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LAIJIÍAJ MUJU BIČIULI AM J
HENRIKAS VALAVIČIUS

Jau prabėgo du mėnesiai, kai «Mūsų Lie
tuvos» leidėjų kvietimu susirinko Moocos 

mokyklos salėn šio laikraščio bičiuliai į savo pir 
mąją sueigą. Mes džiaugėmės išvydę tikrai gau
sų svečių skaičių, kurie atvyko dalyvauti šioje 
šventėje, kaip mūsų bičiulių šeimos nariai, net 
nesitikėdami, kad senoji Moocos mokyklos salė 
bus per maža, sutalpinti visą musų draugų skai
čių, kurie butų galėję ar norėję dalyvauti drau
ge. Laikraštis yra visuomeninis reiškinys, kuris 
suburia aplink save ištisą visuomenės būrį, dau
gelį atskirų asmenų, kurie įvairiais būdais įsi
traukia į bendrą sąjūdį, dažnai vienas kito net 
nepažindami arba gyvendami vienas nuo kito 
labai tolimose vietovėse. Spaustuvės darbinin
kas, bet kuris nors straipsnio autorius, skaityto
jas iš tolimos vieios, nežinomas platintojas ar
ba bet kuris nors tautietis iš kurio nors pasau
lio kampo atsiliepęs laišku per redakciją į vi
sus kitus skaitytojus — vis tai nariai didžiulės 
laikraščio bendruomenės. Visus šiuos asmenis, 
kur jie bebūtų ir ką beveiktų, jungia laikraštis 
arba, geriau pasakius, tos idėjos ir tikslai bei 
siekimai, kuriuos laikraštis skelbia ir kartu su 
savo skaitytojais ryžtasi ir siekia įvykdyti.

Pirmasis «Mūsų Lietuvos» numeris, nedide
lio jos steigėjų būrelio rūpesčiu, išėjo 1947 m. 
išvakarėse, aiškiai pranešdamos savo siekimus: 
skelbti tiesą apie Maskvos ir komunistų, lietuvių 
tautos žudymo darbą ir telkti visas lietuviškas 
jėgas šventam musų tautos tikslui — atkovoti 
politinę krašto nepriklausomybę. «Mūsų Lietuva» 
yra pirmasis pokario Brazilijos dėtuvių laik
raštis, kuris griežtai atmetė vergišką neigimą: 
“Mes nieko tikro nežinome, kas darosi Lietuvo
je”, su lengvai pastebimu tokio neigimo tikslu 
būti “geležinės uždangos” sargyboje ir tuo bū
du pataikauti mūsų tėvynės okupantui. 
«Musų Lietuva» taipgi pirmasis, čia, vietos
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laikraštis, kuris ^radėjo vadinti dalykus tikrai
siais jų vardais, kaip pavyzdžiui, kad dešimtys 
ir šimtai tūkstančių Sibiro tremtinių yrą musų 
tautos kankiniai, o ne “pionieriai, kurti komu
nistinį rojų”, kad musų partizanų krau > > pralie
tas ne dėl “romantiškų avantiūrų”, bvt yra kar
žygių šventa auka ant musų tautos laisvės 
aukuro.

Tų siekimų ir tikslų «Musų Lietuva» šven
tai tebesilaiko ir šiandien! Nereikėjo “keisti li
nijos”, kad butų galima prisitaikinti prie besi
keičiančių aplinkybių. Viešoji pasaulio nuomo
nė kas kart vis daugiau girdi musų balsą, ir bai 
šioji tiesa apie Baltijos kraštų likimą. jau jokiu 
būdu nebegali būti nuslėpta “geležinės uždan
gos” sargų ir nuslopinta tųjų, kurie i šti kimai 
perduoda Maskvoje sufabrikuotas žinias, apie 
“tAiklestinčius Lietuvoje Mičiurino sodus” ir ki
tas geroves, ir perša rusų mums prievarta pri
mestą “Tarybų Lietuvos” vardą, kurio dar nei 
vie^a laisvojo pasaulio valstybė nėra pripaži
nusi! Mes neteisiname raudonųjų imperialistų 
priv vartos ir grobuoniškumo veiksmų.

Ištikimai šiuo keliu beeidama «Mūsų Lietu
va» subūrė aplink save nemažą bičiulių skaičių 
savo skaitytojų, bendradarbių ir rėmėjų Brazili
joje, taipgi ir kitose valstybėse, kur ji nueina. 
Ta proga ypač norisi pabrėžti Pietų Amerikos 
šiaurės valstybes: Venezuelą ir Kolumbija, kur 
šis laikraštis įgijo nemaža draugų, ir kur jau 
dėl geografinio artumo galėtų dar pilniau ir ge
riau atstovauti vietos lietuvių gyvenimą, kol dar 
ten nepasirodė atskiri laikraščiai. «Mūsų Lietuvos» 
leidėjai ir redakcinė kolegija yra pasiryžę ir 
ateityje tęsti lietuviškąjį darbą ta pačia vaga ir 
yra įsitikinę, kad mūsų bičiulių šeima išaugo dė
ka tų idėjų, kurias laikraštis skelbė ir kurios 
yra bendros viso pasaulio lietuvių dabarties są
jūdžiui.

Lietuves 
Naclona'lnė 
M.Mažvydo



Čia, São Paulyje, kaip jau pradžioje pami
nėjome, laikraščio leidėjai pirmą sykį buvo su
kvietę sauo bičiulius į bendrą sueigą, kuri pali
ko geriausių įspūdžių tiek svečiams, tiek ir pa
tiems rengėjams. Šis laiškas yra rašomas mu
sų bičiuliams, kad primintų musų asmeniškos 
pažinties ir draugystės pradžią per bendrai pra
leistas sueigos valandas, o taip pat kad pabrėž
tų svarbą mūsų pradėto bendro darbo. Spaus
dintas žodis yra viena iš svarbiausių priemonių, 
kuriomis mes naudojamės kovodami dėl musų 
bendrų lietuvybės reikalų. Laikraštis pradėjo 
savo gyvenimą, remiamas nedidelio skaičiaus 
asmenų, o šiandien turi aplink save subūręs 
daugelį bičiulių. Mes norime, kad užmegstoji bi
čiulystė tarp laikraščio draugų ir paties laik
raščio nepaliktų tik prisiminimais, bet kad toly
džio augtų ir įgautų praktiškas ir konkrečias 
formas. Susibūrę į draugę bičiulių vardu, gal būt, 
mes sėkmingai pajudinsime įvairius kitus mūsų 
kolonijos gyvenimo reikalų.

Tų minčių vedinas laikraštis yra pasiryžęs 
palaikyti juo tampresnius ryšius su bičiuliais. 
3'am tikslui laikraščio atstovai pradėjo juos lan
kyti namuose. Mes norime prašyti, kad šitie ap
silankymai paliktų mūsų draugams neblogesnius 
įspūdžius, kaip kad laikraštis paliko savo suei
gos dalyviams. Tuo būdu palaikydami tarpusavio 
santykius, mes norime rengtis prie naujos bend
ros sueigos, į kurią kviesime visus senuosius bi
čiulius ir naujus, kuriuos sutinkame šiame dide
liame mieste.

Mūsų lietuviškos spaudos, kuri gina mums 
bendras lietuvybės idėjas, klestėjimas ir tobulė
jimas yra mūsų visų bendras reikalas. Mes tiki
me ir laukiame iš mūsų bičiulių sąmoningo šio 
dalyko supratimo. Padrąsinti ir paskatinti bend
ros paramos mes norime tobulinti «Mūsų Lietu
vos» puslapius, paversdami ją savaitraščiu, ir 
vis ištikimai gindami Lietuvos laisvės reikalą, 
kurios atgimimu mes visi tikime.

Lietuviai Pasaulyje
ANGLIJOJE

— ANGLIJOJE gyvenantieji lietuviai smar
kiai organizuojasi, po truputį stiprėja materia
liai, todėl stengiasi ir kultūrinio darbo srityje 
neatsilikti nuo kitų kraštų lietuvių. Anglijos Lie 
tuvių Sąjunga nuolatos auga nariais ir plečia 
veikimą. Prieš porą mėnesių įsteigta l idžiosios 
Britanijos Lietuvių Sporto Sąjunga, kuri organi
zuoja po lietuviška vėliava visus Anglijos lietu
vius sportininkus. Taip pat organizuojamas švie
timas ir kultūrinės poraiškos vienetai. Sparčiai 
pradėtos organizuoti lietuviškos mokyklos. Jos 
steigiamos naujųjų ateivių kolonijose ir taip pat 
senųjų Anglijos lietuvių centruose, ten, kur tik 
atsiranda bent keletas lietuviškų šeimų su 
vaikais.

— APUOKAS, Anglijos lietuvių jumoro ir 
- satyros laikraštis jau įsigijo mažą spaustuvėlę 
su lietuviškais rašmenimis ir šiltai tautiečių re
miamas po truputi progresuoja. Toje pat spaus
tuvėlėje bus leidžiamas ir Anglijos lietuvių kul
tūros žurnalas, kuri redaguoti sutiko R. Spalis.

— ANGLIJOJE steigiama lietuviškų knygų 
ir kitų spausdinių leidykla. Ji būsianti draugiji
nio pobūdžio. Nario mokestis bus 5 svarai me
tams. Bus ir garbės nariai. Leidykla nesieksian
ti pelno, bet stengsis Anglijos lietuvius aprūpinti 
geromis lietuviškomis knygomis.

— ANGLIJOS lietuviai namų savininkai. 
Ne tik senieji lietuviai yra įsigiję nuosavybes, 
bet ir naujieji ateiviai jau nemaža dalimi yra 
namų savininkai. Vien tik Bradforde per 40 na
mų yra lietuvių rankose. Lietuviai taupo ir tvir
tėja materialiai. O kartu stengiasi visomis jėgo
mis remti kiekvieną kultūrinę veiklą* (O Bra
zilijoje?).

LIETUVOS HIMNAS KANADOS SOSTINĖJE

Ottavos lietuviai iškilmingai paminėjo tau
tos šventę, Ottavos Katalikų Centro salėje, kur 
buvo išpildyta plati programa ir iškilmingai pir
mą kartą Kanados Sostinėje nuskambėjo Lietu
vos Himnas. Žuvusieji už Lietuvos laisvę pager
biami atsistojimu ir sugiedant Marija, Marija. 
Taip pat tautos šventė buvo paminėta ir kitose 
Kanados vietose.

— KANADOJE daug lietuvių, ypatingai nau
jieji ateiviai, dirba anglies, aukso ir kitose ka
syklose. Darbas labai sunkus, pavojingas, daž
nai pareikalaujantis net gyvybių aukų, bet pel
ningas ir po kelętos metų darbo, lengviau kur
tis kitose srityse.

— Prieš keletą mėnesių, Montrealyje, au
tomobilio nelaimėje, buvo sunkiai sužeistas buv. 
baleto šokėjas ir daug iškentėjęs nacių kacetuo- 
se jaunuolis, Justinas Bakutis, dabar jau sveiks
ta. Geraširdžiai Montrealio tautiečiai jį parėmė 
aukomis ir atjautė nelaimėje. Dabar J. Bakutis 
tikisi gauti iš automobilių kompanijos kompen
saciją dėl nustotos sveikatos.

— JAV, 1 lew Yorke organizuojasi buvę Lie
tuvos kariai. Vyriausiu organizatoriumi paskir
tas kapit. P. Jurgėla. pavad. Įeit. Šimkus, nese
nai atvykęs iš tremties.

— ARGENTINOJE labai populiarus Leono 
Mažeikos ir Povilo Rutkaus cirkas «Kaunas». 
Patys savininkai yra cirko gladijatoriai ir su 
«Kaunu» jau aplankė Peruj Boliviją, Čilę ir kitus 
kraštus. Dabar su pasisekimu.gastroliuoja po di
džiuosius Argentinos nuebtuš;/ '>i\

— VENEZUELOJE garsėja lietuvis inžinie
rius A. Mikalauskas, paruošdamas didingus pla
nus bažnyčioms mokyklų rūmams ir kitiems di
deliems pastatams, gotikos ir kitokio stiliaus. Iki 
šiol jau yra paruošęs per 150 planų įvairioms 
statyboms.
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IE A IL y J J R U C e A
(Poetas — dramaturgas, literatūros profesorius, 

daktaras, Balys Sruoga, mirė prieš dvejis metus-
♦

spalių 16 d., pergyvenęs nacių koncentracijos sto
vyklų baisumus. Čia talpiname pluoštelį iš jo 1 y r i - 

nèskúrybos).

Eime žmonėms j širdis viltį sėt, 
Kartot kaip maldą — vardą Lietuvos!

Suk, sesule, tamprias nytis — 
Drobes aušime abu!
Mes nakties valdovai, vytys - 
Mes — smútkeliai tarp žiedų! 

Rudens vėjo mylimoji 
Vinkšna glaudžiasi, vaitoja, 
Lyg šakomis šaukia, moja 
Draug su vėju skristi, lėkt!

Aš apmesiu, tu atausi, 
Tu staklėse, kaip laukuos! 
Drobėn — žiedą mylimiausią, 
Dūšią — žydinčiuos sapnuos!

O pažinę naktį žvainą 
Žiedų drobės pynimus, — 
Ar suprasim svąją, dainą,— 
Duš oj žydinčius sapnus.

Ištesės suvertos nytys — 
Tai minėsiu visados, 
Kad neges sapnai prašvitę, 
Kad sesulė man dainuos.

Aušros — dienos — staklės, gijos, 
Ir dainužė, kaip nakčia...
Ir pabąlusios lelijos 
Pinas drobėn nejučia...
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Žaibo - mirksnį, amžius ilgus 
Liūdna, vieniša dalia.
Staklės, gijos ir - pavilgas.
Ir apleisti nevalia.

Ir lelijos pinas, bąla... 
Virpa rankos ir daina...
Trūksta gijos — toli galas, 
Ir laimužė tolima.

Ir pasisupa iš lėto 
Ore ūžesys sparnų... 
Dūšia budi, dūšia mato, 
Kad pabėgti nėr takų...

Ir liūdnų akių žarijos 
Spindi šviesa pelenų...
Ir pabąlusios lelijos 
Laukia rankų balzganų.

Rudens vakaras juoduoja 
Ir vaidenasi audėja, 
Kaip per naktį nesudėjo 
Pasiilgusių akių.

Kaip audimą puošė, audė, 
Juoston baltą žiedą glaudė 
Ir rasa žiedelį plaudė 
Pasiilgusių akių...
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Vėjas siausdamas Vakaris 
Gėlai vartus atidarė.
Ir vaidenas, kaip ji tarė 
Pasiilgus mirtinai:

/

Tau, bernuži, tau vainikas! 
Juostoj paslaptys paliko 
Mano laimės ir vainiko — 
Sopulingų mirtinai!

Ir vaidenasi audėja, 
Kaip ji juostą glamonėja, 
Kaip ji posman gėlą sėja, 
Nesudėdama akių...

Vinkšna gaudžia ir juoduoja, 
Rudens vakaras dainuoja, 
Skrenda gandu tolimuoju: 
Nesudės! TU akių...—



VAŽIUOJAM II MĖNULI!?
ALEKSAS GRABAUSKAS

Pasaulyje tenka matyti daugybę {vairiausių 
susisiekimo priemonių. Kiekviena iš tų priemo
nių turi skirtingą varomąjį mechanizmą, bet pa
grindu lieka faktas, kad kas nors turi j ką nors 
įsiremti. Automobilio ratas besisukdamas jsire- 
mia į gatvės ar plento grindinį, garvežio — į 
bėgius, lėktuvo propeleris - į orą, o laivo — į 
vandenį, lyg tas žmogus, kuris, norėdamas pa
risti didelį akmenį, turi j ką nors stipriai įsis- 
pirti.

Tai natūralu musų žemelėj, kur mes visuo
met surandame stiprų pagrindą po kojomis. Bet 
kada mes, sumanėm paskraidyti aukščiau, negu 
iškyla dabartiniai musų lėktuvai — kitaip sa
kant — viršyti tas lėktuvų lubas, kurios yra “ki
nų siena” musų laikų plieno paukščiams. Keista! 
Juk, faktinai, tenai jokių lubų niekas nemato ir 
nematė, bet jos yra — tai reto oro sluoksnis. 
Tenai besisukdamas propeleris Įsiremia į labai 
skystas oro mases — lyg žmogus į sausą smėlį, 
ir kaip jis ten nesistengtų, jokiu būdu tvirtai 
įsispirti negali.

Propelerio veikimą palyginkime dėl aišku
mo, su varžtu (parafúzu) kuris besisukdamas ver- 
žyklėj eina su palyginus didele jėga, jeigu šito
ji veržeklė bus iš tvirtos, atsparios medžiagos. 
Bet, jei mes pavyzdžiui padarytumėm ją ne 
iš geležies, o pav. iš molio, tai toji jėga butų 
labai menkutė ir jei besisukantis varžtas turėtų 
išvystyti kokį tai spaudimą — nutrauktų šitos 
veržeklės sriegio siūlę įr reikalaujamo spaudi
mo negautume.

Musų atveju daugiau rūpėtų oras, nes'juk 
mes užsimojome emigruoti j kitas planetas. Taip 
kad oras, šiuo atveju, atstovauja mūsų molinę 
veržeklę į kurią parafūzo — propelerio sraigtas 
negali gauti atitinkamos atramos, kad patraukti 
lėktuvą ir dėl tos priežasties jis aukščiau kilti 
negali. Tas jau atsitinka nedideliuose 10-15 km. 
aukščiuose. Mokslo žmonės tvirtina, kod oro esą 
ma net iki 100 km. aukščio (atmosferos riba), o 
toliau jau tuštuma — nėra jokios atspirties. Bet 
arčiausias žemei dangaus kūnas — Mėnulis yra 
nutolęs nuo jos net 384.000 km., tai vilties jį pa
siekti lyg ir nebotu. Palaukime, atsimenu anais 
“čėsais” tūlas fizikos profesorius pasakodavo 
apie t. v. reakcijos dėsni, kuris skamba šiais 
žodžiais: “Veiksmas yra lygus ataveiksmiui” ir 
kaipo pavyzdį tam įrodyti duodavo šautuvą. Jau
čiamoji laike šūvio atatranka — yra tasai ato
veiksmis — reakcija, kuri yra lygi išeinančios 
iš vamzdžio kulkos jėgai. Kam, būnant kariuome
nė!, teko susidurti su patrankom be abejo paste
bėjo, kad jos yra labai tvirtai įtvirtinamos že
mėje, bet, nežiūrint to, šūvio metu jos “pava
žiuoja” atgal. Jeigu mes tų patrankų visiškai 
neįtvirtintumėm o priešingai, leistumėm joms 
laisvai judėti ir pradėtumėm iš jų šaudyti be 
pertraukos, (kaip iš kulkosvaidžio), tai gautu- 
mėm nuolatinį patrankos judėsi atgal. Toji jėga, 
kuri stumia patranką atgal — yra reakcijos jė
ga Ji gaunasi dėl to, kad suspaustos vamzdyje 
dujos išeinant iš jo atsitrenkia į orą, taip, kaip
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daugelis, gal būt, mano, bet granai dėl to, kad 
sudegusio parako smarkiai suslėgtos dujos su
tinka sprogimo kameroje nevienodą pasipriešini
mą. Vamzdžio sienelė ir tūtelės dugnas sudaro 
tvirtą, nepajudinamą atramą. Tuo tarpu sviedi
nys to spaudimo neatlaiko ir šliaužia vamzdžiu 
pirmyn, dėlto šitoje pusėje reakcijos jėga yra 
žymiai mažesnė už bet kurią kitos puses statomą 
reakciją. Kadangi dujos spaudžia į vamzdžio 
sieneles visomis kryptimis, tai čia jokio judesio 
įvykti negali, nes priešingų krypčių vienodos 
jėgos viena kitą panaikina, tuo tarpu patrankos 
spynos reakcija yra žymiai didesnė už prieš 
statomą sviedinio dugno reakc. pasipriešinimą. 
Tų dviejų pasipriešinimų skirtumas ir yra šitoji 
atatrankos jėga, kuri pasireiškia dar sviediniui 
neatsiskyrus nuo vamzdžio — tai apie jokį atsi
trenkimą ir kalbos būti negali. Tuo pagrindu 
yra paremti visi šių laikų pasakišku greičiu 
skrendantieji lėktuvai — raketos. Bet apie juos 
kitą sykį.

. Žiūrėkit! Išbridome iš tokios keblios padė
ties, Yra viltis, kad važiuosime. Ir jeigu čia jau 
nereikia atspirties, tai toji medžiaga j kurią iki 
šiol mes atsispirdavome mums tik kliudys, ką 
jau beabejo yra pastebėjęs kiekvienas dvirati
ninkas ar bėgikas. Gerai, kad to oro ten ir nėra. 
Neturėsime pasipriešinimo — mažiau energijos 
sueikvosime. Bet nebūkime tokie entuziastai. Jei
gu kas nors iš musu iškilęs 120 km. aukštumon 
kristų žemyn — sunku, manau, būtų jį atpažinti. 
O jeigu dar skrisdamas paprastu keleiviniu lėk
tuvu, kad ir i Rio, apl; nko ne vienas iš mūsų 
broliškosios baltų tautos sostinę — Rygą, tai jau 
turime pagalvoti ir anie greitį, kurio svorio pa
didėjimą ar sumažėjimą dideliems greičiams 
esant ir galų gale, jeigu skaitytojas apsuptas 
tropiškos vakaro vėsumos dreba lyg drebulės 
lapas nuo šalčio, tai jau visai rimtai reikia pa
galvoti, kad nesušalti.

Taigi buvę artileristai žino, kad šaudyme iš 
patranku, sviedinio lėkimo tolis priklauso nuo 
vamzdžio pakėlimo kampo ir yra didžiausias, ka
da tas kampas yra lygus 45 laips.. O kas iš to? 
Juk sviedinys ir vėl nukrenta žemyn. Kodėl? 
Juk didysis fizikas Newton’as yra pasakęs, kad 
išmestas kūnas turi lėkti vienodu greičiu, be 
nustojimo ir tiesiu, kaip styga keliu, bet... čia ir 
vėl nelemtoji sąlyga: - jei nebūtų jokio pasi
priešinimo, t. y. neveiktų jokia pašalinė jėga*. 
Žiūrėkite! Gal čia ir į mū«u sviedinį veikia kaž
kokia tai jėga, kad jis nelekia tiesiog j dangų, 
bet vis nudrimba -žemyn. Taip. Į jį veikia ne 
viena, bet dvi pašajinės jėgos —'oro pasiprie
šinimas ir žemės traukimas. Nors jis iš vamz
džio išlekia su baisia jėga, bet neįstengia nu
galėti anų dviejų trukdančių jam judėti. Gerai. 
Juk sviedinys iš pradžių kyla? paklausite. Taip. 
Bet jo greitis taip staigiai mažėja, kad pakopęs 
keliolika km. į aukštį, vistiek pradeda kristi že
myn. Iš tos padėties galima būtų dar išbristi duo
dant tam sviediniui apie 11.200 metrų į sekundę

(Bus daugiau)



POVILAS V O N Ž O D A S

Kai kipšas savo sveteliams priimti pirtį kū
rena, tai langus uždangsto ir duris paspirdo, kad 
niekas nežinotų koks ten bus vanojimas. Net 
plyšius užkamšioja, kad gydomas kvapas neiš
eitų o durų saugoti lauke pastato ožį.

Kai Maskvos Politbiūras šių metų sausio 
mėnesį slaptųjų posėdžių daryti susirinko, tai 
Kremlius buvo dar labiau saugojamas, negu kip
šo pirtis. Nepaisant visų atsargumo priemonių jų 
nutarimai tapo perimti ir yra žinomi.

Kadaise mūsų laisvojo Kauno Laisvės Alėja, prie Įgulos Bažnyčios.

Buvo nutarta:
1) Užbaigti Kinijos užkariavimą dar šiais 

metais, bet jokiu būdu nevėliau 1950 metų pa
vasario.

2) Imtis visų būtinų priemonių, kad Irane 
įvyktų perversmas. Sukelti pilietinį karą Indijoje 
ir Pakistane 1950 metais, o taip pat iššaukti su
sidūrimą tarp Afganistano ir Pakistano dėl šie 
nų klausimo. Papirkti daugumą Afganistaro vy
riausybės narių ir jiems prižadėti ne tik diplo
matinę bet ir karinę pagalbą.

3) Sustiprinti pasiruošimą užkariauti Indo- 
Kiniją 1950 m. bėgyje, o kitus pietų rytų Azijos 
kraštus 1951 metais.

4) Pagreitinti Tolimuose Rytuose jūrų ir 
oro bazių apginklavimą ir tuos darbus užbaigti 
iki 1950 m. vasaros taip, kad nuo to laiko šitos 
bazės jau būtų tinkamos oro karo veiksmams 
prieš Kanadą ir šiaur. Amer. V-bes.

5) Organizuoti vienuoliką paskirų oro de
santinių divizijų, bendrame skaičiuje pusę mili
jono žmonių, ir sustiprinti apmokymą taip, kad 
tos armijos būtų pilnai paruoštos karo veiks
mams iki 1950 metų.

6) Pagreitinti ir padidinti radio valdomų 
oro. raketinių sviedinių V5 ir Y6 tipo gamybą, 
su smūgio siektim iki 3000 km..

7) Pagreitinti tiems sivediniams siųsti ba

zių įrengimą Čukotskio pusiasalyje (prieš Alias
ką), Suomijos pakraščiuose ir Pomeranijoje, taip, * 
kad darbai būtų užbaigti iki 1950 m. pavasario.

8) Užbaigti Rytų Vokietijos sovietinimą 
ateinančiųjų metų viduryje.

9) Sustiprinti demokratiniuose kraštuose 
“šaltąjį karą”, sukeliant neramumus, streikus ir 
netvarką.

Skaitai žmogus tokių didelių planų raštus 
ir pradedi galvotų net stebėtis, kodėl jie..pamir
šo dešimtąjį, bene patį svarbiausiąjį nutarimą 
padaryti būtent: -k ;?• .

10) Įsteigti fabriką Stalinui paminklus ga
minti ir po jais viso pasaulio kalbomis parašus 
padėti — “Taikos Tėvas”... kad gyvieji skaitytų 
ir galvas kraipytų, o karuose žuvusiųjų ir žū- 
siančiųjų kaukuolės tylėtų ir šypsotųsi...

Tuo tarpu “Saulė, Vadas ir Tėvelis”, — 
triveidis ūsorius viename asmenyje — visam
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M IE J IK•

Dainuojantis jaunimas ir kultūringa lie
tuviška kolonija turi būti musų visų 
tikslas.

V. Ališas

Tautos kultūriniam lygiui matuoti puikiai 
gali tikti menas. Pagal meno išsivystimo laipsnį, 
galima susidaryti vaizdas apie tautos dvasios 
lygį, atseit, jos kultūrą. Kultūringos tautos, tą 
pažangumą išreiškia aukštesne meno forma. Jei 
šiandien mes kaikurioms senovės tautoms pripa
žįstame aukštą kultūrą, kaip pav. Babilonijai, 
Mezopotamijai, Sirijai, senovės Egiptui, Graiki
jai, tą teigimą pamatuojame tų tautų meno pa
minklais, kurie išliko iki šių dienų ir kurie net 
musų laikų modernų žmogų stebina puikia for
ma, tobula technika ir giliu turiniu.

Daina taip pat yra viena meno šakų, kuri 
atstovauja tautos dvasią ir jos kultūrinį lygį. Dėl 
to, kad daina savo galutinėje redakcijoje jau nė
ra atskiro žmogaus kūryba, bet daugiau ar ma
žiau nuspalvinta visos tautos dvasinėmis verty
bėmis. Kitas meno formas galėjo sukurti gerai 
išmiklinti savo srities specialistai būdami įatitrū- 
kę nuo tautos, jie ir savo kūrybai medžiagą ga-

DAINA
Įėjo imti ne iš pačios tautos, tuo tarpu liaudies 
daina, kaip mes ją suprantame, be tautos tiesio
ginio dalyvaivmo neįmanoma suprasti.

Gaila, kad ne visos meno formos turėjo ly
gias sąlygas išlikti iki mūsų dienų. Iš akmens 
kaltos statulos, raižiniai, tapybos ir skulptūros 
paminklai, dėka patvariai medžiagai, iš kurios 
jie buvo padaryti, išliko net kelis tūkstančius 
metų. O blogiausioje padėtyje paliko daina ir 
giesmė. Gaidų seniau nebuvo, todėl jų žodžiai ir 
melodijos būdavo perduodamos iš kartos į kar
tą. Aišku, laikui bėgant didelė jų dalis liko iš
kreiptos, kita dalis visai žuvo. Su jomis žuvo ir 
didelės istorinės ir kultūrinės vertės turtas, ku
ris išlikęs iki mūsų dienų galėtų duoti aišku vaiz 
dą, apie daugelį anų laikų kultūrinio gyvenimo 
formų.

Lietuva tikrai pelnytai vadinama dainos 
kraštu, dėl to, kad šis kraštas iš visų meno for
mų daugiausia pasireiškė dainos menu. Tų dai
nų buvo sukurta tūkstančiai kiekviename šimt
metyje. Niekas jų tikrojo skaičiaus nežino, ta
čiau gana tik prisiminti, kad dar iki mūsų die
nų jų išliko kelios dešimtys tūkstančių. Senovės 
lietuvį daina lydėjo nuo lopšio iki karsto. Lie
tuvis su daina pradėdavo dieną, su daina ją

; , pasauliui pirtį kūrena, ir ruošiasi j “paskutinę 
\ ir lemiamąją kovą*’!

Demokratiniam pasauliui, ar jis nori, ar 
. nenori, su kruvinąja Maskva susitikti reikės. Jei 

Vakarai to nepadarytų, jiems tektų užleidinėti 
vieną po kitos visas pozicijas ir pasiduoti tira- 
nijos vergijon. Apie abiejų pasaulių, arba dviejų 
blokų, taikingą sugyvenimą toliau sapnuoti ne
tenka, žinant Maskvos pasirengimus.

Migdomoji komunistų propaganda kartais 
mėgina įkalbėti, jog JAV ir SSSR galėtų, viena 
kitus neliesdamos, taikoje gyventi. Reikėtų tik, 

> girdi, pasidalinti pasaulį pusiau. Deja, to padary
ti negalima prisiminus, jog pasaulyje yra dar ir 
Didžioji Britanija, o jai rusų akimis pasaulyje 
jau vietos nėra. JAV tai gerai žino. Jos taip pat 
žino anuos 9 Kremliaus punktus.

Lemiamos reikšmės faktas, yra tas, kad 
SSSR šiandien turi atominę bombą. Tokios bom- 

■ bos efektas virš Detroito ar New Yorko gali'bū
ti net stipresnis, negu virš Maskvos.

Rusai turi savo slaptąjį ginklą prieš ame
rikonišką atominę bombą, kurį jie ir prieš vo
kiečius sėkmingai naudoja Mat, rusams kelių mi- 

v- > lijonų žmonių žuvimas nedaro jokio įspūdžio ir 
jie juos aukoja visai neužskaitydami. Jie aukos 
juos ir busimajame kare. Todėl jie ir skuba pri
sirinkti Azijos žmonių milijonus, jie tarpukario 
metu išnaudoja tų milijonų vergų darbo jėgą sa
vo karo pajėgumą ir pramonę padidinti. Karo 
metu jie be atodairos panaudos jų gyvybes iš
eikvoti priešo medžiagų ir ginklų atsargas.

Visa tai aišku kaip ant delno.
Lemiamoji valanda artinasi!
Vakarai pažįsta pavojų ir skuba pasiruošti 

gintis ir pulti. Pajėgti pulti ir puolant laimėti 
yra Vakarams pergalės dėsnis. Tik gynyba pa
dėties neišsprendžia, nes žmonijos priešas — or
ganizuota raudonoji tiranija yra jau perdidelis, 

kad pavargtų alinimo kare. Tik aštrūs, kieti ir 
taiklūs atominiai smūgiai gali sutriuškinti ir su
deginti raudonojo drakono galvą. Tik platus ir 
kovingas pavergtųjų tautų sukilimas visame rau
donajame pragare, supančiuos raudonos] s armi
jos judesius ir supiaustys komunistinio smauglio 
raumenis.

Iš kitos pusės, komunizmo penktoji kolo- ’ 
na visame Vakarų pasaulyje stengsis trukdyti 
kovos galybės augimą. Ne veltui visur komunis
tai, kilus karui prieš Rusiją, atvirai pasižadėjo 
kovoti prieš tas pačias valstybes, kurių viduje 
jie gyvena. Jų diversinis veikimas, sabotažai 
fabrikuose ir susisiekimo linijose pareikalaus 
didelio budėjimo, įkinkys daug apsauginių jėgą 
ir iššauks didelį pasipiktinimą ir įnirtimą prieš 
tokį vidaus priešą Vidaus priešas dažnai yra 
pavojingesnis už atvirą priešą ir todėl neapy
kanta jam yra daug žiauresnė. Toks pat būna ir 
atsiskaitymas! Komunistinio internacionalo lete
nos pasaulyje bus apkarpytos.

Istorijos laikrodis muša lemiamąją valanda.
Tai valandai išmušus visa lietuvių tauta bus 

laisvojo pasaulio kovotojų pusėje, Lietuvos vė
liava plevėsuos marše į pergalę. Mūsų vieta yra 
išvien su JAV ir Vakarų demokratijomis. Mes 
turime kovoti už pačia mūsų tautos pyvybę, nes 
prasitęsus dar kokiai dešimčiai metų Maskvos 
okupacijai Lietuvoje jau nebeliktų lietuvių.

Kiekvienas dar savo tautai nemiręs lieiuvis, 
nepaisant kur jis gyventų ir kieno pilietis jis 
bųtų, turi visa tai žinoti ir atsiminti. K’ek mū
sų beliktų ir kur mes bebūtume, gali tekti rink
tis ir grįžti, kad būtų kam užimti tuos plotus ir 
pareikšti šeimininko teises į tą žemę, kuri nuo 
amžių buvo mūsų Tėvynė.

Laikrodžio rodyklė slenka, ir kiekvieną 
momentą gati tekti išgirsti Vyčio trimitas! 
Budėkime!
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baigdavo. Dainavo da.bus dirbdamas, dainavo 
karan jodamas. Dainuodavo linksmas būdamas, 
dainuodavo liūdesio valandomis. O socialinio 
gyvenimo Įvykiams atžymėti, vestuvėse, budy
nėse, darbo apeigose, daina išsivystė j savo rū
šies dainos ritualą. Vargiai ir rastume lietuvio 
buityje įvykį, kurį daina nebūtų lydėjusi, jam 
akompanavusi.

Lietuviška daina gimė lietuviškoje sieloje 
suaugusioje su lietuviška gamta. Melancholiškos 
gamtos veikiamas, nuo visų pasaulio tautų izo
liuotas, lietuvis tiesioginiai buvo gamtos įtakoje, 
jis savo natūralia siela gerai ją suprato ir tai 
gebėjo pavaizduotj žodine bei meliodine forma. 
Tūkstančiai dainų kiekvienai atskirai nuotaikai, 
kiekvienai apeigai vis skirtingos dainos, reikia
mam momentui priderintos, tą momentą paryš
kinusios, papildžiusios.

Dainų rinkėjai, mokslo žmonės skiria bent 
kelias svarbesnes dainų rūšis: dainos, giesmės, 
raliavimai, raudos. Kiekviena ši grupė atstovau
ja atskiras apeigas, atskirus gyvenimo įvykius, 
atskiras nuotaikas. Dainoje geriausiai atsispindi 
tautos būdas. Daina — lietuviškos dvasios foto
grafija. Lietuvis jon sudėjo visus savo sielvar
tus, džiaugsmus, vargus ir viltis. Ji lydėjo tais 
pačiais keliais, prisitaikindama tiems patiems 
nelygumams, kuriuos išgyveno lietuvis savo kas
dieninėje buityje. Senovės dainų tekstas, melo
dija bei forma rodo, lietuvius buvus ramaus, ge
ro būdo, nekerštingus. Senosiose lietuvių liau
dies dainose niekur nerandame kraujo ir keršto 
troškimo, nesimato neapykantos nei kitų blogo 
būdo požymių. Net ir karo dainose minimas tik 
žuvęs brolelis, ristas jo žirgas, mergelės ilgesys 
belaukiant karan išjojusio bernelio ir t. t. Di
džioji dainų dalis - tai tautos lyrika, kurioje 
atsispindi - rūtų darželiai, kasdieniniai darbai, 
gamta ir įvairios dvasios nuotaikos.

Dainų tekstas glaudžiai susijęs su jos turi
niu. Tai yra aukšto meninio skonio žymė. Vadi
nasi ir tauta kuri tai sukūrė, turėjo būti aukš
tos dvasinės kultūros. Tą kultūrą lietuviai išlai
kė iki šių dienų. Lietuviškas nuoširdumas, vai
šingumas, atvirumas išskiria mus iš visų pasau
lio tautų. O ir pačios dainų meliodijos yra per
dėm lyriškos, iš jų dvelkia žmoniški švelnūs 
jausmai, laki vaizduotė ir atviros sielos atspin
džiai. Senosios dainų tonacijos visai artimos se
novės graikų dainų tonacijoms ir joms labai pa
našios. Vėlesniais laikais, mėginant meliodijai 
pritarti, tos senosios tonacijos liko iškraipytos, 
sumodernėjo. Kartu su civilizacijos raida, prasi
dėjo liaudies meno nykimas. Pirmiausia nuo ba
jorijos, kuri pirmoji persiėmė svetimybėmis, nu
tauto, atsisakė liaudies kūrybos. Ją pasekė mies 
tas ir kiti didesni centrai. Nemaža dalimi prie 
liaudies kūrybos sumenkėjimo prisidėjo ir kr’kš- 
čionybės įvedimas. Mat senovės lietuviškoji dai
na buvo glaudžiai susijusi su stabmeldiškąja lie
tuvių tikyba. Naikinant visa, kas pagoniška, nu
kentėjo ir lietuvių liaudies menas, ypač daina.

Dainos paprastai būdavo perduodamos iš 
kartos J kartą, lygiai kaip ir kitos mūsų tautosa
kos rūšys. Amžiams slenkant, didelė dalis tos 
liaudies kūrybos užsimiršo ir nesugrąžinamai 
žuvo. Tik paskutiniaisiais laikais buvo pradėta 
rinkti dainos ir užrašyti ne tik žodžius bet ir 
meliodijas. Dainų rinkimą pirmieji pradėjo ne 
lietuviai, o svetimtaučiai. Septinioliktame amžiu
je jomis susidomėjo ir šiek tiek surinko vokie

čių mokslo vyrai. Rimčiau ir platesniu mastu tas 
rinkimas pavarytas jau tik devinioliktame am
žiuje, Mažojoje Lietuvoje. Žymesni dainų rinkė
jai kaip Rėza, Budrius, Bohler, Kuršaitis ir kiti 
surinko po kelis šimtus dainų, net su gaidomis. 
O didžiausią šioje srityje darbą yra atlikęs kun. 
A. Juškevičius (18/9-1880), surinkęs ir užrašęs 
apie pusšešto tūkstančio dainų ir apie 2000 me
lodijų. Iš vėlesnių laikų minėtinas ir kun. Saba
liauskas. Jam šį darbą padėjo atlikti suomių pro
fesorius Niemi. Dainų rinkinys išleistas Suomi
joje 1916 metais.

Po pirmojo pasaulinio karo, pradėjęs plisti 
radio smarkiai atsiliepė į liaudies kūrybą. Radio 
bangomis atskrido svetimybė. Moderniškumas, 
suviliojo ir užkrėtė, po truputi, kad ir konser
vatyvią lietuvių tautą. Tik kūrybinė galia, rodos, 
gana gerai išsilaikė iki paskutinių dienų. Net’ir 
šio antrojo Pasaulinio karo metu buvo sukurta 
nemaža dainų. . ' L

Daina lietuvis guodėsi ne tik savo tėvynė
je bet ir už jūrų-marių iškeliavęs. Lietuvišką dai
ną girdėsi bet kuriame pasaulio kampe, kur gy
vena mūsų tautos išeivių. Daina atlydėjo lietuvį 
ir į Brazilijos žemę. Ir ne retą alpią atogrąžų 
naktį išgirsti lietuvišką sutartinę, kaip ten toli, 
anapus vandenynų, lietuvis jautrus savo dainai. 
Ne vienas ašarą nubraukia atsimindamas anas jau
nas dienas negrąžinamai nuplaukusias savo tė
vų krašte.

Jei mūsų jaunimas suprastų dainos reikš
me dvasiniam tautos gyvenimui, jei mūsų jauni
mas neužmirštų savo tėvų kalbą, lietuviška dai
na būtų garsi ne tik čia, vietoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Dainos globėjos šv. Cecilijos šventės (š. 
mėn. 22 d.) proga norisi dar kartą apeliuoti į 
jaunosios lietuviškos kartos gerą valią, kad ji 
savo jaunomis jėgomis įsijungtų į kultūrinio dar 
bo dirvonus. Daina mes galime pasistatyti tvir
tesnį už akmenį paminklą čia pietų saulės 
krašte.

Fx.



Paulius Eigirgala

Bepročių namuose pasitaiko pamišėlių su 
neįsivaizduojamais fantazijos polėkiais.

Tačiau psichiatrinės medicinos istorija dar 
nežinojo tokios begėdiškos ir kartu juokingos 
savęs aukštinimo pamišimo manijos, kuria labai 
pavojingai serga gruzinas Džiugašvilis.

Likvidavęs Leniną ir jo pasekėjus, tas tarp
tautinio masto “didybės” manijakas, pats save 
pasivadino, net psichinių ligų specialistams dar 
negirdėtais titulais: “Saulių siūlė, tėvų gimdyto
jas, žmonijos vadų vadas, tiesos sūnus, genera
lisimų generalisimus, dievų dievaitis, genijų ge
nijus ir t. t.

Nuo to laiko, 20 metų bėgyje, tas nepagy
domas saves garbinimo manijakas, visais savi
reklamos budais be paliovos tikina visiems idė
jiniai užburtiems kvailiams, kad jis ištikrųjų 
toks yra.

Džiugašvilis prieš Pirmąjį pasaulinį karą iki 
1905 m. teismo ir policijos organams buvo žino
mas, kaipo pavojingas galvažudys ir plėšikas 
vardu “Koba”. Vėliau siekdamas suklaidinti pėd
sakus, pasivadino Stalinu.

Tas Stalinas apmulkinęs senus revoliucio
nierius kovotojus ir pagrobęs komunistinės Ru
sijos valdžios vairą, suorganizavo milžinišką pro
pagandos aparatą jo “neribotam genialumui” 
skelbti ir garbinti.

Propagandos ir agitacijos valdyba VKP(b 
CK yra ne kas kita, tik Stalino “gabumų” rėk 
laminis biúras. Markso-Engelso-Lenino institutas 
buvo suorganizuotas vien tik tam tikslui, kad 
fabrikuotų melus apie Stalino “genialumą”.

Literatura, muzika, kinas, teatras, paišyba, 
radio, kūno kultūra, technika, viskas sudėta ant 
Stalino, ribų nežinančio, savęs pasigarbinimo 
aukuro.

Visi žilaplaukiai Mokslų Akademijos profe
soriai suvaromi į visokius susirinkimus ir “taikos 
konferencijas”, vien tik tam, kad išgirdę Stalino 
vardą galėtų paploti delnais ir paskui žemai nu
silenktų prieš Kremliaus drakono paveikslą ka
bantį ant sienos.

Viską, kas darosi žemėje ir vandenyse, vis
ką kas vyksta gamtoje, visa tai Stalinas liepia 
priskaityti jo “genialiam vadovavimui ir neišma
tuojamam išmintingumui”.

Stalinas liepė skelbti savo agentams užsie
nyje, kad “raudonajame rojuje” žmonės gimsta, 
gyvena, ne pagal Tvėrėjo vailą, bet pagal “išmin 
tingojo tėvų tėvo gerumą”; kad jie lengvai ir 
netikėtai nukeliauja pas savo protėvius įsitikinę 
kad tai daro vadovaujant “draugui * Stalinui.

Visokios “taikos” konferencijos ir kiti suva
žiavimai daromi vien tik tam, kad Stalinui paka
syti užkulnius. Kaipo pavyzdį paimkime nors ir 
tokią nesąmonę: iš kažkur atsiradęs ir save va
dinąs lietuvių, kažkoks Venclova “kilpų muilin- 
tojas”, kažkokioje “taikos” šalininkų konferen
cijoje, užspringdamas valdišku džiaugsmu rėkia: 
“už gyvenimą kurį dabar turi, lietuvių liaudis 
amžinai bus dėkinga bolševikų partijai ir pasau
lio vadui draugui Stalinui!”

Dabar šventu lietuvio ir Lietuvos vardu 
spekuliuoja pats Džiugašvilis su Berija, pasisam-
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dę “lietuviškus Judas”, ir čia tas dvasios ping
vinas nieko naujo nepasakė. Apie tai net nerei
kėtų minėti. Bet mes norime atkreipti žmonių 
dėmesį, kad šią budelio-kranklio liaupsę nešva
rūs išgamos, nori patiekti už gryną pinigą tiems, 
kurie nežino teisybės, kas ištikrųjų dabar Lie
tuvoje dedasi. Sovietų Sąjungoje tiesiog nėra 
kur pasislėpti nuo Stalino garbinimo manijos. Jo 
garbei plakatai, obalsiai, Šukiai, paveikslai, sta
tulos persekioja kiekvieną žmogų kiekviename 
žingsnyje.

Mokyklos ten neturi knygų ir sąsiuvinių, bet 
Stalino portretams, jo menkaverčiui gyvenimo 
aprašymui ir jo reklamai sunaudojama daugiau 
kaip pusė visos popierio gamybos.

Milijonai kolchozninkų dengia savo kūną ir 
savo nuogumą supuvusiais skudurais, bet tuo 
tarpu milijonai metrų įvairių audinių sunaudoja
mi vėliavoms ir transparentams garbinantiems 
Stalino vardą.

Lakūnai ore, sportininkai žemėje, ištisais 
mėnesiais turi treniruotis, kad paraduose susta
tytų neapkenčiamą Stalino vardą.

Klausimas, kodėl bolševikai kurią šitą lau
kinę kakofoniją aplinkui Stalino vardą?

Dėl ko dvidešimt metų bėgyje reikalinga 
diena iš dienos įkalti žmonėms, kad Stalinas iš
tikrųjų yra “didysis”, “genijus” “protingas” “my
limas” ir “vadas”?

Jeigu tikrai taip būtų, tai šitie įrodymai ir 
tikinimai nebūtų reikalingi. Mylimas žmogus ne
reikalauja nuolatinio tvirtinimo, kad jis yra my
limas. Sotus žmogus nereikalauja tvirtinimo, kad 
jis yra sotus; jis pats tai gerai žino.

Tuščias laiko gaišinimas būtų mokyti ūki
ninką, kaip atskirti arklį nuo kiaulės.

Tur būt ir visokį “draugai” komunistai ras
tų visiškai kvalu tą žmogų, kuris tiktai per pu
sę valandos, stovėdamas vienoje vietoje ir rody
damas į baslį, vis tvirtintų vieną ir tą patį:

— Štai baslys! — Baslvs! — Baslys!
Ir taip žinoma, kad baslys yra baslys, o ne 

raugintas agurkas.
Kodėl bolševikai patys, kaip pamišę ne pu

sę valandos, o dvidešimt metų monotoniškai ir 
įkyriai vis zurzina., kad Stalinas — “genijus ir 
vadas... genijus ir vadas... vadas ir genijus...”

Kieno vadas? Liaudies? O jau liaudis tai juk 
pati turėtų žinoti ką ji myli ir kas yra jos va
das — jokiu įrodymų čia nereikalinga.

'Todėl ir zirzia, kad liaudis Stalino savo va
du nepripažįsta, netiki į jo “geniališkus gabu
mus”, neapkenčia ir keikia savo budelį.

Nors baslį ant galvos tašyk, o liaudis, kaip 
skaitė Staliną, taip ir skaito dvasios susmurgėlių, 
niekšu ir kruvinu tironu.

Kas pagyveno “raudoname rojuje” tas visa 
tai gerai žino, kad Stalinas pats save už plau
kų pakėlė tiktai savęs garbinimo nesveikos ma
nijos vaizduotėje. Pingvinas pagal protą, avan
tiūristas pagal prisipažinimą, apgavikas pagal 
profesiją, ir budelis pagal pralietą kraują — to
kį pažinojo ir pažįsta liaudis Staliną. Toks jis ir 
pateks į istorijos šiukšlių dėžę...



REiKŠMINGAS AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS NEW YORKE
Didžiausio ir turtingiausio pasauly didmies

čio širdy, New Yorke, lapkričio mėn. 4 6 dieno
mis, įvyko rėksmingas kovos už Lietuvos laisvę, 
Amerikos Lietuvių Kongresas.

Nors Kongresas prasidėjo tik lapkričio mėn. 
4 d. 10 vai. tačiau lietuviškosios visuomenės at
stovai iš tolimųjų kolonijų jau rinkosi lapkričio 
3 dienos pavakare. Taip pat kongreso išvakarė
se jau posėdžiavo Amerikos Lietuvių Taryba su 
Kovgreso Rengimo Komitetu, darydami galuti
nus paruošimus, reikalingus sėkmingam kongre
so pasisekimui. Visų nuotaikos buvo pakilusios, 
nes jautė, kad dalyvauja ne kasdieniame lietu
vių gyvenime. Kongreso balsas bus suraminimas 
kenčiantiems ir paraginimas visiems tiems, ku
rie gali kelti baisą ir prašyti atitaisyti neteisybę 
jų kilmės kraštui ir jų kraujo broliams.

Kongresas pradedamas lapkričio mėn. 4 d. 
10 vai., Jį atidarė Kongresui Ruošti Komiteto 
pirmininkas J. B. Laučka, Sveikinimo kalbą pa
sakė ALT pirm-kas L. Šimutis. Garbės prezidiu- 
man pakviečiami: Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą pasirašiusis prof. M. Biržiška, Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Wa- 
šingtone Povilas Žadeikis, VLIK’o atstovai Kip 
ras Bielinis ir Pr. Vainauskas ir ministeris St. 
Lozoraitis.

Po to buvo pagerbimas Amerikos ir Lietu
vos vėliavų, sugiedoti abiejų tautų himnai ir 
kun. C. Vasys sukalbėjo invokaciją į Visagalį, 
kad Dievas laimintų Kongresą, kad susirinku
siems duotų išminties, bendro sutarimo, pasiry
žimo’ dvasioje, nenuilstamai kovoti už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. (Tekstas atskirai). Po to 
kalbėjo garbės prezidiumo nariai. Prof. M. Bir
žiška linkėjo, kad “delegatai turėtų išeiti iš šio 
seimo sakant, jog Kongreso žodis yra musų žo
dis ir rezoliucijos”.

Lietuvos diplomatijos šefas ministras

pareiškė, kad komunizmas nelaimės, o laimės 
teisingumas ir Lietuva.

MALONI STAIGMENA

Sveikinimų metu netikėtai atsilankė Mary
land valstijos demokratų partijos senetorius 
Herbert O’Connor ir sveikindamas kongresą, pa
reiškė, kad Amerika neįvykdys savo paskirties ’ 
tol, kol nesudarys sąlygų pavergtai Lietuvai su
grįžti į laisvųjų tautų tarpą. Tai didelis uždavi
nys atstatyti tuos principus, kuriais susikūrė ir 
gyveno Lietuva! Senatoriaus žodžius atstovai pa
lydėjo ovacijomis.

PREZIDENTO TRUMANO SVEIKINIMAS 
KONGRESUI

Prezidentas Trumanas savo telegramoje gi
ria lietuvius už gražų įnašą, kurį jie yra padarę 
demokratijai ir už tuos norus ir pastangas su
grąžinti savo broliams Lietuvoje laisvės teisin
gumo ir žmoniškumo principus. Jis pareiškė viL 
tį, kad tas troškimas išsipildys ir kad Lietuva 
sulauks tų principų pritaikymo. Kongresas už- 
gyrė garsiais «valio» prezidento Trumano reikš
mingus žodžius. Atsistojimu ir garsiais aplodis
mentais buvo priimtas advokato Jurgėlos atsa
kymas Prezidentui Trumanui.

Taip pat Kongresas pasiuntė sveikinimą 
Šventajam Tėvui.

Antras didelis įvykis pirmos dienos kongre
se, buvo atvykimas ir pasakyta kalba New Yor- 
ko prefeito pavaduotojo, John J. Bennet, kuris 
atvyko majoro (prafeito) W O’Dewey vardu pa
sveikinti kongresą. Svečias s ivo kalboje pasa
kė, jog Lietuvos kančios yra įkvėpimas kiekvie
nam amerikiečiui, kad jis daugiau įvertintų šio 
kr ašto laisvę. Toliau pasakojo, kad pirmasis aukš
tesniosios mokyklos mokytojas New Yorko mies
te, kuris tuo laiku buvo žinomas kaip New Am
sterdam, buvo jaunas lietuvis, Carolus Curtius 
(Karolis Kurijus). Lietuviai tuomi turi džiaugtis, 
nes jau tais senais laikais, lietuviai prisidėjo 
prie augančio New Yorko miesto švietimo ir pa
žangos.

Advokatas Ant. Olis padarė pranešimą iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos, o Mikas 
Vaidyla apie iždo stovį. Ižde dabartiniu metu yra 
25.000 doleriu. €

ANTROJI KONGRESO DIENA
Antros Kongreso dienos darbų bei įvykių 

centru buvo atsilankymas į Kongresą New Yor
ko valstybės gubernatoriaus Thomo E. Dewey, 
buvusio respublikonų partijos kandidato į prezi
dentus pereituose rinkimuose. Susirinkusieji de
legatai iš entuziazmo stojo ant kėdžių ir šaukė 
valio. Adv. Kostas Jurgėla, Lietuvių Informaci
jos Centro vedėjas pasveikino gubernatorių ir 
perstatė Kongresui ir klausančiai per radio 
publikai (kai kurie Kongreso darbai buvo trans
liuojami per radio, kuriuos turėjo progos girdėti, 
visa skaitlinga Amerikos lietuvių visuomenė, 
su dideliu susidomėjimu sekusi Kongreso dar- 
bų eigą).
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GUBERNATORIAUS KALBA...
— Didelė žmonijos dalis tiki, pokario laikas, 

yra taikos metas, per daugelį metų mes esame 
permažai dėmesio kreipę į tikrąsias pasaulio 
problemas ir esame užmiršę nuvargintos Lietu
vos bėdas. Totalitarizmas reiškia mirtį, ir kol 
yra nors vienas toks kraštas kuris totalitarizmo 
valdomas — negali būti tikros taikos šiame pa
saulyje. Lietuvos žmonės yra kentėję daugiau 
negu kiti nuo pat pirmojo kovos šūvio. Ir šim
tai tūkstančių lietuvių dabar kenčia sovietų dy
kumose. Butų baisu tikėti, kad dabar pasaulis 
užmirš Lietuvą ir paliks ją baisiam likimui. Mes 
turime reikalauti, kad «geležinė uždanga» butų 
atitraukta ir žmonės išlaisvinti.

Paskutinėmis karo dienomis Rusija pagro
bė 200 milijonų Europos žmonių. Dabartiniu me
tu sovietai užima apie 400 milijonų kiniečių. So
vietai valdo 806 milijonų žmonių, tai yra beveik 
pusę pasaulio.

— Dabar Stalinas nori užvaldyti «šaltuoju 
karu» kitas pasaulio dalis. Tokiu ekonomišku 
karu spaudžiant kur daugiausia skauda, sovie
tai nori užkariauti mus visus. Ir šis karas turi 
sujaudinti mus visus. Turime susijungti mintimis 
ir darbais, kad nugalėjus tą musų didelį priešą!

— Ameiika privalo būti stipri! Turime pa
vartoti visas jėgas, turime skatinti, kad Azijos 
žmonės reaguotų prieš Rusiją. Mes galime tai
kingais budais laimėti šia kovą ir praskleisti 
«geležinę uždangą». Bet jei mes to nedarysime, 
tai «geležinė uždanga» apgaubs dar didesnę pa
saulio dalį...

— Mes turėtumėm nuoširdžiai priimti atvyks 
tančius žmones į musų kraštą, nes jie yra ken
tėję ir žino kokias kančias sukuria komunizmas. 
Tai jie žino, kad ir mes kovojame prieš komu
nizmą. Laisvė kalba visomis kalbomis ir net ru
siškai! Laisvė turi pasinaudoti visais jūsų talen
tais ir drąsa!

— Žmonės iš DP stovyklų turi eiti mums 
į pagalbą ir vadovauti kovoje prieš ko
munizmą.

Po taip nuoširdžios gubernatoriaus Dewey 
kalbos Kongreso salė ilgai aidėjo nuo ovacijų... 
Posėdyje dalyvavo daug laikraščių reporterių ir 
fotografų. Jie klausėsi gubernatoriaus kalbos ir 
užfiksavo įdomesnius momentus. Vieno iš didžių
jų JAV politikos vyru kalba parodė, ką galvoja 
Amerikos politikai apie pavergtuosius ksaštus ir 
ir komunistinę Rusiją.

PROF. PAKŠTO KALBA...
Gilus mokslininkas, judrus visuomenininkas, 

sugebantis toli pramatyti įvykius, prof. Kazys 
Pakštas, savo giliai turininga ir ugninga kalba, 
Kongresui aiškino apie budus ir priemones iš
laikyti lietuvių tautos potenciją Amerikoje ir 
visame pasaulyje (šią prof, kalbą įdėsime sekan
čiame «M. L.» numeryje.

Po to ėjo pranešimai, rezoliucijos iš Lietu
vos laisvinimo fronto. Nuspręsta, tol belstis į 
pasaulio sąžinę, kol bus atstatytas sulaužytas 
teisingumas. Tą lietuvių pasiryžimą kovoti už 
teisybės atstatymą didina Amerikos oficialių as
menų parama, kuri šio Kongreso proga buvo pa
reikšta drąsiai, atvirai ir nuoširdžiai.

Lapkričio mėn. 5 d. vakare buvo suruoštos 
iškilmingos pamaldos šv. Patriko katedroje, va

dovaujant New Yorko kardinolui Fr. Spelmann. 
Pamaldose dalyvavo apie 6000 lietuvių visuo
menės.

Lapkričio men. 6 d. buvo tariami tolimesnio 
veikimo planai ir renkama ALT valdyba. Vyk
domasis komitetas perrinktas būtent: pirm. L. 
Šimutis, — vice-pirm. A. Olis, — sekr. P. Gri
gaitis, -- iždin. M. Vaidyla.

Vakare suruoštame bankiete kalbėjo parla
mento narys demokratas Daniel Flood, kuris pa
reiškė, kad niekada nenustoja didžiuotis, kad 
JAV vyriausybė nepripažino Lietuvos pri
jungimo prie Rusijos ir yra tikras niekados ne
pripažins. “Aš tikiu, kad bus dedamos visos pas
tangos Lietuvai išlaisvinti”.

Kongresas kuriame dalyvavo apie 600 ats
tovų atstovaujančių įvairių krypčių, bet patrijo- 
tiškai nusiteikusią visuomenę, ir daugybė svečių, 
praėjęs darnioj ir darbingoj nuotaikoj, priartino 
Lietuvos išlaisvinimo valandą. Jis buvo įspūdin
gas ir didingesnis negu buvo tikėtasi. Tai dide
lis ir reikšmingas įnašas Lietuvos išlaisvinimo 
kovų istorijon.

Stebuklingas Gydymas 
Badavimu

• Rašo F ei. ČEMARK A

Plačiai yra žinomas Gandhi badavimas po
litiniu tikslu, bet man dar neteko girdėti, kad 
kas nors iš musų tautiečių panorėtų atsisakyti, 
taip sau, gera valia, bent keletą dienų nuo ska
naus valgio, nekalbant jau apie savaites: Tiesa 

’ yra daug badaujanžių dėl neturto... Tokio bada
vimo pasekmes mes gerai žinome: pirma žmo
gus visiškai nusilpsta, o vėliau ir miršta. Tačiau 
Gandhi nuo badavimo nemirė — jis tapo auka 
politinio pamišėlio Su š rdgėla reikia prisipa
žinti, kad panašių politinių pamišėlių, gana aps
čiai, yra ir musų lietuvių tarpe, kurie be pasigai
lėjimo žudo ne tik savo tautą, bet paaukoja ir 
savo tėvus...

Iš tokių budelių rankų ištrūkęs vienas mu
sų tautietis, dipukas, pasiryžo badauti šešias sa
vaites visiškai nieko nevalgydamas nuo lapkri
čio mėn. lã d. ligi šv. Kalėdų. Kaip jam tatai 
seksis, aš b siu liudytojas ir mielai apie tai pra
nešiu lietuvių, visuomenei.

Tuomi domėtis, aš manau, verta ir todėl, 
kad gydymasis badavimu nieko nekainuoja, o 
badaujantis gali dirbti savo kasdieninį darbą, tik 
žinoma, jeigu jis nėra perdaug varginantis 
fiziniai.

Mano pusbrolis V. Abraitis dar prieš ant
rąjį pasaulinį karą, Lietuvoje, sirgo inkstų su
trikimu ir gydytojų nuomone, kaip nepagydomas, 
turėjo mirti 2-jų savaičių laike. Laimė, kad šis 
mano giminaitis jau buvo girdėjęs apie badavi
mo stebuklus, — tai buvo jam vienintelė vilties 
kibirkštėlė dar nekurj laiką išlikti gyvam, nes 
visiškai pagyti vilties jau neturėjo. Pasirjžo nie
ko nevalgyti: duoti tokiu būdu inkstams pailsėti 
ir išsivalyti.

Yra daug atsitikimu, kai žmogus, rodos, jau 
priėjęs liepto .galą, nesumodamas kaip gelbėtis,

(Nukelta į 15 pusi.)
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IŠ LIETUVIU SĄJUNGOS BRAZILIJOJE GYVENIMO
V V ■ ' ' !i '

LIETUVIAI
“BRAZILIJOS ŠVEICARIJOJE”

Lapkričio 13 d. Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je surengė iškylą autobusais į už keliasdešimt ki
lometrų nuo S. Paulo, taip vadinamos “Braziliš
kos Šveicarijos” apylinkes.

Septintą valandą ryto trys pilnutėliai auto
busai ir kelios lengvos auto mašinos išbirzgė iš 
Vila Anastazijos, Bom Retiro ir Mookos. Skam
bios lietuviškos dainos sklaidėsi ir tirpo vėsia
me ryto ore ir stebino ankstyvus praeivius. 
Auksinis diskas pakilo viršum apsnūdusio mies
to berdamas gausius spindulius. Pro autobusų 
langus slinko kalnai, miškeliai, pamiškėse prisi- 
glaudusios varganos lūšnelės ir prie autostra
dos išsirikiavusios puošnios vilos. Vietomis gam
tos vaizdus uždengdavo šventadienio rimtyje 
paskendę fabrikai, o tolstant nuo didmiesčio jie 
retėjo ir gamtos tyli panorama vis meiliau glos
tė išsiilgusią miestiečio akį. Krūmais ir miške
liais pasipuošę kalnai vis aukščiau stiepėsi išdi
džiai žvelgdami į nutolusius didmiesčio dango
raižius. Veidrodžiu sublizgo melsvi Rio Grande 
upės vandenys. Autobusai pasuko iš autostrados 
į siaurą akmeninį kelią, sunkiai kopiantį aukš
tyn. Ak, šiurpas ne vieną supurtė pažvelgus pro 
langą į toli, apačioje, teliūskuojančią upę: jeigu 
autobusas nuslystų žemyn - butų nelinksmas 
skridimas. Dar keletas pasisukimų ir linksmi ke
leiviai pabiro kalnų apsuptoje Jurubatubas Club 
de Regatas vietovėje. Klubo patalpos ir apylin
kė buvo šiai dienai lietuvių dispozicijoje.

Linksmai krykščiantis jaunimas tuoj išskly- 
do: vieni mėgino supynęs, kiti nuskubėjo pa
braidyti upės pakraščiais, kiti rinkosi pavėsiu-, 
gesnes vietas nusnausti, skautai tuojau pasista
tė palapines (skautas be palapinės, kaip čigo
nas be kuino). Staiga programos vedėjo švilpu
kas surinko į klubo aikštę aplinkui išsklidusius 
svečius ir tuojau buvo skelbiama iškylos prog
rama: :

Teisėjų komisiją sudarė Lietuvos Konsulas 
Al. Polišaitis, «Musų Lietuvos» leidėjas Juozas 
Matelionis ir LSB V. Anastazijos Mokyklos Rė
mėjų Būrelio pirmininkas Petras Žarkauskas.

Pikniko programą pradėjo žvejai: laike pu
sės valandos sugauti daugiausia žuvų. Pirmąją 
premiją laimėjo Jurgis Matelionis, II-ją Petras 
Kalinauskas.

Antruoju programos numeriu ėjo - lenkty
nės maiše (vyrų): - Pirmąją premiją laimėjo 
Juozas Valutis, II ją Vyt. Jaruškevičius. Moterų 
- 1 mą Aldona Jonukaitė, II-ją Ona Matelionienė. 
Toliau sekė moterų lenktynės laikant kiaušinį 
šaukšte: I-mą premiją - Paulina Balkevičienė, 
II-ją Al. Satkevičiutė. Butelio ieškojimas užriš
tom akimis: - laimėjo Marija Kasevičiutė. Vyrų 
bėgimo lenktynėse (80 m.) I-mą vietą laimėjo 
Bronius Garkauskas (skautas), II-ją Povilas Bal

kevičius. Moterų bėgimo lenktynėse (50 m.) I-mą 
- Aldona Jonukaitė II-ją - Marija Staropole, 
III-ją - Albina Navarauskaitė.

Pavasario Karalaitei ir princesėms buvo 
įteiktos dovanos, pasakyti sveikinimai ir linkė
jimai. Pavasario Karalaitė - Ana Matelionytė, 
princesės - Marija Kasevičiutė ir Marija Girsku- 
tė.

Po sporto, žaidimų ir premijų įteikimo gra
žiai pasilinksminta, klubo patalpose pasišokta, 
grojant žinomam Muzikos Mėgėjų Orkestrui.

Klubo Valdybos atstovai pasveikino lietu
vius, iškeldami jų nuopelnus Brazilijos pažan
gai, kultūrai ir reiškė pasigėrėjimą musų daino
mis, lietuviškais šokiais ir širdingu lietuvišku 
nuotaikingumu. Buvo sušukta daug valio už Bra
ziliją ir Brazilijos lietuvius.

Iškyloje dalyvavo Lietuvos Konsulas p. Ale
ksandras Polišaitis, Lietuvių Sąjungos Brazilijo
je Valdybos pirmininkas p. Aleksandras Bagdo
nas, dauguma narių, lietuviškos spaudos atsto
vai ir apie 150 tautiečių iš įvairių S. Paulo vi
lų. Svečių troškulį ramino gaivinančiu alučiu, 
nenuilstamas LSB V-bos knygininkas p. Bronius 
Stankevičius su Ponia.

Gražiai, lietuviškoje nuotaikoje, savam ir 
linksmame susibūrime praėjo sekmadienis. Dau
giau tokių iškylų.

“M. I.” koresp.

“Ausros Sūnus”
Tokiu pavadinimu LSB š. m. lapkričio mėn. 

19 d. Mookoje, Lietuvių Namuose, pastatė isto
rinę 4 veikmų Sofijos Čiurlionienės dramą.

Norint aptarti p<tį veikalą iš idėjinės pu
sės reiktų skirti daug vietos, bet trumpai pažy
mint, šis veikalas, kiekvienam žiūrovui išspau
džia ašaras: kiek daug lietuvių buvo kentėta dėl 
savo spausdinto žodžio - knygos, laikraščio! Kiek 
jaunų gyvybių, kiek nekalto kraujo aukų sudė
ta ant tautos švietimo ir kultūros aukuro! Spaus
dintas lietuviškas žodis tada buvo lyg šventa 
relikvija! O kada dabar, mes. laisvieji užjūrių 
lietuviai, gerai žinodami, kad tas pats masko
lius vėl žlugdo, kankina ir tremia mūsų, brolius, 
draudžia ir persekioja laisvą lietuvišką spaudą- 
mes dažnas kratomės lietuviškos knygos, lai
kraščio - dėl kurių mūsų tėveliai į mirtį ir iš
trėmimą ėjo. Veikalas buvo pastatytas lietuvių 
dramos mėgėjų (dauguma LSB narių) pasišven
timu - ir gausus visuomenės atsilankymas - jiems 
buvo padėka už darbą, pastangas ir taip gra
žiai pavaizduotus, atkurtus spaudos draudimo 
laikus.

Bene tvirčiausi savo vaidmenyse, buvo Rus
teika (Bronius Stankevičius), Petrovas (L. Gai-, 
galas), Rusteikienė (O. Zagorskaitė) - sukūrė ti
krą psichologiniai išgyventą rūpestingos motinos

(Nukelta į 14 pusi.)
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Civilinis Karas Ir Partijų Kovos 
Columbijoje

Po 1948 m. balandžio mėn. Ko 
lumbijoj įvykusios ir apie porą 
savaičių užsitęsusios revoliuci
jos, skandinusios kraštą krau
juose ir ugnyje, dar ir šiandien 
to nelaimingojo krašto gyveni
mas nėra įėjęs į normalias vė
žes. Skaitome laikraščiuose apie, 
vienos partijos su kita, nuolat 
vykstančius ginkluotus susikir
timus, kurių metu žūsta ne vien 
dešimtys, bet šimtai to krašto pi 
liečiu. Politinės aistros ir nea
pykanta pasiekė aukščiausio 
laipsnio, ypač šiuo metu, prieš 
pat įvyksiančius prezidento rin
kimus, kurie bus ateinantį sek
madienį, lapkričio mėn. 27 d.

Tikresniam Kolumbijos gyve
nimo vaizdui susidaryti, “M. L.” 
korespodentas nutarė pasikal
bėti su, iš Kolumbijos į S. Pau
lo, šiomis dienomis atvykusiu 
kun. V. Valevičium, kuris ten 
gyvendamas apie pusantrų me
tų, turėjo progos pažinti krašto 
gyvenimą.

— Kaip manote, — paklausė 
«M. L.» bendradarbis atvykusio 
svečio — kokioje nuotaikoje 
vyks sekmadienį prezidento rin 
kimai.

— Gali būti visko: revoliuci
jos ir žiauraus pilietinio karo,

(Atkelta iš 13-to puslapio)
tipą. Rožė (A Šepetauskienė), 
suvaidino neblogai, bet jautėsi 
jos sceninis varžymasis, trūko 
judesių laisvumo, kas taip pat 
buvo ir su Jurgiu (B. Garkaus- 
ku). A. Stinkis (J. Sepetauskas), 
savo svarbiam vaidmenyje ga
lėjo būti labiau įtikinantis. Pa
žymėtinai gerai suvaidino Bar
bora (O. Stankevičienė). Visi 
kiti savo vaidmenis atliko tik 

' pakenčiamai, bet, žinant sąly
gas ir trumpą rengimosi laiką, 
lietuviška visuomenė jiems yra 
visiems nuoširdžiai dėkinga ir 
pageidauja dažniau tokių gra
žių vaidinimų.

R-a. 

nes į rinkimus eina tik viena 
politinė konservatorių partija su 
savo vienintelių kandidatu Lau
reano Gomez.

— Tai pat nėra reikiamos lais 
vės kitoms partijoms, jei jos 
rinkimus boikotuoja.

— Kaip tik priešingai, šių rin 
kimų reikalavo opozicija — li
beralų partija. Rinkimai turėjo 
būti ateinančiais metais gegužės 
mėnesyje. Bet jie, kadangi sei
mo daugumą sudaro liberalai, 
pravedė įstatymą, kad rinkimai 
būtų šį mėnesį. Be to, jie pra
vedė dar ir kitą įstatymą, būtent: 
kad policija būtų priklausoma 
nuo seimo, o ne nuo vyriausy
bės. Taigi policija turėjo patek
ti į liberalų rankas. Bet čia li
beralai truputį neapsižiūrėjo.. 
Įstatymas, perimti policiją į sei 
mo rankas, įgauna galios tik pa 
baigoje gruodžio mėn.. Taigi po 
licija rinkimų metu dar nebus 
konservatorių rankose ir gy
ventojų vietovėse kur daugumą 
sudaro konservatoriai, jei libe
ralai išstatys savo kandidatu, 
tikras dalykas, konservatoriams 
vejant liberalus į kalnus, polici 
ja to “nematys”. Todėl liberalai 
matydami, kad šiuos rinkimus 
pralaimės, nutarė juose nedaly
vauti: eiti prieš savo pačių nu
tarimą.

— Įdomu būtų žinoti, kas tie 
konservatoriai ir liberalai, ko
kios jų programos?

— Konservatoriams daugumo
je priklauso vidurinė klasė. Jų 
ideologinė orientacija yra kata 
likiška. Į šiuos rinkimus eina su 
aiškiai formuota programa. Nu
mato žemės ir socialines refor
mas, kurios labai pribrendusios. 
Jų kandidatas Laureano Gomez 
turi stiprią ranką, kilnios čia da 
bar reikia. Liberalams priklauso 
didelių žemių savininkai ir daug 
proletariato. Neturi aiškios ideo
logijos. Jų eilėse yra. žymi ko
munistų įtaka. Tame ir yra jų 
trumparegystė.

— Koks yra darbininkų gyve 
nimas?

— Skurdus. Pavyzdžiui, viduti 

niškas darbininkas per dieną te 
uždirba vos kilogramui kiaulie
nos mėsos. Ypač apleistas ir už 
mirštąs kaimo darbininkas.

— Ar tiesa, ką rašo spauda 
apie politiniu partijų kovas.

— Tiesa. Ir tiesiog keistas ir 
nepateisinamas politinis fanatiz 
mas. Pavyzdžiui, jeigu viename 
mieste ar kaime daugiau libe
ralų, tai konservatoriai turi ap
leisti tą vietovę, ir priešingai. 
Pirmoje eilėje stengiamasi lik
viduoti partijų vadus. Politinės 
rietenos daugumoje vyksta pro 
vincijoje. Autobuse, ar traukiny 
je niekuomet liberalas nesės ša 
lia konservatoriaus, o konservą 
torius šalia liberalo. Partinis fa 
natizmas ir ispanų rasei įgimta 
ambicija pasiekė aukščiausią 
laipsnį. Kolumbijoje niekas nė
ra tikras dėl savo gyvybės.

— Kokios priežastys sukėlė 
žiaurią praėjusių metų baland
žio mėn. revoliuciją.

— 1948 m. Bogota mieste vy
ko Šiaurinės ir Pietinės Ameri
kos valstybių konferencija. Mas
kva buvo suinteresuota, kad 
konferencija neįvyktų. Kairiųjų 
liberalų vadas Aliezaro Gaitan 
buvo įpareigotas sukelti revo 
liuciją ir sutrukdyti konferenci
ją. Jam nesutinkant, Rusijos pa
siuntinybė nutarė jį likviduoti 
ir reikalus taip supainiojo, jog 
atrodė, kad Gaitan buvo konser
vatorių užmuštas. Komunistai 
apsirengę kun’gų sutanomis iš 
vienos bažnyčios bokštų kulkos
vaidžiais apšaudė gyventojus, 
kad sukėlus neapykantą prieš 
katalikus. Bendrai, kraštui į nor
malias vėžes atstatyti, reikia 
stipresnės rankos ir tai ilges
niam laikui...

Klimatas — tropinis. Kalnuose 
š lt s ir drėgnas, žemumose ne
apsakomas karštis. Tiek kalnų, 
tiek žemumų oras, europiečiui 
sunkiai pernešamas. Bogota — 
2.600 metru aukštumoje, todėl 
europiečiui yra pavojaus susirg
ti širdies ligomis, Dėl oro retu
mo, šiame aukštyje, mėsą rei
kia virti iki 5 vaiandų.

— Kolumbijoje yra atvykę 
virš 200 lietuvių tremtinių. Iš se 
niau gyvena tik keletas. Bend
rai naujai atvykusieji įsikuria 
pakenčiamai, o kai kurie net 
labai gerai, pav. Sirutis, Baro
nas ir kt..

Yp Ringai lietuvius kolumbie- 
čiai vertina dėl jų sąžiningumo 
ir darbštumo. Lietuvių vardą 
garsina ir sportininkai.

«M. L.» bendradarbis padėkojo 
svečiui už įdomias žinias.

Reporteris
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DDAZIL
Ištikimieji «Musų Lietuvos» 

..... Talkininkai

ANTANAS SKREBYS JUSTINAS DEMIK1S

Kol laikraštis išleidžiamas ir 
pasiekia 'skaitytojus, reikia at
likti visa eilė Įvairių techninių 
darbų. Prie «Musų Lietuvos» iš
leidimo prisideda visa eilė pa
sišventusių žmonių, kurie auko
dami savo poils o va'aidas, vie
nu ar kitu būdu dirba bendrą 
lietuviškos kultūros darbą.

Antanas SKREBYS ir Justinas 
DĖMI KIS, tai du ištikimieji «M. 
Lietuvos» talkininkai kurie nuo 
pat pirmųjų laikraščio numerių, 
atsidėję dirba šį kilnų darbą. 
Jiedu uoliai talkininkauja kiek
vieno naujo numerio lakštų su
rinkime, sulankstyme, surišime 
ir paruošime išsiųsti skaityto
jams. Tą garbės darbą jiedu dir
ba, jausdami džiaugsmą ir pa
reigą paremti lietuviškos spau
dos gyvavimą.

Antanas Skrebys, gimė 
1904 m. kovo mėn. 4 d. Joniškio 
km.. Obelių valse., Rokiškio ap- 
skr'tyje. Atvykęs į Braziliją 1929 
met tis, dirbo įvairius darbus fa
zendose ir fabrikuose. Dabar 
jau ketvirti metai turi nuolatinį 

darbą Fordo fabrike. Gyvena su 
savo sesute Zakarevičiene Vila 
Zelinoje, savo namuose.

Justinas . D e m i k i s, gimė 
1900 m. gruodžio mėn. 12 d. Ma- 
lėjiškės kaime, Jankų valse., 
Šakių apskr. Lietuvoje atliko 
3-jų metų karinę prievolę, 1991- 
1923 m., vėliau perėjo į ] asi?- 
nio policijos tarnybą, kur išbu
vo iki 1927 metų. Atvykęs j Bra
ziliją, kaip ir daugelis kitų, Įvai
riais darbais pelnėsi sau kuklų 
pragyvenimą; Dabar dirba p. 
Juodelio mechaniškoje dirbtu
vėje, Vila Zelinoje, kur ir gy
vena su savo šeima: žmona — 
Juze Demikiene - Račiūnaite ir 
dviem dukrelėm: Albina 19 me
tų ir Justina 11 metų.

. — Šių metų lapkričio mėn. 
7 d. S. Paulo miesto ligoninėje 
mirė lietuvis Juozas Bendorai- 
tis, tik prieš 7 mėn. atvykęs į 
Braziliją. Paliko žmoną su tri
mis mažamečiais vaikučiais, 
sunkioje materialinėje būklėje.

Bendoraižių sunkią būklę su
prasdami žemiau išvardinti as
menys paaukojo:

Klemensas Šukys 50 Cr.
Jonas Antanaitis _30 Cr.
Aleksaudras Boguslauskas ir 
Juozas Švėgžda 25 Cr.
Po 20 Cr. Alg. Saldys, Emilis 

Boguslauskas, Kaz. Kriščiūnas,. 
Alg. Šukys, St. Linkevičius, Br. 
Martinaitis, And. Kasbergis, Ed, 
Bortkevičius, Al. Vinkšnaitis- 
Kaz. Kaulinis, Ant.-Andriuške
vičius, Pet Brazas? Aug.'Žemai
taitis ir Ant^Stėnfe? ;

Po 15 Cr. Ant. Masiulis ir Po
vilas Vonžodas.

Po 10 Cr. Zig. Jestrežemskis, 
Alb. Merkevičius, ir Vyt. But. 
kevičius.

Po 5 Cr. Ant. Rudys ir Maur. 
Kazlauskas.

D P Savišalpos Kasa 300 Cr. 
duotą paskolą užskaitė Į pa
šalpą, auką.

Viso - 820 Cr.
Tautietis Kazimieras Matuzo- 

nis, turintis mėsos parduotuvę 
V. Zelina, Largo São Jose, taip 
pat yra pasižadėjęs Bendorai- 
tienės šeimą sušelpti ilgesnį 
laiką mėsos produktais.

Bet šios aukos nėra pakan
kamos, kad galėtų išspręsti 
sunkią našlės Bendoraitienės 
šeimos matarialinę būklę. Tad 
kreipiamės į visus tautiečius 
maloniai prašydami paaukoti 
šiam kilniam* reikalui, ištiesiant 
duosnumo ranką nelaimės ištik
tiems kūdikiams ir jų motinai.

Aukos priimamos per DP Sa
višalpos Kasą.

.Visiems aukavusiems nošird- 
žiai dėkojame. :

D P Savišalpos Kasa

STEBUKLINGAS GYDYMAS...
(Atkelta iš 12-to pusi.) 

kaip sakoma: skęstantis už šiau 
delio grieb;asi ir — kartais iš- 
sigelbsti. Taip šiuo atveju atsi
tiko ir su V. Abraičiu. Praslin
kus dviem savaitėm gydytojų 
pranašystė neišsipildė, ligonis 
nemirė. Jis badavo iŽ dienas ir 
per šį laiką mirties šmėkla įsi
tikino, kad nėra čia ko gaišti 
š;o žmogaus belaukiant, ir pa
liko jį ramybėje. Tokiu hūdu li
gonis ne tik pagijo iš savo ne
pagydomos ligos, bet dar bent 
10 metų pasijuto jaunesniu. Fizi
niai ir dvasiniai sustiprėjęs ne
pabūgo politinių pamišėlių, liko 
Lietuvoje ir šiandie jo likimas 
gal toks pat, kaip ir Gandhi...

(Bus daugiau)
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LITERATŪROS IR MUZIKOS 
POPIETIS

Bendruomenės choras turėda
mas naują chorvedį atgaivino 
muzikos bei literatūros popie
čius. Pirmas toks popietis įvyko 
lapkr. mėn. 13 d., kurio smulki 
programa buvo paskelbta praė 
jusiam «M. L.» nr.. Tuo kartu 
tenka pasakyti tik bendri įspū
džiai, nes jo programa buvo 
kiek skirtingesnė nuo buvusių 
ir dainų programai jau vadova
vo naujas chorvedis p. A. Am- 
brozaitis.

Chorui dainuojant negirdėti 
atskirų dainininkų balsų tembro, 
sąskambis darnus, puiki interpre
tacija. Naujose rankose atrodo, 
kad ir naujas choras. Tik vie
tomis tempas per daug lėtas. 
Bendrai, pirmas p. A. Ambrozai- 
Čio debiutas yra pilnai pavykęs, 
matyt tiek chorvedžio, tiek cho
ristų įdėta daug darbo ir širdies.

Deklamacijos ir skaitymai tu
rėtų būti pusiau trumpesni. Sa
votiškai orginalus buvo dainavi
mas p. A. Sepetauskienės akom-

r

MARIJA KASEVICIÜTÊ
Išrinkta I-mąja Pavasario Kara

laitės Princese.

BENDRUOMENĖS CHURO 
EKSKURSANTŲ DĖMESIUI

Sekmadienį lapkr. mėn. 27 d. 
vykstantieji į Santos susirenka 
6 vai. V. Zeljnos bažnyčion iš
klausyti šv. mišių, o 6.30 išvyks
tama autobusais į Santos, vie
tas, kur sėsti, nurodys ekskursi
jos vadai.

Pavėlavusių nebus laukiama. 

panuojant p. J. Antanaičiui. Bu
vo jaučiamas geras pasiruo
šimas.

Kitas toks meno popietis bus 
gruodžio mėn. 11 d.

A N A M AT ELION Y T Ė
Išrinkta 1949 metų Pavasario 

Karalaite.

— Lapkričio mėn. 21 d. iš 
Kolumbijos atvyko kun. Vincas 
Valevičius į S. Paulo nuolati
niam apsigyvenimui. Darbuosis 
lietuvių kolonijoje.

Lietuviška Paišybos — Braižybos 
Atelier

Rua Formosa 409 III a, 35-a, 
vadovaujama Alt Kublicko, 
gražiai progresuoja. Atlieka įvai 
rius braižinius klišėms, įvairius 
tekstus reklamoms, skelbimams. 
Turi savo įvairaus šrifto raidžių 
rinkyklą ir atlieka kitus įvai
rius braižymo — spaudos rek
lamos darbus.

Firma įsteigta nesenai, bet su 
maniai musų tautiečio A. Kub
licko ir Carvalho vedama turi 
gražią ateitį.

Dėmesio!
Lapos ir V, Anastazijos lietu
viu patogumui «Musu Lietuva» 
galima gauti Lapoję «Casa S. 
Jorge» (p. Matelioniu krautu
vėje), Rua 12 de Outubro, 237.

— «Mūsų Lietuvos» Redakci
jos atstovas poetas Klemensas 
Jura, šiomis dienomis išvyks
ta į Rio de Janeiro, aplankyti 
ten gyvenančius tautiečius, «M. 
Lietuvos» prietelius ir skaity
tojus.

PAI EŠKOJ IMAS

Dr. J. GLEMŽA paieško W. 
Kiršteino, antrašą ir smul
kesnes žinias sužinoti pas A. 
Vinokurovą: Avenida Zelina, 
691 — Vila Zelina, São Paulo.

JAUNIME,
Jei nori pasilinksminti, SEK

MADIENIŲ VAKARAIS, atsilan
kyk Mokoje, rua Lituania 67, į 
Lietuvių Sąjungos ruošiamus 
pasilinksminimus.

Lietuviškųjų Organizacijų na
riai reikalingus įėjimui pakvie
timus gali įsigyti iš anksto, vi
sam mėnesiui, ir pigiau, pas 
Lietuvių S-gos Valdybos narius.

MA RIJ A GIRSKUTÈ
Išrinkta II-ja Pavasario Karlai- 

tės Princese.

— Anglų kalbos ir siuvimo 
bei mezgimo pamokos, kurioms 
vadovauja seselės pranciškietės, 
prasidės sausio mėn. pradžioje. 
Priimami ir nauji mokiniai.

— Onos ir Juliaus Guigų šei
ma padidėjo naujagimiu.
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lemkhii Lietuviška Lnyga
Atėjo metas kada nebeužten

ka žodžiais reiškiamo patrijo- 
tizmo. Reikia darbų. Viena iš 
konkrečių darbo sričių yra lie
tuviškos knygos rėmimas. Ir da
bar didžiuojamės savais knyg 
nėšiais, kurie anais priespaux 
dos metais, slaptai gabendami 
iš Vokietijos spausdintų žodį, jį 
skleidė po visų Lietuvų. Apie 
juos buvo rašomos knygos ir 
statomi paminklai. Dabar gyve
name nemažiau pavojingus Lie
tuvai laikus. Ir šiandien Lietu
voje spausdintam lietuviškam 

’ žodžiui- nėra vietos. Ten leidžia
ma tik tas, kas sutinka su ko
munistų partijos programa.

Užsienyje turime nemaža ta
lentingų lietuvių rašytojų, kurie 
yra parašę ir išspausdinę įvai
rių lietuviškų knygų. Kad pa
laikytume lietuviškos kultūros 
kūrybą, mums reikalingi nauji 
knygnešiai. O tais naujais knyg
nešiais gali būti kiekvienas lie
tuvis palaikąs, skaitąs, perkąs 
lietuvišką laikraštį ir knygą! 
Kaip butų gražu, kad kiekvie
na lietuviška šeima skaitytų lie
tuvišką laikraštį, kad per metus 
nusipirktų po keletą lietuviškų 
knygų, išleidžiant savos kultū
ros reikalui bent porą šimtų 
kruze’rų. Jeigu to nedarysime 
tai negalės musų rašytojai 
spausdinti lietuviškų knygų, ne
galės būti ugdoma lietuviška 
kultūra o visos mūsų kalbos 
apie tėvynės meilę, bus nedau
giau, kaip pasaldintas, tam tik
riems momentams reikalingas 
vandenėlis.

Tėvynė šiandien iš mūsų rei
kalauja darbų ir aukų lietuviš
kai kultūrai, spaudai, lietuviš

Malonus 
Skaitytojai!
1949-tieji metai artėja prie 

galo. O dar yra mielų «Musų 
Lietuvos» skaitytojų, vietoje ir 
įvairiose plataus pasaulio šaly
se, ypačiai Dėdės Šamo žemė
je — Jungtinėse Amerikos Val
stybėse, kurie nėra apsimokėję 

kai knygai! Negaiškime ir ne- 
išsisukinėkim bet veikime! Sa
vo pilvu rūpinasi kiekvienas 
gyvis, o mes turime daug kil
nesnių ir aukštesnių pareigų.

Todėl dar šiandien kreipki
mės į «Musų Lietuva» redakci
jų ir užsisakydami laikraštį, 
įsigykime šias knygas:

1/ L. Dovydėnas •— Žmonės 
ant vieškelio, - Novelės.

2/ P. Tarutis — Žirgeliai pa
debesiais, - Novelės.

3/ K. Pažėraitė — Liktūnas, - 
Romanas.

4/ V. Krėvė — Šiaudinėje 
Pastogėje, - Novelės.

5/ V. Krėvė -- Dangaus ir 
žemės sunūs, - Drama.

6/ L., Dovydėnas — Gyveno 
karta karalius, - Jaunimui.

7/ Kl. Jura — Okeanida, - 
Romanas.

8/ Kl. Jūra — Krivio Lėmi
mas, - Baladės.

9/ Kl. Jura — Tremtinio Aša
ra, - Lyrika.

Žurnalas — Tėvynės Sargas.
Mėnesinis žurn. -- Aidai.

Taip pat, «M. L.» redakcijoj, 
galima gauti, ar užsisakyti, vi
same pasaulyje išleidžiamus 
naujausius lietuviškus leidinius.

Nei vienas nelikim be lietu
viškos knygos!

savo prenumeratos mokestį už 
1949 metus.

Tai labai sunkina lietuviškos 
spaudos darbą! Bet, kartu, ten
ka pasidžiaugti, kad didelė tau
tiečių dalis, suprasdami reikalo 
svarbą ir įvertindami spausdin
to žodžio kultūrinę reikšmę —- 
jau apsimokėjo už sekan
čius metus!

Redakcija labai džiaugtųsi, 
kad tai įvertintų ir kiti malonūs 
skaitytojai-skolininkai ir pasku

bėtų sutvarkyti atsilikusį prenu
meratos mokestį. Ypačiai geio- 
kai atsilieka JAV gyvenantieji 
prieteliai, kurie gerai žino, ko
kiose materialiai sunkiose sąly
gose išeina spausdintas lietuviš
kas žodis. Kiekviena našta yra 
lengvesnė, kada ją kelia daugiau 
rankų, tai visiems suprantama 
tiesa. Redakcija ir leidėjai, «M. 
L.», daugumos skaitytojų-priete- 
lių pageidavimu, nori paversti 
savaitraščiu, nes Brazilijoje la
bai jaučiamas reikalingumas sa
vaitraščio, kuris tarnautų ne už
maskuotai Kremliaus propagan
dai, bet tik lietuvybei! Lai
kraštis, mūsų dvasinės kultūros 
veidrodis, bet, kad laikraštis to
bulėtų, stiprėtų, kad jame atsis
pindėtų visi reikšmingesni mū
sų gyvenimo įvykiai, mūsų dar
bai, viltys ir lūkesiai, reikia 
visų vieningos talkos ir para 
mos. Leidėjai neturi jokio asme
ninio pelno ir kiekvienas pre
numeratos ar paaukotas kruzei- 
ras eina laikraščio gerinimui.

Redakcija yra nuoširdžiai dė
kinga visiems rėmėjams irprie- 
teliams. Ir — būtų labai džiugu, 
jeigu dabar, artėjant metų ga
lui, visi laikraščio skolininkai, 
be atskiro paraginimo teiktųsi 
šią garbės skolą sutvarkyti ir 
pratęstų savo prenumeratą se
kantiems metams.

Naujieji lietuviai ateiviai, bu
vusieji DP, kurių Brazilijoje yra 
keletas šimtų, nors labai gerai 
žino, kokį lemtingą vaidmenį 
turi geras lietuviškas laikraštis 
bet, deja, tiesiog neįtikėtina, — 
dalis jų paskendo asmeniškuos 
interesuose. Vienas kitas taip 
«persiėmęs» pinigo kalimu, kad 
jau suspėjo pamiršti savo tie
sioginę tremtinio paskirtį — be- 
atodairinę nepaliaujamų kovą 
dėl savo tėvynės laisvės! Tai 
siektina tik stiprinant savą lie
tuviškų spausdinta žodį ir ple
čiant kultūrinį veikimą.

Todėl, jau dabar ateikime 
visi į brolišką spaudinio žodžio 
talkų! Irodykime mūsų aukštą 
dvasinę kultūrą: nelikim nė vie
nas be «Mūsų Lietuvos» sekan
tiems metams! Prikalbinkime vi
sus kaimynus ir prietelius užsi
sakyti «Mūsų Lietuvą»! Artėjan
čių N. Metų proga suteikime sa 
vo giminėms ir bičiuliams kito
se šalyse — gražiausią šventi
nę dovaną — užsakykim jiems 
«Mūsų Lietuvą»! Plėskime rėmė
jų šeimą! Nors kukli nuolatinė 
ar vienkartinė auka, augant rė- • 
mėjų šeimai, įgalina laikraščio 
leidėjus, lengviau realizuoti mū
sų gražius užsimojimus lietuviš
kos spaudos ugdyme.
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Visame pasaulyje
PASUKITE LAIKRODŽIUS

VIENA VALANDA PIRMYN
Nuo gruodžio men. 1 d. visoje Brazilijoje 

bus pasukti laikrodžiai viena valanda pirmyn, 
ligi balandžio men. 1 d.. Tai daroma elektros 
energijos sutaupymui.

— Prancūzijoje rengiasi streikuoti keturi 
milijonai darbininkų, reikalaudami pakelti atly
ginimus. Streikas prasideda penktadienio naktį ir 
truks 24 valandas.

— Lenkijos likimas ištiko ir Bulgariją su 
•a •••.•. y . Rumunija. Joms jau irgi yra paskirti rusų gene- 

- rolai; kurie bus krašto apsaugos ministeriais ir 
. ■? kariuomenės vadais. Po to ateis eilė Vengrijos 

ir Jugoslavijos.

— Rusų okupuotoje Rytinėje Vokietijoje, 
vykdomi nuolatiniai areštai...

— Jungtinių Tautų organizacijoje rusai rei
kalauja atimd Nacionalistinės Kinijos atstovui 
teisę atstovauti Kiniją. Ta teisė turinti būti per
leista kinų komunistams...

Ar jau žinai, 
kad

“Casa Caçula“
Juozas Stokna & 

Irmãos
AV. ZEL1NA, 646

parduoda pigiau 
kaip kitur

aluminius, porcele- 
ninius indus, šaukš
tus, šakutes lėkštes, 
kristalinius sūkius, 
įvairių rūšių žais
lus, lėles, pilnus rin
kinius indų pietums, 
kavai. . —

Papuošalus Kalėdų eglutėms 
ir įvairius žaislus. Atlieka elek 
tros įrengimo darbus ir 1.1. ::::

« Viskas pigiausiomis kainomis! «

Kam Reikalinga GALVANIZUOTŲ VAMZDŽIŲ nuo 1/2 iki 2-jų poligatų 
šulinyje pompai įvesti, ar kitiems namų reikalams ir nori pigiausia kaina pirkti — krei

piasi nieko nelaukdamas į mūsų tautiečio

- rAždMIlIEIRC NARUJEVICIAUJ fabriką -
VILA BELOJE ' Rua Jorge Faleiros Nr. 5,
kur yra visokios medžiagos sandėlys, arba teirautis raštinėje mieste, Rua Benjamin Constanta, 122, 

8-tas aukštas, salė 801. Telefonas — 3-3867.
PIRKIME GERIAUSIA PREKE — PIGIAUSIA KAINA!

«Vyrams Dėmesio! »■■
i NAUJA EUROPIETIŠKA MODERNI “

PLAUKŲ KIRPYKLA ::
Švara. Higiena. Elektrinis ss 
plaukų kirpimas ir galvos plo- " 
vimas. Veido masažas, zee- H

p Atsilankykite, Įsitikinsite!
. / jį S A V I N. I N K A S

jonaj nokikuj 
aa
' Vila Zelina - Rua Intammambuca, 9 (buv. Rua

' SS Treis), Prie Julio Restorano

PAREMKIME TIK SAVUOSIUS!
LIETUVIŠKA FOTO ATELJE
**IF€TO PKINCEZ/V

Av. Aivaro Ramos, 1160 (Prie pask. sustojimo vietos 
autobuso 33 Quarta Parada).

Meniškos, gražios foto nuotraukos!
Greitas ir sąžiningas darbas! ]f
Lietuviams pigiausios kainos!

■ ■■K
Aplankykite!

Savininkas - Vladas POCIUS
ilIHIlinillllHin ||imn!|rt|Mi||l(||í(HlllllilMlll|lll|IHUniíll||Íl||llHU||llllll||l(llll|llW^^^



DANTŲ KLINIKA
MĖGIAMIAUSIA muzika

Ponha-lhe na mão o 
GETRO DO PODER!

seu dinheiro, 
domina em casa pelos seus encantos. Arme-o de 

título da PRUDÊNCIA CAPITALIZAÇÃO, com pe-

AV. SÃO JOÃO, 324 - Sobre Loja - Sala 9-10 

,,TEL.4-.6687.i ...

Preparé-o para dominar na vida, com o 
L como 
5* um 

quenas economias mensais-o 

ínspetorias

IK cIlBSn iFa£ftô-mis kalbomis. Paskutinės 
L naujovės iš Argentinos, Amerikos,

A'f Meksikos.
W pigiausio-

P R U D E N CIA CAPi TA LIZ AÇAO

A

.Ali
Elektros {vedimas.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS! C O o
O O

t Užeik į «A SUA MUSICA»
x ( A' LARGO SÃO .JOSÉ Nr 3 - (šalia bažnyčios) '

GERIAUSIA KLINIKA..
Prityręs, <S p e c i a 1 i s t a s
Įįenta duras Anatômicas.

■ ■■■
LIETUVIAMS PIGIAUSIOS KAINOS

Priimama: nuo 9 iki 11,30 vai. ir 14 - 17 vai.
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APRENGIA VYRUS NUO GALVOS IKI KOJŲ
Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai, 

Taip pat batukai moterims ir vaikams.
Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI. ,i

l&IDIUjrWIA ECCMEIDCIIC IDE 
CALÇAIDOJ MATEEIICNIJ LTDA.
KRAUTUVĖS:

Largo do Cambucy, 105
Rua São Caetano, 526—510
Rua 12 de Outubro, 237

FABRIKAS IR RAŠTINĖ:

. s

Rua Javãés 719
'■ São Paulo

Hlll||li||li||IH|li||li||li||ll||ll||li||li||lt|pii|IHIIi||lt||ll||li||li||li||li||li||ll||lliili||li||li||li||l^

«MŪSŲ LIETUVA» GALIMA ĮSIGYTI SÃO PAULO 
LAIKRAŠČIŲ KIOSKUOSE ŠIOSJE VIETOSE:

MIESTE Prie pašto Avenida São João 
PRÁÇA DA SE Viduryje aikštės kioske 
SIUVYKLA VILNIUS Ay. Duque de Caxias, 237 
BOM RETIRO Rua Silva Pinto ir José Pail-

lino kampas, t

/ ESTAÇÃO DA.LUZ prie įėjimo 
ESTAÇÃO DA LUZ prie tilto 
CASASSÃO JORGE R. São Caetano, 526 ir 510 
MOÓCA prie autobuso 93 sustojimo vietos 
VILA ANASTACIO pas platintojus

VILA ZELINA Largo São José prie auto
buso sust. vietos i

ir Mokos, lietuvių mokykloj, pas Bronių Stankevi
čių, rua Litpania. 67.

RIO DE JANEIRE «Musų Lietuva» galima 
nusipirkti arba užsiprenumeruoti pas A. Gaulių 
Rua Piratini, 371 — casa 1. r

v J
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KOMERCIANTŲ DĖMESIUI!
Didelis pasirinkimas įvairaus tipo folhinių (kalend.)

Arte Grafica
.M. .... -.*•». - *» - . . •>•. . * * , a 1*0 ■ .**.. « . . . . —

. C
• - • ' .' ■ ■ .i

IL II TU A hl IIA ILTFID aV

DIRBA VISUS SPAUDOS. DARBUS 

PIEŠINIAI KLIŠĖS SPAUDA

AVENIDA ZELINA, 706
Visą korespondencijų prašome adresuoti

€AIXA POSTAL 371 - SÂO PAULO

Composto e impresso na .

. AIRTIE-CIPAFIICA ILIITUA^IIA
. AVENIDA ZELINA, 706 - SAO PAULO - VILA ZELINA
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