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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Rinkimai Japonijoje
Spaliaus mėn. 1 d. Japoni

joje įvyko pirmi po karo par
lamento rinkimai. Paskutiniai 
rinkimai yra buvę 1949 m., 
kuriuose dalyvavo 64 procen 
tai rinkikų. Šiuose gi rinkimuo 
se dalyvavo 77 procentai. Rin 
kimus laimi liberalai, kurie 
vieni kaip spėjama surinks 
absoliutinę balsu daugumą. 
Antroj vietoj eina progesis- 
tai. toliau kairieji socialistai 
ir kitos mažesnės partijos. Rin 
kimų daviniai rodo, kad tos 
partijos laimi balsų daugumą, 
kurios palaiko artimus santy 
kius su Amerika. Šie rinkimai 
yra didelis Amerikos poltikos 
laimėjim s tolimuose Rytuose. 
Reikia nripažinti, kad čia 
yra nemaža nuopelnų ir g^n. 
M;ic Arthur, kuris sugebėjo 
junonų simpatijas palenkti 
Amerikos politikai. Pažymėti 
na visiškas komunistų pralai
mėjimas Praėjusiuose rinki
muose komunistai parlamen
te turėjo 35 atstovus. Dabar- 
gi jeigu praves pora, tai bus 
labai gerai. Šie rinkimai rodo, 
kad Japonijos liaudis nusigrę 
žė nuo komunistinės politikos.

Adenauer laimi le
miama muši.

Praėjusią savaitę įvyko Dort 
niunde Vokietijos socialdemo 
kratų partijos kongresas. Pa
žymėtinas keisti savo politiką. 
Kaip žinome, Vokietijos so
cialdemokratai buvo dideli 
Vokietijos ir vakarų sąjun
gininkų taikos pasirašymo 
priešininkai Jie sakydavo, 
kad pirma reikia susitarti su 
Rusija ir suvienyti Vokietiją, 
o tik paskui, kaip lygus su 
lygiu, pasirašyti taikos sutar
tį. Buvo tikimasi, kad parla
mente, kai reiks neužilgo 
tvirtinti pasirašyta sutartis, 
socialdemokratai balsuos pri
eš. Praėjusią savaitę įvykęs 
partijos suvažiavimas staigiai, 
paėmė naują posūkį užsienio 
politikos atžvilgiam Būtent 
pasisakė iš esmės už vedamą 
Adenauerio politiką, bet su 
sąlyga, kad Vokietija būtų 
traktuojama lygiai su kitomis 
valstybėmis šiomis dienomis 
naujas socialdemokratų par
tijos vadas Ollenhauer kalbė 
josi su ministeriu pirmininku 
Adenauer. Vokietijos - sąjun 
gininkų taikos sutartis prie 
naujos užimtos socialdemokra 
tų pozicijos, Bonnos parlamen 
te bus patvirtinta daugumos 
balsų. Tai vis politiniai įvy
kiai, kuriuos sovietai nuri nu 
sirašyti į nuostolius.

Darbieciu partijoj skilimas.

Anglijos darbiečių partijoj 
iš bendros programos išsis
kiria Bevan, kuris atstovauja 
kairįjį partijos sparną ir yra 
priešamerikoniškos politikos 
šalininkas. Jo planai sutinka 
su Maskvos planais. Būtent, 

Bevan nori suorganizuoti Eu
ropoje neutralią jėgą kuri bū 
tų nesusirišusi nei su Ameri
ka, nei su Rusija. Ši politika 
buvo partijos daugumos at
mesta. Taip pat ir darbinin
kų sindikatai pasisakė prieš 
Bevan politiką. Kai dėl pačio 
Bevan kuikurie politiniai ste
bėjai sako, kad šis jo išsis
kyrimas iš bendros partijos 
linijos yra nedaugiau, kaip 
paprasta demagogia. Jis šian 
dien yra kairiajame partijos 
sparne, ir jei po kurio laiko 
jis atsistotų konservatorių'-va 
dovybėj, nebūtų nieko nuos 
tabaus.

Nauji ginklai.
Lėktuvai be piloto, valdomi 

radio bangomis jau yra ti
krenybė. Šiomis dienomis 
spauda pranešė apie atominę 
patranką Amerikos karo lai
vynas pranešė apie laivus 
valdomus radio bangomis. 
Nauji išradimai daro pervers
mus ginklų industrijoj ir iš 
valstybių iždo reikalauja mil
žiniškas pinigu sumas išmesti 
naujų ginklų gamybai. Spio 
nažui išleidžiamos milžiniškos 
sumps pinigų išvogti naujų 
ginklų planams.

— Anglija nori laikytis ben 
dro fronto su Amerika sąry
šyje su vyksiančiu konfliktu 
su Persija del žibalo šaltinių. 
Amerika šiuo atžvilgiu yra 
nuolaidesnė. Vašingtonas, bi 
jo, kad Persijoj komunistai 
nenuverstų Mossadegh vyriau 
sybės.

— Civilinės aviacijos de
partamentas iš Vašingtono 
praneša, kad nukritęs Brazi 
lijos teritorijoj keturių moto 
rų lėktuvas “Prezident”, su 
kuriuo žuvo 41 keleivis ir 9 
lėktuvo tarnautojai, prieš kri 
natant suskilo į dvi dalis, 
f uskilimo priežastj s nepaduo 
c a mos.

Suvienytos Europos 
idėja

nėra vien graži svajonė, bet 
daromi praktiški žygiai jai 
įgyvendinti. Ypatingai jos įgy
vendinimu yrasusirūpinę Vak. 
Vokietijos kancleris Adenau
er, Italijos. De Gasperi ir 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Schuman.

Korėjos fronte

nieko naujo. Įvyksta susirė 
mimų fronte. Sąjungininkų 
aviacija bombarduoja strate
ginės vertės pozicijas bei in 
dustriją. Bomdardavimas vy
ksta labai arti prie Mandžiū- 
rijos bei Sibiro sienų. Dery
bose jokios pažangos.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito priėmė kvietimą aplan
kyti Angliją.

— Jungtinių tautų karo va 
dovybė praneša, kad šiaurės 
korėjiečių užfrontėj yra rusų 
karių, kurie daugumoj diri
guoja priešlėktuvinę apsaugą 
ir užima svarbesnius adminis 
tracinius postus.

Ir vėl sugaus laisvės trimitai.

— Ir lietuvių yra Korėjos 
fronte. Iš lietuves gautos ži
nios sako, kad Lietuvon grįž 
ta lietuviai sužeisti iš Korė
jos fronto.

Negris i anapus geležinės 
uždangos.

Diplomatas Ivon Kerno Čekes 
lovakijos pasiuntinybės prie 
ONU generalinis sekretorius 
atsisakė iš pareigų, kartu pa 
brėždamas, kad negrįž į ko- 
munis'.inę Čekoslovakiją. Šitą 
pareiškimą padarė viešai te
levizijos programos metu, 
globojant Amerikos Korespon 
dentų Sąjungai. Dr. Kerno 
yra 62 m. amžiaus, didelis 
žinovas tarptautinės teisės. 
Buvo didelis prietelius prezi 
dento Jan Masaryk ir užsei- 
nio reikalų viceministeris Be 
nešo valdymo metu. *

Čekoslovakijos diplomatas 
pareiškė, kadangi daugiau 
nėra surištas pareigomis gali 
laisvai reikšti savo nuomonę 
visais klausimais, kalbant apie 
Čekoslovavakijos - Rusijos 
santykius.

Anot Kerno prezidentas 
Benes 1944 m. buvo gavęs iš 
Stalino garantijas, kad Rusija 
nesikiš j Čekoslovakijos vi
daus reikalus.Bet prezidentas 
netikėjo šitoms garantijoms 
ir dėlto 1948 m. nesipriešino 
komunistų šeimininkavimui, 
nes žinojo, kad pasipriešinus 
po 24 vai. raudonoji armija 
įsiverš Čekoslęvakijon ir pra 
dės masines žudynes.

Dabartinę politinę padėtį 
Kerno palygino su Muncheno 
dienomis, primindamas, kad 

yra tikinčių taikiu būdu išei
ti iš susidariusios padėties. 
«Diktatoriai» tvirtino diploma 
tas gerbia tiktai jėgą ir del 
to laisvasis pasaulis privalo 
būti ne tik tiek stiprus kaip 
Rusija, bet dar stipresnis. 
Tik tuomet sovietai skaitysis 
su laisvu pasauliu.

Dr. Ivon Kerno pasiliks 
Amerikoje ir dirbs kaipo pa- 

gelbininkas prie ONU tarpa- 
tautinės teisės komisijos,

— ONU tyrinėja galimumą 
suteikti Persijai paskolą.

Amerika

pergyvena rinkimų įkarštį. 
Dvi didžiosios partijos - res- 
publikonai ir demokratai veda 
stiprią kovą. Ligi rinkimų 
voš vienas mėnesis beliko. 
Kas laimės - Eisenhower ar 
Stevenson .- šiandien dar neį
manoma atsakyti. Taip šia 
proga bus renkamas parla
mentas ir trečdalis senato.

Rusiją prisijungs visus sa
telitus.

Austrijoje esantieji diplo 
matai yra įsitikinę, kad soviė 
tu Rusija prisijungs visus sa
telitus. Šitas įsitikinimas pa
didėjo. kai iš Bulgarijos sos

I GERO fALDYTUV© 
■ GEĖADEIROjF u 
kurią labai lengvai gali įsigyti pirkdamas 
loterijos bilietą tik u ž CR. S 10,00 ši 
Geladeira yra nauja paaukuota General 

Motors do Brasil S. A.
Ją pamatyti gali kiekvieną dieną 

Vila Zelinoje.
Pelnas skiriamas klebonijos statybai.

tinės radio pranešė, kad Bul
garija persitvarkys į sovieti
nę respubliką. Tuo pat metu 
ragino, kad bulgarai mokytų
si rusų kalbos, turėdami dė
mesy ateitį ir artimą oendra- 
dart) avimą rusų ir bulgarų 
tautų. Rusija yra nusistačiusi 
suvirškiti 70 milijonų europie 
čių.

HBrazĖiijoje
— Spaliaus mėn. 12 Brazi

lijos prezidentas Geiulio Var 
gas atvyks į São Paulo.

— Spaliaus mėn. .12 d. iš 
Europos, po kelerių mėnesių 
ekskursavimo grįžta į São 
Paulo Dr. Adhemar de Bar
ros, Progresistų partijos pir 
mininkas. Partija savo šefą 
ruošiasi iškilmingai sutikti. 
Dr. Adhemar de Barros neu
žilgo pradės savo kandidatū
ros propapandą j prezidentus.

— Rugsėjo m. 27 d., arti 
Çíndamunhangaba mieste, Ge 
neral Dutra estradoje, aulo 
mobiliu katastrofoje žuvo po 
puliarfausias Brazilijos dai
nininkas Francisco Alves.

— Auto estrada Presidente 
Dutra bus sujungta su Volta 
Redonda, kur veikia garsieji 
Brazilijos Volta Redonda pile 
no be geležies fabrikai. Volta 
Redonda nuo Rio de .Janeiro 
kelio yra už 6 klm.

— Rugsėjo mėn. 28 d. grį
žo iš Meksikos ir Amerikos 
Brazilijos finansų ministeris 
Horacio Lafer. Ministeris pa 
reiškė, kad išlyginti atsiliku- 
siems mokėjimams Amerikai 
bei kitiems kraštams už pre
kes nebus reikalinga paskola, 
bec tik bus suvaržytas impor 
tas.

— São Paulo estadas augi
na tik pusę tiek kavos, kaip 
prieš dešimtį metų. São Pau 
lo estadas per metus užau
gina 7 milijonus kavos mai
šų. Daug kavos mekelių buvo 
sunaikinta karo metu, kad ka 
vos kainos buvo kritusios. 
Nepaprastai smarkiai kavos 
ūkis plečiasi Paranos estade. 
Jo metinė gamyba siekia 5 
milijonus maišų.

— Pietinėj Islandijoj saloj 
buvo sugauta retodidumo žu
vis vadinama tubaronas, kuri 
s\erė penkis tonus ir buvo 
12 metrų ilgio. Ją sugavo vo 
kiečiu žvejai.
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Išrinkta Ateitininkų Federa
cijos Vadovybė

Atetiniukų Federacijos Vyr. 
Rinkimų Komisija savo posė 
dyje, įvykusiame 1952 m. rug
sėjo mėn. 6 dieną, galutinai 
užbaigė suskaičiuoti visus 
Ateitininkų Federacijos Vyr. 
Organų rinkimų duomenis, iš 
kurių paaiškėjo, kad į Atei
tininkų Federacijos Vyr. Or
ganus išrinkti žemiau išvar
dinti asmenys:

1. Ateitininkų Federacijos 
Vyr. Vadas Prof. Simas 
Sužiedėlis - Brockton, 
Mass.

2. Tarybos Pirmininkas 
Prof. Dr. .Juozas Meškaus 
kas - Chicago, Illinois

3. Tarybos Nariai
1. Prof. Dr Zenonas Ivins 

kis - Roma
2. Prel, Jonas Balkúnas 

New York, N.Y.
3. Prof. Dr. Pranas Pa- 

dalskis - Detroit, Mich.
4. Dr. Agota Šidlauskai

tė - Toronto, Canada
5. Dr. Vitas Manelis - Chi 

cago, Illinois
6. Dr. Ona Labanauskai 

tė - Chicago, Illinois
7. Kun. Kazimieras Jur

šėnas - Chicago, Illinois
8. Prof. Balys Vitkus - 

Chicago. Jllfno’s
9. Dr Antanas Šerkšnas 

- Putnam, Conn.
10. Liudas Dambriúnas - 

New York, N.Y.
4. Kontrolės Komisijos Pir

mininkus Stasys Lūšys - 
Boston. Mass.

5. Garbės Teismas
1. Prof. J. G rau rok as - 

Cleveland. Chio
2. Dr. A. S. Bačkys - Pa 

ryžius
3. Leonardas Šimutis - 

Chicago, Illinois

Krik. Demokratų 
Internacionalo 

kongresas
Friburgas, Šveicarija. — 

Rugsėjo 12-14 d. įvyko šešta
sis Krikščionių Demokratų 
Internacionalo kongresas. Pa 
grindinė kongreso tema “Eu
ropos krikščionių galybė ir 
silpnumai”, į kurią įvesdino 
savo pranešimais Heuben ir 
Benvenuti. Kongreso inaugu
raciją atliko Šveicarijos krikš 

čionių demokratų partijos 
pirm. Rohr, o atidaromąją 
kalbą pasakė Internacionalo 
pirmininkas, buvęs Belgijos 
vyriausybės narys de Schry- 
ver. Pagrindinę kalbą apie 
už geležinės uždangos esan
čius kraštus pasakė rumunų 
atstovas Cioranesco. Lietuvių 
krikščionių demokratų parti
jai kongrese atstovavo E. Tu 
rauskas.

New Yorke šaukiamas Vidu 
rio Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos pirmasis 
kongresas. Jis buvo numaty
tas rugsėjo 19 21 d., tačiau 
dėl techniškų aplinkybių nu
keltas į lapkričio 21-23 d. Lau 
kiama visos eilės žymių sve
čių. Tarp jų žymaus Prancū
zijos krikščionių demokratų 
vado Georges Bidauld, prof. 
Maritaine, kuris skaitys pas
kaitą, žymaus Pietų Amerikos 
krikščionių demokratų vado 
prof. Alcen Amoroso Lima ir 
kitų.

-- Jeruzalėje susikūrė So
vietų Sąjungos ir Palestinos 
Susiartinimo Draugija, Mask
vos palaikoma, pradėjo kabin 
tis į graikų stačiatikių bažny 
čias, esančias Jeruzalėje. Bol 
ševikai skelbia, kad tik Mas 
kva atstovauja Rytų Bažnyčiai 
ir kad jai turį paklusti visos 
kitos provoslavų bažnyčios, 
kur jos bebūtų, o pirmiausia 

Jeruzalėje.

- Monsg. Edward E. Swam- 
trom, NCWC direktorius DI 
reikalams, daug padėjęs lietu 
viains tremtiniams atvvkti ] 
Ameriką, tarnybos reikalais 
išvyko į Europą ir Aziją. Iš 
vykdamas pareiškė, jog Ame 
rikos vyskupai ir tikimieji 
yra nusistatę ir toliau viso 
kiais būdais teikti paramą 
karo nualintiems kraštams ir 
vargan patekusiems žmonėms

— Admirolas H. B. Milter, 
praėjusio karo metu buvęs 
JAV laivyno viešosios infor
macijos viršininkas, o dabar 
vadovaująs Laisvosios Euro
pos. Komitetui, prie kurio yra 
ir Lietuvių Patariamoji Grupė. 
Romoje perėjo j Katalikų 
Bažnyčią, ir priėmė pirmąją 
komuniją.

— Snomijon iš O’Fallon, Mo., 
išvyko trys amerikietės vie
nuolės, priklausančios Švenč. 
Kraujo Kongregacijai. Jos 
Helsinkyje, Suomijos sostinė
je, dirbs katalikiškoje moky- 

kloję, kuri jau dabar turi 400 
vaikų. Suomijoje kataliku 
apskritai yra labai nedaug, 
bet jų skaičius auga. Suomiai 
daugiausia yra protestantai.

— Filipinuose kasdien mirš 
ta apie 650 katalikų, kurie 
negali prisišaukti mirties va
landoje kunigo, nes jų yra 
labai maža.

— Japonijoj, Hirošimoje, 
kur buvo numesta atominė 
bomba, katalikų statomai baž 
nyčiai varpus nuliedino ir pa 
dovanojo vokiečių bendrovė 
“Bochumer Verein”, kuri ga
mina plieną. Vargonus pado 
vanojo Koelno miestas.

— Slovanijoje, netoli Austri 
jos pasienio, bolševikinė Tito 
diktatūra uždarė paskutinį ka 
talikų laikraštį. Slovėnų dau
gumas yra katalikai.

- Kiek yra kalbų pasau
lyje. Prancūzų statistika nus
tatė, kad žmonija žodžiu ir 
raštu naudojasi 2.796 kalbo
mis. Svarbesnių plačiau var
tojami} kalbų priskaitoma 96U. 
Kalbų pasiskirstymas yra toks: 
Europoje kalbama 48 kalbo
mis. Azijoje — 163, Afrikoje 
— 118, Amerikoje — 424 kai 
komis. Išmėtytose okeanų sa
lose kalbama 117 kalbu. Pri

Šešupė ties Mariampole

dėjus prie šito kalbų skaičiaus 
visus dialektus bei tarmes, 
gaunasi 2.796. Šita kalbų dau 
gybė rodo tautų bei rasių su 
sikaldymą istorijos eigoje.

— Dr Vydūnas, kuriam atei 
nančių metų kovo mėn. sueis 
85 metais amžiaus, vis dar 
produktingai rašo. Šiuo metu 
ruošia didesnį raštą “Lietuvių 
Tautiškumas”, kurį jau 8-tą 
kartą perrašęs, nes nesąs ti
kras. ar pakankamai aiškiai 
būsiąs išsireiškęs. Turįs dar 
ir kitų rašymo planų, kurių 
svarbiausias būtų ilgo gyve
nimo atsiminimai. Tikimasi, 
kad Australijos lietuviai išleis 
naują “Prabočių Šešėlių” lai
dą, kuri ypač būtų naudinga 
lituanistinei mokyklai. Vege
tarišku gyvenimo būdu ir 
atitinkama mankšta rašytojas 
palaiko savo jėgas ir seny
vam amžiuje.

— Vytautas Tamulaitis, jau 
nimo literatūros klasikas, ku
rio šešios apysakų knygos 
spėjo Neprikl. Lietuvoje jau
nimo širdyse sukrauti gražiau 
šių gamtos meilės žiedų, kad 
ir nelengvai šiuo metu dirb
damas Toronte, Kanadoje, nuo 
pat pirmojo Eglutės numerio 
žavi skaitytojukus savo “Svir 
piro muzikanto kelionėmis”, 
kurios per pustrečių metų 

spėjo išaugti jau į stambią 
knygą, beje, tebelaukiančią 
leidėjo. Vytautas Tamulaitis, 
ištikimas smulkiojo pasaulėlio 
draugas, spėjo jau parašyti iš 
vabzdžių gyvenimo naują vei 
kalą “Auksine pasaka”.

— Dail. A. Tamošaitis Brok 
tono (Mass.) Lietuvių Bakū
žės parodai parengė bendrą 
parodos įrengimo projektą ir 
su projektavo lietuviškus bal 
delius: stalą, kėdes, kraitinę 
skrynią, stakles, šaukšdėtį, 
rankšluostinę ir kitus įrengi 
mo rakandus. Šiuo metu pats 
dailininkas įvykdo tų ekspo
natų išpildymą. Taipgi daili
ninkas parengė eile istorinių 
sieninių kilimų, gobelenų 
technikai, kurie netolimoje 
ateityje bus pradedami įvyk
dyti.

Nori, kad «Mūsų Lietu
va» būtų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

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

Karolė Pažėraitė

Nereikalingas žmogus.
(Pagal ponios E. Sipavičienės pasakojimą)

(Tąsa)

Iškilus karui, mano vyrą, 
kaipo gydytoją, mobilizavo, 
nu siųsdami' Kaukazo frontam 
Aš su savo sunum Keistučiu 
apsigyvenau Šiauliuose, kad 
galėčiau, reikalui esant, pa
bėgti Rusijon Priartėjus fron 
tui, išvykom Maskvon. Vyro 
pulkas stovėjo Batume. Greit 
jis- man atsiuntė leidimą pas 
jį nusikraustyti. Čią mane su 
žavėjo Juodoji Jūra ir kalnai. 
1915 m. mano vyras, rusų 
valdžiai leidus, išlaikė valsty 
binius egzaminus, tam gavęs 
atostogų. Batume man gimė 
antras.sūnus Algirdas.

— Ar neteko poniai susitik 
ti Batume su lietuviais?

Ponia Sipavičienė pagyvė
jo.

— Taip, susitikau. Koks 
man buvo džiaugsmas. Su 
dviem iš fronto atvykusiais 
lietuviais-suruošėm spektaklį. 
Vaidinom «Piršliai atvažiavo». 
Režisuoti ir visus vakaro pas 
tatymo formalumus atlikti te

ko man. Bijojau, kad bus tuš 
čia salė, nes buvo užgavėnes. 
Tačiau, kai su savo šešiame
čiu sūnum atidarėm salę, pu
blikos prigužėjo kaupinai. 
Spektaklis pasisekė. Pasirodė, 
kad apylinkėse gyveno 100 
lietuvių šeimų, - daugumas 
gėležinkeliečiai. Įkūrėm lie
tuvių draugiją.

— Tai ponios vyras visą 
laiką gyveno Batume?

— Ne, jis, drauge su pulku, 
kėlėsi iš vietos į vieta. Ir aš 
jį sekiau iš paskos. Jam pade 
jau gydyti ligonius. Kareiviai 
mane vadindavo «sesute» 
1918 m. rusų ir vokiečių ka
riuomenė paliko Kaukazą. 
Gruzija, po 60 metu priklau
symo Rusijai, atgavo savo ne
priklausomybę. Bet tai truko 
neilgai. Man buvo labai gaila 
gruzinų, nes jie b.uvo pradėję 
puikiai savo krašte tvarkytis.

— O kada ponia grįžot Lie 
tuvon?

— Tai buvo 1918 metų va- 
sasą. Grįžom nėr Rumuniją. 
Pakeliui, plaukiant jūra, teko 

išgyventi didelę audrą. Bumu 
nai mus sutiko draugiškai. 
Mus nustebino maisto gausu 
mas ir pigumas. Iš ten sėdom 
į ešalono traukinį, kurį lydė
jo vokiečių kareiviai. Maitino 
mus prastai. Bet pakeliui, 
kiekvienoj stoty, vietiniai «gy
ventojai mus vaišindavo ir 
mes galėdavom šio to prisi
pirkti. Ypatingai mus gražiai 
priėmė Vengrijoj: stotyse bu
vo įruošti gausūs bufietai, ir 
tai nemokamai. Pravažiavom 
Lenkiją be sustojimo. Ir pasie 
kėm Vilnių. Tuo ešalonu vy
ko pabaltiečiai. Apsi verkėm 
iš džiaugsmo, kai išgirdom 
Vilniuje tarnautojus kalbant 
lietuviškai. Ir tada patikėjom, 
kad Lietuva tarnautojus kal
bant lietuviškai. Ir tada pati
kėjom, kad Lietuva tikrai 
laisva. Vykom į Šiaulius, kur 
radom griuvėsius. Iš ten vy
kom į vyro ūki Padratvinėje. 
Ūkį radom apleistą ir ber
montininkų apgrobtą. Ten 
šeimininkavo vyresnysis vyro 
brolis su žmona ruse iš Mask 
vos. Mes persikėlėm į mies
teli, kur vyras užsiėmė gydy 
tojo praktika. Tuo metu buvo 
pasklidusi dėmėtosios šiltinės 
epidemija. Vyrui tek'» su ja 
kovoti, kol pats apsikrėtė. 

Turėjau pati gydyti, nes buvo 
karo stovis, - negalima buvo 
su kitomis apskritimis susisi
ekti. Paskui, vyrui-pasveikus, 
persikėlėm Jurbarkan, kur 
jis dirbo džiovininkų sanato
rijoj. Jurbarke man gimė tre 
čias sūnus Bronius. Čia bėgy 
venant, užspuolė Jurbarką 
bermontininkai. Mano vyras, 
sutvėręs šaulių būrį, - ginklu 
gavo iš gyventojų, kurie ture 
jo nuslėpę karių pamestą 
amunicija, - kovojo prieš ber 
montininkus. Parkui mes per
sikėlėm į Raseinius. Ten ra- 
daug skurdo. Reikėjo padėti 
našlėms ir našlaičiams, aš 
stvėriausi darbo. Suorganiza 
vau ponių ratelį ir mes, ruoš 
damos spektaklius, už gautus 
pinigus šelpėm žmones. Bet: 
ir mūsų jaunoji kariuomenė 
vargo. Jiems trūko baltinių, 
apavo ir drabužių. Aš su aps 
krities viršininku važinėjom 
po kaimus ir ripkom pinigus 
bei drabužius. Žmonės mielai 
savo kareivėliams aukodavo. 
Net sulenkėję dvarininkai au 
kodavo. Tai atiduodavom ka
ro valdžiai. Paskui priartėjo 
Kalėdos. Pagalvojau, kad 
vargšai kareivėliai šals fron
te ir niekas jiems dovanų 
neatsiųs. Sukviečiau pas sa

ve ponias ir nutarėm rinkt 
aukas maistu ir visokiais 
daiktais.. Pririnkom keletą va 
gonų /sudėję daiktus pakietė 
liąis/ ir man pačiai teko tai 
nuvežti ir įteikti Raseinių 
pulko vadui. Vis dėlto, spėjau 
grįžti į namus Kūčioms. Po 

; švenčių gavau padėkos laiš
kus iš pulko vado ir karei
vėlių. Velykoms vėl norėjau 
padaryti malonumą kareivi-' 
viams. Nuėjau į turgų, ir nuo 
vieno namo balkono pasakiau 
žmonėm kalbą, ragindama 
juos aukoti kareivėliams mar 
gučius, o kas gali, ir daugiau 
ką. Po poros dienų moterys 
pradėjo į mano namus nešti 
žalius kiaušinius ir dovanas. 
Sudarėm pakietėlius, ir vėl 

?man teko tai nuvežti karei
viams į Varėną. Čia aš pas
veikinau kareivius, pasakyda
ma jiems kalbą. Taip, tai bu 
vo gražūs mano gyvenimo 
metai. Bet paskui mano visuo 
meninė veikla sustojo, nes 
turėjau vykti šeimininkauti į 
vyro perimtą iš brolių ūkį. 
Tai buvo man nelengvas dar 
bas, nes turėjau atstatyti 
apleištą ūkį, be to, gaisras 
buvo sunaikinęs visą derlių.

(Pabaiga 4 pusi)
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Žemes valdymas išlaisvintoje 
Lietuvoje.

Dr. Agr. V Manelis

Žemės valdymas apima eilę 
ekonominio, socialinio ir te? 
sinio pobūdžio klausimų bei 
normų. Šiame straipsnyje ri
bojamas! ekonomine ir sočia 
line problemos dalimi, palie
kant nuošalyje teisinę dalį.

Žemes valdymo santykių 
tvarkymas yra vienas iš pa
grindinių dalykų atskiro kraš 
to žemės ūkyje.
Tai yra tam tikras išeities 
punktas, pagal kurį vėliau 
yra tvarkomi arba 
komi arba patys tvarkosi eilė 
kitų žemės reikalų.

Žemės valdymo santykiai 
atskirame krašte yra ilgos 
eilės praeities pergyvenimų, 
evoliucijos, o kartais revoliu 
cijos išdava, vaizduojanti vy
raujančios ūkinės sistemos 
principus, ir tam tikru atžvil 
giu yra atskiro krašto ekono
minių, socialinių bei politinių 
jėgų ir idėjų atspindys.

Nepriklausoma Lietuva že
mės valdymo srityje rado 
tokią padėtį, kuri buvo reika
linga radikalių pakeitimų. Ši
tie pakeitimai buvo padaryti 
pravedant žemės reformą, pa
sireiškusią lygesniu žemės 
paskirstymu tarp krašto gy
ventojų (dvarų žemės parce- 
liacija) ir vienkiemio tipo so 
dybų bei ūkių sukūrimu (kai 
mų skirstymas į vienkiemius).

Pagal 1930 m. visuotinio 
žemės ūkio surašymo davi
nius anuometinėje Lietuvos 
teritorijoje (be Vilniaus kraš 
to) buvo 280 tūkstančiai ūkių 
(ūkiai skaitomi stambesni 
kaip 1 ha su 4 milijonų 318 
tūkstančių ha. ploto, arba vi
dutiniškai vieno ūkio dydis 
buvo apie 15 ha.

Detaliau analizuojant ūkių, 
ploto paskirstymą, paaiškėja, 
kad du trečdaliai visų ūkių 
buvo mažesni, kaip 15 ha 
(apie trečdalis visų ūkių buvo 
mažesni kaip 8 ha), o kitas 
trečdalis buvo didesni kaip 

15 ha. Žemės reformos įsta
tymo buvo numatyta, kad nau 
jai kuriamiems ūkiams galėjo 
būti skiriama nuo 8 ligi 20 
ha (iki tiek galėjo būt ir ma
žažemiams pridedama) Maksi 
mali privačių ūkių riba buvo 
nustatyta 80 ha., vėliau pa
kelta ligi 150. ha.

Ano meto Lietuvos žemės 
valdymo santykiuose dar bu
vo perdaug susmukėjusių 
ūkių, kurie ekonominiu požiū 
riu nepajėgė racionaliai tvar 
kytis. šių susmulkėjusių ūkių 
atsiradimas nebuvo žemės re 
formos pasekmė. Susmulkėji
mas jau buvo įvykęs prieš 
žemės reforma, išskyrus šį 
kitų svarbesnių trūkumų ne
priklausomos Lietuvos žemės 
ūkio valdyme santykiuose ne 
buvo, ir tenka pabrėžti, kad 
apskirtai tie santykiai buvo 
geriausi iš visų, kokie kada 
nors yra buvę Lietuvos že
mės ūkyje.

Žemės valdymas okupuoto
je Lietuvoje, prasidėjęs su 
1940 m. krašto okupacija, pa
darė labai didelių nuostolių 
Lietuvos žemės ūkiui. Jau 
nuo pat pirmųjų okupacijos 
metų buvo pradėti vienaip ar 
kitaip kaitalioti žemės valdy
mo santykiai, kol pagaliau 
antrosios bolševikinės okupa 
cijos metu tas kaitaliojimas 
buvo vainikuotas skaudžia il
siuoju įvykiu — žemės ūkio 
kolektyvizacija. Prie žemės 
ūkio klektivizacijos buvo eita 
suktais keliais, iš pradžių 
maskuojant tikruosius tikslus. 
Tik 1948 m. buvo atidengtos 
kortos. Naudojant bolševiki
nius metodus — įvairios rū
šies propagandą ir terorą, 
kolektyvizacija beveik per 
pora metų buvo įvykdinta. 
1950 m. pagal visa sąjunginės 
komunistu partijos direkty
vas buvo padaryti pakeitimai 
organizacinėj kolchozų struk
tūroj, juos žymiai sustambi-

P. Rimšos —

nant. Iš pradžių kolchozai 
buvo organizuojami vidutiniš
kai apie 5G0 ha bendro ploto. 
Kolchozus stambinant, viduti 
niškai iš 3 anksčiau buvusių 
kolchozų, buvo sudaromas 
vienas sustambintas kolcho
zas. Pagal tarybinės spaudos 
žinias, vienas sustambintas 
kolchozas 1951 metais viduti
niškai apėmė 1,545 ha žemės 
(tame skaičiuje 953 ha aria
mosios su 127 sukolektyvin- 
tais kiemais. Kolchozams ap
tarnauti veikė 113 mašinų 
traktorių stočių. Pagal sovie
tinės enciklopedijos duome
nis 1947 m. Lietuvoje buvo 
103 sovkozai su 114 tūkstan- 
tančių ha ariamos žemės.

Ryšium su dabartiniu Lie 
tuvos ūkio sukolektyvinimu 
kartais kaikeuo yra keliamas 

Lietuvos Vargo Mokykla.

klausimas, ar bus tikslinga 
vėliau nuo jo atsisakyti. Jei
gu kolchozuose bus pravesta 
atatinkama statyba, jeigu bus 
įvykdinta žemės ūkio mecha
nizacija, pritaikinta stambiam 
ūkiui, bus pristeigta bendro 
naudojimosi kultūrinių įstaigų 
ir ūkinių įmonių, tai norint tą 
viską išlaikyti ar nebūtų pra
vartu paliktį kolektyvią ūki 
ninkavimo sistemą, žinomą, 
pašalinus sistemos trūkumus.

Šiandien nustatyti galutinai 
del žemės kolektyvizacijos 
padarinių permažai turime 
objeKtyvinių duomenų, tačiau 
autoriaus įsitikinimu, išlais
vintoje Lietuvoje žemės ūkio 
kolektyvizacija negalės pa
likti.

Tačiau ir priėjus nusistaty 
mo kad kolektyvi ūkininkavi 
mo sistema išlaisvintoje Lie
tuvoje turės būt panaikinta, 
tuojau kyla klausimas — ko
kios formos žemės valdymą 
jo vietoj teks pasirinku? Pa 
prasčiausias atsakymas būtų 
— automatinis grįžimas i 
prieškarinę padėtį. Tačiau ry 
šium su tuo kyla naujas klau 
simas - ar toks automatinis grį 
žimas praktiškai bus įmamas 
ir ar jis visais atžvilgiais bus 

•tikslingas? Del pirmosios klau 
simo dalies (grįžimo įmano- 
mumas) tenka prisiminti faktą, 
kad nuo okupacijos pradžios 
jau yra praėjusi metų eilė. 
Per tą laiką daug kas pasi
keitė personalinėje buvusių 
savininkų bei jų tiesioginių 
įpėdinių ir ūkiuose dirbančių 
asmenų srityse. Ryšium su 
tuo automatinis grįžimo prin 
cipas į prieškarinę padėtį 
praktiškai daugeliu atvejų vis 
tiek nebūtų galimas įvykdinti. 
Del antros klausimo dalies 
(grįžimo tikslingumas) galima 
pastebėti, kad nėra būtino 
reikalo atstatyti prieškarinę 
padėti su ano meto trūkumais 
(per didelis ūkių susmulkini- 
mas). Nusikratymas kolektyvi 
ne žemės ūkio sistema kaip 
tik gali būt panaudotas atsi
palaiduoti nuo buvusių nepri 
klausomos Lietuvos žemės 
valdyme trūkumų ir sukurti 
tokias žemės ūkio valdymo 
santykius, kurie išrodo būtų 
tikslingiausi Lietuvai ateityje.

Po šių pastabų eina pagrin 
dinis klausimas: kokį žemės 
valdymą pageidautume matyti 
išlaisvintoje Lietuvoje? Prieš 
atsakant šį klausimą, pravar
tu žvilgterėti, kaip šiuo metu 
žemės valdymo problema yra 
sprendžiama kitur.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

MOKINIO MINTYS.
Šalta. Vėlus metas. Mėnuo jau pakilo.
Atgulė Jonukas, kai visi nutylo.
Neima jo miegas. Taip graži naktis: 
žiūri pro langelį šviesus pilnatis. 
'O Jonukas mąsto: kodėl mėnuo baltas, 
o saulė geltona... Kodėl žiemą šąlta?...
Mums mokykloj sakė, būk tai. jei ne toliau 
eitumėm į žiemius, dar būtų šalčiau.
Skaitėm apie lapę — tai gudri rudoji!.., 
O dabar gal baisu miško gilumoje?
Toli ten žiemiuose dideli miškai —
Slankioja ten Jokiai, kaukia ten vilkai.
O kad taip sutikus piktąją raganę?
Bet juk nėr raganių — žmonės jas pramanė!...
Nuostabu kaip! sako yra tokių kraštų, 
kur žiemės, nėr, — gera gal tenai — smagu! 
Gal dabar ten gieda — čiulba paukštužėliai 
medžiai ten žaliuoja, žydi žolynėliai...

‘i

Kiškelis.
Kiškelis tarp eglių vikriai šokinėjo, kojytėmis mušdams ant 

šalčio murmėjo:
— Oi, oi koks gi speigas, kaip kojos atšalę. Net braška eglutės, 

nuo šerkšno pabalę.
Kad tai aš, kiškutis, žmogum būt galėčiau, tai šalčiui užėjus 

ant pečiaus gulėčiau,
O mano pilkoji pačiutė kiškytė, virtų kopūstėlius, ragaišius 

maišytų!...
Turėčiau aš nagines, važį turėčiau, ir linksmas sau sniego 

laukais yažinėčiau.

SENOVĖS LIETUVIAI 
Lietuvių gentys ir jq gyve

nimo vieta.
(Tąsa)

Senovėje lietuvių tauta dalijosi 
į septynias šakas arba gentis. Nors 
tos gentys mažai viena kitos tesis
kyrė, bet kiekviena turėjo sau ats
kirą vardą, būtent: augštaičiai, žemai 
čiai, lietgaliai, žemgaliai, kuršininkai 
getai arba getviai ir prūsai.

Tose vietose, kur teka Nemunas, 
Neris, Venta, Šešupė, Priegelė ir 
Sargutė, ligi Dauguvos arba Dunos 
upės gyveno lietuvių tautos branduo 
lys — augštaičiai ir žemaičiai. Augš
taičiai gyveno arčiau tų vietų, kur 
minėtosios upės prasideda, o žemai
čiai — buvo apgyvenę visą plotą 
tarp Nevėžos upės, Nemuno ir Jūros.

Lietgaliai, žemgaliai ir kuršinin 
kai gyveno į šiaurę nuo augštaičių 
ir žemaičių, dabartiniame latvių 
krašte. Šitų trijų giminių ainiai da
bar vienu vardu - latviais - vadina
mi.

Į pietus nuo Lietuvos vidurio 
gyveno getviai. Per jų krašta te
kėjo Būgas, Narovis, Pripėtis ir kitos 
mažesnės ugės. Tenai ir Nemunas 
prasideda.

Tarp jūros, Vyslos ir Narovio 
upių buyo kraštas, Prūsija vadina, 
mas. Tenai gyveno septintoji lietuvių 
gentis — prūsai.

Kiek buvo lietuvių tautos šakų? 
2 — Kur gyveno augštaičiai su že
maičiais? 3 — Kur gyveno kuršinin
kai, lietgaliai ir žemgaliai? 4 — Kaip 
dabar vadinasi jų ainiai? 5 — Kur 
gyveno getviai? 6 — Kur buvo Prū
sų kraštas?
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VIEŠAS PROTESTAS Ona Sadauskaitė

Su rudenio lapais.
šieji ir garbingai gynusieji 
Lietuvos trispalvę neseniai 
pasibaigusiame turnyre už 
CO PA CIRCULO DE LOS PE 
RIODISTAS DEPORTIVOS.

Mes, žemiau pasirašinėji 
Venecuelos Lietuvių Savišal
pos Bendruomenės nariai, ran 
dame gyvybinį reikalą šiuo 
išreikšti protestą prieš VLSfi
nes Tarybos š. m. sausio 13 d. 
memorandumą VLIKui jo ve
damosios politikos atžvilgiu.

1. Venecuelos Liet. Savišal 
pos Bendruomenės Taryba, 
būdama apolitiniu-savišalpiniu 
organu, kaip tą įsakmiai pa
brėžia pats bendruomenės 
statutas, neturi jokios kompe 
tencijos atstovauti Venecuelos 
Lietuviu Savišalpos Bendruo
menę politikos srityje.

2. Apie šį memorandumą 
Venecuelos lietuviškoji visuo 
menė jokiame viešame susi
rinkime iš anksto nebuvo in
formuota ir niekas neatsiklau 
sė jos nuomonės. Memorandu 
mo tekstas — kaip nemaloni 
staigmena — buvo sužinotas 
tik iš spaudos.

3. Todėl prašome laisvojo 
pasaulio lietuviškąją visuome

(Pabaiga iš 2 pusi )

Vyras negalėjo man padėti 
Ūkininkauti nes turėjo gyven 
ti Kaune, kur ėjo sveikatos 
depart;.mento direktoriaus pa 
reigas. Taip aš save 10 metų 
palaidojau. O siela veržėsi 
prie visuomeninio darbo. Vis 
dėlto, teko ūkį parduoti. Vy
riausią sūnų išleidom Belgi- 
jon studijuoti, kiti du mokėsi 
gimnazijoj. Be to. dar turė
jom priglaudę našlaitį, kurį 
taip pat leidom gimnazijom 
Apsigyvenom Šiauliuose, kur 
pradėjau dirbti labdaringose 
organizacijoee. Būtent, prisi
dėjau prie Šv. Vincento a 
Paulo draugijos. 7 metus bu
vau valdybos narys. Iš surink 
tų aukų įgijom draugijai 3 
namus, kuriuose tilpo darže 
liai vaikams ir kitos draugi
jos įstaigos bei sandėliai. Be 
to, šelpėm vargšus. Darbas 
sėkmingai ėjo ligi 1940 m 
Kokia Lietuva buvo graži, 
turtinga ir kaip ankštai viso
se srityse iškilusi!

Senutė susimąstė, liūdnu 
žvilgsniu žvelgdama j banguo 
jantį Atlantą. Pro švyturį sa
loje plaukė laivas.

— Kur dabar, ponia, jūsų 
vyras ir vaikai?

— Vargšas vyras - Sibire. 
Vyriausias sūnus Kęstutis, 
kuris buvo Prekybos Institu
to Šiauliuose prof., ir Bronius 
su šeimomisgyvena S.Paulyje. 
Tik apie Algirdą, kuris baigė 
inžinieriaus mokslus, neturiu 
jokių žinių. Greičiausia jis 
žuvo, nes aš kartą mačiau 
keistą regėjimą. Užšalusiam 
lange išvydau jo profilį su 
ąžuolo lapu po skruostu. Ne
žinia, ar beteks dar man jį 
pamatyti ir mūsų brangią 
tūvynę. Esu sena ir nesveika. 
Kad bent Dievas leistų numir 
ti Lietuvoje. Kagi, visuome
niniam darbui nebetinku. Esu 
nebereikalingas žmogus šiame 
pasaulyje. O buvo gražiai pa 
gyventa. Dabar tegu kiti ko
voja už Lietuvos laisvę, kuri, 
tikiu, bus atgauta, nes ir 
dabar lietuviai, kaip anuomet, 
kovoja ginklu ir diplomat! 
niu kelin, siekdami Lietuvai 
nepriklausomybes. 

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

nę ir Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą laikyti 
sausio 13 d. VLSBn-ės memo 
randumą tik kaip tą Tarybą 
sudarančių narių .asmeninės 
nuomonės politinėj srity pa
reiškimą, kurs jokiu būdu 
neatstovauja beveik 2000 na
rių siekiančios Venecuelos 
lietuviškosios kolonijos nuo
monės.

4. Piktinamės taip vadinama 
jame memorandume išreiški
mais: “Viso to priežastimi yra 
pats VLIKas. Tai sakome 
ne kaltinimo prasme, bet pa
brėžiame gyvą realybę”; ir 
naujais — iki šiolei negirdė
tais terminais švaistymusi — 
“neoficialus VLIKas ir oficia 
lūs”.

5. Pareiškiame visišką pasi 
tikėjimą ir pasigėrėjimą ikšio 
line VLIKo ir Lietuvos Diplo 
matijos veikla Nepriklouso- 
mos Lietuvos atstatymo reika 
le.

6. Šis mūsų pareiškimas yra 
surašomas dviejuose egzem
plioriuose: vienas jų siunčia
mas VLIKui, o kitas perduo
damas VLSB-nės pirmininkui 
saugojimui b-nės archyve. Pa 
reiškimo — protesto nuora
šai skelbiami viso pasaulio 
lietuviškoje spaudoje.

Maracay, 1952. V. 31.

P. S. Priede prie protesto 
dar sakoma, kad buvo aplan
kyta didžioji VLSB Maracay, 
Valencijos ir Caracas apylin
kių nariu. Iš aplankytųjų maž 
daug 95% pasirašė po protes 
tu, tuo įrodydami, jog daugu-

Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaės, 719 - São Paulo

Jprindys & Čia
1- A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinami iiisiumis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Sakai, kad su lapais išnyko, 
“Su rudenio lapais” girdžiu.
Bet buvo pavasaris sykį, 
Pavasaris mūsų širdžių!..

Sapnuoju tave, laimės ryte, 
Tavy aš ramybę randu.
Kam rožėm buvai iškaišyta?
Kam rožėm dygiom, tik graudu...

Geriau neminėsiu to ryto, 
Ir Tavo dainelių svaigių...
Man viskas kažkur nusirito,
Man viskas - šešėliai naktų.

Pavasario meilė sudužo — 
Ruduo pasibeldė širdin...
Man šalta be meilės bakūžės — 
Man šalta, taip šalta, girdi?!

ma mano, kad bendruomenė, 
kaip tautinė, apolitinė ir sa- 
višalpinė organizacija, netu
rėtų kištis į partinius ginčus. 
Parašai buvo renkami be jo
kios agitacijos, visuomet trijų 
asmenų ir perskaitant protes 
to tekstą. Nors buvo pasiprie 
šinimo iš kaikurių Tarybos 
narių tarpo, bet parašų rinkė 
jai yra įsitikinę, kad vienaša 
iiškas memorandumas daug 
pakenkė kolonijos sugyveni
mui. Dėlto reikalauja memo
randumą atšaukti arba jį lai
kyti tik Tarybą sudarančių 
narių asmenine nuomone.

j Raštinė: Rua do Carmo, 138-3° S/306 - Fone 33-3865 g 
f São Paulo f
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l||l Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas tu
l'll skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- X’
I'll mas, kriminalinė ir darbo teisė.
||!l ' Darbininkams patarimai veltui. ™
nu 'm
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Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
importação — Exportação j

Raštinė: - Av. Churchill, 94 - 11.o and. - sala 1110
Rio de Janeiro - Fones: 52-0229 e 32-6265

Em Minas Gerais: «
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 | 

Jollier Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas hi

VENEZUELOS T..URĖ IRME 
DALIS CaRACAS’O LIETU

VIŲ KREPŠININKAMS.

Niekados Caracas’o spauda 
neminėjo taip dažnai lietuvių 
vardo, kaip paskutiniųjų sa
vaičių laikotarpyje. Tie “pro
pagandos ambasadoriai” — 
tai “Vyties” komandos jau
nieji krepšininkai, dalyvavu-
^iiliilliilliiliiiiiiill.iliiilliilliilliilhtiiiilliiiiiiliiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliiiliilliilhilliilliilhiniilliilliiniilliilhtlliilliilliilliilliilhiNiilliillig

J Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
I šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi,' liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokaikoms eternitui ir brazilitui. |.

| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš B 
= Rua Ibitirama V. Prudente. =

Šitame pirmame viešame 
“Vyties" komandos pasirody
me gal ne tiek buvo pasiekta 
sportinėje srityje (“Vytis" 
užėmė ketvirta vieta iš sep
tynių galimų) kiek laimėta 
propagandinėje. Apie mūsų 
jaunuosius krepšininkus labai 
šiltai palankiai rašė ir reiškė 
simpatijas ne tik teisėjai ir 
publika, bet ir didžiausių Ve 
cuelos dienraščių korespon
dentai — sporto kritikai. Čia 
paduodu tik keletą ištraukų 
iš Venecueloje plačiai žinomo 
žurnalisto Felo Gimėnez atsi
liepimų apie lietuvių laimėtas 
rungtynes prieš “Escuela Fo 
ręstai”. Didelėmis raidėmis 
buvo parašyta: “Koks didelis 
žaidimas! Seniai jau matėmė 
tokias gražias rungtynes! Tai 
buvo tikras deimantas! To
kiam žaidimui pamatyti turė
jo būti pilna hale žmonių!" 
Toliau rašoma: “Gražiausios 
šio turnyro rungtynės buvo 
sužaistos vakar vakare tarp 
“Vyties” ir “Ssc. Forestal" 
komandų, kuriae po atkaklios 
kovos laimėjo lietuviai. Šių 
rungtynių laimėtojui nustatyti 
reikėjo net dviejų pratesimų. 
Tai buvo tikrai puikus susiti-

(Pabaiga 6 pusi.)
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V I C - M A LT E M A sudėtim įęina Malte, dėlto ją 
vartoja čempi jonai.

V i C -r M A LT EMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams,

- Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

Adresas: R, José Paulino, 717 - Tek 51-7277 -S, Paulo

1952 m. spalio 4 d. MOŠŲ LIETUVA 5
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& FILHOS APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 — Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Postal 4118 — São Paulo

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės 
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
RUA SÃO CAETANO, 447 —TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

iiiiiiii<iii ii"li>ni>>iiiiiiiiiiiiiiii||ittiiųiitiiiiiiii||ii|iii||iii]ii||iiiiit||ii|]iiiii»iiii||ii||ii|Įii||ii||iii|ii||ii||)i||iiiiniin||it||i i|n|||i|| i||ii||iini<iiin)ni]n|]i niiiiiiiiiiiiniiii||ii||ii||iiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii iiuiHWWMibiiiiiitiiiitiiMiiHiii

C A JA J
JAO JCiPCIE

Batai, skrybėlės, marškiniai, kaklaraiščiai, kojinės, lietsargiai. 
Taip pat batukai moterims ir vaikams.

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A, 
GAMINIŲ PLATINTOJAI

II2MÃOJ CAKKIIIEKII ™».
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PA U L O
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
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— Lietuvių Katalikių Mote
rų Draugijos eilinis visuoti 
nis susirinkimas š.m. rugsėjo 
m. 21 d. buvo skaitlingas ir 
įdomus. Be eilinių reikalų su 
sirinkimas išklausė savo nau 
jos narės Julijos Draugelie- 
nės paskaitos: Moterų vaidmuo 
visuomeniniame gyvenime. 
Moterys buvo patenkintos, 
kad atsiranda daugiau inte- 
ligentinių pajėgų, kurios nuo 
širdžiai remia jų organizaci
ją.

J. Draugelienė buvo pirmo 
ji pirmininkė Liet. Kat. Mote
rų Draugijos Pilviškiuose ir 
nuolatinė narė ir revizijos 
komisijos pirmininkė didelio 
koperatyvu «Varpa».

Svarstant iškeltus sumany
mus karštai buvo paremtas 
pasiūlymas sekančio mėnesio 
pirmą sekmdienį padaryti 
bendrą su Šv. Juozupo Vyrų 
Brolija susirinkimą, kuriame 
Dr. Draugelis pasižadėjo pas
kaitą tema: Tėvai ir vaikai.

Po susirinkimo moterys gau 
šiai pirko Motinos Mokyklos 
ženklelius,’ kuriuos išleido 
Pas. Liet. B-nė Vokietijoje, 
kad parėmus vienintelę lietu 
vių gimnaziją Diebholze ir 
eilę vargstančių pradžios mo 
kyklų.
j Garbė susipratusioms moti 
noms.l

Korespondentas.
— Stanislovas Glaveckas iš 

Miami Flo. atvyko i Rio de 
Janeiro aplankyti tėvų, gyve 
na Catete gatvėje. Prieš me
tus laiko lėktuvų susisiekimo 
kompanija Aerovias Brasil 
paskyrė vedėju Miami mieste. 
Rio de Janeire svečiuosis vi
są mėnesį.

— Rašytojas P. Babickas 
išvyko Amerikon tarnybos 
reikalais, kur žada užtrukti 
mėnesį laiko. Šį P. Babicko 
kelionė Amerikon yra trečia.

— Smuikininkas Možalskis 
prieš menesį laiko išvyko 
Vokietijon. Prisiuntė laišką, 
kuriame rašo, kad nuo šalčio 
dantis kalena.

-- Vincas Girčis atostogau 
ja Rio de Janeire.

— Aldone Kovaitė su vyru 
iš São Paulo buvo atvykusi 
aplankvti savo sesers Dubaus 
kienės.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras spaliaus mėn. 19 d. 
ruošia ekskursiją į pamarį. 
Norintieji dalyvauti ekskursi 
joje prašomi ligi 9 d. snali- 
aus mėn. užsirašyti pas Ben
druomenės choro valdybą ir

I W-* -tri 43 A

JJ2AZ!LiaO
klebonijoje Vila Zelina. Vėli
au nustatytos datos nebus už
rašomi piknfkan, nes iš anks 
to reikia rezervuoti autobu
sai tam tikram ekskursantų 
skaičiui.

— Liet. K. Bendruomenės 
choras spaliaus mėn. 6 d. įdai 
nuos tris lietuviškų dainų 
plokšteles, o 17-, d. spaliaus 
dalyvaus televizijos Canal 5 
programoje. Tiksli valanda 
bus pranešta sekančiame 
«M.L.» numeryje.

— Sumainyti žiedus ruošiasi 
Vincas Šukys su Jadvyga 
Miksučiute.

— Liet. Kat Moksleivių sam 
būrio susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį tuoj po 8:30 vai 
mišių.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

B A L D Ų S A N I) Ė L Į.
A T. /)/?. GIACAGLINl, 71-0 — P. ALPINA.

PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

fogonų, siuvamų mašinų, radio; plokštelių ir t. t .
Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 

1SS1MOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

— Per J. Maniušienę egze
kvijoms už A. A. Alfonsą Mi 
kulėną aukojo: Po Cr 10.00; 
Žauberis, A. Aškinis, A. Ma- 
niušis, Ed. Laucis, Ermio Gu- 
berev, A. Piesliukas, Po Cr. 5: 
V. Stankevičius, J. Petukaus 
kas, J. Nemieškis, J. Vilkelis. 
Po Cr. 2: St. Arkatas, A. Ta
mulevičius.

— Už A. A. Alfonso Miku- 
lėno vėlę egzekvijos bus 
atlaikytos Vila Zelinos baž
nyčioje ateinantį pirmadienį, 
spaliaus mėn. 6 d. 7 vai..

— Makuškų šeima praneša, 
kad už Antano ir Barboros 
(tėvų) vėles egzekvijos bus 
Vila Zelinos bažnyčioj 15 d. 
spaliaus 8 vai. Giminės ir pa
žįstami kvečiami dalyvauti.

— Rugsėjo m. 27 d’ Kult, 
ir Sav. Bendruomenės “Litua 
nia” scenos mėgėjų būrelis. 
Mokoje, Liet S gos Braziljoj 
patalpose, pakartojo Lydinio 
3 veiksmų dramą ‘/Replėse”. 
Artistai vaidino gerai. Sceno 
je jautėsi drąsiau negu S. 
Caetane. Tvarka buvo gera.

PAIEŠKOMI.
1. Pavilionis Rozalija, gim. 

Kažukauskaitė, kilusi iš Any
kščių valšč.,

2. Kažukauskaitė Ona kilusi 
iš Anykščių valšč.,

3. Ambrozevičius Aleksas, 
kilęs iš Petrašunų m-lio, Kau
no apskr.,

4. Urbonas arba Urbonavi
čius Pranas, kilęs iš Kauno 
- Šančių,

5. Urbonai - Urbonavičiai 
Jusė, Jeva, Antosė, ir Pranas 
kilę iš Kauno - Šančių,

6. Čižinauskaitė Ženė,
7. Marčiulynas Ignas, kilęs 

iš Kauno,
8. Blaževičius Jonas, kilęs 

iš Gataučių km.. Utenos apskr.
9. Šukys Jonas, kilęs iš 

Stolaukio km., Pajevoniu km., 
Vilkaviškio apskr. ir
10. Miliauskienė Ona. —
Ieškomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į:

Consulado da Litnania 
Rua Jaguaribe, 477. São Paulo.

PARDUODAMA MĖSINĖ

V. Zelinoj - rua 9, Nr. 6. 
Kaina CrS. 40.000.00.
Informacijos: Av. Zelina 851.

REIKALINGI
dailidės (karpinteirai) ir gelž 
betono specialistai (armado
res) atlyginimas geras.

Kreiptis: Via Anchieta 44
klm., arba São Pauly:

1. Soares de Maitos S. A.
Rua Marconi 121 11° and. 
sala 1107 — 9

2. arba pas J. Balčiūną — 
av. Zelina 103

(Pabaiga iš 4 pusi.) 
kimasl... Nors antrojo kėlinio

g A be r Jura s de firmas
•= Encerramentos de firmas
= Transferencias de firmas
= Contrates na Jiinta Comercial
a Distratos na Junta Comerciai
š Escritas Fiscai.s
= Escritas Comerciais
3 HORÁHO das
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Contratos de locação s
Cartas de Fiança =
Requerimentos r

„ Balanços §
Alvarás diversos =■
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

às 19 horas. 5
lliÍÍPI!li||ii||ii||lt||li||ll||li||llllli||ll||li||ll||li||ll||ll||lt|)lt||ll|íll||ll|H=

pabaigoje už “Esc. Forestal” 
išėjo žaisti Gustavo Lopez 
(Vienas iš geriausių Venecue 
los rinktinės žaidėjų, tačiau 
lietuviai žaidė su tokiu pasi
ryžimu, jog ir šie žaidėjo 
pagalba neatnešė “Esc. Fores
tal” laimėjimo. Po dviejų pra
tęsimų “Vytis” išėjo nugalė
toju 47-44. Tuo būdu baigėsi 
sensacingos ir gan audringos 
šio turnyro bei paskutinųjų 
mėnesių rungtynės. Lietuvių 
laimėjimas buvo pelnytas, ka 
daugi svarbiais ir kritiškais 
momentais buvo efektingesni. 
Galima butų daug parašyti 
apie šias rungtynės, bet dėl 
laiko stokės įdėsime rytoj. 
Ir tikrai, sekančia diena FE 
LO , GIMENEZ musu krepši
ninkams paskyrė ištisą skilti 
— “DESDE MI AZOTEA”. 
Skilčiai davė antraštę: “Per
gyvenimai krepšinyje. Gaila 
jog buvo mažai publikos. 
“Vytis” neturėjo kompleksų”. 
Šio korespondento komenta
rams charakterizuoti užtenka 
tik šio vieno sakinio: “. .lie
tuvių laimėjimas pasiektas 
ne technišku žaidimu, bet 
veržlumu, atkakliu pasiryži 
mu, širdimi, po kovos krauju 
ir ugnim, dramatiškas, nepa 
prastas ir papuoštas neužbai 
giama eile emocijų. Tai lai
mėjimas, kuriuo norėtų di
džiuotis bet kuri komanda iš 
aukščiausių kategorijų!” (EI 
Nacional 4--V-52)

Nežiūrint jog musų krepši
ninkai iškovojo tik ketvirtą 
vietą, DISTR. FEDERAL K R E 
PŠINiO SĄJUNGA po specia 
lauš posėdžio paskyrė “Vy
ties” komandai ypatingą do 
vaną — TAURĘ ir žaidėjui 
R. BARKAUSKUI — MEDALĮ. 
Krepšinio Sąjungos ypatingas 
dėmesys musu krepšininkams 
rodo, kad mūši} jauneliai ti 
krai pasiekė laimėjimų visos 
Venecuelos lietuviams.

PA RDUODAMA KR AUTUVE 
.secos e molhados Geroje vie 
toje ir su gera fregezija Kai
na Cr.® 90 006,00 Teirautis 
vietoje - Travessa. 14 - Nr. 13 

Vila Zelina

Oficina de Modelos 
paia fundição e 

Maicenariâ'

FEIRAS SIMONIS 
BRAIŽYTOJAS - 

MO DELIST AS
Įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI - KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São. Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46 
Recados Telef. 3-0710
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