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Šios dienos ankstybą rytą
sovietų kariuomenė atakavo
mūsų sostinę su aiškiu tikslu
nuversti demokratinę ir teisė
tą Vengrijos vyriausybę Mū
sų kariuomenė kovoja Vyriau
sybė eina savo pareigas. Pra
nešu šitą įvykį kraštui ir vi
sam pasauliui».
Taip. Kraštas kovojo lauk
damas paramos iš demokrati
nio pasaulio Bet veltui. Di
džiosios valstybės pasitenki
no tik popieriniais protestais
ir gana vėlai sudarytomis ko
misijomis Vengrijos įvykiams
ištirti.
Šis laiku nereaga vimas Ven
grijai daug gyvybių kainavo.
Bet jis ateityje daug kainuos
Vašingtonu! ir Londonui. Čia
nevien laisvosios Vengrijos
pralaimėjimas, bet kartu vi
so laisvo pasaulio. Laiku ne
reagavimas ar apsileidimas,
tariamas savo kailio saugoji
mas, ateityje tenka brangiai
apmokėti.

— (E) Rašytojo Vinco Pie
tario atminimui Kauno respu
blikinėje bibliotekoje atidary
ta paroda, kurioje išstatyti jo
raštai Be kita ko matoma
«Vienybės
Lietuvininkų».
«Varpo» ir kitų laikraščių pus
lapiai kuriuose savo laiku
buvo išspausdinti rašytojo kū
r’niai
— (E) Vokietijos sovieti
nės zonos žurnalistų ekskur
sija lankėsi Vilniuje Žurna
listai išbuvę Lietuvoje kelias
dienas.
— (E) Kauno tekstilė į Briu
sėlį. Būsimai 1958 metais pa
saulinei parodai Briuselyje
Kauno tekstilės fabrikuose esą parinktos rinktinės medžią
gos Parodoje, be kitako, bus
išstatyti ir Klaipėdos dailės
kombinato gintariniai ir kilo
kie dirbiniai

— (E) Iš Kazachstano grį
žo 1.200 vilniečių, kurie į ten
buvo nuvežti vasaros darbui;
Spalio 4 d jų transportas at
vyko j Vilniaus stotį ir buvo
sutiktas gausaus draugų bū
rio. ypač studentų. Į Kauną
grįžo 600 žemės ūkio akade-

Bom Retiro jaunimas spaliaus mėn 27 d. rengia idomų

Šeimyniška Vakara,
Luso Brasileiro salėje Rua da Graça, 608
Programoje bu» Linksma komedija «Bobutė susipyko»,
dainos, tautiški šokiai, muzika.

E

Pradžia 15 vai. Po programos bus šokiai grojant pui
kiam orkestrui, puikus lietuviškas bufetas, staliukai.
Pabaiga 22 vai Pakvietimų galima gauti pas Blaževičių
Mikalkėną, Skrebį. Kriaučiūną, Žvirblį, Remenčius,
Karpavičių (Av. São João) Vila Žolinoje pas A. Nadolskytę ir kun. J. Šeškevičių.
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Vengrijos sukilimui vieneri
metai.
1956 m. spaliaus mėn. 23 d.
Vengrijos sostinėje Budapes
te buvo suruoštos, palygina
mai nedidelės demonstracijos
protestuojant prieš padarytus
komunistams pataikaujančios
vyriausybės gaivios Gero pa
reiškimus Šią demonstraciją
išblaškyti buvo pašaukta poli
cija, kuri labai brutaliai puo
lė demonstracijos dalyvius.
Bet jie neišsigando. Priešin
gai, jie dar stipriau ir drąsiau
protestavo prieš krašto paver
girną ir nežmoniškas gyveni
mo sąlygas. Demonstrantų ei
lės didėjo Ir negausaus de
monstrantų būrio didžiausios
sostinės žmonių minios buvo
išvestos į gatves, kuri- reika
lavo, kad komunistinei Vengri
jai būt padarytas galas. Be
ginkle minia, kuriai okupaci
ja jau buvo perdaug Įkyrėju
si, metėsi didvvriškon kovon
prieš komunistinio režimo gy
nėjus. Į Budapešto gatves, į
kovą už išsilaisvinimą išėjo
visa tauta - darbininkai, stu
dentai, profesoriai, rašytojai,
ūkininkai Ir niekas ju iš an
ksto neapitavo Svetima ir
žiauri okunacija juos visus
suvedė j vieną bendrą laisvės
kovu frontą
Sostinę pasekė provincija.
Visame krašte buvo nušalinti
komunistinės vyriausybės pa
reigūnai. Krašto vyriausybei
vadovauti buvo pakviestas
Imre Nagy. Dešimties dienų
laikotarpy kraštas buvo fšlaiš
vintas.
Bet trumpos buvo išlaisvin
tos Vengrijos dienos Maskva
pynė naujas pinkles ir ruošė
si sutremti brangia kaina iš
kovotą laisvę Ji neva pra
dėjo derybas su nauja Vengri
jos vyriausybe apie atitrauki
mą raudonosios armijos dali
nių iš vengrų žemės Bet tik
pumoje ruošė ką kita Prie
Vengrijos sienų iš visų pusių
siuntė naujus motorizuotus
kariuomenės dalinius, kurie
lapkričio mėn 4 d. iš visų pu
šių įsiveržė į išlaisvintą Ven
griją. Prasidėjo nelygi kova.
Tūkstančiai vengrų krito ko
voje už krašto laisvę Minis
ters pirmininkas matydamas
tragišką krašto padėti, lapkri
čio mėn 4 d. kreipiasi į lais
vajį pasaulį šiais žodžiais:
«Čia kalba ministeris pirmi
ninkas Imre Nagy.
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nybai. Tuo reikalu įšaukiami
susirinkimai ir primenama pa
reiga bet kuriuo metu stoti
ginti tarybinės valstybės.

— Rusų
maršalas Rokosovski paskirtas vadovauti rū
sų armijai Turkijos fronte. Ži
noma, tai padaryta, kad bau
ginti vakarų demokratijas ir
ypač Turkiją.
Rusai prisispyrę nori visą
pasaulį įtikinti, kad turkai ruo
šiasi pulti Siriją Propagandą
taip išpūtė, kad net padavė
skundą Jungtinių Tautų Or
ganizacijai prieš Turkiją, kad
kėsinasi į Sirijos nepriklau
somybę.
Rusai labai norėtų išprovo
kuoti Turkiją ir iš jos pagrob
ti Dardanielius. Tai vienas jų
politikos tikslų. Bet kol kas
šie planai neįvykdomi be ka
ro išprovokavimo.

Jo Eminencijai São Paulo kardinolui Dom Carlos Carmello Vasconcellos Motta, spaliaus m. 27 d. sueina 25 metai
kai buvo konsakruotas vyskupu. Ši sukaktis ateinantį sek
madienį visoj arkivyskupijoje bus iškilmingai atžymėta. Ju
biliatas eina 67 metus amžiaus. São r.Paulo. kardinolo įtaka
yra stipriai jaučiama visame krašto gyvenime. Bene pats
didžiausias nuopelnas yra įsteigimas São Paulo katalikų uni
versiteto su teisių, pedagogikos, literatūros, medicinos, inži
nerijos fakultetais. São Paulo arkivyskupijoje gyvena daug
lietuvių Jo Eminencija su lietuvių ir Lietuvos reikalais yra
gerai susipažinęs ir jiems rodo didelio palankumo.
Ad multos annos!

mijos studentų, kurie taip pat
buvo
Kazachstane. Didelis
skaičius grįžusiųjų apdova
noti ženkleliais ir medaliais
už gerą darbą

radijas spalio 3 d. paskelbė,
kad Panevėžio mieste, kuria’
me prieš karą buvo 26 000 gy
ventojų (o dabar, tikriausia,
žymiai daugiau), po karo pas
tatyta arba dar statoma 1.500
gyvenamųjų namų Tai yra
maždaug 120 namų kasmet.
Tokiam didokam miestui tai
palyginamai nedaug. Ir vis
dėlto Lkp Panevėžio 4<omite
tas savo posėdyje šiais skai
čiais pasigyrė.

— (E) Gedimino kalno šiau
rinėje papėdėje Lietuvos mo
kslų akademijos istorijos ins
tituto darbuotojai jau trečius
metus atkasinėja senovės lie
kanas. Šiemet baigta atkasti
siaurinis kalno šlaitas Be to,
atkasinėjamos ir Onos Barbo
ros bažnyčios liekanos. Paaiš
kėję. kad Zigmanto Augusto
perstatytoji bažnyčia (mauzo
Įėjus) buvusi gana didelė. Ji
turėjo daugiau kaip 35 me
trus ilgio ir 20 metrų pločio.
Šiaurės rytų pusėje surasti ir
zakristijos pamatai Lieka dar
atkasti fasadinės sienos ir
prie fasado stovėjusio bokšto
pamatai. Sienų išoTinis pavir
šius buvo padengtas tašytų
akmenų blokais ir papuoštas
raudonų figūrinių plytų kar
nyzu. Be to, šiemet atkastos
liekanos dviejų gyvenamųjų
pastatų, pristatytų prie mūro
sienos Kambariai buvoišgrįs
ti plytomis, juos šildė kokli
nės krosnys Gyvenamųjų pi
statų aplinkumoje surinkta
daug indų šukių, puodų, lėkš
čių. Rasta ir keptuvės Labai
Įvairūs yra buvę kokliai, jų
rasta apie 60 rūšių. Surinkto
ji medžiaera teikianti daug
duomenų XIV-XVIII jo amžių
keramikai pažinti

— Į Vilnių kasdien ateina
30 tūkstančių laiškų, kuriuos
išnešioja 260 paštininkų. To
kius davinius pranešė Vil
niaus radijas.

— (E) Kiek Panevėžyje pas
tatyta naujų namų. Vilniaus

— Lietuvoje gyventojai agituojami ruoštis karinei gy

- (E) Krokuose, prie Ne
muno, veikia laivų statykla,
Laivai statomi Nemuno ir Kur
šių marią žvėjams.

— Lietuvė krepšininkė Gra
žiną Talevičiūtė dalyvauja
Rio de Janeire vykstančiose
pasaulio moterų krepšinio lo
Šimo pirmenybėse Sovietų Są
jungos komandos sąstate
—- Pref Dr Jonas Kairiūkš
tis mirė spalio mėn. 9 d. po
sunkio» ligos. Buvo Vilniaus
universiteto medicinos fakul
teto profesorius ir Mokslų akademijos narys. Velionis jau
prieš karą buvo pas žymėjęs
medicino» mokslų srityje ir iš
radęs naujus būdus kaikurioms ligoms gydyti.

T ietuvos^pacionalinė
LLNlažvydo biblioteka

— Vengrijoje metinės re
voliucijos sukaktuvės praėjo
ramiai Miestų gyventojams
jau nuo penktos valandos bu
vo uždrausta, be labai svar
baus reikalo išeiti j gatves.
— Argentinoje peronistams
palankių sindikatų skelbtas
generalinis streikas nepavy
ko. Apie pusę darbininkų at
vyko darban.

— Jau beveik mėnesis lai
ko kai Prancūzija neturi vy
riausybės Keletą politikų mė
gino sudaryti ministerių ka
binetą. bet negavo parlamen
to pasitikėjimo Dabar mėgi
na organizuoti vyriausybę so
cialistų vadas Gui Molet. Ar
jam pavyks pasiimtas uždavi
nys atlikti, kol kas sunku ži
noti.
■— Vakarų Vokietijos minis
teriu pirmininku, prezidento
pasiūlymu, perrinktas, jau tre
čią kartą, Konrad Adenauer.
— Lietuva tebėra uždaryta
diplomatams ir turistams. Į
užsienio turistams lankytinų
vietovių yra įtraukta t’k Ry
gos miestas, Latvijos sostinė.
Ir Rygon įleidžiamas tik or
ganizuotas, bet ne laisvas tu
rizmas. Į draudžiamą zoną y
ra įtraukta ir Karaliaučiaus
sritis. Į šiuos kraštus negali
lankytis nė diplomatai paskir
ti prie rusų vyriausybės. Pa
čioje Rusijoje yra daug vie
tų, kur turistams draudžiama
lankytis Maskva tai daro del
įvairių priežasčių. Mat vienur
veikia didžiulės priverstino
darbo stovyklos, kitur yra
svarbūs kariniai įrengimai,
dar kitur, kaip Pabaltijy, bi
jomasi. kad per kontaktus su
svetimais galėtų sustiprėti re
zistencija prieš sovietinį re
žimą. Net ir pačioje Maskvo
je yra nustatyta kuriomis gat
vėmis galima išvažiuoti iš
miesto.

— Trys estai jūrininkai ne
senai per Baltijos jūrą pas
pruko Švedijon.
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Choro Koncertas
Liet. Kat. Šv. Juozapo Ben
druomenės choras savo 20
metų veiklos paminėjimą atš
ventė gražiu jubiliejiniu kon
certu, kuris įvyko š/m. spalių
mėn. 12 d. seselių Pranciškie
čiu gimnazijos salėje.
Šiai progai choras rūpestin
gai ruošėsi jau kuris laikas,
ir tų pastangų dėka, šis mi
nėjimas tapo tikra švente.
Choro rėmėjai ir dainos mė
gėjai, atsilankiusieji į choro
jubiliejinį koncertą, buvo ma
loniai nustebinti puikiu prog
ramos išpildymu ir sklandžia
eiga.
Programos pradžioje choro
pirmininkas p. Petras Šimo
nis trumpai papasakojo apie
choro įsikūrimą lygiai prieš
dvidešimt metų ir jo dainos
meno srityje nuveiktus dar
bus. Pagerbė keletą ilgame
čių dainininkų, kurie nuo pat
pradžios iki dabar išbuvo cho
ristų eilėse. Pirmuoju choro
dirigentu buvo Feliksas Gir
dauskas, vėliau Juozas Stan
kūnas, Aleksas Ambrozaitis,
laikinai Jonas Antanaitis, Juo
zas Strolia ir dabar vėl Feliksas Girdauskas. Choro glo
bėju per visą tą laiką buvo
kun. Pijus Ragažinskas, ku
riam už jo globą, dirigentams
už jų darbą ir rėmėjams už
paramą pareiškus choro var
du padėką, svečiai pritardami nuoširdžiai plojo. Po trum
pos anžvalgos apie choro nu
veiktus darbus ir didesnius
žygius bei laimėjimus, prasi
dėjo pati jubiliejinio koneer
to programa, choro pasiro
dymu
Choras sustojo gausiai apš
viestoje scenoje, vyrai tam
siais rūbais, o mergaitės bal
tose balinėse suknelėse, puoš
menėmis blizgėdamos, — su
darė žavingą ir retai matomą

vaizdą. Choro dalyvių laikyse
na korektiška ir laisva, susi
klausymo ryšis su dirigentu
nuoširdus ir draugiškas.
Pirmoje ir pradinėje daly
je choras padainuoja penkias
dainas; Jaunimo giesmė Išei
vio daina. O kad aš jojau,
Mes grįšim ten ir' Cascata
Cristalina. Visos jos praskam

LIETUVA

gsmo jausmas sujungia dai
nuojančius ir klausančius sve
čius. Šalėje nuotaika pakilusi.
Tuo pačiu palankumu pu
blika priima solistus; Henriqiieta Ehlers, Kazimierą Ambrozevičiu ir Vaclovą Lauri
naitį. Ir jie visi trys dainuo
ja labai nuoširdžiai, labai naturališkai išpildydami savo
dainas, tartum prisiglausdami prie to paties lyriško sti-

19Õ7 m> spalio 26 d’

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Dienos šnara
D’enos šnara, dainuoja ir juokiasi,
Kad pavasaris grįžo...
Tik, iš mano tėvynės išlėkusieji; paukščiai
Sugrįžt nesiryžo.

Tenai upės dar neneša ledą,
Užslinkę šaltiniai;
Tenai verčia medžius nudraskytus
Uraganai šiauriniai...
Iš griuvėsių išlindusį jauną, žiedelį
Tuoj šalnos nužnyba.
Nieks nebeatveria lango į saulę —
Ištuštėjus sodyba.

Lapais pernykščiais sodas apklotas —
Kaip užmirštas kapas.
Verčias nuo Gardino lig Karaliaučiaus
Krauju išrašytas lapas.

sisodindamos gabų Felicio A. kais. Tam yra nuopelnas cho
Boccomino. su baterija kito ro dirigento Felikso Girdausje scenos pusėje šis jaunas ko, kuris chorą vėl sugrąži
orkestras išpildė Icini-Vene- no į žmonišką formą, ir inter
cijos vasarą, Ary Barroso pretacijoje bei choro valdy
Nancy Ramey - amerikietė, per paskutinę pasaulinę Brazilišką akvarele ir Polkų me pats padarė gražios pa
olimpiadą, praėjusiais metais, Australijoje, pastatė naują pa rinkinį. Visi šie dalykai bj žangos. Garbė tenka visiems
saulinį plaukimo rekordą, 9(> metrų nuplaukusi per l;02 9.
vo atlikti labai karštais, tro
kurie nesigailėję
Naney Ramey yra klasinės muzikos mėgėja. Iš olimpia piškais ritmais pragyvinant choristams,
pasiruošti,
ir
panelei
dos ji grįžo ne viena. Su ja Amerikon patraukė ir žymiau muz:ką Salė buvo nustebin Kilčiauskaitei,padėka
kuri
prisidėjo
šia Vengrijos plaukikė Szussa Oerdegh.
ta ir reikalavo pakartoti An prie balsų ir partijų išmokysamblis tenkindamas kiaušy mo.
ba švelniai, jautriai ir pasie liaus, kokiu choras koncertą tojus dar pagrojo lietuviškų
Momento ženkle, koncertui
kia klausytojo šir ų. Salė nūs pradėjo. Gavosi vientisumo tautinių šokių rinkinį Malo pasibaigus;
choristai ir cho
tebinta dainavimo darnumu, įspūdis, dar labiau stiprinan nu, kad jau susilaukėme iš sa ristės susirinko prie vaišių
kiekvieną dainą palvdi au tis publiKos entuziazmą.
vo jaunimo tokių gražių staig stalo, pasidalinti sukaktuvi
Po solistų sceną, o taip pat menų
dringu plojimu ir šiltas džiau
nio bolo ir sudainuoti «Il
ir salę užvaldo jaunojo atžaAntrojoje
programos
daly
lyno meno jėgos Irenai Ado je vėl girdėjome bendruome giausių Metų», šokių metu
mavičiūtei pianu palydint M. nės chorą dainuojant šešias grojo Toto orkestras; o cho
DÉMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ
Jonav čifitė, H Vorošilaitė, E. dainas. Dabar publika jau vos ristės; lyg baltos gulbės, su
Lukoševičiūtė, A. Černiaus uždangai prasiskleidus chorą kopi po salę.
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro)
Patenkinti svečiai lauks se
kaitė, E Kučinskaitė ir St. sutiko plojimu, o ir pats cho
28 dieną Mokoje Rua Litunia, 67 ruošia TRADICINĮ
kančio
25 ių metų choro juLukoševičiiitė elegantiškai iš ras jautėsi pakilime Dainuo
bil
ejaus.
o iki tol linkime
pildo Brahmso Valsą ir Bu- ja drąsiai ir darniai daina po
chorui
daug
laimės ir sėkmės,
driūno-Šauksmą. Gražu į jas dainos, o dvi iš jų - Žilevi
dainuoti
ir
gyvuoti!
puikiam orkestrui grojant. Nepraleiskite progos pama
pažiūrėti, dar maloniau pa čiaus - Anoj pusėj ežero, ir
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti
klausyti! Getas darbas, mer
Švedo - Miškų Gėlė, turi kar
Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto
gytės duokite daugiau.
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikiau
Po to paįvairinimui, Irene toti.
SKAITYK IR PLATINK
čiose mokyklose pas mokytojus
Adomavičiūtė. .1 Paukštytė
Šiame koncerte bendruome
“MŪSŲ LIETUVA”
L S B. Valdyba
ir R Tubelytė išsirikiavo su nės choras vėl skambėjo, kaip
akordeonais, prie pianino pa- savo didžiausiais garbės lai

KONCERTĄ - KALBU,

Paskutinis posėdis prezidentūroje.
Iš Stasio Raštikio, buvusio Lietuvos kariuomenės vado kny
gos «Kovose del Lietuvos laisvės» atsiminimų. 2 a dalis

(tąsa)

Jis daug kartų vis kartojo,
kad rusų ultimatumas esąs
nukreiptas ne prieš Lietuvos
vyriausybę, bet prieš jį patį.
Jį labai jaudino Kalinino žo
džiai. Kalininas gavęs Lietu
vos prezidento jam prisiųsta
laišką, iki šiol dar į jį neat
sakęs, bet tik laiško įteikėjui
pasakęs:
— «My vašiemu prezidentu
ješčo otvíetirn».
Prezidentas jautėsi šių žo
džių labai įžeistas. Posėdis
buvo nesklandus. Vieni kitus
pertraukdavo ir blaškėsi. Daug
kartų vis dar buvo grįžtama
prie jau išspręstų klausimų.
Po to, kada jau buvonuma
tvtas naujasis ministeris pir
mininkas, vėl buvo grįžtama
prie pagrindinio klausimo, ku
ris kaip aš buvau supratęs iš
Merkio žodžių, jau beveik bu
vo išspręstas prieš mano at
vyk:ma į tą posėdį. Tas pa
grindinis klausimas buvo pri

imti ar atmesti ultimatumą,
nors viena dalis to ultimatu
mo jau buvo priimta, buvo
nutarta pakeisti Lietuvos vy
riausybę Pirmasis prie to
klausimo grižo pats preziden
tas Jis pastatė ir kitą lygia
gretį klausimą - pasiduoti be
pasipriešinimo ar priešintis.
Iš naujų prasidėjusių diskusi
jų supratau, kad ir pasiprie
šinimo klausimas jau buvo
svarstytas prieš mano atvyki
mą. Diskusijos vėl prasidėjo.
Prezidentas buvo už naši prie
šinimą. Merkys tvirtai įrodi
nėjo. kad nesą tikslo priešin
tis, kad pasipriešinimu nieko
nepasieksime, nes Maskvos
akcija daroma su Berlyno pa
laiminimu, Vokietija jai nesi
priešinanti. o kitų valstybių,
kuries dabar galėtų Lietuvai
padėti, nesą, todėl reikia ope
ruoti galimomis nuolaidomis
ir jomis gintis ir laviruoti.
Griežtai pasisakė prieš pasipriešin'mą ir kariuomenės va
das d. gen. Vitkauskas. Jiems

pritarė Bizauskas, Audėnas,
Masiliūnas, Tamošaitis Svar
biausias jų argumentas buvo,
kad karinis pasipriešinimas
nepasiektų mūsų tikslo, g sa
vo rezultatais būtų katastro
fiškas ne tik mūsų karinome
nei, bet ir visai mūsų tautai.
Žemės ūkio ministeris Audė
nas įrodinėjo, kad toks pasi
priešinimas ne lik pareika
lautų labai daug žmonių au
kų, bet sugriautų ir visą mū
sų tautos ūk’nį gyvenimą, e
naudos jokios nebūtų. Krašto
apsaugos ministeris b. gen.
Musteikis, švelniai ir atsar
giai, kaip ir visada, nurodinė
jo, kad vis dėlto nereikėtų
pasiouoti, bet kaip nors pasi
priešinti, tačiau jis nepasakė,
kaip jis vaizdavosi tokio pa
sipriešinimo organizavimą, ka
da iki ultimatumo termino bu
vo likusios tik apie dvi valan
dos. Panašią nuomonę reiškė
švietimo ministeris Jokantas.
Seimo pirmininkas Šakenis,
daugiau tylėjo arba pritarda
vo prezidento mintims. Tylė
jo ir kariuomenės štabo virši
ninkas d. gen. Pundzevičius.
Jis nedalyvavo diskusijose.
Aktyvūs diskusijų dalyviai bu
vo mini<=ter:o nirmininko pa
vaduotojas Bizauskas ir že

mės ūkio ministeris Audėnas.
D gen Pundzevičius sėdėjo
čia pat netoli prie manęs, ir
aš jo paklausiau, ar kariuo
menė paruošta pasipriešinti,
ar ji bent Įspėta Atsakė, kad
ne, kad kariuomenė nesanti
gavusi jokio parengiamojo įsakymo, kad kariuomenė vyk
danti normalią taikos meto
mokymo programą, kad ka
riuomenės vado įsaky mu pul
kų kulkosvaidžių kuopos ir
prieštankiniai pabūklai esą ne
pulkuose, bet atlieką šaudy
mus poligonuose, nors ir ne
visi. Be to, dar prieš kelias
dienas buvau girdėjęs iš to
paties gen Pundzevičiaus,
kad už Vilniaus Lietuvos pa
sienyje esą sutelkta daug ru
sų kariuomenės, šarvuotų ir
moterizuotų dalių
«0 kaip mano generolas
Raštikis», paklausė respubli
kos prezidentas.
Atsakiau, kad atsižvelgda
mas į tai, jog krašto viduje
turime stiprias rusų karines
bazes, kad kariuomenė nėra
paruošta pasipriešinti, kad lai
ko liko tik pora valandų ir
kad gynimo organizuoti jau
negalima, aš manau, kad da
bar jau ne laikas kalbėti apie pasipriešinimą ir mes gin

kluotai negalime priešintis.
Diskusijų pabaigoje ir pats
prezidentas jau mažiau kalbė
jo apie ginkluotą pasiprieši
nimą Dabar jis daugiau kai
bėjo apie protestą. Jis manė,
kad respublikos prezidentas
turėtų protestoti pasitraukda
mas iš Kauno į saugesnę vie
tą. Tada aš pareiškiau mintį,
kad geriausia būtų vykti į
Tauragę, kur buvo stipresnė
mūsų įgula ir arti Vokietijos
sienos. Bet prezidentas, atra
dę, turėjo galvoje didesnį pa
sitnaukimą, ir šiuo klausimu
diskusijos kažkaip neužsimez
gė. Visą laiką buvo labai blaš
komasi.
Respublikos prezidentą la
biau jaudino rusų reikalavi
mas atiduoti teismui Skučą ir
Povilaitį. Ypač jis jaudinosi
del Skučo. Esą, šio preziden
tui ištikimo miuisterio atžvil
giu jis jokiu būdu negalėtų
pateisinti savo sutikimo su
rusų reikalavimu. Merkys ir
Bizauskas pradėjo raminti
prezidentą, kad savo sutiki
mu jis galįs tik palengvinti
tų dviejų valdininkų likimą.
Juk jie būsią atiduoti savo
teismui, o tai juk nesą baisu.
Tuo tarpu nesutikdamas su
(Tąsa 3 pusi.)
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šiuo rusų rėikalav.mu, prezi
dentas esą galėti} tik pasun
kinti Skučo ir Povilaičio Ilki
mą, nes tada rusai. patys ga
lėtų perduoti juos teismui ir,
žinoma, savam. Tačiau šie ar
gumentai neįtikino preziden
to
Tuo tarpu iš. užsienio veika
lų ministerijos buvo atneštas
Urbšio iš Maskvos atsiųstas
pranešimas, kuriame buvo pa
sakyta, kad musų kariuome
nės vadas gen. Vitkauskas
paskirtą valandą, turįs nuvyk
ti už Vilniaus į rusų pasienio
stotį Gudogovo, ten susitikti
su rusų armijos vadu Pavlo
vu ir su juo išsiaiškinti visas
smulkmenas sklandesnio rusų
kariuomenės žygio į Lietuvą.
Nelaukdamas posėdžio pabai
gos, d geu. Vitkauskas su d.
gen. Pundzevičium, gal net
per daug skubėdamas išvyko
Ultimatumo terminas buvo
Hl-ta valanda. Reikėjo skubė
ti Pagaliau buvo priimtas Me
rkio pasiūlymas; pranešti
i Maskvai, kad ultimatumo pfr
mieji punktai esą priimti, kad
Merkio vyriausybė atsistatydi
ausi, kad naują vyriausybę
sudaryti pavesta gen Rasti
kiui ir kad naujas ministeris
pirmininkas esąs pasiruošęs
tuoj skristi lėktuvu į Maskvą
tartis del ultimatumo trečiojo
punkto Beto, buvo pritarta
respublikos prezidentui, kad

Naujas kanalas - nauja kau
lu krūva

Maskvos radijas pranešė,
kad yra pradėtas kasti nau
jas kanalas, kuris sujungs ke
turias marias. Juodąsias, Bal
tąsias (šiaurėje) Baltijos ir
jis paėmęs atostogų, išvažiuo
tu iš Kauno.
Posėdis formaliai nebuvo
baigtas, bet jis savaime iširo,
Respublikos prezidentas nur©
dė paruošti aktus Merkio atleidtmo iš ministério pirmi
ninko pareigų ir naujojo mi
nisterio pirmininko d. gen.
Raštikio paskyrimo. Ar tie ak
fa; buvę paruošti ar ne, neži
nau, nes aš jų nebuvau nei
gavęs, nei matęs.
Aš paprašiau respublikos
prezidentą, kad senoji minis
terių taryba eitų savo parei
gas, kol man pavyks sudary
ti naują. Tai, rodos, buv© ir
logiška ir gyvenimiška. Ta
čiau posėdžiui jau iširus,Mer
kys priėjo prie manęs ir pa
sakė. kad jis dabar esąs vi
sai laisvas ir visus bėgamu')
sius reikalus aš turįs atlikti.
Aš protestavau. Merkys dar
prieštaravo, bet aš nenusilpj
dau ir pavadinau tai dezerty
ravimu iš pareigų. Pagaliau
Merkys nusileido ir sutiko.
(B. D)

Neramūs žvilgsniai
Iškeliavus į rudenio darganas,
Godus vėjai tarp kryžkelių plėšės
Kaip vilkai. Siaubas širdis išvargino,
Įžūlus, neatbojantis, viešas.

O praėjo tos dienos padūkėlės,
Tu suspėjai išsirpti kaip trešnė
Ir didėjantį rūpestį sukelia
Tavo žvilgsnis kaskart neramesnis.
Kai žiogai maršui stygas suderina,
Paukščiams nuotakas gūžtosna vedant,
Tarp žiedų ir svajų margo nėrinio
Jau širdis kažin ko pasigedo.

— Dirbančių skaičius Ame
rikoje per liepos mėn. buvo
pats didžiausias — 67,2 mil.
Bedarbių buvo 3 mil., arba
300 000 mažiau nei prieš mė
nesį.

Kūrybingų jėgų išbujojime
Tau dalies ir lizdelio reikėtų, —
Be vilties prieš patėvį sustojome,
Užveržėjusį, šaltą ir kietą.

Italijos intelektualai irau*

kiasi ano

.

U

; ■

komunistu

Svetimų pakelių kaimynystėse,
Be pažįstamo beržo, be uosio
Kuomi savo vargelį suvystysi —
Kokia linge mažytį linguosi?

Italijos intelektualai, kurie
buvo prilipę prie komunistų
partijos, pradeda nuo jos tru
pėti Jie reiškia nepasitenki
nimą, kad partija neleidžia
jiem «laisvai galvoti». Nuo
partijos pasitraukė «Unitą»
komunistinio laikraščio litera
tūros kritikas prof Carlo Mus
cetta, rašytojas Italo Gaivi
no, istorikas Delio Cantimori
ir kt. Jie kaltino komunistų
vadą Togliatti, kad jis truk
dąs partijai «atsinaujinti».
Turine ir Genujoje nusto
jo ėjęs komunistu dienraštis
«1/ Unitą» nuo rugpjūčio 1.
Nebepakelia nuostolių.

O nedaug tavo laimei — tik trupinio —
Nuo širdies tereikėtų atplėšus--------Tik rytojus, savim susirūpinęs,
Įžūlus, neatbojantis, viešas.
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BUDĖTOJŲ SĄRAŠAS

TAUTIEČIAI, DĖMESIO!
Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio
(novembro) 9 dieną rengia grandiozinį spaudos

/ " VAKAKA-rONCEIRTA
Programoje labai įdomūs 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 bufeb s Va
karo pelnas skiriamas naujai ruošiamo spaudai lietu viš I
ko žurnalo «GINTARAS» naudai. Tautiečiai, atsilanky
dami j šį vakarą netik linksmai praleisite laiką, bet
kartu paremsite lietuvišką spaudą musų kolonijoje. Pak
vietinius galima gauti pas D jos narius.
Rengėjai

Dar viena sovietinio režimo aulai rūšis
Žinome sovietinio režimo
Lietuvoje padarą — kankinių
mases. Žinome ir širdyje ne
šiojame atminimą sovietinia
me režime kilusios kitos gru
pės — laisvės kovotojų.
Čia spausdiname tragišką
pareiškimą vieno iš trečios
grupės žmonių. Tai pareiški
mas vieno iš lietuvių, kurie
dėl šiokių ar tokių aplinky
bių atsiduria Maskvos agentų
tinkle ir yra permetami į Va
karus atlikti šnipinėjimo ar
diversijos uždavinių.
Jų tragedija ta, kad sykį
pakliuvę Į tinklą jau nebega
Ii iš jo išsivaduoti kitaip kaip
tik savo didžiule auka — sa
vo laimės auka, nes aukoja
savo šeimosi likimą vardan
savyje nenužudytos žmogaus
vertybės pajautimo.
.Po Nikalojaųs Chochlovo,

Vincas Jonikas

Kaspijos. Kanalas bus baig
tas I960 metais. Jo ilgumas
dvigubai prašoks Volgos-Do
no kanalą.
Čia pridėkime: dvigubai pra
šoks ir žmonių kaulų krūvos.
Kasant Baltijos - Baltosios jū
ros kanalą (221 km. ilgio) 19
32 — 1933 pirmą kartą buvo pa
naudoti politiniai kaliniai. Jie
savo kaulais nuklojo visą
vandens kelia ^Tas pats bu
vo ir su Volgos - Dono kana
lu. Senovės Egipte vergai žū
davo statydami piramides. So
vietų Rusijoje jie žūna kas
dami kanalus.

buvusio MVD karininko, per
bėgusio į Vakarus, papasako
tos istorijos apie sovietinius
metodus, čia skelbiamas pasi
kalbėjimas jau «nieko naujo»
nepasako. Bet jis patvirtina,
kad sovietinė sistema šios rū
šies aukas renka visu jos ap
rėptos ir valdomos teritorijos
plotu Kiek lietuvių yra šios
rūšies aukų — kas pasakys.
— o-«Aš, Jančauskas Pranas, sū
nūs Alekso, gimiau 1916 m.
liepos 27 d Šiaulių apsk., Pa
duhysio vai., Juškaičių km.,
ūkininku šeimoje 1937 įgijęs
prekybininko specialybę, pra
dėjau dirbti Lietūkio Mažei
kių skyriuje, Vėliau dirbau
Vilniuje bei Kaune Lietūkio
naftos skyriuje».
«Kokia tamstos šeimyninė
padėtis?»

Spalių mėn. 27 d. 9
15
„
„ 29 d. 9
15

•

— Ponia Kardė Pažėraitė
— Ponia Magd Vinkšnaitienė
— Ponia Halina Moš.nskienė
— .Pon’a Magd Vinkšnaitienė
Panelė Aid. Gudanavičiutė
„
„ 30 d. 9 - 15 vai. — Ponia Salom Teresevičienė
Ponia Karolė Pažėraitė
15 - 22 vai. — Ponia Eudokija Polišaitienė
Ponia Alb. Ambrozevičienė
„
„ 31 d. 9 - 15 vai. — Ponia Elena Ivanauskienė
15 - 22 vâl. — Ponia Marija Kindurienė
Ponia Karolė Pažėraitė
Lapkričio 1 d. 9 - 15 vai — Ponia Elena Ivanauskienė
15 - 22 vai. — Ponia Fausta Sliesoraitienė
Panelė Aid. Gudanavičiutė
„
„
2 d- 9 - 15 vai. — Ponia Salom. Teresevičienė
15-22 vai. — Ponia Karolina Navickienė
Ponia Juzė Bortkevičienė
15
22
15
22

vai.
vai
vai.
vai.

«Esu vedęs. Žmona vardu
Elena. Turiu du sūnus: Arti
nas - 16 metų ir Regimantas
-- 9 metų. Savo šeimą pali
kau 1953 m. kovo mėn. Šiau
liuose, Miglovaro - Sporti
ninku gt. Nr 15 pas savo
mamą. Lietuvoje gyvena du
mano broliai».
«Kodėl nepasitraukėte į va
karus prieš antrą rusų oku
paciją?»
«1 Lietuviai buvo neparuoš
ti Lietuvoje veikusio pogrin
džio ir neįspėti, kad gali įvyk
ti H ji rusų okupacija.
2. Turėjau didelę šeimą: aš
žmona, trejų metų mano sū
nūs, žmonos tėvai
3. Mano šeima 1944 vasaro
jo prie Kėdainių kaime, kada
staigiai rusų kariuomenė pri
artėjo, nebuvo galimybės bėg.
ti».
«l'ą veikėte 1944 lie.' os ra.
rusams okupavus Lietuva?
«Rusams okupavus L’etuvą
buvo įsakyta visiems grįžti į
senas tarnybos vietas. Kurį
laiką nevykdžiau okupacinės
valdžios įsakymų irslapsčiaųs

kaime bei miške tikėdamas,
kad vokiečių armija išvarys
rusų kariuomenę iš Lietuvos.
Vėliau rusų okupacinė val
džia paskelbė įsakymą, ku
riuo mobilizuojami visi tinka
mi karo tarnybai vyrai. Ne
norėdamas vykti į frontą, su
radau Lietūkio naftos konto
roję valdytojo pavaduotojo
vietą ir tokiu būdu buvau at
leistas iki karo pabaigos nuo
būtinos karo tarnybos».
«Kodėl gavote tokį pasiti
kėjimą, kad būvote paskirtas
į tokias atsakingas pareigas?»
«Prieš antrą rusų okupaci
ją beveik visi naftos specia
listai pasitraukė į vakarus
Ankščiau esu dTbęs naftos
prekyboje vadovaujančiuose
postuose, todėl ir buvau pa
skirtas į minėtą tarnybos vie
tą».
«Ar galite smulkiau paaiš
kinti, kokia tai buvo tarnyba
ir kokias funkcijas atlikdavo
naftos kontora?»
«Naftos kontora finansiniu
atžvilgiu tiesiogiai priklausė
Lietkoopsąjungai — Lietūkiui

bet visus operatyvinius parė
dymus gaudavo betarpiškai
iš Maskvos. Kontorą tvarkė
Maskvos atsiųstas valdytojas.
Naftos kontoros funkcijos
buvo šios: aprūpinti naftos
gaminiais visas Lietuvos ir
Karaliaučiaus srities civilines
valstybines įstaigas, tarybi
nius ūkius, kolchozus, pramo
nės įmonės, transportą, MVD
pasienio kariumenę, MVD, N
KGB, upių bei jūrų civilinį
laivyną, o taip pat kariuome
nei priklausančias civilines
dalis.
Mano pareiga buvo priimti
naftos gaminius, atsiųstus iš
Rusijos ir juos patalpinti bei
paskirstyti į bazes sandėlius,
o vėliau išduoti įstaigoms».
«Ar naftos kontoroje tams
tos tarnyba nebuvo pertrauk
ta?»
«Taip. 1944 m. lapkričio m.
pas savo pažįstamą baliuje
viešai sudaužiau Stalino por
tretą ir kalbėjau prieš Lietu
vos okupantus.
(B. D)
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gerai

(pabaiga)

žvirblis purt ant arklių pas
turgalio. Užlėkė ir kerta su
Tuo tarpu driokt! užšoko snapu — cak! cak! Žmogus,
vilkas ant stalo ir ėda mėsą, pamatęs žvirblį, šmenkšt žvir
ragaišius. Ėdė kiek tik norė bliui su botagu, Žvirblis uulė
damas. Kažkaip pamatė vie kė ant arklių ausų ir kapoja.
na moteris Ėmė šaukti; «Grei
Žmogus nebeteko kantry
Čiau vyrai! Vilkas! Vilkas!» bės: «Ar matei? Šitas bjaury
Tie, pametę žvirblį, puolė
bė sukapos dar manarklius«,
prie vilko
Iššoko
jisai iš ratų, pagriebė
Vilkas drykt pro langą ir
kirvį ir puolė prie arklių, no
iššoko visko priėdęs. Žvirblis
išlėkė pro duris Abudu susi rėdamas užmušti žvirblį.
Tuo metu žvirblis nulėkė
tiko ir grįžo į mišką Žvirblis ant alaus
statinių ir
klausia vilką:
pradėjo su snapu kirsti. Žmo
— Na, ar privalgei?
— Privalgyt tai privalgiau, gus vėl puolė su kirviu ant
žvirblio. Tiktai cakt! cakt! ir
bet kaip bus su gėrimu?
nukirto
statinės lanką Alus
— Palauk: aš tau duosiu ir
čiur
Čiur!
čiur čiur! Daug jo
prigerti. Tupėk va čia šalia
kelio. Netrukus turės vežti a- nutekėjo žemėn.
Žmogus pavažiavo toliau, o
lų iš antro sodžiaus per tą
mišką.
žvirblis pakvietė vilką: «Ger*
Vilkas tupi miške netoli dabar į sveikatą!» •
Vilkas buvo sotus ir atsi
nuo kelio. Žvirblis spokso ant
medžio šakos. Atvažiuoja žmo gėręs. Tad kiekvienas nuėjo
gus su alaus statinėmis. Tik sau.

Vilkas ir siuvėjas
Eina mišku siuvėjas ir su
tinka alkaną vilką. Vilkas sa
ko: »Dabar gulk
aš tave
suėsiu!» Siuvėjas nedailus bu
vo, nenusigando Jis pradėjo
aiškinti, kad netilpsiąs vilko
pilve, Vilkas sutiko, kad pa
matuotų; tilps ar ne.
Siuvėjas išsiėmė iš kišenės
matuojamąją juostelę ir ėmė
matuoti vilką. Bematuodamas
tik kapt ir nutvėrė vilką už
uodegos. Apsivyniojo uodegą
apie ranką, išsitraukė iš užan
čio lygintuvą ir ėmė duot su
juo vilkui per nugarą, per šo
nūs ir kur tik pakliūva. Vil
kas kaukia, staugia; šokinėja
bet niekaip negali ištrukti.
Mato jis, kad tokiu būdu ga
Ii ir galo susilaukti. Tad pra
deda prašytis: «Palauk, susi
mildamas, nebebaik manęs
mušti. Jeigu tau reikalinga
mano uodega, tai pasiimk sau
ją, tik mane paleisk gyvą, Aš
tau nieko nebedarysiu!» Siu
vėjas išsiėmė žirkles, čekšt,
nukirpo vilkui uodegą ir pa
leido jį.
Vilkas nubėgo girion, bai
siausiai sustaugė ir sušaukė
vilkų tarybą. Subėgo daugy
bė vilkų. Šitas vilkas, bizius,
apsakė aniems, kaip jį sívvé
jas prigavo, primušė ir uode
gą nupjovė. Visi vilkai vienu
balsu nutarė; tuojau bėgt, pa
sivyti siuvėją ir sudraskyti
ÜIšgirdo siuvėjas, kad atūžia
vilkų pulkas, kaip debesis.
Mato, nebėra kas daryti. Tuo
jau liuokt, įšoko į eglę. Su-

bėgo vilkai apie eglę ir taria
si, kaip čia paimti siuvėją.
Vienas vilkas sako: «Pa
lauk! mes ji tuojau nuimsim.
Stok tu. beuodegi, apačion,
o mes visi sulipsime vienas
ant kito ir pasieksime jį».
Siuvėjas, išgirdęs tokį nu
tarimą, baisiausiai persigan
do Jis mato, kaip vilkai lipa
vienas ant kito Jau visiškai
nebetoli, jau tuoj pagriebs ų
už kojų Tad jis suriko nesą
vo balsu: «Na lipkit, lipkit!
Kam teks, neteks, bet jau ši
tam beuodegiu! tikrai teks!»
Beuodegis kai tik išgirdo,
tuoj šoko iš apačios, ir visi
vilkai nuburbėjo žemėn. Apie
pusė vilkų užsimušė, o kiti
visi pabėgo į girią.
Siuvėjas nulipo iŠ eglės,
nulupo visiems kailius ir nu
ėjo laimingai savo keliu.

Zuikio palikimas
Ganėsi zuikelis, miežių ža
lumoj. Pamatė žmonės. Tuo
jau sukvietė medžiotojų pul
ką. Tie atsivedė šunų gaują.
Apspito zuikelį iš visų pusiųVisi šaukė; «Šiandien zuikiui
galas! Mirtis tam nedorėliui!»
Zuikelis pasikasė pakaušį
ir galvoja, kas čia dabar da
ryti; «Juk matau, kad šian
dien nebeištruksiu. Reikia
nors palikimas sutvarkyti».
Atsitūpė ant kupstelio ir

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

••AIDAI” :
galima užsisakyti už 160 cruz .pas
1) Kun. Ant. Ausenką, (Dom Estanislau) São Bents
vienuolynas.
2) “Musų Lietuva” Kleb. Kun. P. Ragažinską ir
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

J. Augustadytė • Vaičiūnienė

U ž m i k i t.
Užmikit, vaikučiai, užmikit, mažieji, —
Jau rainis su mąrgiumi miega;
Dangaus sidabrinės žvaigždutės
Tik margina baltąjį sniegą.
Užgeso jau krosny žarijos;
Užgeso, ir nyku, ir šalta:
Paslėpkit rankytes po apklotu minkštu,
Veidelį — į pagalvį baltą.
Kai metai jūs sielas pralobins,
Ir lopšį palikę išlėksit,
Tada daug naktų nemiegosit
Ir vėtrų šaltų prikentėsit...

Miegokit, kol visas pasaulis
Jums tiesias ant mano tik kelių —
Užaugsit, — tada negalėsiu užstoti
Nuo žemės pilkųjų vargelių...
Sapnuokite karžygį puikų,
Kurs joja dėl laisvės numirti,
O priešais jo tiesiasi toliai saulėti,
Vainikai nevysta supinti...

Aš lopšį daina iškaišysiu
Ir žydrumas erdvių išpiršiu,
Kad akys, pasaulį išvydę,
Pamirštų žemužės paviršių...

Miegokit, vaikeliai, sapnužis jau pina
Jums pasaką žydrojo paukščio,
O aš pasimelsiu, išaušus
Kad miglos neniauktų jums aukščio.

Drąsuoliai
Eina zuikis per girią ir švil
pauja sau Susitinka liūtą, ku
ris jam sako;
— Ko tu čia dabar taip švil
pauji? Aš toks vyras ir tai
Bešvilpauju, o tu — menkas
padarėlis ir švilpauji!
Tik cvinkt! cvlnkt! per vie
ną ausį, per antrą zuikis net
apkvaito Atsipeikėjęs apskun
dė jis į teismą
Liūtas oasikvietė mešką ir
vilką. Sutartoje vietoje susi
rinko liūtas su savo draugais.
Visi laukia atvykstančio zui
kio, kad pradėtų bylą nagri
nėti.
Laukia, laukia — nieko ne
matyti Meška įsilipo į med|
pažiūrėti iš toliau.
— Matau, — sako. — atei
na vienas, atsineša dvi dide
li karti. Antras atsineša ant
pečių užsidėjęs du dalgiu.
Trečias į šalis kelio šokinė
ja ir akmenis renka
Pabūgo visi trys, meška iš
medžio nė nelipa, vilkas įlin
do į krūmą o liūtas leidosi
bėgt. Atbėgo viena tik katė.
Ji oamatė kyščiojant iš krū-!
mo uodegos galą. Pamanė,
kad pelė ir griebė. Vilkas su
tuo krūmu bėgt Katė nusi
gandus šoko į medį Meška,
pamačius beartėjant tok| žvė
rį, kad šoks iš medžio, net
jai pilvas trūko: Beregint ir
pati pastipo.

SUPRATO
pradėjo rašyti;
— Kur tamsta gimei?
«Mano įkaitį duokit kažemė
— Amerikoje.
Tik aidas ilgai atsakinėjo
kui, plaukelius kepurninkui, dar; «Nėr čia jo! Nėr čia jo!»
— Kurioje dalyje?
kojeles nupjovę panaudokit
— Aš ne dalimis gimiau,
bet visas iš karto.
šluostikliui, auseles vaikeliam
pažaisti, galvelę skalikams,
grobus varnai, mėsą ponams,
kaulelius šuneliams, o širde
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės
lę patelei — mano žmonelei.
Šermenis kelkit jūs. ponai;
Radio Programos
trimitai tebūnie man vargo
nai. Valgydami atsidūsėkit, iš
Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo
visos širdies mane minėkit».
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klė.
Vos baigė rašyti, nes iš vi
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol
sų šalių ant zuikučio ėjo.„Kur
jį rems susipratę lietuviai.
tai lojo, tarnai trimitavo, po
Radijui paramą galima įteikti finansinės . komisijos na
nai rankomis mojo, medžioto
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
jai šovė, iš šautuvų ugnys
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažinstiško. Giria skambėjo nuo
ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.
šauksmo ir riksmo, o zuikis
sveikas į mišką paspruko.
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Pantu K I i n i c a Į
Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų
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Pirkimas pirkimui nelygus.

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

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

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A

—

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

Vila Celeste

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Míisu Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
— Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienai*
iš savo apylinkės, miesto ar
interforo.

VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

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

Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,
ir nuò 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!

PRANAS & ČIA. LTDA,
Madeiras em gerai

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

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

I41
SUKTELIAI ATSTOVAI

VANDENS

GARSIOJO

L INDO Y A

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

m

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYBIŲ

Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puikų veikimą }■ žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite ir visados naudokite!

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečiųfogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
1SSIMOKEJ1MUI.

m

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

Caixa Postai 3967

SÃO PAULO

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų
Riiiiiiiiiniii>iaiiiiiintdiii!t)ill:iiiiiiliiiiiiiiii!iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiii!iniK>iiithiii;iiiiliii ’ifrui iiriii iitiiiriu iiiini ihiiiiiii
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» I

IRMÃOS BAUŽYS
Regiatrado no C

R. C. »ob o n.® 551

|
ê

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
___ ___________Telefone 63-6OO5
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Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contrat. na Junta Comercial
Dis‘"at. na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais
HORÁRIO das 8

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

j
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riuvyrLCJE LALE©
Rua do Orfanato, 686
Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui;
Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina

LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

6

lai. Parodą globoja Lietuvos
vos konsulas S. Pauly Al. Po
lišaitis Lietuviai, nepraleis
kite progos pamatyti parodą.

AV.

ZELINA,

7@6

—

CAlXA POSTAL,

VISŲ ŠVENTĖS IR VĖLINIU
DIENOMS PAMALDŲ TVAR
KA VILA ZELINOJE

Visų Šventųjų dienoje, lap
kričio mėn. 1 d., kadangi bus
nedarbo diena, tai ryto pamal
dų tvarka bus kaip visais sek
madieniais.
Po piet bažnyčia bus adara
nuo 15 vai. 18,45 bus kalba
mas rąžančius. 19 vai mišios.
Po mišių bus gedulinga pro
cesija.
Vėlinių dienoje, 2 d.lapkri
čio šv. mišios bus 6, 6,30, 7,
9 ir 11 vai. Po paskutinių
mišių bus procesija.
— Šį sekmadieni, lapkričio
mėn. 27 d. bus Vila Anastaeio lietuviams pamaldos vie
tinėj parapijos bažnyčioj 8,
30 vai

— Lapkričio mėn. 27 d. Vi
la Zelinoje, baigiamosms se
sėlių nranciškiečių gimnazi
jos klasės mokiniai ruošia va
karą, kurio programa suda
rys linksmą operetė. Įėjimas
tik 10 kruzeirų.
- LAPKRIČIO GRUODŽ O
MĖNESIAI, SPAUDOS MÉNE
ŠIAI. Metų pabaiga artėja.
Tenka susirūpinti ir laikraš
čio reikalais
Išeivijoje laikraščio leidi
mas
yra
, neleng
va našta. Visų laikraščių di
džiausiąs pajamų šaltinis ir
išsilaikymo garantija, yra ske
Ibiroai Vietiniai biznieriai, ne
lietuviai, svetimšalių spauda,
televizijos amžiuje, nėra suin

371 — SÃO PAULO

teresuoti. Savųjų biznierių tu
rime netaip jau mažai, tik dė
ja nevisi kultūrinius Jeikalus
taigi ir spaudą paremia. Nuo
širdžių rėmėjų, didesnėmis
aukomis, skelbimų formoje tu
rime nedaug. O spaudai irki
tiems reikalams vien gražių
patarimų neužtenka, reikia
konkrečios paramos, pinigų.
Laikraščio reikalus susti
printi galima šiomis priemo
nėmis; Didinti skaitytojų skai
čių; pridėti vieną kitą desėt
ką kruzeirų prie prenumera
tos daugiau, paieškoti apmo
karnų skelbimų. Spaudos rei
kalas visų reikalas. Tai lietu
viško susipratimo egzaminas,
kuris parodo, ar mes esame
verti knygnešių ainiai, kurie
už lietuvišką spausdintą žodį
buvo kišami j kalėjimus ir
Sibiran tremiami.
— Lietuvos architektūros
paroda buvo atidaryta praė
jusį šeštadienį, spaliaus m
19 d. Ibirapueroje, patalpose
Palácio dos Estados. Parodos
atidaryme dalyvavo aukšti
svečiai, kaip S. Paulo kardi
nolas J E. Dom Carlos Car
melo Vasconcelos Motta, gu
bernatoriaus atstovas, konsu-

C I N E - N O I V O S
Filma-se reportagem de Ca
sarnento, aniversário, batiza
do e festas era geral.
Tratar com Alfonso.Kublickas, Rua dois Corregos, 212
Vila Bertioga.

— Praėjusį sekmadienį Vi
la Zelinoje klebonijoje buvo
suruoštos p Konsului Al. Po
lišaičiui ir Poniai, jo artimų
prietelių ir gerbėjų, trigubo
jubilėjaus proga vaišės, ku
rios praėjo malonioj nuotai
koj. Ta proga nuvo palinkėta
p Konsului ir toliau sėkmin
gai stovėti Lietuvos ir lietu
vių reikalų sargyboje.
CHORO VALDYBA DĖKOJA
Jubilėjinis choro koncertas
puikiai pavyko. Už tat jaučia
me malonios pareigos tarti
žodį visiems atvykusieras kon
certan ir talkininkams: Maes
trui F. Girdauskui, solistams:
H Ehlers, K. Ambrozevičiui,
V. Laurinaičiui; akompanavo
siems pianu: R. Sprogis, Ir.
Adomavičiūtei, A. B. Felicio;
akordeonistėms’ Ir. Adomavi
čiūtei, J Paukštytei, R Tube
lytei; šeimyninkei: O. Sinke
vičienei, talkininkėms: Onai
Narbutienei, Juze' Gudanavičienei, sesutėms Šimonytėms
už torto pagaminimą; taikiniu
karas bufete: Juozui Matelioniui, Juozui Baužiui. Motiejui
Tarnai lônui. Kostui Ališauskui.
Kaziui Ausenkai už medžiaga
gaidoms, Jonui Kaseliūnui už
parūpinimą orkestro, kongregadams už tvarkos palaiky
mą, G. S M. už garsiakalbius,
visiems choristams už uolų
repeticijų lankymą.’
Visiems nuoširdus ačiū
L. K. Bendruomenė^ Choro
Valdyba.

N EVEN KLAUSYK luiuiuu, i
IR PAREMK SAVO AUkA
NÈSIVÊLUOK1TE UŽSIRAŠY
TI PIKN1NKAN.

Kaip jau buvo pranešta, Vy
rų Brolija 17 d lapkričio ruo
šia išvažiavimą pikninką į
Santos. Bilietus jau dabar ga
lite įsigyti pas Brolijos valdy
bos narius. Pabrangus autobu
sams bilieto kaina yra 170
kruzeirų. Bus išvažiuojama ir
grįžtama iš Vila Zelinos. Ne
suvėluokite, nes gali pritruk
ii vietų.
— Lapkričio mėn pradžioj
iš spaudos ižais naujas mene
sinis žurnalas «Gintaras», gau
šiai iliustruotas, su aktualiais
straipsniais Prenumerata me
tams CrJ 200,00. Prenumeratą
siųsti šiuo adresu: «Gintaras»,
caixa postai 7988, São Paulo.
— Liet Kultūrinio Radio
pusvalandžio (per Radio No
ve de Julho) finansų komisija
savo posėdy spaliaus mėn. 24
d. nutarė sušaukti 10 d. lap
kričio 15 vai. Vila Zelinoje,
mokyklos patalpose radijo ré
mėjų susirinkimą, radijo rei
kalams aptarti.

— Laiškai. J. Seliókui, V.
Pundzevičienei, V. Rutkevj
čiui, Zagorskienei, J Antanai
čiui, A. Lazdauskui, J. Bag
džiui, R Mockui, V. Abraičiui
J. Kropieniui, A. Pangonienei

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.
Praça da Sé. 270

Raštinė:
4 ° and - sala 404 - Tel. 35 0062

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS

I
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LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aorangą, 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 Boguslaüskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

• AS2 JAU PAOLWJaM
kad gali pigiai ir patogiomis sąlygomis ilgamJšsimokėjimui įsigyti ūkį, žemės sklypą, ar namus bei gyvena| mąjį butą ar prekybenę patalpą, o taip pat juos pąrduo
j ti, hipoteką, pravesti namų administraciją, tik

|

ORGANIZAÇÃO

Malonūs lietuviai,
Aplankykite mano pastogę Lapoję
Rua Clemente Alvares, 137

— Paieško iš Lietuvos Si
mo Petravičiaus gyvenančio
S. Pauly. Ieškomasis arba apie jį žinantieji prašomi pra
nešti Pipirienei, Rua Tobias
Barreto. Travessa ‘3, nr. 3,
S. Paulo.
Taip pat iš Lietuvos paieš
ko Juozo ir Antano Januške
vičių, Daugiau informacijų
«Mūsų Lietuvoje».
— Sekančiame «M. L » nr.
pradėsime spausdinti Dr. EI.
Draugelio straipsnį. «Apie pa
rodą, stilių ir dar apie kai ką.
Dr Draugelio telefonas; 524545, Rua Monte Alegre 570,
Perdizes, Hospital Coração d©
Jesus.

- PAKEISTAS PARODOS

LANKYMO LAIKAS Ibirapue

roje: Šiokiadieniais nuo

13

vai. iki 21 vai, šeštadieniais

ir sekmadieniais nuo 10 vai.
iki 22 vai.

PAJIEŠKOJIMAI
Jonas Tyla jieško Mykolo
Tylos, atvažiavusio į Brazili
ją 1927 m., kilusio iš Rubikių
kaimo, prieš kelis metus gy
venusio Sant< s.
Ieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašemi atsiliepti šiuo
antrašu: Rua dąs Giestas nr.
135A. Vila Belą, S Paulo.

— Antanas Stiklioraitis, jo
vaikai: Stepas, Antanas ir Va
cys (ii Lietuvos) jieško Jučiū
no Juozo; Jučiūn enės Januš
kevičiūtės Julės ir jų vaiku:
Jačiūnaitės Vandos, Jučiūnai
tès Gėnės, Jučiūuo Jonų ir
dar vieno sūnaus, kurio var
do neprisimena Rašyti Jonas
Šatas, caixa postai 4118, São
Paulo.

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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

DR. NELSON PENTEADO

-

DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KLINICA
Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai
Priima nuo 8 ligi 10 vai. kasdien
Consultoric: A v. Zelina, 471, Tel. 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12
ligi 18 vai.
Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta
į namus.

IMOBILIÁRIA

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
RUSIJĄ.

Medžiagos žieminiams ir va
sariniamš rūbams (yra pavyz
džiai). Vaistai, maistas, skal
biniai, avalynė, megstiniai,ko
jinės, pirštinės, skaros, siūlai
ir daug kitų prekių.
Siuntinių pristatymas garan
tuotas.
Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama
oro paštu'!
Kreiptis: Magdalena Vinkšnaitienė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - caixa postai 371;
São Paulo;
i.

CASA

|

pas nejudomojo turto korektorius
BLASE MARCH1TELLO ir LUIZ ANTONIO NASCIMENTO

I

Av. Zelina, 831, Vila Zelina - São Paulo - Tel. 63 2767

EJCiJiSTOM© CCNTAEIL

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

Richardas Lazdauskas

i

. u—m h m—l inn

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

Irmãos Nascimento

Siuntiniai Lietuvon ir anapus

REG. C. R. 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 Steckholmą - Rygą. Ypatin
gai pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.
j..v —t. vXT.r' f-v.'-I.w'.-Dt-zT'-tj BSSUaíXliTSKBnKeTWl

I. Kutkienei, A. Mizarienei,
Pr. Stankevičiui, J. Girdaus
kui, D. Bortkevičiūtei, A. Bu
čionienei

imu

n,tM|

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. Žolina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-2767 - S. Paulo

SIUVĖJAS

POVILAS AMBROZEVIČIUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 59ã)

