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Misijos’Jyra ypatingu m«lonių^laikais. Bažnyčia misi u
metu teikia misijonieriams ga
lią išrišti žmones iš sunkiau
Šių nuodėmių. Žmonės misijų
metų grįžta prie Dievo, nors
ir labai senai nebuvę išpažin
ties. Suteikiamos atgailoto
jams įvairiausios privilegijos
ir visuotiniai atlaidai. Žmo
gus uoliai dalyvavęs misijose
ir susitaikęs per gerą išpažin
tį su Dievu, tampa toks gry
nas, kaip tiką po krikšto. Jei
gu jis mirta po misijų, neitų
nė į skaistyklą, bet tiesiog į
dangų.
«Jeigu tavo nuodėmės būtų
raudonos, kaip purpuras iš
bals kaip vilna», sako Viešpats.
Jeigu mirštant Kristui ant
l-ryžiaus, šalia esantis latras
tą pačią die a gavo dangų,
nes šaukėsi Jėzaus vardo o
Marija Magdalena po kryžium
apturėjo visišką nuodėmių at
leidimą tai per misijas Kris
tus panašias dalina malones.
Bet tik viena turi būti sąlyga
prašyti: «Prašykite, sako Kris
ius. o gausite jieškokite, o
rasite, belskite ir bus atidary
ta. Tik tas gauna, kas prašo,
tas randa kas jieško ir tam
atidaroma, kas beldžia » Kitos
išeities nėra
Dėl to visi, kas gyvas, pri
valome eiti į misijas ir jomis
i audotis, o ligoniai, kurie as
meniškai negali nuvykti baž
nyčion tas pačias misijų ma
Jones gaus, jeigu pasikvies
kunigą į narni s ir priims Šven
čiausiąjį į savo širdį.
Jeiyu kas neitų į misijas?

Kai Dievo ir Bažnyčios var
du yra skelbiamos šv misi
jos, privalome visi išgirsti tą
balsą ir neužkiet nti savo šir
džių Dėl to misijų atmetimas
ir jų nepaisymas būtų Dievo
užgavimas. .aip pat butų di
delis nedėkingumas Dievui,
nes žmogus atstumia nuo sa
vęs didžiausias malones, ir
per tai smarkiai užgauna Jė
zaus Širdį. Kristus verkė žiū
rėdamas į Jeruzalę, d$l to
kad Jeruzalės žmonės nepaži
no atsilankymo dienos. Jis sa
kė verkdamas: «Kad gi ir tu
ir tai šitą dieną;;pažintumei,
kas tau neša ramybės, o da
bar tavo akims paslėpta. (Luk.
19. 42). .
Neleiskima ir mes. kad Kris
taus ašaros per šias misijas,
kurios atsidaro rugp. 1 o d.,
kristų mūsų pražūčiai. Jokiu
būdu ne! Bet išganymui! Ne
duok, Dieve, kad ir su mumis
neįvyktų tie baisūs Kristaus
pranašystės žodžiai, kuriuos
Jis sakė žiūrėdamas į Jeruza
lę. Štai jie: «Nes ateis tau die
nų, kad neprieteliai apguls
tave, suspaus tave iš visur,
parblokš žemėn tave ir tavo
vaikus, kurie yra tavyje, ir
nepaliks tavyje akmens ant
akmens, ije.s tu nepažinai ap
lankymo meto» (Ten pat).
Mirties valandoj Dievas daž
nai apleidžia tuos, kurie gyvi
būdami, nepaisė Dievo valios.
Budėkite ir melskitės, nes jūs
nežinote nei dienos, nei valau
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Tvarkykite moterystes

Misijų metu duodami viso
kie palengvinimai, kad tik
žmogus sutvarkytų savo gy
venimą, taigi ir moterysčių
gyvenimą reikia būtinai tvar
kyti, jeigu kas jaučiasi kad
dar netvarkoj I erūstinkime
ilgiau Dievo, nes nuodėmių
taurė gal jau per kraštus pi
lasi ir kas žino, gal Dievas
tars: «Žmogau, gana jau tau
atidėlioti . tuok apyskaitą».
Kai kurie sako, aš tvarky
siu kai sueis 25 šeimyninio
gyvenimo metai tuomet švęsiu
jubilie ų ir imsiu šliūbą Kokį
jubilėjų? Argi gali kas švęsti
nuodėmės jubilejų? Bijokime
Dievo. Dievas gali antsyk par
klupdyti už tokią drąsą Nejau
mes galime Dievui nustatinėti
laiką kada Jis turi laiminti?
«Palauk, Dieve dar aš pagy
vensiu nuodėmėje iki i 5 mo
tų, o paskui jau galėsi laimin
u, jeigu jau taip nori». Ar ne
per drąsus kišimasis į f ievo
paliktą tvarką ? 1 aigi nė mi
nutės neatidėiiokįme bet da
bar, kaip tik per šias misijas,
išgirskime' Dievo balsą Jis
dabar labai geras ir -.ailestin
gas, kad paskui nebūtų rūstus
ir teisingas.
Taigi šios misijos yra vi
siems reikalingos ir brangios.
Jeigu kas gerai gyveno, kad
dar geriau gyventų, jei kas
rūstino L ievą kad pasitaisytų.
Jei kas nekrištino vaikų, kad
juos pakrišktintų. kas nėjo
išpažinties kad tuojau eitų,
kas gyveno netvarkingoj mo
terystėj. kad bematant sutvar
kytų. O geriausias Dievas bus
mums visiems gausus malonė
mis nes per misijas atidaryti
Jėzaus Širdies Šaltiniai Ateik
ir semk Kaip prie šaltinio at
sineši puoduką, tiek ir pasi
semsi, bet jei atsineši didelį
indą, jį nešiesi sklidiną, 0
šaltinis pasiliks neišsemiamas.
Atidarykime savo širdis, o jos
prisipildys malonėmis.
Mlsion. kun. J. Bružikas, S. J.
ŽINIOS
Brazilijos vyriausybė priė
mė JAV valstybes sekretorių
John Foster Dulles Rio de Ja
neiro mieste. Buvo taip p t
nuvežtas prezidento lėktuvu
apžiūrėti nauja statomos L ra žili jos sostinės.
J. F. Dulles buvo paprašy
tas tarpininkauti sprendžiant
kavos kainų krizę Vakar jis
išskrido atgal i Washingtoną.
Buvo parašytas bendras pra
nešimas apie tai kas buvo to

META

Rio de Janeiro.
(Prijaučiantieji stebisi koks
didelis pareigūnas esąs drau
Prie,v metus laiko buvo nu iš Hotel Excelcior svečią Jus gas svečias, o kiti mąsto, ko
vykę į Maskvą daly v utitarp tą Paleckį. Jam užlipus laip kia kaina jis įgijo Kremliuje
tautiniame komjaunimo kon tais į salę susirinkimo bran tokį pasitikėjimą?...)
Toliau pasakoja, kad Lietu
grese. du jauni 1 etuviukai iš duolys jį sutiko gausiais ran
Brazilijos Jiems buvo leista kų plojimais, apvedė aplink va per paskutinįjį karą labai
apsilankyti ir Lietuvoje. Tuos salę ir pasodino prie viduri nukentėjo, netekusi pusės sa
lankytojus Lietuvoje priėmė nio stalo. Metinių sukaktuvi vo pastatų ir £00.000 gyvento
pas save pats tarybinis pręzi ninkas Albinas Vaikšnoras a- jų. Jis sako, kad visus tuos
dentas Justas Paleckis. Priim tidarė vaišes portugalų kalba, gyventojus išžudė vokiečiai,
damas iš jų padėką už malo o po jo kalbėjo lietuviškai o taip pat kelios dešimtystūks
nų priėmimą prasitarė: «. pa draugas Černiauskas trumpai tančių kažin kur išbėgo... Sa
žiūrėsime kaip jūs mane pi i išreikšdamas savo didelį džiau ko ir nemirkčioja!
Nurijęs kažin ką gerklėje
imsite T 58 tais metais S Pau- gsmą tokio svečio susilaukęs.
lyje, kai aš atvyksiu į tarp Paprašė svečią padaryti susi ir atsikosėjęs, vėl laisviau pa
tautini parlamentarų kongresą rinkusiems savo pranešimą, sakoja apie dabartinį režimą
Brazilijoje! » Jie pasižadėjo po kurio būsią galimi paklau Lietuvoje Prijungdamas Lie
tuvą prie tarybinės sąjungos,
simai.
gražiai atsilyginti
sakosi išgelbėjęs Lietuvą nuo
Jaunuolis Albinas VaikšnoSvečio portretas
visiško išnaikinimo. — tokio,
ras, tą pažadą išpildė, jr 5 d.
rugpiūč o š m švęsdamas sa
Frieš 20 metų Justas Palec kokį rusai padarė Rytprūsiuo
vo metines Ungarų klube rua kis. tada laikraščio «Naujas se. (Visiškas sunaikinimas, ar
Paula Souza, pakvietė daly Žodis» redaktorius buvo aukš ba pasidavimas komunizmui S
vauti jose Justą Paleckį ku tas, apyliesis vyras pailgo vei — kito kelio nesą buvę At-iris sutiko atvykti, pasirodyti do, plonų lūpų ir žvalių, nera kvepia svečias, renka žodžius
ir pakalbėti
mių akių asmuo. Dabar atėjo kitam skirsniui, o jo akys per
Gabių šeimininkių buvo pa žmogus arti 60 metų amžiaus, bėga per salę ir rodos dar
ruošti trys stalai, suneštiniu gražiai mėlynai apsirengęs su primena: « .atsiminkite Chruš
būdu apdengti tortais, užkan margu kaklaraiščiu, su ČCCP čiovą. Sierovą, Eudapeštą, Un
džiais ir skanumynais, o São žetonu atlape, susenęs, gal gari ją...»)
Dabar Lietuvoje esąs labai
Paulo lietuvių komunistų tvei- per porą pirštų žemesnis bet
1 ėjai patalkino suorganizuoti šauniai papilnėjęs iš stuomens praplėstas švietimas, ir turi
svečio priėmimą.
ir veido o ant šiek tiek pir ma 24 tūkstančiai studentu uĮ nedidelę klubo salę i Ovai myn palinkusio kaklo, lyg per niversitetuose, o studentai gau
vakaro sus rinko apie 100 ak sunki galva kurios kakta sie na stipendijas. Atstatyti mies
tyviu. komunistu kurie iš sa kia iki pat viršugalvio Tik tai ir pakeltas ekonominis ger
vo pusės pasikvietė dar apie smakras lūpos, ir žvalios a būvis. Jau net esąs vienas
150 savo pažįstamų
kys, nors jau daug ramesnės, toks kolchozas, kuriame kolū
Pasklidus žiniai, kad komu bei panašus balso skambesys kietis už darbadienį gaunąs
nistai tokį priėmimą garsina primena esant jį tą patį Jo fi net 8 rublius r 3 kilogramus
S f aulo lietuvių kolonijosvar - gūra ir manieros primena aty grūdų.
Dabar visi žmonės turi po
du, į susirinkimo vietą taip du
ir paslaugų, seną «poną». eilutę
rūbų, po apsiaustą ir
pat nuvyko su būreliu draugų Dvidešimties
metų laikas ]a
kun. Juozas Šeškevičius ir tė bai pakeitė šią figūrą iš lau po porą batų Seniau sakė jis, '
keturi žmonės teturėję vieną
vas J. Bružikas. Jų pasirody ko ir iš vidaus.
apsiaustą ir vieną porą batų.
mas rengėjų tarpe sukėlė ne
O miestuose gyvenimas esąs
mažą sumišimą — vieni neno
Svečio kalba.
dar
geresnis tik trūksta butų.
rėjo įsileisti, o kiti pakvietė į
Kai
atvyko sugrįžėliai iš Ar
vidų. Netiukus atvyko ir «Fo
Svečias atsistojo, apsidairė gehtinos
Urugvajaus ir Bra
lha da Tarde» reporteriai ir ir pamatęs susirinkusiųjų tar
zilijos,
tai
valdžia juos apgy
fotografai, kurie iš pasikalbė pe, prie to paties stalo besė
vendino
naujai
baigtose sta
jimo su dalyviais sekančią die dinčius du kunigus, atsikosė
tybose,
o
tie
vietiniai
kurie ti
ną savo laikraštyje objekty jo, o per jo veidą perbėgo pil
kėjosi
gauti
tuose
namuose
viai aprašė tą «pagerbimą,pa kas debesėlis. Plojimų para
žymėdami, kad priėmimą or gintas, pradėjo kalbėti. Kalba butų buvo priversti toliau lauk
ganizavo ne lietuvių kolonija gerai, kontroliuojami, ir moka ti ..
Kalbėdamas apie tuos sugrį
bet komunistinis elementas,ku įsiteikti prijaučiantiems. Apta
žėlius,
papasakojo, kad prie
ris nesudaro nei vieno nuo ria visiems žinomas, papras
Traku
su
jais valgęs «assade »
šimčio lietuvių ir neturi tei tas priežastis ir jas suveda į
bet
girdėjęs,
kad jų dauguma
sės kalbėti kolonijos vardu; jam reikalingas išvadas.
nešą
patenkinti
tėvynėįeirno
kad J. 1 aleckio kalba nebuvo
Pradžioje papasakojo, ko retų vėl išvažiuoti.
Sugrįžtanniekas daugiau, kaipkomunis kias vietas užima dabartinėje
tieji
kelionėje
esą
galvoję,
tinės propagandos žodžiai kad tarybų santvarkoje: Tarybų
kad
tėvynėje
pieno
upės
te
rengėjai kiekvieną klausimą Lietuvos prezidentas, Vyriau
kančios
kisieliaus
krantuose,
apie tikrąją padėtį Lietuvoje sios Tarybos prezidento pava
stengėsi sutrukdyti trukšmu duotojas Maskvoje, kongr. de o kai reikia stoti prie staty
tai ., reik paprasti.
ir 1.1.
legatas ir 1.1. Važinėjęs kaipo bosKaidarbų,
dėl
naujų
sugrįžimu į
Apie 21 vai. draugas A. Čer toks delegatas į Helsinkį. In Lietuvą, tai kalbėtojas
niauskas atvežė automobiliu diją, Nicą, Londoną ir dabar palaukti bent trejetą patarė
metų,
»>*X*»X‘*X**X**X^^^4*X**X4*^*^*X’^**4^4^4*X4*X4*X4’,
X**X4^^4^4*X^*J,>X**X44**X4,X4>X4*í*1í4*X4*X4,X4*X4*X4*X4*2*4í**X»<S*’í**I44X4*J**X**X4*I44*4**i
nes dabar valdžia jokiu būdu
je konferencijoje svarstyta. savo teritorijos‘oro tiltui, ku negali jų visų aprūpinti nei
darbais, nei butais.
Brazilijos spauda sako kad
Kalba buvo užbaigta logiš
ris
pristato
į
Jordaniją
benzj
padėtis paliko kaip buvusi, be
ka
išvada - lietuviai ir čia
ną
ir
ginklus.
Bet
Izraelis
rei
žymių pasikeitimų Svarbiau
Brazilijoje
įsikūrę neblo
sia. kad JAV-bės vis tiek ne kalauja. kad jam būtų suteik gai. Brazilijajaulabai
daug pas
nori finansuoti žibalo autarki tos garantijos ateičiai, o taip i
tangų
deda
išnaudoti
ir apdir
jos «Petrobras».
pat teisę gauti dalį Jordam • bti savo didelius turtus. Tegul
Diplomatijos srityje susitar
lietuviai taip pat deda visas
ta, kad Lotynų Amerika atei jos teritorijos, jeigu Jordanu pastangas būti geri savo an
ja
nustotų
egzistavusi
kaip
tyje turėtų daugiau svorio
trosios tėvynės piliečiai, kur
sprendžiant svarbius tarptau valstybė.
jie turi palyginamai daug lais
tinės politikos klausimus
vių ir galimybių.
— Anglijos užsienio reika
Si draugo svečio kalba bu .
— Bulgarijoje pasibaigė di lų ministeris Macmillan’as vy vo palydėta katutėmis, bet
deli karo pajėgų manevrai, ku ksta į Atėnus ir į Turkiją tar plojančiųjų skaičius žymiai
riuos komandavo rusų oro tis, kaip sutvarkyti Kipro sa sumažėjo, ir ištikimieji turėjo
maršalas Skripko.
los reikalus
pasistengti, kad įspūdis nesu-

Paleckis - São Paulo svečias

dos, kada Dievas pašauks pri
n ena mums Kristus. Taigi,
1 žsidirbk me laimingą mirtį
O šios misijos ne vienai, jau
lūs paskutinės... Prieš 7 me
tus buvo Vila Zelinoj didžio
sios dviejų savaičių misijos.
Kiek jau per tuos 7 metus
nukeliavo į amžinybe, kas be
suskaitys? Jie mielu noru
klausytų šių misijų, bet jau
negali. Praeis, vėl 7 metai.
Kurie būsime gyvi i960 me
tais? Niekas nežinome.
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Izraelis leidžia veikti virš

Lietuvos nacionalinė I
M.Mažvydo biblioteka}*

(pabaiga 6 pusi.)
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man pasuke ut-mukami* m...
sų gydytojai... Iš kur gi ko7
lūkietis paims 70n rublių, kai
už darbadienį jis gauna tiktai
3 kl. grūdų? Bet mirti ir ;be
dantų galima .. .^Mes dar ne
galime žuvauti. JnesX dar už
drausta Kai tokiu laiku pa
gauna milicija, tai tinklus su
pjaustė...
Pavasaris pas mus šaltas ir
vėlyvas. Dažnai lyja. Gegužės
mėnuo jau persirito šion pu
sėn, o medžiai dar tiktai pra
deda sprogti. Savo sklypelius
turime apdirbti anksti rytą,
kol visi miega, arba sekma
dienį, nes tada esti laisvi ar
kliai. o brigadose jų mažaiyra. Bėdos mums nesibaigia. Da
bar išėjo įsakymas, kad kolū
kietis neturi teisės laikyti dvie
jų karvių, nežiūrint šeimos di
dūmo.

Is Amerikos Lietuviu Kongreso nutarimu.
Kas patvirtinu naujos Ame
rikos Lietuvių Tarybos nariai ?

Politinių srovių, dalyvaujan
čių ALTos organizacijoje pa
gal statutą buvo pristatyti ir
patvirtinti nariais:
Socialdemokratų sąjungos:
St. Briedis, K. Balkus, Dr P.
Grigaitis. B Klebaitienė, T.
Matas, S. Michelsonas, J. Talalas
Sandaros: J. Arlauskas, A.
Devenienė. K. Jurgeliūnas, S,
Gegužis, M. Vaidyla, J. Virba
‘ lis.
RK Federacijos: Prel. I. Al
bavičius, A. J Aleksis. prel.
J. Balkūnas, E. pauzarienė,
J. Rudis. Dr. Vi. Šimaitis, Dr.
V. Vygantas.
Liet. Tautinės sąjungos: E.
Bartkus, Dr. S Biežis, T. Blins
trubas, J. Ginkus. A Lapins
kas. Dr. Br. Nemickas, A. Tre
čiokas.
SLA: P. Dargis, E. Mikužiu
tė, Dr M. Vinikas.
LRKS: kun. F. Boll, Wm.
Kvetkus, L. Šimutis
Į ALTos Vykd. komitetą iš
rinkti L. Šimutis, Dr. B. Gri
gaitis. M Vaidyla ir E Bartkus
Vicepirmininkais dabar yra:
S. Michelsonas, S Gugužis,
A. Trečiokas A. J. Aleksis,
P. Dargis ir kun. J. F. Boll.
Iždo globėjai: Dr. M. J. Vinikas. Wm. T. Kvetkus. Dr.
Br. Nemickas ir J. Talalas.

— Mes tikime, kad visgi
ateis valanda, kada Lietuva
vėl bus laisva; bet iki ji bus
okupuota, mes kovos nenu
trauksime.
v
— «Žodis pavergtai I ietu
va i»b a i g i a m a s t o k i a i s ž o d ž i a i s:
«Broliai ir seserys, mes
tikime, kad Jūs nesiduodat
priešo provokuojami, ir taupo
te kiekvieną aukos kraujo
lašą!
Broliai ir seserys mes gėri
mės, kad Jūs nepraradote iš
minties, vilties ir visomis jė
gomis išlaikote savo kalbą,
tikėjimą ir lietuvišką dvasią.
Brangūs broliai ir brangios
seserys, mūsų susitikimo die
na ateis ir laisva 1 ietuva vėl
žydės, kaip pavasario sodas;
Širdimis mintimis ir darbais
mes visada būsim su Jumis».

— Turi d imas galvoje, kad
nuolatos besikeičiančioje tarp
tautinėje padėtyje gali bet
kada būt iškeitęs vadinamoje
viršūnių konfer ncijoje ar ku
ria kita proga, problemos, lie
čiančies Lietuvos likimą. Ame
rikos Lietuvių Kongresas įpa
reigoja Amerikos Lietuvių Ta
rybą ir toliau neatlaidžiai bu
dėti ir veikti kad renukentė
tų-Lietuvos išlaisvinimo rekalas.

NEMUND POTVYNIS

Leonardas Anuriekus •

RUDENI

■

Visą rudenį virtines paukščių seku,
Susimąstęs, kaip senas žynys,
Bet jie skuba kažkur už geltonų laukų,
Skuba mano džiaugsmu nešini.

Paukščiai žino labai daug giliu paslapčių-— Amerikos Lietu vii} Kon
Gali ženklus pavojuose duot
— «Žodvje Amerikos lietu gresas kviečia visus šioje ša
Iš jų balso graudaus, iš lėkimo jaučiu,
viams» kongresas su dideliu ly.ie gyvenančius lietuvius, ku
Kad jau šis paskutinis ruduo.
širdies skausmu konstatuoja r lems yra brangi mūsų tėvy
kad po antmjo pasaulio karo nė, būti vieningiems ir remti
Ne be reikalo gi tų paukštelių p.aša t
padarytoji Lietuvai skriauda Amerikos Lietuvių arybą aą
komis
ir
darbu
nes
tik
sutar
Pasiimti kartu ir mane
tebėra dar neatitaisyta. To
tinai
veikdami
mes
galėsime
liau pareiškiama:
Į tą žemę, kurioj atskambą graži t
«Kadangi ietuva yra sukru padėti Lietuvai nusikratyti
Tavo žodžiai alyvų sapne
vintą, apiplėšta ir pavergta, komunizmo jungu ir sugrąžin
bet iškilę dar gyvi jos žmo ti Sibiro tundrose bei tremty
nės trokšta laisvės, tačiau je vargstančius mūsų brolius
neturi galymybių priespaudai ir seseris į jų tėviškes »
pasipriešinti, tai už jų išlais
Laistai is Lietuvos
vinimą turime kovoti mes,
kurie gyvename laisvame pa
suvarė į kolchozus. Sunku jum
^ašo kolūkietis Kas :-i
SKAITYK I R PLATINK
šaulyje Bet kova sunki o
išaiškinti
kas yrakolkozas. Mū
ginusia jam skalda nu-i . i
mūsų jėgos nelabai didelės,
sų
koikozynykas
tai žemesnis
pradeda.. Jau žinote, kad mu s
«MŪSŲ L! ETŲ V/-»
todėl mums tenka ieškoti sti
už
dvaroką,
o
šiam
prilyginti
presnių draugų ir jų talkos.
neturiu
ir
supratimo...
Mums daug padeda Amerika.
Kaip seni žmonės pasakoja,
Mes esame labai dėkingi
baudžiauninkai
ir daugiau že
Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrines į
Jungtinių Valstybių Vyriausy
mės
turėję
ir
daugiau
gyvulių.
bei kuri atsisako pripažinti
Radio
Programos
Tai
mūsų
gyvenimo
sąlygos
Lietuvos pavergimą I ygiai
kaip matote, yra blogesnės,
esame dėkingi šios š lies kon
Iš Radio Nove de -liilho, kiekviena sekma-iieni nuo
negu baudžiauninkų Tai taip
greso atstovams, kurie įvai
18,00 ligi 18:30 vai, baugi 54U klc
turėsime ir vargti Šviesesnio
riomis progomis dalyvauja
Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas. koI
rytojaus pragiedrulių taip li
mūsų suvažiavimuose ir pasi
jj rems susipratę lietuviai.
ne
matyti ...
sako už Lietuvos išlaisvinimą
Apie
mūsų socialinį gyveni
Radijui
paramą
galima
įteikti
finansinės
komisijos
na

Dėkingi esame atskirų valsty
mą
man
matosi kad Jūs turi
riams
asmeniškai
arba
siunčiant
per
paštą
finansų
ko
bių gubernatoriams bei mies
misijos
iždininko
p.
Retro
Šimonio,
ar
kun.
P.
Ragažinste
supratimą
Štai, man iškri
tų majorams, kurte kasmet
ko
vardu
šiuo
adresu:
caixa
postai
4118,
São
Paulo.
to
keli
dantys,
tai įdėti dirbti
paskelbia Vasario 16 dieną
nius reikia apie 7G0 rublių. Tai
«Lietuvių Diena».
J. Antanaitis.

Lietuviškumus ka ip kultūrinė vertyb ė ir Bendruomenė kaip lietuvybės išlaikymo priemone
Šiuo laiku, mūsų išeivijoje,
labai dažnai iškeliami lietu
viškumo reikalai Tuo klausi
mu labiau susirūpinta dabar,
kada pats gyvenimas verčia
mus sustiprinti mūsų tautišku
mą ir jo kultūrines formas,
kuriomis turime atstovauti mū
sų tautą ir mus pačius, pašau
lio akyvaizdoje.
Daug kartų mums jau teko
skaityti.ir girdėti gražius ir
patriotiškus žodžius, kviečian
čius nepamiršti, k id esame vi
si tos pačios Tėvynės Lietu
vos vaikai, ir plačiame pasau
lyje turime išlaikyti savo tau
tiškumą. Tai yra idealų sėja
į mūsų širdis. į mūsų jausmus,
ir tikėjimas, kad kraujo bal
sas bus greičiausia suprastas
ir broliškai priimtas.
Gerai apsižvalgęs, nustembi
žmogus, kai pamatai, jog pa
ti mūsų gyvenimo eiga iš mū-

sų reikalauja, kad mes įvykdi tume tuos idealus
Tik pasižiūrėkime į mūsų
tautiečių nueitą kelią, čia Bra
žili joje: Pirmieji kartaus var
go metai jau visų nugalėti ir
toli paliko praeity. Šiandien
beveik visos lietuvių šeimos
šiame krašte yra neblogai įsi
kūrusios. Mūsų visuomenė vi
sur labai gražiai pasirodo, o
lietuvio vardas čia minimas
su pagarba Mūsų kova užTė
vynės Lietuvos laisvę turi Bra
zilijos paramą ir palankumą.
Lietuvis ateivis savo darbu
ir sąžiningumu sukūrė apie
save lietuvių tautai labai aukš
tą nuomonę šiame krašte. Bet
dar daugiau pripažinimo lie
tuviai laimėjo savo kultūri
niais, meniškais ir visuomeni
niais pasirodymais.
Tą garbę mums išdainavę
mūsii chorai; mūsų jaunimas

per tautiškus šokius parodė sa
vo tautos grakštumą judėsiuo-x
se; akis sužavėjo mūsų tau
tiški rūbai; gausūs dalyvavi
mai lietuviškose šventėse ir
paminėjimuose įrodė, jog tu
rime tautinę sąmonę ir gyvą
pareigos jausmą.
Paskutiniais metais jau ro
domės Brazilijos viešajame gy
venime kaipo nepaprastai kū
rybinga ir susiklausanti tauta!
Tik prisiminkime lietuvių me
no ir tautodailės parodą, su
rengtą galerijoje Prestes Maia,
mūsų dalyvavimą São Paulo
miesto ‘.00 metų sukakties pro
ga Ibirapueroje ir pernai su
rengtą Lietuvos architektūros
parodą ten pat Atsiminkime
lietuvių dalyvavimą Rio deja
neiro eucharistiniame kongre
se, mūsų choro koncertus Vol
ta Redondoje. S. Paulo televi
zijoje. Pacaenbu stadione. Ge
nocido gedule ir 40 metų Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjime miesto teatre!
Malonus skaitytojau. Kai
mūs tautiečiai raškė kavą fa
zendose ir apverkė tada savo

likimą — ar nors vienas tada
galėjo bent susvajoti, kad São
Paulo miesto teatras nemoka
mai atidarys mums savo du
ris, ir jame nebeužteks vietos
mums visiems sutilpti?
Iš to matyti, kad mūsų tau
tos dalis atsidūrusi po Pietų
Kryžiumi, smarkiai civilizavo
si svetimoje aplinkoje, ir pa
siremdama lietuviškomis tra
dicijomis praplėtė savo eilėse
kultūrinius akiračius. Tie lai
mėjimai garbe nužymėjo mū
sų kelią Brazilijos žemėje.
Žymūs Brazilijos mokslo
žmonės ir politikos veikėjai
tą mūsų pažangą matė ir įver
tino. Nevieną kartą jie apie
tai mums sakė kalbas, kurių
klausėmės su pasididžiavimu,
nustebę ir sujaudinti.
Tas viskas pas ekta darbu,
bendru susiklausymu tauria
savygarba, šviesuomenės pasi
šventimu, tautos labui ir mūsų
visų nuoširdžia parama bei da
lyvavimu lietuviškoje velkio
jeBet ir iki čia atėję negali
me sustoti Esame pripažinti

Kitam tautiečiui rašoma:...
Šiemet Nemunas buvo tiek pa
kilęs, kad dar niekad taip ne
buvo pakilęs, net 7 mt. Daug
trobesių nuplovė, daugybę me
džių su šaknimis nunešė į Bal
tiją Krikštonyse vanduoišplovė kario kapą Kapas jšmūrv
tas akmenimis, nuo 10 iki 20
metrų skersmens. Kape liko
griaučiai vyro, kuris turėjęs
apie 40 metų amžiaus,augalo
tas. Prie jo rastas geležinis
kalavijas medinėse makšty
se. skydas ir jietigalis, žalva
riniai geriamojo tauro rago
apkaustymai diržo sagtis Ar
cheologai sako, kad ka ys u
vęs ne eilinis Radinys esąs
iš 5 šimtmečio, kada dar ten
gyvenę juotvingiai O kitoje
Nemuno pusėje nuplovimas a
tidengė mūrinių namų pama
tus — akmenų ir plytų. Y a
likučiai koklių nuo krosnių.
Spėjama kad būta miesto ar
pilies Šiemet čia atvažiuos ty
ri neto jai...»

IŠ KUR TAS KERŠTAS?

Dr. Kazys Sruoga

Visai dar neseni tie laikai,
kada šventai tikėta, kad ma
žos tautos (valstybės) gali bū
ti nepriklausomos tik iš di
džiųjų malonės. Kitaip sakant
tol nepriklausomos, kol didžio
sios valstybės nesutaria kaip
jas paimti ir tarpusavyje gra
žiuoju pasidalinti. Dėl to ma
žosios tautos buvo nuolat mo
komos didžiausio paklusnumo,
dėkingumo, nuolaidumo ir iš
tikimumo didžiosioms valsty
bėms. Ką gi parodė praktika?
(pabaiga 3 pusi)

mėgiami ir įvėrtinti. Kaip tik
tada, kai milijonai šio krašto
žmonių pažįsta mūsų tautą, ir
taria mūsų vardą su pagarba
- gyvenimo srovė nesustoja
vietoje, ir neleidžia mums ap
snūsti.
Brazilija laukia iš mūsų dau
giau, ir nori, kad mes su sa
vo organizaciniu genijumi pra
dėtume aktyviai dalyvauti šio
krašto politikoje ir viešajame
gyvenime. To pasekmėje bu
vome pakviesti išstatyti savo
kandidatą į S. Paulo estado
Assembleia, ir kaip jau žino
ma, tokiu kandidatu yra jūsų
pažįstamas ir mėgiamas Ka
zimieras Ambrozevičius, su vii
timi. jog lietuviai padės visas
pastangas, kad jis būtų išrink
tas.
Kaip matote, lietuviams Bra
zilijoje artinasi dar platesnių
teisių ir pareigų dienos. Tuo
pačiu metu iškyla nauji užda
viniai, kuriuos išspręsti turi
me jungtis vienon ir gausion
organizacijon, kuri mus pri
glaustų.
Pagrindinė pareiga yra-su
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3 pusi.
(pabaiga iš 2 pusi.)

Du dalykus. Pirmučiausia Nė
viena iš tų dorybių niekada
neišgelbėjo nė vienos mažos
valstybės nuo'didžiųjų užpuo
limų. Antras dalykas. Prakti
ka parodė, kad didžiųjų vals
tybių (JAV laiminga išimtis)
visai tų principų nesilaiko sa
vo veiksmuose bei savo sanykiuose su mažomis tauto
mis.
. Faktų nė vieno čia neminė
siu. Jie žinomi ir nuolat kar
tojami spaudoje. Tik pridur
siu, kad dėl tokios padėties
mažosios tautos turėjo pergy
venti daug Šiurpulingų trage
dijų daug apsivylimų ir buvo
nejėgės ką nors padaryti. Li
ko tik prašyti, prašyti ir pra
šyti. Ir gauti maždaug visada
vienodą atsakymą: «Palaukite
dar. Dėl jūsų mes nekariausi
me. Dėl jūsų nesi pykšime» O
kai praeina 10 metų, tai toms
kenčiančioms tautoms ramiau
šiai pareiškiama: «Klausimas
visai pasenęs. Istorijos atgal
j ebesuks'ime Nusiraminkite ir
džiaugkitės, kad dar gyvi esą
te».
Yra dar vienas, daugiau p] ė
šikiško pobūdžio argumentas,
kuris rimtai vartojamas prieš
mažąsias tautas ir valstybes.
Joms dažnai priekaištaujama,
kodėl jos turi kokius nors že
mės turtus i derlingas žemes,
akmens anglį, geležies rūdą,
o svarbiausia naftą) arba ko
kias nors svarbias susisiekii mo arterijas kaippvz. priėji
mą prie jūrų, upes kanalus
uostus ir 11. Nurodoma, kad
ir tokie dalykai, si aime su
prantama, turėtų priklausyti
lik didžiosioms ir turtingosio is valstybėms. Kodėl? Ku
riuo pagrindu? Ar tik ne to
dėl, kad tu didelė-- valstybės
galėtų t ptidar di esnėsirtur
tingesnės maž :jų sąskaiton. o
tos mažosios galėtų skursti ir
nuo . t būti pakaltintos savo
auilikimu ir nekulturingumu.
dėl kurio joms ir politinę ne
priklausomybę duoti pavojin
ga. arba (jei turi nepriklauso
mybę) verta atimti K omenta
rai nereikalingi. Tai šta> iš
kur pyktis ir kerštas.
«Draugas»

TIK LAUKINIS LAIKR'.ŠČ.Ų
NESKAITO.

cementuoti visų Brazilijos lie
tuviu vienybę ir išlaikyti lie
tuviškumą, nes tas mūsų lie
tuviškumas kaip tik ir yra vie
nintelė mūsų kultūrinių verty
biu versmė. Tik būdami susi
telkę į glaudų tautinį vienetą
i a’ėsime atrasti tuos kelius,
kuriais eidami neprarasime sa
vojo jaunimo, to vardo ir gar
bės, kuri tėvų pasiekta Jeigu
mes pakriktume iš tų lietuvis
kūmo rėmų, mūsų nedidelis
skaičius liktų be reikšmės šio
je gausioje žmonijos jūroje.
Lietuvių tauta slepia savy
je labai didelį kultūros loby
ną. bet ji turi sav.omis ranko
mis jį puoselėti kad tos dva
sinės vertybės su mūsų valia
ir iš geros širdies galėtų būti
■neduotos viso pasaulio labui.
Žymūs svetimšaliai yra tai
pastebėję ir mus ragina mūsų
lietu visk urną išsaugoti ateičiai.
Taip daktaras Sauerveįnas,

COMITÊ PRÓ CANDIDATURA DE
Casimiro Ambrozeviciüs’
PARA DEPUTADO ESTADUAL, RÜA C.- MÉ. 1052,
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R. K.

PLAČIAUSIAI VARTOJAMAS
METALAS

Kotryna ^rigaitytė

Viesulo Šokis
Nurieda ašara
debesio pilko
kloniais žaliais.
O ko prigesę
akys vosilkų
žvalgos bailiai?

Mūsų kandidatas į estad.ualinius deputatus yra Kazimie
ras Ambrozevičius Turime
daug gražių atsiliepimų. Gau
name laiškų, per kuriuos - se
ni ir jauni, lietuviai ir jų drau
gai, - reiškia savo džiaugsmą,
kad. pagaliau ir mes žengia
me naują - labai svarbų žingsnį naujoje tėvynėje:
Bet. greta tų džiaugsmingų
pareiškimų, mesv matome ir
tamsių dėmių Žinome, kad
žymi kolonijos dalis beveik
visa senoji karta tebėra sve
timšaliu padėtyje, dar nėra
Brazilijos piliečiai. Žinome ir
tai. kad ne visi mūsų vaikai,
kurie jau čia gimę ir atėję į
metus, turi balsuotojų Lody
mus - titulo eleitoral. Taigi,
dalis mūsiškių, ir labai žymi
dabs, balsuoti negalės. Seto,
ir tie kurie gali balsuoti, dar
lie visi supranta momento
svarbą, dar yra abejojančių
už ką balsuoti.
Kandidatų yra daug dau
giau negu tūkstantis Ir visi
visokiais būdais vilioja rinki
kus Yra atsitikimų, kad dar
bovietėse ir Įstaigose darbi
ninkai ir tarnautojai verčiami
pažadėti savo balsus šeiminiu
ko kandidatui Dėlto primina
me visiems kad kandidatų pa
sirinkimas yra laisvas, o bal
savimas slaptas Kiekvienas,
atėjus rinkimų dienai su ra
mia sąžine gali dėti į voką
savo kandidato cedulą ir mes
ti į balsavimo ūmą
iek liū
dniau su tais kurie balsuoti
negalės. Let ir šiuo atveju
dar galima rasti išeitis: pajieš
kokime rinkikų tarp savo kai
mynų brazilų ir prikalbėkime
juos, kad savo balsus atiduotų
iž mūsų kandidatą Kazimierą
kmbrozevičiu.
Vietoj savo
balso, tokiu atveju, kiekvieias gali surasti ir duoti po
telis balsus !
Kazimiero Ambrozevičiaus
antrašas: Rua Camė, i052 Parque da Mooca, São Paulo.

Bolis Petrušonis su šeima.
Navickai ir dar pora lietuvių
šeimų Jurgis Eendoraitis pra
neša, kad Frigorifiko lietuvių
vaikai balsuos už K. Ambro
zevičių, ir kviečia juos a plan
kyti.

— Jundiai į komitetą už
Carvalho Pinto. Paulo de Tar
so ir Kazimiero Ambrczevičiaus kandidatūras įeina trys
lietuviai: Fovilss Miškinis, Jo
nas Jusis ir Juozas Mikalaus
kas. Jūndiai turi 32 fioo rinki
kų. ir 16 savo kandidatų Bet
lietuviai ir jų draugai stengia
si sutelkti nors kelis šimtus
balsų ir K. Ambrozevičiui Pro
pagandos fronte minimi dar
šie lietuviai: Jonas Bimba, Ig
nas Pulaįkis, Francisco i abo
nas, Albino Aleksis, Francisco
Aleksis, Bruno Cubaras, Anto«
nio Pelulis, Vytautas Raželis, ’
broliai Strumskiai, Biruti e ir
Stasys. Ge n ė R u ž c (y (e.
ž
Palaikis.

Geležis, nuo neatmenamų lai
kų yra vienus ts pm im. mu
vartojam
etalų Geležis, tai
stiprybės ir patvarumo si. ■to
lis Nenuostabu, kad ir mūsų
protėviai žinojo kaip ir ka a
jo naudotis ir anot poeto:
...galanda kirvius kalavijus
[aštrius
ir juodbėrius žirgus balnoja.
Nuostabiausias takiau fak
tas. kad geležis nors ir būda
ma ketvirtas savo gausumu že
mėje paviršiaus, savo laiku tu
įėjo aukso vertę Yra rasta
įvairių papuošalų padabintų
geležimi Tarp kitko dar yra
įsidėmėtina, kad pirmieji už
tikti geležies išdirbiniai iš se
nu laikų yra pagaminti ne iš
žemiškos kilmės geležies < be
miniu analizių pagalba yra pri
eita išvados, kad tai yra meteorinės kilim s geležis, tur j ti didelį nikelio nuošimti
Mūs , planetos geležis, pra
dėta kalti kiek vėliau. Plates
niu mądu ją ėmė tipdyt be
tilai apie 13 0 m pr. kr iš
kur paplito ir kitur alyginus
gana anksti imta geležis kal
ti ir kituose -ytų kraštuose:
Babilone apie 17(0 pr kr. alestinoje ir sirij yj apie
0
m. pr. kr, Alžirijoje apie 90<>
m. pr. kr'
Seniausi Europoje rasti ge
ležies išdirbiniai yra rasti Ha!
stato kapinyne jie, yra priska tomi prie 80o- oO m pr Kr.
Tuo laiku ir prasideda gele
žies amžius Europoje.
ūsų
tėvynėje, arba pabaltijy im
portuotų geležies išdirbinių pa
sirodo nuo V amž pr. kr. Maž
daug I! amž pr kr. jau už
tinkama ir vietinės gamybos
darbų Tačiau su visiškai išsi
vysčiusia geležies kultūra Lie
tuvoje susitinkame tik II am.
po karo.
Mūsų tėvynė, veik jokiu že
mės turtu neturi, tačiau ir iš
negausiai randamos rūdos ji
buvo gaminama ir vėlesniais
amž’a s, pvz Svėdasuose ji
buvo gaminama XWI amž-

pradžioje. Rūdininkuose XV
amž, Augustave apylinkėse
veikė < ele.ies liejvl los XVIXVII amž.
Dabartiniais.laikais geležies
ir plieno produkcija yra labai
užaugusi, moderniškojo dabar
ties pasaulio be geležies ele
mento yra stačiai neįmanoma
įsivaizduoti Pasaulinė metinė
gamyba ?8 0 m. buvo4C03.0 0
tonų, o 1954 virš 245 CC0.Õ02 to
nu.

— Anglų Frigorifikn, prie
Barretų kadaise gyveno keli
šimtai. lietuvių, dabar belikę
tik keli Jurgis b endoraitis,
senas Frigorifiko tarnautojas,
rašo, kad jį ištiko nelaimė,
paraližavo vieną ranką ir ko
ją. Bet dar stiprus blaivaus
proto ir tikisi pasveikti. Gyve
na kartu su vaikais jų prižiū
rimas Frigorifike gyvena dar

nors kilimo vokietis buvo taip
gerai išmokęs lietuvių kalbą
ir ją pamilęs, kad net para
šė šias neužmirštamas eiles:
«Lietuviais esame mes gimę
lietuviais turime ir būt,
tą garbę gavome užgimę —
jai ir neturime leist pražūt!»
Tai žodžiai parašyti beveik
prieš šimtą metų. O dabar štai.
Urugvajaus profesorius Julio
Ricci mokąs apie 30 kalbų,
paskelbė jog jis laiko lietu
viu kalbą už didžiausią moks
lo brangenybę ir ragina visus
užsienyje gyvenančius lietu
vius nuo' pat mažens mokyti
savo vaikus lietuviškai! Argi
reikia daugiau ką bepasakyti?
Šių d i enų k u Itūr i ngo si os lai s
vojo pasaulio valstybės o ypatingai mums palankioji Bra
zilija. suprato jog susipratę
ateiviai iš svetimųjų kraštų
labiau praturtina šio krašto

k u turą negu tie, kurie grei
tai nutaustu netenka'avosios
asmenybės ir tampa t k eili
niais gyventojų skaičiaus dau
gintojais. Kad tai yra tiesa,
rodo japonų imigracijos5o me
tu sukakties iškilmės, pamin
klas ateiviui C uque de Ca
xias mieste ir valdžios globo
jamos m grantų rienos šven
tės paskelbimas, kas pabrėžia
kokia didelė laisvė ir toleran
cija suteikiama kad ateivio
tautinė kultūra galėtų klestė
ti šitoje svetingoje šalyje.
Kiti mums suteikia sąlygas,
o kelią link mūsų uždavinių
teks mums patiems susirasti.
Čia Brazilijoj tikras ir. berods
vienintelis kelias šiuo momen
tu yra Brazilijos Lietuvių E en
druomenės įsteigimas Reikia
susiklausant savo tarpe, pasi
tikėjimu pagristi mūsų toli
mesnio gyvenimo eigą Laik s

išmesti iš galvos sudulkėju
sius įtarinėjimus ir nutildyti
apkalbas Be savo balsais iš
— Dvi odos išdirbinių. įvai
rinktos vadovybės, kuri apim
rių
reikmenų, lietsargių, skry
tų visus Brazilijos lietuvius
bėlių.
rūbu, ir kitų įvairių
toliau nebegalėsime išsiversti
aprangos daiktų krautuvės
Todėl nuoširdžiai prašome yra pačioje Lapoję: Stasio Ka
visus, nenuleisti vėjais per rolkevičiaus - rua 12 de Outn
spaudą ir per spaudą ir per bro 176, ir Stasio Saldžio radio daromus pranešimus o rua Clemente Alvares. .137.
visu rimtumu ir atsakomybe Moxey gatvėje savo krautu
pasiruošti rinkimams 24 dieną ves turi Jonas Bendžius ir
rugpjūčio (24 de Agosto ir juo Povilas Pipiras, o Albiono Ka
se dalyvauti renkant Brazilijos liną ua Giiaricanga. 1(6 (g
Lietuvių Bendruomenės Tary nas Žarnauskas tu i savo
bą Malonėkite painformuoti mercearią.
apie tuos rinkimus ir kitus
tautiečius, kurie gal to dar
— Stasys Špakauskas. laikro
nežinę. 1 aukiame. kad kiek
dininkas,
turi savo ‘Relogiarią’
vienas lietuvis atliks tą savo
rua
Clemente
Alvares" 200.
pareigą Ir su didelia nuošir
Lapoję.
Kartu
dirba
ir Romeu
džiausia viltimi tariame vi
Špakauskas
Stasio
brolio
sū
siems iki pasimatymo perrin
nus
Romeu
gyvena
Anastazi
kimus!
jaus viloje, o Stasys - Orkidė
jų n 90. V. Marianoje.

Atšliaužia vėjas,
tylą paglemžęs
rugių lauku.
Per drumstą dangų
perkūnas žengia
ugnies taku
Ginų viršūne.,
viesmas moja - - - šokį pradės.

Byrant ir iVi^ant
žaibams po kojų
kalnai ar e bes!

KAS KUR

GYVENA

— Vincas Jackonis. anastá
zįetis, metęs prekybą tapo
ūkininku v y vena Terra Nova
rajone už c km nuo Jundiai.
kur nusipirko gana dideli iki,
apie ' 50 ha.
Jonas Ramanauskas siu
vėjas gyvera Atibajoje ão
Paulio estade Jo siuvykla Alfaiataria «santo
i dré» garsiausia visame mieste

— Juozas Ašmena, su šeima,
gyvena. NOB geležinkelio ruo
žė: Čia "Paulista - Triagem,
prie Raurū Dirba minėtoj kom
panijoj Turi du sūnus: Vaite
rį ir Juozą Juozas Šukys gy
vena Lucelijoj, A. Paulistos
rajone.

-- Konstantas Uckus prieš
karą ėjusio «Aido» leidėjas,
gyvena Jaęanoje. Yra vinių ir
vielų fabriko vedėjas.
— Kelios lietuvių Šeimos
gyvena ir Parque da apa ra
jone. , Yra dvi didelės ir sti
prios, gerai aprūpintos, maist
menu, gėrimų ir kitų įvairių
prekių parduotuvės: Jono Jan
kausko - rua Kabul. 49, ir i-a
zimiero Tamošauško - rua Te
heran, 29. Abidvi šeimos lietu
viškos atsikelusios iš A našta
zijaus vilos. K Tamošauskas
vedęs Birutę Jankauskaitę. Jo
no seserį, o Jonas Jankauskas
vedęs Oną Siniauskaitę Kar
tu su Tamošauskais gyvena
ir uošvis Juozas Jankauskas
su žmona Senieji Jankauskai
talkina ir žentui ir sūnui,
pagal reikalą.
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O E. Audronė

PASAKA APIE GAIDELI IR KATINUKĄ
Seniai seniai gyveno
Draugai labui geri —
Tą pa'aką, tą se ą
Man sekė vakare:
E r. Jonai Balys

Žvirblio Kerštas
Kitąsyk buvo pas ūkininką
šuo. a oi jis buvo jaunas tai
jam buvo gerai, o kai paseno,
tai pradėjo visi jo nebekęsti
ir nebeduoti ėsti. Tas šuo, iš
bado vos kulnus bepaviikdamas, išėjo nuo to žmogaus.
.Eidamas keliu susitiko žvirblį.
Žvirblis klausia:
— Kur tu eini?
— Einu — sako šuo.— ar
nerasiu kur sau geresnio bū
vio,
tas ūkininkas, kuriam
tarnavau, jau nebeduoda ėsti.
Žvirblis sako:
— Eikime j miestą, tai aš
len tave pašersiu
Kai jie atėjo Į miestą paro
dė žvirblis šuniui vienoj kitoj
vietoj išmestų puvėsių, tas
šuo ir priėdę. Klausia žvirblis:
— O ką, ar jau sotus?

Pavažiavo žmogus toliau,
tas žvirblis išleido jam ir kitą
bačką Tokiu būdu žvirblis
jam visą spiritą išleido ir
arklius užmušė. Palikęs veži
mą, žmogus pėsčias parėjo
namo. Sako pačiai :
— Tai, pačiute, iškadą tu
riu: spintas išbėgo ir arkliai
puolė.
— Kas ten tau per blogu
mas. — sako pati, — ale kad
atlėkė čia koks prakeiktas
paukštis su dideliais paukščių
pulkais ir visus kviečius nule
sė.
Tas žmogus užsilipo ant sto
go pažiūrėti j kvi tus ir pa
matė, kad tūkst č ų tūkstan
čiai paukščių le a viečius, o
ir tas žvirblis t-rp jų. Sako:
— Ak aš nelaimingas, ką

Gyveno katinėlis
Trobelėj tarp miškų —
'.Nebuvo susivėlęs,
Nei baidėsi meškų.

— l ik niekur neik, drauguži.
Tik niekur iš namų ’
Girdi, kaip miškas ūžia —
\ robelėj gi ramu. —
Gaide’is pažadėjo
Pabūti čia ramus,
Kol draugas jo kirtėjas
Sugrįš vėl į namus.

Ir meldėsi mūs rainius
Kas vakarą, kas .ryt
Su juo gyveno dainius
Garsusi —- neapsakyt.

Bet jam vienan ne šventė;
Taip tyku — net baugu!
Gaidelis neiškentes
Suriks ka ka ry-kū!...

Kai ankstų ka-ka-ry-ko!
Užtraukdavo smagus
Net šarka nesunkus
Klausydavo, kas bus.

O girdi jau prie durų
Kažkas bar-bar. tuk-tuk;
— Gaideli, o broleli,
Valkelę tą atsuk!
Jis klausosi ir vėliai.;

Pelytė raitė ūsą —
Gėrėjosi taip vis,
Dainos tokios suklusus
Pro praviras du is.
Graž’ai gražiai gyveno
Draugai tie du geri:
Ugnelė vis ruseno
Namuose vakare...
★

★

Jis klausosi — tai lapė,
Melagė ji pikta,
Bet šalta jai ir šlapia —
Valkelė atsukta.

m
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O gaidelis jau v: s iyuis
Tai ne juokas, tai ne cyvas.
Bet sugrįžo ir gyveno,
Kolei malkas sukūreno...
★

★

*

Vėl gaidelis prižadėjo...
Senė lapė vėl atėjo...
Katinėlis dar išgirdo,
Nors toli jau malkas kirto.
Lapė gaidį greit paleido
ir per mišką pasileido:
Smūgį rainio jau pažinus,
Nudulkėjo per sniegynus.

Taip atėjo kartas trečias —
Katinėlis juk ne svečias —
\ ėl pamokė draugą savo
Ir į mišką iškeliavo.
Bet ir lapė išgudrėjo
Ir kitaip verkšlent pradėjo:
Vėl trobelėn įsigavo
Ir gaidelį pasigavo.
Katinėlis negirdėjo,
Nes jau dirbo ne pąvėjuj,
Ir toli tas miškas buvo —
Taip gaidelis ir pražuvo.

— Tau atnešiau kanapių.
Giedoriau tu gražus,
Miške tiek sniego šlapia —
Aš bėgau per daržus —

Jis, prie girnų prirakintas.
Nebematė ryto švintant:
Malė dieną, malė naktį,
Kur sveikatos gal pakakti?

Ji pabėrė ant stalo.
Paskui — jaą ant kėdės.
Paskui prie lovos galo
Dar likusias padės.

Gailios ašaros, kaip pupos
Raudonuos karoliuos supos.
Bet net ašarų pritrūko —
Vis tas girnas sunkiai suko-'

Gaidelis patikėjo,
Laputės gerumu.
Ir lesė ir gėrėjos
Kanapių skanumu ...

Vieną dieną taip prie vartų,
Kada lapė virė pietus,
Pasigirdo daugel kartų
Toks beldimas negirdėtas.

Balta žiema atėjo
Per kalnus ir miškus:
Pakinkė roges vėju —
Tai sniegą veš ir pūs.
Balta ranka užklojo
Rugelį želmenuos:
Plačiu sparnu savuoj i
Miegeliui paliūliuos.

Ir siaučia, šoka snaigės
Ir dieną, ir naktis
Nuvargus — šokis baigės:
Saldžiai j patalą sukris.
Jau gana sotus. — prata tie paukščiai cia.ro!
Vai čiu-čia, liū-lia, liūlia
O tas žvirblis jam suk •:
rė šuo.
Žiemužė palinguos —
Dar tau negana bus tų
— Na, kad jau sotus, tai ei
Sapnuokite sugulę
kime už miesto pasivaikščioti. laimių, dar man ir <v Atsčia
Baltuosiuos pataluos.
vaikščioja juodu vaikščioja, užsimokėsi.
Žmogelis, tą dieną tiek dau t
buvo šilta diena, šuo ir sako:
Sapnuokite, upeliai,
— Aš jau pailsau, norėčiau nelaimių pernešęs. atėjo į oi’
Sapnuoki t ežerai,
kią ir atsisėdo prie krosnies.
pailsėti.
Sapnuokit lankos žalios
■— Na, tai pasilsėk,!— sako O tas žvirblis atlėkęs atsitūpė
Ir želmenio barai.
palangėj ir sako:
žvirblis.
— Žmogau tu man gyvasTas šuo atsigulė ant kelio
Trobelėje tarp miško
ir užmigo, o žvirblis tupi ant čia užsimokėsi!
Ir gera ir smagu
Tas
žmogus
pamatęs
žvir
šakos. Atvažiuoja žmogus su
Už
lango tvoros pyška —
blį
jau
ant
lango
tupint
palei
trejetu arkliu veža dvi bačkas
Trobelėj
nebaugu.
do
lazda,
išmušė
langą.
>
spirito Žvirblis sako:
- Žmogau, pasuk į šalį, žvirblis įlėkė per langą į pir
ana šuo miega ant kelio, — kią, atsitūpė ant krosnies ir
Trobelėje ir šilta
jei neklausysi, tai aš tave sako:
Ir miela, kaip namuos:
perplėštų
Gaidelių, rodos, šimtas
— Žmogau, tu man gyva jTas žmogus suniurnėjo sau čia užsimokėsi !
Giedos be paliovos...
po nosim:
Žmogus, pagriebęs lazdą,
* *
- Žiūrėsiu kaip tu mane ėmė mušti žvirblį, o žvirblis
perplėši
tai į vieną daiktą, tai į kitą
Nors dienos bėga lakios,
Rėžė arkliams po rimbą ir lekioja o tas žmogus vis m.u
Žiemų ė taip ilga:
tiesiog per šunį pervažiavo, ša lazda ir vis nepataiko Iš
Nebuvo ji pasakius,
šuo ir" liko ant vietos negyvas. daužė jis viską, kas tik buvo
Atėjusi staiga,
Žvirblis sako:
p rkioj ant galo jam pasisekė,
- Tu mano šunelį suvaži- Kad jis pagavo žvirblį į rau
Kad malkos ir apli įkui
nėjai, aš tau prapuldysiu ar ką. Pati sako:
Per kamina išrūks.
klius ir vežimą.
— Mušk tą neprieteliu 1
Tiek daug jų prisirinko —
— Na ir vėl. aš pažiūrėsiu
Vyras sako:
Nemanė, kad pritruks.
ką tu man gali padaryti
— Aš jį turiu nukankinti.
Žmogus nuvažiavo toliau,
Ėmė jis jį gyvą ir prarijo.
Keliu, net sniegas tyška,
o žvirblis pasivijo jį, palindo Tas žvirblis ėmė jam po pil
Tas katinas rainys
po marška, kuria buvo veži vą lakstyti, iš ten aiiindo ger
Išsirengė
i mišką —
mas uždengtas, ėmė snapu kle į burną, iškišęs galvą iš
Daug
medžių
privartys!
kalti išmetė kamštį ir išbėgo burnos sako;
visa bačka spirito. Žmogus
— Žmogau, tu man gyvas
tik tada apsižiūrėjo, kai jau čių užsimokėsi!
buvo tuščia bačka. Sako:
Tas žmogus padavė pačiai pataikė į galvą ir užmušė sa
— O aš nelaimingas 1
lazda ir sako:
’-n vyra. O žvirblis išlindo iš
— O žvirblis sako:
'—'Mušk tų jį!
jo burnos
ir nu
— Dar tos nelaimės tau
Tai boba kaip davė lazda, lėkė sau.
nebus gana
Žvirblis užlėkė ant arklio
galvos ir išdūrė snapu arkliui
abi akis Žmogus pamatė kad
žvirblis ant arklio galvos, tai
kaip paleido lazda į žvirblį
žvirblis palėkė, o' arklį užmušė
O nelaimingas, ką aš
padaria!!.’
O žvirblis jam sako:
— Dar tau tų nelaimių ne
bus gana

Katinėlis kerta m šką,
Sniegą trypia, pėdos gilios.
Poška medžiai, skiedros tyška
Mūsų rainis net sušilęs!

Siuntė n vyriau ūa sūnų
Pažiūrėti, kas ten tūno.
Rado elgetą jis menką,
Išmaldai ištiesus ranką.

Priešpietėlius atsirišo
Ant kelmelio, kuris kyšo.
Ilgą ūsą nusibraukia,
Sumuštinį skanų traukia.

Taip visi vaikai išėjo: .
Vis to elgetos žiūrėjo.
Pagaliau pati jau lapė
1 asKucini blyną kepė.

Vos nukandęs kąsnį sotų,
Girdi, dunda, lyg kas jotų.
Net medžių sniegas tyška Lyg kas šaukia vidur miško;

Neprišaukusi per sieną
Savo vaiko anei vieno,
Ji pati laukan iššoko
Ir nuo rainio gavo kuoka.

Katinėli, murinėli,
Neša mane laputėlė,
Per aukštus kalnelius,
Per gilias kloneles,
Ū-ū, katinėli, ū-ū!...

Lapės šeimą jis surišęs,
Nuskubėjo pasiryžęs
Kur girnelės gailiai ūžė,
Lyg kad verkianti giružė.

Katinėlis tempia lūpą
Ir nuo žemės kirvį Čiumpa,
Bėga, ritas kiek tik gali,
Kol suranda lapės kelią.

Pasivijęs tą melagę,
Tokiu pykčiu jisai degė —
Drožė kirvapenčiu tiesiai
Tegul krinta, tegul dvesia!

Ir gaidelį atrakino,
Paskui valgė lapės blynus
Ir namo linksmai keliavo.
Į trobelę mielą savo;

Ten ilgai ilgai gyveno:
Nei pražilo, nei paseno.
O jau lapė ten, iš viso,
Nė prabėgti nebedrįso.

MUSŲ
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Pirkimas pirkimui, nelygus.

Dr. JOAQUIM
PACIFICO JUNIOR
Dantų
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Kiekvieną sekmadieni trie
bažnyčios pas spaudos platín
tojų galima g a u t i
nusipirkti naujausių lietuvis
kų knygų, maldaknygių be,
laikraščių.

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

chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

LAPÍENIS '& JAKUTIS LTDA.

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai.,
ir nuo 17 ligi 21 vai.
Kensultorija yra Vila Zelinoje, Avenida Zelina, 752

Av. Sapopemba 18-A

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

Vila Celeste

—

MnunwoMi

j

«TĖVYNĖS GARSAI»

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtu lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?
Bendradarbiauk joje
pranešdamas visas naujienas
iš savo arų. linkės. miesto ar
i nterio

VIENINTÈLE LIETUVIŠKOS MUZIKOS VALANDA
GIRDIMA VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Paiho PRF3 960 KC. ZYB7-49 in.
ZYB9-19 m.
SEKMADIENIAIS
L Nuo 10:16 iki 10:30 "Lietuva ir lietuviai
II. NūpįrlOlSO iki 11:00 -Lietuviška Muzika Plokštelėmis.

III. Speciali “Café Seleto” programa visiems!

PRANAS & ČIA. LTDA,

PAGEIDAVIMŲ KONCERTAS
Atsiųskite du tuščiu ‘‘Café Seleto” voku Į C postai 403.
ir galite užsakyti kokių tik norite plokštelę! Mes Jums
veltui pagrosime!

Madeiras em

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904
Bone: 52-0229
"Endereço Telegráfico: «CAB I UNA»
Rio de Janeiro
Serraria «ITA» — Serra dos Aimorés — Município de
Nanque - Estado de Minas Gerais

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su
plokštelėmis!
vadovauja “'Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postal 403, São Paulo

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

Galima gauti naujų lietuviškų plokštelių!
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Siuvamas «Singer» mašinas. jp

paskutinio modelio televizDos aparatus «Invictus»,
geriausios rūšies (Alta fidelidade) radijo aparatus.
Gazo pečius, geriausios rūšies už pinigus ir ilgam
išsimokėjimui, geležies reikmenų, dažus - elektri.
mus įtaisymus ir įvairių daiktų dovanoms ir t. t.

*
i
$$
M

PRAÇA SÃO JOSÉ DOS CAM FCS, 1 - V. ZELINA

įg

SÃO PAULO — Telefone 63 5915
Ponto Final do Ônibus V. Zelina, n.° 93
Pas aba: Taisome radijo aparatus,
Darbas garantuotas.
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VIENINTELIAI ATSTOVAI

VANDENS

GARSIOJO

IIKMaLCJ

LINDO Y A

c a k k i e ir II m>

Lmdoya vanouo yra senai žinomas gėrimas,
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite,
įsitikinkite- ir visauos naudokite!
Rua Dino Bueno. 795 a 835
nes: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postal 3967

SÃ O

PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyrišku rūbu
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i ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
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Rua do Orfanato, 686

C. »ob o n.® 55’

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zelina - S. Paulo

Vila Prudente

Telefone 63-6005

--------------------------- Contratos de locação
Aberturas de firmas
Cartas de Fiança
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas í Requerimentos
Contrat na Junta Comercial Balanços
Dis^at. na Junta Comercial Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Escritas Fiscais
Seguros de acidenteEscritas Comerciais

Fone 63-5294
•

São Paule

Medžiaga parduodama ir išsimokęjimui
Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO B1BL1OTE!

čio. su rankos paspaudimu,
su apglėbimais, ir su pasibu
čiavimais į abi veido puses,
visai kaip per rusiškas Ve
lykas . ..

Tik dabar vaiš ntojai apsi pinigų nemė|
žiūri, kad svečias dar nieko tuvių spaudi®
burnoj neturėjęs Pasodina jį išleidžia
hbhMI
prie gabalo torto. Tuo metu d žią 1 ietu vo j^^regup^uma
kunigas J. Šeškevičius prime žiną tas išlaidas ir jums ats
m jog draugas A. Černiauskas pausdina maldaknygių. (Komu
ouvo žadėjęs pradžioje, kad nistai smarkiai plojo).
Pokalbiai ir paklausimai
2)
Dėl siuntinių į Lietu
busią galima duo i paklausi
Firma jai sveikinimų bangai mai, ir prašo balso. Viešna vą, tai ten tik vaistų dar trū
atsl gus rie svečio priėjo gės komitetas pasitaria, ir k u ksta, o kitų visokių reikmenų
ir Katalikai Svečias turi nepa nigui leidžia statyti klausimus. esą visiems užtektinai. Jūsų
prastai išvystytą politinį ins
Kun J. Šeškevičius pasis giminės Lietuvoje ju prašyda
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da • ir kaip daugiausia dažytų
Mokoje, rua Lituania, 67 roušia įdomų
Dr. VICTOR AUSENKA
lūpų nubučiuota valstybinė
J A K A R Ą - B AL I Ų
galva !
Ad vocacia
Juokinga ir koktu matyti,
Bus suvaidinta linksma komedija «IŠDYKĖLĖ» ir po
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairiu
kai
nevieno nužudyto ar iš
to. koncertinė dalis, kurią išpildys mūsų Kolonijos jau
tremtojo.
broliu ar seserų vai
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
nieji 'menininkai mėgėjai.
kai
bučiuoja
tą patį žmogų;
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai. •
Šokiams gros geras orkestras ir veiks puikus lie
kuris
savo
parašu
tuns jų ar
tuviškas bufetas.
Raštinė:
timuosius,
ir
daug
tūkstančių
Taigi, visi į Sąjungos VAKARĄ-BALiŪ!
lietuvių
paskyrė
kančioms
ir
'X Praça da Sé. 270 - 4 ° and. - sala 404 - Tel. 35 0062
’
Pakvietimai gaunami pas visus S-gos narius ir lie
mirčiai.
s;.
tuviškose mokyklose.
Vakaro pradžia: 20 vai ir pabaiga: 4 vai. ryto,
TAUTIEČIAI! 'r
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—^Parsiduoda Barąs geroj
LS3 VALDYBA.
vietoj. Rua Rio do Peixe, 1-D
Skaitykite ir platinkite vienintelį Pietų Amerikoje 1
Vila Zelina Smulkesnių infor
populiarų lietuvių kultūros žurnalą «GINTARĄ» kurisišei
macijų vietoje.
4na kiekvieno mėnesio pradžioje.
. Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas,
«Gintare» rasite daug įdomių straipsnių, apysakų,
mandagus patarnavimas tik tai
eilėraščių iržinučių «Gintaro»kaina metams tik Cr.Š 2 >0,00.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR
Pinigus siųsti: «Gintaras» Caixa Postai 7988, S. Paulo.
RUSIJĄ

ANTANC. IPAV1LCNI© ■

Manufatura de «Botões Estrela»

GEROS ŽINIOS

Rua Prof. Gustavo P. de Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina. Tel. (recados): 63-1937, São Paulo.
Čia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir
lietsargiams dalių.

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 pakvitavimą. .
♦ Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia
Gavėjas nieko neturi mokėti.
* Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus
arba pasiaučiame naują.
Kreipkitės pas:
Jonas Valavičius, R. Pe. Bened. de Camargo. 698, Penha
Al. Bogušiam-Kas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14. V. Zelina '
Rašykite: Caixa postai 403 — São Paulo.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

į

EJC.RlTC8?flC CONTÁBIL NAfCIMENTO

’

Irmãos Nascimento
REG. CR.C. SP. Nro 1.484

Atlieka firmų atsakymus, perleidimus, komercines
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen
tus. sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbas atlieka.
Juridtois Departamentas —- Nejudomo tarto pardavimas
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 6-3-2T6? - S. Paulo

Medžiagos žieminiams ir va
sariniąms rūbams (yra^pavyz
džiai). 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 Vinkšnaitieaė - rua Barão do Pi
rai, 65, Vila Zelina.
Laiškams - c«£xa postai 371,
São Paulo.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBRÔiZ-SVlClUS
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

