
:: Jornal Lituano «NOSSA LITUANIA» 
DIRETOR PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL 

Dr. José Ferreira Carrato
H SAVAITINIS LIETUVIŠKOS MINTIES H 

LAIKRAŠTIS
ADRESAS:

O AV. ŽELI NA, 706 — C. POSTAL 371 (į 
SÃO PAULO

ATSKIRO NUMERIO KAINA
H CR.$ 2,00 II

NR. 176 (45) SÃO PAULO — BRASIL — 1952 M. LAPKRIČIO MÉN. — NOVEMBRO 8 D. V METAI

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Vilkas Pasmerkė Sniečkų

Ryšium su okupuotoje Lie
tuvoje šeimininkaujančios ko 
munistų partijos pirmojo se
kretoriaus pareiškimu, pada
rytu Maskvoje vykusio SSR 
komunistų partijos kongreso 
metu, VLIKas rado reikalinga 
pareikšti, - pažymėjo VLIKo 
Pirmininko pavaduotojas Dr. 
P. Karvelis žodyje, tartame 
pavergtoje tėvynėje ir laisva 
jame pasaulyje esantiems tau 
tiečiams per Amerikos Balsą:

1/ 1940ais metais Sovietams 
okupuojant Lietuvą, Sniečkus 
buvo tarp tų labai negausingų 
asmenų, kurie perdėm perėjo 
j okupantų tarnybą. Jis, išduo 
damas savąją tėvynę, labai 
aktyviai prisidėjo prie Lietu
vos, kaip nepriklausomos vals 
tybės, naikinimo, talkininkau
damas okupantams Lietuvą 
įjungti į Sovietų Sąjungą.

2/ Sniečkus buvo okupantų 
atsigabentas ir pastatytas pir 
muoju Saugumo Departamento 
viršininku. Jis 40-jų metų lie 
pos mėnesį savom rankom 
įvykdė rinktinių Lietuvos vy
rų areštus, atiduodamas juos 
nežmoniškiems kankinimams 
ir žudymams. Dėl to jis ir 
pramintas Lietuvos budeliu.

3/ Sniečkus yra tiesioginis 
kaltininkas tų masinių depor
tacijų, kurios vyko Lietuvoje, 
ypač 1941 - ais metais birže
lio mėnesį, kada dešimtimis 
tūkstančių nekalti vaikai, mo 
terys, seneliai J r vyrai buvo 
prievarta sugrodami pikčiau, 
kaip gyvuliai, į prekinius už
kaltus vagonus ir išgabenti 
priverčiamiesiems darbams į 
Sovietų Sąjungos gilumą.

Sniečkus yra aiškiai kaltas 
visais genocido veiksmais ir 
turi būti atiduotas tarptauti
niam teismui, kaio didžiausias 
nusikaltėlis žmoniškumui.

4/ 1944 - ais metais, antrą 
kartą Sovietams Lietuvą oku 
puojant. Sniečkus vadovavo 
ir tebevadovauja lietuvių tau 
tos naikinimui, tęsdamas ma
sinių ir individualiu deporta
cijų sistemą, griaudamas Lie 
tuvos socialinę ir ūkinę sant
varką, ypač naikindamas Lie 
tuvos ūkininkus. Jis yra atsa 
kingas, kad kolchozų pavida 
lu Lietuvoj vėl įvedama dar 
sunkesnė baudžiava, negu ru 
sai ją buvo atnešę, okupuoda 
mi Lietuvą 1795 - ais metais.

5/ Sniečkus yra Lietuvai ir 
lietuvių tautai visai svetimas, 
savo tėvynėje maža gyvenęs, 
Kremliaus specialiai išauklė
tas ir parengtas Sovietų impe 
rialistiniams tikslams vykdyti.

Jo išsižadėjo net sava mo
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tina ir savi broliai ir seserys, 
atsisakydami pasilikti Lietu
voje antrajai Sovietų okupa
cijai 1944 - ais metais artė
jant ir pasirinkdami sunkią 
tremtinio dalį.

Turint tai visa galvoj, Snieč 
kus neturi nė mažiausios tei
sės kalbėti Lietuvos ar lietu
vių tautos vardu. Ypač neturi 
teisės mesti -šešėlį ir bandyti 
ardyti mūsų santykius su to
mis valstybėmis ir tautomis, 
kurios iš širdies nori Lietuvai 
laisvės ir nepriklausomybės.

Eisenhoweris - JAV Prezi
dentas

Amerikos visuomenės dau 
guma atidavė savo balsus 4 d. 
lapkričio už generolą Eisenho 
wer. Lig šiol dar nė vienas 
kandidatas nebuvo surinkęs 
tiek balsų, kiek Eisenhoweris 
- 31 milijoną 500 tūkstančių. 
Taigi už Števensoną gavo 
daugiau pusšešto milijono bal 
sų. .

Kodėl Eisenhoweris laimėjo? 
Demokratai jau valdė 20 metų. 
Paprastai valdančioji partija 
per ilgesnį laiką žmonėms 
įgrįsta, ypač kai iš piliečių 
reikalaujama didesnio ar ma 
žesnio pasiaukojimo.

Paskutiniais metais ameri
konai buvo apkrauti dideliais 
mokesčiais sąryšyje su apsi
ginklavimo ir kitų apginklavl 
mo programa.

Korėjos karo prasidėjusio 
prieš dvejus metus, dar nema 
tyti galo. Dar prisimintina de 
mokratų, Ruzvelto asmenyje 
padarytos tarptautinės politi 
kos klaidos, leidžiant komu
nistėms pavergti visą eilę 
valstybių. Tai vis faktai kurie, 
temdo demokratų partijos var 
dą.

kita laimėjimo priežastis, 
tai gen. Eisenhowerio popu
liarumas Jis laimėjo antrąjį 
pasaulinį karą, pasižymėjo 
kaipo didelis strategas. Jo ryž 
tingumas žavėjo ir žavi jauni 
mą. Jis po karo, kaipo vyriau 
sias Europos gynimo ben
druomenės vadas, sugebėjo 
gynimo reikalus įvesti į gerą 
kelią Pagaliau paskutinėmis 
dienomis prieš rinkimus pasi 
žadėjo jei laimėsiąs rinkimus, 
vykti įKoreją ir vienu ar kitų 
būdu baigti Korėjos karą.

Be to, žmonės nori valdžios 
pryšakyje matyti naują žmo 
gų ir jau vien del žingeidu
mo pamatyt, ką jis padarys. 
O amerikonų jau yra tokia 
galvosena: jei šis mums ne
patiks, išsirinksim kitą. Jei 
Eisenhoweris nebus tinkamas, 
po ketverių metų kitam savo 

balsus atiduos...
Sprendžiant iš balsi} skai

čiaus demokratų partija nesu 
silpnėjo. Gavo virš 25 milijo 
nų balsų. Taigi partija yra 
disciplinuota. Paprastai šito
kiais atvejais nulemia bepar 
tyvis elementas, kurie nėra 
surišti su partija, bet paskuti

Gen. Eisenhoweris 
J A V . Prezidentas

s >
niu momentu apsisprendžia.

Eisenhoweris yra respubli 
kūnų partijos vadinamojo jau 
nųjų sparno kandidatas. Kaip 
žinome kita respablikonų gru 
pė norėjo kandidatu statyti 
senatorių Tapt', izoliacionizmo 
šalininką.

Eisenhowerį su laimėjimu 
pasveikino jo konkurentas 
Stevensonas ir prezidentas 
Trumanas pasiūlydamas jam 
savo asmenišką lėktuvą Ko- 
rejon skristi.

Žinia, apie Eisenhowerio iš 
rinkimą užsienyje, ypač Eu
ropoje buvo sutikta su dide 
liu pasitenkinimu, nes jis ten 
yra gerai pažįstamas. Išimtį 
padarė tik Maskva, kuri nie
ko kito nežino pasakyti, kaip 
tik vadinti karo kurstytojais.

Ko mes lietuviai galime ti
kėtis iš naujo prezidento?

Beabejo, mūsų reikalai yra 
maža dalis visos Europos rei 
kalų. O tuos reikalus išrink 
tasis prezidentas pats eame 
niškai labai gerai pažįsta. Pa 
baltijo valstybių išlaisvinimas 
buvo įrašytas į respublikonų 
priešrinkiminę propagandos 
programą.

Eisenhowerio valdymo me 
tai, bus istoriniai, lemiamieji 
metai ne tik Amerikos bet ir 
viso pasaulio. Laisvės ir ver 
gijos susikirtimo valanda ar 
tėja. Nors amerikonai pasida 
linę į politines partijas, tačiau 
rinkimams pasibaigus vieni 
kitiems paduoda ranką ir eina 
kovoti visi kartu už bendrus 
krašto reikalus. Stevensonas 
sveikindamas Eisenhowerj pa 
sakė, kad yra daugiau ryšių 
juos rišančių kaipo piliečius, 
negu skirančių, kaipo parti
jos žmones. Prezidentas Tru 
manas taip pat pasiūlė jam 
savo bendradarbiavimą. Taip 
elgiasi tik aukšto pilietinio 
susipratimo vyrai.

Pažymėtina, kad Wašingto- 
no — sostinės gyventojai, su 
lig konstitucija neturi balsavi 
mo teisės. Respublikonai ga
vo ir nedidelę persvarą tiek 
larlamente, tiek senate.

Lietuvos nacionalinė 
M.Maž.vydo biblioteka

Išrinktasis' prezidentas sostą 
užims sausio mėnesyje. Jo 
vyriausybė numatoma
sudaryti iš jaunųjų sparno 
žmonių. Užsienių reikalai tvar 
kyti numatoma įteikti Foster 
Dulles, krašto apsaugos — 
Dewey.

São Paulo prefeitura gavo 
autonomija

Lapkričio mėn. 3 d. respu
blikos prezidentas pasirašė 
dekretą sulig kuriuo São Pâu 
lo miesto savivaldybei sutei
kiama pilna autonomija.

São Paulo miestas ir dabar 
turėjo autonomiją, nes turi 
savo «seimelį» - vereadorius, 
bet buvo sutrukdyta teisė rink 
ti prefeitj. Jį skirdavo guber 
natorius. Dabar galės rinkti 
ir prefeitą.

Kas turi būti prefeitu ligi, 
rinkimų?

Valdanti partija sako, kad 
ligi rinkimų turi būti guber
natoriaus skirtas prefeitas. 
Gi opozicija tvirtina, kad 
prefeito pareigas turi eiti sa
vivaldybės tarybos pirminin
kas. Tuo reikalu buvo smar
kių ginčų tiek spaudoje, tiek 
pačios savivaldybės atstovų 
posėdžių metu. Net buvo pri
eita prie to, kad prefeito ka- 
bintetas keletą dienų buvo 
saugojamas policijos, kad 
savivaldybininkai atėję nepas 
tatytų savo prefeito.

Pagaliau rastas kompromi
sas. Gubernatoriui siūlant su
tarta, kad šiuo klausimu savo 
žodį turi tarti teismas. Laukia 
ma teismo sprendimo.

Kad pagreitinti teismo spren 
dimą. savivaldybės atstovai 
praktiškai nutraukė ryšius su 
prefeitu, nepriima oficialiu 
keliu jokių dokumentų iš pre 
feito kabineto, nei jam siun
čiu apsvarstytus. Taigi tarp 
miesto įstatymų leidžiamosios 
ir vykdomosios valdžios 
nutrūkęs ryšys. Jis bus atsta
tytas tik teismui pasisakius.

ADHEMAR DE BARROS 
NEW YORKE.

Praėjusią savaitę išvykęs 
Amerikon PSP partijos lyde
ris Adhemar de Barros šiomis 
dienomis randasi New Yorke, 
kur stebėjo prezidento rinki
mus ir greitą būdą - mašino
mis balsus skaityti.
Šia proga Amerikos spaudai 
patvirtino, kad 1956 m. bus 
kandidatu į krašto preziden
tus. Taip pat žada nupirkti ir 
balsam skaityti mašinas, kad 
greičiau galėtų sužinoti rinki 
mų pasekmes.

— Anglų sprausminį lėktu
vą, kuris ties São Paulo susi 
darė su juodvarniu-urubū, Či 
įėję ištiko kitas nepasiseki
mas. Santiago aerodrome be
sileidžiant truko rato padan
ga - gumas ir dėlto lėktuvas 
šiek tiek nukentėjo.

— Anglijos vyriausybė pa 
ruošė įstatymą sulig kuriuo 
nacionalizuota sunkioji indus 
trija bus gražinta privatiems 
savininkams.

— Lapkričio m. 4 d. karo 
lėktuvas skrisdamas iš Belo 
Horizonto ties Petropolių, ne
toli Rio de Janeiro nukrito ir 6 
žmonių įgula žuvo.

— Amerikos seniausias bal 
suotojas rinkimuose turi 111 
metų. Tikisi, dar ir ateinan
čiuose rinkimuose savo balsą 
atiduoti už Eisenhowerj.

— São Paulo ir Paranos 
estaduose japonų tarpe atnau 
jino veikimą teroristinė orga
nizacija, kuri žudo visus tuos, 
kurie tiki, kad Japoniją pra 
laimėjo karą. Saugumo poli 
cija imasi priemonių apsaugo 
ti nekaltų žmonių gyvybėms.

— Marilia apylinkėje yra 
141 japonas, įtariami priklau
sant teroristinei organizacijai. 
Taip pat rastas ir sąrašas pas 
merktų nužudymui nuo tero
ristų rankos.

— Yra susektas didelis žiba 
lo išaikvojimas Utingoje, ku 
ris ateina naujai atvestu oleo 
dutu iš Santos. Apskaičiuoja 
ma, kad “pro šalį” yra dingę 
80 milijonų litrų gazolino. Po 
licija veda tardymą.

— Gen. Eisenhoweris išvy 
ko kelioms dienoms poilsio. 
Taip pat atsisakė pasinaudoti 
prez- Trumano pasiūlymu lėk 
ti privačiu prezidento lėktuvu 
aplankyti Korėją.

Korėjon, kaip kas skelbė, 
šiomis dienomis nevyks.

— Maskva kaltina Ameriką 
už užblokavimą Korėjos pa
kraščių.Amerikos laivai sergs 
ti ir visus įplaukiančius lai
vus tikrina. Maskva įuo rei-- 
kalu Vašingtonui įteikė pro
testo notą.

— Korėjos fronte sąjungi
ninkų kariai išbloškė komu
nistus iš «Trikampio» kalno.

— Porto Rico valstybėje 
rinkimus laimėjo turinti val
džią liaudies partija.

— Rusų spauda užgiria Afri 
kos teroristinės organizacijos 
«Mau Mau» teroristinius veiks 
mus - žudymą europiečių.

Tai vadina tautinio išsilais 
vinimo judėjimu.

— Amerikos trys didieji 
darbininkų sindikatai oficialiai 
buvo pasisakę už Stevenson 
kandidatūros palaikymą. Bet 
pasirodo, kad ir darbininkai 
balsavo už Eisenhowerj, nes 
pačiuos didžiausiuos Ameri
kos miestuose - industrijos 
centruose, kaip Čikaga, Pitts 
burgh, New York, Philadel
phia, Detroit, laimėjo respubli 
konai.

— Brazilijos diplomatas Per 
sijoj Hugo Gauthier, kaipo 
nepageidaujamas valdžiai es- 
muo išvyko Brazilijon. Kodėl 
jis tapo persams nepageidau 
jamas, kol kas nežinoma.

— Netoli São Paulo esantis 
Jundiai miestas smarkiai au
ga. Ateinantiems metams savi 
valdybės biudžetas yra numa
tomas 35 milijonai kruzeirų.
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Sugrižusieji pasakoja
PARTIZANU PRIGLAUSTAS

(Žemiau paduodamame pa
sakojime išleisti, dėl supran 
tarnų priežasčių, tikslesni 
vietovių pavadinimai ir pa
vardės).

Kaip vokiečių kariuomenės 
narys G, pateko 1945 metais į 
nelaisvę ir buvo laikomas be- 
leisvių stovykloje prie Lenin 
grado. Iš šitos stovyklos jis 
1946 metų liepos mėnesį pabė 
go. Keliavo slapstydamasis 
per Estiją ir Latviją. 1946 m. 
rugpjūčio mėn. jis pasiekė 
Žaparės apylinkes, kur elge
tavo ir ieškojo darbo.

KAIP PASIDARĖ LIETUVIU 
PARTIZANU GRUPĖS NARIU.

Čia jis susipažino su vienu 
ūkininku, su kurio žmona ga 
Įėjo susikalbėti vokiškai. Šita 
šeima jį slėpė ir pagaliau 
nutarė, kad jam geriau bus 
prisijungus prie partizanų, su 
kuriais jie turėjo ryšių, ir 
partizanai pas juos dažnai 
lankėsi. Po kurio laiko jam 
buvo pareikšta, kad, «jeigu 
jis nori gauti darbo», tai turi 
parašyti prašymą su. «Lebens 
lauf’u», taigi, biografija. Jis 
«Lebens - lauf’ą» parašęs' ir 
įdavęs ūkininkui. «Darbas» 
čia buvo tik priedanga ir da
bar jam buvo pasakyta, kad 
greit greit jis pateks į tokią 
vietą, kurioje jis- galės laukti 
geresnių laikų... Jis tapo priim 
tas. Po dviejų savaičių vieną 
vakarą pasibeldė... — «Da 
waren sie», — kaip sugrį- 
žusis vokiškai pasakoja. Įėjo 
15 vyrų, dalis senomis lietu
viškomis uniformomis, dalis 
rusiškomis, su «Maschinen- 
gewehre und Pistolen». Vienas 
kalbėjęs šiek tiek vokiškai ir 
jam pareiškęs, kad sienos 
yra labai saugojamos ir kad 
jam nėra jokios vilties pasiek 
ti Vokietiją. Taip jis tą vaka 
rą su šitais vyrais ir išėjęs...

PAS LIETUVIU PARTIZA
NUS.

Pasiekę netolimą sodybą 
pamiškėje, jie pernakvoję. 
Anksti rytą, pradėjus švisti, 
išėjo į mišką. Ten labai miš
kinga apylinkė. Paėję apie 2 

km, pasiekė stovyklą, «bata
liono štabą». Ten buvę apie 
50 vyrų. Gyveno jie palapinė 
se. Jis ten 3 dienas nieko ne 
daręs, nes dar skaitėsi kandi 
datas. Po 3 dienų iš kažkur 
grįžo būrio vadas, kurį vadi
nę Hartmanu. Tai buvęs lietu 
vių kariuomenės «Oberleut
nant», apie 38-39 metų amži
aus, augštas blondinas, kalbė 
jęs tobulai lietuviškai ir neblo 
gai vokiškai. Šis jį išklausinė 
jęs kur jis tarnavo, kokiose 
kariuomenės dalyse, kokius 
ginklus moka vartoti ir t. t.

Tuo jo priėmimas dar nesi 
baigė. Jis buvo kurį laiką 
stebimas ir sekamas, ar nėra 
išdavikas. Tik dar po 3 dienų 
gavo įsakymą «atlikti uždavi
nį». Šis uždavinys vadinosi 
«ekspedicija pas ūkininką». 
Vienas komunistuojantis ūki
ninkas buvo gavęs iš partiza

CORTE ELE COMO CORTAR

Komunistų kongresas Amerikoje panaikino politbiurą, o vie 
ton sudarė «prezidiumą», kuris savo rankose turi visas par
tijos ir valdžios vadžias. Ta pati «salamé», tik su kitu užrašu.

nų įsakymą atiduoti 5000 ru
blių, be to, dar miltų, lašinių 
ir kt. Jis turėjo šitą "duoklę 
paimti. Jei ūkininkas įspėtas 
neatiduodavo, tai jį ir jo Šei
mą nušaudavo, nes jis «lietu 
vių, kurie yra miške, nepare 
mia». Tas pirmasis jo žygis 
pasibaigęs taikingai.

Apie tolimesnius žygius G. 
pasakoja nenoriai ir atrodo 
lyg mėgintų teisintis. Sako, 
«mes komunistus išpėdavome, 
bet jeigu jie neklauso ar prie 
šinasi, tai nieko kito nebelie
ka...». Matyt, ne vienam komu 
nistui tokiu būdu sprandą 
nusuko. Paminėjo, kad 1947 
m. liepos mėn. ant keliotarp 
Gruzdžių ir Joniškio jie sulai 
kė vieną važiuojantį pieninin
ką, partietį, pasižymėjusį sa
vo propaganda komunistą. 
Jie žinoję, kad pienininkas 
važiuos, kadangi sulaikytasis 
ir jo bendrakeleivis mėgino 
gintis, tai juos vietoje nušovę. 
Jis buvęs šito įvyko dalyvis 
ar-bent betarpiais liudininkas.

Tai įvyko dienos metu. Atė
mę visus pinigus ir atskai
tomybės knygaa, kurias valdi 
ninkai vežėsi. Dėl šitokių įvy 
kių kaime esą aktyvesnieji 
partiečiai negali laikytis. Ti
krų komunistų kaime beveik 
nėra.

— Užsienio Reikalų Tarny 
bos valdytojas Dr. P. Karve
lis š. m. spalio mėn. viduryje 
buvo nuvykęs į Paryžiųišsiaiš 
kinti laisvinimo talkos reikalų 
su Prancūzijoje gyvenančia 
lietuvių visuomene Ta proga 
mūsų veiklos galimumus pla
čiai aptarė su Lietuvos atsto 
vu Paryžiuje Dr. S. A. Bačkių, 
numatančiu persikelti į Bel
gija Lietuvos karo attache 
ats. pulk. J. Lanskoronskiu ir 
kt. Dr. P. Karvelis buvo priim 
tas Prancūzų užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekre
toriaus Maurice Schumann ir 
ir politikos departamento di 
rektoriaus ministério de la 
Tournelle, anksčiau buvusi 
Prancūzijos Pasiuntinybės na
riu Lietuvoje, taip pat Pary 
žiaus arkivyskupo Feltin. Už 
megzti santykiai *su parlamen 
to sluogsniais.

— Vykdomosios Tarybos 
pirmininkui K. Žalkauskui 
Lietuvių Profesorių Draugija 
atsiuntė sveikinimą, linkėda 
ma sėkmės atsakingame Lie 
tu vos laisvinimo darbe.

— Š. m. spalio mėn. 18 d. 
Vykd. Tarybos nariai K. Žal- 
kauskas ir 'F. Šidiškis lankėsi 
lietuvių tremtinių stovykloje 
Memmingene.

— Ukrainiečiu nacionalistų 
vadovybės vyr. sekretoriatas 
paskelbė, kad Ukrainiečių Tau 
tinės Draugijos pirmininkas 
Stepas Bandera pasitraukė iš 
pirmininko pareigų ir iš kraš 
to gautus įgaliojimus, kol bus 
išrinktas naujas pirmininkas, 

perdavė krašto va
dovybės pirmininkui. Krašte 
anksčiau organizacijai vadova 
vo gen. T. Čijiprinka, o tam 
žuvus — jo pareigas parėmė 
kitas asmuo, kurio tikroji pa 
varde neskelbiama. Užsienio 
delegatūrai vadovauja J. Stec 
ko. buv. jiį rain, pirmininkas. 
Krašto iniciatyva prieš kiek 
laiko buvo sudarytas panašus 
į valstybinį organas, pavadin 

tas Vyr. Ukrainiečių Išlaisvi
nimo Taryba.

— Keičiami ir kiti vadovai. 
Rusijos tautoms išlaisvinti ame 
rikiečių komiteto pirmininku 
vietoj adm. Kirko paskirtas 
viceadm. L. C. Stevensas, 1947 
-49 m. ėjęs Maskvoj karinio 
atstovo pareigas. Skotų Lygos 
Europos laisvei ginti nauju 
pirmininku išrinktas feldmarš. 
lordas Ironside’as, 2-jo karo 
metu buvęs britų vyr. štabo 
viršininku, Ligšiolinis pirmi
ninkas Earl of Mansfield iš
rinktas vicepirmininku, o Mr. 
J. Stewartas ir toliau tebelie 
ka Lygos vykd. komiteto vi- 
cepirminku. Amerikos Balso 
naujuoju direktorium vietoj 
dabartinio, grįžusio diplomat! 
nėn tarnybon, paskirtas A. H. 
Mortonas, kuris pareiškė, kad 
rūpinsis jo veikimą dar dau
giau išplėsti, numatoma suda 
ryti daugiau progų pareikšti 
ir pavergtosioms tautoms — 
tiek mūsų kaimynams, tiek 
nekaimynams. Numatoma, kad 
veikiai bus pertvarkyta ir len 
kų egzil. vyriausybė Londone.

— Valymai Lietuvoje. 
“Bravda” nepatenkinta... Lie
tuviški komunistai, jos many 
mu, persistengia bevalydami 
partijos ir valstybės organus 
bei įstaigas. Rugpjūčio 7 d. 
oficialusis polit. biuro organas 
rašė, kad paskutiniajame ko
munistų partijos c. komiteto 
lietuviškos sekcijos posėdyje 
buvo galima įsitikinti, jog 
atsakingas darbas pavedamas 
perdaug jauniems ir nepaty- 
rusiems žmonėms. Pereitais 
metais nušalinta daugiau kaip 
puse vietos komitetų pirmi
ninkų ir didelis skaičius kol 
chozų užvaizdų. Ne per seniai 
buvo pašalinta iš vietų 1.750 
įvairių specialistų ir darbiniu, 
iš pramonės ir transporto iš
taigų. “Pravdos” manymu tos 
priemonės esančios per griež 
tos. Bet šia proga ji pagiria 
lietuviškosios sekcijos kreipi 
masį į visas organizacijas ir 
partijos narius kovoti griež
čiausiu būdu su pastebimais 
“buržuaziniais nacionaliniais 
pasireiškimais”.

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

LELIJA, RŪTA IR MIRTA
IS MŪSŲ DAINŲ SIMBOLIKOS 

Dr. Jonas Balys

Ten vaikščiojo mergužėlė, 
Balta graži lelijėlė, 
Lelija, lelija.

Liaudies daina

Senosiose mūsų dainose nuo 
latos randame mergaitę lygi
namą su baltąja lelija. Jeigu 
berneliui kuri mergaitė labai 
patinka ir jis nori jai ką nors 
malonaus pasakyti, tai jis 
nieko geresnio nesugalvoja, 
kaip tik užkalbinti ją šiais 
žodžiais: “Mergele mano, jau 
noji mano, baltoji lelijėle...” 
Mergelė irgi nelieka neman
dagi, ji taipgi gražiai atsako: 
“Berneli mano, jaunasis mano, 
baltasis dobilėli...” Taip krei
piasi į kits kitą jauni besimy 
lį žmonės mūsų dainose.

Epitetas “baitas” dainose 
reiškia geras, padorus, nes 
balta spalva yra gerumo, 
skaistumo, beveik šventumo 
simbolis. Mums šiuo atveju 
įdomiau yra pastebėti, kad 
bernelis yra sutapdinamas su 
dobilu, o mergelė su lelija. 
Jeigu dainoje paminimas do
bilas. mums tuojau aišku, 
kad reikalas sukasi apie ber 

nelį; jeigu paminėta lelija, 
tai jieškok mergelės. Šios 
gėlės ir bernelį, ir mergelę 
vaizduoja pačia gerąja pras
me: čia ir jaunatvė, ir grožis, 
ir nekaltumas. Taip yra pačio 
se seniausiose ir gražiausiose 
mūsų tautos dainose.

KAS ANKSTYBESNIS DAINŲ 
SIMBOLIKOJ

Visoje eilėje kitų dainų, ku 
rių forma ir turinys rodo jau 
vėlyvesnę kilmę, mergelė ly
ginama su rūta. Kas dabar 
ankstyvesnis mūsų dainų lim- 
bolikoj: lelija ar rūta; kaip 
mergystės ir nekaltybės sim
bolis? Tenka atiduoti pirmeny 
bę lelijai, kuri dabar dažnai 
vadinama ir tulpės vardu. Ko 
dėl? Ne tik tautosaka tai pa
tvirtina, bet taip pat archeo
logija ir liaudies menas. Leli 
jos ornamentą randame mote 
rų krūtinės papuošaluose, ku 
riuos archeologai priskiria 
pirmiesiems amžiams po Kr., 
o rūtos motyvo archeologinė
se iškasenose visiškai neran
dame. Lelija yra labai mėgs

tamas papuošalas kaimo audi 
niuose, ypač suvalkiečiuose. 
Dažniausiai lelijos išaudžia- 
mos žiurstuose, o žiurstas kaip 
tik yra būdingas moteriškas 
drabužis. Kai kada tos lelijos 
žiurste taip sudėstomos, kad 
labai jau aiškiai tą moterišku 
mą pabrėžia. Tuo tarpu rūtos 
kaip papuošalo kaimo audi
niuose nėra. Ją randame tik 
naujesnės kilmes baltuose 
išsiuvinėjimuose adatos pagal 
ba, paprastai skarelėse ar gal 
voraiščiuose.

IŠ KUR ATKELIAVO RŪTA

Iš kur gi atsirado ta rūta, 
kuri šių dienų dainose ir pa
pročiuose gana paplitusi? Rū 
ta yra ne šiaurės kraštų auga 
las. Jos tėviškė yra pietų Eu 
ropa, Viduržemio pajūris. Jau 
senovės graikų ir romėnų ji 
buvo vartojama kaip vaistažo 
lė. Paprastai tie augalai, ku
rie aštriai kvepia ir turi ete
rinių aliejų, jau seniai atkrei 
pė žmonių dėmesį ir ne be 
pagrindo buvo jiems priskiria 
ma gydomoji galia.

Rūtos vardas lotyniškas. Ji 
buvo daržininkyste užsiiman
čių vienuolių auginama dar
žuose, kaip vaistažolė. Dėl 
jos žalumo ar dėl kitų prie
žasčių, katalikų dvasininkai 
ją padarė nekaltybės simbo 

liu. Visi daviniai kalba už tai, 
kad rūta atėjo į Lietuvą kar
tu su krikščionyste, per vie
nuolius daržininkas ir bažny
čias. Tenka abejoti, ar rūta 
buvo Lietu\oje žinoma seni
au, negu kokie trys šimtui 
metų. Ir ji atėjo į Lietuvą iš 
Lenkijos.

Pati naujausia mergystės 
gėlė yra mirta. Ji pas mus 
atėjo iš vokiečių ir, palygin
ti, labai neseniai. Ji pradėjo 
įsigalėti tik prieš kokius 50 
metų, išstumdama rūtą, pirmi 
ausia vakarinėje krašto daly
je, vokiečių kaimynystėje.

LELIJA IR SAULUTĖ

Tad palikime mirtą ir rūtą, 
grįžkime prie senosios lietu
viškos lelijos. Gal kas pasa
kys kad ir lelija nėra labai 
originalus dalykas. Jau vidų 
ramžių riteriams ji buvo do 
rybės ir skaistumo simbolis. 
Mes nežinome, iš kur lietuviai 
paėmė leliją: ar ją atsinešė 
iš savo senosios tėvynės, ar 
gavo iš Vakarų Europos. Ta' 
čiau kiekvienu atveju ji yra 
apie pusantro tūkstančio me 
tų senesnė mūsų tautoje, ne 
gu rūta. Dekoratyviu atžvilgiu 
ji yra daug dėkingesnis moty 
vas, negu rūta. Nepriklauso
moj Lietuvoj ji buvo vėl pra 
dedanti atgauti savo senas 

teises, kurias bent iš dalies 
buvo paveržusi iš jos rūta.

Kitas labai lietuvių mėgsta 
mas ornamentas yra “saulu
tės” Šitie ornamentai buvo 
vartojami net namų statybos 
papuošimui. Dar įdomiau, kai 
aplink kryžmą dažnai matome 
iš stilizuotų gėlių padarytą 
“saulę”. Tos gėlės dažnai yra 
ne kas kita, kaip stilizuotos 
tulpės. Ypač jos ryškios ge
ležiniuose kaimo kalvių nukal 
kaltuose kryžių galuose (žiūr 
Jurgis Baltrušaitis, “Lithua
nian Folk Art”, Munich, 1948, 
p.'46-51). Taigi, tulpė arba 
lelija ir saulutės yra seniau
si ir mėgiamiausi lietuvių 
ornamentui.

«Draugas»

----- -įs* ««s*-------

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.
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Grupes sudėtis.
Visa partizanų 

veikla buvusi griežtai ka
riškai organizuota. Jų būrys 
gaudavęs įsakymus iš augštes 
nės vadovybės, kurios štabas 
buvęs pačiame Šiaulių mieste. 
Laipsniai buvę žymimi žalia 
juostele ant rankovės. Jis ma 
tęs 1, 2 ir 3 juosteles; — 3 tai 
pats augščiausias laipsnis bū 
rio sudėtyje. Tie laipsniai bu 
vo kartu ir pasižymėjimo žen
klas. Kas išbuvo miške 4 me 
tus, būtinai gauna vieną juos 
telę. Kai kurie dėvėjo lietu
viškas kepurės su Vytim rau 
doname fone, sagos irgi su 
Vytim. Kiti pasitenkindavo tik 
tie lietuviškomis -spalvomis 
ant rankovės ar su Vyties 
kryžium ant kepurės. Tarpu
savyje vartodavo tik vardus 
ar slapyvardes.

Kartu su partizanais šitoje 
grupėje buvo dar 3 merginos, 
gimnazistės iš Rygos, latvės, 
bet kalbėjusios lietu viškai .Jos 
buvo ginkluotos tik revolve- 
riais. Jos vokiečių neva.turė 
jusius kažkokią tarnybą ir bu 

. vo NKVD ieškomos, todėl pa 
bėgusios į mišką. Grupei pri 
klausęs taip pat vienas medi 
cinos daktaras, kuris prieš 
pabėgimą j mišką gyvenęs 
netolimoje apylinkėje. Jis tu 
rėjęs medikamentų, švirkštą, 
“Salbe” ir t. t., bet visko ne
dideliais kiekiais. Tvarstomą
ją medžiagą gaudavo iš mies 
to. Be to, buvęs vienas vy
resnio amžiaus lietuvis moky 
tojas, kuris klausydavęs par
tizanų turimą radio, ypač an 
glų stotj BBC London. Gautas 
žinias jis vertė į lietuvių kai 
bą, kurias gimnazistės perra
šydavo rašomąja mašinėle. Ma 
šinėlių būrys turėjęs dvi. To 
kių žinių biuletenius partiza
nai paškleisdavo tarp ūkinio 
kų.

Partizanai gaudavo ir tikrą 
spaustuvėje spausdinta lai
kraštį “Miškinio Žodis”. Kur 
jis buvo spausdinamas, pasa
kotojui nežinoma. Kiti parti
zanai buvę labai įvairaus ki
limo: gimnazistai, studentai, 
pabėgę naujokai, pabėgę pas 
kirtieji išvežimui, buvę vokie 
čių kariuomenės nariai — vi 
si lietuviai. Vokiečių, pabėgu 

siu iš karo nelaisvės, buvę, 
be pasakotojo, dar trys, taip 
pat vienas latvis, pabėgęs iš 
nelaisvės. Priešingai kitiems 
liudininkams, kurie mini labai 
jauną partizanų amžių pasa
kotojas tvirtina, kad jų esama 
visokių, - tarp 20 ir 50 metų, 
ir net apie 55 metų amžiaus. 
Jaunesnių, kaip 20 metų ne
buvę.

IŠ SUGRĮŽUSIU.

DAINA.

Rožės sužydėjo, o žvaigždės sumirgėjo, 
Rožėmis pražydo girių ąžuolai.
Jaunas partizanas taip mergaitei tarė: 
Sudie, aš išeinu, negrįšiu ilgai

Rodos, tyliai ėjo, niekas negirdėjo, 
Ir mėnulis švietė, rodos, neaiškiai. 
Vos tiktai prašvitus, pasigirdo šūvis, 
Priešas pastebėjo, kur ėjo jisai.

Mergaitė suprato tą pavojaus žygį, 
Rankomis uždengė mėlynas akis, 
Šilko nosinaitę ašarom suvilgė, 
Tarė: Partizane, Tau žiauri mirtis.

Jis dar toli buvo nuo savojo būrio, 
O priešo sutiko, jį keli šimtai, 
Ir jisai kovojo su priešų daugybe, 
Pakol jį dar laikė dangaus angelai.

Ir jisai kovojo su priešų daugybe, 
O tokiai daugybei trūko šovinių 
Paskutiniu šūviu sau krūtinę vėrė, 
Tarė: Pasiduoti gyvas negaliu.

Priešas pastebėjo, kad jisai negyvas, 
Puolė kaip išalko, alkani vilkai. 
Laikrodėlį sega ir batus nuauna, 
O skribai vis klausia, ar nepažinai?

Kišenes išverčia, dokumentų ieško, 
Kad galėtų turtą, ūkį konfiskuot, 
Mergaitė iš rūtų jam vainiką pina, 
Per naktis nemiega, graudžiai verkdama,

Nori sužinoti, kur laidos lietuvį, 
Kad galėtų kapą puošti paslapčia.

1950. VIII. 8 d.

— D. Britanija. Veikla. Spa 
lio 25 - 26 d. Londone Lietu
vių Namuose įvyko VI metinis 
D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos atstovų suvažiavimas. Są 
jungos narius daugiausia su
daro naujieji emigrantai, ku
rių skaičius, ypač po perny
kštės emigracijos, sumažėjo 
iki 1. 500. Be kitų svarbių 

bendruomenės klausimų, šuva 
žiavimas svarstė nasiūlymą 
Sąjungos leidžiamą* «Britani
jos Lietuvį» paversti į «Euro 
pos Lietuvį», kuris būtų jung 
tinis Europos kraštų lietuvių 
bendruomenių savaitraštis. 
Tai numatoma realizuoti po 
Naujųjų Metų. «Viename iš 
naujai atremontuotų Lietuvių 
Namų kambarių įtaisyta skai- 

tykia bibliotekėlė. Ją tvarko 
ats. pulk. Vidugiris». Iš D. 
Britanijos pranešama, kad 
A. B. transliacijos iš Europos 
lietuvių kalba 251 banga pas
kiausiai Londone labai gerai 
girdimos.

— Akordeonistas J. Kulvie
tis, per muzikinį konkursą

ONA SADAUSKAITĖ

Vėjo pasaka
Ošė pasaka man vėjas. 
Paslaptingai, lyg vogčia. 
Ir ausin tyliai kuždėjo: 
«Jis ateis, tu lauk jo čia».

Paklausiau nakties aš vėjo 
Ir tamsiųjų jos kerų. 
Jo aš laukiau ir tikėjaus, 
Kad skubės atskrist aru.

Gražia meile ošė vėjas, 
Švelnia, kaip lanku žiedai. 
Vis labiau širdis ilgėjos, 
Dar labiau, negu kadai.

Vėjas viltimi aidėjo.
Pasigirdo žingsniai jau.
Pas mane — ne jis atėjo, — 
Vėjas šniokštė: — apgavau!..

laimėjęs pirmąją vieta, britų 
radijo BBC pakviestas, įgrojo 
į plokšteles visą eilę dalykų 
ir davė per BBC radijo stotį 
koncertą, taip pat koncertavo 
Lietuvių Namuose Londone 
ir grojo lietuvių grupei per 
tarptautinės dainos ir šokio 
koncertą, per kurį lietuvių 
trupei, vadovautai V. Turėtos, 
ir P. Černiaus diriguotam 
Londono «Vaidilos» vyrų cho 
rui 10.000 žiūrovų sukėlė dide 
les ovacijas, f

— Š. m. spalio mėn 25 d. 
Esslingene įvyko Baltų Tary 
bos posėdis, kuriame iš lietu 
vių pusės dalyvavo Vykd. Ta 
rybos nariai K. Zaikauskas, 
Dr. P. Karvelis ir M. Brakas. 
Pasikeista informacijomis ir 
kai kuriais einamais reikalais 
susitarta dėl Bendros Balti
jos Tarybos laikysenos ir dėl 
bendrų žygių.

— Australija. Iš lietuvių 
veiklos. Į lietuvių pamaldas 
Camperdavue buvo atvykęs 
Sydney arkivyskupas, kuris 
suteikė jiems Sutvirtinimo sa 
kramentą. Rūpinamasi suburti 
į organizuotą vienetą ir Sy
dney mažlietuvius su jų bičių 
liais. Tasmanijos stalo teniso 
turnyrą jauniams laimėjo 14 
m. lietuvis A. Peldys. Tautos 
Fondo Valdvba patvirtino Aus 

tralijos Fondo atstovybę to 
kios sudėties: J. Kalakauskas 
— pirmininkas, V. Kazokas ir 
R. Venclovas — vicepirminin 
kai, B. Barkauskas — sekre
torius ir M. Baužas — iždiniu 
kas. Ta proga T. Fondo Vai 
dytojas pareiškė padėką už 
ligšiolines vykusias pastangas 
telkiant lėšas Tautos Fondui 
ir palinkėjo sėkmės ateityje.

— Spaudžiami ateiviai. Iš 
Australijos pranešama, kad 
australai su naujaisiais atei
viais pradėjo nepaprastai keis 
tai elgtis. Sakoma, kad kraš 
te prasidėjusi didelė krizė, 
siaučia nedarbas. Tačiau lai 
kraščiuose ir šiaip įstaigose 
pilna skelbimų, siūlančių dar 
bo, tik kai su tokiu skelbimu 
nueina pasisiūlyti kas nors iš 
tremtinių, vad. “naujųjų aus 
tralų”, tai pirmiausia patikri
na, kiek moka angliškai, o 
kai pastebi, kad nėra anglas 
ar australas, taip į darbą ir 
nepriima. Kiek geresnė pade 
tis tų, kurie turi aiškią spe 
cialybę. Nedarbas yra skau
džiai palietęs taip pat visą 
eilę lietuvių.

SKAITYK IR PLATINK
«MÚSU LIETUVĄ»

PONAS IR VARGDIENIS
Važiavo turtingas ponas ir pametė daug pinigų. Po kurio laiko 

ėjo tuo pačiu keliu vienas vargdienis ir rado tuos pingus. Nežino
damas, kas juos yra pametęs, vargdienis plačiai pagarsino apie 
radinį, bet niekas neatsiliepė. Tada jis pasigalvojęs nupirko už 
rastuosius pinigus daug žemės, įstatė trobas ir pradėjo gyventi. Ir 
gerai jam sekėsi, dvaras klestėte klestėjo.

Po keliolikos metų per tas vietas važiavo vėl vienas ponas, ir 
užklupo ji naktis. Ponas pasuko į dvarą, kur šeimininkavo tas varg
dienis, ir apsinakvojo. Malonus šeimininkas gražiai jį priėmė ir 
pavaišino. Paskui juodu ėmė kalbėtis, visokiais prisiminimais dalin
tis. O vienu tarpu svečias bepasakodamas tarė: «Prieš keliolika 
metų jau esu buvęs šiose vietose. Tada mane ištiko čia nelaimė: 
bevažiuodamas pamečiau daug pinigų.»

Šeimininkas apgailėjo tą nelaimę, paguodė poną kaip mokėda
mas ir pernakvydino. O rytą po pusryčių pakvietė pažiūrėti dvaro. 
Visur apvadžiojo, viską parodė, o tas gėrėjos ir džiaugės gera 
tvarka ir turtais. Paskui šeimininkas sako: «Eime, pon, parodysiu 
tamstai dar vieną ūkį.»

Ir nusivėdė poną netoli į mažą ūkelį, į menką trobelę. Čia 
taip pat būta rūpestingo šeimininko, tik labai neturtingo. Vargdienis 
ir šitą ūki ponui aprodė, o įsivedęs į trobelę, tarė: «Tai čia kitąsyk 
gyvenau, o nuo šios dienos ir vėl čia apsigyvensiu.»

Švečias labai nustebo. Kam gi jis, visą dvarą turėdamas, eitų 
į ta menką ūkelį? Bet vargdienis tarė: «Nesistebėk, pon. Šitas ūke
lis mano tikrasis, o anas puikusis dvaras — tamstos, nes už tams
tos pinigus įkurtas. Jau vakarę iš kalbos supratau, kad tamsta čia 
busi pinigus pametęs, o aš juos radęs. Parkui parodė su ranka į 
kartutę pirkioje ir pasakė: «Štai dar ir ta rudinė, kur kitą kartą 
vargšas būdamas dėvėjau».

Ponas buvo ląbai sujaudintas. Bet to dvaro sau neėmė, o viską 
paliko tam žmogui tardamas: «Per savo gerą širdį ir triūsą viską 
įkūrei, tai ir gyvenk sveikas. O aš ir be to daug turiu turto».

Dvasiškiai. Stabmeldystės laikais žmonės patys iš savo tarpo 

rinkdavo doresniuosius ir išmintingesniuosius arba kunigus. Lietuvių 
dvasiškiai turėjo įvairius vardus, nes ne visi buvo lygus ir nevie
nodas pareigas pildė. Vyriausiasis kunigas vadinosi Kriviu. Artymi- 
ausieji Krivio pagelbininkai vadinosi krivaičiais, o buvo dar ir že
mesniųjų, vadinamų vaideliais arba žiniais, burtininkais, žavėtojais 
ir kitais vardais. Vyriausiasis Krivis gyvendavęs šalę vyriausios ži- 
nyčios Romuvoje ir labai retai paprastiems žmonėms tesirodydavęs. 
Dėvėdavęs jisai baltais rūbais ir visuomet būdavęs septynisyk 
septynis (49) kartus apsijuosęs ilga balta juosta, ant galvos nešio
davęs smailią augštą kepurę, panašią į cukraus galvą. Krivis 
apreikšdavęs senovės lietuviams dievų valią, žmonės jį dideliai 
gerbę, o visi dvasiškiai turėję jo klausyti. Tikybos dalykus tvarkyti 
ir žemesniąją dvasiškiją valdyti padėdavę jam paprastieji krivaičiai.

Vaideliai arba žiniai, buutininkai ir kiti žemesnieji dvasiškiai 
mokindavę žmones padoriai elgtis, vaikščiodami per kaimus, giedo
davę apie garsingus pranokėjų darbus ir senovės laikų atsitikimus, 
prižiūrėdavę šventąją ugnį, kad nėkuomet neužgestų, ir kitus tiky
bos reikalus aprūpindayę.

Kaip tarp Lietuvos dievų buvo dievės, taip ir dvasiškių tarpe 
buvę moteriškių, kurios vadinosi vaidelutėmis. Vaidelutės gyvenda* 
vusios prie žinyčių ir kurstydavusios šventąją ugnį. Vaidelutėms 
uždrausta buvę tekėti už vyro, o iš moterų į vaidelutes terinkdavę 
tik našles.
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Argentinos Lietuvių Istorija.
PALEIDŽIAMAS IŠ KALĖJIMO «ARG. LIETUVIU BALSO» 

REDAKTORIUS KOSTAS NORKUS.
Rašo Vladas Veselauskas

Prieš pat Lietuvių Namų 
Tarybos rinkimus, t. y. 1935 
m. pradžioje, iš kalėjimo išėjo 
“Argentinos Lietuvių Balso” 
redaktorius Kostas Norkus, 
ten išsėdėjęs du metus ir 15 
dienų. “Švyturyje” pasiuntiny 
bės vardu tilpo šitoks paiški 
nimas kodėl Lietuvos vyriau 
sybė reikalavo Kosto Norkaus 
išdavimo:

“1925-26 metais Kostas Nor 
kus būdamas United States 
Line kontoros vedėju Kaune, 
apgaulingu būdu išviliojo iš 

- pil. Stepo Nikalajūno 6 tūks
tančius litų, prižadėdamas jį 
nuvežti į Šiaurės Amerika, 
Paskui iš šių lietuvių aferis- 
tiniu būdu išviliojo tokias su 
mas: 1. Povilaitienės - 3 tūks 
tančius 70(1 litų, 2) Kundratie 
nės - tūkstantį litų, 3) P. Grei 
vaitės - 4 tūkstančius 250 litų, 
4) P. Žygo - 400 litų, 5) L. 
Barkauskaitė - 600 lt. 6 (L. 
Mačiulio - 200 lt., 7) A. Ši m 
kienės - 2 tūkstančius 586 lt.,
8) K.Rašimo - 3 tūkstančius lt.,
9) J. Sebastijono tūkstantį 500 
lt., 10) Nesfaldo - tūkstantį 
200 lt, 11) Saraučaitės - 200 
lt., 12) Priznauskaitės - tūks
tantį lt., 13) M. Daškauskaites 
• 9 tūkstančius lt, 14) Daraš 
kevičius 600 lt., 15) Jočio -

2 tūkstančius 550 lt., ir iš dau 
gelio kitų sumoje 43 tūkstan 
čius 936 lt., Toliau eina če 
kių aferos sekančiai:

1) Anelės Genevičienės paė 
mė ir pasisavino čekį sumoje 
20 tūkstančių 50Ò dolerių, ir 
išpirkęs tesugražino 500 lt., o 
likusią sumą nusinešė pabėg 
damas į Braziliją. 2) Iš Prano 
Kvietinsko apgaulingu būdu 
išgavo čekį 15 tūkstančių litų 
sumoje ir su tais pinigais pa 
bėgo į užsienį. Iš Bartulienės, 
Dakinienės ir Dakėno išgavo 
ir pasisavino 11 tūkstančių 
942 lt ir 52 centu. Iš Karevi
čiaus - 400 lt.

Pabėgęs iš Lietuvos Brazi 
lijoje ir Argentinoje vertėsi 
aferizmu.”

Norkus per “Arg. Liet. Bal 
są” pradėjo atsakuoti Pasinn 
tinybės pirmąjį sekretorių p. 
Povilą Gaučį. kad šis pastara 
sis buvęs kaltas del Norkaus 
arešto Argentinoje ir kad da 
bar Švyturyje šmeižiąs jo as 
menį. Norkus šiuo atveju lai 
kėši labai keistos taktikos. Jis 
ne ’viršininkus atakuodavo, 
bet sekretorių. Kada Norkij 
areštavo, tuo metu Lietuvos 
atstovu buvo gen. Teodoras 
Daukantas, o kada tilpo Švy
tury pasiuntidybės vardu šis

PADĖKA.

Šiuo dėkoju visiems svei 
kinusiems mane asmeniniai ar 
raštu mano 60 metų amžiaus 
ir 30 metų konsularinio darbo 
sukaktuvių proga. Taip-gi 
esu dėkingas ir Gerb. «Mūsų 
Lietuvos» laikraščio Redakci
nei Kolegijai už atžymėjimą 
šio įvykio laikraščio skiltyse.

A. Polišaitis
Lietuvos Konsulas

Jprindys & Čia
PARDUODA

paaiškinimas, Lietuvos minis 
teris buvo Jonas Aukštuolis. 
Kostas Norkus su gen. T. Dau 
kantu ir J. Aukštuoliu palai 
kė labai intymius santykius. 
Jis pradėjo rašyti “A. L. Bal 
se”, kad Lietuvos valdžia su 
juo labai šiaučiškai pasielgė, 
užmiršdamas, kad jo redaguo 
jamo laikraščio savininkas 
Pranas Ožinskas yra šiaučius. 
Be to, per savo laikraštį 
“išaiškino”, kad Argentinos 
valdži pastebėjusi, kad Kos
tas Norkus nekaltas, esąs tik 
“fašizmo auka” ir daugiau 
nieko.

Tikroji paleidimo priežastis 
buvo visai kita. Kiekviena 
teismo instancija, kada nutar 
davo Norkų išduoti, Norkus 
apeliuodavo Vyriausiam Tri 
būnolui nusprendus jį išduoti 
Lietuvai, Argentinos vyriausy 
bė pareikalavo iš Lietuvos 
apmokėti už kalinio išlaiky
mą, teismo išlaidas, dviejų po 
licijos pareigūnų keliones pir 
ma klase į abi puses lig Lie 
tuvos rubežiaus, o taip pat ir 
areštanto kelionę Sąskaitą 
pristatė 60 tūkstančių litų su 
moję, kitaip sakant 15 tūks
tančių dolerių. Lietuvos vv 
riausybė nusprendė, kad jai 
neapsimoka už Norkų mokėti 
60 tūkstančių litų ir atsisakė 
Norkaus ekstradicijos.

Norkus nepasitenkino ata
kuoti P. Gaučį. Jis taip pat 
pradėjo pulti ir tautininkus ir 
katalikus, vadindamas sektan 
tais, litų šinkuotojais, ir pan.. 
Žinoma tad ir jo niekas nesi 
gailėjo...

ü Anastazijon! Anastazijon!! Anastazijon!! p 
ü s
Ü š. m. lapkričio mėn. 8 d. 20 vai. V. Anastazijos Dr. E 
E J. Basanavičiaus vardo Mokyklos Rėmėjų Būrelis vie- Į: 
:: tos lietuvių mokykloje, ruošia linksmą

VAKAKA
E su programa. Bus suvaidinta 4 veiksmų komedija E 
Ę «PONAS DAUGANORIS». Po programos šokiai iki E 
:: 4 vai. ryto. Gros puikus orkestras. Vakarą globoja E 
:: LSB. Pakvietimai gaunami pas MRB lio narius ir va- 
E karo metu prie įėjimo. Atsilankę į vakarą paremsi- E 

te lietuvišką kultūros židinį!

^illiilliilliilliilhilliill;illiilli=illiilliillillliilhilliilliilliilliilliilhilliilliilliilliilliMliilliilliilliilliilliilhdliilhilhiliiilliUliilliilliilliilliillillliiHillhlllig

Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų g 
| bei kablių dokalkoms eternituj ir brazilitui. |
5 ūu| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g
§ Rua Ibitirama V. Prudente. g

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 | 
g São Paulo į

ąi||ii|lli||ii|lii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||li||li||lt||li||ii||ii||li||ii|||il|li||li||ii||i||ii||ii||li||li|||i||ii||ii|||i||it|lliui

8H Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai 2
llll Hll
'III llll
iin Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas ÜI! 
Ii'! skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- |||'| 
Iii' mas, kriminalinė ir darbo teisė. |[|!
'JU Darbininkams patarimai veltui. - ,‘i'i"
iii, "H
"" Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. jjjj 

ir nuo 16,30 iki 19 vai !Į||
llll 1,11
llll llll
IjjĮ Ru i Riberto Simonsen, 13 - - 3° — salas 306 • 310 fin 
Įjjj (Senoji rua do Garino ir kampas P-ęa Clovis Bevilaqua) JJjJ
I'1' São Paulo i'Jį1
m. "J!
nu _ _ _ ____ _ =
US == =§ = = = = = = == == == == == == 5= == == == •==? == == == == == ===== =

Industria e Comercio de Calçados

PARDUODAMAS NAMAS

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

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

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

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- -,v X.

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už \\ )
18 klm. nuo Praça da Sė, geras kelias, tarp 
dviejų ežerų. Puiki proga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu V/ 
— 100 mėnesių \\

Reikalingų informacijiį gauti tik.pas vienintelį įgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kat\ Kmiliąusk\, 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. v

Rua Javaes, 719 - Sãs Paulo

iviaaeiras ao orasii

PERES & PRANAS LTDA.
Importação — Exportação ' II

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

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

Jothe'r Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas Wn . .
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MEK AN I KOS DIRBTUVE

VIC - M ALT EM A sudėtin Įeina Malte, dėlto ją 
vartoja čempijonai.

V 1 C - M A LTEM A tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

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

Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 
vieliniai tinklai tinkavimui ir tvoroms, 
langų stiklų apsaugos, užtvaros, geležinės

ii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiinii>iiii no iin iiii nu iin m iihuii mi iki w imupiMHW
durys ir vartai, banguotos skardos durys 
pagal mąstą.

©AjFAjT 
JA© llid

Gaminami žibintuvai įvai
riausių tipų. Daromi įvairių 1 
dydžių grąžtai žemei gręž
ti. Pardavimas grynais ir 

išsimokėtinai.

& FILHOSJONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

RUA BARAO DE ITAPETININGA, 275 — 7 AND. — SALA 73 
TEL. 34-7482 — SÃO PAULO

^i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii|iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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, 44 7 —TEL. 4-5576 — SÂO PAULO

!■■■■■■■■ WMII

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.
IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

* Rua São Caetano, 510

São Paulo

Illfitpiipwilllilliilllllllllllllllllllllllllliwiliipilllilllilllilliilllilllilllilllilllilllllllllllilllilliilllilllilllllliuiiilliw

'■■■■■■■■■■■■■■"■■■■••I

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINTOJAI

IIIEMaWJ C/WIEII ĮEIKI mi
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 SÃO PAULO
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

LATVIAI KVIEČIA

Latvių S-ga Brazilijoj atsiun 
tê L. K. Bendruomenės pirm- 
kui ir laikraščiui ‘'Musų Lie 
tuvai” kvietimą, į Latvijos ne 
priklausomybės šventės pami 
nėjimą, kuris įvyks lapkričio 
mėn. 18 d. 20 vai. mokyklos 
Caetano Campos, Praça Re
publica 53, patalpose. .

Šiuo kvietimu prašo daly 
vauti ir kitų lietuviškų orga 
nizacijų narius.

Lietuvius ir latvius šiandien 
riša ne tik bendras likimas, ta 
pati nelaimė but svetimųjų 
okupuotiems, bet taip pat ir 
kraujo giminystė. Visi esame 
to paties kamieno, tos pačios 
rasės. Todėl musų kaip kai
mynų ir giminių, yra pareiga 
pagerbti latvius jų tautinėje 
šventėje. Mums džiugu kai 16 
vasario susi'aukiam daugiau 
svečių. Taip pat ir jų pastan 
gas paremkime suteikdami 
jiems maralinio pasitenkino, 
kartu sutvirtindami ryšius 
tarp abiejų tautų, dalyvaujant 
jų nepriklausomybės šven
tėje.

Taip pat buvo staigmena, 
kad broliai latviai kvietimą 
atsiuntė lietuvių kalba parašy 
tą. Neužmirškime, k«d lapkri 
čio 18 d. privalome pagerbti 
latvius atsilankydami į jų tau 
tinę šventę, kurioj be oficia 
liosios dalies, bus įdomi ir 
meninė programa.

— Šį šeštadienį Vila Anas
tazijoj, Mokyklos Rėmėjų BÚ 
relis, vadovaujant mokytojui 
St. Kubiliūnui ruošia linksmą 
vakarą. Lietuviško veikimo 
centras Vila Anastazijoj yra 
mokykla, kur visam kultūri
niam veikimui vadovauja mok. 
St. Kubiliūnas.

- Lapkričio mėn. 15 d. Mo 
koje, rua Lituania 67, «Musų 
Lietuvos» vakaras - balius. 
Programą išpildys L. K Ben
druomenės choras vadovau
jant maestro Al. Ambrozaičiui. 
«M.L» vakaro surengimu rū- 

* pinasi J. Matelionis, M. Tama 
liūnas ir kiti.

— Lapkričio mėn. 23 d, 
šventos Cecilijos šventės pro 
ga, L. K. Bendruomenės cho 
ras ruošia religinės ir pasau
linės muzikos koncertą. Pro
gramoj bus įdomių naujų kū
rinių.

Koncerto vieta - Avenida 
Paes de Barros, naujame pre 
feitūros, stikliniame teatre, 
šalia grupo escol- r. Iš mies
to privažiuoti galima autobu
sais nr. 25 ir 26 arba pilku 
autobusu. Mokos kompanijos, 
kuris iš Praça Bevilaųuą, per 

Moka, eina į São Caetano. 
Koncerto pradžia 3 vai. po 
piet, punktualiai. Kadangi yra 
sekmadienis, tai valanda labai 
pato'gi. Pakvietimus įsigykite 
iš anksto, nes prie įėjimo ne 
bus galima gauti.

NEĮLEIDŽIA LIETUVON.

1948. m. Antanas Melenis su 
šeima iš Brazilijos komunistų 
agentų prikalbėtas išvyko Lie 
tuvon. Tačiau ligi šios dienos 
Lietuvos neteko pamatyti. Gy 
vena Lenkijoj. Lietuvon neį
leidžia. Kitiems da liūdniau 
atsitinka. Vieton Lietuvos iš
vežami Sibiran arba į anapus 
Uralo.

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKI
MAS.

Šį sekmadienį po 8:30 vai. 
mišių Vila Zelinoj šaukiamas 
moksleivių susirinkimas.

— Lapkričio mėn. 29 d. Mo 
koje Lietuvių S-gos Brazilijoj 
vakaras, kurį organizuoja mo 
kytoja ir rašytoja p. K. Paže 
raitė.

- - Buvęs Lietuvos vyriau

Visi I Moócâ! 0■ B9X. aa

Lapkričio 29 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania 67, :: 
Lietuviu Sąjunga Brazilijoje ruošia šokių vakarą su •• 
vaidinimu, Bus suvaidinta K. Pažėraitės pjesė

«VAIDILOS PALIKIMAS», ::
1 : ::

kurioje dalyvaus ir tautiškų šokių ansamblis, J. Am- »• 
brozaitienės vedamas.

GUOS PUIKUS ORKESTRAS.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 — V. ZELINA' — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų ’ "

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indu, 

įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių-
- > **

1‘ugonu. siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

ISS1MOK ĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos’

sybės nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Pietų 
Amerikai Jonas Aukštuolis da 
bar randasi anapus Uralo. 
Vienas jo pažįstamų Amerikoj 
gavo laišką.

— Ant Masiulis, prieš pora 
metų išvykęs Kanadon, savo 
broliui Juozui rašo, kad žie
mos sezonui išvykęs miškų 
kirsti. Vasarą dirba ūkyje.

— Juozas Prial gausk as, gy 
venantis Quinta das Paineiras 
rua 9 nr. 5, jau kuris laikas 
kai serga. Prieteliai ir pažįs
tami prašomi aplankyti ligonį.

— L. K. Bendruomenės cho 
ro scenos mėgėjai, vadovau
jant \1. Boguslauskui. pradė
jo repeticijas linksmos kome 
dijos «Glušas».

50 metų amžiaus ir 30 metų 
scenos ir kameros darbo su
kaktuvės proga.

P. ALFONSĄ ŽIBĄ

Sveikina

Bend. Choro Scenos 
Mėgėjų Bure is.

t .
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LAISVOSIOS EUROPOS KO
MITETAS RIO DE JANEIRE.

Brazilijos sostinėje įsikūrė 
Laisvosios Europos Komite
tas, jungiąs demokratinės link 
mės veikėjus iš 9 Sov. Rusi
jos okupuotų valstybių, esan
čių tarp Baltijos ir Juodosios 
jūrų. Komitetas, kaip visai 
autonominis vienetas, rūpinsis 
skleisti teisingą informaciją 
ir išsaugoti Vakarų kultūrą, 
kurią taip brutaliai naikina 
Sovietai. Į komiteto garbės 
vadovybę įeina visa eilė žy
miausių Brazilijos politikų, 
komiteto pirmininku išrinktas 
H. A. Spitzman Jordan, o vi
cepirmininku - Jan Reisser, 
čekoslovakų ministeris. Lietu 
vai komitete atstovauja Dr. 
Erikas Meieris, kuris yra ir 
administracinės tarybos narys 
Komiteto įsteigimas sukėlė 
Brazilijos visuomenėje gyvą 
susidomėjimą Ypač įspūdin
gai ilga kalba jį atstovi] rū 
muose pasveikino jų narys Pe 
reira Diniz, pareikšdamas vi
sišką Brazilijos solidarumą 
p įrengtųjų tautų vedamai lais 
vės kovai. Žymiausieji Brazi
lijos dienraščiai tris kartus
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Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Baia-nços 
Alvarás diversos 

. Seguros de Fogo e 
'Seguros de acidentes

às 19 horas.

j AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

H Aberturas de firmos
S Encer: amentos de firmas
į Transferencias ae firmas
g Contraias na Junta Comercial
s Disfratos na Junta Comercial
.= Escritas Fiscais
Į= Escritas Comerciais

I HORÁRIO das 8
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į KEIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO į

J. L. GalnsKas Ltda. !

BALDŲ SANDĖLĮ.
-4 F. DU. GIACAGLIN1, 71-C — V. ALPINA.

per savait®
n i u s i r kifesggogçsfgigg 
džiagą, parengtą

komiteto pareigūnų, 
kur kalbama apie žmonių bui 
tį Sov, Sąjungoj ir jos oku
puotuose kraštuose.

—- Šveicarų «Die Nation» 
rašo, kad Lietuvos kaimyni
joj, ypač aplink Karaliauciti; 
nuo 1945 m. buvo įkurta ne
maža gudų ir ukrainiečių. Da 
bar jie vėl siunčiami atgal į 
rytus, o vietoje jų kurtinami 
totoriai.

— Šveicarų mergaitėms ski 
riamas žurnalas “Madchėn 
Spiegei” Nr. 10 (spalio mėn'.) 
įsidėjo U. Karvelytės strains 
nį, pavadintą “Lietuvės mėr 
gaitės”, kuriame atvaizduota 
lietuvių mergaičių buitis, pries 
panda pavergtoj tėvynėj.

Vila Zelinoje, Marchai Ma
lei gatvėje nr. 21 (buvusi rua 
Quatro) parduodamas nanlaš 
su mėsine ir vienas sklypas 
su namu ir be namo Teirau
tis nurodytu adresu bet kurią 
valandą.

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MODELIST A S

Įvairiausi modeliai ma 
šinų lydiiiimui!

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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