, valgyti labai no 

riu- Grobias į grobią lenda, 
o tavo krepšyje skaniai kve 
pia.

Gryčios išmetė duonos pa 
pentį Meška prarijo ir vėl 
sako;

— Mano nosis kažką jau
čia dar tavo krepšyje?

- Tūrių kiaulės kinką. Tai 
visa mano pavakarė.

Meška pagriebė kinką, tri 
aųkš, triaukš, sutratino kau 
lą. gurkš. prarijo, klane atsi 
gėrė vandens. Pašerta tarė:

— Na, dabar ir tave patį 
sulaminsiu.

— Kaip tai? - nustebo Gry 
cius: Aš tave išgelbėjau, pa 
šėriau, o tu taip žadi už ge
ra atsimokėti.

— Aš prižadėjau taip atsi
gerinti tau, kaip sugeba, žmo 
nes savo, geradariams pada 
ryti. O jie paprastai piktu už 
moka.

Tai tarusi, atsistojo meška 
piestu. Žmugus pasitraukęs 
sako;

— Palauk, bičiuliene! Nega 
Ii tu pati ir teisėjas ir bude 
lis būti Eikim iš čia ir pasi 
jieškokim tokių, kurie mu
dviejų bylą išspręstų.

— Na gerai: eikim! - nusi 
leido meška.

Beeidami sutinka seną šu
nį. Mešką pamatęs, norėjo ji 
sai. šauti j šalį Šuodii pašau 
kė, idant nebijotų ir išspręs 
tų jųdviejų bylą, Šuniui sus 
tojus. Gryčius tarė'

— Štai tą mešką radau m'š 
ke medžio prigultą Išgelbė
jau ją. pašėriau, o dabar už 
tą gera žada mane užmušti. 
Argi teisingai daro?

— Aš taip žadėjau atsige 
pinti, kaip žmonės, - pasakė 
meška.

Šuo atsiliepė:
— Turėkit truputį kantry

bės, o aš papasakosiu jums 
savo gyvenimą. Gimiau Bal
siuose, paaugėjęs ganiau su 
piemeniu ūkininko Pociaus 
bandą Nekartą vilkus nuo 
bandos praginiau, dukart vos 
savo kaipo neįkišau. Už tą 
gera gaudavau nuo savo drau 
go piemens duonos po gaba
lėlį. Vakare, bandą parginus, 
įpildavo į šuktį paplavų Va
kar. girdi, ūkininkui su šei
myna pietus bevalgant, po 
stalu palindęs rankiojau krin 
tančius duonos trupinius. Po
cius spyrė mane su koja ir 
tarė; «Bristus bjaurybė pase
no. Štai ir nugara jo nupli
kusi. Dvokia lyg maita. Vai
kai, pakarkit jį sugavę!» Tuos 
žodžius išgirdęs, sprukau pro 
duris alkanas Palikau namus 
kuriuose per aštuoniolika me 
tų tarnavau Dabar styrinėju 
po girią ir laukiu valandos, 
kada pagriebs mane vilkai. 
Teisingai meškelė sako: žmo
nės už gera piktu atmoka.

Meška, tai girdėdama, vėl 
artėjo prie Gryciaus. Šis ta
rė;

— Palauk, bičiuliene, nesi-

Zig. Gavelis

O kad sugrįžtu piemenėliu dalia...
Niekada ir niekur nepamiršim mes anos vaikystės, 
Tėviškės laukuos dalios-dalelės piemonų!
Kad ir kažin kur būtum, mintimis sugrįšim
Takeliais tais pačiais prie gimtų namų...

Orai atšąlo, saulutė jau nebešvies!, 
O debesys toki tiršti ir niūrūs.
Bet piemenys, kai rudenio diena vėsi, 
Susišildymui prie miško ugnį kuria

Pilni laukai ir girios jųjų alaso,
Kai gerves į pietus palydi modami kepurėmis, 
Kai dėl eilės — atnešti malkų - barasi, 
Ilgoms rankovėmis plasnodami lyg burėmis.

Keptas ugniavietėje bulves jie ilgai atmins 
(Juk niekur nieks tokių skanių neiškepa) 
Ir grybų kvapą nuo įkaitinto akmens, 
Ir plutolę duonos, kai ją sviestu užtepa...

Niekada ir niekur nepamiršim mes anos vaikystės, 
Tėviškės laukuos dalios-dalelės piemenų!
Kad ir kažin kur būtum, mintimis sugrįšim 
Takeliais numintais prie gimtų namų...

bjaurok! Pagal mūsų krašto 
įstatymus trys turi būti teisė 
jai. Eikim toliau. Tegul ir ki
ti mus teisia

Beeidami sutinka seną ei 
getą. Abudu išpasakojo jam 
savo reikalą ir laukia spren
dimo. Elgeta krenkš, krenkš, 
atsikosėjęs tarė;

— Noriu aš jums trumpai 
savo vargus išpasakoti. Gi
miau pas nlikbajorėlį Joman
tą. Jis, turėdamas du valaku 
žemės, prirašė prie tos tris 
dūšias. Tarnavau kaip išma
nydamas ir; rodos, patikau 
savo ponui. O tas ponas bu
vo toks pat nemokytas ber
nas, kaip ir aš. Ir tokia pat 
rudine vilkėjo. Vieną kartą 
vasarovidžiu, eidamas į upę 
maudytis, paliepė man, kad 
eičiau drauge. Jam beplaukio 
jant, drabužius dabojau. Tik 
žiūriu - skęsta. Persigandęs, 
kaip stovėjau su drabužiais, 
taip ir Kšokau į vandenį. Po 
nui truputį galvą iškišus, 
capt, nutvėriau už plaukų. 
Vanduo traukė į gelmę, vos 
pats nenuskendau. Pasiekęs 
nulinkusio karklo šakelę, įga 
vau jėgų ir ištraukiau. Po
nas, į krantą išlipęs, činkt 
man į žandą: «Kaip tu, mu
žikas būdamas, drįsai kibti 
man už plaukų!?» Matydamas 
didžiai supykusį poną, nuty
lėjau. Nuo to meto Jomantas 
vien tik širdo ant manęs. Žie 
mai atėjus, įkišo mane į re
krutus. Išbuvau kareivis be
veik trisdešimt metų. Paleis
tas sugrįžau į savo gimtinę. 
Senojo pono neberadau gyvo, 
viską tvarkė jo sūnus, Aš a 

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

•weai*’
galima užsisakyti už 160 eruz .pas

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

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

najam ir s<> ..>u. «Ponuli, aš 
čia gimęt, ir užaugęs, nore 
čiau ir mirti tuose namuose. 
Gal iškaršintum mane?» Po 
nas atsakė; «Kas tave sen , 
čia penės veltui! Eik sau ei 
getauti». Šit ir emu. Taigi, 
matot, kad meškos teisybė.

Gryčius matydamas, kad 
meška vėlek laižosi, tarė;

- Eikim toliau.Tegulir tre 
čiasis mudu teisia.

Meška pakluso ir styrina.
Netrukus iššoko lapė. Ke 

leiviai sulaikė ją ir paprašė 
teisti Lapė išklausė abi pu 
sės ir gudriai mirkčiodama 
tarė;

— Matot, yra piktų žmonių, 
bet yra ir gerų, šit anądien 
žmogus, sugavęs mano vai 
ką, neužmušė, bet paleido, 
nors aš, savo šeimą šerdama 
keletą jo žąselių buvau nu
čiupusi ’ (B. D.)
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>957 m. rugsėjo 28 d.

Priėmimo

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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 KO. 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 “Café Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite 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.

PRAÇA SAO JOSE 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 vietos.

fšiihiiiiiiiiiihiniiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiihimiiiiiiiiniiihmniiifliiiiiit«iiii;tiiiiih <ffiiiiiiiii'fiiiiiiHiiinnHitmiiiuiiiffiiiniHiiiiiiiiii«iuii==  

| ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I 

I IRMÃOS BAUŽYS |
Itlglatrado no C« R* C. aab © n.o 551 =r

G S
J Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo f 
e Telefone 63-6OO5 g
| Aberturas de firmas 
g Encerramentos de firmas 
į Transferencias de firmas 
J Contrat. na Junta Comercial 
g Diskai, na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
J Escritas Comerciais 
į HORÁRIO das

UlIiilItSlilpiUliUllWOiWIllWVilllWWiUilWWittdllWWlUliUiUWiailUliWyiitUlilllWtiVUüWiHIlUltIJliWiWlUflUiiUDDlilllWlíl

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços 
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

8 às 19 horas.

MUSŲ LIETUVA;

Pirkimas pirkimui nelygus.
■ -,y s; f.'.,; ; . '*

Reikia žinoti kur pirkti. ■■■'■■P ’
- Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 
kainomis, tai kreipkis į sandėlį, l - 

■I

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

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

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

nHMraH
Nori, kad «Mūsų Lietu 

va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

PRANAS & CIA. LTDA.
Madeiras em geral

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais
■■■•■■«■•«■■■■■•■■«■■■■■■■■■•B•■■■■■■■««■!• ■!!■■■■ ■ ■■* ■■■■■■■■ bb«manaab■■•■■■■■■■■■ ■■«■■■■■nao ■■««■■■■ >■■■ ■■■atfa■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■•■WaaanH■■■&■■■>

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

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDOYA

Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į1 žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

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

FONTE 0Ü5 JESUÍTAS

SÃO PAULOCaixa Postal 3967

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

n u w r L© j e LAURC
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294 į

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

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

— Š m. spalio meru p Lietu 
vos Konsului A. Polišaičiui 
sukanka 65 metai amžiaus o 
taip pat 40 tarnybinių metų 
Lietuvos valstybės sargyboje 
ir 20 konsularinių metų São 
Paulyje. Šio trigubo jubilėjaus 
proga V. Anastazijos Moky
klos salėje Būrelio iniciaty. 
va bus suruošta iškilminga 
vakarienė jam pagerbti. Va
karienė Įvyks spalio mėn. 26 
d. 20 vai. V. Anastacijos Dr. 
J. Basanavičiaus mokyklos pa 
talpose,

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šitame musų koloni 
jos pirmojo asmens pagerbi 
me.

Pakvietimus galima įsigyti 
ne vėliau kaip iki spalio m. 
20 d. pas mok. St Kubiliūną, 
Rua Caroacan, 625, V. Anas 
tazija ir pas J. Karpavičių, 
Avenida S. João, 233.

KLEBONIJOS FONDO AKYS
KAITA

Iš pirmojo mėnesio kermo 
šiauš klebonijos fondas gavo 
CrS 75 059’00 iš antrojo Cr$ 
27 500,00, (kita antrojo mene 
šio pajamų dalis buvo panau 
dota bažnyčios reikalams). 
Buvo išmokėta dalis skolų, 
nupirkta medžiagos, išgrįsta 
ir aptverta kiemas, išdažytas 
namas iš vidaus dažomi lan 
gai ir durys. Dabartinė fondo 
padėtis yra tokia Iki šiol yra 
gauta Cr$ 61.333.00 Užbaigus 
pradėtus dažymo darbus dar 
liks skolų už medžiagas Cr § 
51 139 00. ir nuošimčiai inži 
nieriui maždaug Cr ®43 (100,00 
viso Cr $94 139 00 Išmokėjus 
šitą skolą darbas bus beveik 
ir baigtas, jei neskaityti 
keletą mažų vidaus įrengimų 
ir dažymo iš lauko. Statyto 
jai tikisi, kad geraširdžiai žmo 
nės padėję iki šiol,' padės ir 
užbaigti. Ynač prašomi pade 
ti iki šiol dar nepadėjnsieji. 
Taigi naujoji klebonija tekio 

AYRTON LORENA 
VICTOR ÃUSENKA 

Advocacia
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 

bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Raštinė:
Praça da Sė, 270 - 4.° and. - sala 404 - Tel. 35 0062

AB2 JAU PAGALVOJAI
kad gali pigiai ir patogiomis sąlygomis ilgam išsimokė- 
jimui įsigyti ūkį, žemės sklypą, ar namus bei gyvena
mąjį butą ar prekybenę patalpą, o taip pat juos parduo 
ti, hipoteką, pravesti namų administraciją, tik

ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
pas nejudomoje turto korektorius

BIASE MARCH1TELLO ir LUIZ ANTONIO NASCIMENTO
Av. Zelina, 831, Vila Zelina - São Pa ui o - Tel. 63 2767

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
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.

je padėtyje kaip randasi da 
bar yra kainavusi Cr.$ 706. 
472,00.

— Šv. Juozapo Vyrų Broli 
jos valdybos nariai šį sekma 
dienį, tuoj po sumos, kviečia 
mi svarbiam pasitarimui, mo 
kyklos patalpose.

J. Baužys
Vyrų Brolijos pirmininkas

— Dr. Ant Trimakas sekm 
adienį V. Zelinoje lietuviškai 
visuomenei kalbėjo Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Nežiūrint 
smarkaus lietaus, gimnazijos 
salėn susirinko virš 200 žmo 
nių. Kalbos turinys yra patai 
pintas antrame šio nr. pusla
pyje. Sveikinimo žodį tarė ir 
žurnalistas K. Čibiras Sekma 
dienyje taip pat per abidvi lie 
tuvišKas radijo programas kai 
bėjo. Susirinkusieji pasiklau
syti pranešimo Tautos Fondui 
sudėjo Cr$ 9 375,00.

Svečiai rugsėjo m. 23 d. iš 
skrido į Montevideo. Si šešta 
dieni ir sekmadienį susitiks 
su Argentinos lietuviais Bue
nos Aires bei kitose gausin
gesnėse kolonijose

— Anastazija Stankevičie
nė, Kalinauskų giminaitė, po 
ra savaičių paviešėjusi S. 
Pauly, rugsėjo mėn 26 d. išs 
krido atgal į Čikago.

- Lietuvių S gos Brazilijo 
je valdyba rugs. 20 d. vakare 
Mokoje, buvo suruošusi Vijko 
pirmininkai Dr A. Trimakui 
priėmimą, kur be valdybos 
dalyvavo keliolika narių bei 
kviestų svečių. Posėdžio me
tu supažindino svečius su 
S gos veikimu.

— Sį sekmadienį V. Zelino 
je. 16 vai šaukiamas Liet. 
K at. Moterų Draugijos susirin 
Rimas.

A. A. Jurgis Malinauskas

•— Rugsėjo mėn. 21 d , mi
rė Jurgis Malinauskas, gyve
nęs Parque da Mooca, 58 m. 
amžiaus, kilęs iš Ukmergės 
apylinkės Sirginėjo jau seno 
kai. Nuliūdime paliko žmoną 
Veroniką, dukterį Mariją Saka 
lauskienę, sūnų Joną ir ki
tus gimines. Velionis buvo Sv. 
Juozapo Vyrų Brolijos narys 
nuolatinis «M L » skaitytojas.

Rugsėjo m 23d,V.Pruden 
tėję mirė Konstancija Urboni 
enė, 87 m amžiaus, kilusi iš 
Baptų. Nuliūdime paliko dūk 
teris, sūnus, anūkus Ir kitus 
gimines. Septintos dienos mi
šios bus 30 d. rugsėjo, 7,40 
vai. V. Zelinoje.

L! ETŲ VIS K U PAMOKŲ REI 
KALU

Iš praėjusio sekmadienio su 
sirinkimas įvyks ši sekmadie 
nj 2 vai. p p šv, Juozapo mo 
kykloje. Visi nyrintieji lanky 
ti pamokas kviečiami daly 
vauti.

— «Musu T jpfnvos» prenu 
merata ansimokėio’ Ant Gan 
lia, per Kun J -lani’ionj. Cr. 
200. Bet netiirimp adreso ir 
nežinome kur laikraštį siusti 
Bronius Kitas Cr 500, .1 Men 
delis, per nr u f Aut. Stoni. 
C r 300

Už prenumerata ir aukas 
«M. L.» dėkoja

ŽINIOS IS RIO DE J ANEIRO

Mūsų skaitytojo p Duktaus 
Stasio duktė p Šone atšventė 
savo gimtadienį Buvo susirin 
kęs gražus šeimos draugų bū

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rvia Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams didelė nuolaida.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KL1NICA

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 Í8 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus.

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

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS RIO DE JANEIRO LIETUVIŲ 

MIETKAJTIjT
Anuário Lituano

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

Veikalas sudarytas 4 skyriais su dviem 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: Cr®200,00. Užsieny 4 doleriai.

Galima gauti pirkti' R. de Janeiro: redakcijoje, rua 
Artur Bernardes, 14 ap. 601 T. 35 5548 - kun J. Janilionis 
Pas p. U. Gauliene - rua Belą, 371 c. 1 Tel. 34 2583.

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

relis Gražiai pavaišinti, sve
čiai širdingai žodžių ir daina 
pareiškė savo linkėjimus mie 
lai lietuvių tautos atžalai. Pa 
minėtina, kad Sonė mokosi 
In-tituto de Educação. Rengia 
si mokytojos karjerai. Švel
nus, malonus būdas rodo ti
krai ją turint reikiamą pašau 
kimą. Ji gražiai kalba lietu
viškai mielai dalyvauja visu
ose mūsų tautos pobūviuose 
ir šventese Garbė tėvams 
kad tokioje dvasioje išauklė
jo savo dukrelę!

— Š m rugsėjo mėn 8 d. 
vietos lietuviai surengė mal 
d>nę kelione j šv P Marijos 
da Penha šventovę. Dalyva 
vo gražus mūsų tautiečiu bū 
rys Gražiai pasimel 'e, nuo 
širdžiai giecme pagarbinę D p 
vą ir Dievo Motina Marija, 
spindulingai nusiteikę vėl grj 
žo j karštąjį Rio; Pamokslą 
sakė ir šv Mišias laikė kn. 
Ignatavičius.

Visus dalyvius pavaišino p. 
Vyt Petronis, didelis ir nuo 
širdus kolonijos rėmėjas ir bi 

čiūlis.
Prie maldinės kelionės su 

organizavimo daug prisidėjo 
nenuilstama mūsų veikėja p. 
Uršulė Gaulienė. Pažymėtina 
kad lietuviai dalyvavo su vė 
liavom. Tautinę vėliavą nešė 
p. Ant Saurusaitis, šv. Kaži 
mierą p. Galvydis Stasys ir 
Aleks. Spinkus, o Brazilijos, 
jaunasis Rebertas Tudre.

— Laiškai A. Mizerienei. VI 
Butrimavičiui, Anelei Bučio- 
nis, J. Kropieniui, Z. Levic
kaitei. Ant. Lazdauskui, Ju
liui Stankevičiui.

— Šiaurės Amerikos vyriau 
sybė privertė Little Rock 
miesto gimnazijos vadovybę 
ir studentus mokyklon įsileis 
ti negrus: Į Little Rock mies 
tą. tvarkai palaikyti, Ameri 
kos federalinė vyriausvbė pa 
siuntė kariuomenės dalinius.

— Argentinoje tebestrei- 
kuoja 47 tūkstančiai telefono 
ir telegrafo tarnautojų. Prie 
šio stre;ko dar prisidėjo 62 
sindikatai, kurie paskelbė 24 
valandų streiką, kurį pradėjo 
šį peuktad.enį Streikan išėjo 
ir universiteto studentai, rei
kalaudami, kad jie būt prileis 
ti nrie universiteto^ administra 
vimo. Visa eilė didelių sindi
katų atsisakė streikuoti.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
tuntas.

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

Ruą Itapegi, 14'5 A - V. Liba- 
nez'a' (ponto final ônibus 27).

SI U V É J A S
POVILAS AMBROZEVIÕIÚS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595?)
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