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Vieningos Pavergtųjų Tautu ir Laisvojo Pa
saulio pastangos nuvers Sovietu tankus ir 

ju režimą
(E) Spalio 23 d. Pavergto

sios Europos Tautos (PET) 
specialiomis apeigomis ir spe 
cialiu Seimo posėdžiu . atžy
mėjo Vengrijos sukilimo me
tines.

Prie PET namų New Yor
ke prieš Jungtiniu Tautų rū
mus susirinko PET tautinės 
delegacijos ir nemaža svečiu 
iš JT ir amerikiečių. PET pi r 
mininkas tarė žodį. Grojant 
tautinius himnus, viena po ki 
tos kilo JT ir iki pusės stie 
bo Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos. Estijos. Vengri
jos. Latvijos. Lietuvos. Lenki 
jos ir Rumunijos vėliavos. J V 
seržantui pučiant trimitą, su 
sirinkus eji tylos minute pa 
gerbė Vengrijos ir visų So
vietų pavergtųjų tautų/ lais
vės kovų aukas Ceremonija 
buvo fotografuojama ir filmuo 
jama radijui, televizijai ir fil
muojama radijui, televizijai ir 
spaudai

Po to Carnegie Endowment 
patalpose įvyko specialus PE 
T posėdis Jame tarė žodį 
Korėjos ambasadorius J V, Ai 
rijos Tautinės Kinijos. Itali
jos atstovai JT, ir Tarptauti 
nės Konferencijos P. Ameri
kos Kontinentui Ginti prezi
dentas admirolas Botto (bra 
žilas) J V ambasadoriaus JT 
pareiškimą paskaitė jo atsto 
vas, Vietnamo ambasadoriaus 
JV pareiškimą paskaitė jo na 
tarėjas Raštu savo pareiški
mus atsiuntė JV. viceprezi 
dentas Nixonas ir New Yorko 
gubernatorius Harrimanas.

Laisvojo pasaulio atstovai 
atvirai pasisakė dėl Sov. Są 
jungos grobuoniškos politikos

Spalio revoliucijai 40 metu.
Šiemet Maskvoj spalio re

voliucijos 40 metų sukaktis 
bm o iškilmingai paminėta. 
Ką toji revoliucija atnešė Ru 
sijai ir visai eilei kif tautų. 
.'ra vfsiems žinoma Ž nonės 
sukilo prieš caro valdžią, nu 
vertė ją tikėdamiesi susidary 
ii demokratišką, labiau sočia 
liniu teisingumu paremtą 
santvarka. 1917 m kove m. 
sukilę Petrapilio miesto dar 
b oinkai, sudarę darbininkų 
tarybas reikalavo pilnutinės 
amnestijos, žodžio, spaudos, 
susirinkimu laisvės, slaptu bal 
eavimu rinkto parlamento. To 
kins reikalavimus kėlė Rusi
jos darbininkai visur, revo
liucijai prasidėjus Reikalavo 
duonos ir laisvės. O tautos, 
kurios buvo valdomos eąristi 
nio režimo, reikalavo laisvo 
apsisprendimo ir nepriklauso 
mybės.

Tačiau spalio 25- d. (lapkri 
čio 7 d.) saujelė bolševikų, de 
magogu. padedama grįžtan
čių iš fronto kareivių, paėmė 
revoliucijos vairavimą j savo 

ir Vakarų neryžtumo Sov. Są 
jungos atžvilgiu, pabrėždami 
betgi, kad nėra pagrindo pa
vergtiesiems nusiminti, kad 
reikia tarptautinę padėtį ati
džiai stebėti, iš jos mokytis 
ir ją veikti. Kai JT ir demo 
kratinės valstybės favo gra 
žius principus tik žodžiais de 
klamuoja, nesiryždamos jų gin 
ti, tai admirolo Botto mintis 
suorganizuoti pasaulinį visuo 
meninį antikomunistini sąjū 
dj, pajėgų formuoti tarptauti 
nę opiniją, yra tikrai verta 
rimto dėmesio.

Po svečių tarė žodį pačių 
vengrų atstovas dr. Bartók ir 
PET pirmininkas dr V. Ma 
sens Lietuvos delegacijos pir 
mininkas V. Sidzikauskas pas 
kaitė PET ’tsšaukimą j ven 
grų tautą. Atsišaukimas kons 
taravęs vengrų ryžtą ir aukin 
gumą laisvės kovai, apgailės 
tavęs Vakarų pasaulio pasy 
vuroą. išvadoje pabrėžė, kad 
Sovietų tankais atremta ver 
gija negali būti patvari, kad 
laisvė yra galingesnė už tiro 
niją ir kad vieningos Sovietų 
pavergtųjų tautų ir laisvojo 
pasaulio pastangos vieną die 
ną nupils sovietų tankus ir jų 
šešėlyje besilaikančius barba 
riškus" bolševikini u s režimus.

Po posėdžio PET deiegacl 
jos ir posėdžio svečiai aplan 
kė tuose pat rūmuose esan
čią Vengrijos sukilimo doku 
mentu parodą ir žiūrėjo suki 
limo dokumentinį filmą.

Kiti PET pilnaties posėdžiai 
vyks š. m. 10 11 dienomis, tai 
yra prieš pasibaigiant Jungt. 
Tautu pilnaties sesijai (gruo 
džio 14 d.) 

rankas ir nuo pat tos pirmos 
dienos, visi revoliucijos idea 
lai. del kurių buvo dirbta, ko 
vota ir mirta, liko sutrypti po 
kojomis. Tai retas istorijoje 
atsitikimas, kad revoliucija 
taip radikaliai būtų nukreip 
ta į visai atvirkščią pusę, vie 
toj laisvės įsigalėjo griežtas 
policinis režimas, vietoj par 
lamento atsirado siauros gru 
nės diktatūra, v:etoj duonos 
badas, vietoj laukiamo gerbfi 
vio nuolatinis skurdas, ir 
taip per 40 metu

Skaudžiai nukentėjo Rusi 
jos gyventojai, bet dar skau 
džiau nukentėjo visa eilė ne 
rusu tautų, jų tarpe ir Uetu 
va. kuri neša sunku raudono 
jo imperializmo jungą. E.

h maršalas Žukovas pnsipa 
žino kaltu

Jau Kremliuje yra tokia 
tvarka, kad kiekvienas aukš
tas partijos pareigūnas arka 
riškis, pašalinti iš savo parei

Lietuvi s architektūros parodoje Inž M. Ivanauskas Radio Gazeta orkestro maestrui Ar
mando Belardi aiškina architekto Muioko kūrybą. Apačioje: grupė lietuvaičių maestrui Ar

mando Belardi atminčiai įteikia «Lituania Ilustrada».

gų, turi prisipažinti, kad bu
vo suklydę. Bet taio paskel
bia per radijo spaudoje šios 
taisyklės neišvengė ne Žuko
vas Prieš partijos centro ko 
miteto narius prisipažino, kad 
buvo kaltas kliudydamas po- 
litrukams kištis j karinome 
nės gyvenimą

Priežastys, del kurių mar
šalas Žukovas buvo pašalio 
tas iš krašto apsaugos minis
tério pareigų ir iš partijos va 
dovybės yra jau aiškiai nus
tatytos. Žukovas norėjo atpa 
laiduoti kariuomenę nuo ko 
munistų partijos priklausomy 
bės, ką jis praktiškai ir darė 
neleisdamas kištis politrū- 
kams j kariuomenės reikalus. 
Partijai jis pasidarė pavojin
gas ir jo atsikratė.

— Prancūzų vyriausybę su
darė ekonomijas, dar tik 37 
metu amžiaus. Felix Gaillard 
Vyriausybė sudaryta iš kelių 
partijų atstovų. Parlamento 
pasitikėjimą gavo.

Rnsai paleidi antra sate
litą

Komunistai revoliucijos 40 
metų sukaktį šven.čia dviejų 
satelitų šešėlyje Paskutinis 
paleistas šia savaitę yra žy
miai didesnis už pirma ir sve 
ria 508 kilogramus. Jame yra 
uždarytas šuo. Savaitės laiko 
tarpe jis turįs, kaip rusų mo 
kslininkai skaičiuoja, sugrįž
ti žemėn. Jis skraido apieže 
mę 1500 kilometrų aukštumo
je.

Kai grįš žemėn, kad skris 
damas nėr atmosferą neįkais 
tų ir nesudegtų, tai jau lOO 

kilometrų aukštumoje atsida
rys parašiutas, kuris jo grei 
tį sumažins.

Kur jis nukris, niekas neži 
no. Jei kris į vandenyną lai 
į vandenyno dugną su savim 
nusineš ir visas erdvės pas
laptis.

— Komunistai satelitus pa 
naudoja politikai liek krašto 
viduje, tiek užsieny. Rusų ats 
tovai satelito šešėlyje drąsiau 
kalba ir Jungtinių Tautų Or 
ganizacijoje, pavyzdžiui sta
tydami ultimatyvinius reikalą 
vimus, kad būt perorganizuo 
ta nusiginklavimo komisija 
Priešingu atveju grasina iš 
komisijos pasitraukti.

— Kvuščevas revoliucijos 
metinių proga pasididžiavo į 
erdvę paleistais «sputninkais» 
kaipo dideliais komunizmo 
laimėjimais, bet tuo pat mo 
mentu prisipažino, kad pa
prasto valstiečio ar darbinio 
ko gyvenimas yra skurdus. 
Atlyginimus \ ra žemas, stoka 
butu, didelis trūkumas reika 
lingu kasdieniniam gyveni 
mui reikmenų ir 1.1, šiuos trū 
kūmus žada nugalėti septy
nių dvylikos metų laikotarpy.

— Spaliaos mėn. 3 d. Aus 
trijos sostinėje pasibaigė pe 
nktasis oasauliųis katalikiš 
kos spaudos kongresas, ku 
riame dalyvavo virš 400 žur 
nalistu, tarų kurių ir kitn. V. 
Mincevičius, Eltos italų kalba 
redaktorius Pažymėtina, kad 
iš už geležinės uždangos da 
lyvavo 11 lenkų. Lietuvių ats 
tovas užmezgė ryšius su įvai 
riu kraštiį žurnalistais. Kun. 
Mincevičiaus lietuviškų kata 

likiškų laikraščiu ir periodi 
nių leidinių «kilnojama paro 
da», sukėlė didelį s-usidomė 
jimą-

— Vakarų Vokietijos vyri 
ausybė įeirengė specialu š>ųs 
tuvą transliacijoms į kraštus 
už geležinės uždangos.

— Lietuvos komunistinė 
spauda rašo, kad šiuo metu 
Klaipėda turinti šimtą lūks 
tančių gyventojų. Vokiečių 
ar klaipėdiškių etą nedaug 
Daugumą gyventojų sudaro 
atsikėlę iš Lietuvos gyvento 
jai, ypač daug žemaičių Kiek 
Klaipėdoje yra rusų, nutyli.

— Kruščevas siūlo sušauk 
ti plačiu mastu komunistiniu 
ir kapitalistinių kraštų atslo 
vų konferenciją tarptautinės 
politikos klausimams spręsti. 
Komunistai su šitomis koafe 
rencijomis nori migdyti Vaka 
rus ir laimėti laiko apsigin 
įdavimui

— BAi.Fo pirmininkas kan 
d r. J B. Končius grįžo į JA 
V. Europoje išbuvęs nuo pa 
vasario pabaigos. Jis čia da 
lyvavo įvairiose konferencijo 
se ir pasitarimuose pabėgėlių 
reikalams. Aplankė daugįstai 
gu ir atitinkamu'asmenų. Bū 
damas CARE direktorių, šios 
institucijos reikalais važiavo 
Čekoslovakijon ir Lenkijon, 
ten sutiko kaikurias tenykš
čius valdžios žmones bei rei 
kalingus pareigūnus. Lenkijoj 
sutiko gyvenančių lietuvių’ 
Buvo ir Seinuose. Iš Munche 
no aerodromo ilgameti BAL 
Fo pirmininką išlydėjo jo ben 
dradarbiai ir pažįstamieji.

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

(Tąsa)

Tačiau neilgai teko šildytis 
pietų saulėje ir gardžiuotis 
persikais su madarinais Ka
rio gyvenimas nepastovus.

Mano korpuso 55 pėstinin
kų divizija turėjo gint; nuo 
besiveržiančių vokiečių Var
šuvą Šiek tiek pasistumdžius 
pirmyn ir atgal, įsitvirtino dar 
tolokai už lenkų sostinės ant 
Bzūros upės krantų, kur ir 
tūnojo ligi pavasario.

Bet šitoji gamtos kliūtis, 
pasirodė, buvo menka Ypač 
kada vok ečiai staiga pavar
tojo pirmu kartu rytų fronte 
nuodingas dujas Paleido jas

se, Noručio ežero pietiniame 
gale įsitvirtinom. Čia ir vėl 
pras dėjo pozicinis karas ir 
frontas išsilaikė lig jo pabai
gos.

Nuo priešo mus dengė ba
los ir miško vietose mes pa
sistatėm savotiško «stiliaus» 
namus, jsirausėm į žemę, duo 
bit) kraštus išgrindėme šako 
mis (vėliau atsirado ir lentų), 
ant stulpų sukabinome sto
gus. kad priešai iš lėKtuvų ne 
pastebėtų šviežiai išrautos že 
mes, stogus velėnomis užmas 
kavome. Su laiku savo gyve
namus «namus» vis tobuli- 
nom, šakas pakeitėm lento 
mis, arba blankomis, prasikir

Turėdami liuoso laiko lan
kėmės apylinkėje. Mus stebi
no kaimų pavadinimai: Žodiš 
kiai, Kunigiškiai, Paršai. Tr > 
bos. Bastūnai ir pan. Aišku, 
kad čia lietuvių gyventa. A.es 
ėjom į kaimus, kaibioom gy
ventojus lietuviškai, bet tie 
daugumoje atsakydavo po 
prasieinu «nierazumic» j e 
kalbėjo tarp savęs gudiškai, 
bažnyčioje meldėsi lenkiškai, 
nes jie sakė esą «polskoi wie 
ry» Grandu ir baisu žiūrėti 
ir klausyti

Tiesa, vienas, kitas seny- 
vesnio amžiaus žmogus gyrė 
si, kad jų rėvai dar lietuvis 
kai «unturiojo».

V.

Baigėsi vienas pasaulinis 
karas, prasidėjo kitas. Vėl ne

naktyje. Prasidėjo sąmyšys, 
tikras pragaras. Iš mano ai vi 
zijos 3 pulkų (ketvirtas buvo 
rezerve) beliko tik šimtai 
žmonių Aš išlikau gyvas tik 
dėka savo žirgui- juodbėriui, 
kuris mane išnešė iš to pra
garo, tačiau pats smarkiai nu 
kentėjo.

Traukėmės visu frontu. Pra 
žygiavom pro Varšuvą. Atsi
dūrėm Baltvėž'o giriose. Koks 
buvo mano nustebimas kada 
teko pamatyti mūsų garsios 
senovės plotus. Lietuvos Bras 
tą. Baltstogę, paslaptingas 
Baltvėžio girias, kuriu tanku
mynuose slėpėsi gauruoti tau 
rai. meškos, vilkai. Ir viskas 
taip sava rodėsi, taip miela. 
Juk tai jotvingių žemė! Ir gam 
tovaizdžiai, ir kaimu būdingi

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Vakare»
Aš paviliojau mėlyną dangų;
Žemę užsupo tyli daina...
Mano vainikas baltų narcizų...
Ž bančio aukso gana gana...

Keliauju šlaitais — šaltiniai skamba, 
Žingsniuoju kalnais — žvaigždės arti... 
O paskutiniai dienos žaidimai
Bangose skęsta, lyg užburti..:

Tiršti vainikai perlais apkritę, 
Vandens lelijos kaip gulbinai. 
Kam dovanosiu saulės augintus, 
Vakarą pintus — nebežinai.

Šypsančios lupos Hosanna gieda, 
Suklaupė kalnai — šventa, didu... 
Kažkas paliejo kvepiančią taurę, 
ir išsisklaidė meilės aidu...

Šiuo pranešama, kad iš Pono Antonio de Queiroz Filho 
Antrojo Tarptautinio Krikščionių Demokratų Kongreso, įvy
kusio š. m. rugsėjo mėn. 15 22 d. São Kaulyje, Pirmininko, 
gautas, sekančio turinio raštas:

São Paulo, 10 de outubro da 1957

trobesiai, net ir vietinių gy
ventojų bruožai sakyte sakė, 
kad čia Lietuvos būta, lietu
vių gyventa.

Tačiau nuolat vokiečių 
spaudžiami, persikėlėm per 
Nemuną ties Mostais, pasistū- 
mėję link Vosyliškiu. Druski
ninkų. traukėmės vėl atgal 
oro Lydą, Dzieveniškį, kur ga 
lų gale nepareinamose pelkė

tom langus, susidėjom stiklus, 
po jais iš įvairių sąmanų ir 
miško gėlių darželius oasida 
rėme. Šitoje «vasarvietėje» 
aš su savo žmona (karo gai
lestingąja seserimi), išgyve
nau apie gerą pusmetį. Pytų 
frontas anrirno, nes vakaruo
se vokiečiams sąjungininkai 
vanojo kailį

vienam mūst., kol pa ekom 
čion į Braziliją, teko uake 
liauti Prūsų ž me, gėrėtis rau 
sų senovės miestais ir vieto
vėmis Tilže, Piliakal is, Sta
lupėnai. Gumbinė, Įsrut s, Ka 
raliaučius, vis ū-n gen
ties įkurti ir dar dabar i etų- 
vininkų apgyvendinti u estai. 
O vėl kaimai G-re.idi, Nor- 
bOdė, Degučiui, 1 leėkaimis ir

DĖMESIO LIETUVIŠKOJI VISUOMENĖ
Lietuvių Sąjungą Brazilijoje š/m gruodžio (dezembro) 
?8 dieną Mokoje Rua Lituania, 6" ruošia T R A D 1 C 1 N Į

E\©N€EKTA - EALIU»
puikiam orkestrui grojant. Nepraleiskite progos 'pama
tyti gerą programą ir skaniai lietuviškai pasivaišinti. 
Koncerto baliaus pradžia 20 vai ir pabaiga 4 vai ryto 
Pakvietimai galima gauti pas sąjungos narius ir veikian 
čiose mokyklose pas mokytojus

L S B. Valdyba

nan Arba unėš Angarapė. 
Romintos, Pragaras Mus ste 
bino. kad «visagalis» Hitleris 
ir tas nedrįso iš žemėlapio 
gyvenimo nutrinti lietuviškų 
pavadinimų, tik šalia iškreip
tu vokiškų dėjo (kad ir skliau 
tuose). 1 eta vii k us

Ne tik pavadinimai, bet ir 
žmonės ir jų trobesiai buvo 
lietuviški, mūsiški. Kai kure 
apsidairę aplink, prašnekėda 
vo ir lietuviškai.

(Bus daugiau)

limo. Snr. Consul
Dr. Aleksandras Polisaitis
São Paulo

Em neme da Comissão Organizadora do 11 Congress» 
Internacional da Democracia Cristã, vimos agradecer lhe a 
valiosa cooperação prestada aos trabalhos do Congresso, 
com a sua participação pessoa’, obtendo o interesse de out
ros membros da Colônia a que V. iS. pertence, bem como 
pelo comparecimento de um grupo em trajes típicos na ses
são solene de encerramen o.

A presença em >ã<> Paulo de parlamentares e militan
tes poüt cos da Europa e de tôda a América, assim como a 
importância dos estudos e das conclusões f rmadas sôbre a 
integração econômica, social e política da América Latina, 
constituiram séria contribuição para o esclarecimento dos 
nossos problemas de base e para o fortalecimento do movi
mento democrata cristão em tôdo o mundo.

Esse resultado só foi possível devido a colaborações 
desinteressadas e esclarecidas, como a de V. que since
ramente agradecemos. E. come testemunho de nosso reco
nhecimento e consideração, temos o prazer de oferecer-lhe, 
com o presente, uma fíâmula do Congresso.

Atenciosamente
(pas ) Antonio de Queirós Filho 

Presidente do Congresso

(pas ) André Franco Montoro 
Presidente da Comissão Organizadora

A M A P l|J
Dar viena sovietinio režimo atiku rūšis

(tąsa)

Išvežtųjų daiktai buvo su
vežti j sandėlius bei pardiio 
teves ir iš ten pardavinėjami. 
Kauno Pramprekybos direk
cija laikinai paskyrė mane 
vieno tokio sandėlio vedėju. 
Kauno bei Vilniaus miesto o 
kupacinės valdžios kaikurie 
asmenys paėmė iš mano san
dėlio įvairius išvežtųjų žmo
nių daiktus, už kuriuos neap 
mokėjo ir .vėliau jų negraži
no. 1951 pabaigoje privalėjau 
atsiskaityti prieš savo direk
ciją už pavestą sandėlį, bet tai 
padaryti negalėjau, nes augš 
čiau minėti asmenys da:ktų 
neapmokėjo ir negrąžino Kau 
no Pramprekybos vadovybė 
mane nerdavo prokuratūros 
bei MVD organams Buvau 
priverstasslapstytis. Kelis kar 
tus milicija manęs jieškejo 
mano bute, bet tenai nerado. 
Aš ir savo šeimą buvau iš

kraustęs j Šiaulius MGB ži
nojo, kad manęs MVD jieško 
ir patarė susirasti naują bu
tą Aš suradau naują butą, M 
GB apmokėjo pinigus už nau 
ją būtą neoficialiai išregistra 
vo iš seno ir užregistravo nau 
jame MVD apie mano išre
gistravimą bei prisiregistra
vimą nieko nežinojo. MGB 
betgi nepadėjo man. kad ga
lėčiau iš skolininkų atimti 
daiktus.

1952 vasarą MGB pareiškė, 
kad reikėtų man mokytis an
glų kalbos, nes gali tekti vyk 
ti j užsienį. Anglų kalbos ne
simokiau, nes MGB nepareiš
kė tvirtai, kad vyksiu i užsie 
nį.

1952 m lapkričio mėn. MG 
B slaptai paėmė mane iš Kau 
no ir nuvežė į Vilnių. Vilniu
je augšto laipsnio MGB kari
ninkai pareiškė, kad jie siun 
čia agentus į užsienį atlikti 
įvairių Maskvos uždavinių M 

GB pareigūnai pareiškė, kad 
aš esu jų numatytas taip pat 
į užsienį Aš iš karto atsisa
kiau, netikėdamas MGB žo 
džiais Galvojau, kad tai yra 
jų provokacija. Pareiškiau, 
kad turiu šeimą, kuria myliu, 
ir nenoriu nuo jos skirtis, o 
beto, nežinau, ar galėsiu įvyk 
dyti nurodytus Maskvos uždą 
vinies MGB karininkai pareiš 
kė. kad aš turiu vykti, nes 
moku lietuviu, lenku, rusų ir 
vokiečių kalbas (ištikrųjų aš 
vokiečių kalbos nemokėjau); 
MGB tiki, kad aš nepareisiu 
Į vakariečių pusę, kadangi 
myliu savo šeimą; Maskva ti
ki, kad galėa’u įvykdyti man 
pavestus uždavinius; kad ga
lėsiu įgyti vakariečių pasiti
kėjimą. kadangi esu kilęs iš 
pasiturinčios šeimos ir praei
tis švarį; manęs jieško proku 
ratūros bei MVD organai; pa 
galiau, kad aš privalau sutik 
ti su jų reikalavimais, nes jau 
esu sėdėjęs kalėjime už pasi 
priešinimą sovietinei santvar 
kai, tokiu būdu, aš jau grįžti 
į normalų viešą gyvenimą ne 
begaliu.

Po šio pasikalbo ji n o man 

buvo aišku, kad privalau vyk 
dyti MGB įsakymą, nes prie
šingu atveju likviduos mano 
šeimą ir mane patį Duoda- 
massutikimą, nusistačiau, kad 
atėjęs į Vakarus tuojau pasi
sakysiu, jog esu rusų atsiųs
tas agentas»

«Kokius uždavinius pavedė 
MGB atlikti Vakaruose?»

«1. Atvykęs į Vakarus, pri
valau prisistatyti vakariečių 
valdžios organams

2 Papasakoti vakariečiams 
netikrą savo gyvenimo bio
grafiją, kurią man paruoš M- 
GB ‘

3. Įgyti vakariečių valdžios 
organų bei esančių užsienyje 
lietuvių pasitikėjimą.

4. Vaidinti taip, kad atro 
dytų. jog tikrai esu Lietuvos 
patriotas.

5 Nebūti perdaug gudriam 
ir kartu kvailam.

6 Elgtis taip, kad vakarie 
čiai neįtartų, jog esu turėjęs 
su MGB reikalų, nepasakyti, 
kad sėdėjau kalėjime.

7 Sekti kiekvieną vakarie 
tį lietuvį, sužinoti jo būdą, 
silpnybes, adresus ir 11.

8. Nustatyti, kokius asmenis 

būtų galima užverbuoti, kad 
dirbtų Maskvos MGB reika
lams.

9. Sužinoti lietuviškųjų or- 
ganicijų pavadinimus, nusta
tyti jų paskirtis, sužinoti va 
dus, jų adresus ir 11.

10. Susirišti pagal duotus 
slaptus šifrus vakaruose su 
Maskvos MGB atstovais ir ju 
os informuoti apie savo vei 
kimą

11. Aktyviai dalyvauti lietu 
viškose organizacijose, steng 
tis pasiekti to, kad būčiau 
paskirtas j organizacijų vado 
vybę ir vėliau apie viską pra 
nešti Maskvos MGB.

Turėjau sekti visus ir vis 
ką, kas tik domina Maskvą, 
o vėliau turėjau perduoti su 
rinktas žinias MGB atsto
vams»

«Galite smulkiau papasako 
ti, kaip Maskvos MGB tamstą 
pasiuntė į Vakarus ir kiek 
laiko užsitęsė pats apmoky
mas agento darbui?»

«Mane ruošti pradėjo nuo 
1952 m. lapkričio ir baigė 19 
53 metų rugpjūčio 13. Tą die 
ną pasiekiau vakarų Berlyną.

(B. D.)
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Pirmoji Apžvalginė Lietuvos Architektūros

PARODA
nuo š. m. spalio 19 d. iki lapkričio 19 d. IBIRAPUERO3 PAR 

KE - PALACIO DOS ESTADOS
Atidaryta nuo 13,iki 21 vai. kiekvieną dieną šeštadie

niais ir sekmadieniais 10 iki 22 vai. Pirmadieniais uždaryta.

Laikinės sienos-lenku nelaimė
KAS PRIES 600 METŲ ATIDUOTA, NORIMA ATGAUTI — 
KAZIMIERO DIDŽIOJO KLAIDOS ATSILIEPIA — VOKIE

ČIAI RUOŠIASI GRĮŽIMUI Į ŽEMES ANAPUS ODERIO 
IR NE1SSĖS.

Lenkija nėra turėjusi pas
tovesnių sienų nuo Kazimie
ro Didžiojo laikų - XIV7 am
žiaus. Nors tasai karalius, Lie 
tuvos kunigaikščio Gedimino 
žentas, ir vadinamas Didžiuo
ju, bet Lenuijai jisai pasitar
navo nedidele savo politika, 
kai užleido vokiečiam Baltijos 
pamarį, apvildamas ir Betų 
vius, su kuriais buvo sutaręs 
kartu gintis. Kazimieras savo 
politiką pasuko į rytus ir pie
tus — į Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės apimtas sritis. 
Susivaržė su lietuviais dėl ru
siškų žemių, kur buvo mažės 
nis spaudimas, o vakaruose, 
kur stipriau spaudė vokie
čiai, traukėsi Kai naskui te 
ko trauktis ir iš rytų, sienos 
siaurėjo iki visiško Lenkijos 
padalinimo. Padalinimai už
griebė ir Lietuvą, surištą su 
Lenkija unija. Abi valstybės 
žlugo. Kai po pirmojo Didžio 
jo karo abi vėl pakilo, tarp 
jų neatsistojo nei teisinga 
nei pastovi siena. Nebuvo Len 
kijai teritorinio pastovumo nei 
vakaruose, kur vokiečiai jau 
tesi įrėžti Dancigo korido 
riaus, nei rytuose, kur siena 
su Sovietų Sąjunga buvo vi
sai atsitiktinė: ji kirto pusiau 
gudus ir ukrainiečius Kai len 
kai dar atpiovė čekam Tieši- 
ną, pasirodė, kad jie niekur 
savo sienomis nebuvo paten
kinti, ir jų kaimynai lenkais 
nebuvo patenkinti. Nėra nė 
dabar apsiraminimo, net po 
didelių katastrofų ir didelių 
sienos stumdymų.

SOVIETAI STUMIA 
Į VAKARUSI 4 -

Ápsiraminimo iš tikrųjų ir 
negali būti, kol sovietai dik 
tuoja ne tiktai sienas, bet ir 
savo tvarką. Klausimas ištik 
rųju statomas ne prįe sienų, 
o prie pačios tautų gerklės: 
būti ar žūti, ir jisai bus spren 
džiamas greičiausiai dar vie 
na paša uline katastrofa Vis 
dėlto i ja einama per sienas, 
ir šiam tikslui Lenkija pirmu 
tinė iškišama dideliu kyliu į 
vakarus — j vokiečių žemes. 
Lenkijos nelaimė yra ta. kad 
daugumos lenkų teritoriniai 
siekimai sutampa, su Maskvos 
varomu pleištu. Susidaro to
kia padėtis, jog nei bėgti nei 
rėkti. Lenkai bėgtų nuo Mask 

TAUTIEČIAI, DĖMESIO 1
Brazilijos Lietuvių Kultūros Draugija šių metų lapkričio 

(uovembro) 9 dieną rengia grandiozinį spaudos 

VA E A K À" r © N 'C E RTA
Programoje labai įdomus ir gražūs Dainos, Muzikos ir 
Baleto numeriai. Vakaras - Koncertas įvyks Mokos lie
tuvių mokyklos salėje Rua Lituania, 67. Pradžia 9 vai.

| vakaro. Po programos bus šokiai iki 4 vai. ryto grojant | 
į PUIKIAM ORKESTRUI Puikus lietuviškas bufetas Va

karo pelnas skiriamas naujai ruošiamo spaudai lietuviš 
ko žurnalo «GINTARAS» naudai. Tautiečiai, atsilanky
dami į šį vakarą netik linksmai praleisite laiką, bet 
kartu paremsite lietuvišką spaudą mūsų kolonijoje. Pak

i vietinaus galima gauti pas D-jos narius.
Rengėjai

. *

vos kiek galima toliau, — ir 
šiek tiek stengiasi tai daryti, 
— bet su Maskva reikia kar
tu rėkti ir laikytis Oderio Nei 
sess linijos. Nedaug atsiranda 
lenkų, kurie laikinę vakarinę 
sieną laiko savo tautos nelai 
me. Iš tikrųjų, ji yra nelaimė, 
rišanti tvirčiau su Maskva ir 
kelianti vis didesnį nepasfien 
kinimą stiprėjančios Vokieti 
jos.

VOKIEČIAI TELKIA 
ARGUMENTUS

Vokiečiai norėtų, kad len- 
kai bent laisvame pasaulyje 
nereikštų savo teisių į žemes 
iki Oderio Neisses upės. Bet 
iš lenkų pusės to nesulaukia 
ma, išskyrus vieno kito blai 
vesnį ir taikesnį pasisakomą. 
Priešingai, išleidžiama nema 
žai brošiūrų įvairiomis kalbo 
mis ir įrodinėjama, kad Ode 
rio - Neisses siena yra teisiu 
ga, nors ir bolševikų užrėžta. 
Siena teisinama istoriniais, 
kalbiniais ir ūkiniais argumen 
tais. Vokiečiai išstato savo 
argunfėntaciją Jos pavyzdžiu 
geriausiai gali eiti korigres 
mano B Carol Reece kalba, 
pasakyta Atstovų Rūmuose ge 
gūžės 16 prieš paskutinį pa 
simatymą kanclerio dr. K. A 
denauerio su prez D. Eisenho 
weriu Kalba tam ir pasaky 
ta, kad nuteiktų JAV politi 
kus. kaip vokiečių atžvilgiu 
laikytis Tos kalbos forma ir 
turinys rode, kad ji buvo pa 
ruošta labai kruopščiu pata 
rėjų, kurie žino gerai visus 
rvt’nės Europos sienų ir gy 
ventoju pasikeitimus, politikų 
pasisakymus, sutartis, tarptau 
tinės teisės principus, dėklą 
racijas, ir iš jų išrankioja vi 
sa. kas tik paremia vokiečiu 
teises, o paneigia lenkų. Ki 
taip tos kalbos negalima ver 
tinti, kaip pasiruošimu jau iš 
anksto bet kokiem busimiem 
snrendimam. Ta kalba, be to, 
išleista kaip Kongreso leidi
nys. kad ir ne vyriausybės lė 
šom.

DIDŽIOJI TRAGEDIJA 
ISTORIJOJE

Kongresmanas Carroll Ree 
ce iš Tennesse rytu Vokieti 
jos okupaciją ir jos padalini 

mą tarp Sovietų Rusijos ir 
komunistinės Lenkijos prista 
to, kaip «didžiausią istorijoje 
tragediją, įvykusią vienoje 
Europos dàlyje, mums pa
tiems matant ir su mūsų ži 
nia». Tragedija yra ta, kad 
iš 16 milijonų vokiečių į ry 
tus nuo Oderio - Neissės lini 
jos ir vidurinės Europos dau 
giau kaip 3 milijonai išžudy 
ta ir nesuskaitomi skaičiai iš 
vežta vergų darbui. Iš rusų ir 
lenkų užimtų sričių, neįskai 
tant komunistinės rytų Vokie 
tijos 10 su puse milijono žmo 
nių ištremta iš žemių, kurio
se jie gyveno ®no neatmena 
raų laikų. Iš jų 7 milijonai pa 
siekė vakarų Vokietiją Apie 
3 su puse milijonų dar ištrem 
ta iš Čekoslovakijos ir apie 
1 mil. iš tikrosios Lenkijos. 
Gi jei «nori užmušti žmogui 
sielą, atimki jam gimtąją že 
mę». Kongresmanas tai vadi 
na senųjų laikų atgimusiu bar 
barizmu, mūsų laikais pramin 
tu genocidu, kurį esą «mes 
patys pakenčiame». Kam vi 
si tie trėmimai ir žudynės?

ATGAUTA AR PAGROBTA?

Rusai skelbiasi, kad rytinė 
ir vakarinė Europa apvalyta 
nuo «naciši o elėme ito» Len 
Kai iš savo pusės įrodinėja, 
kad jie «atgavo senąsias sa 
vo žemes». B. Carroll Reece 
savo kalboje pabrėžia, kad y 
ra visaip priešingi. Rusai šie 
kia ekspansijos ir tam savo 
tikslui pasijungė lenkus. Sta
linas dar 1941 siūlė Britani
jos užsienio reikalų ministe 
riui Edenui išdalyti Vokietiją. 
Stalinas tą patį pirmas siūlė 
ir Teheran© konferencijoje 19 
43 Jaltos konferencijoje 1945 
jis kalbėjo apie «atlyginimą» 
Lenkijai vakaruose už paskir 
tas Sovietų Rusijai žemes ry 
tuose. Taip atsirado Oderio 
- Neissės linija. Vis dėlto 
Potsdamo konferencijoje 19 
45 Sovietų sąjunga pasirašė, 
kad tai laikinos sienos Bet 
kas buvo toliau? Toliau Sovie 
tų Sąjunga ir komunistinė Len 
kija sulaužusios tą susitarimą 
Sovietai prisijungė Karaliau
čiaus sritį, o komunistinė ry
tų .Vokietija ir komunistinė 
Lenkija 1950 birželio 6 suta
rė ir paskelbė, kad jų siena, 
einanti OJerio - Neissės upe, 
esanti galutinė ir pastovi.

Kongresmanas, nasiremda- 
mas tarptautine teise ir įvai
riom sutartim, įrodinėja, kad 
tai nėra «prarastos teritorijos 
atgavimas», o neteisėta oku 
pacija. Lenku pretenzijas pa 
neigia ju pačiu iškišamais is 
toniniais argumentais Nurodo, 
kad Silezijoje Kazimieras Di 
dysis 1335 metu Trenčino ru 
tartimi priėmė sieną kuri Eu 
ropoję buvo pastoviausia sa 
vo senumu Pomeraniją Kaži 
mieras užleido dar 1343 me 
tais Kitos sienos nustatytos 
1466 metu Torno ir 1660 OI i 
vos sutarčių. Net tada, kai Prū 
sija (772 dalyvavo Lenkijos 
padalinime, Lenkijos seimas 
Prūsijai paskirtas žemes reti 
fikavo. ko vis dėlto nedarė 
su Austrijos ir Rusijos pasi 
imtom žemėm. Tai rodą, kad 
lenkai neturėję pretenzijų į 
vakarines žemes,kuriose pers 
vėrę germaniškos kilmės žmo 
nės. B Carroll Reece duoda 
ir gausiai statistikos, rodan 
čios. kad dabar komunistinės 
Lenkijos «atgautose žemėse» 
lenku buvę skurdus procen 
tas.

Darb'ninkas

SKAITYK IR PLATINK “MŪSŲ LIETUVA”

'* Vincas Jonikas

Laiškas is anapus
Nėra nei rašalo, nei ponierio, nei pirštų, — 
Širdin rašau tau širdimi*
Laisvę mylėdamas, už ją šią naktį mirštu, 
Rūsčiam patrankų gaudime.

O tu neliūsk, miela, kai našlę širdį gelia, —
Nuo kapo mosiu kleveliu,
Žvaigžde nukrisdamas padėsiu rasti kelią
Tarp susipynusių kelių.

Ateis pavasaris, tave su juo lydėsiu
Nubrendant paupio rasa.
Nuskinsi putiną, — tai lūpos manosios atvėsę 
Bučiuos tau kvepenčias kasas.

Jau pradalgėm puriom tau lankos klosis,
Po. kojom šienas bus trapus, —-
Žiogelio smuiku svajonę tolimą smuikuosiu
Arti, po vystančiu lapu.

Nedrumsk širdies mintim apie kareivį,
Užpiltą tėviškės žeme.
Dabar — sudiev! 't ebūna tau gerai vis, 
Teneslegia skliautai žemi.

PAIEŠKOMI: Surado Jūros Dugne Auksą
1) Kaklel.enė Zenaida.
2) Karklelis Edmundas,
3) Timiriazeva - Kisieliova 

Viera, gmi. 1903 m ,
4) Xisielief Vladimir, gim. 

19< 7 m ,
5) Vasiliauskas Bronius, gi 

męs 8, 1, 1918 m.,
6) Venckevičius Kazimieras 

gim. 1922 m.,
7) Vaitus Viktoras, gimęs 

23. 12. 1921 m.,
8) Zateplii-ibki Elena, apie 

7( metų amž.,
9) Kudelio Augusto g:minės,

10) Stanaitis Gustavas (Ma
nat Gustav),
U) Stankevičius Juozas,
12) Stankevičienė Juzė,
13) Stankevičius Stasvs, 
J4) Stankevičius Vytas,
15) Stankevičiūtė Anelė,
16) Makaras Amanas.
17) Adomai Emma, gim. 1909 

m. Kybartų apskr..
18) Antanaitienė Viktorija,
19) Alminas Gertrūda,
20) Balkauskas Jonas,
21) Butiškiš Balys,
22) Bilevičiūtė Danutė, apie

33 melus amžiaus,
23) Bilevičius Vincas, apie

60 metų amžiaus,
24) Bilevičiūtė Birutė, apie

31 metus amžiaus,
25) Bekeris Vladas, gim 10,

NAUJIENA!
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 
bes prenumerata C r. $ «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 CT $300.00

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

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

Anglai narai netoli Afrikos 
krantų vandenyno dugne ūžti 
ko 1782 metais paskendusį bū 
rinį laivą. Jame yra «Didžio 
jo Mongolo» auksinis sostas 
ir šiaip aukso net už 25 mili 
jonus dolerių. Turima vilties 
šis turtas iš jūros iškelti.

7, 1921 m. Skapiškiuose, 
‘-6) Laučienė Staneikaitė Al 

freda,
27) Bagdonavičienė Trūdė,
28) Bagdonavičius Siegfridas
29) Bagdonavičius Edvardas,
30) Bagdonavičius Jonas ir
31) Bagdonavičiūtė Elena.
ieškomieji arba apie juos 

žinantieji, prašomi atsiliepti; 
Consulado da Lituania, Rua
Do m Jose de Barros, 168, 5, 
andar, Caixa postal 7249, São 
Paulo, Brasil.

3



pusi. 4 MOŠŲ LIETUVA 1957 m. lapkričio 9

RYTAS

Juozas Švaistas

Veju raukia, užrauksiu pelke
Vienas ūkininkas turėjo 

tris sūnus Du buvo išmintin
gi, o trečias kvailas. Protin
gieji sūnus, sulaukę vyro am 
žiaus, vedė pačias ir gyveno 
ūkyje pas tėvą. Kvailys eida 
vo į pelkę, lupdavo liepukų 
brazdus, vijo virves, prisivi
jęs nešdavo į miestą parduo 
ti. Toje pelkėje knibždėte 
knibždėjo nelabųjų.

Kartą pavakariu išlenda iš 
pelkės gauruotas šlubas vel
nias. Jis priėjo, pasižiurėjo į 
dirbantį kvailį ir klausia:

— Klimai, ką čia oirbi?
— Veju rauklą, užrauksiu 

pelkę, troškinsiu velnius...
Persigando nelabasis ir mai 

dauja:
•— Vaje, Klimai, tik neda

ryk taip. Kurgi mes tada pa
sidėsim?

— O kas man darbo!
— Jei aš duočiau tau auksi 

nių, gal paliautum?
— Gerai Aš daug nė neno 

riu: pripilsi tu man va šitą 
skrybėlę.

Nudžiugęs velnias nukulda 
šino pas savuosius. Visiems 
pasitarus, štai iratvelka krep 
šį pinigų Klimas tuo tarpu 
iškasė duobę į viršų smailią, 
išpjovė skrybėlės dugną ir 
uždėjo ant tos duobės, velnias 
išpylė krepšį, iškratė. Tik 
nuskambėjo auksiniai ir nie
ko nematyti. Jis nustebo:

— Na, kas čia tavo per skri 
bėlė! Aš tokį krepšį supyliau 
ir vis mažai?

— Skrybėlė, kaip skrybėlė 
— visu tokios

— Daugiau negaliu tau duo 
ti, nes nebeturiu

— Kaip sau žinai: sutartis' 
liekasi neįvykdyta.

Jau temo. velnias nuėjo sa 
vais keliais, o Klimas, susi’ 
graibstęs pinigus, parėjo na
mo ir išdalino broliams.

Kitą dieną anksti rytą, vos 
tik įžengė Klimas į pelkes, 
šast ir prisistato nelabasis. 
Tik? šį kart toks j anas, mik
lus ir turbūt gudriausias.

— Klimai, ką čia dirbi? — 
paklausė jis.

— Veju rauklą, užrauksiu 
pelkę, troškinsiu velnius! — 
griežtai atsakė vadinamasis 
kvailys.

— Rauksi, rauk — tiek to! 
-- velnias gana drąsiai laikė 
si: — Bet pirma pamėginkim 
katras stipresnis. Katro bus 
v'ršus, tas ir laimėsim

— Gerai! - sutiko Klimas.
Velnias išsivedė jį iš pel 

kės ir parodė į .besiganančius 
arklius:

— Dabar žiūrėsim, katras 
greičiau -užnešim arklį ant 
kalno

Velnias paėmė arklį, užsi 
dėjo ant pečių, velka, stena, 
kriokia. Klimas užsėdo, pas 
paudė tik kojomis ir užlėkė 

I
MĖNESINI KULTŪROS ŽURNALĄ

! ^AIIIDAF'9 ..
galima užsisakyti už 160 cruz .pas

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

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

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

kaip vėjas.
— Matai, — sako jis, -- aš 

greičiau tarp kojų užnešiau, 
nekaip tu ant pečių.

— Palauk, — nenusileidžia 
velnias; dar vieną mėginimą 
išbandysim. Dabar eisim im
tynių.

— Ką čia man su tavim im 
tis! Tu mano šimto metų tė 
vo neparistum.

— Kur tavo šimto metų tė 
v as?

— Eikim, parodysiu.
Klimas žinojo, kur meški

nas guli Nusivedė velnią į 
krūmus ir rodo; — Štai mano 
senasis tėvas. — Pats paroJė 
ir pasitraukė į šalį

Velnias kviečia meškiną: 
- Eikš, persimesim sy į!

Meškinas galvą pakėlė, su
murmėjo ir daugiau nieko. 
Velnias sugrįžo pas žmogų ir 
sako:

— Vadinu imtis, bet jis nei
na.

— Žinai, senas . žmogus — 
neprigirdi Šauk smarkiau!

Velnias nuėjęs šaukia, kiek 
jam tik nasrai leidžia, bet 
meškinas nei motąis Vėl grįž 
ta pas žmogų: —' Vis neina 
dar imtis

— Na, tai pakriaušyk jam 
su basliu į paslėpsnes, gal pa 
judės.

Velnias paklausęs pasiėmė 
baslį ir šmekšt meškinui į pa

šonę Meškinas baisiai perpy 
ko, iš saldaus miego išjudin
tas. Jis tik drykt, čiupt velnią 
tarp leteną, tai jo net kaulai 
subraškėjo. Vos nevos išsisu 
kęs nukūrė j pelkę. Kiti vel
niai apstoję klausia: «Kas tau 
pasidarė?». O šis nė kvapo 
neatgauna. Kai atsikvėpė, pa 
pasakojo, kas jam atsitiko

Pasitarę velniai siunčia tre 
čiąjj. Klimas jau buvo beei 
nąs pietų. Velnias pasivijęs 
sako:

— Einam mudu lenktynių!
— Jau gana, — nusijuokė 

Klimas: — nėra čia man ko 
su tavim nė prasidėti. Jei no 
ri, pamėgink su mano brolio 
sūnum, kuris dar tik trejų 
metų. Jeigu tą pralenksi, tai 
paskum galėsim ir mudu.

— Kur tas vaikas yra?
— Eime, parodysiu.
Klimas žinojo, kur zuikis 

guli Nusivedė velniūkštį ir 
šauki: — Simuk, Simuk, kel 
kis! — Zuikis strikt iš paežio 
ir dumia. Velniūkštis, paskui 
bėgdamas rėkia:

-- Palūkėk, pasilyginsime! 
Palūkėk, pasd‘’ginsime!

Bet kur tau Zuikis bėgo ir 
nubėgo.

— Na. ar pavijai? — klau
sia Klimas

— Tai niekis! Ale dabar ak 
meni mesim katras augščiau.

Velniūkštis pasiėmė akme
nį keliu svarų didumo ir iš
metė \knur» nulėkė ligi de- 

be»ų ir vėl nukrito. Klimas 
turėjo pasigavęs paukšteli. 
Kai išmetė, tas lėkė, nulėkė 
ir nebenukrito

Nusigando nelabasis, kad 
ir jis negali įveikti Klimo. Par 
bėgo į pelkę, ir skundžiasi.

Šiai ir vėl ateina dar vie
nas tvirtas augalotas velnias. 
Jis nešasi didelį kūjį, labai 
dideli rodo Klimui ir sako:

Dabar paskutinis bandy
mas; katras tą kūjį augščiau
išmesime, to bus laimėta.

Velnias išmetė taipaugštai, 
kad kūjis po pusvalandžio te 
nukrito ir įstrigo į žemę.

— Žiūrėsiu. - sako velnias
— kaip augštai galėsi tu iš
mesti.

Klimas paėmė už galo ko
to — ogi nė pajudinti negali. 
Beveik nusiminęs jau galvo
ja, kad velniai pribaigė da
bar jį.

— Mesk, mesk, ko lauki?
— ragina velnias.

— Palauk, tegul ateina a- 
nas debesiukas. Ten mano

Saulutė, nuraudus visa, 
nuo tulpių jau braukia rasas; 
gegutė lyg auklė — kū, kū, 
jau ragina busti vaikus:
— Štai muilas, štai šukos 
milteliai, batukai:
prie stalo sueėskit laiku.

—' Dienelę pradėkit malda. 
Užmirštate jūs kai kada, 
jog būsite laisvės verti, 
jei Dievą turėsit arti.
Suteiks Jis paguodos.
Ir jums neatrodys 
benamių dalužė karti.

— Nemiela svetur, nejauku, 
tik skaudina širdį — kū, kū, 
ir ašara rieda gaili,
kad liko tėvynė toli.
Gaivina tik vardas, 
o viesulas ardo 
sodybas, bažnyčias, pilie.

— Į mokslą, jaunieji, visi! 
Galva turi būti šviesi.
Dar sunkūs keliai atgailos, 
dar smerks, dar nekęs ir vilios. 
O lauks mūsų girios, 
lauks kryžiai pasvirę 
ir broliai bendros nedalios.

— Ar girdit, vaikučiai — kū, kū? 
Pakilkit iš miego laiku, 
pradėkite darbą malda,
kad grįžtum nameliai kada 
pro Tilžę, Eitkūnus, 
kaip dukros ir sūnūs, 
iškentę vargus ir skriaudas.

brolis kalvėje kala, tai aš 
jam šitą kūjį dovanų nume
siu

Velnias, tai išgirdęs, grie
bė už kūjo ir ištraukė.

— A-a, tu nori man kūjį 
pražudyti. Oo, oi, tas kūjis 
mums labai reikalingas!

— Tad išeina kad mano lai 
mėta?

— Taip, tavo .. Gausi, kas 
susitarta, tik pasižadėk, kad 
daugiau šioje pelkėje nebesi 
rodysi.

— Gerai!
Dar tris krepšius auksinių 

atvilko velniai. Pylė, pylė ir 
skrybėlė tik artipilnė.

— Gal jau užteks? — pa
klausė jie.

— Bus gana, jei daugiaū ne 
beturit.

Klimas parsinešė pinigus ir 
pasidalijo su broliais. Broliai 
labai apsidžiaugė ir daugiau 
niekad nebevadino jo kvailiu. 
Klimas nusipirko didelį ūkį, 
vedė pačią ir gerai gyveno.

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną 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 postai 4118, São Paulo.

Stasys Laucius

Susiuiaisė Vaidai
Savo laiku pagarsėjęs ten© 

ras Eurico Carus© mėgo pa
sakoti apie tokį nuotykį savo 
gyvenime.

Važiuojant automobiliu New 
Yorko valstijoje sugedo ma
šina. Kol ji buvo taisoma, dai 
nininkas užsuko pas artimiau 
si farmer}.; • Pasikalbant, far- 
meris paklausė jo vardo.

-- Caruso — atsakė tas.
Farmeris pašoko nuo kėdės 

ir suriko:
— Aš niekad ir sapnuoti ne 

sapnavau;- kad į mano menką 
bakūžę atsilankytų toks gar
sus keliautojas, Robinson Ca
ruso! ?

— Anglijos viešosios biblio 
tekos yra įrengusios speciales 
sales tiems vaikams, kurie na 
muose neturi sąlygų paruošti 
pamokas’ nes šeima turi ankš 
tas patalpas, trukdo kiti ir t.t.

Tokie vaikai bibliotekose 
randa ne tik atskirą stalelį ir 
kėdę, bet čia pat gali naudo 
tis reikalingomis knygomis ir 
kitokiais mokslo įrankiais.
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Pa n t u KI i n i c a I
Dr. JOAQUIM į

PACIFICO JUNIOR
Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe- į 
cialistas.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi. 21 vai.

Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

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

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIEN1NTÈLIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

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 “Gatė Seleto” programa visiems! Rinktinė Lie- | 
tuviškų Plokštelių Muzika su paaiškinimais Kiekvieno j 
mėnesio paskutinį sekmadienį - Pageidavimų Koncertas. g

Atsiųskite du tuščiu “Càfé Šeleto” voku į C. postai 403, | 
ir galite užsakyti kokią tik norite plokštelę! Mes Jums | 
veltui pagrosime!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su | 
plokštelėmis!

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

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

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

«■HMM
Nori, kad «M tisų Lietu 

va» butų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

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

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

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima šauti UŽ PINIGUS ARBA
ISSIMOKEJIMUI.

M:
t..

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos. B

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A sCU

ÍCA4ÁOÍ CAKKIERI ltM
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą į- žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, H Ba
įsitikinkite ir visados naudokite! JĮ g*|

Rua Dino Bueno, 795 a 835 
• elefones: 51-4i 19 e 51 2223

Caixa loštai 3967 - SÃO PAULO

m m iiriii íimn-íh-iit i!li m >in til» iilifHrrn nr»»: 
£S.

i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA"
I IRMÃOS BAUŽYS
Z Ragblrado no C R. C. aob o n.® 551

f Pça. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo
= Telefone 63-6005

Aberturas de firmas 
Elncerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Contrat. na Junta Comercial 
Distnat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

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

Didel'-s pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j mj vy a\ s_ © J e IL A U IR O
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir iššimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo k<’k.\ be ir kaina
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1Š itapetiningos lietu
viu gyvenimo.

Dr. João Cavalheiro Salem

Nors čia lietuvių nedaug, 
tačiau jie aktyviai reiškiasi 
šio jau nemažo miesto gyve
nime.

Visų lietuvių vaikai moko
si Baigę pradžios mokyklą 
stoja į vietinę valdžios gim
naziją Čia lietuviukai ir lie
tuvaitės pasižymi savo gabu 
mais ir lietuvišku ryžtingu
mu.

Toji valdiškoji gimnazija, 
Instituto de Educação Peixo
to Gomiče yra viena iš svar
besniųjų S. Paulo valstijoje, 
Prie jos veikia ir mokytojų, 
seminarija, kurią yra baigu
sios ir dvi lietuvaitės; Irena 
Taujauskaitė ir Birutė Vilky
tė. Pirmoji mokytojauja São 
Paulo mieste, Vila Maria prie 
miesty, o antroji pakviesta 
mokytojauti Angatubos mies
telio valdiškoje gimnazijoje.

Šiemet Itapetiningos gimna 
zija atšventė savo 60 metų 
veikimo jubflėjų. Ta proga 
buvo daug iškilmių ir svečių 
iš S. Paulo. Svečius gimnazi
jos mokinių vardu gražiai 
sveikino lietuvis jaunuolis Fer 
nandes Tatarūnas.

C I NE ■ N O 1 V O S

Filma-se reportagem de Ca 
sarnento, aniversário, batiza
do e festas em geral

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

— Atvykęs iš S. Paulo ma 
tematikos knygų autorius Dr. 
Oswaldo Sangiorgi, pravedė 
ketvirtos klasės mokinių ban
dymus matematikos paruoši
me Pirmoji baigė «prova es
crita» ir gavo aukščiausią pa 
žymj lietuvaitė Milda Vilkytė. 
Ši lietuvaitė yra Itapetiningos 
lietuvių pasididžiavimas.

Šioje, gimnazijoje dar be 
minėtų (F. Tatarūno ir M. Vii 
kytės) dar mokosi Maria Sen 
vaitytė, Vladas Senvaitis, Jo
nas Vilkas ir Ana Yara Bus- 
lyte.

Itapetiningos gyventojai rū 
pinasi, kad but įsteigta bent 
viena aukštoji mokykla. Tiki

Padėka
Šiuo nuoširdžiai dėkoju vi

siems, sveikinusiems mane 
mano trigubo jubilėjaus. bū
tent; 65 metų amžiaus, 35 me 
tų konsularinio darbo ir 20 
metų Konsulo pareigų ėjimo 
São Paulyje proga, asmeniš
kai ar laišKU, o taip-gi Priete 
liams Vila Zelinoje ir Lietu
vių Mokyklos Rėmėju Būre
liui Vila Ariastasioje už su
ruoštus man su žmona pager 
bimus bei «São Paulo Lietu 
vių Kultūrinio» ir «Tėvynės 
Garsų» radio pusvalandžių 
Vadovybėms, o taip.gi ir lai 
kraščių redakcijoms už parai 
nėjimą, bei pareikštus linkė
jimus, aukščiau suminėtų, ma 
no sukaktuvių progą.

Su aukšta pagarba
A. Polišaitis 

Lietuvos Konsulas 

raasi, kad čia bus įsteigtas 
Odontologijos Farmacijos ar
ba Filosofijos fakultetas

Itapetiningos radijo stotis 
PRD9, viena ir daugiau klau
somų interiore Ji yra Bar 
tholomeu Rossi, didelio lietu
vių bičiulio, nuosavybė. Šio
je stotyje durys visuomet at
viros lietuviams, jų dainoms 
ir muzikai. Tautinių švenčių 
metu mielai transliuoja lietu
viškus minėjimus.

Red. pastaba; Dr. João Ca
valheiro Salem didelis lietu
vių bičiulis, minėtos gimnazi
jos matematikos mokytojas, y 
ra išradęs svarbių matemati
kos dėstymo palengvinimų, 
kurie greitai pasirodys spau
doje.

PASKUTINĖ UŽSIRAŠYMO 
D1DNA PKN1NKAN 

yra šis sekmadienis, lapkričio 
mėn. 10 d. nes iš anksto reik 
užsakyti autobusai.
Piknikas bus 17 d lapkričio. 
Iš Vila Zelinos bus išvažiuoja 
ma 5:30 vai. ryte.M;šios5 vai 
ryto.

Grįžtama iš Santos 16 vai.
Užsirašyti bilietus pas Vy

rų Brolijos valdybą.

«TĖVYNES GARSAI» RADIO 
VALANDĖLĖS kolektyvo 

PRANEŠIMAS.

Pranešame mūsų valandė
lės klausytojams, kad mūsų 
kolektyvo narys ir steigėjas 
p. Alfonsas Ž bas dėl tarnybi 
nių aplinkybių perleidžia sa
vo užimamas pareigas «Tėvy 
nės Garsa » Kolektyve p. Al
gimantui Zibui.

«Tėvynės Garsai» skelbda
mi šį pranešimą reiškia vie
šą padėka ir įvertinimą p. 
Alfonsui Zibui, o kartu svei
kina naują narį p Algimantą 
Žiba, visiems klausytojams 
jau pažįstamą mūsų progra
mos pranešėja

«Tėvynės Garsai» 
Kolektyvas

— Praėjusios savaitės šeš
tadienį ir sekmadieni S Pau 
ly lankėsi kan Z Ignatavi-

NEVIEN KLAUSYK R
IR PAREMK SAVO AUKA

V—'04^ *00*

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

BUDINČIŲJŲ PONIŲ IR PANELIŲ SĄRAŠAS

Lapkričio 9 d. 10 - 16 vai — Elena Ivanauskienė
16 - 22 vai. — H Mošienė

Karolė Pažėraitė
„ ,, 10 d. 10 - 16 vai. — Elena Ivanauskienė

16 - 22 vai. — Magd. Vinkšnaitienė
M Kindurienė

,, ,, 12 d. 13 - 21 vai. — Salom. Teresevičienė
Aid. Gudanart’ičiutė

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

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

,, „ 15 d. 13 - 21 vai - A. Ambrozevičienė
Br. Stasiulionienė

čius, Rio de Janeiro kunigų 
seminarijos profesorius ir lie 
tuvių kunigų misijonierių di
rektorius. Sekmadienį Vila Ze 
linoje 9 vai šv. mišių metu 
pasakė pamokslą. Į São Pau
lo atvyko lietuvių visuomeni 
niais • organizaciniais reika 
lais. Taip pat praėjusį sekma 
dieni iš Rio de Janeiro į S. 
Paulo buvo atvykęs inž. J. 
Abraitis.

— Kaikurie Rio de Janeiro 
lietuviai buvo susitikę su Gra 
žiną Tulevičiūie. rusų mote
rų krepšinio rinktinės žaidi 
ke, pasaulinėje krepšinio olim 
piadoj Rio de Janeire. Mielai 
viešniai iš Tėvynės R.io lietu 
viai įteikė dovanų, kurios jai 
visuomet primins atogrąžose 
gyvenančių lietuvių nuoArdu 
mą.

— Liet. S gos Brazilijoje 
pirmininkas kap. J. Čiuvins 
kas, lapkričio mėn 2 d daly 
vavo ukr> infečių suruoštose 
pamaldose Ipirangoje prie ne 
priklausomybės paminklo; Ta 
proga susitiko su ukrainiečių

LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

veikėjais ir su brazilais poli
tikais, deputatais. Atėjo metas 
pavergtųjų kraštų išeiviams 
vieningiau ir drąsiau kelti 
oku nuotų tėvynių išlaisvinimo 
reikalą Draugų ir rėmėjų jau 
turime nemaža.

— Kun Dr. A. Milius, ku 
ris lig šiol gyveno šv. Auta 
no (Parį) vienuolyne, šiomis 
dienomis persikelia į Camilo 
polio parapija, kur taikinio 
kaus kun klebonui J. Kar 
dauskui.

- Laiškai; J. Jakučiui, V. 
Tatarūnui; P. Dirsei, VI. Bu 
irimui. W Urbanavičiui. J. 
Kropieniui, .Juliui Kšanui, A. 
Lazdauskui, M. Mockienei, St. 
Laskauskui.

— Telefonai; Lietuvių kuni 
gų Vila Zelinoje, 63 5975; 
.Jakutis La pi enis Ltda , staty
bos medžiagos sandėlis, įvai 
rių geležiniu daiktų bei įran 
kių krautuvė, baldų sandėlis, 
Rua Costa Barros. 34 C, 

Fone 63 3285

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

GEROS ŽINIOS
I JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiame a rangą, 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 pakvirtąvimą.
.* 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. Boguslau.-Kas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina 
Rašykite: Caixa postal 403 — São Paulo.*,.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ■

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per « A N A P Ü S » ! .

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

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

‘ : Malonūs lietuviai, 
Aplankykite mano pastogę Lapoję 

Rua Clemente Alvares, 137

A CASA DOS BAIRROS SALDYS

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

prekių. Didelis pasirinkimas įvair ų žaislų. 
Lietuviams dide;ė 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.

ĘjC.RITClPlC COMTAEIL

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR 
RUSIJĄ.

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

Siuntinių pristatymas garan 
luotas

Gavėjas namoka nieko
Pageidaujant — siunčiama 

oro paštu.
Kreiptis: Magdalena Vinkš

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

Laiškams - caixa postai 371, 
São Paulo. ?

PAJIEŠKOJIMAl
— Paieško iš Lietuvos Si

mo Petrovi.čiąys kilusio iš Pa 
kuonio valsčiaus, gyvenančio 
S. Pauly. Ieškomasis arba a- 
pie jį žinantieji prašomi pra 
nešti Piperiėnei, Rua Joaquim 
Lopes Figų era, 3 (Travessa 
Tobias Barreto.). S Paulo.

Taip pat iš Lietuvos paieš 
ko Juozo ir Antano Januške 
vietų. Daugiau informacijų 
«Musų Lietuvoje». \

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

Ieškomasis: arba apie jj ži
nantieji prašemi atsiliepti šiuo 
antrašu: Rua das Giestas nr. 
135A. Vila Belą, S. Paulo.

S I U VÉJA S
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, SO’S)
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