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Maršalas Žukovas pašalintas
Didžiausias šios savaitės 

tarptautinės politikos įvykis 
yra Sovietų Rusijos krašto 
apsaugos ministério maršalo 
Žukovo pašalinimas. JĮ iš pa 
reigų atleido komunistų par
tija, teisingiau partijos gene
ralinis sekretorius Nikita 
Kruščev.

Kokios'pašalinimo priežas
tys? Oficialiai pašalinimo prie 
žasčių nė Maskvos oficialus 
organai nepaduoda, tik pra
neša patį įvykusį faktą Ta
čiau, jau kelioms djenonis 
praėjus nuo maršalo Žukovo 
pašalinimo, politiniai stebėto
jai yra nustatę to pašalinimo 
priežastis.

Nėra paslaptis, kad Krem
liaus diktatorių (po Stalino 
mirties buvo sudaryta kolek
tyvinė diktatūra) tarpe vyks
ta kova del pirmenybės. Tos 
tarpusavio kovos pasekmės 
buvo prieš keturis mėnesius 
išmetimas iš partijos vadovy 
bės Malenkovo Molotovo, Ka 
ganovičiaus, Cepilovo. Čia 
lemiamą vaidmenį juos paša
linant yra suvaidinęs marša
las Žukov, kuris tuo metu 
palaikė Kruščevą.

Maršalo Žukovo autoritetas 
iškilo praėjusio karo metu, 
tiek kariuomenėje, tiek visuo 
menėje. Jis buvo ir yra daug 
populeresnis negu Kruščevas. 
Į Žukovo pagarsėjimą Kruš
čevas pradėjo su susirūpini 
mu žiūrėti. Kruščevas prade 
jo ieškoti progos ir galimy; 
bės Žukovu atsikratyti.

Žukovas Kruščevui sukėlė 
dar didesnių rūpesčių savo 
griežta priešstalinistine poli
tika. Atsiminkime, kad Stali- 
nas Žukovą buvo pažeminęs 
išsiųsdamas, kur tai į rytus ne 
žymios kariuomenės dalies 
vadu paskirdamas Žukovas, 
tapes politbiuroj nariu ir kraš 
to apsaugos mi.nisterįu, visur 
viešai ir griežtai pradėjo rei 
kalauti iškelti §talinp politi
kos žiaurumus, neteisingu
mus, kaip 1937 ir 1938 metų

Sovietinio Okio Planai Vėl Keičiami
Ir Lietuvoje naujoji Liaudies ūkio taryba pertvarko planus

(E) Sovietinio ūkio planavi 
me ir vadovsivime pastarai 
siais metais pastebimas tikras 
blaškymasis. Sovietų ūkio 
planas pastarais dešimt mė 
nėšių buvo kaitaliojamas tris 
karius, vyriausioji planavimo 
vadovybė, «Gosplanas», buvo 
perorganizuotas du kartus ir 
gerokai susvyravo visi penk
mečio planai. Chruščiovo pra 
vedamos ūkinės reformos iš
šaukė Sovietų Sąjungos ūkio 
struktūrinę krizę, kuriai nė 
galo nematyti ir kuri ima at
siliepti taip pat ir į atskirų 
respublikų ir sričių ūkio eigą.

Žinant Sovietų Sąjungos ū- 
kio sistemos biurokratišką ne 
lankstumą, nesunku įsivaiz

žudymus, ir nekaltai nukentė 
jusiems atitaisyti garbę. Kruš 
čevui ir kitiems komunistų 
vadams atrodė, kad Žukovas 
per toli eina. Juk toks pats 
Kruščevas, Yorošilovas irgi 
yra sukruvinę savo rankas ne 
kaltų žmonių krauju. Pavyz
džiui ukrainiečių žudymui ir 
badu marinimui vadovavo 
Kruščevas, o Vorošilovas 19 
37 m pirmininkavo karo tri
bunolui, kuris pasmerkė daug 
kariškių ir civilių mirties 
bausme.

Kita svarbi nepasitenkini
mo priežastis, tai Žukovo pas 
tangos neįsileisti kariuome
nėn politrukų, atpalaiduojant 
kariuomenę nuo partijos pri
klausomybės. Šitame kariuo
menės savarankiškume parti
ja pamatė pavojų, nes vieną 
dieną kariuomenė gali nuša
linti partiją nuo vyriausybės 
vairo.

Žukovas yra nuosakesnių 
pažiūrų ir užsienio politikos 
klausimais, linkęs eiti Į kom 
promisus. Štai pačios pagrin
dinės priežastys del kurių Žu 
kovo buvimas krašto apsau
gos ministerijoje ir partijos 
vadovybėje Kruščevui ir drau 
gams oaS'darė nepakenčia
mas, nes grėsė pavojus vieną 
dieną būti ne tik išmestiems, 
bet ir kaltinamųjų suolan pa
sodintiems. Pradėjo veikti La 
bai patogus momentas buvo 
kai Žukovas išvyko Jugosla
vijon ir Albanijon, kur užtru
ko apie 15 dienu. Grįžęs atgal 
rado reikalus jau «sutvarky 
tus». Gavo pranešima, kad jau 
daugiau nebe ministeris Taip 
atsimokėjo Kruščevas savo 
draugai už jo kailio išgelbė
jimą prieš Malenkova, Molo
tovą, Kaganovičių.

Ar bus kokia reakcija iš 
Žukovo draugų pusės sunku 
pramatyti. Tačiau viena yra 
tikra, kad šita staigmena dar 
nėra paskutinė. Jų bus dar 
daugiau 

duoti, kad naujųjų reformų 
įgyvendinimas sutinka sunku
mų Chruščiovo užsimojimas, 
išgarsintas visame pasaulyje, 
būtent per keletą metų,, ligi 
19( 0 metų, kai kuriose ūkio 
šakose pasivyti ir net pra
lenkti Jungtines Amerikos 
Valstybes, pačiai Maskvai, 
matyt, pasirodė neįgyvendi
namas.

Vilniaus radijas ir «Tiesa» 
rugsėjo 26 dieną paskelbė So 
vietų Sąjungos kp centro ko
miteto ir vyriausybės pareiš 
kimą, kuriame atvirai pripa
žįstama, kad užsimojimams 
įvykdyti «nepakanka likusių 
trijų šeštojo penkmečio metų. 
Tokiems dideliems uždavini-

Remoatuojamas Dariaus Gi 
rėno paminklas

Soldino miškelyje žuvusių 
lietuvių lakūnų Dariaus ir Gi 
rėno paminklas karo metu 
buvo gerokai apgadintas ir 
apleistas. Lenkijos vyriausy
bė yra davusi leidimą šį pa
minklą atnaujinti ir įrašus Įra 
šyti lietuvių, lenkų, vokiečių, 
anglų ir rusų kalbomis.

Lietuviškoms mokykloms 
trūksta vadovėliu

Gaunamos iš okupuotos Lie 
tuvos knygos neatatinka nei 
esamai padėčiai, nei mokymo 

ams įgyvendinti reikės neina 
žiau kaip 5-7 metus» Ry
šium su tuo tad ir nutarta pa 
vesti centrinėms ir sąjungi
nių respublikų įstaigoms ir Ii 
audies ūkio taryboms sudary 
ti naujus plano projektus 19 
59-1965 metams.

Prisimename, kad Chruščio 
vas dar visai neseniai pašai
piai polemizavo su tais pačių 
Sovietų ekonomistais, kurie į 
jo planavimus abejmgai žiuri 
ir netiki jų įgyvendinimu per 
tokį trumpą laiką. O dabar 
ir Chruščiovo vadovaujamas 
ck ir Maskvos vyriausybė at
virai pripažįsta, kad per tą 
laikotarpį nebus galima pa
siekti, kas užsimota Pramo- 
monės vadovybės decentrali
zacija ir k tokiais pertvarky
mais buvusieji planai jau sa
vaime neteko galios. O iš rug 
sėjo 26 d, pareiškimo maty
ti, kati naujieji planai dar ne 
sudaryti, oar tik pavesta juos 
sudaryti Tokiu būdu Sovietų 
Sąjungos ūkis šiuo metu per
gyvena persilaužymo ir pri
sitaikymo laikotarpį.

Iš paskelbimo dar aiškėja, 
kad Maskva savo ūkinius in
teresus dar labiau negu iki 
šiol nukreipia į rytines Sovie 
tų Sąjungos sritis, Sibirą ir 
kitus azijinius plotus. «Būti
na numatyti, kad stambesniu 
mastu butų įsisavinami šalies 
rytinių rajonų gamtos turtai», 
sakoma pareiškime Kaip pas 
teb< natūralūs stebėtojai (pvz 
«Neue Zuercher Zeitung»), nė 
ra abejonės, kad ūkinio svo 
rio perkėlimas į šiaurės ir 
Rytų Sibirą ir šiaurės Ka
zachstaną yra vykdomas ka
riniais sumetimais Ten nori
ma sudaryti naujus stambius 
pramonės centrus.

Matomai keičiama ir pati 
planavimo sistema. Iki šiol 
vis buvo sudarinėjami penk
mečiu planai Dabar norima 
pereiti prie ilgesniu distanci 
ju. prie septynmečiu planų. 
Dar neseniai buvo nustatyta, 
kad dabartinis penkmečio pla 
nas turi būti skaitomas nuo 
1956 metų ir eiti iki I960 me 
tų. Tuo tarpu pagal v na u ja ją 
sitemą sekantis septynmečio 
planas tęsis nuo 1959-65 me
tų. Laikas to plano projektui 
galutinai paruošti nustatytas 
1958 m. liepos 1 d. 

programai, todėl dar šiais 
metais Varšuvoje išeis lietu
vių kalba elementorius ir 
Skaitymai II skyriui. Šias kny 
gas parengė mokytojas J. 
Stoškeliūnas.

Laukia leidėjo lietuviu kal
ba Maldaknygė ir Kate

kizmas.
Kum J. Zasas yra parengęs 

spaudai lietuvišką maldakny
gę «Pasigailėk mūsų» ir kate 
kizmą, bet jiems išleisti rei
kia pinigų, o lenkiškoji dva- 
siškija į tokius dalykus gana 
kreivai žiuri.

Ko pageidauja Suvalkijos 
lietuviai is kitur gyvenančiu 

lietuviu.

Suvalkijos ir Lenkijoj išsi 
blaškę lietuviai labiausiai šiuo 
metu pasigenda lietuviškos 
knygos ir laikraščių, nes jau 
apie 14 metų kaip nematę ge 
resnės lietuviškos knygos, 
žurnalo ir pn. Labai jiems 
trūksta ir pinigų organizaci 
niam darbui.

Turkijos - Sirijos

Sovietams nepavyko išpro
vokuoti. Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje komunistų sure
daguotas skundas prieš Tur
kiją nerado atbalsio. Visas ši 
tas Kremliaus komunistų tru- 
kšmas praleistas pro pirštus. 
Tai buvo komunistų sukelta 
audra vandens stikle, kuri 
jau nurimo.

— Argentinos vyskupai iš
leido ganyt raštą kuriame įro 
dinėja kad valdžia, ypač iš
rinkti parlamento atstovai at 
šauktų įstatymą, kuris duoda 
teisę monopolizuoti mokyk
las. Privačiai iniciatyvai mo
kyklų ir auklėjimo srityje ne 
palikta jokių teisių Šis įsta
tymas yra Perono paskelb
tas. Vyskupai reikalauja, kad 
būt leista, privačias, taigi ir 
katalikiškas mokyklas steigti.

— Bolivijoje paskelbtas ap
gulos Stovis, nes Santa Cruz 
provincijoje eina separatisti
nis judėjimas.

— Rio de Janeire pasauli
nėje moterų krepšinio olim
piadoje pirmoji vieta teko a- 
merikonėms, antra rusėms, 
trečia čekoslovakėms, ketvir 
ta brazilėms, penkta veng
rėms, šešta čilietėras.

— Prancūzija dar vis be 
vyriausybės. Buvo daryti ke
li bandymai, bet parlamente 
nesusirenka reikalingos bal- 
su daugumos Jau mėnesis 
laiko, kai ministerių kabine
tas krizėje.

— Kru$čevas spaudos ats
tovams pareiškė, kad Žuko
vui bus duotos kitos parei
gos sulig jo sugebėjimo. Gal 
būt tokios, kokias gavo Ma

lenkovas, Molotovas ir kiti 
bendro likimo draugai.

— Vakarų Vokietijos vy
riausybė, anot minister o pir 
mininko, yra pasiryžusi duo
ti paramą Azijos >r Afrikos 
tautoms.

— Lapkričio’pradžioje Mas 
kvoje susirinks visų sateliti
nių, Rusijos įtakoje ir žinioje 
esančių valstybių ministerial 
pirmininkai ir komunistų par 
tijos vadai Spėjama, kad Kru 
ščevas pasiūlys atgaivinti 
Kommformą ir sudrausminti 
užsienio komunistų partijų 
veikimą.

— Argentinos vyriausybė 
užšaldė kainų kėlimą. Taip 
pat baigėsi telefono ir tele
grafo tarnautojų streikas.

— Argentinos vyriausybė 
neduoda leidimo norintiems 
važiuoti į anapus geležinės 
uždangos, kadangi komunis
tai ten nuvykusiems ir noriu 
tiems grįžti atgal Argentinon 
neleidžia išvažiuoti O noriu 
čių grįžti, ypač jaunimo, yra 
labai daug Komunistai nelei 
džia grįžti, kad sugrįžusieji 
nepapasakotų teisybės apie 
pavergtuose kraštuose gyve 
nimo sąlygas.

— Viena bomba buvo įmes 
ta Izraelio parlamentan, kuri 
sprogdama sužeidė ministerį 
pirmininką David Ben Gurion 
ir dar tris vyriausybės narius. 
Bombos metėjas buvo vietoj 
suimtas.

— Amerikoje vienoje be
pročių ligoninėje sukilo be
pročiai, kurių skaičius siekia 
150. Ligoninės direktorius, 26 
tarnautojai ir 24 sargai ligo
nių yra sulaikyti. Bet niekas 
nefbuvo sužeistas.

— Amerikos užsienio reika 
lų ministeris Foster Dulles 
įspėjo, kad reikia būt pasi
ruošusioms sutikti bet kokią 
gal iną rusų aventiūrą. Betgi 
vyriausybė netiki galimu šiuo 
metu kilti karu.g

— Komunistinės Kinijos ar 
tilerija bombardavo vieną sa 
lą esančią kinų nacionalistų 
žinioje.

— Kruščevas žurnalistų pa 
klaustas, kokioms pareigoms 
bus paskirtas maršalas Žuko 
vas, atsakė, kad dar apie tai 
negalvojęs.

— Vakarų Vokietija irgi 
dirba satelitą, kuris ateinan
čiais metais bus paleistas 
erdvėm

— Dolerio kaina šiomis die 
nomis buvo pasiekusi 86 kru 
zeirus, o Anglijos svaras — 
239 kruzeirus.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Apie paroda, stilių ir dar kai ka
Dr. E. Draugelis

I.

Neperseniai ne tik mes, bet 
ir svetimieji gėrėjosi Lietu
vos Architektūros paroda IS. 
Paulo Bibliotekoje Municipal. 
Tačiau tai buvo tik įvadas Į 
didelę, pilnutėlę parodą, kuri 
staliaus mėn. 19 d. Ibirapue- 
ra parke, Palacio dos Estados 
buvo atidaryta.

Buvusioji paroda, triptikas, 
tik suglaustai konspektyviniai 
pavaizdavo mūsų senovės sta 
tybą, liaudies meną (audinius, 
raižinius, kryžius etc.), nuos
tabaus grožio įvairių stilių 
bažnyčias ir kitus pastatus ir 
pagaliau davė grynai lietu
viškos architektūros ir lietu
viško stiliaus statybos pavyz 
džių.

II.

Kai kas lyg abejodamas 
kartoja: lietuviškas stilius? 
Lietuvos architektūra?..

Betgi čia nieko nuostabaus, 
nieko nepaprasto: kiekviena 
tauta turi savitų bruožų, ku
rie atsispindi jos gyvenime, 
papročiuose, rūbuose, daino 
se, literatūroje, mene, staty
boje ir 11. Aišku, bet kurios 
tautos stilius labai susijęs su 
vietos aplinka, gamta klima
tu, tautos išgyvenimais (žem 
dirbių, žvejų, pirklių, klajo 
kliu tautos etc )

Tai labai įdomūs klausimai 
ir bent dalinai derėtų su jais 
susipažinti. Pavyzdžiui imki
me Šiaurė1-' ašigalio; Grenlan 
dijos ir panašių žemių gyven 
tojus. Aišku, jie negali suras 
tf savo trobų iš rąstų, nei jas 
uždengti šiaudų kūleliais. Le 
dų plotuose neauga miškai, 
o rugių ten nenasėsi. Todėl 
tenka iš ledo išpjauti ketur
kampius gabalus ir juos apš 

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ
Lietuvių Sąjunga Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro) 
28 dieną Mokoje Rua Lit' a iia, 67 1 u šia T R A D 1 C 1 N į

IWNCf KTA - EÀOÍIJ,
puikiam orkestrui grojant Nepraleiskite progos pama
tyti gerą programą ir skaniai l’ėtuviškai pasivaišinti. 
Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto. 
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikiau 
čiose mokyklose pas mokytojus.

L S B. Valdyba

lifavus, lyg marmurą ar gra 
nitą, sukrauti «baravyko» ke 
pures stiliumi. Gamta sniego 
nepasišykšti ir tas «trobas» 
užkloja kartais aukščiau «krei 
go» Nekartą tenka atsikasti 
angą, kad iš trobos išeti Vi 
duje pastato esti taip šilu, 
kad vaikai prie židinio laužo 
ant meškų kailių nuogi tvar 
sosi.

Pirmojo pasaulinio karome 
tu, man kaipo rusų armijos 
karo gydytojui, teko gerokai 
plačioje Rusijoje pasibastyti. 
Taip kartą atsidūriau į rytų 
šiaurę, už buvusio Peterbur 
go. Patekau į miškingą, eže 
retą kraštą, ir kadangi buvo 
viduržiemis, tai viskas buvo 
ledų sukaustyta ir sniegu už 
pustyta. Man krito j akį vie 
tos gyventojų pastatai. Gra 
mozdiškos, netašytų apvalių 
rąstų suręstos grinČios; kurių 
apačioje atseit pirmame aukš

Technikas Wayn Traylor, Amerikos karo laivyno laboratori
jose bando paruoštą paleisti erdvėn satelitą.

te, buvo laikomi gyvuliai, pa 
šaras, malkos ir namų apyvo 
kos įvairūs griozdai. r

Aš tuoj sumečiau šito sti-' 
liaus gerąsias puses; viena 
susiprastina statyba, o medžią 
gos mažiau reikia, o ypač 
darbo, kurio tebuviai nelabai 
mėgo. Be to, tiek žmonėms 
gyvenantiems antrame aukš 
te, tiek gyvuliams apačioje 
buvo šilčiau O kada nuo spei 
gų plyšinėja sienos ir pus 
nys užverčia kelius bei takus, 
kaip patogu apsiliuobti čion 
pat esančius gyvulius.

Vėliau, netikėtai patekau į 
pietų kraštą, į Krymą, Jaltą. 
Koks skirtumas Šilta. Viskas 
žaliuoja, žydi. Ten gūdi žie
ma, o čia gražus pavasaris. 
Ten barzdomis apžėlę, gan 
ruoti, skranduoti, vailokuoti 
gyventojai lyg meškos slan
kioja, o čia lengvais rūbais, 
lengvų judesių, lyg kalnų stir 
nos.

Aišku ir viskas atatinkamai 
kitaip atrodė. Ir gyventoju 
namai, lyg kregždžių lizdai 

prilipę prie kalnų šonų Ir 
statybos medžiaga pavartota 
kitokia: akmenis, molis, kal
kės, upių švendrai

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK 
“MŪSŲ LIETUVA”

1957 m. lapkričio 2 d.

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Prie Karsto
(Vėlinių diena)

Nusiimkit šiandien vainikus:
Prie juodo nuometo rausvi žiedai nualptų... 
Tik viens valdovas šaltas ir nykus, 
Įžengs neprašęs atkėlimo vartų...

O kas toliau? Ach nežinai?
Paskui gyvybę puikią neša tylų karstą...
Jeigu tu dienai rytą vėliai grąžinai,
Sakyk, kieno siela ten džiaugiasi ar alksta?

Sakyki, kam maldų dar permažai?
Juk tiktai vienas Kryžius šviesią dieną žada?
Ir ko pas brangų kapą verkdamas prašai?
Argi tik to, ko siela nebepametė ir niekad neberado?

O tas dangus, ach, taip toli!
Kaip niekad nematytas džiaugsmo žvilgis...
Tai prie granito šalto glauski galvą, jei gali...
Pasiilgimo valandų, kaip amžių kelio, ilgis...

Nusiimkit šiandien vainikus
Ir jiems kentėt, ir mums gana gana... x 
Ateis valdovas šaltas ir nykus...
Ir Tavo dešinė malonių, Viešpatie, pilna...

IŠEIS SUVALKIJOS LIETU- 
VIŲ LAIKRAŠTIS «DAINA

VA

Iš Punsko pranešama, kad 
ateinančių metų pradžioje iš 
eis dvisavaitinis Lenkijoj gy 
venantiems lietuviams laikraš 
tis «Dainava» Šį laikrašti vie 
nerius metus yra sutikusi 
remti Lenkijos vyriausybė Li 
etuvių kalba laikraštis visų 
yra laukiamas, nes glėbiais 
gaunami okupuotos Lietuvos 
laikraščiai neatatinka nei lai 
ko dvasios nei lietuvių reika 
lūs ir todėl mažai kas tuos 
laikraščius skaito.

— Spalio pradžioje Lietu
vių visuomeninė Kultūrinė 
draugija savo lėšomis išleis 

vienkartini leidinį, kuriuo no 
rimą susisiekti su visoje Len 
kijoj išsimėčiusiais lietuviais.

VEIKIA 23 MOKYKLOS

Suvalkijoj veikia 23 mokyk 
los, kurioms vadovauja Puns 
ko lietuvių kultūros namai. 
Baltstogėje veikia vidurinioji 
mokykla

IŠTREMTIEJI Į LENKIJOS 
VAKARUS LIETUVIAI GRĄ

ŽINTI ATGAL

Stalino laikais iš Suvalkijos 
pasienio į Lenkijos vakarus 
buvo ištremta apie 50 lietuvių 
šeimų, kurios šiuo metu jau 
yra grąžintos atgal į buvusias 
gyvenamas vietas.

A N A IP IU J
Dar viena sovietinio režimo atiku rūšis

(tąsą)

Kauno saugumas apie tai 
sužinojo ir 1944 gruoožio 27 
du MGB kar.įlinkai mane areš 
tavo ir įkišo į saugumo rū
mus Kaune. Laisvės ai. Nr. 6. 
Vėliau buvau perkeltas j Kau 
no kalėjimą Areštavimo die
nos vakare mano bute saugu 
mas padarė kratą.

Trumpai galiu paaiškinti, 
kas įvyko kratos metu mano 
bute. Mano šeima nežinojo, 
kad esu areštuotas. Mano bu
te vienas pažįstamas slapstė
si nuo rusų okupacinės vai 
džios. Kratos metu jis suspė
jo taip palėpėje pasislėpti, 
kad saugumiečiai jo nerado. 
Kitą dieną saugumo karinin
kas su kareiviais savavališ 
kai prievarta paėmė iš mano 
buto kilnojamąją krosnį, pa 
likdami žiemos metu šalti ma 
no 3 metų sūnų ir kitus šei
mos narius».

«Kalėjime ilgai sėdėjote? 
Kodėl išleido i laisvę?»

«1945 m. pradžioje, LTSR 
komisarų taryba ir VKP (b) 
centro komitetas įpareigojo 
naftos kontoros valdytoją, kad 
paruoštų pavasario sėjai ba
zes bei sandėlius priimti naf 
tos gaminius, kurie skirti trak 
toriams bei transportui Vai 
dytojas. neturėdamas naftos 
specialistu, kreipėsi i Kauno 
MGB prašydamas, kad mane 
išleistų iš kalėjimo, nurodė, 
jog1 aš tik vienas esu tinka
mas asmuo, kuris galėtu pa
dėti suorganizuoti naujas ba 
zės. norint įvykdyti partijos 
įsakymą.

Žiemos pabaigoje, mane pa 
šaukė .MGB karininkas į tar
dymo kambarį ir pareiškė, 
kad esu reikalingas laisvėje 
svarbiam darbui, todėl nori 
išleisti iš kalėjimo, bet su sa 
lyga. jei pasirašysiu MGB už 
verbavimo raštą, kuriuo esu 

įpareigojamas sekti kitus žmo 
nes, dirbančius prieš tarybi 
nę valdžią. Jei neparašysiu 
— nebūsiu išleistas ir gali 
nukentėti mano šeima. Dėl 
šeimos, norėdamas sau lais
vės, tikėdamas, kad rusų oku 
pacija Lietuvoje ilgai nesilęs, 
o laisvėje būdamas tikėjausi 
neišdavinėti žmenių saugu 
mui — visi tie argumentai su 
sidėjo kad pasirašiau užver 
bavimo raštą. Pasirašęs bu 
vau įpareigotas grįžti į savo 
senąją tarnybą, ir tos pačios 
dienos vakare išleido iš kalė 
jimo».

«Kaip vykdėte įpareigojimą 
saugumui žmones išdavinėti?»

«Klausimas nemalonus. Dau 
gelis gal nenorės tikėti, kad 
atsakymas teisingas. Bet aš 
pareiškiu, kad žmonių neišda 
vinėjau. Saugumui pareikšda 
vau, kad daug turiu darbo įs 
taigoje ir neturiu laiko žmo
nių sekti, žmonės manę? bijo 
kadangi žino, jog sėdėjau ka 
Įėjime ir visi galvoja, jog esu 
užverbuotas, todėl prie ma 
nęs niekas nekalba prieš ta
rybinę valdžią.

Aš pats ištikrųjų gaudavau 

pogrindžio literatūrą, klausy
davau? radijo iš užsienio, tek 
davo nugirsti pasikalbėjimus 
prieš okupantus; žinojau, kur 
ir pas ką susirinkdavo par
tizanai; kiek leisdavo galimy 
bė sudarydavau dokumentus 
asmenims, kuriems grėsė pa 
vojus nuo okupantų, priimda 
vau tarnybon tokius, kurie ki 
tur negalėdavo gauti darbo 
ir 11. Vėliau įgijau saugumo 
pasitikėjimą: gal pastebėjo, 
kad prieš tarybinę valdžią nie 
kur nepasireiškiau, o įstaigos 
tarnybos darbą gerai atlieku».

«Ilgai dirbote naftos konto 
roje?»

«1946 m , Maskvos parėdy 
mu, Lietkoopsąjungos naftos 
kontora buvo likviduota ir ma 
ne atleido iš valdytojo pava 
duotojo pareigų. Tais pačiais 
metais gavau Kauno naftos 
bazės Nr 2 direktoriaus vie 
tą. o 1947 mane atleido iš tar 
nybos kaip nepatikimą tary 
binei valdžiai. Apie 3 mėn. 
buvau be tarnybos. Vėliau ati 
dariau mėsos parduotuvę prie 
Lietuvos Žemės Ūkio Koope 
racijos Sąjungos, bet įvykus 
piniginei reformai Lietuvoje, 

teko parduotuvę uždaryti’ 
Vėl apie du mėnesius buvau 
be darbo.

1948 sausio mėn. pabaigoje 
gavau Kauno pramoninių pre 
kių prekybos (Pramprekyba) 
bazės direktoriaus pavaduoto 
jo vietą. 1949 mane paskyrė 
Kauno pramonių prekių pre 
kybos (Pramprekybos) bazės 
direktorium ir išbuvau tose 
pareigose iki 1951 metų pa 
baigos. Čia ir baigiasi mano 
viešas ir oficialus tarnybos 
laikas bei gyvenimas.

1946 saugumas mane buvo 
iškvietęs į privačius namus 
ir, dalyvaujant augšto laips 
nio karininkams, klausinėjo; 
ar moku vokiečių kalbą, ar 
myliu savo šeimą ir t.t. Man 
pareiškė, kad esu numatytas 
kandidatas siųsti į užsienį. 
Sis pasikalbėjimas ir liko tik 
pasikalbėjimas».

«Papasakokite, kaipbuvote 
TSRS MGB įkalbintas vykti 
į užsienį, kaip rusų agentas».

«Čia reikės ilgiau ir pla
čiau papasakoti..,

1949 balandžio pabaigoje 
buvo masinis lietuvių išveži 
mas į Sibirą. (B. D)
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

TACCDA
nuo š. m spalio 19 d. iki lapkričio 19 d. IB1RAPUER03 PAR 

KE ■ PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13 iki 21 vai kiekvieną dieną šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

Lietuvos Architektūra
Pagal kun. Kaz. Jasėną ir kitus autorius 

Paruošė stat. inž Mik. Ivanauskas

Nacionalinis kultūros laikotar 
pis. Lietuviškoji architektūra

Kai valstiečiai po baudžia 
vos panaikinimo sutvirtėjo e- 
konomiškai, viešame gyveni 
me vis labiau sau ėmė teisių 
reikalauti lietuviškoji kultu 
ra. Tuo prasidėjo atgimimo 
kultūros arba nacionalinės 
kultūros laikotarpis Šitaip ryš 
kūs socialiniai pasikeitimai 
paskandino Lenkijos - Lietu- 
vos sąjungos (Žečpospolitos) 
praeitį, lyg kokią salą Bet 
Lietuvos bajorija liko užsikon 
servavusi ir prisirišusi prie 
tos senojo dvaro romantikos. 
Ji pasiliko tolima naujos kul 
tūros pastangoms

Kai baroko ir dvaro kulta 
ra buvo aptraukusi Lietuvą 
svetima pinta, nes ji savo >as 
katus beveik išimtinai buvo 
gavusi iš svetur, tai atgimi 
mo kultūros laikotarpis, besi 
tęsiąs iki dabar, re škė pa 
čios liaudies kultūros užak 
centavimą, jos gerbimą su 
te kimą jai reikiamos vietos. 
Tai reiškė grąžinimą teisių 
liaudies kultūrai, kuri Gnkre 
tizmo laikais buvo siejama 
su pagonybe, o baroko amžių 
je buvo užginta, ir iš viešo 
gyvenimo lyg uasitraukus

Bet atg mimo laikotarpis ne 
reiškia tik autochtoninės. pri 
eškrikščioniškosios kultūros 
renesanso, jis nereiškia vien 
įvairių senosios pagonybės 
reiškinių idealizavimo, kaip 
tai darė kai kurie romanti
kai. Atgimimo kultūra reiš 
kià naujas pastangas, ji e š 
kia jieškojimą kelio į sinte 
tines 1 etuviškos kultūros kū 
rvbą. išeinant iš lietuviškojo 
charakterio ir atsiremiant į 
lietuviškosios individualybės 
turinį Atgimimo kultūra reiš 
kia pozityvių etnin ų lietuvių 
tautos ypatybių skatinimą, su 
randant jai jos tikrąjį tautinį 
pašaukimą ir tinkamą vietą 
Europos tautų kultūroje.

Lietuvių tauta yra savita ne 
tik liaudies' dainomis, paša 
koms, audiniais, skulptūra, ta 
pyba ir grafika, bet taip pat 
ir sava architektūra.

Lietuvai atgavus neprikišu 
somybę sąlygos savai archi 
lektūrai prasiskleisti buvo ne 
palankios.

Bendra ano pokario tenden 
cija ir moderniosios architek 
tūros mestas funkcionalizmo 
bei racionalizmo šūkis klėstė 
jo naujai atsikūrusioje valsty

TAUTIEČIAI, DĖMESIO !

Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio j 
(novembro) 9 dieną rengia grandiozinį spaudos

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

Rengėjai

bėje kaip būtinybė, kurią dik 
tavo kišenė ir statybinė lo
gika.

Svetimose mokyklose įbruk 
ti receptai ir internacionali 
nis šablonas lengvai užtikri 
no darbą. Namai dygo vienas 
uz kitą panašesni į tuos, ku 
rie buvo statomi Vokietijoje, 
Italijoje ir Prancūzijoje. Vie 
nu šuoliu Lietuva pasiekė Va 
karų Europos architektūrinę 
kultūros pažangą.

Dvi architektų srovės pasi 
reiškė Nepriklausomybę atga 
vos. Viena aklai sekė Vaka
rų Europos architektūrines 
tendencijas ir mokyklą, antro 
ji tęsė lietuviu protėvių su 
kurtos architektūros tradici 
jas

Internacionalinės dvasios ar 
chitektūros pastatai;

Lietuvos Banko ir Teisingu 
mo rūmai Kaune, Prisikėlimo 
bažnyčia, mokyklos, ligoni 
nės, Vyt Didž. muziejus Kau 
ne, Pramonės rūmai ir daug 
kitų.

LIETUVIŠKOSIOS ARCHI
TEKTŪROS PASTATAI, AR 

CHIT. DUBENECKAS.

Karmėlavos medinė bažny
čia. (1919)

Tai lietuviškosios architek 
tūros kūrinys. Savo išvaizda 
ir forma yra ne kas kita, kaip

Arch. Jonas Molokas -- Marijos gimimo bažnyčia Chikagoj.

MŪSŲ LIETUVA

tobulesnė savosios architek 
tūros tolimesnė tąsa. Ar paž 
velgsime Į bokštus ar bendrai 
architektūrinius pagražini
mus visur rasime tų dalelių, 
kurios judina tas ‘'pačias šie 
los stygas, kurias judina se 
nukas kryžius, kur nors ste 
buišlu užsilikusi pasvirusi me 
dinė varpinė.

Inž. Arch. V. Švipas.

Kaimo trobesiai, kurie ne 
prarado savo architektūrinio 
lietuviško charakterio.

Arch. Jonas Virakas.

Telšių miesto kapų koply 
čia. Projektas buvo sukurtas 
iš lietuviškos klėties archi 
tektūrinių pradų.

Arch Jonas Ladyga.

Šiaulių miesto naujosios pa 
rapijos bažnyčia. Ji sukurta 
iš būdingiausių lietuvių liau
dies architektūros pradų, pri 
taikius vietos ir techniškiems 
vietos reikalavimams.

Tremties kryžiai

Hanau, Augsburge, Freibur 
ge. Šie kryžiai vokiškų įstai
gų mielai buvo leidžiami sta
tyti, nes jie kartu buvo jų ka 
pu ir miestu papuošimas

Nemaža Liet Kryžių atsira 
do USA ir Pietų Amerikoje.

Konkursas lietuviško gyvena 
mo namo projektui paruošti.

Paskelbė Pasaulio Lietuv. 
Inž ir arch. D-ja tremtyje. 
Dalyvavo 45 asmenys. 1 ji pre 
mija skirta arch J. Mulokui, 
kuriame daugiausia buvo įneš 
ta būdingiausių savosios ar
chitektūros bruožų.

Šv Kazimiero lietuvių para 
pi įos bažnyčia Los Angeles 

USA
Turi daug lietuv. architektu 

ros elementų.

Arch Jonas Mulokas. Marijos 
gimimo bažnyčia Chicagoj

USA

Lietuvių liaudies architek
tūroje baroko stilius senovės 
lietuvių, buvo individualiai in 
terpretuotas. Šį tolimą baro
ko aidą J. Mulokas įaudė į sa 
vo bažnyčios architektūrą, pa 
tį kūrinį išaugindamas iš Lie 
tuvos liaudies pastatų formų. 
Stogų kryžiavonių susikirti 
me ir bokštų užbaigimams y- 
ra panaudotos tipingos lietu 
vių kryžių viršūnės, supras 
tintos ir pritaikintos mūro ir 
akmens medžiagoms. Bažny
čios išorė paprasta ir moder

1957 m lapkričio 2 d

Vincas Jonikas

IPartézané
Kruvinas lemties bajore, 
Savo žodį aš menu, — 
Nebijau, išvengt nenoriu
Tavo žvilgsnio ašmenų! /

1 v. •

Kai viliojai mano dalią, 
Gyreis galios daug turįs. — 
Užmiršai, vergaut negali 
Mano žemės moteris.

O dabar nusikvatoki, 
Siaust kaip viesulas gali, — 
Su tavim jaunystė tuokias
Laisvės vyno svaiguly

Ten vėdlių atjoja vilnys,
Dūksta kauksmu laukiniu,
Žada man anytą kilnią, — 
Gal užteksiu šovinių.

Tavo pažadai nemaršūs, —
Tai, pakėlei vestuves!
Su tankų griausmingais maršais 
Netikėjausi tavęs.

Aižosi aplinkui minos, 
O nepaliečia manęs.
Guli iš kairės kaimynas 
Su išplėšta krutinę.

Antras .. trečias jau ištiško
Brolužėlis. Aš —- viena.
Plienas tašo žalią mišką.
Ak. neaplankė mina!

Tai dabar nusikvatoki, —
Mūsų širdys suartėsi
Ir be kojų šaunų šokį
Juk sušoksiva, mirtie?

Tik minutę! Dar sekundą
Leisk pažaisti taikiny,
Kol už pergalės pagundą
Pikto daug sunaikini.

O dabar mane, kaip rasą
Skaisčią, glausk! amžinai, —
Mano garbei uebegraso 
Jau šarvuoti milžinai.

nizuota, o jos savitas lietu
viškumas daugiau dvelkia iš 
architektūros visumos, ne iš 
jos išorinių detalių

Liurdas. Kennebunk Porte 
Tėvai Pranciškonai 195'2, pa 
gal Arch. J. Moloko projektą 
pastatė artimą lietuviškam 
pastatų siluetu*/) jo viršūnė už 
baigė lietuviškiems kryžiams 
gimininga koplytėle.

Be minėtij architektų dar 
galima išvardinti visą eilę lie 
tuviškos architektūros pose 
lėtojų ir kūrėjų: Dr. ArOh. Sta 

sys Kudokas, Arch. Petras ir 
Vašia Kiaulėnai, dail. Kazys 
Varnelis, Dr. Arch, A. Kulpa 
vičius, Arch. J. Kova-Kovais 
kis. Inž. Krikščiunaitis, Dail. 
Zen. Kolba, Dail. K. Jonynas 
Dail. A. Bielskis, Skulpt. Eleo 
norą Lukstaite - Marčiulionie 
nė, Dail. Vytautas Kašuba, 
Dail. Ant. Moneys ir kt.
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V

Šventųjų Bendravimas
Bažnyčia baigdama liturgi

nius metus švenčia Visų Šven 
tųjų Šventę. Ši diena skirta 
prisiminti ir pagerbti tiems 
milijonams kankinių ir šven
tųjų. kurių niekas oficialiai 
šventaisiais nepaskelbė, šven 
to gyvenimo kelių neaprašė, 
net jų vardus pasaulis pamir
šo. Tačiau Dangiškojo Tėvo 
nė vienas neliko pamirštas. 
Kiekvienas gavo tai ką buvo 
pelnęs ir džiaugiasi amžinuo
ju palaiminimu. Į šį skaičių 
įeina anos vargšės motinos, 
kurios nekartą ir varge ir 
skurde herojiškai atliko sa
vo m-siją, aukojosi savo vai
kams, nekartą net savo gyvy 
bės kaina jiems gyvybę su
teikdamos; gatvėse mirę el
getos; kalėjimuose supuvę ka 
liniai: mekeno nežinomi ir ne 
pastebėti darbininkai ir arto
jai, visų apleisti seniai senės 
skriaudžiami našlaičiai; išvar 
gę misijonieriai ir kunigai, 
vienuolynu sienose savo gy
venimą pašventusios seserys; 
tūkstančių tūkstančiai mergai 
čių ir berniukų ir milijonai 
kitų profesijų žmonių Visi, 
kurie praėjo šį trumpą žemės 
kelią tvirtai tikėdami, galin
gai vildamiesi ir karštai my
lėdami Dievą ir artimą, yra 
šventieji, visi priklauso tam 
beribiam palaimintųjų būriui 
Tas mažas skaičius oficialiai 
šventaisiais paskelbtų yra tik 
spindintis lašas iš anos lai
mės jūros.

Kiekvieną dieną kalbėdami 
«Credo» tariame «Tikiu ir į 
šventųjų bendravimą». Šven 
tųjų bendravimas apsireiškia 
tokiu būdu, kad jie būdami 
dangaus laimėje , gali melsti 
mus užtarimo iš Viešpaties ir 
mes galime per juos prašyti 
malonių ir melstis už sielas 
skaistykloje. Švęsdami šią die 

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

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

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

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

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

«fciwrai wimniii in i m i rx:^BanOMKaFBBCiK*.-wMnxx

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

’.Vaidai**
galima užsisakyti už 160 cruz pas

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

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

ną ypač stipriai atnaujinkim 
šj bendravimą. Kreipkimės į 
juos su gyvu pasitikėjimu, 
nes ir jie gyveno tą patį že 
mės gyvenimą su visais jo 
džiaugsmais ir pavojais, buvo 
žmonės, silpni kaip ir mes, 
todėl turi mums užuojautos 
mūsų silpnumuose ,’u eilėse 
rasime nevieną savo artima 
jį draugą ar pažįstamą, kurs 
pirma mūsų ten iškeliavo.

Tačiau rūpestingoji Motina 
Bažnyčia žino, kad ne visi 
paskutinį gyvenimo žingsnį 
žengė laisvi nuo klaidos, to 
dėl sekančią dieną švenčia 
Vėlines. Tai yra d ena skirta 
maldai už mirusius, kurie a 
napus gyvenimo ribos dar tu 
ri atsiteisti Dievo teisingu 
mui, už savo kaltes. Šios die 
nos visos maldos yra skiria 
mos už sielas skaistykloje 
kenčiančias. Visos tautos ir 
visais laikais jautė šj ryšį 
tarp gyvųjų ir mirusių ir be 
veik visos tikėjo, kad gyvieji 
gali įnirusiems padėti.

Ir šiandien žmonės Vėlinių 
dieną lanko kapus, puošia ju 
os gėlėmis žvakėmis ir tuo 
būdu stengiasi pagerbti mirų 
sius Tačiau kiek daug yra 
tokių, kurie papuošę kapą 
nuo jo pasitraukia nei vieną 
«Amžiną Atilsį» nesukalbėję. 
Jie pamiršo, kad gėlės ir žva 
kės, kaip ir paminklai ant ka 
pų ir skirti gyviesiems. Mirų 
šiųjų jie nedžiugina. Į amži 
nybę iškeliavusiam žmogui 
joks žemiškas paminklas nors 
jis būtų kainavęs ir milijo 
nūs, neturi vertės. Tikras mi 
rusiųju pagerbimas yra mal 
da, auka, artimo meilės da 
bai. Atsiminkim tad Vėliniu 
proga savo mirusius krikščio 
niškai. Siųskime už jas.- Vieš 
paeini savo maldą, laimėkim 
Bažnyčios skirtus t atlaidm

GEGUŽYNĖŠ BERNARDO
PARKE.

Spalio 20 diena São Paulo 
Lietuviai rinkosi jau antrą 
kartą savo bendrai išvykai. 
Šiemetinės gegužynės inicia
tyva išėjo iš jaunimo, gal už 
tai ir dalyvių tarpe gausiai 
buvo ttstovaujaroas jaunimas, 
iš pat ryto nors saulutę ir 
dengė debesėliai rinkosi gan 
šiai nusiteikę iškilautojai. At 
vyko po du autobusu iš Vila 
Zeiinos. Vila Anastazijos, Tau 
tų Parko ir vienas iš Seno 
Malūno. Bom Retiriečiai vyko 
kartu su Zelina. Kun. Šeške
vičius dalyviam atlaikė lauko 
mišias ir pasakė pamokslą. 
Pamaldų metu gražiai sutarti 
nai giedojo visi dalyvavusieji 
Jauni kalno medeliai ir ežere 
lio bangos nustebę klausėsi 
lietuviškos giesmės. Taip pat 
nevienas pro šalį ėjęs svetim 
tautis prisijungė prie mūsiš
kiu ir kartu atliko sekmadie
nio pareigą Paskui kiekvie
nas praleido laiką nagai savo 
skonį Vieni žuvavo, kiti man 
dėsi, treti vaišinosi ir daina 
vo. Senmalūniečiai p Tūbelio 
rūpesčiu buvo atsivežę viso
kių oremiju ir ne vienas jau 
tesi laimingas jas laimėjęs. 
Po pietų prasidėjo šokiai, gro 
jo lietuviška kapela. Pavaka
re buvo paskaitytas mokslei 

nedarykim šia proga nors ko 
kj artimo meilės darbą. Tai 
bus tikras mirusiųjų atmini 
mas. tai bus reali pagalba «ie 
loms. karia® ’dar skaidrina 
Dievo teisingumo ugnis.

vių ateitininkų (A Žibo, V. 
Navicko ir L. Miliulio) rūpės 
čiu išleistas juokų laikraštėlis 
«Kablys» (Viena kita nuotru
pa iš «Kablio» teks ir «J A» 
skaitytojui) Kadangi lietutis 
tik gązuino, bet nelijo išva 
žiavimą reikia laikyti visai 
pasisekusiu. Buvo puiki pro 
ga gerame ore ir lietuviško 
je draugystėje praleisti dieną, 
atnaujinti senas pažintis, bei 
užmegsti naujas.

LIETUVIŠKAS VAKARAS 
BOM RETIRE,

Praėjusį sekmadienį Bom 
Betiro lietūviškas jaunimas 
turėjo šaunų savo vakarą. 
Svečių į vakarą buvo atvykę 
iš visų São Paulo apylinkių, 

Jau ruošiamas spaudai naujas lietuviškas žurnalas 
«Gintaras», kurio pirmas numeris išeis š. ra. lapkričio 
mėnesio pradžioje.

Užsiprenumeruokite «Gintarą» dabar 1958 metams 
ir pirmuosius jo numerius — lapkričio ir gruodžio mėn. 
gausite nemokamai. «Gintaras» vienintelis; P. Ameriko
je lietuviškas žurnalas bus labai įdomus; populiarus, 
gausiai iliustruotas, su gražiu spalvuotu viršeliu.

«Gintaro» prenumerata metams tik Cr $200,00 ir gar 
bės prenumerata Cr.$ 500,00 Atskiro numerio kaina 
Cr.$20.00 Prenumeratos kaina į visas kitas Pietų Ame
rikos šalis metams 4 doleriai. Į Šiaurės Ameriką ir vi
sas kitas Pasaulio šalis 5 doleriai, arba Cr $300.00.

«Gintaro» Redakcijos ir Administracijos Adresas:
Av. Tiradentes Nr. 1030 — São Paulo — Tai. 34 8320

Pinigus už prenumeratą siųsti: «Gintaras» Caixa 
postai 7988 — São Paulo.

programą atliko patys šeini 
ninkai savo jėgomis Pirmiau 
šia buvo suvaidinta dvieju 
veiksmų komedija «Bobutės 
susipyko». Vaidino Jarą Vai 
telioaytė, Marytė Matelionytė 
Aldona Kasperavičiūtė, Ro 
mas Kasperavičius, \ itas Mi 
kalkėnas, Pranas Blaževičius 
Monika Bagdžiūtė, P. Bakšy 
tė ir Algirdas Kasperai ičius. 
Veikalą režisavo mok. St. Re 
menčius. Režisieriaus įdėtas 
darbas pilnai pasiteisino, ar 
tįstai savo roles atliko gerui. 
Publika turėjo progos valan 
dėlę laiko pažiūrėti į gyveni 
mą iš linksmosios pusės ir 
skaniai pasijuokti. Programos 
dalyje pasirodė du muziki
niai duetai; Pranas Blaževi
čius (smuiku) ir Aldona Za- 
pereskaitė (akordeonu) išpil
dė pora dalyku viena iš jų 
lietuviškų melodijų pynę, an
trą duetą sudarė se-utės Za- 
pereskaitės su akordeonais. 
Šis duetas visus labai malo
niai nuteikė tiek geru muzi- 
kaliniu išpil-iymu. tiek gražiu 
tautiniu Reto dar grojo uali- 
baitė Aldona ir E. Zaperes- 
kaitė. Atskirai tektų paminė
ti deklamatores Jarą Vaitelio 
nytę ir Aldoną Ka-peravičiū- 
tę. Abidvi deklamatorės dėklą 
mavo tikrai'Su nuoširdžiu įsi 
gyvenimu. Gaila mūsų progra 
mose žodinė dalis vis labiau 
pamirštama Garbė Bom Reti- 
riečiams. kad jie nepamiršo.

Programa buvo baigta tau
tiniais šokiais Onutės Mate- 
lionytės parengti šokėjai dar
niai sušoko «Kalvelį» ir «k ūbi 
lą». Pirma'ai Mos apylinkės šo 
kių mokytojai p BortKevičie- 
nei šokėjai įteikė gėlių. Gaila, 
kad nepasirodė dainininkai. 
Po programos žodį tarė -I^uni 
mo pirm stud. V. Mikalkėnas 
ir kun Šeškevičius priminė, 
kad veikimo šaltinis judintoja 
B Retire yra lietuviška moky 
kla B. Retiro mokykloje dir
ba mok. St. Remenčius, S Ba 
kšys ir Al Nadolskytė Jauni 
mas atliko ne tik vakaro pro
gramą. bet ir patį vakarą or
ganizavo Iš sajies stebint at
rodo, didžiausi darbo jodinto 
jai buvo V. Mikalkėnas, R. 
Kasperavičius, Pr. Blažėvi- 

(pabaiga 6 pusi.)
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1957 m. lapkričio 2 d.

cialistas.
Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi.11 vai., 

ir nuo 17 ligi 21 vai.
Konsultorija yra Vila Zelinoje, Avdnida Zelina, 752

«TĖVYNĖS GARSAI» j
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS j 

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

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

SEKMADIENIAIS
Nuo 10:15 iki 10:45 - Lietuviška Muzika Plokštelėmis,

ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:
Speciali “Cafė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno 
mėnesio paskutinį sekmadienį Pageidavimų Koncertas.

Atsiųskite du tuščiu ‘’Café Seleto” voku j Č. postai 403, 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su Į 
plokštelėmis!

vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37-2265.

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A sa

í IRMÃ© J ©A IR IR IIEIÍ21! MiPRAÇA SAO JOSÉ DOS CAMPOS; 1 — V. ZELINA 
SÃO PAULO — Telefone 63 5915

M

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

t;

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

I ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA» S 
| IRMÃOS BAUŽYS i 

Regittrado no C. R. Ci cob o n.o 551 =s

| Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo | 
g Telefone 63-6005 §
| Aberturas de firmas 
į Encerramentos de firmas 
f Transferencias de firmas 
g Contrat. na Junta Comercial 
f Dis‘pat. na Junta Comercial 
| Escritas Fiscais 
f Eseritas Comerciais 
i HORÁRIO das 8
Sįimti! WW©tĮ®l||lillllU)iUIWtUII||:»l||ll|!lll|ll||UHItWil|ll||ll||ll||ll||riįl

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

MUSU LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.

pus 5
■ MWH ■*«»■ itytaa tEM> w» • •

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

anHBSBm
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal
džio krautuvėje, Rua Clemen 

| te Alvares, 137.

I

I
’ Nori, kad «Musų Lietu

va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Madeiras em gerai

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

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » ■— Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

*

apinnwri

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

i

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
ės: 51-41)19 e 51-2223

Caixa Postai 3967 - S Ã O PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

i®?
■

/tuvyrloję LAUK©
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.
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

VISU ŠVENTĖS IR VĖLINIŲ 
DIENOMS PAMALDŲ TVAR

KA VILA ZEL1NOJE

Visų Šventųjų dienoje, lap
kričio mén. 1 d., ryto pamal
dų tvarka bus kaip visais sek 
màdieniais.

Po piet bažnyčia bus adara 
nuo 15 vai. 19, bus kalba
mas rąžančius 19,15 vai mišios 
Po mišių bus gedulinga pro
cesija.

Vėlinių dienoje, 2 d. lapkri 
čio šv. mišios bus 6, 6,30, 7, 
8, 9 ir 11 vai. Po paskutinių 
mišių bus procesija.

NESI VĖLUOKITE UŽSIRAŠY 
TI PIKNINKAN.

Kaip jau buvo pranešta, Vy 
rų Brolija 17 d. lapkričio rue 
šia išvažiavimą pikninką j 
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 
ti vietų.

C I N E - N O 1 VOS
Filma-se reportage n de Ca 

sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral

Tratar com Alfonso Kublic- 
kas, Rua dois Corregos, 212 
Vila Bertioga

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a įrangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
★ Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2 3 savaitės.
★ Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
★ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS.

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvairių žaislų. 
Lietuviams dideiė nuolaida.

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

ORGANIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
pas nejudomojc turto korektorius

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

•f-

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

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

Consultoric: Av. Zelina, 471, Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, São Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

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

EJCKITOKIO CONTÁBIL

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 17.070 Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
ga pigiai ir greitai persiunčiame vaistus.

— Jonas Deksnys, gyvenęs 
Itaqueroje, 56 m. amžiaus, ki 
lęs iš Rokiškio apskrities, Bra 
zilijon atvykęs 1926 m. buvo 
automobilio suvažinėtas spa- 
liaus m. 23 d. Palaidotas Vila 
Formoza kapuose. Nuliūdime 
paliko pusseseris, Emiliją ir 
Juliją.

— Praėjusį sekmadienį se 
sėlių gimnazijos išleidžiamo 
sios klasės mokiniai gana ge 
rai suvaidino operetę. Svar 
besnės rolės ypač gerai atlik 
tos. Darniai nors paskirai kai 
kurie artistai sunkokai daina 
vo, bet bendras choras dai
navo darniai, įspūdingai Pu 
blika operete buvo patenkint 
ta.

— Kaip jau visiems žinoma, 
lietuvių kultūrinio radijo pro 
grama, per Radio Nove de Ju 
Iho, yra išlaikoma susiprato 
siu lietuvių aukomis. Kaip vis 
kas brangsta, taip radijo áp 
mokėjimo kaina kyla. Ar ši 
radijo programa galės ilgai 
išsilaikyti, priklausys nuo pa 
čių lietuvių radijo klausytojų. 
Radijui išlaikyti reikia turėti 
bent šimtas rėmėjų, kurie kas 
mėnuo mokėtų po šimtą kru 
zeirų, arba du šimtus kas mė 
nuo mokančių po penkiasde 
šimts kruzeirų. Radijo finan 
sų komisija lapkričio m 10 d. 
šaukia rėmėjų susirinkimą ra 
dijo reikalams aptarti. Klau 
Rytojams primename kad kiek 
vieno yra pareiga prisidėti 
prie radijo programos palai 
kymo. Aukas siųsti šiuo adre 
su: Pedro Šimonis, caixa pos 
tai 4118, São Paulo

(pabaiga iš 4 pus].)

čius, V. Skrebys ir kiti jau
nimo valdybos nariai. Jauni 
mui nuoširdžiai .talkininkavo 
vyresniųjų komitetas; Žvir 
blis, Skrebys, Blaževičius, jų 
ponios ir kiti. Programai va 
dovavo p, St. Remenčius. Tai 
buvo pirmutinis po daugelio 
metų šios apylinkės jaunimo 
surengtas puikus vakaras, te 
nebúna paskutinis.

— Paskutiniam «Ateities» 
numeryje yra talpintos dvi 
nuotraukos iš São Paulo jau
nimo šventės ir pačios šven
tės aprašymas. Koresponden
ciją «A» parašė Romas Do
vydaitis.

— 20 d. Spalio vakare atei 
tininkai savo ramovėje turė
jo mažą pobūvį. Kepė po pik 
ninką pavažinėtas dešreles ir 
pasilinksmino.

— Ateitininkai prašomi uo
liai dalyvauti choro repetici
jose, Choras pradėjo rengtis 
kuopos šventei, kuri įvyks 
po Kalėdų. Kiekvienas tejau
čia pareigą prie parengimo 
prisidėti. Repeticijos vyksta 
po 9 vai, šv. Mišių šv. Juozą 
po mokykloje.

— 19 spalio brazilų jauni
mo koncerte, São Bento sa
lėje moksleiviai ateitininkai 
pašoko «Lenciūgėlį». Daly
viams «lenciūgėlis» taip pati
ko, kad šokėjai buvo iššauk
ti pakartoti. Tik vienam len
ciūgėliui teko ši pakartojimo 
garbė, o koncerto programo-

AYRTON LORENA 
VICTOR AUSENKA 

Advocacia

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

mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė:

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

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP. Nr« 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

| Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
| Av. Zelina. 831 - Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

NEVIEN KLAUSYK RA
IR PAREMK SAVO

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTE

LIETUVOS ARCHITEKTŪROS PARODOJ, ĮVYKSTANČIOJ 
.1957 X-19 XI 19 d. IBIRaPUEROJE, PALACIO DOS ESTADOS

BUDINČIŲJŲ PONIŲ IR PANĖLIŲ SĄRAŠAS
Lapkričio 3 d. 10 - 16 vai — Aid. Gudanavičiutė

16 - 21 vai. — Elena Ivanauskienė 
Magd Vinkšnaitienė

„ „ 5 d. 13 - 21 vai. — Salom Teresevičienė
Karolė Pažėraitė

„ ,, 6 d. 13 - 21 vai. — Fausta Sliesoraitienė
Karolė Pažėraitė

„ „ 7 d. 13 - 21 vai. — VI. Januškevičiūtė
Aid. Gudanavičiutė

,, „ 8 d. 13 - 21 vai. — Eudokija Polišaitienė
Alb. Ambrozevičienė

— Praėjusią savaitę išėjo 
paskutinis «Žinių» numeris. 
Jų vieton, nuo lapkričio mė 
nėšio bus leidžiamas mėnesi 
nis žurnalas «Gintaras».

— Laiškai: A. Lazdauskui, 
A. Rutkauskaitei, A. Kaspere 
vičiui, L. Žukienei, J. Slavic 
kui, H Šimonytei, Adai Abrai 
tienei, H. Guzįkauskui, I. Kut 
kienei, V. Pundzevičienei, V. 
Abraičiui, J. Kropieniui, M 
Vinkšnaitienei, M. Mockienei, 

je buvo ir daugiau gerų nu
merių, dalyvavo net profisio- 
nalai. Be abejo tokiu publi
kos entuziazmu liko patenkin 
ti ir šokėjai.

R. Mockui, O. Lašinskienei, 
A. Kairiui

— Iš Paranos rašo, kad šal 
nos šiais metais nuostolių ne 
padarė. Tik. lietūs sutrukdė 
darbus.

— Rib. Prete mieste lietu
vių yra tik kelios Šeimynos. 
Beveik kiekviename provin
cijos mieste galima surasti 
po vieną kitą lietuvių šeimą. 
Daugumoje verčiasi mūs tau 
tiečiai amatu arba prekyba.

— Jau laikas ruoštis Vasa 
rio 16 tos minėjimui, norint 
kad minėjimo programa būtų 
įspūdinga ir atvyktų daugsve 
čių. Kitais metais sueis 49 me 
tų nuo Lietuvos nepriklauso 
mybės paskelbimo. Viso lais 
vo pasaulio lietuviai rūpinasi 
šią sukakti plačiau paminėti, 
São Paulo lietuviai irgi nega 
Ii atsilikti Minėjimas turėtų 
būt suruoštas miesto centre. 
Teko patirti, kad tiriamos ga 
limybės Vasario minėjimui 
gaut vienas esančių miesto 
centre leitrų.

PAJIEŠKOJIMAI

Paieško iš Lietuvos Si
mo Petrovičiaus kilusio iš Pa 
kuonio valsčiaus, gyvenančio 
S Pauly Ieškomasis arba a- 
pie jį žinantieji prašomi pra 
nešti Piperienei, Rua Joaquim 
Lopes Figuera, 3 (Travessa 
Tobias Barreto). S Paulo

Taip pat iš Lietuvos paieš 
ko Juozo ir Antano Januške 
vičių, Daugiau informacijų 
«Mūsų Lietuvoje».

Jonas Tyla jieško Mykolo 
Tylos, atvažiavusio į Brazili
ją 1927 m , kilusio iš Rubikių 
kaimo, prieš kelis metus gy
venusio Santos.

Ieškomasis arba apie jį ži
nantieji prašemi atsiliepti šiuo 
antrašu: Rua das Giestas nr. 
135A. Vila Belą, S. Paulo.
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garam 
tuotas.

Gavėjas namoka nieko.
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu. ■ i1
Kreiptis: Magdalena Vinkš- 

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo;

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