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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Lietuviai Brazilijoje ekono 

miškai yra smarkiai pažengę 
pirmyn. Turime visa eilę pre 
kybininkų, įmonininkų, dides
nių ir mažesnių industrialų. 
Tai ženklas žmonių darbštu
mo, taupumo, sugebėjimo 
gyvenime orientuotis. Kuo 
daugiau turtingesnių žmonių, 
tuo daugiau gali būt paremia 
mas ir kultūrinis gyvenimas.

Bet gyvenime nevisadaeina 
kartu materialinė pažanga su 
kulturiniu kilimu bei tautiniu 
susipratimu. Atsitinka, kad 
praturtėjusieji visą savo dė- 
riiesį nukreipia ir vertina tik 
materialines gerybes, visiškai 
neparemdami kultūrininkų 
pastangų. Mūsų prekybinin
kų, industrialų retas kuris 
atsisako paremti lietuvius bei 
lietuviškus užsimojimus. Tas 
rodo dar gyvą lietuviškumo 
sąmonę, susipratimą, rodo kad 
dar yra dvasinis ryšys su tė
vyne. -

Turime eilę organizacijų ir 
matome dar vis naujus sam
būrius besikuriančius. Bet yra 
viena sritis i kurią pakankan 
karnai dėmesio nekreipiama. 
Mes lig šiol rūpinamės daugi 
au suaugusių organizavimu. 
Tai svarbu yra. Bet jeigu jau 
suaugusieji nevisi dalyvaus 
organizuotame veikimu;- jie 
'neištautės, pasiliks visam am 
ži ui lietuviais. Kas kita yra su 
jaunimu čia gimusiu ir augan 
čiu. Šiaurės Amerikos lietuviai 
jau yra padarę klaidą, kokią 
mes dabar darome. Jie ilgą 
laiką rūpinosi suaugusios kar 
tos įtraukimu į organizacijas, 
manydami, kad ten augęs-jau 
nimas, kaip jie patys, savai
me ateis pas juos. Bet taip 
nebuvo. Susirnkimuose, minė 
jimuose vakaruose kas kart 
mažiau pradėjo lankytis jau
nimo.Jis be pagalbos iš šalies, 
augdamas, bręsdamas višįskai 
skirtingose aplinkybėse negu 
jo tėvai, nepajėgė suprasti 
savo tėvų dvasios, susirišti 
dvasiniais ryšiais su Lietuva 
ir ją pamilti.

Yra žinoma taisykle, kad 
ko žmogus nepažįsta, to ne
brangina. Todėl tam jaunimui 
neįdomūs lietuviški susirinki
mas. pobūviai ir jis jų nelan 
ko. Tai pastebėjė organiza
cijų veikėjai pradėjo susirū
pinti jaunimu stengdamiesi jį 
organizuoti. Tiesa buvo 5 ir 
yra jaunimo organizacijų Ame 
rikoje, bet jos palyginamai 
per mažą dalį jaunimo apima. 
Ir tas susirūpinimas, nors ir 
pavėlintas, nebuvo veltui. Ne 
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maža dalis jaunimo laimėta 
lietuvybei.

Tas pats yra ir pas mus. 
Matome, kad jaunoji karta 
nutautėja- Ją įtraukti i lietu
višką gyvenimą dar lengviau, 
nes jos tėvai yra susipratę 
lietuviai, augę Lietuvoje.

Organizacijos savo veikim0 
planuose svarbiausiu uždavi 
niu kaip turėtų laikyti jauni
mo organizavimą. Kitaip, 
mums, kaipo lietuviams, grę- 
sia mirtis.

Atsistatydino Austrijos 
vyriausybė.

Spaliais m. 22 d. Austrijos 
vyriausybės ministeris pirmi
ninkas Figl įteikė prezidentui 
l'oerner vyriausybė atsistaty 
dinimo raštą, kurį preziden 
tas priėmė. Vyriausybė buvo 
koalicinė, sudaryta iš liaudies 
katalikų partijos ir socialistų. 
Vyriausybės krizė kilo liau
dies partijai nesutinkant kelti 
mokesčių, kai tuo tarpu sočia 
listai to nori, kad galėtų vyk 
dinti viešų darbų nacionaliza 
ciją.

Krizei išspręsti numatomi 
nauji rinkimai sausio mėnesį. 
Lig to laiko kraštą valdys tu 
rintį daugiausia atstovų par
lamente liaudiespartija.

— Amerikos prekybininkų 
dėmesys nukreiptas į Brazi
lijos skolas už eksportuotas 
prekes. Finansistų pasikalbę 
jimuose prieita išvados, kad 
susidariusi krizė yra pasekmė 
stokos svetimos valiutos Bra
zilijoje. Svetima valiuta yra 
būtina jos ekonominiam pro
gresui.

Kaikurių nuomone reiks 
dviejų metų ligi Brazilija suli 
kviduos atsilikusią skolą. Vy
riausybės vartojamos priemo 
nės yra sėkmingos, bet nepa 
jėgia greitu laiku likviduoti 
skolų.

— Vokiečių teknikai specia 
listai žibalo ieškojime bei jo 
traukime yra pakviesti aplan 
kyti Braziliją. Juos pakvietė 
Dr. Demura, kuris vadovauja 
žibalo traukimui Bahia estade.

— São Paulo estado numa 
tomos išlaidos sieks 13 bilijo 
nų, keturiolika milijonų 234 
tūkstančius kruzeirų. Pajamų 
numatoma lik 11 bilijonų 829 

milijonus 130 tūkstančių. Taigi 
nuostoliai sieks apie pora bi 
lijonų.

Persija nutraukė diplomati
nius santykius su Anglija.

Apie 19 mėnesių trukusios 
Persijos derybos su Anglija 
baigėsi diplomatinių santykių 
nutraukimu. Persijos vyriau
sybė tuo reikalu įteikė notą 
Anglijai, spaliaus mėn. 22 d.. 
Londone buvo patvirtintas san 
tykių nutraukimas. Persijos 
vyriausybę imtis šio paskuti
nio žingsnio vertė krašte esan 
čios ekstremistinės — tiek iš 
dešinės tiek iš kairės partijos. 
Persija pergyvena didelę ne 
tik ekonominę, bet ir politinę 
krizę. Yra pavojaus, kad gali 
patekti komunistų įtakon.

- PASAULINĖS REVOLU- 
C1JOS minties Maskva dar 
neatsisako. Tai aiškiai matyti 
iš paskutinės Stalino kalbos 
užbaigiant komunistų partijos 
kongresą, kurioje skatina ki
tų kraštų komunistus»revoliu- 
cijos keliu paimti valdžią į 
savo rankas Komunistų įsiti
kinimu patogiausia dirva šiuo 
met revolicijai esanti Pran
cūzijoje ir Italijoje.

Diplomatinis incidentas tarp
Argentinos ir Urugvajaus.

Argentinos vyriausybė pa
reiškė protestą prieš Uragva 
jaus vyriausybės patvirtinimą 
oro susisiekimo sutarties su 
Anglija. Sulig šia sutartimi 
atidai om t viena lėktuvų li
nija tarp Montevideo ir Fal
kland salų, esančių Anglijos 
valdžioje. Argentina šias sa
las nori laikyti savo terito
rija. Urugvajaus sutartį Ar
gentina laiko nepripažinimu 
Argentinos teisių į Falkland 
salas. Taip Argentina protes
tavo dėl Urugvajaus konsulo 
paskyrimo minėtose salose.

— Pasunkėjo padėtis Indo- 
Kinijoj. Komunistai grasina 
užimti Hanoi miestą, Indoki
nija yra prancūzų kolonija.

Amerikoje.

Amerikoje dabartiniu metu 
visų dėmesys nukreiptas į 
besiartinančius rinkimus lap
kričio mėn. 4 d. Bus renka
mas prezidentas, parlamentas 
ir trečdalis senato.

Visame krašte išvystyta ne 
paprastai smarki propaganda 
tiek demokratų, tiek respnbli- 
konų partijos. Šiandien dar 
nieks negali atspėti keno pu 
sėn nusvirs rinkimų laimė, 
nes yra daug balsuotojų, ku
rie nepriklauso jokiai partijai 
ir tik apsprendžia paskuti
nėmis prieš balsavimą valan
domis.

Demokratai iš eilės yra lai
mėję ketverius rinkimus. Kai 
užsienio politikos, nežiūrint 
kuri partija laimės, politika 
bus ta pati.

— Pabėgo rytų Berlyno 
policijos vadas į anglų zoną.

Amerika turi vandenilio bom
ba.

Amerikos spauda paskelbė, 
kad jau yra pagaminta vande 
nilio (hidrogênio) bomba, ku
ri yra dešimts kart galinges- 
už atominę. Nauja bomba gali 
išardyti 120 kvadratinių kilo
metrų plotą. Bamdymai sū 
vandenilio bomba bus daromi 
dar šiais metais. Kitais me
tais numatoma pagaminti dar 
stipresnė vandenilio bomba, 
kuris pajėgs sunaikinti 250 
kvadratinių klm. plotą. Reiš
kia tokia bomba gali nušluos 
ti vienu momentu ištisą dide 
lį miestą.

— Žinomas vokiečių finan- 
sistas Schacht gavo leidimą 
Schleswig Holstein provin
cijos vyriausybės atidaryti 
banką.

NEŽINOMI LĖKTUVAI SKRA1 
DO VIRŠ AMAZONOS ESTA

DO.

Iš Amazones sostinės Ma
naus praneša, kad prieš kele 
ta dienų vienas nežinomas 
lėktuvas buvo nusileidęs vie 
noje vietoje prie Brazilijos 
sięifos. Šis įvykis nebe pir
mas. Sulig gautomis žiniomis 
birželio mėn. pavakare, lėk
tuvas “Catalina”, su trijų vy
rų įgula, nežinomos tautybės, 
nusileido prie loana upės, arti 
indijonų gyvenamos vietovės 
São Pedro. Indijonams buvo 
didelė naujiena. Sekančios 
dienos ryte pakilęs išskrido 
Kolumbijos kryptimi.

Iš Amazonos pranešama, 
kad dažnai nežinomi lėktuvai 
skraido po Amazonos padan
gę atvykę iš Venezuelos ir 
Kolumbijos Tie lėktuvai, spė 
jama, gabena ginklus Kolum
bijos sukilėliams. Apie buvi
mą Brazilijos teritorijoje 
slaptų aerodromų yra tikrų 
žinių. Spėjama, kad tai komu 
nistų darbas.

— Židios apie Luiz Carlos 
Prestes suareštavimą Porto 
Alegre • nepasitvirtino.

— Kinija jau pradeda pa
justi sutarties su Rusija naštą. 
Nors Rusija buvo pažadėjusi 
karą Korėjoje paremti gin
klais, tačiau praktiškai visa 
karo išlaidų našta tenka pa
kelti vienai Kinijai. Korėjos 
fronte ji neteko virš 50(> lėk 
tuvų. Rusijos pažadai sumo
derninti industriją tebeliko 
tik pažadais. Kiniečiai mato, 
kad karas Korėjoje ne tik kad 
nėra naudingas, bet visą kraš 
tą skurdina. Bet išsivėršti iš 
raudonojo Maskvos smauglio 
spąstų nėra galimybės.

— Brazilijos prezidentas pa 
sirašė leidimą Brazilijos karo 
avicijai pirkti 70 sprausminių 
karo lėktuvų. Jie valstybės 
iždui atsieis 300 milijonų kru
zeirų.

Pirmieji, lėktuvai jau bus 
gauti šių metų lapkričio mė
nesį. Grupė avicijos karinin
kų, geresniam susipažinimui 
su šios rūsies lėktuvais, vyks 
Anglijon-

— São Paulo savivaldybėje 
eina karšti ginčai del tvirtini 
mo sąskaitų buvusio prefeito 
Paulo Lauro 1948 m. Opozici
ja, kuri vienu balsu turi dau 
giau už poziciją, patiektų 
sąskaitų netvirtina.

— Venezuelos policija sos
tinės Caracas Real gatvėje 
mirtinai peršovė važiuojantį 
automobiliu slapto revoliuci
nio judėjimo Accion Democra 
tica vadą Ruiz Pineda. Jau 
ketvrei metai kai jis policijos 
yra ieškomas.

Atrastas 5.000 metu
t

senumo kaimas.
Prancūzijos jauno archeolo 

go Jean Perrot pastangomis 
surastas Palestinoje seniau
sias, penkių tūkstančiu metų 
kaimas. Kasinėjimo daviniai 
tvirtina, kad dar prieš tvaną 
ten buvo tirštai žmonių apgy 
venta, kurie vertėsi žemes 
ūkiu ir gyvulininkyste.

Pirmukart Palestinoje su
rasta namai daugiau negu 
keturių metrų diametro, su 
tvirtomis, vieno metro aukš
tumo akmens sienomis Suras 
ta virtuvės indų, pečių, plyti 
nyčios išdirbinių, akmeninių 
indų, vario gabalai, kas rodo, 
kad tuo metu jau buvo žino
mas metalo lydinimas.

— Barcelonos mieste, Ispa 
nijoje darant skilvio operaci 
ją Ramon Casella, gydytojai 
rado penkias metalines gran
dinėles nuo 30 ligi 50 centi
metrų ilgio, tris laikrodžio 
grandinėles 3 centimetrų plo 
čio, 12 vinių 6 cm. ilgio, pen 
kias adatas, tris spilkutes. Pa
cientas mėgdavo žaisti su ši
ais metaliniais daiktais ir 
netyčiomis nurydavo ir ne
jausdavo jokio skausmo. Tik 
prieš mėnesį laiko pradėjo 
jausti skausmus.

— Iš Filipinų pranešama, 
kad audros metu žuvo virš 
400 žmonių. *

Indokinijoje siautusio viešu 
lo su lietumi pasėkoje žuvo 
virš 100 žmonių ir 5000 liko 
be pastogės.

— Jungtinių Tautų Organi 
zacijon svarstant Korėjos klau 
simą, dalyvaus ir pietų Korė 
jos atstovai.

— Vakarų Vokietijoj teis
mas atėmė leidimą veikti 
naujai persiorganizavusiai na 
zistų partijai.

— Anglijos darbiečių par
tija privertė-Bevan panaikin 
ti kairįjį partijos sparną.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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— Juozas Žukauskas, į Aus 
traliją išvykęs mūsų rašyto
jas, baigia didelį romaną «Jo 
kubas Monkus».

— Lietuvių Teatras Chica- 
goje lapkričio 29—30 dieną 
statys Antano Rūko veikalą 
«Bubulis ir Dundalis», režisuo 
jaut pačiam autoriui.

— Lietuvių studentų organi 
zacija «Šviesa» planuoja leis 
ti neperiodinį kultūros žurna 
lą, kurio pirmas numeris no
rima išleisti šių metų pabai
goje.

— Milašius angliškai. Ame
rikiečių modernistinis drama
turgas ir poetas Keneth Re- 
xroth išvertė anglų kalbon 
kelioliką ilgesniųjų Milašiaus 
poemų, kurios pasirodys liuk 
susiniu leidiniu.

— V. Kazokas, musų rašy
tojas gyvenantis Australijoje, 
parengė eilėraščių rinkinį, 
kuriam dar jieškomas leidė
jas Baigia sudaryti novelių 
rinkinį ir pradeda versti An
dre Gide «Sūnaus Palaidūno 
grįžimas». Planuoja keltis į 
JAV ar į Kanadą.

— Prof. Gediminas Galva 
š. m. rudens semestre, Sheil 
Institute, dėstys ne vien Eu
ropos ūkį. bet Sovietų ūkį ir 
Europos ūkio politiką. Be mi 
nėtų dalykų jis kviečiamas 
dėstyti kaikuriuos tarptauti
nio ūkio mokslus. Praėjusiais 
metais prof. Galva turėjo ne
mažą pasisekimą, nes jo pas 
kaitos buvo žymiai gausiau 
lankomos, kaip kaikurių senų 
dėstytojų.

— K. Čibiras - Verax stipri
ai reiškiasi P. Amerikos is pa 
niškoj spaudoje Didysis dien
raštis, «El Dia» išspausdino 
150 jo straipsnių—seriją «Ką 
slepia Stalino uždanga». Pana 
šia tema įsidėjo straipsnius ir 
Buenos Aires «EI Pueblo». 
Rašydamas apie komunistinę 
tikrovę K. Čibiras pavyzdžius 
dažniausiai ima iš pavergtos 
Lietuvos. Vienas iš paskutinių 
jo straipsnių atskleidžia, kaip 
bolševikai verčia lietuvius 
«savanoriškai» emigruoti pas 
baltąsias Sibiro meškas.

— Dail K. Varnelis sudarė 
trijų altorių, sakyklos, krikš- 

tykios, grotelių projektus ir 
pravedė jų įtaisymą naujoje 
lietuvių bažnyčioj Clevelandė? 
Taip gi padarė projektus 
vitražų ir juos įvykdė, nutapė 
Kristaus Kančių stotis. Deko
ruodamas bažnyčią nupiešė 
keturis pano (paveikslus): Šv. 
Kazimierą prie Vilniaus kate 
droš, Šv. Pranciškus sako pa 
mokslą paukščiams ir žuvims, 
Šv. Petrą ir Šv. Povilą.

— Architektas dr. Stasys 
Kudekas baigė statyti naują
ją lietuvių bažnyčią Cleve- 
lande. Jo suprojektuotoji baž 
nyčia yra neoromaniško štili 
aus, pritaikyto šių dienų rei
kalavimam. Darbus vykdė ran 
govas Juozas Augustas. Reikš 
minga, kad šią naująją bažny 
čią statant, kaip architektas, 
taip dailininkas ir rangovas 
bei didžioji dalis darbininkų 
buvo lietuviai. Jų tarpe nuo 
pirmosios dienos dirbo Ignas 
Malinauskas ir Jonas Rima- 
šauskas. Tuos visus lietuvius 
naujosios bažnyčios statybai 
pakvietė parapijos klebonas 
kun. Juozapas Angelaitis.

— Komp. J. Strolia nuo tu 
dens semestro pakviestas lėk 
toriumi į National Institute of 

L. o. B. gegužinės, suruoštos š. m. rugsėjo mėn. 21 d. Jurubatuboje, dalyviai priešaky su 
Sąjungos pirmininku p. Mario Dantų.

Music & Arts. Minėtas institu 
tas savo skyrius turi Kalifor
nijoje, Washingtono, Oregono, 
Nevados, Utah ir Arizonos 
valstybėse. Vien tik Los An
geles mieste turi apie 40 sky 
rių. Komp. Strolia neseniai 
atsikėlė į Hollywood, Calif.

— Luebecke, Vokietijoj, mi 
rė patriarcho Martyno Jan
kaus sūnus Martynas. Jis taip 
pat buvo didelis patriotas ir 
Maž. Lietuvos veikėjas.

— Prof. J. Grinius pakvies 
tas į Laisvosios Europos u-tetą 
Strasburge globoti lietuvius 
studentus. Šiame u tete 1952-3 
m. studijuos šie lietuviai stu
dentai: S. Garbačiauskas, K. 
Jasutytė, P. Klimas ir J. Nor 
kaltis. Be Šių studentų stipen 
dininkų L. E. u-tetas suteikė 
po pusę stipendijos studen 
tams kitose vietose baigti stu 
dijas: Jurkui, V. Kasiuliu! 
(dailininkui), Kvietelaičiui, Au 
gustaitytei ir V. Natkevičiui.

— 1952 53 m. Paryžiuje stu 
dijuos šie lietuviai studentai: 
K. Bačkis, J. .Baltrušaitis, U. 
Karvelytė, D. Lanskoronskytė, 
A. Markevičius, L. Pahedins- 
ir A. Švirmickas. Prie jų dar 

reikia priskaityti atvykusią iš 
Kanados studijuoti muzikos 
pianistę J. Matiekaitę ir dai
lininkus V. Gailių, A. Mončį 
ir V. Kasiulį.

DAILININKO R. KUPREVIČI
AUS PARODA BUENOS

AIRES

Visą mėnesį trukusi dail R. 
Kuprevičiaus paveikslų paro
da rugsėjo 28 d. buvo užda
ryta. Parodą per tą laiką ap
lankė didelis skaičius lietuvių 
ir nemaža svetimtaučių. Ypa
tingai buvo sužavėti lietuviai, 
nes paveikslų lietuviškas sti
lius bei lietuviškos temos, 
kiekvienam priminė savos Tė 
vynės vaizdus. Kiekvienas čia 
rado savo gimtinės kampelį 
ar bent jos dalį. Paroda dau
giausiai buvo lankoma tuojau 
po lietuviškų pamaldų ir pa
rengimų met. Keli mūsų tau
tiečiai nusipirko dail. Kupre
vičiaus paveiksi1.} ir jais pa
puošė savo namus. Reikia ti 
kėtis, kad dail. R Kuprevi
čius ateinančiais metais vėl 
surengs naują savo paveikslų 
parodą, kuri naujais vaizdais 
žavės mūsų tautiečių dvasią.

PASKAITA
ŽEMĖS VALDYMAS IR JOS 

NAUDOJIMAS LIETUVOJE

Savišalpos ir Kultūros Ben 
druomenė «Lituania» yra už
sibrėžusi tikslą laikyti daž
nesnes paskaitas, teikiant sa
vo tautiečiams įvairių sričių 
žinias. Esant negausiam klau 
sytojų skaičiui, paskaitos kurį 
laiką buvo nutrauktos. Per 
spaudą buvo tautiečiai ragina 
m i gausiau lankyti paskaitas.

Dabar pranešame gerb. tau 
tiečių žiniai, kad paskaitęs 
vėl atnaujinamos.

Pirmoji paskaita įvyks š/m. 
spalių mėn. 26 d. 3 valandą 
Vila Zelinos mokyklos salėje.

Paskaitą skaitys dipl. inž. 
Zenonas BAČELIS, kuris pa
lies Lietuvos žemės valdyme 
ir jos naudojime apžvalgą.

Paskaita visiems tautieči
ams bus labai įdomi, kadangi 
prelegentas iškels istorinės 
Lietuvos ir vėlesnių laikų 
santykius tarp žemvaldžių ir 
žemdirbių bei valstybės.

Bus apibūdinta nepriklauso 
moję Lietuvoje įvykdytoji že 
mės reforma kuriai pavyzdžio 
ir iki" šiol dar nėra pasaulyje.

Ypatingai svarbu ir įdomu 
bus ir tai, kad vi«us šituos 
klausimus iškels ir nagrinės 
tas asmuo, kuris pats asme 
niškai buvo vyriausias šitos 
žemės reformos vykdytojas.

SKB «LITUANIA» 
VALDYBA

1952 m. spalių mėn. 15 d.

PAJEŠKOJ1MAS

Andrius Dzeventauskas, gy
venantis š. Amerikoje pa įieš
ko savo sesers AMILKA DZi - 
VENTAUSKAS ištekėjusios 
už Raymundo Conea (ar Cor
rea).

Žinantieji josios adresą 
ar apie jo.> likimą prašoma 
pranešti kun. K Miliausku’, 
gyv. rua Jaii 46, Vila Zeiina.

SKAITYK IR PLATINK 
.«MŪSŲ LIETUVA»

Nauji vėjai Argentinos lietuvių kolonijoje.
Rašo VI. Veselauskas

1930 metais rugsėjo mėn.
30 d. Argentinoje įvyko val
džios perversmas. Liberalas 
Hipolito Yrigoyen buvo nuvers 
tas ir į jo vietą atsisėdo gen. 
Jose Uriburū. Režimas pasi
keitė visiškai. Yrigoyeno val
džia buvo neribotų laisvių 
valdžia, o Uriburū režimas 
buvo ^griežtas. Yrigoyenui 
prezidentaujant, jį patį žino 
nes pravardžiavo peludo. Pe
ludo yra labai negražios iš
vaizdos gyvuliukas. Net batų 
valytojai, praeidami pro pre
zidentūra šaukdavo: «abaixo 
peludo». Policistas batų valy 
tojus nuvydavęs pora gatvių 
ir palikdavęs juos ramybėje. 
Prie Uriburu valdžios viskas 
pasikeitė.

Nuo šių metų įvyksta žymių 
permainų ir lietuvių kolonijos 
gyvenime. - prasideda antras 
lietuvių kolonijos gyvenimo 
etapas. Nuo 1926 ligi 1931 
metų reikėtų laikyti pirmuoju 
Argentinos lietuvių kolonijos 
istorijos etapu. Buvo raudonas 
laikotarpis. Tikriau pasakius, 
buvo komunistų ir socialistų 
gadynė.

Antrasis laikotarpis - kata
likų ir tautininkų, nuo 1931 

ligi 1937 metų.
1930 m. Lietuvos Užsienio 

Reikalų Ministerija atšaukė 
konsulą p. J. Skinkį. Į jo vie 
tą laikinai atvažiavo iš São 
Paulo Dr. Petras Mačiulis. Pa 
galiau atvyko p. Povilas Gau 
čys, kuris užėmė nuolatinę 
Lietuvos konsulo vietą Argen 
tinoje. Tais pačiais metais iš 
Pietų Afrikos atvažiavo į Bue 
nos Aires ir kun- Juozas Ja- 
nilionis. Kun. J. Janilionis ir 
konsulas P. Gaučys aptarę 
padėties apverktinumą, nus
prendė prašyti pagalbos Lie
tuvoje. Kun. J. Janilionis grį 
žo į Lietuvą Iš Lietuvos atva 
žiavo pilnomis saujomis. 1931 
m. atidarė Lietuvių Namus. 
Kada kun. Janilionis Buenos 
Aires mieste laikė pirmąsias 
mišias, visus nustebino, kad 
bažnyčia lietuvių nebesutalpi 
no. Net gatvėje daug žmonių 
turėjo stovėti. Sis įvykis pa
rodė, kad nevisa lietuvių ko
lonija pas bolševikus nugar
mėjo. Kun. Janilionis pradėjo 
organizuoti katalikiškas orga 
nizacijas. Sutvėrė Lietuvių 
Katalikų šv. Kazimiero Ben
druomenę, Gyvojo Ražan- 
čiaus draugiją. Susiorganiza

vo ir jaunuomenės būrelis, o 
taip pat ir moterį} ir mergai
čių draugija. Buvo jstaigtas 
choras, kuriam vadovavo p. 
Vaclovas Rymavičius. Šios vi 
sos organizacijos ir sudarė 
Lietuvių Namų Tarybą' Visos 
ankstyvesnės organizacijos, 
ypatingai socialistinės, susi
kurdavo ir veikdavo restora
nuose. Lietuvių Namų patal
pos jau rodė kulūringumo pa 
žymių. Svarbesnieji katalikų 
veikėjai tuo metu buvo: velio 
nis PasiškeviČius, Ignas Pa- 
dvalskis, trys broliai Ryrna- 
vičiai, Zeferinas Juknevičius 
ir kiti. Kadangi dabartiniu me 
tu Brazilijoje gyvena kun. 
Janilionis, vyriausias kat.ali 
kiškų organizacijų Argenti
noje organizatorius ir veikė
jas, prisipažinsiu, kad nesu 
kompetentingas šiuo reikalu 
daug rašyti.

Berods, 1931 m. buvo įsteig 
ta ir pirmoji Lietu vos atstovy 
bė Pietų Amerikoje. Atstovy 
bes rezidencija buvo pasirink 
tas Rio de Janeiro miestas. 
Pirmuoju atstovu buvo atsar 
gos gen. Todoras Daukantas. 
Jis atstovavo Lietuvą Brazi
lijoj, Argentinoj, Urugvajui 
ir Paragvajnj. Po metų Lietu 
vos atstovybė buvo perkelta 
iš Rio d^ .Janeiro į Buenos 
Aires. Atstovybės personalą 
sudarė gen. T. Daukantas pir 

masis sekretorius p. Povilas 
Gaučys, ir konsularinio sky
riaus vedėjas, arba vice kon 
sulas — Jurgis Kučinskas. Že 
mesnio atstovybės personalo 
tarpe diroo velionis Jonas 
Steponaitis, vėliau perkeltas 
į São Paulo konsulatą Anato 
lijus Grišonas, ir Antanas Vi 
lutis.

Kada Lietuvos pasiuntinybė 
atsikėlė iš Rio de -Janeiro į 
Buenos Aires, tada Argeti- 
noie viešpatavo pati didžioji 
krizė. Daug mūsų tautiečių 
buvo bedarbių eilėse. Musų 
atstovybei ši padėtis buvo ne 
maloni. Be to, 1932 m. bolše
vikai išprovokavo skerdyklo 
se streiką, kurioms vadovavo 
lietuviški komunistai Pasek
mėje, nė vienas lietuvis riebu 
vo imamas į skerdyklas. Rei 
kėjo tiesioginės, griežtos ais 
paros prieš komunistus ir rei 
kėjo susirūpinti atitaisyti lie
tuvišką vardą.

Viena gražią dieną susirin 
kome 6 7 asmenys Argentinos 
Žinių redakcijoje ir nutarėme 
organizuoti tautininkų sąjun
ga. Gal buvo peruaug maža 
ir nežymi jėga, bet pradžiai 
užteko. Argentinos žinių re
daktorius ir savininkas p. Ka 
zys Kliauga sutiko savo sa
vaitraštį padaryti tautininkų 
organu. Kada Argentinos Ži 
nios parašė apie tautininkų 

organizavimą ir paskelbė jos 
valdybą, komunistams pada
rė atominės bombos sprogimo 
įspūdžio. Jie negalėjo įsivaiz 
duoti, kad Argentinos lietuvių 
tarpe dar ir tautininkų galėtų 
būti. Į katalikus jie žiūrėjo 
kaip į “religinių prietarų per 
sisunkusius atsilikusius fana
tikus”. Bet į tautininkus jie 
žiūrėjo su baime. Savo spau 
doje ragino boikotuoti ir ne
leisti įsigalėti. Argentinos Ži 
nios jau pora metų buvo gy
vavusios, bet neparodė jokios 
Ideologinės tendencijos. Kada 
pasiskelbė tautininkų organu, 
pirmos savaitės bėgyje, redak 
cijai buvo prisiųsta pora šim 
tų laiškų, reikalaudami, kad 
butų pertrauktas laikraščio 
siuntinėjimas.

Argentinos lietuvių tautinio 
kų sąjunga nieko bendro ne 
turėjo su Lietuvos tautininkų 
sąjunga. Nepalaikė jokių ry
šių. Įstatai buvo visiškai skir 
tingi. Jokių instrukcijų iš Lie 
tu vos negaudavo ir savo raš
tais Kauno nevargino. Argen- 
tiniečiai susiorganizavo savų 
reikalų verčiami. Lietuviški 
bolševikai sąmoningai tai su 
maišė. Net įkūrė “antifašistinį 
smogikų” būrį kurio tikslas 
užpuldinėti gatvėje paskirus 
tautininkus.

(Pabaiga 4 pusi.)

2



pusi. 3 MŪSŲ LIETUVA 1952m. spalio 25 d

Žemes valdymas išlaisvintoje 
Lietuvoje.
Dr. Agr. V. Manelis

(Tąsa)

1. Ūkis turi būti tokio dy
džio, kas jis suteiktų visai 
ūkininko šeimai produktingo 
darbo per apvalius metus, kad 
jame pilnai būtų panaudotos 
esamos šeimos darbo jėgos ir 
kad ūkyje dirbantieji asmenys 
gautų iš jo patenkinamą pra 
gyvenimą.

2. Jeigu ūkyje naudojami 
arkliai kaip traukiamoji dar
bo jėga, tai mažiausias ūkis 
turi būti toks, kad būtų gali
ma išlaikyti nemažiau kaip du 
arklius, produktyviai išnau
dojant visą jų tiekiamą darbo 
jėgą.

Čia pabrėžiamas dviejų ar 
kliu minimumas, neš be jo 
tinkamas žemės dirbimas daž 
niausiai neįmanomas. Arklius 
pakeičiant ūkyje motorizuota 
darbo jėga, minimali ūkio dy 
džio riba, išeinant iš ekonomi 
nių sumetimų, netiktai ką ne 
sumažėja bet dar padidėja.

3. Ūkis turi būti toks, kuris 
nedarytų žymesnių kliūčių že 
mės ūkio mechanizacijai.

4. Sodybos sukūrimo ir jos 
išlaikymo išlaidos, taip pat 
įvairių techninių pagerinimų 
ir patogumų įtaisymas neturi 
slėgti ūkio ekonominį pajėgu 
mą neatatinkančia našta.

Del maksimalios privačių 
ūkio dydžio ribos šie sociali 
nio — visuomeninio pobūdžio 
motyvai yra reikšmingi:

1. Didesnė žemės koncentra 
cija atskirų asmenų rankose 
veda prie žemės trūkumo kai 
mo gyventojų paklausai. To
dėl maksimali ūkių dydžio ri 
ba turėtų būti tokia, kuri ne
sudarytų progų ir priežasties 
ūkių smulkinimui tenkinant 
gyventojų “žemės badą”.

2. Socialinio teisingumo ir 
darnių socialinių santykių kai 
me išlaikymo atžvilgiu skirtu 
mas tarp maksimalios ir mini 
malios ūkių dydžių ribos ne- 
turi perdaug būti didelis.

- 3. Savininko ir jo šeimos 
narių darbas žemės ūkyje tu 
ri visą eilę pliusų ir minusų, 
lyginant jį su samdinių darbu. 
Šiuo atžvilgiu ūkiai pageidau 
jami tik iki tokio dydžis kurį 
pirmoii eilėn galėtų padirbti 
ūkio šeimos nariai be samdo 
mojo darbo.

Iš aukščiau pakeiktų sam
protavimų del ūkio dydžio ri 
bų dar neina kokios rūšies 
turėtų būti konkrečiu atveju, 
išreiškiant jas žemės ploto vie 
netais (hektarais). Nustatyti 
ūkio dydžio ribas bendru hek 
tarų skaičiumi yra sunk.). ka 
dangi čia turi įtakos eilė kin 
tanių individualaus pobūdžio 
veiksnių. Be to, šituo metu, 
kai gilvojame apie ateitį, tai 
kaikurie ir bendro pobūdžio 
veiksniai įeina j nežinomųjų 
sritį.*

' Orientaciniai duomenys apie 
ūkio dydžio ribas, nepreten
duojant į tikslumą, autoriaus 
manymu, išlaisvintoje Lietu
voje galėtų būti šitokie:

Minimali ūkių dydžio riba
— 10 15 ha. vienam ūkiui, 
išeinant iš žemės kokybės ir 
ūkio padėties.

Maksimali privačių ūkių d y 
džių riba — tarp 50 ir 80 h i.

Optymalus privataus ūkio 
dydis Lietuvos sąlygose tekių 
laikyti 20-30 ha, esant viduti
niškai kokybės žemei ir neblo 
gai ūkio padėčiai.

Baigiant pabrėžtinai tenka 
užakcentuoti vedamąją šio ra 
šinio mintį, būtent: išlaisvintos 
Lietuvos žemės ūkio pagrindą 
turėtų sudaryti vidutinio dy
džio pačių savininkų valdomi 
ir apdirbami ūkiai, arba kaip 
juos vadiname, ūkininkų šei
mos ūkiai. Išlaisvintoje Lietu 
voje, pertvarkant žemės val
dymo santykius ir nuo kolek 
tyvaus ūkininkavimo grįžtant 
prie privataus. pagrindinis 
tikslas turėtų būti ko didesnio 
skaičiaus ekonominių atžvil
giu pajėgiu ūkininkų šeimos 

ūkių sudarymas. Šis tikslas 
neturpėtų būti išleistas iš akių 
ir vėliau, t. y. po įvykdintų 
pagrindinių pertvarkymų.

Kartu su žemės valdymo 
pertvarkymu išlaisvintoje Lie 
tuvoje tektų peržiūrėti ir ūkių 
perleidimo bei paveldėjimo 
teisė. Šis klausimas turėtų būti 
sutvarkvtas taip, kad būtų už 
kirstas kelias ūkių smulkini
mui minimalios ūkių dydžio 
ribos.

Sėkmingam ūkininkų šeimos 
ūkių išlaikymui reikalingos 
tam tikros sąlygos, kurių 
svarbesnės yra: stiprus pačių 
ūkininkų profesinis susiorgani 
žavimas, išplėstas žemės ūkio 
koperatyvų tinklas, gerai pas 
tatytas ž. ū. švietimo, tyrimo 
ir agranomines pagelbos tie
kimo darbas.Kiek sėkmingai ir 
pažangiai krašte bus susitvar 
kyta šiose srityse, tiok sekmin 
ga bus ir pati ūkininkų šei
mos ūkių egzistencija.

Pertvarkyti žemės valdymo 
santykiai išlaisvintoje Lietu
voje turėtų padėti tvirtus pa
grindus ūkininkijai tarpti. Ūki 
ninkija ateityje lietuvių tautai 
bus pagrindinis ramstis ne 
vien tiktai gaminant ūkines 
gėrybes, bet taip pat išsaugant 
jos tautines savybes ir mora 
lines vertybes.

“Lietuva” nr. 1.

TAUTINĖ BAŽNYČIA LIETU 
VOJE

Užsienio spauda praneša, 
kad kovo ir balandžio men. 
Lietuvos katalikų kunigijos 
atstovai buvo iškviesti į Vi
daus Reikalų Ministeriją ke
turis kartus. Jiems buvo įsa
kyta paremti komunistų glo
bojamą Lietuvių Katalikų Pi- 
lie’cių Komitetą ir paskelbti 
«Tautinės Lietuvos Katalikų 
J ažnyčios» steigimą.

Pasitarimams vadovavo A. 
Sniečkus, B. Pušinis ir Smir
novas. Kunigijos atstovai bu
vo: paskutinis gyvas vyskupas 
Paltarokas, kan J. Stankevi
čius ir kun. P. Maželis. Jie 
buvo pakviesti aplankyti Mas 
kvą ir dalyvauti antrojoje 
tikybinėje bažnyčių konferen 
ei joje 1952 m. gegužės 1-3 d.

Knyga, kokios dar mes neturėjome
ARBA 

LIETUVIU POEZIJOS ANTOLOGIJĄ PAVARČIUS.

Neapsiriksiu sakydamas, 
kad lig šiol lygaus leidinio 
lietuviškos knygos istorijoje 
nebuvo. Jame anot rašytojo 
Vaičiulaičio, parašysio šiai 
knygai įžangą, «Lietuvių lite 
ratūroje pirmą kart viename 
daikte regime tokį gausų mū 
sų poezijos pluoštą. Į šiuos 
lakštus susirinko dainuojanti 
musų tautanuo nežinomo iiau 
dies poeto ligi pačių paskuti 
niųjų». Atskleidę Antologijos 
lapus «prieš save turime vien 
tisą lietuvių poezijos paveiks 
lą, einantį nuo žilosios seno
vės ligi paskutiniųjų mūsų 
lyrikų».

Naujenybė šiame leidyny 
yra ta, kad čia pat pradžioj 
yra ir rinktinės liaudies kury 
bos pavyzdžiai, Liaudies kū
ryba nebuvo atskirta nuo ra
šytinės poezijos, nes liaudies 
dainos yra tokis. pat kurian
čiosios lietuvio dvasios pamin 
klas, kaip Baranausko «Any
kščių šilelis», Putino «Rūpin
tojėlis»... Tai tokia pat dainuo 
jančios lietuvio sielos, jo ilge 
šio ir. grožio išraiška, kaip ir 
tų poetų, kurių vardus skai

PER ŠILĄ JOJAU, ŽOLELES ROVIAU.

Liaudies daina

Per šilą jojau, žoleles roviau, 
Už kepurėlės dėjau;

Vieną užkišau, antrą prisegiau — 
Vis vėjelis nuputė.

Per lauką jojau, laukas dundėjo, 
Žirgelis šokinėjo.

Vai kai prijojau uošvės dvarelį, 
Šoviau į mūružėlį.

Per dvarą ėjau, garsiai kalbėjau, 
Kad mergelė išgirstų.

Už stalo sėdau, alutį gėriau -- 
Megelė gailiai verkė.

Tai ko tu verki, jauna mergele, 
Ko taip jauna gailauji?

(Pabaiga 4 pusi.)

tome literatūros istorijoje. Ir 
mūsų kūrybos pradžioje stovi 
didysis nežinomas autorius - 
liaudies poetas, pasauliui at
nešęs nuostabų dainų grožį».

Pagaliau čia randame vardų 
mums visai naujų, kurie ne
buvo paminėti jokioj kitoj 
knygoj.

Linkėtina, kad ši poezijos 
antologija rastųsi ne vien tik 
poetų, literatūros specialistų, 
inteligentų knygynuose, bet ir 
kiekvieno lietuvio, kuris bran
gina ir mėgsta lietuvišką kny 
gą. Čia taip apsčiai lietuviš
kai dvasiai peno. Tiek žavin 
gų lietuviškojo gyvenimo vaiz 
dų supinta. Čia visų autorių 
stengtasi kuogeriausi kūriniai 
atrinkti. Braziliją antologijoj 
atstovauja mums jau žinomi 
du poetai: Petras Babickas ir 
Venancijus Ališas - São Pauly.

Linkėtina, kad kuo didesnis 
skaičius lietuvių šia knyga 
susidomėtų, ir ją įsigytų. Suin 
teresuoti prašomi kreiptis į 
kun. P. Ragažinską gyvenan
tį São Pauly, Vila Zelinoj, 
arba laiškais: c. p. 4118 São 
Paulo. *

Medžioklė Kūčių Diena.
Vienas medžiotojas išėjo Kūčių dieną medžioti. Išvaikščiojęs 

visus laukus ir miško kirtimus, nieko nerado ir nieko negalėjo nu
šauti. Piktas ir keikdamas, velnią garsiai minėdamas grižo namo Ir 
štai pagiryje iš po eglės drykt kiškutis ir bėga. Medžiotojas tuojau 
patiesė į jį šautuvą ir paleido šūvį.

Bet kiškutis persivertė kūliu ir susijuokė: ki-ki-ki-ki ki! Ir vėl 
tįėga. Medžiotojas vėl į jį šovė. Bet zuikutis keberiokšt apsivertė ir 
Vėl: ki-ki-ki-ki-ki!

Taip medžiotojas paleido į jį daug šūvių, kiek tik parako turė
jo, bet zuikutis gyvas-ir gyvas kikena.

Dabar medžiotojas dar labiau piktas eina. Ir pakeliui susitinka 
tokį senuką. Tasai senukas sako jam:

— Matau, kad grįžti iš medžioklės. Tik kodėl nieko nesineši?
— A, — sako medžiotojas, — ką čia nešies, kad nieko nenušo

viau. Tiktai eidamas namo pamačiau tokį zuikutį ir, sakau, nors tą 
nusišausiu. Bet kiek šūvių į jį paleidau ir visą paraką išaikvojau, 
o zuikutis vis sveikas ir dar kikena...

Tasai senukas sako jam:
— Pasiimk sidabrinį pinigėlį, įrėžk jame kryželį, užsitaisyk juo 

šautuvą ir šauk zuikutį — tada nušausi.
Medžiotojas parėjo namo, pasiėmė sidabrinį pinigėlį, įrėžė kry

želį, užsitaisė šautuvą ir nuėjo į pagirį. Toje pačioje vietoje vėl pa
šoko zuikutis, ir medžiotojas dabar į jį šovė. Zuikutis apsivertė kū
liu ir pranyko, o medžiotojas priėjęs prie to vietos žiūri tik balutė 
dervos.

SENOVĖS LIETUVIU TIKYBA.
Žinyčios. Garbindami daugybę dievų, lietuviai ir šventų vietų 

labai daug turėję. Vienur, anot jų nuomonės, dievai patys gyventi 
mėgdavę, kitur jiems patinkamus daiktus laikydavę, o dar daugiau 
buvę tokių vietų, kur dievai žmonėms savo valią apreikšti ir žmonių 

maldų išklausyti teikdavęs!. Didelėje pagarboje buvo laikomi puikio
se vietose sužėlę šventį ąžuolynai, alkais vadinami. Čia manydavo 
žmonės gyveną dievai. Todėl į alkus užginta būdavę paprastiems 
žmonėms ineiti, o nukirsti alke kokį medį skaitėsi didžiausia nuodė
me. Neretai tuose alkuose sutikdavai intaisytą aukurą ir virinusiųjų 
dievų stovyklas į seną ąžuolą iškeltas arba po tam tikra pastoge 
pastatytas. Ant aukuro dieną ir naktį šventa ugnis kūrenosi. Tokios 
vietos vadinosi žinyčiomis. Žinyčių buvo gana daug, bet viena skai
tėsi vyriausia ir vadinosi Romuva. Senių — seniausioji Romuvos ži- 
nyčia stovėjo Prūsuose, kur žiemą ir vasarą žaliavęs augštas ir la
bai drūtas ąžuolas. Paskutinioji Romuva buvo Vilniuje. Ji stovėjus 
Šventaragio klonyje, Vilnios ir Neries santake. Dabar toje vietoje 
stovi Katedros bažnyčia.

I KOVA
Į kovą į kovą visi, kas tik gali, 
Nežiūrint į skaičių baltųjų arų.
Į Vilnių, į Vilnių. į mylimą šalį, 
Ten prie Gedimino, prie brolių savų!

Ten broliai mūs laukia erelio suspausti, 
Belaukdami mūsų, pražiūri akis, 
O mes čia sustoję stebuklų tik laukiam, 
Kad mūs šalelėj aušrelė nušvis. •

Tad .broliai,budėkim irlaukim to laiko, 
Kad vadas galingas mums ženklą pa

tduos.
Ir vargštančius brolius iš lenkų grobi

kų
Ne žodžiai meilingi, bet kardas vaduos.

O, vade galingas, sušauk mus prie 
[ginklo, 

Be ginklo mums laisvės čia niekas ne- 
[duos. 

Tada pasilsėsim, kada tiktai Vilniuj, 
Kalne Gedimino, Vytis plevėsuos.

3



pusi. 4 MŪSŲ LIETUVA 1952 m. spalio 25 d.

(Pabaiga iš 3 pusi.)
“Vai ką aš veiksiu jauna neverkus, 
Ko jaunafnegailausiu;

Aš nemokėsiu jauna martauti, 
Nė anytėlės lenktis”.

Vai cit, neverki, jauna mergele,
Aš tave užvaduosiu,

Aš anksti kelsiu ir vėliai gulsiu, 
Močiutę perkalbėsiu; .

Sparčiais darbeliais, meiliais žodeliais 
Tai motinėlės lenkis.

Lydėk mergele, lydėk jaunoji.
Ik Dunojaus tiltelio:

Tenai pasėjau tris rūtų daržus 
Ant Dunojaus krantelio.

Tai dreba, drebą siera žemelė
Po žirgelio kojelėm, —

Tu taip drebėsi, mano mergele, 
Mano valioj būdama.

Tai žvengia bėras žirgelis, 
Po manim stovėdamas, —

— Lietuviai verčiasi į nau
jas sritis. Montrealyje lietuvi 
ai verslininkai veržiasi vis i 
naujas sritis. V. Bilevičius ir 
Lukas nupirko sklypą River 
des Prairęs ir Įrengė kalakutų 
ūkį. Augina 1,600 kalakutų. 
Pastoviai juos prižiūri Bilevi 
čius. Panašius kalakutų ūkius 
prie Iberville turi Macevičius 
ir Tutvinas. Vieno lietuvio tu 
rimą kiaunių ir panašių žvė
relių ūkį. Beto, Montrealyje 
yra keletas lietuvių laikomų 
valyklų, eilė krautuvių bei 
užkandžių, yra kontraktorių, 
pora stambių elektrikų, šerių 
apdirbimo įmonė, keletas bili 
ardinių, yra vienas lietuvis 
draudimo bei nekilnojamojo 
turto agentas, vienas advoka 
tas. Tik gydytojo lietuvio 
Montrealyje nebėra, kai dr. 
Andriukaitis išvyko studijų 
tikslais į JAV. Yra vilčių, kad 
ten įsikurs chirurgas dr. Saga 
moga. čia atvykęs iš Saska- 
tchevano.

Paraginimas

■■ "■
H Anastazijon! Anastazįjon!! Anastazijonl! g ■■ • 1 ■■
:: Š. m. lapkričio mėn. 8 d. 20 vai. V. Anastazijos Dr. s 
:: J. Basanavičiaus vardo Mokyklos Rėmėjų Būrelis vie- :? 

tos lietuvių mokykloje, ruošia linksmą

I V A IK A IR A II
š: ■ su programa. Bus suvaidinta 4 veiksmų komedija
:■ «PONAS DAUGANORIS». Po programos šokiai iki j;
:: 4 vai. ryto. Gros puikus orkestras. Vakarą globoja Į: 

LSB. Pakvietimai gaunami pas MRB-lio narius ir va- j: 
■■ karo metu prie įėjimo. Atsilankę į vakarą paremsi- :: 
:: te lietuvišką kultūros židinį!

Tu taipo verksi, jauna mergele, 
Klėtelėj sėdėdama.

Vai vysta džiūsta žalia rūtelė,
Daržely žaliuodama,

Tu taip nuvysi, mano mergele, 
Mano valioj būdama.

“Kad aš žinočiau savo bernelį 
Tokios rūsčios širdelės

Aš išsilenkčiau saulutės lanksmu, 
Už tavęs jauno neičiau”

Jprindys & €ia -
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.

Lietuvių Sąjungos Brazilijo 
je Knygynui, Mokoje, jau ku
ris laikas, kaip negrąžina 
pasiskolintų knygų šie asme
nys:

1) Anizetas Našys, Rua Co 
lumbia Nr. 877, Parpue das 
Nações,

2) Juozas Jucius, Rua Al
ves Machado 13, Vila Pru
dente,.

3) Vladas Tiškus, Rua Ro- 
damontes 116, vila Zelina,

4) Alfonsas Petkevičius,
5) Kostas Meškauskas, La

pa.
Malonėkit knygas grąžinti, 

nes kiti tautiečiai negauna 
jų pasiskaityti.

Knygininke
Danutė Sau kaitė
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| Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, .varžtų g
1 bei kablių dokalkoms eternituj ir brazilitui. g

j Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
g Rua Jbitirama V. Prudente. g

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 g 
| São Paulo g
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Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminaĮinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Ru t Rtberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 ■ 310 
. (Senoji rua do Carmo ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua)

São Paulo
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balso grynumas, skambumas
Sprindys & Čia — Largo S. Jose 1.
Kaip niekur kitur, prieinamiausiumis kainomis.

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

RIVIERA

(Pabaiga iš 2 pusi.)

Kun. Janilionis pasiūlė tau 
tininkams įstoti į Lietuvių 
mus. Tautininkai pareiškė, 
kad jie sutiks su sąlyga, jei 
katalikų blokas bus laikomas 
vienu vienetu, o tautininkai 
— kitu (kad turėtų po lygų 
balsų skaičių). Kun. Janilionis 
su tautininkų pasiūlymu ne
sutiko!

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 7 \x \2jl/
baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ \
18 klm. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp bXf ^\_/T 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės //
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu ;
— 100 mėnesių

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kat\ Kmiliausk\; rua > 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu
sai Jardim Riviera..iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaės, 719 - São Paulo

iviaaeiras ao orasn

PERES & PRANAS LTDA. įj
Importação — Exportação ui

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros ni
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS APRENGIA vyrus nuo galvos iki kojų

Adresąs: R,’.Jqsq Paulino, 717 - Tek 51-7277 - S. Paulo

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

V IC v M A L TE M A sudętin Įeiną Malte, dėlto ją 
vartoja čempjjonai.

V 1 G - M A L TE M A tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams,

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

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

Gaminami žibintuvai Įvai
riausių tipų. Daromi Įvairių 
dydžių grąžtai žemei gręž- 
ti- Pardavimas grynais ir 

//{H % išsimokėtinai.

& FILHOS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua .12 N.o 39 — Vila Želi n a 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixd Postal 4118 — São Paulo

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS: 

Rua São Caetano, 526 * Rua São Caetano, 510
Fone 35-3260 São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

LINDOYA

ALAUS VARYKLOS 'COLUMBIA S/A.

Foto Stiidija “BERNARDO”
’’ĮKURTA 1890 METAIS

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

dažais ir pastele.
AR T H U R S C H M I D T

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

jura
Lindoya vanduo yra seriai žinomas gėrimas, kurio , 
puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir 

dos naudokite !

RUA DINO BUENO, 795 a S35 Caixa Postai 3967 
TELEFONES : 51-4019 e 51-2223 S Ã O P A U L O"
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

vališko «Garnio» panaudoji
mo Tamstų vardo talpinsime 
sekančiame «M. L.» numeryje.

KODĖL MES NEORGANIZUO
TI? 

gahizacijos. Kodėl to São Pau 
10 lietuviai negalėtų padary
ti.? Šiuo klausimu daugiau 
kas turėti pareikšti savo min 
tis per “Musų Lietuvą“ ir su 
sidarius būreliui imtis organi 
zaciuio darbo;

— «Mūsų Lietuvos» vakaras
- balius. Lapkričio mėn. 15 d. 
LSB patalpose, Mokoje r. Li- 
tuania 67, «Musų Lietuva» ruo 
šia šaunų vakarą-balių. Mielus 
prietelius bei bičiulius prašo 
me 15 d. lapkričio rezervuoti 
«M.L.» pobūviui.

— Spaliaus mėn. 29 d. p. 
Al. Polišaičiui Lietuvos konsu 
lui São Pauly sueis 60 metų 
amžiaus Gi pradžioj lapkričio
- 30 metų kai pradėjo tarny
binį - kbnsularinį darbą. Pla
čiau apie jubilijatą bus sekan 
čiame «M. L.» numeryje.

— Lapkričio mėn. 23 d. L.K. 
Bendruomenės choras ruošia 
religinės bei pasaulinės muzi 
kos koncertą. Koncertas įvyks 
São Paulo prefeitūros 
vadinamam stikliniame teatre, 
av. Paes de Barros, šalia gru 
po escolar.

— Praėjusį sekmadienį L.K. 
Bendruomenės piknikas gra
žiai pavyko. Be 5 ekskursijos 
autobusų dar daug atvyko 
savomis mašinomis.

— Kazys Kmiliauskis neju- 
domojo turto, žemės sklypų, 
namų pardavinėtojas (coretor) 
turi savo raštinę rua Benja
min Constante 23, salė 6. No 
Tintiems parduoti ar pirkti 
visuomet mielai patarpinin
kauja.

1 — Šį šeštadienį 18 vai. Vila 
Zelinos bažnyčioj sumainys 
žiedus Vincas Šukys su Jadvy 
ga Miksučiute.

Lapkričio mėn. 29 d. Vin
centas Leita su Ana Knišiute.

— Lietuviu Sąjungą Brazi
lijoje organizuoja meno mėgę 
jų būrelį - sekciją.

— Dailininkai VI. Stan- 
čikaitė - Abraitienė ir Ant. 
Kairys yra kviečiami dalyvau 
ti su savo kūriniais lietuvių 
dailininkų parodoje Čikagoje.

KAS BUS TIE LAIMINGIEJI?

Šeštadienį, sulig federalinės 
loterijos įvyks šaldytuvo, 
minkštos kėdės ir kambariui 
apšildyti pečiuko, loterija.

Šaldytuvas yra dovana Ge 
neral Motors fabriko, minkšta 
kėdė - Prano Žuko, turinčio 
minštų baldų dirbtuvę aveni
da Zelina nr. 721, elektrinis 
pečiukas - B. Purvinio auka.

Laimėjusieji prdšomi premi 
jų paieškoti Vila Zelinos kle
bonijoj.

SUSIRINKIMAI.

Šį sekmadienį, tuoj po 8:30

Hit
111’ 
nu

«Lituania» Scenos mėgėjų būrelis.

Sėkmingai suvaidinęs du kartu Lydinio 3 veiksmų dra
mą «Replėse». Iš kairės dešinėn sėdi: Aldona Palionyte, Ona 
Zagorskaite, Elena Matuzonytė, Antroj eilej - Adomas Bučius 
kas, Vaclovas Putvinskas, Vaclovas Gervinąs, Ferdinandas 
Feiferis, Liudas Bendoraitis, Antanas Rudys, ir Bronius Gui
ga. Nuotraukoje trūksta režisoriaus Juozo Kemežos. Stasės 
Kamantauskaitės, Adolfo Eringio, Jono Bajoriao ir Petį o Braso. 
Scenos mėgėjų būrelis sekmingesniam darbui išrinko valdy
bą, kurios pirmininku išrinktas iniciatorius Bronius Guiga, ir 
nariais - Liūdas Bendoraitis, Aldona Balionytė ir Adomas 
Bučinskas.

vai. mišių šaukimas Liet. K. 
Moksleivių susirinkimas mo
kyklos patalpose.

— Sekmadienį 15 vai. šau
kiamas Sav. Kult. Bendruome 
nė «Lituania» susirinkimą, 
kuriame inž. Z. Bačelis skai
tys paskaitą.

-- Dail. VI. Stančikaitė 
Abraitienė baigia iliustruoti 
Venancijaus Ališo naują poe
zijos knygą «Cascata Crista

nu 
iin 
nu 
hii 
nii 
iin 
hii 
nu 
hii 
hii 
ilh 
nu 
m< 
hii 
hii 
nu 
ui, 
nu 
Uit 
HU 
Uit 
HJI 
llli 
HH 
fili 
'III

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NALJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, šiluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 

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

ISS1MOKÊJ1MUL

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

lina»*t*
REDAKCIJ.k ATSAKO

Inž. Z. Bačeliui. Tamsios 
laiškas paaiškinimas del til 
pusio «Garnyje» «protesto» 
yra gautas. Bus> patalpintas 
sekančiame «Musų Lietuvos» 
nr.

— V. Gervinai E Kukaičiui 
ir Feiferiui. «Musų Lietuvai» 
prisiųstą pareiškimą del šau

São Paulo lietuvių kolonijo 
je turime visokių organiza
cijų. Bet dar trūksta vienos, 
mano manymu, labai reikalin 
gos, naudingos ir svarbios. 
Tai lietuvių prekybininkų, 
verslininkų, industrialų orga
nizacijos Labai būt naudinga 
laikas nuo laiko susirinkti ir 
pasidalinti mintimis apie pre
kybą, ir kitais panašiais klau 
klausimais. Daug kas galėtų 
pasinaudoti praktiškais, pasi 
kalbėjimo metu, duotais pata 
rimais. Be to, būtų galima 
svarstyti visiems bendromis 
jėgomis organizuoti kokią eko 
nominę įmonę, fabriką, ben
drovę ar ką nors panašaus. 
Didesniems užsimojimams São 
Paulo lietuviai jau yra pajė
gūs. Trūksta tik vieno dalyko 
organizacijos.

Kituose kraštuose gyvenau 
tieji lietuviai prekybininkai 
ir industriniai turi savo pre
kybos namus, klubus ar or-

rtegiBtrado no C.R C.

AVEN!D \ ZELINA, 749 —- VI

Alrerluias de firmas 
Encerramentos ae firmas 
1 ronsferencios ae firmas 
Confralcs na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÂklO das 8
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO 
J. L. Galinskas Ltda.

B A L D Ų SANDE L Į.
a r. r>i:. giacaolini, ~i-c — v. alpina.

■t—<'•> o

Biznierius.

— įvažiavimas Kanadon 
paskutiniu metu tapo labai 
smarkiai suvaržytas. Ypatin
gai griežtai tikrina sveikatos 
stovį reikalaudami plaučių 
nuotraukas prisiųsti Kanadon 
valdžios gyditojams patikrinti.

— Nori užsisakyti lietuviš
ką laikraštį, žurnalą, naujai 
išėjusią lietuvišką knyga? Nie 
ko nelaukdamas kreipkis į 
«Mūsų Lietuvą», kuri su mie
lu noru patarpininkaus.

PARDUODAMAS NAMAS

Prieky 3 kambariai ir dvi 
virtuvės. Gale sklipo 2 kam
bariai ir virtuvė. R. Venda 
Nova, 875, V. Zelina. Teirau
tis 865 numery.

sob o n.o 551
A ZELINA — S.. PAULO

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes

às 19 horas.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria'

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS - 

MODEL1STAS

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI. VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina
Rua Vendą Nova, 46

Recados Telef. 3-0710
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