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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Višinskis kalbėjo.

Penkių dienų reikėjo pasi
ruošimui, kad Višinskis galė
tų atsakyti į Dean Acheson 
kalbą Jungtinių Tautų Organi 
zacijos politinėj komisijoj. Lau 
kiamą kalbą pasakė 29 d. spa 
lio. Jos turinys lietė karą Ko 
rejoje. Nors turinio buvo labai 
nedaug, bet už tat daug žo
džių, net 72 puslapiai, kuriuos 
perskaityti reikėjo trijų valan 
dų su puse, laiko. Nors daug 
ir ilgai kalbėjo, bot nieko 
naujo nepasakė, tik pakartojo 
jau seniau pareikštas mintis. 
Višinskis tvirtino, kad visi be 
laisviai Korėjoje turi būt prie 
varta gražinami į savo kilmės 
kraštus. Kariaujančios šalys 
privalo atitraukti savo karino 
menės iš Korėjos. Patys korė 
jiečiai turi išspręsti tolimesnį 
Korėjos likimą. Kitais žodžiais 
tariant Višinskis patvirtino, 
kad Korėja neturės tol ramy 
bės, kol nepateks į sovietų 
nagus. Yra aišku, kad atitrau 
kimas svetimų kariuomenių iš 
Korėjos, palengvintų penktai 
raudonajai kolunai iš anapus 
Yalu upės okupuoti Korėją.

— Austrijos parlamento rin 
Limai yra numatyti ateinanči 
sis metais vasario mėnesį.

— Saaro krašte rinkimai 
bus šių metų lapkričio mėn. 
30 d.. '

— Bolivijos vyriausybė spa 
lio mėn. 30 d. pasirašė kasy
klų nacionalizavimo įstatvmą. 
Tai buvo atlikta su tam tikro 
mis iškilmėmis.

— Vokiečių inžinierius Ra 
demacker išrado būdą apsau 
goti kelius nuo ledo ir sniego. 
Daryti bandymai buvo sėk
mingi.

LAPKRIČIO KETVIRTĄ RIN
KIMAI AMERIKOJE.

Lapkričio mėn. 4 d. bus 
rinkimai, prezidento, seimo 
ir trečdalio senato, Ameri
koje. Rinkimų davinius šian
dien pramatyti yra sunku. 
Atrodo, kad tarp abiejų kan
didatų jėgų yra pusiausvira.

Yra specialių organizacijų, 
kurios anketų, apklausinėjimų 
būdu, bando nuspėti kuriam 
kandidatui visuomenė yra pa 
lanki.

Viena iš tokių organizacijų 
šiomis dienomis paskelbė ty
rinėjimų davinius. Surinkti da 
viniai rodo, kad už gen. Ei- 

Reikalingas advokatas byloms vesti? ?

Nieko nelaukdamas kreipkis į ?

Advocata Declo Farias j
Raštinė: Ii. Santa Teresa, 28, 6 to and. salas 604 ir 605. \ 

. (kampas Praça da Sé) Fone: 35-8240 ir 32-0064 (

senhower kandidatūrą pasisa 
ko 48 procentai, o už Steven 
son • 39 procentai. Trylika 
procentų yra neapsisprendu- 
sių. Šie nepasisprendėliai daž 
niausiai ir nulemia apsispręs 
darni paskutiniu momentu.

Paskutiniu metu iškilo nau 
jos aplinkybės, kurios gali 
pakeisti esančią padėtį.

Eisenhowerio pusė, del jo 
asmeninio patrauklumo bei 

Gen. Eisenhover rinkiminės propagandos metu Filadelfijos 
gatvėse dėkoja miniai už nuoširdų sutikimą.

simpatiškumo, daug nuošir
džių simpatijų susilaukia iš 
jaunimo ir moterų pusės. Jis 
yra daug populeresnis, negu 
jo partija. Daug rinkėjų bal
suos už Eisenhowerj kaipo 
kandidatą į prezidentus, o 
renkant senatorius, balsus atf 
duos už demokratus. Nors 
Eisenhowerio programa nėra 
aiškiai apibrėžta, tačiau jis 
atkreipė, savo laimei, rinkikų 
dėmesį mesdamas šūkį: «Eisiu 
į Korėją, jei būsiu išrinktas 
išspręsti jos reikalų.»

Stevenso, po ilgokos propa 
gandos po kraštą, per televi 
ziją, radio irgi įgijo nemaža 
populiarumo. Asmeniškomis 
ypatybėmis Eisenhoweris yra 
stiprenis Ateinančio antradie 
nio vakarą, jei ne visi, tai 
bent daliniai daviniai, kas 
bus išrinktas prezidentu.

SVETIMŠALIŲ MOKYKLŲ 
TEISINĖ PADĖTIS BRAZI.

LIJOJE.

Neperseniai Vokietijos pa
siuntinybė pasiuntė prašymą 
švietimo ministerijon prašyda 
ma leisti atidaryti vokiečių 
gimnaziją Rio de Janeire.

Ministerija prašymo nepa
tenkino. Ir štai delko. Aukš
tesnes ir vidurines mokyklas 

saistantis įstatymas, 8-tas pa 
ragrafas sako: “Negalės kraš
te veikti vidurinė mokslo iš
taiga, kuri prisilaikytų sveti
mų kraštų įstatymų“.

Turint dėmesy šitą potvar
kį, veikiančių amerikoniškų 
anglų mokyklų išduoti diplo
mai vra beverčiai. Kiekvieną 
kartą prašant šitokius diplo
mus legalizuoti, yra gauna
mas neigiamas atsakymas. Mi 

nisterija leidžia veikti tik 
toms švietimo įstaigoms, ku
rios yra numatytos įstatymais.

Taip pat įstatymas draudžia 
priimti lik vienos kurios tau
tybės mokinius mokyklon. Tai 
Tai liečia vidurines ir aukš
tesnes mokyklas.

Gi pradžios mokyklų visiš
kai negali būti tautinių (sve
timšalių). Tai yra numatyta 
krašto konstitucija. Tačiau 
nedraudžiama mokyti sveti
mos kalbos mokinių, kurie 
turi 10 metų amžiaus.

Minslterija pasiuntinybei pa 
taria išitudijuoti galymybę 
kultūrinio bendradarbiavimo 
sutartį, kuri galėtų apimti dau 
gelį kitų rūpimų klausimų.

— “MŪSŲ LIETUVOS“ ko
respondentas iš Vak. Europos, 
kad diplomatijos šefas min. 
St. Lozoraitis nustatytą dieną 
neatvyko į Pfullingeną tartis 

-su VLlKo pirmininku. Taip 
pat nepranešė kodėl neatvy
ko ir iš viso ar beatvyks.

Vykdomoji Vliko Taryba tu 
rėdama tai dėmesyje nutarė 
siųsti Tarybos pirm ką K. Žal 
kauską į Romą išsiaiškinti su 
min. Lozoraičiu, kodėl anas 
prarado norą atvykti į Reu- 
tlingeną pasitarimams, kaip 
buvo žadėjęs.

— Neužilgo numatoma su
šaukti Amerikoje VLI1 ą su
darančių partijų pasitarimą, 
kur bus svarstomas bendra
darbiavimas VLlKe.

— VLIK as ar egzilinė vy
riausybė? Lietuvių politinių 
sluoksniuose jau rimtai-svars
toma, kad atėjo laikas VLIKą 
pakeisti egziline vyriausybe.

— Anuomet tai buvo išnau- 
dojimas, o dabar — socializ- 

LiettivóS iiacionaliriė
M.Mažvydo biblioteka

mas...
Kad būtų išpildytas planas, 

Vengrijoj įvesta žemės ūky 
dvylikos valandų darbo diena, 
i tą laiką neįskaitant nė pie 
tų pertraukos. Taip pat grasi 
narna smarkiomis bausmėms 
visiems, kas į darba pasivė
lins. Kadais Marksas tokias 
darbo sąlygas laiKė išnaudoji 
mu ir žadėjo, kad socializmas 
tokį išnaudojimą pašalins. Da 
bar gi jo mokslo sekėjų aky
se tai išvirto tikru socializmu.

PRIPAŽINTAS STEBUKLIN
GAS PAGIJIMAS

Lurdas. — Bordeaux vys
kupas paskelbė, jog vienas pa 
gijimas Lurde 1947 m. yra pri 
pažintas stebuklingu. Medici
nos ekspertų šio pagijimo ty
rimas parodė, jog jis gamtinė 
mis sąlygomis neišaiškinamas. 
Po apsilovimo Lurdo grotos 
vandeniu tuomet staiga pas
veiko sunkiai sirgusi 53 m. 
prancūzė J. Gestas.

— Tolstojaus dukraitė prie 
mė katalikų tikėjimą. Šv. Ma 
rijos koplyčioje prie Michi
gan universiteto (Ann Arbor, 
Mich.) šiomis dienomis perėjo 
į katalikų tikėjimą rusaitė, 
stačiatikė Marija Tolstoj. Ji 
yra dukraitė (anūkė) žymaus 
rūsų rašytojo Levo Tolstojaus. 
Po bolševikų revoliucijos ji 
atsidūrė Čekoslovakijoje, o iš 
čia 1940 fn atvyko į JAV ir 
profesoriauja vienoje New 
Yorko kolegijoje.

«Kas dirbs baltie
siems - mirs»

Šitokį šūkį paleido teroris
tinė juodosios rasės organiza 
cija «Mau Mau», anglų Kenya 
kolonijoj Afrikoj. Jie nori vi
sus baltuosius išvaryti, arba 
sunaikinti. Teroristai per ke
letą dienų nužudė 45euripie- 
čius.

Šventasis Sostas paskelbė, 
kad katalikai, kurie prisidės 
prie šios organizacijos, bus 
ekskomunikuoti, atstkirti nuo 
Bažnyčios.

— Prancūzai padirbo lėktų 
vą, kuris pralenkia garsą.

— Praėjusį sekmadienį kai 

Adlai Stevenson demokratų partijos kandidatą j prezidentus, 
vykstantį specialiu traukiniu per Kalifornia, sveikina vienoje 

stotyje susirinkusi minia.

pro São Paulo miestą praskri 
do anglų sprausminiai lėktu
vai, vienas jų susidūrė su 
trijų - keturių kilogramų juod 
varniu - urubu. Dideliame grei 
tyje susikirtimas buvo toks 
smarkus, kad pramušėlėktuvo 
stiklinį langą - nosį.

— Brazilijos vyriausybė iš
leido dekretą sulig kuriuo 
nuo ateinančiu, metų liepos 
mėnesio negalės būt įvežti 
montuoti automobiliai, bet tik 
dalys.

— Brazilijos šiaurėje,Sergi 
pe, Taissova prajoję įvyko 
praėjusį sekmadienį didelė 
nelaimė. Dviejų mokyklų mo
kytojos su mokiniais išvyko 
piknikon. Vlenan laiveliu susė 
dus per daug žmonių laivelis 
pasinėrė vandenin. Pasekmė
je nuskendo 30 mokinių ir 
abidvi mokytojos.

— Nuo ateinančių metų pra 
džios tarp Rio de Janeiro ir 
Londono pradės kursuoti 
sprausminiai anglų lėktuvai 
palaikyti keleivių susisieki
mui. Su jais iš Rio de Janei
ro į Londoną bus galima nūs 
kristi per 13 valandų.

Ir Amerikos susiekimo kom 
pani jos ruošiasi panaudoti 
sprasminius lėktuvus.

— Vakarų Vokietijoje panai 
kinta laisvė veikti nazistų 
partijai, kad ir kitu vardu pri 
sidengusiai. Panašiai buv vy
riausybės pasielgta ir su ko
munistais. Trylikai komunistų 
atstovų yra atimta neličiamy 
bės teisė, kad juos galėtų 
traukti teisman už šmeižtus. 
Yra užvesta byla atimti leidi
mą veikti komunistų partijai.

ADHEMAR DE BARROS 
KALBA...

Adhemar de Barros, kuris 
dabar randasi Amerikoje, 
New Yorke spaudos atstovams 
patvirtino žinias, kad jis bus 
kandidatas į prezidentuė 1956 
metais.

Taip pat pareiškė, kad jis 
dar šiais sudarys Brazilijoj 
laisvą rinką kruzeirui. Nauja 
kruzeiro rinka palengvins Bra 
žili jai įsigyti gyvybinių Brazi 
lijai reikmenų, kaip lėktuvų, 
autobusų ir kt..
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DVIGUBAS
Lietuvos konsului São Pau 

ly p. Aleksandrui Polišaičiui 
sueina šiomis dienomis dvigu 
bas jubilėjūs: 60 metų am
žiaus (29 d. spaliaus) ir 30 
metų konsularinio darbo.

Šios progos “M. L.” nega
lėjo praleisti nepasiinforma- 
vus plačiau apie jubiliato gy 
venimą, kuris yra turtingas 
jvykiais, surištais su kovomis 
už Lietuvos laisvę.

Lietuvos konsulate

Jaguaribė gatvėje 477 nr. 
prie nedidelio stilingo ir šva 
raus dviejų aukštų namo, pa 
kabintas Lietuvos valstybi
nis ženklas Vytis su parašu 
“Lietuvos Konsulatas”. Tai 
dalelė laisvos Lietuvos - kon 
sulatai turi eksteritorialumo 
teises — šioj Pietų Kryžiaus 
žemėj Lietuvos konsulatas 
primena laisvą Lietuvą, kuri 
dabartiniu metu nors ir prie
šo okupuota, bet tos okupa
cijos laisvasis pasaulis-nepri 
pažįsta. Lietuvos atstovai yra 
lygioj eilej su visų kitų k'raš 
tų atstovais.

Kai “M. L.” bendradarbis 
pasakė savo’ vizitus tikslą — 
šį tą atžymėti iš jubiliato gy 
venimo, p. konsulas, atidarė 
spintą ir iš ten išėmė įvairių 
dokumentų rinkinį, tarp jų 
savo “curriculum vitae” (gy
venimo aprašymą) ir įvairių 
periodinių ir neperiodinių lei 
dinių — laikraščių iš prieška 
rinių metų, įvairiose vietose 
išleistų.

«Curriculum vitae» yra už
rašyti šie daviniai apie jubilia 
to gyvenimą: gimė spalio mėn 
29 d. JL892 m. Panevėžio apskr., 
ūkininkų šeimoje. Gimnaziją 
lankė Rygoje. Pradžioje 19 
šimtmečio tautinio atgimimo 
sąjūdis pasiekė visas vidurines 
aukštesnes mokyklas ir uni
versitetus, kur tik buvo lietuvių 
moksleivių bei studentų, šis 
lietuviškas sąjūdis rado gyvo 
atbalsio ir Rygos gimnazijose, 
kur visu met mokėsi nemažas 
skaičius lietuvių. Rygos gim
nazijų lietuviai moksleiviai 
turėjo savo organizaciją, lai
kraštį. Ir gimnazistas Al Po- 
lišaitis šiam lietuviškam sam 
burini priklausė. Rygiškės gim 
nazijos davė eilę žymių Lie
tuvai valstybininkų.

JUBILEJUS.
Užeina pasaulinis karas. Jau 

nas abiturientas Al. Polišaitis 
mobilizuojamas ir siunčiamas

Aleksandras PoPšaitis 
Lietuvos Konsulas São Pauly

į Kazan i ų karo mokyklon. Bai 
gęs mokyklą ketverius metus 
tarnauja kariuomenėje. Du 
metus praleidžia fronte. Po 
revoliucijos, kartu su besiprie 
šinančia bolševikams kariuo
mene pasitraukė į Tolimuo
sius Rytus -, Vladivostoką ir 
pasiliuosavęs iš kariuomenės, 
1918 m. pradėjo studijas Toli 
mųjų Rytų Valstybiniame Uni 
versitete, kurį baigė 1922 m.

Nors Rusijoj bolševikai re
voliuciją įvykdė 1917 m., ta
čiau rytinė Rusija į jų rankas 
pateko tik 1922 m. spalio mėn. 
22 d., užėmus Vladivostoką. 
Į čia bolševikų armiją atvedė 
lietuvis generolas Uborevi- 
čius. Rytuose baltgvardiečiai 
todėl ilgai laikėsi, kad čia 
buvo pasitraukęs kolčakas su 
savo armija ir kitų kraštų 
desantai.

Jubiliatas būdamas Vladi
vostoke aktyviai dalyvauja 
lietuviškame darbe. Suorgani 
zuoja lietuvių reikalams ginti 
komitetą, kuriame eina sekre 
toriaus pareigas. Taip pat 
organizuoja draugiją “Ar
klus”. kuriai ir pirmininkauja. 
Redaguoja laikraštį “Tolimų 
Rytų Žinios”, prisideda prie 
lietuvių kariuomenės dalinių 
organizavimo Rusijoj, susirin 
kimuose skaito paskaitas, bei 
informuoja aktualiaisiais klau 
Simais. 1922 m. rugpjūčio mėn. 

Lietuvos vyriausybė p. Al. 
Polišaitį skiria konsularinėn 
tarnybon į Charbiną, kur irgi 
buvo keli šimtai lietuvių.

1925 m. grįžta Lietuvon. 
Kurį laika dirba užsienio rei 
kalų ministerijoj Lapkričio 
mėn. 1925 m. skiriamas vice 
konsulu j Hamburgą. 1929 m. 
iš Hamburgo perkeliamas kon 
šulu į Daugpilį Latvijoj, kur 
išbuvo virš metų laiko. La 
tvijoj, ir ypač apie Daugpilį, 
būva nemaža lietuvių. Be kon 
sularinio darbo, dar metėsi 
ir į visuomeninį bei kultūrinį 
gyvenimą. Suorganizuoja Lie 
tuvių Sąjungą Latvijoje, ku
rios centras vėliau perkelia
mas Rygon, įsteigia 8 lietuvių 
vaikams, išsimėčiusiems po 
tolimas apylinkės kaimuose, 
mokyklas.

1930 m grįžta centrai), mi
nisterijom Daugiausia ener
gijos pašvenčia darbui Lietu 
vos Šaulių Sąjungoj. Suorga
nizuoja pirmus Lietuvoje 
prieš dujines apsaugos kur
sus ir kt. ■

Jubiliatas yra Lietuvos ka
riuomenės pirmūnas. 1938 m. 
ministerija skiria konsulo pa 
reigoms Brazilijon, kur ir lig 
šiol tebesidarbuoja.

Brazilijoj konsulai nesiten
kina vien tiesioginėmis parei 
gomis bei darbu. Čia buvo 
ir yra tokios gyvenimo aplin 
kybės, kad konsului reikia 
vienur, ar kitur dalyvauti ir 
kultūriniame kolonijos gyve
nime. Kaip jau žinoma, kon
sulų yra pareiga budėti ir 
saugoti, kad Lietuvos įdėtos 
lėšos į kultūrinius pastatus 
nedingtų, arba nepatektų į 
įtartinas rankas.
Kartais konsului daromi prie 

kaštai, kodėl taip arti susiri
šęs su LSB. Taip elgtis ver
čia anksčiau išdėstytos prie
žastys - apsaugoti LSB tur
tą. Tas turtas yra brangiai 
atsiėjęs Lietuvai ir reikalin
gas gyvenantiems lietuviams.

Baigiant pasidalinimą min
timis su jubiliatu “M. L.” ko 
respondentas paklausė, ko pa 
geidautų p. konsulas iš Lietu 
viškos visuomenės?

Vieni kitu geresnio suprati 
mo, darnumo, vienybės lietu 
viškame darbe. To linki jubi
liatas lietuviams.

Šešiasdešimts metų — ilgas 
gyvenimo kelias. Daug dirbta, 
kovota. Tačiau jubiliatas nėra 
palaužtas gyvenimo kovos.

Gyvas ir ryžtingas ir nemano 
trauktis į rezervą iš kultūri
nio gyvenimo barų, nes gyve 
namasis momentas reikalauja 
suteikti Lietuvos frontan vi
sas jėgas — jaunųjų entuziaz 
mą ir veteranų platų patyri
mą. Jubiliatas to patyrimo tu 
ri apsčiai.

Ad multos annos!

— Vargo mokykla Liežo 
apylinkėje pradėjo šeštuosius 
metus. 'Lėvai mielai leidžia 
savo vaikus j šį lietuvybės 
židinį ir visaip jį paremia. 
Tik labai pasigendama lietu
viškų mokslo priemonių. Per 
85 proc. tautiečių skaito lie
tuvišką spaudą, gausiai per 
kainos lietuviškos knygos, 
taip pat lietuviškos muzikos 
plokštelės iš Londono, kur iš 
His Master Voice centrinės 
galima gauti daugiau kaip 30 
iš Nepriklausomybės laikų 
plokštelių.

Gražiai šiemet paminėta 
ir tautos šventė. Ta proga 
susirinkę Belgijos lietuviai 
pasiuntė VLIKui nuoširdžius 
sveikinimus, drauge jam pa- 
reikšdami savo pasitikėjimą. 
Sveikinime per A. Balsą tėvy 
nėję kenčiantiems tautiečiams 
Belgijos lietuviai pasižadėjo 
išlikti, kaip ir jie, tikri lietu 
viai ir, atėjus laikui, grįžti 
atgal į tėvynę, kad kartu su 
jais galėtų pradėti naują gy
venimą tėvų šaly. Per šventę 

Vyriausias Amerikos Komisaras Vokietijoje.
Walter J. Donnely, naujai paskirtas vyriausiu Amerikos ko
misaru Vokietijoj lydimas garbės sargybos, atlieka 

pirmą karių aplankymą.

surinktas pelnas paskirtas 
antigenocidiniam reikalui ir 
Vasario 16 d. gimnazijai.

Belgijoje yra lietuvių džio 
vininkų, kurie skundžiasi, kad 
gauna nepakankami paramos. 
(Per rugsėjo 8 d. šventę, atš 
vęstą rugsėjo 14 d., Limbur- 
ge įšventintas į kunigus lietu 
vis pranciškonas T. Paulius, 
kuris ta proga atlaikė pamal 
das už savo tautiečius.) Zwart 
berge karvelių tolimojo skri
dimo rungtynėse kelias pre
mijas ir keletą kartų pirmą 
sias vietas laimėjo A. Žvir- 
gždinas.

— Belgija. Kaip veikia vie 
tos lietuviai; Belgijoje beliko 
vos api 300 lietuvių, kitų dau 
gumas emigravo į JAV ar 
Kanadą. Norėtų išvykti ir liku 
šieji, tikėdamiesi, kad jei pir 
mieji bandymai padėti norin
tiems persikelti kitur irnebu 
vo sėkmingi, tai bent turėtų 
pasirodyti sėkmingesnis dabar 
tinis, remiamas BALFo Patys 
lietuviai plačiai pasklidę po 
visus anglies kasyklų rajonus, 
dėl to nuotoliai sudaro nema 
ža sunkumų kultūrinei ir tau 
tinei veiklai išplėsti Nutauti- 
timo pavojus gal kiek mažės 
nis nei kituose kraštuose.

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVA»

Naujos Lietuvių Namų Tarybos Rinkimai 
Argentinoje.

Rašo VI. Veselauskas

1934 m. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija atšaukė iš 
Argentinos Lietuvos atstovą 
gen. T. Daukantą Apie rug
sėjo mėnesį į jo vietą atvyko 
jau aukštesnio rango diploma 
tas, įgaliotas ministeris ir ne
paprastas pasiuntinys Pietų 
Amerikai, Jonas Aukštuolis. 
Uoste pasitiko tautininkų de
legacija, kuri susidėjo iš 68 
žmonių. Poniai Birutei Aukš- 
tuolienei buvo įteiktas gelių 
bukietas. Katalikų organizaci 
jos, matyti, uoste sutikimo ne 
ruošė, nes pasirodė tik kun. 
Janilionis su keturiais ar pen 
kiais asmenimis. Po kelių die 
nų tautininkų valdyba, kuri 
susidėjo iš 15 asmenų, buvo 
ministério Aukštuolio priimta 
susipažinimui. Čia jis pareiš
kė, kad jis, kaip Lietuvos 
ministeris, privaląs bėndradar 
biauti su visais, bet su tauti
ninkais veiksiąs 85 procentus. 
Kitus penkiolika procentų 
veiksiąs su kitais. Artimes 
niam susipažinimui surengė 
jis mums banketą. Bankete 
patyrėme nemalonių dalykų. 

Jis didžiavosi anksčiau pri
klausęs aušrininkams, t, y. 
maksimalistams, arba kitais 
žodžiais sakant, socialistams 
revolucionieriams, eserams. 
Jis nesąs partijos žmogus. 
Esąs karjeros diplomatas. Ka 
daugi tuo laiku tautininkų 
santykiai su katalikais buvo 
labai įtempti, jis visąi nesivar 
žydamas pareiškė, kad jis 
esąs protestantas, evangelikas 
(atseit Biržų Bambizas V. V.) 
ir kunigų iš principo neken
čiąs. Kunigai esą reikalinga 
visai atstumti nuo kolonijos 
reikalų. Lietuvių namus ne 
'patogu atimti tiesioginiai iš 
katalikų. Paskelbsiąs Lietuvių 
Namų Tarybos rinkimus. Ku 
rie laimėsią tiems ir atiduosi 
ąs Lietuvių Namų valdymą.

Kad laimėjimas būtų tikres 
nis, siūle mums sudaryti koa 
liciją su draugija «Lietuva» ir 
socialistais. Atsimenu, kad 
aš tada pareiškiau, kad tau
tininkai su marksistais neda
rysią jokių kompromisų. Tau 
tininkai į rinkimus eisią savo 
atskiru sąrašu. «Gaila būtų 

jei nelaimėtume» - atsakė. 
Daug vėliau mes patyrėme, 
kad Aukštuolis Lietuvių Na 
mus planavo perduoti marksis 
tams. Draugija «Lietuva» buvo 
labai silpna, o bolševikai vi
sai netikėjo šiam stebuklui, 
kad Lietuvių Namų valdymas 
galėtų pereiti j jų rankas.

1934 m. gruodžio 13 d. min. 
J. Aukštuolis savo rezidenci- 
jon pakvietė po du atstovu 
nuo tų grupių, kurios daly
vausią Lietuvių Namų tarybos 
rinkimuose. Senąją Lietuvių 
Namų tarybą atstovavo p. p. 
Ignas Padvalskis ir Jonas 
Undzénâs, tautininkus - Bro
nius Flincas ir Vladas Vese
lauskas, draugiją «Lietuva» - 
Pranas Ožinskas ir Leonas 
Rysselis. Ginčai užsitęsė be
veik visą naktį.

Kada reikėjo nustatyti bal
savimo datą ir pristatyti narių 
sąrašus, tada draugijos «Lie
tuva» atstovai pareiškė, kad 
jie esą neįgalioti. Po tokių 
ilgų, varginančių diskusijų 
neliko kitos išeities, kaip juos 
pabarti. Tada aš jiems išdro
žiau:

— Atrodo, kad jūs turite 
per daug laiko ir visai nesi 
skaitote su'kitų laiku. Nebe 
pirmą kartą jūs taip pasiel
giate. Jūs siūlėte daugiausia 
projektų. Jeigu neatstovaujate 
jokiai organizacijai, kodėl 

jūs čia atėjote?
Išeinant paklausiau:
— Ir kodėl nestatote savo 

sąrašo į balsavimus?
— Nebent pats kvailas esi, 

- atsakė Ožinskas. - Ateis ku 
nigai su savo davatkomis ir 
mus visus nubalsuos.

— Atsiveskite savų davatkų, 
kurios už jus balsuotų - atsa 
kiau.

Ignas Padvalskis informuo
damas katalikus apie Lietu
vių Namų Tarybos rinkimus, 
neužmiršo priminti ir šių ma 
no griežtesnių pastabų «Lie
tuvos» atstovams. Lietuvių 
Namų Tarybos rinkimuose 
likome dalyvauti tik katalikų 
organizacijų federacija ir tau 
tininkai. Tiek tautininkai, tiek 
katalikai labai energingai ren 
gėsi rinkimams. Min. J. Aukš 
tuolis pertaisė Lietuvių Namų 
statutą. Anksčiau tarybą suda 
rė organizacijų atstovai, o 
dabar pagal pataisytą statutą, 
sudarys penkliolika asmenų 
daugiausia laimėjusių balsų. 
Tiek katalikai, tiek tautininkai 
gerai suprato, kad Lietuvių 
Namai pereis j vienos grupės 
rankas. Katalikų organizacijų 
federacija rinkimų komisijai 
įteikė 1058 narių sąrašą, tau 
tininkai - 960. .Ir Susivieniji
mas - 65 nariais. Susivieniji
mas ėjo kataliku bloke. Rin
kimai įvyko 1935 m. vasario 

mėn. 10 d.. Rinkimų komisijų 
sudarė pasiuntinybės atstovaą 
p. Povilas Gaučys, kataliks 
atstovai - Ignas Padvalskis ir 
Zeferinas Juknevičius, tauti
ninkų - Kazys Kliauga ir VIa 
das Veselauskas.

Rinkimai prasidėjo 8 vai. 
ryto ir baigėsi 9 vai. vakaro 
Balsų skaitymas pasibaigė 4 
vai, ryto. Daugumas balsavo 
už asmenis, bet neužsąrašus. 
Rinkimų daviniai buvo tauti
ninkų naudai. Jie gavo lygiai 
100 balsų daugiau už katali 
kus.

Min. Aukštuolis pradėję aiš
kinti, kad jo padėtis esanti 
labai kebli, nes rinkimus lai- 

’ mėjo tik vieni tautininkai.
Siūlė kviesti draugiją «Lietu
vą», A. L. Balsą ir kitas or
ganizacijas Katalikų visai 
neminėjo. Tada supratome 
aiškiai, kodėl siūlė koaliciją 
su «Lietuva» ir socialistais. 
Jei min. Aukštuoliui reikia 
daugiau organizacijų - jų bus. 
Atsiminėm Bedarbiams Šelpti - 
komitete buvusias fiktyvines 
organizacijas, Sandarą, Buvu 
šių Lietuvos Kariuomenės Ka 
rių Sąjungą. Taip pat Vilniuj 
Vaduoti Sąjunga buvo tautinio 
kų žinioje Šito plano nerei
kėjo vykdinti. Susivienijimas

(Pabaiga 4 pusi.)
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TRBMS“SKUL- Europinio Sąjūdžio talka.
Fondo paskirtis - padėti 

jauniems Centro ir Ryju Eu
ropos tremtiniams tęsti savo 
studijas nenutraukiant r>šių 
su savosiomis tautinėmis kul 
turomis, taip pat konkrečiai 
remti tautines, kultūrines, 
mokslines ir tyrinėjamąsias 
institucijas, Įkurtas pabėgėlių 
tautinių grupių.

Fondo nariai steigėjai yra 
Europos Tarybos nariai - vals 
tybės, kurių vyriausybės mo
ka tam tikslui metinį mokes
tį. Fondo lėšos sudaromos iš 
minimųjų valstybių, savano
riškų šalpos organizacijų ir 
privačių asmenų įnašų. Vals
tybių nenarių įnašai
taip pat eventualiai priimami. 
Pabėgėliams ir jų kultūrinėms 
organizacijoms remti sudaro 
ma išsami programa. Fondas 
tvarkomas Europos Tarybos 
sudaryto santykiams palaikyti 
spec, komitetęto. Metinį fondo 
balansą tvirtina Europos Tary 
bos Patariamasis Seimas ir 
Ministerių Taryba. Reikalingą 
darbui personalą parenka Eu 
ropos Tarybos general, sekre 
torius, eventualiai vyriausy
bės, mokančios fondui įnašus.

— Šeštasis D. Britanijos 
Lietuvių Sąjungos metinis sky 
rių atstovų suvažiavimas šau 
kiamas Londone, Lietuvių Na 
muose, spalio 25 - 2'6 d. Su
važiavimas pradedamas spalio 
25 d. ryto 11 vai. Į suvažiavi 
mą garbes svečiu pakviestas 
VLIKo Vykd. Tarybos pirmi
ninkas K. Žalkauskas.

— Tarptautinių politinių jau 
nimo sambūrių ir Europinio 
Jaunuomenės Vajaus organi
zacijos iniciatyva spalio 26 - 
31 d. Haagoje šaukiamas Eu
ropos Politinių Jaunimo Sam
būrių seimas. Jame dalyvaus 
visos eilės įvairių kraštų or
ganizacijų atstovai. Seimą 
globoja Europinio Sąjūdžio 
Parlamentinė Taryba. Vykd. 
Taryba, apsvarsčiusi lietuvių 
atstovavimo klausimą, taip 
pat pritarė lietuvių atstovo į 
jį pasiuntimui. Atstovas bus 
išrinktas arba iš Laisvosios 
Europos Kolegijos lietuvių 
grupės narių tarpo, o jei iš

VLlKui ir Vykdomajai Tary 
bai pagal jų prigimtį tenka 
pirmoj eilėj stoti Lietuvos 
reikalų sargybon tose įstaigo 
se, kurios atsirado po pasku
tinio karo. Vienas iš tokių 
darbo barų ir yra Europinis 
Sąjūdis.

Lietuva yra senokai įsijun
gusi į šį Sąjūdį Gaivinant 
Šioje srityje mųsų veiklą, š.m. 
rugsėjo 24 d. įvykusiame Lie 
tavos Europinio Sąjūdžio Ta
rybos (LESTos) narių susirin 
kime buvo naujai išrinktas 
Vykdomasis Komitetas tokio 
sąstato: Dr. S. A. Bačkis, prof. 
J. Baltrušaitis, V. Gailius, Dr. 
P. Karvelis, T. Šidiškis, Pr. 
Zunde ir K. Žalkauskienė. Ta
me pačiame LESTos susirin
kime Vykd. Komiteto pirminio 
ku išrinktas Dr. P. Karvelis. 
Toliau skirstantis Vykd. Komi 

ten vykti dėl kurių nors prie 
žasčių negalėtų, tai numatyta 
pasiųsti NEI organizacijos ir 
Jaunųjų Europos Federalistų 
sutartą atstovą.

Ona Sadauskaitė

IŠ TĖVIŠKĖS PAVOGĘS '

Per sniegą skrenda rogės.
Taip ūžia, švilpia jos. -
Jis veža ją pavogęs
Iš tėviškės ramios.

Pavargo bėras žirgas 
Betrypdamas snaiges, 
O kelias dar toks ilgas 
Ir greit diena, užges.

Jis veža brangų turtą, 
Kurio jau nieks nelies.
Jis myli, lyg užburtas, —
Per amžius jis mylės.

Jau vėjas lyg apkurto, 
Naktis greit atsiskleis.
Jis savo vogto turto
Jau niekad nepaleis.

Per sniegą skrenda rogės.
Taip miela ten dviejuos.
Jis veža ją pavogęs
Iš tėviškės ramios.

MŪSŲ LIETUVA

tetui pareigomis, Dr. S. Bač
kis, Lietuvos atstovas Pary
žiuje, yra prašytas kaip vice 
pirmininkas atstovauti LESTai 
Centro ir Rytų Europos Ko
misijoje, prof. J. Baltrušaitis, 
irgi kaip vicepirmininkas, 
atstovauti ir rūpintis kultūri
niais reikalais, K. Žalkauskie 
nė vicepirmininkės pareigo
mis talkinti Vykd, Komiteto 
pirmininkui atliekant bendruo 
sius reikalus, Pr. Zundė irgi 
vicepirmininko pareigomis - 
suorganizuoti LESTos sekciją 
prie PLB Vokietijoje. T. Šidiš 
kis pasiėmė rūpintis LESTos 
iždo reikalais, o V. Gailius - 
yra LESTos Vykd. Komiteto 
sek retorius.

Kad einamieji reikalai gale 
tų būti nedelsiant atliekami, 
sudarytas iš 3 asmenų Vykd. 
Komiteto prezidiumas,būtent - 
iš Dr. P. Karvelio, K. Žalkaus 
kienės ir V. Gailiaus. Tai ir 
bus tas organas, kurio parei
ga, bus atlikti visus dienos 
reikalus ir tarp lietuvių suor
ganizuoti Europinį Sąjūdį taip, 
kad į šį darbą būtų Įtraukta 
platesnė visuomenė.
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ŠEŠĖLIŲ KARALYSTĖN.

Henrikas Nagys

Grįžtu saulėlydžio keliu atgal, 
karklam siūbuojant.
Salų raudonus akmenis migla 
skarom užkloja.
O vakaras vėsus ir liūdnas
per lygumas, per lygumas ateina.

Toli paliko žemė, ir sapne 
girdėti žodžiai.
Paliko soduose diena, pilna 
ugnies ir rožių;
Paliko šuliniai neišgerti 
giliai gelsvoj smilty.

Grįžtu. Girdžiu šnarejima vienodą 
lengvų irklų.
Po mano kojom teka juodas 
vanduo kitų šalių — 
žvaigždėtas ir gilus.
Toli, virš tėviškės salų —

Viršum salų šikšnosparniai plasnoja: 
viršum nebepažįstamų salų.

Iš naujai išleisto Henriko Nagio poezijos rinkinio
«SAULĖS

Visos PLB kraštų valdybos, 
nelaukdamos atskiro paragini 
mo, prašomos suorganizuoti 
Europinio Sąjūdžio to krašto 
Lietuvių Tarybos sekcijas. 
Visi Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai gaus atskirus pak 
vietinius tiesiogiai.

Užsienio Tarnybos nusista
tymu Europinio .Sąjūdžio sek
cijos turėtų būti prie atskirų 
bendruomenių kartu ir politi
niai - informaciniai organai, 
kurių uždavinys-būtų palaiky 
ti glaudų ryšį su VLIKu, ypač 
su Vykd. Taryba ir Užsienio 
Reikalų Tarnyba, ir pastara
jai talkininkauti Lietuvos lais 
vinimo darbe to krašto ribo
se.

Vykd. Komiteto pirminin
kas Dr. P. Karvelis rugsėjo 
gale ir spalio pradžioje buvo 
nuvykęs į Strasburga susipa
žinti su čia vykusio Europos 
Tarybos Patariamojo Seimo 
darbais. Ta proga buvo sutar 
ta Strasburge steigti Europi
nio Sąjūdžio sekretoriatą. 
Generaliniu sekretoriumi kvie 
čiamas kun. J. Krivickas, iš 
seno dirbąs prie Europinio 
Sąjūdžio. Šekretoriato adre
sas:

Monsieur 1’ Abbė. J. Kri-

LAIKRODŽIAI».

viekas, 11 rue de la Toussaint, 
Strasbourg. Gen. sekretoriaus 
pareiga bus informuoti visus 
lietuviškuosius Europinio Są
jūdžio padalinius' apie Euro
pos apsijungimo raidą ir tal
kininkauti lietuviškųjų padali 
nių dalyvavime Europinio Są
jūdžio ar kitų europinių insti 
tucijų darbuose.

Ta pačia proga Dr. P. Kar 
velis ir kun. J. Krivickas lan 
kėši Laisvosios Europos Kole 
gijos lietuvių grupėje, kuriai 
vadovauja neseniai atvykęs 
prof. J. Grinius. Atsilankymo 
proga sutarta, kad Kolegijos 
auklėtinių lietuvių prupė, ku
rioj dabar yra 8 nariai, suda 
rys Lietuvos Europinio Sąjū
džio Tarybos Jaunių Sekcijos 
branduolį. Šios sekcijos uždą 
vinys bus atstovauti lietuvi
ams įvairiose jaunimo organi 
zącijose, kurios bus šaukia
mos Europinio Sąjūdžio žen
klu. Be to, pasidalyta minti; 
mis apie jaunųjų talkininkavi 
mą gaivinant ryšius su Elzasė 
ir Lotaringijoj gyvenančiais 
lietuviais.

Tarp artimiausių LESTos 
uždavinių yra tinkamas ryšių

(Pabaiga 4 pusi.)

Kiškio Lūpos
Kartą kiškelis ėjo girdytis ir sutiko genį. Genys ir klausia:
— Kodėl tu, brolau, toks nuliūdęs? Kur eini? • »
— Kur aš nebūsiu nuliūdęs? — atsakė kiškelis: — manęs nie

kas nebijo, p aš turiu visų bijoti!.... Visi manim juokiasi —- sako, 
kad aš ir lapo bijąs. Einu ir prisigirdysiu.

— Nebūk kvailas! — sako genys: — jei taip nori, kad tavęs 
bijotų, nueik krūman ir, kai pamatysi atvarant pievon aveles, šok iš 
krūmo — avelės ir išsigąs.

Kiškelis paklausė genio. Nuėjo krūman ir atsigulė. Pamatęs 
aveles, kaip šoks iš krūmo, avelės išsigando ir nubėgo tolyn. Nu
džiugo kiškelis ir pradėjo juoktis. Juokėsi — net jam lūpelės per
plyšo.

Varna ir Vėžys
Skrenda varna per ežerą. Žiūri — vėžys bevežliojąs. Pagriebė' 

jį ir, atsitūpusi ant gluosnio šakos, nori draskyti ir lesti. Mato vėžys, 
kad artinasi gyvenimo galas, ir sako:

— Oi, varna varnele, pažinojau aš tavo tėvus — puikūs buvo 
paukščiai.

— Hmm: — atsako varna neprasižiodama.
— Ir tavo brolius ir seseles pažinojau — labai geri buvo 

paukščiai.
— Hmm. — vėl atsako varna.
— Kad ir jie geri buvo paukščiai, vis dėlto toli gražu ligi 

tavęs.
— Aha! — riktelėjo varna visa gerkle. Vėžys pliumpt nukrito į 

vandenį ir pasinėrė.

Pavasaris
Pavasario saulė prašvito meiliai 
ir juokėsi, širdi vilioja.
Iškilo į dangų, aukštai vieversiai, — 
čirena, sparneliais plasnoja.

Išaušo išaušo! Vėjelis laukų 
bučiuoja, gaivina krūtinę.
Pabiro, pasklido žiedai ant laukų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedru ir linksma. Tiek šviečia vilties.
Vien Meilę norėtum dainuoti, 
apimti pasaulį, priglaust prie širdies, 
su meilę saldžiai pabučiuoti.

3



pusi. 4 z . , w -------

Vėlinių Vakara.
Šį vakarą dega mirusiųjų miestai.
Su prisiminimais žydi margos gėlės. — 
Ne vienam norėtai ranką dar ištiesti — 
Iškeliavęs... ir negrįš nė valandėlei...

Vėlinių vakarą tirpsta baltos žvakės. 
Susimąstę renkasi čia minių minios.
Klaikios mano mintys į tėvynę lekia — 
Kas uždegs žvakutes tenai Kapinynuos?!

Ar nuneš mergaitės puokštes chrizontemų 
Nežinomo Kario Kapui apkaišyti?
Ar aidės iš bokštų «requiem aeternam,» 
O iš lupų — graudžios raudos nerašytos?

Žinau - - suklaups ten ties Kapinių vartais 
Vėtrų iškankinti berželiai svyruokliai...
Pravirks prie takelio alyvos sulytos...

j Klaidžios rudens lapai, tarytum vaiduokliai.

Ir ūbaus per naktį apuokas su vėjais...
' Krunksės juodos varnos viršūnėse sočios...
Ir nieks negirdės, kad buvau aš parėjus 
Kapus aplankyti didvyrių ir bočių —

,’j O ten, paliai mišką, ilsis partizanas... 
Jaunas jis užgeso, užsikorus mūšiui... 
Tiktai ašarotos smilgos jam šiurena... 
Apie laisvę ošia paslaptingos pušys

Vėlinių vakarą tyliai tirpsta žvakės. — 
Kaip iš gyvenimo tirpsta žmonių minios.. 
Klaikios mano mintys į tėvynę lekia
Ir klaidžioja tenai tamsiuos Kapinynuos —

Magdalena Vinkšnaitienė 
---- São Paulo, 1952. x. 28M

MŪŠŲ LIKTU VA ,

(Pabaiga iš 3 pusi.) 

užmezgimas su įstaigomis, 
kuris rūpinasi kultūrinio fon 
do įkūrimu valstybėms anapus 
geležinės uždangos. Kaip ži
noma, Patariamasis Seimas 
priėmė vokiečių atstovo Pilei 
dererio pasiūlymą sukurti fon 
dą, kuris teiktų tremtiniams 
kultūrinę paramą. Šis fondas 
dirbtų išvien su Centro ir Ry 
tų Europos Komisijos tiems 
patiems reikalams įsteigtu 
fondu. Kun. J. Krivickas buvo 
pristatytas p. Hundtui, kuris 
kultūrinių fondu rūpinasi Stras 
burge.

Visi, kam šie reikalai rūpi, 
maloniai kviečiami į lietuviš 
ką talką.

Paraginimas
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 Saukaitė

1952 m. lapkričio 1 d.
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“ Anastazijon! Anastazijon!! Anastazijon!! ’ | 
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š. m. lapkričio mėn. 8 d. 20 vai. V. Anastazijos Dr^ H 
:: J. Basanavičiaus vardo Mokyklos Rėmėjų Būrelis vie- jj 
ji tos lietuvių mokykloje, ruošia, linksmą

VArAtr | 
h su programa. Bus suvaidinta 4 veiksmų komedija k 
m «PONAS DAUGANORIS». Po programos šokiai iki m 
"■ 4 vai. ryto. Gros puikus orkestras. Vakarą globoja 
:• LSB. Pakvietimai gaunami pas MRB-lio narius ir va- 
•• karo metu prie įėjimo. Atsilankę į vakarą paremsi- :: 

te lietuvišką kultūros židinį!
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» Į 
« ’ . g
J atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip i| 
f šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų f 
| bei kablių dokalkoms eternituj ir brazilitui. f 
J ūii| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
| ■ Rua Ibitirama V. Prudente. g

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 f 
| São Paulo |
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8 Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai un

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

(Pabaiga, iš 2 pusi.)

prisidėjo prie tautininkų, ku
riems dvi vietas davėme. Kun. 
J. Janilioniui pasiūliau pasi
likti Lietuvių Namuose. Priža 
dėjau katalikams taryboje dvi 
vietas. Kun. Janilionis atsakė, 
kad katalikų organizacijos 
pasiliks tik su sąlyga, jei tau 
tininkai duos liek vietų pro- 
porcionaliai katalikų gautiems 
balsams.

Vėliau katalikai sutiko daly 
vauti taryboje. Juos atstovavo 
kun. J. Janilionis ir Jonas 
Undžėnas, kuris tuoj pat pėrė 
jo pas tautininkus. Katalikų 
atstovai neužilgo išėjo iš ta
rybos.

Utį

'ui Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
“t' skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
||jj mas, kriminalinė ir darbo teisė.
s Darbininkams patarimai veltui.
iiii1111 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
8 ir nuo 16,30 iki 19 vai.
nu
un

M Rui Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310
||Į| (Senoji rua do Carino ir kampas P-ça Clovis Bevilaqua)

Rãn Punir»

Industria e Comercio de Calçados

SKAITYK IR PLATINK 
«MŪSŲ LIETUVĄ»

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo
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JĄRDIM RIVIÉRA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- ’ '•>

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už
18 klm. hlio Praça da Sé, geras kelias, tarp
dviejų ^žerų. Puiki proga dabar, įsigyti žemės
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu ’ yę
— 100 mėnesių ' . 5 \\

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 Imanto Amaro ein i aut > 
sai Jardim Riviėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

iviaaeiras ao tsrasii

PĖRĖS & PRANAS LTDA. į
importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas m

I ' —........................  11
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RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

Adresas: R. José Paulino, 717 - Tel. 5U7277 - S, Paulo

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 

išsimokėtinai.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

MATELIONISJORGE
KRAUTUVĖS:

li IE/MLAC) JF (G4klEIPIIIEIEII ltda

RUA DINO BUENO, 795 a 835 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 
Š Ã O PATILO

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS *

L I N D O Y A

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

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

dos naudokite!

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

VIC-MALTEMA sudėtin įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijonai,

VIC-MALTEMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams,

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

MEKANIKOS DIRBTUVE

JONAS VARNAUSKAS & PILKOS
Telefonas (recados) 3-0710

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

i
a
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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

AGUÃ, 
^0’ACTIVA PODÍ

JND
s:

CAJAJ 
JAC JOPEIE

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.

Rua São Caetano, 510

São Paulo

’*£u£5. io j - conP**5
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LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

Lietuvių darbininkų 
šeima aplankius.

Pasitaikius progai, užsukau 
pas “Mūsų Lietuvos” garbės 
prenumeratorius Antaną ir 
Oną Brusokus., gyvenančius 
V. Anastazijoje. Tai malonūs, 
pusamžiai Lietuvos dzūkai, 
kurie savo nuoširdumu ir vai 
šingumu sužavi kiekvieną tau 
tietį.

Nenorėdamas ilgai trukdyti 
šeimininkų pradėjau pasikal
bėjimą.

— Norėčiau “Miisų Lietu
vos” skaitytojams pateikti 
Tamstos gyvenimo svarbes
nių įvykių apžvalgą; manau, 
kad neatsisakysit?

— Argi skaitytojams bus 
įdomus paprasto darbininko 
gyvenimas, kai jis visada be 
veik vienodas ir monotoniš
kas, paremtas vien tik darbo 
principu? Manau, kad geriau 

* būtų, kad visai nerašytumėte, 
spyrėsi droviai p. Brusokas.

— Mūsų tautiečiams kaip 
tik įdomu pažinti įvairių spe 
cialybių bei įvairaus išsilavi
nimo žmonių gvveirmas, to
dėl ir “M. L.” stengiasi paten 
kinti savo skaitytoji} norus ir 
parodyti jus kaipo pavyzdį ki 
tiems lietuviams darbinin
kams.

— Na. ir ką aš galiu apie 
save pasakoti? — nenoriai 
pradėjo Brusokas. -- Gimiau 
1906 m. Peršininkų km. Sim
no valsč., Alytaus apskr. fikio 
darbininkų daugiavaikėj šei
moje. Gyvenimas, tiesa pasa
kius buvo erškėčiais klotas, 
nes dar vaikas būdamas nete 
kau abiejų tėvu ir nuo ma
žens turėjau savarankiškai ko 
voti už duonas kąsni ir geres 
nj rytojų. Apie dvylika metų 
tarnavau pas ūkininkus, na- 
kęsdamas daug vargo ir nuos 
kandų. Bet šis vargas užgrū
dino ir sustiprino mane atei
čiai. 1927 m. vedžiau Oną Ve 
selkaftę, kilusią iš Ponkiškių 
km., Simno valsč., su kuria 
1929 m., už savo sutaupytus 
pinigus atvažiavome į Brazi
liją, tiesiog j São Paulo, V. 
Anastazijon, kur dabar ir gy 
vena me Pradžioje ir čia sun 
kiai vertėmės, nes krizė ir 
bedarbė suėdė visas mūsų su 
taupas, kurias dar iš Lietuvos 
turėjome atsivežę Dirbau kur 
pakliuvo: “Armour” skerdy
kloje, prie tunelių kasimo, 
miškuose, kol galu gale apsis 
tojau “Saturnia” fabrike, kur 
ir dabar, dirbu. Tai matot koks 
mano gyvenimas. — pabaigė 
Brusokas.

Brusokai užgrūdinti praei
ties vargo, sugebėjo Brazilijoj 
prasikurti ir dabar gyvena pa 
siturinčiai: tini du namus ku

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei dirbo irau 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

ĖbKŽiliijc)
rių viename patys gyvena, o 
kitą išnuomuoja. Du jų vaikai, 
— Bronė 19 m. ir Silverstras 
17 m. — gražiai kalba lietu
viškai, ir yra pasididžiavimas 
ne tik jų tėvams, bet ir ki
tiems lietuviams.

— O kokie pageidavimai 
“M. L.” — dar paklausiau 
prieš baigdamas vizitą? — Lin 
kiu, kad ji tobulėtų ir įvestų, 
tarp kitko, įvairenybių skyrįų, 
kad manau ir kitiems lietu
viams labai patiktų.

Stenlis

«MÚSU LIETUVOS» RE
DAKCIJAI

Prašome patalpinti kas seka:

Mes buvome įspėję Meldutį 
Laupinaitį ir Klemensą Jurą 
nedėti mūsų parašų po game 
lizdžio įkvėptu protestu, kurį 
jie su mūsų vardais atspaus
dino savo «Garnio» 22-me 
numeryje.

Pasielgdamas sauvališkai 
«Garnys» eina savo keliu, 
laistydamas tulžį ir sėdamas 
nepaykantą. Mums su juo ne
pakeliui.

Nuo negarbės būti «Garnio» 
talkininkais viešai apsigina
me.

Vaclovas Gervinąs, Evaldas 
bukaitis, Ferdinandas Feiferis, 
Juozas Adomaitis.

— Siuvėjas PAULO AMBRO 
ZEV1ČIUS savo draugams ir 
klientams .praneša, kad persi 
kėlė į rua seis (6) nr. 9. Vila 
Zelihoje, kuri prasideda iš Ą. 
Zelina nr. 595.

— Jaunučiu choro prie Dr. 
Vinco Kudirkos vardo moky
klos organizatorius ir chorve 
dys Liudas Ralickas, dėl pa

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pėčių- 

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

1SS1MOKR.J1.MU!.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

sunkėjusių darbo sąlygų, lai
kinai atsisakė tam chorui va
dovauti. Jaunučius dainų pamo 
kyti apsiėmė, taip pat nemo
kamai, p lė Elvira Kilčaus- 
kaitė,

— Dail. Jonas Rimša, nuvy 
kęs iš São Paulo į Argentinos 
pietus, užtiko Barilochėje 
tikrą baltą žiemą, ir ją perkė 
lė drobėm Mūsų dailininkas 
gerai jaučiasi ir daug kuria, 
ruošdamasis būsimajai savo 
paveiksiu parodai. Šiaurės 
Amerikoje. Barilochėje mano 
išbūti ligi Kalėdų. O paskui 
vyks Bolivijoj],

PAMALDOS VILA ZEL1NOJE.

Visų Šventų dienoje ta pati 
tvarka kaip sekmadieniais.

Vėlinių dienos pamaldos 
prasidės sekmadienį. 6 vai. 
vakaro. Bažnyčia lankymui, 
atlaidų gavimui bus adara 
nuo 2 vai. po piet.

6 vai. vakaro rąžančius, 
gedulingi mišparai, pamoks
las, procesija. Vėlinių dienos 
mišios, nukeltos į pirmadienį.

Kad daugiau žmonių, net ir 
darban einančių, galėtų pasi
naudoti mišiomis, mišių tvar
ka šį pirmadienį bus sekančio 
mis valandomis: 5, 6, 7, 8:30, 10 
ir 11 vai.

Žvakių galima gauti įeinant 
į bažnyčia zakristijoje, po 
vargonais

Atlaidams už sielas gauti 
yra reikalinga atlikti išpažin
tis ir primti šv. Komuniją.

-- Vila Anaztazijos lietuvi
ams mišios už mirusius bus 
atlaikytos pirmadienį, 3 lap
kričio, 9 vai. .

— P. Al. Polišaitj, Lietuvos 
konsulą São Pauly, 60 ain-
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žiaus sukakties proga, tarp 
sveikinusių yra São Paulo 
gubernatorius.

— “Musų Lietuvos” baliuje 
lapkričio mėn, 15 d. meninei 
programai išpildyti yra pak
viestas L. K. Bendruomenės 
choras.

— Spalio mėn, pradžioj Ben 
druomenės choro įdainuotos 
plokštelės bus galima įsigyti 
dar prieš Kalėdas. Tai bus 
šventėms dovana.

— NEUŽMIRŠKITE lapkri
čio mėn. 23 d. atsilankyti į L. 
K. Bendruomenės choro kon 
certą kuris bus naujame pre 
feitúros pastatytame teatre, 
(vadinamas stiklinis teatras), 
av. Paes de Barros, šalia gru 
po escolar

Pakvietimų galima gauti pas 
choro valdybą, choristus ir 
klebonijoje. Prie įėjimo nebus 
galima gauti pakvietimų. To
dėl apsirūpinkite iš anksto.

LAIMINGIEJI NUMERIAI

Sulig 25 d. spalio mėn. fe
deralinės loterijos, įvyko lei
džiamų premijų, klebonijos 
statybos naudai, loterija.
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AVENIDA ZELINA. 749 - VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de iltimis Contratos de locação
3

= Encerramentos de firmas Cartas de Fiança —
š Transferencias ae firmas ■Requerimentos —

Contratos na Junta Comercia) Balanços =2
Š Distrafos na Junta Comercial Alvarás. diversos ==
š Escritas Fiscais Seguros de Fogo e

Escritas Comerciais Seguros de acidentes =
| HORÁRIO da s 8 às 19 horas.

II III III III III II i h i H H |I i! 111:111,11)1111 llhlll lllilli.lllltlhlll Ill'll! iii.lll'llhHliill.ill III linui illilll lllilllllllitllillhill III SU

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS į TAUTIEČIO 
J. L. GalinsKas Ltda.

B A L D Ų S A N D Ė L Į.
JT. />/(’. G7.1C.1O7VA7, 71-C — K. ALPINA..iii1

■$*$>- -<• >—<30—^0—<>4* ♦fr—0^—❖O1

Laimėjo šif^
t-a
2- a premija - 1964 nr.
3- a premija - 4831 nr.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

P. Inž. S. Bačeliui. Jūsų pa
aiškinimą, kuriame vis dėlto pa 
siliekate prie pirmiau pareikš 
tos savo nuomonės “M. L.” 
atžvilgiu, apie laišką, kurį tal
pinote “Garnio” 22 nr., skaitė 
me. Pirmoji dalis, papildanti 
“smerkimą”, derėtų paskelbti 
per to paties “Garnio”, gal se 
kantį pasirodymą. Antrosios 
dalies, šį kartą jau “smerkiau 
čios,” vieną rašytoją, savo 
bendradarbį “Garnio” kolekty 
ve, patartume visai nespaus
dinti nei “M.L.” nei“Garnyje”. 
Bijome, kad tas naujas “pas
merkimas” galėtų suardyti 
sandorą garnięčių tarpe.

Už patarimus ir netalpinimą 
limbai atsiprašome.

«Mūsų Lietuvos» Redakcinė 
Kolegija.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Jonas Marma su Nina 
Solovienko.

Oficisn de Modelos į 

pèià fundição e 

Marcenaria!

PETRAS ŠIMONIS i
BRAIŽYTOJAS — 

MOD E LIST A S
I

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydinimui!

BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!

VISI KITI MEDŽIO 
D ARBAT.

São Paulo, Vila Zelina
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710
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