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Daugiau ryžtingumo
kantrybės...
EUROPOS ATSTOVAI PJT POSĖDŽIUOSE
Spalio 3 ir 4 d d. New Yor
ke įvyko PJT Pavergtų Jung
tinlų Tautų Seimo keturi po
sėdžiai. Darbotvarkėje • poli
tinės padėties įvertinimas,
• priverčiamieji darbai, ir dar
bininkų teisių laužymas So
vietų Sąjungoje jr jos pave'g
tuose kraštuose. Bet šių po
sėdžių išskirtinė žymė - da
lyvavimas svečių iš Europos,
laisvosios Europos valstybių
oficialių atstovų.
Tiesa, Europos Tarybos Ko
misijos Taryboje Neatstovau
jamų Valstybių Interesams
ginti pirmininkas Švedijos se
natorius K. Wistrand savo žo
dyje PJT Seime prisipažino
neturįs vykdomosios galios
ir negalįs pažadėti pavergtų
jų išlaisvinimo, bet savo da
lyvavimu PJT Seime norįs pa
rodyti Vakarų Europos soli
darumą ir palankumą Sovie
tų pavergtiesiems kraštams,
norįs paliudyti Vakarų Europos viešosios opinijos nesuiaiKomnir.it
esi*.r.. Ji teu
tro ir Rytų Europos padėtimi.
Sutikdama su mintimi, kad
Sov Sąjunga atsižvelgia tik
į jėgos argumentus K Wistrand lygiagrečiai pabrėžė,
kad Sovietų Sąjungą lygiai at
«įžvelgianti ir į savų interesų
argumentus Esą jau šiandien
aišku, kad laikas Sovietų Są
jungos sudarytą ir jėga palai
komą padėtį Centro ir Rytų
Europoje kreipiąs prieš pa
čios Sov S gos interesus. Jė
ga negalinti visą laiką aps
pręsti santvkius tarp valsty
bių Kai visur pasaulyje kolo
nizmas nykstąs, kaip gali se
ni Euro nines kultūros centrai
būti paversti kolonijomis? Ne
są nepatvaresnio reiškinio
kaip jėga. Sov. S ga pati pa
muys, kad kolonizmas jai ne
apsimokąs Sov S gos vidaus
evoliucija lygiagrečiai diktuo
janti ir jos tarptautinių santy
kiu evoliuciją
Pavergtie
siems reikalingas ryžtas ir
kantrybė. Sprendimas brėkš
tąs
Po Wistrando žodžio visai
neutralu buvo patiems PJT
atstovams pasisakyta dėl tarp
tautinės padėties. Diskusijas
pradėjo PJT politinės komis!
jos pirmininkas V Sidzikaus
kas, pateikdamas projektą at
sišaukimo į Jungtinių Tautų
narius, laisvąsias valstybes.

Atsišaukimo išvadose PJT
Seimas pabrėžtinai šaukiasi į
Jungtinių Tautų narius — lais
vųjų valstybių vyriausybes,
kad jos: (1) pagal Jungtinių
Tautų Chartos 39 str. nuogta
tus pateiktų JT pilnačiai So
vietų Sąjungos agresijos boi
intervencijos veiksmais Cen
tro ir Rytų Europoje sudary
tos padėties klausimą s vara
tyti ir (2) kad spaustų Sovie
tų Sąjungą atitraukti iš Alba
nijos, Bulgarijos, Čekoslova
kiįos, Estijos. Latvijos, Leu
kijos, Lietuvos. Rumunijos ir
Vengrijos karines bei politi
nes jėgas ir visus agentus,
kad tikros laisvės sąlygomis
galėtų įvykti rinkimai, įgali
nantieji pagal šių tautų valią
sudaryti vyriausybes.
Diskusijos dėl tarptautinės
padėties įvertinimo nusitęsė
per tris PJT Seimo p« sė
džius
Spalio 4 d. priešpietiniame
posėdyje kain' svečias tarė
fJ-JĮ E-'-’.įv- TT. via:., i.oibi
sijos Taryboje Neatstovauja
mų Valstybių Interesams Gin
ti vice-prezidentas. Olandijos
parlamento soči distų frake!
jos lyderis F. J Goedhart.
JI jo pasaulin o k iro metu
kaip Oiandi os rezistentas bu
ves nacių pasmerktas miriop,
bet patį paskui uj momentą
iš kalėjimo pabėgęs Goedhart yra didel.s Europos ap
sijungimo šalininkas lygiai ir
bekompron isinis
kovotojas
su sovietiniu kolonizmu Sa
vo žodyje PJT Seimui Goed
hart pirmiausia pabrėžė, kad
Vakarų pasau’yje dar aema
ža esą žmonių ir politikų, te
begyvenančių iliuzija, kad su
komunistiniu pasauliu galima
sugyventi. Tatai įgalina so
vietų ekspansiją. Kremlius
karu nerizikuosiąs, bet visais
kitais būdais sieksiąs savo
įtaką plėsti Šiuo metu Krem
liūs ypač naudojus nusfgin
klavimo šūkį. Faktiškai Sov.
Sąjunga negalinti nusiginkluo
ti, nes tada subyrėtų tik jė
ga besilaikanti sovietų impe
rija. JT pilnaties pastarasis
nutarimas prieš Sov. Sąjungą
esąs geras Bet vien jo nepa
kanką. Nuo žodžių reikia ei
ti prie veiksmų Geras daik
tas esąs nusistatymas, kad,
kunigaikščio Wan Waihaya
kon misijai nepasisekus, bū

LIETUVI, fS ANKSTO APSIRŪPINK PAKVIETI

MAIS IR STALIUKAIS

I L. K. Bendruomenės choro

JUÇILEJINI KONCįERTA,
įvyksiantj «paliaus mėn. 12 d. Vila Zelinoje,
gimnazijos salėje.
Pakvietimų galima gauti pas choristus, Vito bare,
klebonijoje.
GROS TOTO ORKESTRAS
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Rusai paleido satelitą.
Spaliaus mėn. 4 d. rusai, vi
sai nelauktai, paleido dirbti
nį žemės satelitą, 80 kilogra
mu svorio,900 kilometrų aukš
tuinoje, per sekundę nuskren
dantį 8 kilometrus Satelito vi
duje yra sudėta įvairių apa
ratų erdvėms ištirti.
Pats žodis «satelitas» yra
kilęs iš lotynu kalbos, reiškia
palydovą bendrininką; seno
vėje samdytas ginkluotas pa
lydovas nuolat lydįs savo šei
mininką; taip pat reiškia ir
svetimos valios vykdintoją,
priklausomą nuo kito žino
gaus;pavyzdžiui, Lenkija, Ven
grija ir kitos valstybės yra
Rusijos satelitai, nes jos nuo
Rusijos priklauso ir jos pri
verstos Rusijos norus pildy
ti. Astronomijoje planetos pa
lydovas, pavyzdžiui mėnulis
yra žemės palydovas Gi ru
su soaliaus m. 4 d paleistas
satelitas yra žemės palydo
vas dirbtinis, art Lcialinis. Jis
paskraidęs kelias ar kelioli
ka dienų F’ukris.
Sviesti erdvėn satelitus, ba
lionų
ar kitokioje formoje
buvo numatyta Jau prieš po
ru metų laóks.J iiKų jvaiiiuo
se tarptautiniuose susirinki
muose Šie metai, pradedant
liepos mėnesiu ir kitų metų
pirmi šeši mėnesiai vadinami
geofiziniai. Viso pasaulio mo
kslininkai pasiryžo šiais ir ki
tų metų pirmais šešiais mė
nesiais kreipti daug dėmelio
j musų žemės geresnį pažini
mą, pavyzdžiui jos ašigalių
magnetinių bangų ištyrimą.
Pagaliau nėra tiksliai žinoma

šią panaikintas Kadaro man
datas Jungtinėse Tautose Bet
juk ir Kadaras tesąs Krem
liaus marijonetė. Todėl logiš
kai iš JT turinti būti išmesta
Sov Sąjunga Ką išdrįso 1939
m. Tautų Sąjunga, išmesda
ma Sov. Sąjungą dėl jos ag
resijes prieš Suomiją, trrin
čios šdrįsti ir Jungtinės Tau
tos. Bet politikoje nevisada
esą vadovaujamasi logika JT
kaikurie nariai Maskvos la
bai biją Laisvasis pasaulis
pirmiausia turįs atsikratyti
Maskvos baimės. Daugeliu at
žvilgiu laisvasis pasaulis esąs
stipresnis už Sov. Sąjungą ir
tą savo st prumą turįs išnau
doti savo santykiams su Sov
Sąjunga Tas nereiškią karo,
bet politinę akciją. Turime
sudaryti tarptautinę organiza
ciją kovai su sovietiniu kolo
nizmu. Visi Kremliaus vergai
esą laisvojo pasaulio sąjungl
ninkai Visi Kremliaus talki
ninkai esą laisvojo pasaulio
priešai. Neturime turėti iliuzi
jų nei dėl Tito, nei dėl Go
mulkos. Turime veikti ben
dromis jėgomis vieningai so
vietų pavergtieji ir laisvieji.
Laisvosios Europos oficia
lių žmonių dalyvavimas PJT
Seime rodo ne tik Europos
solidarumą
pavergtiesiems,
bet ir įvertinimą pačios PJT
organizacijos.
Kor.
Į Lietuvos |

nė pačios žemės forma.
Iš kitos pusės pasiryžo ir
dangaus erdves ištirti, mė
Jnti. sviedžiant į begalinius
tolins raketas su įvairiai4 mo
ksliniais instrumentais, mėgi
nant net pasiųsti raketas į mė
nulį, žinoma pirma nugalint
žemės traukiamąją jėgą, pa

Solislas V. Laurinaitis,
šį šeštadienį dainuoja L. K.
Bendruomenės choro ruošia
mame koncerte.

Solistas K. Ambrozevičius,
ši še^tądipn- oai\vąui? .!■ K.
Bendruomenes choro ruoš amo koncerto programoj.

leidžiant erdvėn, mokslo rei
kalams, dirbtinus satelitus.
Taigi rusų paleistas satelitas
yra ne kas kita, kaip rusų
njokslm nkų pastangos ištirti
erdves.
Šitas satelitas nėra paskuti
uis. Jų dar daugiau paleis pa
tys rusai >r kitų kraštų moks
liniukai Tik rusų moksliniu
kams teko garbė, pirmiems
paleisti į erdves satelitą, ku
ris jau visa savaitė laiko ir
dar tebeskvaido no erdvę.
Kaip ilgai satelitas išsilai
kys erdvėje, skleidži; ma pri
eštaraujančių žinių. Vieni sa
ko, kelias dienas. Patys rusų
mokslininkai prileidžia, kad
net mėnesį laiko gali išsilai
Lyti. Kiti sako, kad net me
tus Tai tik spėliojimai, nes
nė patys jo paruošėjai paleis
darni erdvėn. nežinojo ir ne
žino. kaip ilgai išsilaikys. A-

n erikonai pirmą savo išdirbi
nio saielitą ruošiasi paleisti
gruodžio mėnesį. O daug di
desnį ir tobulesnį kitų metų
kovo mėnesį.
Rusai satelito paleidimą iš
naudoja politikos reikalams.
Tuo jie nori visiems padary
ti įspūdžio, kid jų technika
yra lobu esnė. negu kapita
listinių kraštų’Non sudaryti
įspūdžio, kad ir jų ginklai pra
našesni Žinoma satelito pa
leidimas buvo savotiškas ame
rikonų mokslininkams šaltu
vandeniu apipylimas, ambici
jos užga vimas
Satelitas šią savaitę buvo
visų kalbų ir žinių dėmesio
centras Radijai kalbėjo ir dar
tebekalba apie satelitą, lai
kraščiai pirmuose puslapiuo
se duoda plačiausius aprašy
mus. Taip pat yra tikra, kad
visi gauti iš satelito paleidi
mo moksliniai daviniai, bus
panaudoti ginklų tobulinimui.

— Prancūzijoj vyriausybė
dar nesudaryta. Jau tryskan
didatai bandė, bet nė vienas
negavo daugumos pasitikėji
mo Kraštas yra dideliuose ekonominiuose sunkumuose.
— Argentinoje vis nepriei
nama prie pastovios tvarkos.
Krašta alina nuolatiniai strei
kai, nuolatinis pinigo kriti
mas.

Lietuvos Konsulo p. Al. Polišaičio, trigubo jubilė-

jaus proga: 65 m amžiaus, 40 tarnybos metų, 20 konsulą

ričių metų São Paulyje, Vila Anastacio Mokyklos R. B.
iuiciatyva, ruošiama 26 d. spaliaus m. 20 vai., Dr. J. Ba
sanavičiaus mokyklos patalpose,

IŠKILMINGA VAKARIENE
Pakvietimus galima įsigyti tik ligi 20 d. spaliaus .

pas mok. St. Kubiliūną, Rua Camacan, 625 ir pas J. Kar
pavičių, A v. São João, 233.
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NEVIEN KLAUSYK RADIJO, BET
IR PAREMK SAVO AUkA
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Federaline Vokietija nepripažįsta Sovietams
teisės savintis Pabaltijo kraštu ir Rytu
Prūsijos Suverenumą

LIETI'V \

Pirmoji Lietuvos Ar
chitektūros Paroda
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Graži, Tu Marija!

Atidedama dėl jos geresnio
pasisekimo ir dėl vietinių ap
linkybių Kaip žinome musų
Liet Architektūros Paroda
DĖL KO NEPAVYKSTA SUSITARTI DĖL REPATRIACIJOS yra rengiama vienuose Rū
muose su 1 0 Salão da Crian
(Elta) Bonnos-Maskvos de Sovietų piliečiais, nes Sovie
Šios parodos di
rybos dėl prekybos sutarties tų suverenumas tuose kraš ça paroda
rektorija
mums
užleido 1(100
ir abipusio piliečių repatrija tuose yra ginčytinas. Sovietų
kv.
m.
ploto.
vimo pastarosiomis savaitė Sąjungoje yra įvairių katego
1 Saião da Criança užima
mis Maskvoje visai įstrigo. riju vokiečių Yra tokių, ku
12
000 kv. m ir bus iškilmin
Sovietai dėl vokiečių repatri rie buvo kolonizuoti prie Vol
gai atidaryta š.m spalio mėn.
javimo iš Sovietų Sąjungos gos ar Kaukaze dar carų lai
nebenori nieko kalbėli, tvir kais ir pasidarė Rusijos pilie 19 d 18 vai. Si paroda mus
tindami, kad tokių vokiečių čiais. Kita kategorija vokie kviečia tuo pačiu metu ati
ten jau bemaž nesą. O atski čių, tai b ivę «repatriantai», daryti taipogi musų Liet. Ar
rais atvejais dėl vieno kito perkeld'iti iš Rytų į Vokieti chitektūros Parodą.
Būtų neišmintinga atsisaky
asmens repatriacijos busią ga ja, kurie pask a” gavo vokie
įima tartis ir paprastu diplo čių pilietybę. Sovie hi juos ti to pakv et mo. Be to svetin
matiniu keliu. Vokiečiai gi iš .visus lūšnoj s pagal kilmę ir gumas, pagarba ir taktas to
savo pusės tvirtina, kad to laiko savais piliečiais, su kuo reikalauja iš mūsų, kovose
kių repatrijuotmų vokiečių vokiečių delegacija nenori dėl Lietuvos Nepriklausomy
Sovietų Sąjungoje esą dar de sutikti Daugiausia nesutari bės.
Pirm. Apžv Lietuvos Archi
šimtis tūkstančių. Vokiečiai mo kel ą (Lietuvos, Labijoe,
prie jų priskaito ir tuos Klai Estijos ir kitų per karą ir į o lektūros Paroda bus atidary
pėdos krašto kilmės asmenis, karo Sovietu užvaldytų kraš ta š m spalio mėn. 19 d
kurie pretenduoja į vokiečių tų vokiečių klausimas. Vokie (šeštad enį) 18 v<>l Ibirapuepilietybę ir yra pareiškę no čių ambasada Maskvoje esan ros parke, Palácio dos Esta
ti iki šiol gavusi 75 80 000 pa dos.
ro būti perkelti į Vokietiją
Maskvos derybos tiek pasun reiškimu tokių asmenų, ku
kėjo. kad norima jas pertrâuk rie nori būti pripažinti vokie
ti iki po rinkimu Vakaru Vo čiais ir siekia persikelti į
kietijoje (rugsėjo 15 d ) Mask Vok etiją Vokiečių įstaigos
va bijanti, kad susitarus prieš dar nesuspėjo visus tuos nra
tą terminą, Adenaueris turė šymus suskirstyti pagal kil
tu iš tokiu rezultatu naudos mės kategorijas.
mino ir Stasio Tamulalčio.
rinkiminėje propagandoje.
1) Premijos komisija ver
Bônnnc Maskvos derybų re
tins
1957 m išspausdintas vai
patriacijos klausimais kliuvi
kų
ir
jaunimo grožinės litera
Amerikos
Lietuviu
Mokytoju
nius jdom ai nušviečia «New
tūras
(apysakas,
pasaka, poe
York Times» korespondentas sąjungos literatūros premija
ziją,
dramą,
eic)
knygas ir
Bonnoje, M S Handler, Esą,
tais
metais
parašytus,
bet dėl
Amerikos Lietuviu Mokyto
kalbant dėl vokiečiu repatria
dabartiniu
sąlygų
neišspausGijos iš Pabaltijo, Rytu Prū
ju Sąjungą skiria kasmetinę
sijos ir kitų Sovietu valdomų 250 doleriu premi ją už ger'au d'ntus kūrinius tų autorių, ku
šią vaikų ar laimimo grožiaės rie juos prisius komisijai. Au
kraštų. Fed Vokietijos dele
gacija Maskvai nepripažįsta literatūros kurinį Kuriniams toriai pasirašo tikrąja pavar
de
įvertinti yra sudaryta premi
teisės savintis sau suvereni
2) Už premijos komisijos
jos sprendėju komisija iš Da
nių teisiu tuose kraštuose
Konkrečiai kalbant. Maskva putės Aug enėa. Gražinos Tu geriausiu pripažintą kūrinjpki
■ neturinti teisė- maninuliudti lauskaitės Bab/buskiėnės,~Al-J riâma prėrbTjn. nebus skaldo
tų kraštų gyventojais kaip su donos Šimaitienės, Prane Raz ma tarp atskiru autorių
3) Knygos rankraščiai, prieš
tai la meję bet kokią premiją
šios premijos negalės gauti.
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines
4) Premijuoto kūrinio, jei
jis dar būtu nespausdintas, iš
Radio Programos
leidimo tehes autorius sutinka
be papildomo honoraro per
Iš Radio Nove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo
duoti Amerikos Lietuvių Mo
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.
kytojų Sąjungai.
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
5) Paskutinė data kūrinia
jį rems susipratę lietuviai.
ms įteikti yra 1958 sausio 1
Radijuj paramą galima įteikti finansinės komisijos na
d. Siųsti šiuo adresu: B Bele
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
šk'enė. 6921 So. Claremont
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. RagažinsAve , Chicago 36, HI U S A.
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118. São Paulo.
A.LM S-gos Centro Valdyba.

Surūgęs pienas ne tik nau
dingas valg\t. bet jis yra pni
ki kosmetinė priemonė, ne
brangi ir lengvai prieinama.
Pakanka rūgusio pieno pu
sės stiklinės. Švariu skudurė
liu trinkime su tuo p enu vei
dą ir kaklą. P® to nesiprauskirn (geriausiai tai daryti ei
nant gulti) Iš ryto veidą nu
prauskime, kaip paprastai. su muilų, i^ūgęs pienas da,ro
odą balta ir padeda apsisau
goti nuo raukšlių.
Pradedančiai vysti veido ir
kaklo odai yra naud ngi sup
lakti kiaušinių tryniai ir bal
tymai.
Kas turi per-iebią odą, nau
dingą yra nakčiai veidą jtrin
ti citrinos (lemono) sunka O
pernelyg sausą ve do odą pa
ta įtina prausti saldžiu pienu.
Pakanka pusės stiklinės ir
reikia veido nenuprausti, kaip
kad daroma, vartojant rūgu
sį p:eną.
Visos šios priemonės niekad
nepakenks, bet dažniausiai at
neš gerų pasekmių.

dingimą ir jų kankinimus Vii
niaus įguloje, kada santykiai
tarp Tarybų Sąjungos ir Lie
tuvos yra nenormaliai įtemp
ti, kad šiam reikalui sušvel
minti į Maskvą išvažiavo Lie
tuvos užsienio reikalų min’s
teris, o vėliau jam į pagalbą
turėjo nuskubėti ir pats m i
nisteris pirmininkas, lietuvių
visuomenė buvo maitinama
žiniomis apie Merkio lanky
masi Maskvos muziejuose Ši
«Eltos» žinia ne tik ne nerami
no visuomenės, bet dar la
biau suerzino ją. ir ne vienas
labai rimtas kar ninkas patrio
tas mane pati klausė tai kur
mūsų valstybin u reikalu gy
nimas? Ministeris -pirminin
kas nrieš pora dienų yra jau
grįžęs iš Maskvos, tačau ką
jis parsivežė, su kuo jis ten
kalbėjosi, ar jo misija Mask
voj pavyko ar ne, ar jam Pa
sisekė bent kiek sušvelninti
santykius, niekas, išskyrus tur
būt tik pačius minister’us. ne
žinojo. Ir štai dabar ultimatu
mas ir naktinis vyriausybės
posėdis pas patį Respublikos
Prezidentą.
Atvažiavęs automobilis nu
traukė mano galvojima. Tai
buvo tas pats automobilis ku

riuo man teko važinėtis per
penkius metus Tai buvo ka
riuomenės vado mašina Irtas
pats šoferis, gerokai jau pa
gyvenęs ir labai rimtas puskariuinkas Jankauskas.
Rytas buvo gražus, saulėtas.
A. Panemunės soduose ne
rūpestingai čiulbėjo dangaus
paukščiai Kas jiems - nei ui
timątumų, nei karų, nei bol
ševizmo jie nežino Pasisvei
kinu su puskarininki) Jankaus
ku ir važiuojame Abudu ty
lim. Aš vėl mėginu galvoti,
kuriam reikalui aš dabar šau
kiamas į prez'dentūrą «Tams
ta čia reikalingas» vis dar
skambėjo ausyse kariuome
nės vado gen. Vjtkausko tele
fonu pasakyti žodžiai. Reika
lingas. bet Kam? Juk dar taip
neseniai su tokiu dideliu triu
kšmu buvau pašalintas iš ka
riuomenės vado vietos paleis
tas į atsargą. Tada preziden
tas mano žmonai visai atvi
rai buvo pasakęs: «Tavo vy
ras bolševikas» Ir dabar tas
bolševikas vėl kviečiamas į
prezidentūrą ir sakoma, kad
jis ten esąs reikalingas Kiek
tautininkai įvairiu, net fantas
tiškų priekaištų buvo manda
rę, ir kaip jie buvo patenkin

Paskutinis posėdis prezidentūroje.
Iš Stasio Raštiko, buvusio Lietuvos kariuomenės vado kny
gos «Kovose del Lietuvos laisvės» atsiminimų. 2 ą dalis.
Per miegą išgirdau įkyrų
telefono skambutį. Šokau iš
lovos ir greit pribėgau prie
kitame kambary skambančio
telefono, kad jis savo skam
biu triukšmu neprižadintų sal
džlai miegančių vaikučių
«Alio!! Raštikis klauso».
«Cia kalba Vitkauskas. La
Pas rytas, pone generole.Tur
būt pažadinami?»
«Labas rytas, pone vade,
klausau».
«Kalbu iš prezidentūros. Čia
posėdžiaujame nuo antros va
landos. Yra gautas ultimatu
mas. Tamsta reikalingas čia
Aš siunčiu Tamstai automobi
lį. Prašau tuoj atvažiuoti»
«Klausau. Atvažiuosiu*.
Padėjau telefono triūbelę
ir trumpai susimąsčiau. Uiti
raatumas. Kieno, kam? Tur
būt rusų. Juk oaskutinėmis
dienomis visas Kaunas pilnas
įvairiausių neramių gandų
Bet ultimatumas? Ką tai reiš
kia? Ko rusai gali reikalauti
iš mūsų?

Bet reikia greičiau rengtis.
Laikrodis rodė kelias minu
tęs prieš pusę penkių.
Pasakiau žmonai, kad esu
šaukiamas į prezidentūrą, ir
patariau jai nesikelti Pats pra
dėjau greit rengtis Skustis
nebuvo laiko Apsirengiau la
bai greit Automobilio dar ne
buvo. Išėjęs į kitą kambarį,
ir žiūrėdamas pro langą irai
vojau. Reikalas matyti, labai
svarbus, jei prezidentūroje po
sėdžiaujama nuo antros valan
dos nakt es. Bet ką t ii re’šk;a
ultimatumas? Mūsų užsienio
reikalų • ministeris
Urbšys
jau ilgesnį laiką sėdi Maskvoje, Buvo nuvažiavęs į ten
ir ministeris pirmininkas Mer
kys. Visi buvome pasipiktinę
«Eltos» paskelbtu laikraščiuo
se pranešimu, kad Merkys
Maskvoje lankęs muziejus.
Tuo laiku, kada rusu snauda
ir radijas pilni pikčiausių pra
nešimų ir puolimu prieš Lie
tuvą ir skelbia fantastiškus
gandus ap:e raudonarmiečių

Graži Tu, Marija, danguje ir žemėj,
Sušvitusi saulė tarp dviejų naktų..
Danguj Karalienė, o žemėj mergaitė,
Kad mūs prakeikimai seni neplaktų...

Graži Tu, Marija! Lyg tarp disonansų
Pravirkęs džiaugsmingai akordas švelnus.
Taip šypsos pasauliui ant kelių tavųjų
Ištiesęs rankytės mažūtis Sūnus.
Augindama Sūnų, žmonėms Atpirkėją,
Pasauliui Valdovą, graži Tu visa:
Tavy susipynė ir viltys, ir aušros,
Ir tekančių saulių, ir žvaigždžių šviesa.

Graži Tu po kryžium gyvenimo žygį,
Kaip svyranti saulė, užbaigus tyliai, —
Tau giedančią žemę gaivina ir šildo
Gyvenimo Tavo tyri spinduliai ..
Graži Tu, Marija! Ir amžių Kūrėjas
Sukurt negalėjo Tavęs gražesnės!..
Mes, grožį pamilę ir žemėj paskendę,
Nematom už Tave žvaigždės šviesesnės.

Surūgęs pienas gelbsti islai
kyti veido groži

Žmona gali prailginti savo
vyro gyvenimą
Jei žmona namų pastogėj®
skies meilę, šypseną ir juo
ką, jinai užtikrintai prailgins
savo vyro gyvenimą — taip
teigia rašyt - a H nnah Lees,
vedybinio g v veninio nemenka
žinovė, gy\enanti Philadelp
hijos mieste.
Amerikos vyrai, rašytojos
nuomone, «tarpo sąlygų ir ko
ves su tikrove yra labai iš
varginti, ne« padeda daug
pastangų, kad iškilti ir išsilaik\ ti.
«Gera žmona» - sako Miss
Lees, «gali savo vyrą išlaiky
ti stiprų ir kūrybingą bei iš
tvermingą. Ji privalo viską
daryti, kad jis jaustųsi paten
kintas. Jei vyras yra laimin
gas, jis visada ilgai gyvena*.

SKAITYK IR PLATINK

“MŪSŲ LIETUVA“

ti išstūmę mane iš kariuome
nės vadovybės O dabar, štai
tų pačių tautininkų šefas vėl
kviečia mane pas save. Nesu
joks politikas, taigi politinės
misijos man negali duoti. Esu
karys O gal aš esu reikalin
gas vėl kaip kariuomenės va
das? Ne, to jau tikrai nebus.
Juk jie jau turi kariuomenės
vadą. A. Smetona neseniai yra pasakęs generolui Nagiui,
kad jis esąs visai patenkin
tas generolu Vitkausku ir vi
sai nesigailįs paskyręs jį ka
riuomenės vadu. Ministeris pir
mininkas yra dar labiau pa
tenkintas Krašto apsaugos mi
nisteris b. gen. Musteikis taip
pat Taip ir negalėjau sau at
sakyti, kuriam galui dabar
manęs ten prireikėjo.
Važiuojant pro Šančius, pra
bilo puskarininkas Jankaus
kas: «Pone generole, kažin
kas girdėti? Visi ministerial
kariuomenės vadas ir štabo
viršininkas posėdžiauja prezi
dentūroje jau visą naktį?»
Ką aš galėjau atsakyti ga
rajam Jankauskui? Juk ir aš
pats nieko nežinojau;
«Tur būt su rusais vėl kas
nors negera», atsakiau.
(B. D)
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MÍksU LIETUVA

Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

ÍUÍMjDA
nuo ė. m. spalio 19 d. iki lapkričio 19 d 1BIRAPUERO3 PAR
KE • PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 9 iki 22 vai kiekvieną dieną išskiriant
pirmadienius.
Iškilmingas atidarymas š. m spalių mėn. 19 d 18 vai.
vakare. Kviečiami kuo skaitlingiausiai dalyvauti tautiniuose
grabužiuose ir nuotaikoje.

LIETUVOS ARCHITEKTŪRA
PAGAL KUN. KAZ. JASĖNĄ IR KITUS AUTORIUS
PARUOŠĖ STAT. INŽ. MIK. IVANAUSKAS
Rokoko Lietuvoje 1720 1775
Tuo metu Lietuvoje buvo
maža statoma naujųjų rūmų,
tačiau senesnieji trobesiai ir
bažnyčios buvo atnaujinamos
madingu rokoko stiliumi.
Vilniečiai taip pamėgo ro
koką. kad nesidrovėjo jo įves
ti net gotinėse bažnyčiose.
Rokokizuotos buvo šios baž
nyčios: šv. Kazimiero, šv. Te
rezijos, Domininkonų, šv. Ko
trynos ir šv. Jurgio.
Taip, Bernardinų bažnyčioj
ne tik altoriai ir sakykla ro
do sraigių stilių, bet kiaušy
klos išriestos rokoko dvasioj
ir papuoštos jo motyvais.

Sv. Jurgio bažnyčia Vilniuje.

Čia geriausiai pavyko ro
koko lytys. Sienų ir velvės
paveikslai sraigių rėmuose
teikia tikrai gražų ir malonų
vaizdą.

Domininkonų bažnyčia Viiniuje

Turi švelnius rokoko orna
mentus, maišytus su baroko
lytimis, arba ant jų uždėtus.
Klasicizmas • 1750-1815
Lietuva, rūpestingai sekda
ma architektūros eigą vakari
nėj Europoj, matė klasicizmo
laimėjimą. Tuoj ėmė antikių
ti brangiausias tėvynės šven
lovės: šv Stanislavo katedrą
ir Aušros Vartus, visuomeni
nes įstaigas: rotušę ir uni
versitetą, statyti pilis ir pri
vatinius nalocius senųjų ro*
mėnų stiliumi. IS «ostinės Vii
niaus klasicizmas prasiplėtė
po provinciją

Lietuvos architektai davė
tikrai subrendusių veikalų, iš
laikiusių ir aštriausią kritiką
Tačiau lietuvių tautai tas
stilius buvo svetimas.

Vilniaus katedra
Tai brangiausia Lietuvos
šventovė. Čia kadaise stovė
jo Perkūno aukuras Joje pa
laidoti Lietuvos valdovai: Vy
tautas Didysis ir jo žmona
Kun Ona, Kunigaikščiai Ka
rigaila ir Viguntas, Zigman
tas, Kęstučio sūnūs: Mykolas
Zigmanto sūnus; Kun. Boles
lovas, Algirdo sūnus; Aleksan
dras ir Sv Kazimieras, Lietu
vos patronas
Įkurta Didž. Kun. Jogailos
1387 mt, 1399 mt sunaikino
ją gaisras. Netrukus Vyrau
tas Didysis ir Kun Ona atsta
tė ją gotiniu stilium.
Dėja XVI XVII ir XVIII am
žiu gaisrai ir kitos karo ne
laimės ją taip palietė, kad
vysk. Masalskio rūpesčiu ji
buvn atstatyta. Konkursinis
projektas ir darbų priežiūra
buvo Vilniaus Universiteto pro
fesoriaus architekto Lauryno
Stoka Gucevičiaus.
Vidus turi tris navas, deng
tas kryžiaus skliautu (velve)
Šalinėse navose įtaisytos ko
plyčios. kurių puikiausia ir
lietuviams brangiausia šv. Ka
zimiero koplyčia Čia veikia
gyvasis barokas, užsilikęs iš
senosios bažnyčios.

Laurynas Stoka Gucevičius
Lietuvos žymusis klasicis
tas Vilniaus Universiteto pro
feisorius gimė 1753 m Miko*
nių kaime, Kupiškio parapi
joj iš baudžiauninkų šeimos.

Leonardas Apdriekus

-Jo kūriniai: Vilniaus šv. Sta
nislovo katedra, Vyskupo rū
mai, Aušros vartų laiptai, Ve
rkių pilis. Vilniaus Universi
tetas Rotušė.
Vysk. Ignas Juozas Masala
kis kilimo iš Algirdo giminės
Romos teologijos dr grįžęs į
tėvynę tuoj stengėsi pakelti
švietimą. Visus savo turtus
praleido statybos kūriniams.

Kryžių Žalis
ligai raudosi, gaivą susiėmus,
Jei paskutiniai tavo kryžiai grius —
Kol jie dar laikos, grįžta saulė žiemą
Kasmet žiogeliai groja pas rugius...

Po kryžiais rūtos ir lelijos tarpos,
Po jais išleido želmenis grūdai,
Nulinko dienos, tartum brandžios varpos
Kai sau paguodos kančioje radai

Kalvinų bažnyčia Vilniuje
Statyta korintinės šventy
klos formoj Statyta 1830 1835
mt. Projektas arch. Podčasiuskio.
Bžoetovskio palocius Vilniuje

Pasitikėjai Viešpaties Apvaizda —
Ne savo žemės pjūtimi, sėja Ir nukrižiuoto Dievo penkios žaizdos
Vtl atsivėrė tavo buityje.

Rodo tipingą klasicizmo kū
rinį. Tiesi linija, ploni profi
liai ir lygios, be jokių orna
mentų sienos. Projektas arch
Knakfusas.

Daugybę kartu iš jų kraujas tvino
Ir nusravėjo j gėlių taurės.
Tau naują psalmę gieda ąžuolynai.
Tave žiogeliai guodžia vakare.

Helenizmas ir Romantika
1815 1850

Nuilsta saulė, marios gailiai rauda.
Pasvyra kryžiai, lūžta spinduliai,
O tu, atleidus tą didžiulę skriaudą,
Žengi j laimę ašarų keliais.

Napoleono karo žygis 1812
mt. ir pirmasis 1831 sukilimas
prieš rusus, žymiai sustabdė
Lietuvoj statybą Liaudis var
go sunkiame baudžiavos jun
ge Dvarininkai su apkarpy
tomis teisėmis neatsigavo. Ne
tik palocių bet ir bažnyčių
nieks nestatė.
Rietavo Šv: Mykolo bažny
čia

Pastatyta 1853 mt. kunigo
J Oginskio lėšomis. Ji -turi
grynai romaninį stilių.
Baisogalos dvaro rūmai
baigti statyti 1857 m.
Naujasis laikmetis 1850 1918
Istorinių stilių pakartojimas

Lietuvos statyba pastaruoju
metu nepasižymi dideliu gau
sumu. Rūru okupantai viso
kiais būdais stengėsi surusin
ti lietuvių tautą. Nenuostabu,
jei varginama liaudis daug
negalėjo galvoti anie staty
bą.
Vaikus varė į cerkves, lie
pė mokyti rusiškų poterių, už
pynė lietuviškas knygas ir at
kėlė mokyklas toli nuo baž*
nyčių. Pavojingus rusifikaci
jai kunigus išsiuntė į Sibirą,
uždraudė statyti naujas baž
nyčias ir taisyti senas. Jeito
kiomis sąlygomis pavyko ta
čiau pastatyti naujų bažnyčių
reikia Ui laikyti kunigų nuo
pelnu
Nenuostabu, jei 'nepaisant

Marija ir taikos viltys
Dr. P. P. Stonkūnas

šiandien visas pasaulis kal
ba apie taiką. Daugiausia apie tai kalba komunistiniai
kraštai; bet ar visiems yra ži
sunkios priespaudos Lietųvo
je buvo pastatyta daug bažny
čių. Iš jų žymesnės yra Švek
noje. Aluntoje, Kelmėje, Zio
biškyje, Gruzdžiuose, Jonišky
je, Užveryje, Vilkijoje, Šalau
tuose, Palangoje, Rakiuose,
Ramigaloj. Jų dauguma yra
statyta architekto Eduardo
Strandmano. Jis gimė Lidko
pmge Švedijoj 18b7 mt Jo
mėgiamiausi stiliai buvo romą
ninis ir gotinis. Jų lytys pa
imtos iš viduramžių, vienok
kitaip .vartojamos. Senoxés
bažnyčios buvo sunkios stam
bins, tarsi tvirtovės, jo staty
to« rodos ^lengvos, lieknos ir
kernos.

1
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Vilniaus Katedra.

(B. D )
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noma, apie kokią taiką jie kai
ba? Jų taikos supratimas yra
galutinis pavergimas ir sunai
kinimas užgrobtųjų tautų, kad
vėliau, tinkamai pasiruošę, ga
lėtų išplėsti komunizmą visa
me pasaulyje.
Tikrosios laikos kelias yra
vienas ir paprastas, paties
Dangaus nurodytas ir kelis
kartus žmonėms pakartotinai
primintas. 1917 m. Marija kai
bėjo Liucijai: «Žmonės turi
daryti atgailą ir sąžiningai at
likti savo kasdienines parei
gas... Viešpats nori, kad būtų
įvesta pasaulyje mane Nekal
čiausios Širdies garbinimas
ir kiekvieno mėnesio pirmų
jų šeštadienių atgailos ir at
siteisimo Komunija. Jei tai
bus vykdoma, ką aš prašau,
atsivers Rusija ir pasaulis su
silauks taikos; o. jei žmonės
nesiliaus įže'dinėje Viešpatį,
komunizmas išsiplės visame
pasaulyje, daug nekaltų bus
nukankinta ir keletas tautų
sunaikinta... pagaliau Mano
NekalČiausioji Širdis trium
funs».
Svarstant ir giliau įsisąmo
ninant į šiuos Marijos pasakjtus žodžius, atrodo kad ši
andien pasaulis nieko nėra
taip skubiai reikalingas, kaip
maldos ir atgailos, kad tuo
būdu būtų įgyvendinami M«
rijos prašymai, kurių dar vis
nenori suprasti ir vykdyt! ne
maža žmonijos dalis.
Žmogus pats vienas yra be
jėgis palengvinti komunizmo
pavergtų tautu kančias, grą
žint! pasauliui taiką ir išsi
gelbėti iš savo rankomis pa
gamin o tinklo, skirto sunaf
k nti žmonijos kultūrą, civili
z*ciją ir patį žmogų.
Kristus yra tiKrasis taikos
valdovas ir į jį turi būti m
kreiptos žmonijos akys. Ta
čiau, kad grįžtų žmonijai tai
ka, yra būtina sąlyga: žmo
gus tori pasikeist’ savo dva
šioje ir paklusti Dievo j?aky
mama ir jo valiai. Jei tn ne
suprasim, iš dabarties nelai
miu žmonijos neišgelbės nei
turtingu auksas, nei karių gm
klai, nei didžiųjų politikų iŠ
(Pabaiga 4 pusi)
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Jut.zas švaistas

Garsioji miško byla
(pabaiga)
Grycius, truputi nuo meš
kos pasitraukęs pamerkė la
pei ir patyloms pasakė:
— Lapele, palaikyk mano
pusę: gausi kas rytas po viš
tą.
Lapė krunkštelėjo ir pra
bilo’
— Jus turit žinoti, kad mū
sų krašte niekas negali teis
ti sulig žodžiais. Reikia tar
dytojas parsikviesti, tinkamai
visas reikalas peržiūrėti ir
ÍÍK tuokart teisti. Jūsų reika
lu aš būsiu tardytojas Todėl
turiu vietoje viską apžiūrėti
ir ištirti; kas ten buvo ir
kaip atsitiko? Ar didelį vargą
pakėlė
žmogus begelbėda
mas?
Visi sugrįžo prie ano me
džio Lapė, apžiūrėjusi vietą,
tarė:
— Kad geriau galėčiau su
prasti reikhlą, padarysim taip:
tu, Gryciau. pakelk medį, o
tu. meška, gulkis, kaip pirma
gulėjai.

(pab į gą iš 3 nusl )

kilmingo*: kalbos bei ilgi po
sėdžiai Žmonijos v lt;s yra
tik Nekalč'ausios Marijos Sir
dies triumfe t. y paskiru as
menu ir ištisu tautu sutarti
niame grįžime nrie Dievo.
...Gal ka'kas pakilu* ar yra
^rasinė daryti atgaila Kas ne
tiki
tam nėra prasmės ne
tik maldoje »r -įtvailoje. bet
net ir pačiame jo gyvenime,
'lačuni tikintis žmogus žino,
kad' .iarijos nrr-Svmai y ra ne
Veltui pasakyti -lie pasakyti
tam, kad hutų at«tatvtas ry
šys tarp Dievo ir žmogaus,
kurį netikintis žmogus iau se
niai nutraukė ir to pasekmė
je dabar matome pasaulyje
egzistuojantį chaosą.
Vykdydamas Marijos nrašy
mus. popiežius Pijus Xil 1942
metais paaukojo Rusija ir vi
są pasaulį Nekalčiausiaiai Ma
rijos Širdžiai, o šio namaldu
•no išplatinimui įvedė Nekal
či.'iusibs Marijos Širdies švpn
te. kuri vra švenčiama dide
tfu entuziazmu visame pašau
lyje rugpjūčio 22 d
Dibpn švenčiant Mūrijo* Į
Dangų E’^ rno šventę ir Iau
kiant augščiau,minėto« šven
tės. turėtų būti kiekvieno lie
tuvio šventa pare’ga giliau
pagalvoti ap;e Marijos įspėji
rnų prasmę, apie komunizmo
nešamus žmonijai baisumus
bei mn-n taut ;* likimą i’’ nuo
širdžių1 i>-sižnd0’i savo širdy
je vvkdyti Mariing prašymus,
pradedant sąžiningu kasdieni
nių savo pareigu atlikimu ir
baigiant kiekvieno mėnesio
pirmųjų penktadieniu Ir šešta
dienių uisite simo Komunija.
Jei.‘-ir bu* nidarytn. gali
ma tikėtis, kad pasaulis su
lauks Marijos pažadėtos • tai
ko*
Red prierašas: Šiais metais
spaliaus 13 d. sukanka 40 me
tu nuo švč. Dievo Motinos
paskutinio pasirodomo Fati
mos vaikučiams Gerb «Mūsų
Lietuvos» skaitytojam* jau te
ko skaityti «Marijos Žodis Fa
Urnoje», tad Redakc'la mano,
ka I ši* Dr. P. P. Stonkūnm
straipsnis, paimtas iš dienrnš
čio «Draugas», bus skaityto
jams taip pat įdomus.

Meška atsigulė, o Grycius
prislėgė ją. Lapė priėjusi
prie meškos ir sako;
— Matai, tamsta, negana yra peržiūrėti, reikia dabar
sprendimas parašyti. Todėl
pagulėk, o aš eisiu rašyti Pas
kum paskelbsiu teismo nuta
rimą Tu, Gryciau, eik sau
namo.
Vos tik Grycius truputėlį at
sito lino nuo meškos, bema
tant prilėkė lapė ir sako;
— Ar matai, kaip aš guviai
pasukau visą reikalą? Vėl pa
guldžiau meška .Jei aš, tavo
pusę palaikydama, būčiau pa
kreipusi bylą meškos nenau
dai, tada ji būtų pagriebusi
mane už sprando Menki juo
kai su ja: gerus nagus tori!
Bet dabar viskas gerai Tad
eikim ir parodyk man savo
kiemą, kad ž nočiau, kame ga
lėsiu gauti žadėtas vištas
Grycius privedė prie namų
ir tarė:
— Štai mano kiemas Kas
rytą auštant atbėk prie šilo
žiogrio, o aš išmesiu tau viš
tą.
Lapė patenkinta nuskriejo
sau į mišką Grycius na pa
šakojo savo žmonai Rožei,
kas jam buvo atsitikę miške
bekopinėj; nt med.u
Pirmą rytu Grycius išmetė
lapei vštn. antra rytą ■ taip
pat Trečią rytą begaudant
vištą, pašoko Rožei apmau
dus. Ji tarė savo vyru :
— Ar ilgai tu čia įerliosies
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su tais miško žvėrimi*? Visas
mano višteles sunaikinsi La
pė ir be mūsų susiras sau viš
tų. O dar geriau; nušauk tą
lapę, nuėjęs į mišką užmušk
gulinčia mešką ir bus baigta.
Ketvirtą rytą Grycius užtai
sė šautuvą su smulkiais šratais stambių neturėjo Užtai
sęs šautuvą, laukė lapės. Vor
tik atbėgo toji, jis pūkšt ir
šovė Lapė tik panvrtė savo
kailį, mažai '.esužeista atsieti
ko ir t r
— Palauk tu, dvikojį: aš tau
atkeršysiu! Matai, kad meškos
buvo teisybė!
Lanė nudūmė nrie meškos,
kojomis iškasė no ja duobę
ir išlaisvino vargšę Dabar abidvi nutarė nedovanoti Gry
čiai Tuojau lapė pa niovė dvi
deš’mt keturias io žąsis, o
meška išplėšė keturias dre
ves ir numetė žemėn nšuin
nis inkilus Maža to: tykojo
dar paties Grvciaus
Ta«ai. nieko pikta nemany
damas išėj< grybauti j miš
ką Lapė bešmižinėdama na
matė ir pasakė menkai Atbė
gusi meška sugriebė Gryčių
j glėbi ir t«Ín suar ei dė. jog
keturi šonkaubai bematantsu
lūžo Paskum sviedė į žemę,
kaip mo|;o hutą, ir užmušė.
Tuo ir pasiba’gė garsioji miš
ko byla.

AbiQm ^erai
Žvirblis turėjo nvške ant
kausto sunešta Pzda Vieną
d’er.H ž ėri, kad kurmis sta
čiai rausiasi ant io l'zdo. Žvir
h'fc p’-anėio baisiai čirkšti ir
skeryčiotis.
ur buvęs, kur nebuvęs ateiiia vilkas ir klausia:
Ko tu čia, kia'myne, taip
oabar skėryč
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Šeimyniška Vakara,
Luso Brasileiro salėje Rua da Graça, 608
Programoje bus dainos, tautiški šokiai, muzika.
Pradžia 14 vai. Po programos bus šokiai grojant pui
kiam orkestrui, puikus lietuviškas bufetas, staliukai.
Pabaiga 22 vai Pakvietimų galimâ gauti pas Blaževičių.
Mikalkėną, Skrebį. Kriaučiūną, Žvirblį, Rencenčius, J
Karpavičių (Av São João) Vila Zelinoje pas A. Nadols
kytę ir kun. J. Šeškevičių.

Jonelis Tinginys
Stasys

Džiugas

Laikrodėlis tuk tuk tuk
Kalba į tave Joniuk!
Bėga laikas. Devinta.
O dienelė — nešventa
Juokias katinas Rainys,
Kad Jonelis tinginys.
Prie lovelės išdidus
Sukinėdamas ūsus.
O šunelis: — Au au. au,
Dar kieme'.y nematau!
Kėlk, Jonely, nemiegok
Ir su tinginiu kovok!’‘
f*

— Debesėli, paklausys! Kalba saulė,- — tik neimki.
Duok kelią, nes skubu,
Arba geloėkim abu:
•-v >
• t-’’’
Nes Jonelis miegáJ-dar,
Kaip prikelti jį dąb’į’r^.
«Tinginys» visi gąl’yp^ .
Kai mokyklon pavėluos!..

TAUTIEČIAI

DĖME>I< !

Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio
(novembro) 9 dieną rengia grandiozi' spau los

VAI\ ARA-IWM' ItETA
Programoje labai įdomus ir gražūs Daine* Muzikos ir
Baleto numeriai Vakaras - Koncertas įvyks Motos lie
tuvių mokyklos salėje Rua Lituania. 67
Pradžia 9 vai.
vakaro Po programos bus šokiai iki 4 va] ryto grojant
PUIKIAM ORKESTRUI Puikus lietuviškas bufetas Va
karo pelnas skiriamas naujai ruošiamo spaudai ietuviš
ko žurnalo «GINTARAS» naudai Tautiečiai, ils lanky
dami j šj vakaru netik linksmai praleisite laiką, bet
kartu oaremsite- lietuvišką snaudą mūsų k< lonijoje. Pak
vietinius galima gauti pas D jos na’ius.

Rengėjai

-- Oi! - sako žvirblis: - Na
kaipgi uesiskėryčiosi; ateina
šitas nedorėlis, išdraskys ma
no. gyvenimą ir žvirbliukus
sunaikins!
— Ką tu man duosi? Aš ta
ve nuo tos nelaimės išgel
bėsiu.
— Aš tau duosiu privalgy
ti ir prigerti
— Gerai! - sutinka vilkas.
Atsigula vilkas ties žvirblio
lizdu ir laukia Egi pradeda
kurmis, žemę keldamas, artė
ti prie lizdo. Tiktai vilkas
capt! Pagriebė abiem kojom,
smarkiai pakratė ir nusviedė
negyvą kurmį
— Na, dabar duok, ką pri
žadėjai
— Palauk, - sako žvirblis;
Eikim į sodžių!

sodži.iiję-iuo metu buvo ves?
tnvės Nįs4^ žvirblis: su vil-t
ku. Žvįrbįjs paliepė vilkuj lįs
ti į kanapės ties langu, o pats,
nuiūoė kanapių viršūnėje ir
žiūri
Buvo vasaros metas.
Langai
atidarinėti. Susėdę
žmonės ųž.stalų geria, valgo
juokiasi,/v'
Nusižiūrėjo žvirblis,ir purst
pro langą Striktelėjo ant sta
lo ir pradėjo mėsą lesti,cak!
cak! Pamatė moterys, kad ims
šaukti: «Žvirblis! Žvirblis mė
są lesų!»
Vestuvininkai, viską pame
tę, tvėrėsi gaudyti žvirblį Ta
sai purst-pakilo į palubę Le
kioja.o vestuvininkai gaudo.
Iš trobos šovė žvirblis į prisie
enį. Paskui jį visi vestuvinin
kai išvirto. Visi gaudo. (B. D.)

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 cruz .pas

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

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

P.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

Ragažinską

ir

1957 m. spalio
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR

Kiekvieną sekmadieni prie
bažnyčios pas spaudos plaiiii
t o j ą galima gauti
nusipirkti naujausių lietuvis
kų knygų, maldaknygių bei
laikraščiu.

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

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPJENlS & JAKUTIS LTDA.

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

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 val.f

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zelina, 752

Av, Sapopemba 18-A

—

Vila Celeste

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtu lietuviškojo gyveni
nio veidrodis?

VIENINTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienai
iš savo apylinkės, miesto ar
interforo.

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

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:11iki 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 paskutini sekmadienį Pageidavimų Koncertas.
Atsiųskite du tuščiu “Café Seleto” voku į C. postai 403,
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SÈDE: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229
Endereço Telegráfico: «GABIU N A »
Rio de Janeiro
Serraria « IT A » — Serra dos Aimorés — Municipi® de
Nanque - Estado de Minas Gerais

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

vieninthja: atstovai GARSIOJO

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 1 - V. ZELINA
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

H

VANDENS L i N D O Y I

I8IDMÀ©/ CAKMfKI ™

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

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

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

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

Caixa Postai 3967

-

SÃO

PAULO

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
es

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
ifiikiiliAilttiaiiM
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j ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» !
I
IRMÃOS BAUŽYS
i

jiuvyriojE ILAUOt)
Rua do Orfanato, 686

I?

S?egi*traaq n© C. R. C, aob o n.® 55'

~
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Pęa. S. José Campos, 8 S/ .2 - V. Zelina - S. Paulo
Telefone 63-6OO5
—- -------------- - ------- ------ _ ------------------------------------ £
Aberturas de firmas
Contratos de locação
Encerramentos de firmas
Cartas de Fiança
Transferencias de firmas
Requerimentos
Central. na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Escritas Fiscais
Seguros de Fogo e
Escritas Comerciais
Seguros de acidentes
HORÁRIO das 8 às 19 horas.

§
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Vila Prudente

g
|

Fone 63-5294
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Sâo Paulo

Medžiaga parduodama ir iésimokêjimui.
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Labuckaitei, A. Šlapelytei, G.
Valeikaitei, Andrius Valiūnas.
VYRU BROLIJOS PIKNJNKAS
l

AV.

ZELINA,

706

—

CAlXA

TAI BENT TALKA IŠ 21-NO!

POSTAL,

371 — SÃO PAULO

— Dėl gripo epidemijos
1 Salão da Criança Paroda
yra atidėta. Ji bus iškilmin
gai atidaryta š m. spalio mėn.
19 d. 18 vai. Palácio dos Es
tados.

Iki šiol vis teko pasigęsti
talkininkų. Tačiau jau perei
tą šeštadieni Liet. Arch Pa
rodos organizatoriaus veidas
pralinksmėjo. Eksponatų išdės
tymui talkininkavo Rašyt. Ka— Dr. Ludenor Sampaio
rolė Pažėraitė, Algirdas Sa Rocha Liet Architektūros Pa
vickas, Žemaites sūnus (pati rodos Garbės Narys pereitą
žemai’ė serga) ir Vilius Pun sekmadienj (6 spalio) supaž odino žurnalistus ne tik «u
dzevičius
Sekmadieni t y. 6 spalio savo organizuojama 1 Salão
parodos auditoriją užplūdo da Criança paroda, bet ir su
skruzdės - talkininkai (ė:-) Iš Liet Arch Parodos apimtimi
Agua Razos nenuilstamas Pra ir tikslais.
nas Čipas, iš Parque das Na
— 1° Salão da Criança ke
ções Inž. Vincas Abraitis su
sūnumi, iš Bom Retiro dail. lia didelį susidomėjimą S. Paų
Ran u is Kasperevičiur, iš \ i- lo visuomenės tarpe Parodos
la Zelinos jaunosios ateitinin Direktorija su didžiausiu ma
kės Audra Antanaitytė, Silvi lonumu daro propagandą, su
ja Boguslauskaitė, Elena Par pažadindama su būsima Liet.
šelytė. Julija Šimonytė, p. Jo Arch Paroda at^ laukusius re
nas Bratkauskas, iš Vjla Be porterius ir suinteresuotu©
los Popiečių pastogės vedė sius.
jas J. t’aseliūnas su dalyviu
— Rado Valandėlės «Tė
Alg Savicku, dail. Antanas
Kairys su Ponia, Ponai Krikš vynės Garsai» kolektyvo na
rys p Alf. Kublickas, ruošia
čiūnai, Eug. Ivanauskas.
Lankėsi p. Liet Konsubs garsinę kultūrinę filmą Pir
su Ponia ir dainininkas Kaz. majai Apžv Lietuvos Archi
tektūros parodai atžymėti t i
Ambrozavfčius su Ponia.
Jaunąsias lietuvates Ponai suomenė kviečiama prie šio
Ambrozevičiai navašino gai diuelio darbo prisidėti atiko
vos gėrimu ir dali talkininkų ims
nuvežė j namus.
-- Laiškai: A, L&ždauskui,
Kadangi eksponatai iš anks
to buvo sugrupuoti tai talki Šimonytėms, Juozui Klišiui,
V. Vosyliui, Alg Kazlauskui,
ninkams teko tik saugoti sa
vo pirštus nuo plaktukų smú .1 Paukščiui, M Maželienei,
Anelei Ambrazevičienei
L
gių
Baužiui. A Pumputiene. K.
Kitą šeštadieni ir sekmadie
nį vėl laukiama talkininku. Talalai. J Sei ok.ui, V. Bntke
Už parodyta lietuvišką talką vič ui. V. Kontautaitei, J Gir
— lietuviškas dėkui ir pagar dauskni, Anelei pučionienei,
J Kropiemui, K Trubai, H.
ba.

'■

Paulyje. Č. Gorskio adresas;
Kamunarų g-vė 13, Joniškė
lio miestas, Lietuva TSR.

PADĖKA

-

Į Santos organizuojamas 17
d. lapkričio mėn. Užsirašyti
galima pas Brolijos valdybos
narius ir klebonijoje Bilieto
kaina į abi puses Cr.® 150.00.
Užsirašantieji iš karto gaus ir
bilietą. Paskutinė užsirašymo
diena 10 lapkričio.
— Spalio mėn. 7 d. Vila Be
loję mirė Mykolas Leitonas
72 metų amžiaus. Paliko nu
liūdusias dvi dukteris ir sūnų
gyvenanti Paranoje. Septin
tos dienos mišios egzekvijos
bus 14 d spaliaus mėn. 8,30
vai. Vila Zelinoje.
— Prieš keliolika dienų
Olimpijoj mirė Mykolo Leito
no sūnus Antanas Leitonas,
už kurį mišios bus atlaikytos
17 d spaliaus 7 30 Vila Želino.; e.

— Spaliaus mėn 9 d Vila
Californijoje mirė Aleksandri
na Labuckienė-Urhorrenė. 65
metų amžiaus Palaidota São
Caetano kapuose
Septntos
dienos mišios egzekvijos bus
2l d. spaliaus m 8 vai , Vila
Zel noje.
— Agua Raza lietuviams
pranešame, kad šį mėnesį tre
čia sekmadienj. spaliaus mėn.
20 d, iietuv ams pamaldų ne
bus.

-- Paieško Česlovas Gors
kis savo brolio gyvenančio S.

Evaldui Petraičiui už auką
Cr.® 200,00, įsigijimui rašomo
sios lentos, nuoširdžiai dėko
ja, Santo Andrė - Parque das
Nações Tėvų Komitetas.
— Kudžmų šeima praneša,
kad už Kudžmų ir Pagirių
šeimų mirusius bus atlaiky
tos mišios egzekvijos spa
liaus mėn. 14 d. 8 vai. Vila
Zelinoje Giminės ir pažįsta
mi kviečiami atsilankyti į šv.
mišias.

VYKSTANTIEMS Į

PIKNIKĄ

Norint eji važiuot į geguži
nę Jurubatūbon 20 d eną šio
mėnesio užsirašo šį sekmadie
nį ir pirmadienį pas kun. J.
Šeškevičių ar ateitininkų vai
dybos narine.
Vėliau bus priimama tik
tuo atveju, jei atsiras tuščių
vietų. Autobusai iš Zelinos
išvyks 7 vai 15 min. iš ryto.
Pamaldos parke bus 8 vai.
3() min Nepraleiskite progos
susitikti su São Paulo lietu
viais ir dieną praleisti savoje
kompanijoje.
- Letuviškų pamokų lan
kytojai po truputį auga
Pa
mokos vyksta trečiadieniai 8
vai vakaro Š ’. Juozapo m<>
kykloje Norintieji dar gali
prisijungti

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.

— Angelina Dirsytė šią aa
vaitę grįžo iš Buenos Aires
infermeirų tarptautinio kon
greso. Keletą laisvų dienų pa
naudojo savo giminėms, gy
venantiems Rosario mieste,
aplankyti.
— Varšuvos studentų sa
vaitraštis nesigailėdavo Go
mulkos vyriausybei kritikos.
Už tat buvo uždarytas. Stu
dentai Varšuvos gatvėse ruo
šė demonstracijas Prieš stu
dentus buvo iššaukta policija
ir kariuomenė. Tiek iš poliėi
jos, tiek iš studentų tarno y
ra aukų. Úniversite buvo per
trauktas mokslas.

— Jungtinių Tautų Organi
zaeijos politinės komisijos vi
cepirmininku išrinktas Brazi
lijos atstovas Jaime de Bar
ros.

— šiuo metu padaugėjo lai

škai iš Lietuvos. Iš ju matyti
kad ©kapuotoj Lietuvoj gyve
nimas tikrai skurdus Viena
me iš jų rašo: «Esu išvaryta
iš savo gimtosios pastogės.
Esu prisiglaudtis pas sveti
mus Senatvė ir ligos Vyrą
tuoj po karo nežinia kur išve
žė A p e jį jokios žinios Gy
venų i* gerų žmonių išmal
dos. Mūsų namuose svetimi
gy vena».
- Amerikos automobilie ek
sportas šieme1 sumažėjo 40%
palyginti su pernai. Padėtis
rodo blogėjimo ženkiu ir to
liau. Kviečių eksponas taip
pat sumažėjo.

— Kipro saloje vedami naši
tarimai su graikais .< urkaiS
Graiku j ra 40<i.t u< . ir jie šie
kia salą
lijnngti rrie Grai
kijo«. i'mku yra 100,000; jie
norėta salą padalyt;

Raštinė:
Praça da'Sé. 270 - 4° and - sala 404 ■ Tel. 35 00^2

SIUNTINIAI į LIETUVĄ IR

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS
LIETUVOJE IR SIBIRE
* Skubiai išsiunčiame aprangą, maistą, medžiagas, me
gztiniiis, vilna, 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. Bogtislau-«as, R F Ant de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

RUSIJĄ.
Malonūs lietuviai,
Aplankykite mano pastogę Lapoję
Rua Clemente Alvares, 137
A CASA DoS BAIRROs SALDYS

Čia rasite daug gražių prekių: čemodanų, portfelių, ridikiulių, piniginių, lietsargių, baltiniu, kepurių ir kitokių
prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų.
Lietuviams dideiė nuolaida.

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

kad gali pigiai ir patogiomis sąlygomis ilgam išsimokėjimui įsigyti ūkį, žemės sklypą, ar namus bei gyvena
mąjį butą ar prekybenę patalpą, o taip pat juos parduo
ti, hipoteką, prave-ti namų adrnin straciją, tik

ORGANIZAÇÃO

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu.
Kreiptis: Magdalena VinkŠnaitienė - rua Barão do Pi
rai 65. Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371,
São Paulo;

Dideliems ir mažiems
MEDICINOS KLINICA

AC JAU. PAGALVOJAI

Medžiagos žieminiams ir va
sūriniams rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalyne, megstiniai, ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.

CASA

leony

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

Prieinama kaina parduodami
bei sąžiningai taisomi aukso
laikrodžiai ir papuošalai.,

ETOK1TOKIC CCNTAEIL

C INE-NOI VOS

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

IMOBILIÁRIA

pas nejudomojo turto korektorius

BIASE MARCHITELLO ir LUIZ ANTONIO NASCIMENTO
•ç
Ąv. Zelina, 831, Vila Zelina - São Paulo - Tel. 63 2767

Siuntiniai Lietuvon ir anapus

Filma se reportagem de Ca
sarnento, anivéFsario, batiza
do e festas em geral.
Tratar comjAfnnso Kubliokas, Rua dôi» Córregos, 212
Vila Bertioga.

Irmãos Nascimento
ftEG. C. U. C. SP. Nro 1.484

Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!
Tuojau rašyk—Reikalauk kainoraščių informacijų
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow
str. Granada Hills, California - USA.
<
Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus. ”
,

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
A v. Zelina, 831 - Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS
POVILAS

AMBROZEVIČIU6

Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina^

