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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Atidėjo taikos sutarties svars

tymą
Vakarų Vokietijos premiero 

Adenauero politikai buvo su 
duotas lapkričio mėn. 18 d. 
smarkus smūgis. Kaip jau yra 
žinoma Adenauer norėjo, kaip 
galint greičiau patvirtinti Vo 
kietijos ir sąjungininkų taikos 
sutartį ir tuo pačiu įtraukti 
Vokietiją į Europos gynimo 
bendruomenę. Vyriausybė siu 
lė sutarties pasirašymo klau 
simu pradėti diskusijas lapkri 
čio mėn. 26 d. 'Bet lapkričio 
mėn. 18 d. Vak. Vokietijos 
parlamentas 179 balsais prieš 
166, susilaikius 16 atstovų, 
buvo atidėtos sutarties tvirti 
nimo diskusijos ligi po Naujų 
Metų.

Opozicija savo nusistatymą 
remia šiais motyvais: 1. Ata 
tinkamos komisijos dar nėra 
baigusios klausimo darbo. 2. 
Vyriausias Tribunolas yra pra 
šęs diskusijas atidėti. 3. Pran 
cúzijos užsienio reikalų minis 
terio nuomonė, prancūzai su 
tarties pasirašymą svarstys tik 
po daugelio mėnesių. 4. Pran 
cúzijos užsienio reikalų minis 
teris Schuman pareiškė, kad 
prancūzai nekeis sutarties, 
bet taip pat neranda reikalo 
jos tvirtinti skobomis. Tai vis 
toki oficialūs atidėjimo svars 
tyti sutartį, motyvai priežas-

Prezidentai tarėsi
Lapkričio mėn. 18 d., kaip 

jau anksčiau buvo pranešta, 
Vašingtone, Baltuosiuose Rū
muose susitiko du Amerikos 
prezidentai Trumanas ir Ei
senhoweris.

Eisenhowerį sostinės gyven 
tojai sutiko šiltai. Nors buvo 
šalta ir snigo, apie pusė milijo 
no sostinės gyventojų laukė 
gatvėse pravažiuojant išrinkto 
prezidento.

Prezidentūroje 20 minučių 
kalbėjosi abudu prezidentai 
be jokių patarėjų, vienu du. 
Po to nuvyko į posėdžių salę, 
kur jų laukė ir artimiausi pa 
tarėjai.

Dviejų prezidentų susitiki
mas buvęs nuoširdus. Eisenho 
weriu veidas buvęs labai rim 
tas. Beabejo, kad, ten buvo 
aptarti gyvybiniai vidaus ir 
užsienio politikos reikalai, ta 
čiau pareiškimuose spaudai, 
nesuminėta koki klausimai ko 
nkrečiai buvo svarstyti. Iš Va 

tys Tikrumoje, šią padėtį su
darė Saaro krašte busimieji 
30 d. lapkričio rinkimai prieš 
kuriuos visi vokiečiai, kartu 
ir Bonnos vyriausybė, yra 
nusistatę. Saaro krašte prak
tiškai šeimininkauja prancū
zai. Vokiečių trims partijoms 
nebuvo leista dalyvauti rinki 
muose. Vokiečiai agituoja Saa 
ro gyventojus boikuoti rinki 
mus. Nėra abejonės, kad Saa 
ro reikalai turėjo lemiamos 
reikšmės į minėtos Vokietijos 
— sąjungininkų sutarties tvir 
tinimą. Vokiečiai nori dau
giau išsiderėti teisių Saaro 
krašte.

Paskutinėmis žiniomis Ade 
nauer vėl tariasi su partijų 
lyderiais, kad galėtų svarstyti 
dar prieš Kalėdas taikos su 
tartį ir ją patvirtinti. Tikimasi, 
kad šis planas Adenaueriui 
pavyks pravesti nes ligi šio 
laiko jau bus pasisakęs Vy
riausias Tribunolas del konsti 
tucionališkumo ar ne, apsigin 
klavimo klausimu.

Vokietijai įeinant į Europos 
gynimo bendruomenę, teks su 
sidurli su kita kliūtimi: keisti 
konstituciją. Bet tam yra rei 
kalinga ne paprasta balsų 
dauguma, bet du trečdaliai.

šingtono Eisenhoweris grįžo 
į New Yorką tartis su savo 
partijos žmonėmis sudaryti 
vyriausybei.

Eisenhoweris uz lais
va repatriacija

Senatorius Wilys tarėsi su 
prez. Eisenhoweriu, kuris pa 
reiškė, kad jis pilnai remia 
ONU principus ir Korėjos 
karo belaisvių klausimu stovi 
už laisvą belaisvių apsispren 
dimą, grįžti ar negrįžti į savo 
kilmės kraštus.

— Urugvajaus senatas pat
virtino Urugvajaus - Amerikos 
tarpusavio pagalbos karo 
sutartį.

— Amerikos vyriausybė ofi 
cialiai patvirtino higrogeninės 
bombos susprogdinimą. Jos 

pajėgumas esąs šimtus kartų 
didesnis už atominę bombą,

— Gen. Mark Clark prisiun 
tė karo ministerijai Vašingto 
ne paaiškinimą, išdėstydamas 
sąlygas, kuriose būtų reika
linga padidinti divizijų skai 
čius. Krašto apsaugos sekre
torius Robert Lovett pareiškė, 
kad jis nieko nežinąs, apie 
Mark Clark raportą. Taip pat 
ir pats Mark Clark pareiškė, 
kad jis neprašė daugiau divi
zijų Korejon prisiųsti. Tačiau 
prisiųstą laiišką Vašingtonan 
nepaneigė.

— Generolas Vanderberg 
Amerikos aviacijos vadas pa
reiškė, kad aviacija Korėjoje 
gali atlikti bet kokį vyriausy 
bės patikėtą uždavinį, net 
Mandžiūrijoje bombarduoti ko 
munistų bazes.

— Argentinoje laukiama la 
bai gero kviečių derliaus. Bra 
zilija kas met iš Argentinos 
perka milijoną tonų kviečių.

Pagaliau priėmė Ispa 
nija i UNESCO

Paryžiuje posėdžiaujantis 
UNESCO 44 balsais priėmė į 
savo eiles Ispaniją. Prieš 
balsavo keturi ir 7 atstovai 
susilaikė.

Atkreiptinas dėmesys yra į 
«Socialistų Jaunimo Interna 
cionalo» elgesį. Kai tik paaiš 
kėjo, kad Ispanija yra priim
ta j UNESCO, socialistų atsto 
vas pareiškė, kad socialistai 
nutraukia, santykius su UNES 
CO protestuodami del Franco 
priėmimo. Tačiau tie patys 
socialistai nesipiktina ir neke
lia trukšmo. kad ten yra ats
tovaujama žiauriausia pasauly 
Stalino diktatūra, Jugoslavijos 
Titas. Prieš šiuos faktus soči 
alistai akis užmerkia. Gal ma 
lonėtų socialistai atsakyti, 
kur yra didesnė diktatūra Is
panijoj ar Rusijoj? Mat ta’-p 
socialistų ir Stalino bei Tito 
yra dvasinėgiminystę - mar
ksizmas. Tuo tarpu Franco
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Ü Teks koncertas tik viena karta | 
II nėr metus IIÍS ■■B« ■■

Jau yra tradicija, kad L. K. Bendruomenės Choras kasmet ruošia įdomų re- :: 
ĮĮ Ilginės ir pasaulinės muzikos - dainų

rC^CEPTAv ■■ ■■■■ ■■
Šiais metais koncertas bus lapkričio mėn. 23 d., šitą sekmadieni, 15 vai. São Pau- ::

š: lo Prefeitūros Arthur Azavedo teatre, Av. Paes de Barros, šalia naujos grupės, ::
patalpose. Programon įtraukti patys įdomiausi kūriniai. Tarp jų bus ir Wagne- 
rio Piligrimų Giesmė. Dainas mėgstanti lietuviška visuomenė neturi šios retos 
progos praleisti. Laikas patogus - sekmadienio popietis. Susisiekimas taip pat :: 
geras - Iš Praça Clovis Bevilaqua galima vykti autobusais Nr. 25, 26 ir pilkuoju 

ü São Caetano autobusu, kuris eina per rua da Mooca.
Pakvietimus įsigykite iš anksto, nes prie įėjimo nebus galima gauti. ::

Kardinolas S pelniau 
Vyriausias Amerikos Kariuo

menės Kapelionas,

yra katalikas ir aršus marksiz 
mo priešas. Čia ir yra visa 
paslaptis socialistų internacio 
nalo trukšmo.

— Norvegija savo teritorijoj 
leidžia Amerikai statyti karo 
bazes. -Taip pat bus padidintos 
bazės Grenlandijoje.

Brazilijai reikia
svetimo kapitalo.
Jau kuris laikas didieji Bra 

zilijos laikraščiai talpina strai 
psnius, kuriose įrodinėjimą, 
kad kraštas yra reikalingas 
svetimo kapitalo, ir kad jam 
čia turi būti atidarytos durys 
ir palengvintos sąlygos sve
timšalių kompanijų organiza 
vimui.

Šį tvirtinimą pagrindžia ši 
taip. Brazilijoj ir bendrai Pie 
tų Amerikoje gyventoju skai 
člus auga greičiau negu kyla 
medžiaginė gerovė. Kai taip 
yra, tai bendras pragyvenimo 
lygis nekyta, bet mažėja, au
ga skurdas. Yra būtino reika 
lo skatinti tiek žemės ūkį tiek 
industriją. Bet vienam ir ki
tam reikalui yra reikalingas 
kapitalas. Jo vietoj tiek, kiek 
reikia negalima sukelti, arba 
labai lėtu tempu bus galima 
sutelkti. Nėra kitos išeities, 
kaip patraukti iš užseinio ka 
pitalą. Gi šie kapitalai spar

čiai neplaukia, didelėj daly ir 
pačių krašto gyventojų ne pa 
lankaus nusistatymo prieš sve 
timšalių kompanijas. Gyvi pa 
vyzdžiui rodo, kad svettmša 
lių kapitalas daug yra prisidė 
jęs krašto gerbūvio pakėlimo. 
Štai tik keli pavyzdžiai. Light 
Power, kompanija, kuri apš
viečia didelę dalį Brazilijos, 
Chimijos, gumos industriją iš 
vystė prancūzai ir amerikonai. 
Arba vėi “Fordo”, General 
Motors fabrikai. Neužilgo bus 
baigtas statyti didelės vertės 
Willys — Overland, jeepų ir 
žemės ūkio mašinų fabrikas. 
Todėl ir viešoji nuomonė tu . 
retų būti daug palankesnė sve 
timo kapitalo įnešimui į kraš 
tą, nes galutinoj sąskaitoj pats 
kraštas aimi.

NUSIVYLĖ «GEROS KAIMY
NYSTĖS» POLITIKA.

Brazilijos pasiuntinybės Va 
šiogtone komercijos reika
lams patarėjas Guilherme 
Araujo savo kalboje pareiškė, 
kad pietų amerikiečiai yra 
nusivylę būdu, kuriuo yra tai 
koma «geros kaimynystės» 
politika. Brazilija buvo pirma 
kuri pritarė abiejų kraštų san 
tykių pegerinimui. Tai nėra 
vien tik draugiškos diploma
tijos politika, bet tikras, neda 
lomas abiejų tautų draugišku 
mas. Reikia daryti visa, kad 
išvengti nesusipratimų.

— Žydų valstybės politinių 
partijų vadai buvo pasiuntę 
kvietimą mokslininksi Albert 
Ei stein, kad sutiktų išstatyti 
savo kandidatūrą į Izraelio 
valstybės prezidetus. Moksli
ninkas atsakė, kad nepaisant 
sujaudinimo, kurį jam padarė 
kvietimas, toms, prezidento 
pareigoms jaučiasi esąs netin 
karnas. Ensteinas yra matema 
tikas ir fizikas. Mokslinį dar
bą dirba Amerikoj. Jis nori 
žiūrėtis į pasaulį mokslo žmo 
gaus akimis.

— 18saržentų išmėtė iš Bra 
zilijos karo aviacijos sąryšy
je su kariuomenęs apvalymu 
nuo komunistinio elemento.

— Federalinio parlamento 
nutarimu federah'niai fiskalai 
negaus nuošimčių iš pabaudų.

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, G to and. salas 60Ą ir 605. 

(kampas Praça da Sé) Fone: 35-82Ą.0 ir 32-006Ą.
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VARDAI, KURIU NEUŽMIR
ŠIME.

50 METU NUO ANYKŠČIU ŠILELIO AUTORIAUS VYSK. 
ANTANO BARANAUSKO MIRTIES.

Lapkričio mėn. 13 d. suka 
ko penkiasdešimt metų nuo 
mirties didelio lietuvių poeto, 
mokslininko ir vyskupo Anta 
no Baranausko. Ju dainos, 
kaip ir Maironio, yra tapusios 
Visos tautos nuosavybe, dai
nuojamos visų ir visur. Dau
gelis kartais net nežino, kas 
tų dainų autoriumi yra. Todėl 
ir “M. L.” skaitytojams yra 
pravartu susipažinti, bent trum 
pai su A. Barnausku ir jo dar 
bais, kuriais jis įamžino savo 
vardą Lietuvos istorijoje.

Vyskupas A. Barnauskas gi 
mė 1935 m. neturtingo úkinin 
ko šeimoje, Anykščiuose. Ten 
pat baigė ir pradžios moky
klą. Neturėdamas lėšų aukš 
tesnio mokslo siekti, Rumšįš 
kėse baigė valsčiaus raštiniu 
kų mokyklą. Keletą metų tar 
navo įvairiuose Žemaitijos 

e valsčiuose. Liuosą nuo darbo 
' laiką panaudojo skaitymui ir 
mokslui. Jis jautė pašaukimą 
kunigystės luomam Bet semi 
narijon stoti galėjo tik tie, 
kurie turėjo bent keturių gim 
nazijos klasių pažymėjimą. 
Baranauskas to neturėjo, Kaž 
keno patariamas už pinigus 
nusipirko reikalingą mokslo 
pažymėjimą ir nuvyko į Var 
nių seminariją. Kadangi buvo 
gabus ir bendrai plačiai apsis 
kaitęs moksle, nejautė jokių 
sunkumų.

Gabesnius kunigus baigu
sius seminariją siųsdavo į Pe 
trapilio dvasinę akademiją. 
Po to buvo išvykęs į vakarų 
Europą gilinti mokslo. Ypatin 
go gabumo parodė matematikoj 
Grįžęs Lietuvon buvo pakvies
tas į Petrapilio dvasinę aka
demiją profesoriauti. Bet ten 
neilgai teko dirbti. Vysk. Y a 
iančius atšaukė Kaunan į ku 
nigų seminariją profesorium. 
1884 m. buvo konsekruotas 
vyskupu ir paskirtas Kauno 
vyskupijos pagalbininku. O 
1897 m. paskirtas Seinų vys 
kupijos vyskupu, kur ir mirė 
1902 m. lapkričio mėn. 13 d.

BARANAUSKO KŪRYBA.

Baranauskas jau iš prigim
ties turėjo poetinį talentą. Be 
to, gimė ir augo nepaprasto 
grožio vietovėse, prie gražiau 
šių Lietuvos upių — švento
sios ir Nemuno. Eiles rašyti 
pradėjo būdamas klieriku ir 
studijuodamas Petrapily. Mo
kslo metais parašytų dainų 
minėtinos, kurias ir dabar 
žmonės tebedainuoja: “Kelio 
nė Peterburgan” ypač “Su
diev Lietuva”, “Nu Lietuva, 
nu Dauguva” ir “Giedu daine 
]ę” savo giesmelę, kurioje yra 
stiprių išsireiškimų prieš ca 
riškąją Lietuvos okupaciją.

Lietuvių literatūroj savo 
vardą įamžino “Anykščių Ši 
lėliu”. Rašyti Baranauską iš 
provakavo vienas Varnių se 
minarijos profesorius, kuris 
dėstydamas lenkų literatūrą 
ir aiškindamas Adomo Micke 
vičiaus “Poną Tadą”, tarp kit 
ko pastebėjo, kad lietuvių kai 
ba nėra tinkama tokiam aukš 
tos meninės vertės veikalui 
parašyti. Čia buvo užgautas 
Baranausko tautinis jausmas. 
Jis pasiryžo parodyti, kad ir 
lietuvių kalba galima parašy 
ti aukšto meninio lygio poe
zijos. Ir štai atostogų metu, 
grįžęs į gimtuosius Anykščius, 
stebėdamas iš “klėtelės” ana 
pus Šventosios kalvose ir kai 
neliuose išsidraikiusį šilelį, su 
kuriuo jis taip buvo apsipra 
tęs, pradeda rašyti. Ir parašė 
savo garsųjį “Anykščių Šile
lį”, kuris nė.kiek nėra menkes 
nis menine ve.rte kaip Ad.Mic 
kevičiaus, ar tolygūs kūriniai.

Rašė ir giesmių, iš kurių 
šiandien dar giedamų yra: 
“Sveika Marija, dangaus leli
ja”, “Skaisčiausioji, gražiau 
šioji”, ir kalėdinė giesmė: 
“Piemenėliams, vargdienė
liams”.

Vysk. Baranauskas, gyven 
damas spaudos draudimo me 
tais, rūpinosi spaudos laisvės 
atgavimu.

Būdamas profesorium gili 
uosi į lietuvių kalbos mokslą. 
Jis buvo gerai išstudijavęs 
tarmes ir surinkęs daug šios 
rūšies medžiagos. Kalbos klau 
simais susirašinėjo su žymiau 
siais ano meto kalbinininkais.

BARANAUSKAS IR MŪSŲ 
LAIKAI

Jo parašytos dainos anuo 
rusų carų priespaudos metu 
žadino meilę savam kraštui 
ir pasipriešinimą okupantui. 
Toks posakis, kaip “Kad tu 
gude nesulauktum, nebus kaip 
nori ir tavo priesakai nedori, 
bus kaip Dievas duos”, yra 
tiesiog revoliucionieriški. Ir 
šiandien nevienas tremtinys 
išvykdamas vakaruosna, ar 
tremiamas Sibiran dainuoja 
atsisveikinimo su tėvyne dai 
ną: “Sudiev Lietuva”, ir kitas.

Baranausko asmuo yra 
mums padrąsinimu kovoje už 
laisvę. Jo gyventi metai buvo 
tamsūs ir juodi: anei rašto, 
anei druko mums turėt neduo
da, tegul sako, Lietuva bus 
tamsi ir juoda. Aplinkui jokių 
giedresnių prošvaisčių nebu
vo matyti. Tačiau gyveno vii 
timi sulaukti geresnių dienų.

Šių dienų lietumis yra laimin 
gesnis. Jo kelias į nepriklau 
somą Lietuva yra daug trum 
pesnis negu Baranausko.

SUDIEV, LIETUVA
Sudiev, Lietuva! man linksma buvo 
gyvent tavo šalelėj,
Širdį man skaudžia, skaudžia ir griaudžia 
svetimojon važiuojant.

Sudiev tėveliams, broliams, sesiulėms — 
nebe greit pasimatysim!
Sudiev Anykščiams, sudiev Utenai, 
sudiev Lietuvos kalnams!

Kažin, ar grįšiu, maž ten supūsiu 
žieminių gudų pusėj, 
o ir sugrįžęs savon šalelėn 
ašarėlėms paplusiu.

Maž rasiu vargus, nelaimes, bėdas, 
maž nerasiu tėvelių 
maž visa mano širdies palieka 
bus ant šaltų kapelių.

Nu, Lietuva, nu, Dauguva
Nu, Lietuva, nu, Dauguva, 
pasilikit sveikos!
Tegul sveiki šioj šalelėj 
visi žmonės laikos!

Tu, Lietuva — tu mieliausia 
mūsų motinėlė!
Tu, Dauguva — tu plačiausia 
Lietuvos upelė!

Plati, tyki lyg senobėj 
skardi šalis mūsų: 
po šiuos plotus viešpatavo 
ant giminės rusų.

Šiandien rusai po maskoliais 
maskoliškai rėdos,
Lietuvos gi tikrus vaikus \ 
didžios spaudžia bėdos.

Anei rašto, anei druko 
mums turėt neduoda: 
tegul, sako, bus Lietuva 
ir tamsi ir juoda!

Kad tu, gude, nesulauktum, 
ne taip, kaip tu nori, 
bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
priesakai nedori!

Silpna, trumpa savo valdžia
Dievo provą laužai, 
mygi spaudi mūsų šalį, 
mūsų žmones gniaužai!

Nori savo valdžios peiliu 
mums širdis supjaustyt, 
nori savo ledu šaltu

. krūtinės apkaustyti

Neįveiksi, sunau šiaurės: 
mūsų širdys tvirtos, - 
seniai buvo išmėgintos, 
seniai keptos, virtos!

Jau kryžiokai kalavijų 
mums krūtinėn kirto, 
ir nors Prusai sau atskilo, 
Lietuva nevirto!

Mūsų brolius iškapojo, 
ant kruvino kapo 
Prūsų žemę pasdalijo 
ir liuteriais tapo.

Neįveiksi: mums ant širdies 
trupes tavo peiliai, 
sutirps ledai ant krutinės, 
tu pats tekši eiliai!

Musų širdys atsigavo 
šventu Dievo krauju, 
musū rumbai surietejo
Dievo macia nauja.

Viduj Vilnių jau pasiekėm 
mes Bažnyčios dugnį;
Dvasia Šventa mums krūtinėj 
kursto šventą ugnį.

Draugėn šventais pajautimais 
pinamės lyg gijom.
tikim, mylim ir viliamės, 
del to tau nebijom.

Apkrauk mokestim didžiausiom, 
dvasia nenupulsme;
nors Sibirijon nu bruk mus — 
ir ten neprapulsme!

Ir visur mes nepamėsme 
vieros šventos Rymo, 
ir visur su mums bus Dievas — 
Tėvas sutvėrimo.

Ir be rašto, ir be druko 
Dievas locka duoda, 
ir nors Maskva mokslais šviečia, 
Lietuva — tamsi, juoda:

pasibaigs giminių adyna, 
sutrupės pasaulė, 
svieto saulė bus aptemus, 
o tamsa — kaip saulė;

nupuls kalnai slėneliai 
išsikels augštybėn, — 
visos galybės eis dulkėn, 
silpnumas -- galybėn!

Drebėk ir tu, sunau šiaurės, 
krūvon susitraukęs, — 
pats krisdamas pražuviman, 
mūsų neįtraukęs!

— Lituanistikos institutas 
rūpinamasi įsteigti ir Kanado 
je. Jo statutai paruošti buvo 
sudaryta komisija iš Dr. M. 
Anyso, mokyt. Gečo ir Dr. Iz. 
Matusevičiūtės. Projektas jau 
paruoštas ir netrukus bus vyk 
domas.

Kanada. Kanados min. pir
mininkas Louis St. Laurent 
savo ir viso kabineto vardu 
atsiuntė per pirm. J. Matulio
nį KnB krašto valdybai pade 
ką už Kanados vyriausybei 
perduota krašto tarybos svei 
kinimo rezoliuciją, kuria buvo 
pareikštas Kanados lietuvių 
lojalumas kraštui ir padėka 
už genocido konvencijos rati
fikavimą.

— Lietuviai žurnalistai rū
pinasi, persiorganizavę ir išsi 
rinkę naujus vykdomuosius 
organus, daugiau prisidėti prie 
Lietuvos bylos gynimo sveti
mųjų spaudoje. Iš viso įsire
gistravo apie 130 žmonių. Lie 
tuvos Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos būstine išrink 
tas New Yorkas, revizijos 
komisijos - cikaga, o garbės 
teismo - Los Angeles. Ligi 
gruodžio 1 d. numatyta susira 
šinėjimo būdu išrinkti 5 asme 
nų centro valdyba, 3 asmenų 
- rev. komisija ir taip pat 3 - 
garbės teismas. Daugiausia 
lietuvių žurnalistų gyvena 
JAV ėse.

— Spalio 26 d. «Angelicum» 
un-to didžiojoj salėj Romoje 
įvyko solidarumo su persekio 
jamais katalikais Sovietųužim 
tuose kraštuose mitingas. Kai 
bėjo valstybės pasekretoris 
užsienių reikalams J. E Do
minėjo ir atstovas Enrico Me 
di. Mitinge dalyvavo visa eilė 
senatorių ir atstovų, Romos 
burmistras, apaštalinis vizitą 
torius Ukrainai vysk. Buscko, 
eilė diplomatų, prelatų, Itali
jos politikos ir visuomenės 
veikėjų. Lietuviams atstovavo 
K. V. Mincevičius.

Valstybės pasekretoris savo 
kalboje pabrėžė, kad komunis 
tų mistifikacija vyksta trimis 
būdais: sunaikinant fiziškai 
priešą, pavergiant žmogų, 
užgniaužiant minties ir tikėji 
mo laisvę. Kalbėtojas tai įro
dė faktais Sovietų užimtuose 
kraštuose, plačiai paliesda
mas ir Lietuvą, drauge pažy 
mėdamas, kad du vyskupai: 
Ramanauskas 
ir Borisevičius buvo nuteisti 
mirti, kad katalikai kenčia 
nežmonišką terorą. Tokį tero 
rą kenčia 50 milijonų katali
kų get. uždangos atkirstoje 
Europos dalyje.

Atstovas Medi savo ugnin
goje kalboje suminėjo komu
nistų ir Sovietų darbus užim
tuose kraštuose, ypačiai Lie
tuvoje, turėdamas šiuo reikalu 
puikių infomacijų. Po mitin
go K. V. Mincevičius išreiškė 
kenčiančios Lietuvos vardu 
nuoširdžią padėką kalbėto
jams. Pasekret. Dominedo 
pareiškė: «Ne jūs mums turite 
dėkoti, bet fnes turime būti 
dėkingi jums ir jūsų kilniai 
tautai, kuri duoda mums hero 
jišką pavyzdį, kaip reikia ko 
voti už savo, Dievo ir žmo
gaus teises. *

— Vatikane Jo Švetenybė 
Pijus XII apdovanojo pasižy
mėjimo raštu ir medaliu ilga 
mėtį «1/ Osservatore Romano» 
administratorių, lietuvį kun. 
S Petraitį, salezietį, už jo 
nuopelnus administruojant Va 
tikano organą.

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

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.
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— Iš min. St. Lozoraičio kraštai prieš užgrobti bolše- 
gauta žinia, kad jis atvyksta • vikų buvo apibūdinti taip «žy 
Į VLIKą svarstyti bendradar- ■ ■ -
biavimo klausimų. Pasitarimai 
gali įvykti artimiausiu laiku.

— Š. m. Spalio 26 - 27 die 
nomis Užsienio Reikalų Tarny 
bos valdytojas Dr. P. Karve
lis ir Finansų Tarnybos valdy 
tojas T. Šidiškis lankėsi Švei 
carijoje laisvinimo talkos ir 
Tautos Fondo reikalais.

Ta proga Ziiriche įvyko 
pasitarimas su Šveicarijos LB 
valdyba, kuriai atstovavo inž. 
Stankus. A. Paulaitis ir kiti. 
Pasitarime dalyvavo ir konsu 
las Garbačiauskas. Sutarta, 
kad yra atėjęs laikas imti 
steigti šveicarų lietuvių bičių 
lių draugiją ir kiek galint 
aktyviau reikštis spaudoje. 
Buvo aptarta, kas ir kaip tu
rėtų būti daroma šveicarų 
visuomenėje, kad mūsų lais
vinimo bylai šio krašto viešo 
ji opinija ir vyriausybė nelik 
tų abejingos. Lietuviškoji Eu 
ropinio Sąjūdžio sekcija taip 
pat bus organizuojama. Berne 
atsilankius pas Dr. A. Gerutį, 
kuris dabar Šveicarijoje ats
tovauja mūsų diplomatinei 
tarnybai, buvo tariamasi, kas 
būtų galima daryti mūsų lais 
vinimo reikalais diplomatini
ais ir jiems giminingais kana 
lais. Dr. A. Gerutis, nors ir 
priverstas užsidirbti sau pra
gyvenimą, pasižadėjo daugiau 
laiko skirti lietuviškosios ak
cijos planui paruošti, taip pat 
plačiau informuoti šveicarų 
spaudą. Mikčiai steigti šveica 
rų lietuvių bičiulių draugiją 
visiškai pritaria ir Dr. A. Ge 
rutis.

Daugumas Šveicarijoj liku
sių lietuvių dirba savo specia 
lybėse. Lietuviškiesiems rei- 
kalama visi yra labai jautrūs. 
A ts i 1 anki usi e ji V y k do mosi os 
Tarybos nariai, taip pat Švei 
carijos lietuviai, kaip atrodo, 
atnaujintais ar naujai užmegz 
taisiais asmeniniais kontaktais 
yra patenkinti. Šveicarijos lie 
tuviai, tikimasi, prie mūsų lie 
tuviškų reikalų galės prisidė 
ti nemažu įnašu.

— Lietuvos nepaprastas pa 
siuntinys ir Įgaliotas ministe- 
ris D. Britanijai B. K. Balutis 
Įteikė Britų Foreign Office’ui 
(Užsienio Reikalų Ministerijai) 
notą nrntestuodamas, kad bri 
tų darbo partijos atstoves so
cialistų partijų Milano konfe
rencijoj. priešindamasis pasiū 
lymui priimti Baltijos kraštų 
socialistus i socialistų inter
nacionalą. buvo pareiškęs, kad 
tų kraštų teritorijos esančios 
pripažintos Sov. Sąjungai. No 
toje nurodoma, kad Vakaru 
valstybės šio smurto akto nė 
ra pripažinusios. Internaciona 
lo biuras JI balsu nrieš 3 Bal 
tijos kraštus priėmė nariais.

— Po ilgos pertraukos Ma
žosios Lietuvos lietuvių lai
kraštis «Keleivis», turimomis 
žiniomis, jau spausdinamas. 
Leidžiamas gruodžio mėn. ka
lėdinis numeris. Vykdomosios 
Tarybos vardu jos pirminin
kas K. Žalkauskas «Keleivio» 
redakcijai pasiuntė nuošidržių 
sveikinimų, palinkėdamas dar 
be sėkmės.

— š. m. lapkričio 5 d. Reu 
tlingene įvyko Vykdomosios 
Tarybos pasitarimas so Vokie 
tijos LB krašto valdybos ats
tovais pp. Pr. Zunde, E. Simo 
naičių, J. Lukošium ir A. Ven 
čiaušku. Buvo aptartos galimy 
bės ir priemonės bendradar
biauti politinėje, informacijos 
ir lietuvybės išlaikymo srity 
se. Visais rūpimais klausimais 
pasiektas visiškas nusmonių 
vieningumas.

— Šiaurės Vokietijos radio 
fonas NWDR spalio 24 d. da
vė 20 min. transliaciją apie 
Pabaltijo kraštus iš ten kilu
sius vokiečius. Joje Pabaltijo

dinti ir klestinti Europos kul
tūros dalis.»

Dar gražesnė transliacija 
apie Baltijos pavergtas vasty 
bes buvo suruošta spalio 30 
d Pietų Vakarų Vokietijos 
radiofono SWRF Freiburge.
Transliacija buvo pavadinta 
«Netektoji tėvynė», jos auto
rius • Rudolf Jakob. Translia 
cijoj buvo duoti daugiausia 
pasikalbėjimai su ištrūkusiais 
iš tų kraštų žmonėmis, slapta 
patekusiais į Vakarus. Stud. 
Jurgis Toleika klausytojus 
supažindino su studentų gyve 
nimu bolševikų priespaudoje, 
grįžusi iš Lietuvos vokietė - 
su kolchoziniu gyvenimu, ku
ris yra visai kitoks, negu skel 
bia išpūstais skaičiais ir nerea 
liais duomenimis bolševikinė 
propaganda. Šnekama apie 
mašinas ir nepaprastus laimė 
jimus, bet tikrovė yra visai 
kitokia: dirbo ji pati, duktė ir 
sūnus, o visi per dieną uždirb 
davo tik 5 rublius, už kuriuos 
galėdavo nusipirkti tik 2 kg 
duonos arba 150 gr cukraus. 
Ypač išsamiai buvo pavaizduo 
ta partizaninio sąjūdžio vei

Bandymas patobulinto helikopterio. Nauji helikopteriai grei 
tį gali išvystyti ligi 200 klm. per valandą.

kla, lietuviškoje aplinkoje rea 
lizuojanti Robino Hoodo mitą. 
Tai, kaip pažymėjo pranešė
jas, kovotojai už tėvynės lais 
ve, kuriems niekas neduoda 
jokių ordinų, bet kurių veikla 
visą laiką išliko gyva. Tų lais 
vės-kovotojų 1945 m. skaičius 
siekė apie 10Ü.000, dabar bė
ra likę apie 2.000 3.000. Jie 
dirba labai organizuotai ir 
susiklausydami, pasiskirstę 
apygardomis, dėvi senąsias 
lietuviškas uniformas. Bolše
vikams niekad nėra pavykę 
susekti jų vyr. būstinės. Ta
čiau apie tos «vaiduoklių ar
mijos» žygius išgirsta ir užsie 
nis. Jų nuotaikas būva pavaiz 
duotos taip pat lietuviška dai 
na «Kas bernelio sumislyta».

— J. Daumanto «Partizanus 
už geležinės uždangos» E. J. 
Harrisonas yra išvertęs į 
anglų kalbą, o V. Gailius ver 
čia į vokiečių. A. Liutkus yra 
išvestęs į prancūzų kalbą «Ma 
žuošius Katynus». Mūsų veiks 
niai rūpinasi jų išleidimu.

— Argentina. Lietuvių vei
kla. Spalio 19 d. Lietuvių sa
lėje, Avellanedoje, įvyko Arg. 
Liet. Bendruomenės 2-jų metų 
įsteigimo minėjimas. Jį atida 
rė ARLB CV pirmininkas Jgn. 
Hadvalskis. Kalbėjo - agr. A. 
Šantaras (jis minėjimui ir va 
dovavo) ir ARLB CV sekreto 
rius L. Sruoga. Sveikimo Tau 
tos Fondo pirmininkas J. Čikš 
tas, inž. J. Ramanauskas ir 
raštu - Lietuvai Išlaisvinti Cen 
tras. Meninę dalį atliko Lie
tuvių Tautinis Ansamblis «Dai 
na», vadovaujamas A. Kupre 
vičiaus. Ansamblis padainavo 
keletą lieiuviškų dainų ir pa
šoko kelis tautinius šokius. 
Be to, Villa Lugano Lietuvių 
Centro vaikų tautinių šokių 
grupė, vadovaujama A. Mike

Ona Sadauskaitė

O kad Tu sugrįžtum...
O, kad Tu sugrįžtum ir būtumei vėliai, 
O, kad tu sugrįžtum kaip aidas dainos. 
Mums vėl nusijuoktų žalia vasarėle, 
Vėl paukščiai čiulbėtų kaip kitados.

Nejau Tu negrįši žaliuojančiom pievom? 
Nejau Tu negriši su rožių žiedais?
Ir vėl juk pražydo ten baltosios ievos — 
Joms žydint, širdis argi mums neatleis?

•
O jei Tu negrįžtum, o pasaka mielai.
O jei Tu negrįžtum mums džiaugsmu šviesiu, 
Kur eiti,, kur dingti Tave taip iškėlus — 
Aukščiau visos žemės, aukščiau debesų?!

lionienės, pašoko dar «Kalve 
Jį», «Noriu miego», «Suktinį» 
ir padeklamavo keletą patrio 
tinių eilėraščių.

— Argentinos Lietuvių Ben 
druomenės veikla per porą 
metų pagyvėjo ir išsiplėtė. 
Yra susikūrusios Buenos Aires 
mieste, apylinkėse ir provin
cijose šios apylinkės: Villa

Lugano, Avellanndoj, Temper 
ley, Berisso ir Rosario m. Ku 
riamos apylinkės Buenos Ai
res miesto centre ir Kordoboj. 
Didelį rūpestį ir pasišventimą 
Bendruomenės darbe rodo da 
bartinis jos C. V-bos pirminiu 
kas Ign. Padvalskis ir sekre 
torius L. Sruoga. C. V-ba, kai 
buvo išrinkta prieš metus, 
kas dvi saveites daro posė
džius ir yra suredagavusi ir 
įteikusi keletą memorandumų 
UNO ir įvairioms atstovybėms 
Lietuvos išlaisvinimo reikalu. 
Bendruomenės Tarybos pirmi 
ninkas yra prof. D. Gruodis.

— Argentinos lietuvių lai
kraštis «Laikas» kuria savo 
spaustuvę. Jau nupirktas lino 
tipas. Greitu laiku pirks ir 
kitas mašinas. Spaustuvę? įsi 
gijimą gausiai remia lietuvis 
koji visuomenė. Kai bus Įsigy 
tos visos reikiamos mašinos, 
bus statomas specialus spaus 
tuvei, knygynui ir kt. reika
lams namas.

— Argentinos muzikai Ku- 
previčiai vyksta koncertuoti. 
Pianistas Andrius Kuprevičius, 
«Margučio» kviestas, yra pasi 
ryžęs vykti Čikagon ir ten 
koncertuoti 1952- XII. 28. Jo 
sesutė smuikininkė Elena Ku 
pravičiūtė, DANIEL koncertų 
rengimų organizacijos kvie
čiama, vėl vyksta į Europą. 
Gruodžio 28 d. ji turi koncer 
tuoti Paryžiuje.

— Melburno priemiesty Cly 
ton LKF skyriaus pirm. Anta 
naičio rūperčiu lapkričio mėn. 
pradžioje atidaryta lietuviška 
sekmadienio mokykla, iš eilės 
trečioji Melburne. Pirmoji, 
vadovaujama mokyt. Makulio, 
veikia lietuvių parapijos salė 
je, o antroji - A. Krauso priv. 

namuose. Lietuvių kolonijos 
Australijoje jau išrinko atsto 
vus Į lietuvių atstovų suvžia- 
vimą, kuris {vyks gruodžio 
pabaigoj Adelaidėje!

— Nedarbas Australijoje ne 
mažėja. Daugiausia bedarbių 
yra Sidnėjuje ir Melburne. Jis 
palietė is nemaža lietuvių. Jei 
nedarbas truks ilgiau, gali su 
sidaryti nemaža sunkumų įsi- 
gijusiems nejud. turtą.

Australijoje spec, komisija 
renka medžiaga apie svarbes 
nius tremtinių gyvenimo įvy
kius. Jos vedėjas J. Lininis.

— Bail. T. Zikaras paprašy 
tas suruošti Melburne gyve
nančių dailininkų darbų paro 
dą. Jis žada suruošti taip pat 
individualinę savo darbų paro 
dą. Dail. V. Simankevičius da 
lyvauja australų dailininkų 
parodoje.

— Naujon Brit. Liet, s-gos 
centro valdybon išrinkti: pirm. 
M. Bajorinas, nariais: kun. A. 
Kazlauskas, inž R. Baublys, 
J. Senkus ir B. Daunoras. Są 
jungos tarybon: P. B. Varkala, 
Dr. K. Valteris, P. Duoba, J. 
Varanavičius ir A. Pužauskas; 
reviz. komisijom L. Skripkucė, 
A. Šukys ir V. Kvietkauskas; 
garbės teisman: O. Kairiūkš- 
tienė, P. Bulaitis, inž. J. Vil
činskas, K. Vaitkevičius ir 
Kasperas.

--- Inž. R. Baublys grįžo iš 
Socialistų Internacionalo kon 
ferencitos Milane, kur, kaip 
pirmam Lietuvos socialdemo 
kratų partijos delegatui, jam 
teko ginti mūsų bylą tarpiau 
tiniam fronte. Jis tarė taip 
pat žodį į Lietuvą per A. Bal 
są ir Romos radiją. Kaip žino 
ma, Socialistų Internacionalas 
įsisteigė praeitais metais, o 
šiais į jį nariais buvo priim
tos Baltijos kraštų socialistų 
partijos.

— Londono lietuvių tautinių 
grupė šoko š. m. spalio 23 ir 
24 d. Karališkuose Alberto 
Rūmuoae Jungtinių Tautų Stu 
dentų D-jos suruoštame šokių 
festivalyje. Programoje daly
vavo. 24 skirtingos tautos.
X

— Italija. Italai dėkingi už 
lietuvių duodamą pavyzdį. S pa 
lio 25 d. tėvų Marijonų koply 
čioje Romoje buvo atlaikytos 

gedulingos pamaldos už J. E- 
vyskupą Būčį jo mirties me
tinių proga. Pamaldose daly
vavo lenkų emigrantų vysku 
pas Gawlina, prel. Tulaba, 
prel. Čamans (latvis), geras 
būrys lietuvių kolonijos, Len 
kų pasiuntinybės pris Šv. Sos 
to atstovas ir būrys įvairių 
tautų a. a. didžios atminties 
vyskupo gerbėjų.

—- Bogotoje gyveną įkurdi
nimo komiteto nariai kun. N. 
Saldokas ir Dr. St. Sirutis 
kiek galėdami padeda savo 
tautiečiams patarimais, reko 
mendacijomis, sutvarko doku 
mentus ir kt. Bogotos lietuvių 
kolonija visuomet pamini sa
vo tautos šventes. Daug sve
timtaučių ateina į lietuvių pa 
maldas pasiklausyti melodin
gų giesmių, giedamų vietinio 
choro, vedamo D. Liaugminie 
nės. Gausus lietuvių dalyvavi 
mas pamaldose ir susirinki
muose duoda gražų pavyzdį 
vietiniams kolumbiečiams" ir 
svetimtaučiams. Organizaci
nius darbus atlieka veiklesni 
apylinkės valdybos nariai, 
ypač Jazbutienė ir inž. A. 
Tylius.

— Jėzuitu un-to mėn. žur 
nalas “La Revista Javeriana” 
Bogotoje įsidėjo kun. N. Sal 
dūko paruoštą straipsnį apie 
Lietuvą, kuriame trumpai ir 
aiškiai išdėstyta visi Lietuvos 
vargai nuo pat pirmojo rusų 
okupavimo.

— Urugvajus. Visoje Pietų 
Amerikoje plačiai žinomas 
dienraštis “EI Dia” serijoje 
“Ką slepia stalininė uždan
ga?” įsidėjo savo bendradar 
bio K. Čibiro — Verax net
I. 55 ir 156-jį tęsinį, kurių vie 
name atvaizduojama Baltijos 
politinė ir strateginė reikšmė 
apskritai, o kitame — pradėti 
Grišmanausko “Tolimųjų kva 
dratų” komentarai. Šio pobū 
džio straipsnius “EI Dia” 
spausdina net savo vedamųjų 
skiltyse.

— Venecuela. Tautos Fon
do atstovybę, vadovaujamą 
centro valdybos pirmininko 
inž. V. Venckaus, sudaro: Ir. 
Žalnierūnaitė, Dr. A. Vabalas, 
V. Mažeika, stud. A. Šulcas ir
J. Žebrauskas.

— Už lietuvio Vincento Ur 
bonavičiaus pagrobimą Braun 
schweigo apygardos teismas 
spalio 24 d. nuteisė SĖD par 
tijos narį Gustavą Marschallį, 
45 mt., kilusį iš sovietinės Vo 
kietijos, ir vaistininką Vilfry 
dą Sandigą 36 mt., kiekvieną 
po 3 metus sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Be to, jiems atimtos 
pilietinės garbės teisės 5 me
tams.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»
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Pas «Músu Lie 

tuvos» Bičių- 
íTk./

liūs

Naujas dviejų aukštų namas 
baltuoja Alto da Lapa kalno 
viršūnėje nutiestoje gatvėje. 
Paskambinu. Pasitinka to na
mo šeimininkė ponia Adelė 
Žarkauskienė. Jos veidas švy 
ti nuoširdžiu linksmumu. O 
štai ir p. Petras Žarkauskas, 
taipogi besišypsąs. Mat, abu 
dzūkai, linksmo Dainavos ša
lies žmonių budo paveldėto
jai.

Jaukioje svetainėje, ant šie 
nos, baltuoja Vytis.

— Atėjau pas Tamstas kai
po pas «Musų Lietuvos» gar
bės rėmėjus. Būtų Įdomu suži 
noti, kaip Jūs čion patekote, 
kaip pasiekėte dabartinio ger 
būvio.

— Taigi, bėgom iš Lietuvės 
Brazilijon laimės ieškoti, o 
radom kietą vargą. - pradėjo 
pasakoti p. Žarkauskas. - Tai 

.buvo 1929 m. Atvykau vienas, 
žmoną su dukrele palikęs 
Lietuvoje. Po keliu mėnesiu 
darbo fazendoje, jei biitau 
turėjęs pinigų, būtau grįžęs 
namo, bet be pinigo žmogus 
nieko negali. 1937 m. atvyko 
pas mane ir mano prisiega 
su Stasele. Tada abu vargom.

Pati dirbo fabrike, o aš prie 
statybos. Šiaip taip prasimu- 
šėm. 1945 m. atidarėm barą. 
Pernai pasistatėm šį namą. 
Dabar jau Adelė tvarkosi na
mie, duktė Stasė dirba krau
tuvėje, mieste, o 8 metų Janu 
tė mokosi mokykloje. Aš te
bedirbu kaipo rangovas. Nors 
ir neblegai įsitaisėm, bet Lie 
tuvos neužmirštam. Esu Dr. 
Basanavičiaus vardo moky
klos Viloj Anastazijoj rėmėjų 
būrelio pirmininkas, paremiu 
spaudą ir prie visokios lietu 
viškos veiklos mudu su Adele, 
kuo galim, prisidedam.

— Kaip norėtau dar nors 
kartą gyvenime atlankyti Va

rėną ir pasidžiaugti melsvaži 
ėdžiais linais ir, lyg balta 
grietine apdrėbtais, grikių lau 
kais! - susisvajojo ponia Ade
lė.

— Tikiu, kad dar pamaty
sim. O tuo tarpu dirbkim, ką 
galim Lietuvai, - užbaigė Pe
tras Žarkauskas.

Padėka

1. V. Anastazijos Dr. J. Ba 
sanavičiaus vardo lietuvių M. 
R. B-lis nuoširdžiai dėkoja 
visiems geros valios lietuvi
ams, kurie savo darbų ar ma

vakarėliui «Poco Dauganorio» 
4 v. komediją.

2. «PONAS DAUGANORIS» 
V. Anastazijos scenoje. Suruoš 
tame š. m. lapkričio mėn. 8 
d. Dr. J. Basanavičiaus vardo 
lietuvių MRB-lio vakarėlyje 
mūsų lietuviškas jaunimas 
pasirodė ši kartą su nuja 4 v. 
komedija «Ponas Dauganoris».

Šis veikalas yra verstas iš 
lenkų kalbos ir net kelis kar 
tus statytas Vilniaus valsty
biniame teatre. Žinoma, čio
nykštėse sąlygose, atsimenant 
sunkų artistų parinkimą iš 
mėgėjų arba visai 'nevaidinu 
siu, ir veikalą negalime lygin 
ti valstybinio teatro scena, 
bet pilnai pasisekusiu ir geru

- galime drąsiai pavadinti. 
Patrauklus ir intriguojąs turi 
nys, įdomios situacijos nevie 
nam žiūrovui sukėlė juoką ar 
šypseną, ir vertė domėtis 
sekančių veiksmu. Veikalas 
buvo vidutiniškai apšlifuotas 
ir artistai nepasirodė karika 
turiškose formose, kaip pa
prastai mėgiama pasirodyti 
kaimiškose scenose.

Šią komediją režisavo ir 
pats vaidino mok. St. Kubíliú 
nas, sufleravo Alg. Krupelis. 
Vaidino sekantieji artistai: J. 
Maziliauskas. St. Žarkąuskai- 
te, Gražina Kazlauskaitė.Eug, 
Kubiliunienė, Ksv. Adulytė, 
V. Ambražiūnaitė, J. Valutis, 
St. Žymantas.

gilliilliilliilliilliilliiiLilliiiliilhilliilliilliilhiiliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhiliiilliilhilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliilhilhilliilliillig

Metalo išdirbinių «Industria Strazdas» J 

| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
S šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. g 
5 iru
g Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
5 Rua Ibitirama V. Prudente. g

g Raštinė: Rua do Garino, 138-3.° S/306-Fone 33-3865 j 

S São Paulo |
l'iliiliiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiilliilliiiiiiiiiiiiiiiililliilliūii

Nepriklausomoj Lietuvoj iškylaudavo garlaiviais Nemuno 
upyne.

Jprindys & Čia
P' A R D U O D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Prr luodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

terialiniais ištekliais prisidėjo 
prie musų suruošto š. m. lap 
kričio mėh. 8 d. vakarėlio

Ypatinga padėka reiškiame 
p. p. Jadvygai Lasaso, Adelei 
Žarkauskienei, Eugenijai Ku 
biliūnienei, Julei Mažeikienei, 
Kazlauskienei. Onai Pauliu- 
kaitienei, Teofilei Skrok, Emi 
lijai Stonkienei, Teklei Ras- 
lanienei, Genei Ribikauskie- 
nei, Elenai Tam išauskienei, 
Pranui Adomaičiui, Jonui Vai 
čekauskui. ir Žsrnauskui, ku 
rie Bufetui suaukojo visus 
valgomuosius produktus.

Taip pat nemažesne padėka 
tenka ir visiems artistams, 
būtent: mokyt St Kubiliūnui, 
J. Valučiui,Eug. Kubiliūnienei, 
St. Žarkauskaitei, Gražinai 
Kazlauskaitei, J. Maziliauskui, 
St. Žymantui, Ksv. AdulyteL 
V. Ambražiūnaitei sufleriui 
Alg. Krupeliui,ir dekoratoriui 
Juliui Bernatoniui kurie nu 
traukdami savo brangų poilsio 
laiką repeticijoms paruošė

•iii Rastinės Darbai ir I eisiniai Patarimai 1111 
Hh 'Iii
UH nu
ij'! Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas !i|| 
'u, skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- n"1 
l'i'l mas, kriminalinė ir darbo teisė. 'Iii

Darbininkams patarimai veltui. ,'11!
nū ""
1111 Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. Ijjj 
'i'' ir nuo 16,30 iki 19 vai. jjj!
1ÜIl||l HH
Ijj] Rm Riberto Simonsen, 13 -- 3.° — salas 306 • 310 nu 
Įjlj (Senoji rua do Carino ir kampas Pęa Clovis Bevilaqua) Ji"1 
Iii! são Paulo į1,"

industria e Comercio de Calçados

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

JARDIM

fiúklíi&p

apylinkėje - nuėsta- x
sveikas klimatas, tik už 
da Sė, geras kelias, tarp 

Puiki proga dabar įsigyti žemės 
įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu

Santo Amaro 
baus grožio gamta 
18 klm. nuo Praça 
dviejų ežerų 
sklypą su mažu 
— 100 mėnesių.

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį jgalio- 
tinį šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kazį Kmiliausk], rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie 
nfais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro ein i au obu 
sai Jardim Riviera. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.

Bua Javaės, 719 — Sãs Paulo

K PERES & PRANAS LTDA. ii
į Importação — Exportação

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

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

Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
|H Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas 1
II ............ -. ....... ■ ■ ' g
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1952 m. lapkričio 22 d. MŪSŲ LIETUVA

VIC-MALT EMA sudėtin įeina Malte, deito ją 
vartoja čempijonai,

V 1C-MALTEMA tinkamas visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams,

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

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

Pusi. §

MEKANIKOS DIRBTUVE

illiilliilli.iliuiiHinilwiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiniiiiiiiiIiiíHuiiitiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiilliillHliilliiiHiiiiiiiHili

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

išsimokėtinai.

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

w’

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

& FILHOS

CAJAJ 
JÃO Ji H I

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.
anai

JORGE MATELIONISWiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

Rua São Caetano, 510
São Paulo

KRAUTUVĖS:
☆

IKMACJ- CAKKIEKI »ii

VIENINTELIAI ATSTOVAI 
GARSIOJO VANDENS 

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

F'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

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

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

Caixa Postai 3967 
S Ã O PAULO

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

dos naudokite!

s:::::::::::!:::;::::::»”'
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LIETUVOS NACIONALINĖ 

MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

I BRAZlLl3Clf:í
©

«Musų Lietuvos» pobú 
Vis buvo suruoštas lapkričio 
mėn. 15 d. LSB patalpose Mo 
koje, Lituania gatvėje 67 n. 
Šį kart žymiai.daugiau svečių 

■ atsilankė, negu į praėjusius 
pobūvius, nes nemaža atvyko 
be iš anksto įsigytų paKvieti 
mų. Todėl ir šeimininkams 
buvo galvosūkio, kad visus 
sutalpinti ir pavaišinti. Negi 
eis, žmogus nuo salės durų 
namo.

Svečių tarpe buvo p. A. Po 
lišaitis Lietuvos konsulas São 
Pauly, «M.L.» atsakomasis.re
daktorius prof. José Ferreira 
Carrato, kun. P. RAgažinskas, 
kun. K. Miliauskas, organiza
cijų pirmininkai, ir kt.. Pobu 
vį pradėjo rengėjų vardu 
«M.L.» Redakcinės kolegijos 
narys p Valavičius pasveikin 
damas svečius, trumpai nusa 
kydamas «M.L.» siekius ir 
paprašė svečius vaišintis ant 
stalų sudėtais valgiais ir geri 
mals.

Neužilgo L.K. Bendruome
nės choras išsirikiavęs sceno 
je, vadovaujamas maestro Al. 
Ambrozaičio, nuotaikingai su
dainavo keletą dainų. Kaiku- 
rias jų gausiais plojimais susi 
rinkusieji privertė chorą kar
toti. Šia proga Bendruomenės 
choras įteikė «M.L» dovaną- 
Cr$ 1400.00 '

Svečiams palinksminti lie
tuviškas orkestras, kuriame 
dalyvavo ir pobūvio rengėjai 
p. j. Matelio n is ir M. Tarnai iii 
nas, scenoje pradėjo groti 
lietuviškas melodijas.

Svečiams užkandus ir už- 
gėrus, buvo atimti iš vidurio 
salės stalai ir prasidėjo šokiai 
tam pačiam lietuviškam erkes 
trui grojant.

Pobūvio surengime vadovą 
vo p. L Matel'oninė, O. Tuma 
liūnienė, J. Matelionis, M. Ta 
maliunas, B Žakevičius. H. 
Valavičius padedant visai ei
lei geros valios talkininkių 
bei talkininku.

Vieną dalyką jau senai pas 
tebime, kad esamos pit-Hpos 
neįstengia patogiai šutai pinti 
svečių. Reik didesnų patalpų.

«Musų Lietuvos» pobūviai 
yra solidarumo bei suartėjimo 
šventėmis.

K ores p.

MÚSU DALYVAVIMAS SÃO 
PAULO 400 METU SU<ATU- 

VÈSE

São Paulo miesto 400 metu 
jubilėjuje 1954 m. dalyvavi
mo reikalu šią 
savaitę pas minėjimo komite
to pirmininką buvo, nuvykę

p. Al. Polišaitis Lietuvos kon 
salas ir kun. klebonas P. Ra 
gažinskas. Iš gautų informa
cijų paaiškėjo, kad São Paulo 
miesto jubilejaus ruošiamose 
iškilmėse, kurios truks ištisus 
1954 metus, galima dalyvauti 
dvejopu būdu: suruošiant lie
tuvių liaudies meno parodą, 
arba įrengiant lietuvišką ba
kūžę ir lietuviškomis daino 
mis, kurias išpildytų choras 
bei tautiniais šokiais. Ruošiant 
parodą, už patalpas reiktų mo 
keti, kas labiausia ir apsun 
kintų parodos ar seklyčios 
įrengimą.

Šiuo reikalu tariamasi su 
organizacijomis ir numatyta 
programa bus patiekta jubilė

jaus rengimo komitetui.
Bendrai komiteto pirminin

kas ir kiti nariai yra suinte 
resuoti lietuvių dalyvavimu. 
Ši paroda bus tarptautinė. Joje 
dalyvaus daug valstybių, ku
rios eksponatus atsiveš iš sa 
vo kraštų. Mes gi tuo, ką čia 
turime privalome atstovauti 
savo tėvynę, kad šioj didžiulėj 
parodoj plevėsuotų ir Lietu
vos vėliava.

— Moterystės luoman ruo
šiasi Algimantas Šlepetys su 
Ona Derviny te.

MIRĖ

Lapkričio 14 d. mirė Pranas

Už
A.fA. VERONIKOS MASÍENÉS

i 
vėlę, Mišios - Egzekvijos, pirmųjų metų sukaktuvės pro- | 
ga, įvyks šio mėn. 22 d. (šeštadieni) 7,30 vai ryto, Vila j 
Zelinos bažnyčioje.
Kviečiame visus mūsų bičiulius ir pažįstamus dalyvauti 
šiose mišiose, mūsų šeimos taip mylimo, asmens inten
cija.

MASIŲ ŠEIMA. .. V. ' j
rasa laMWiWffHihtthini.r»ir.rr»

Kairys, gyvenęs ir dirbęs Jun 
diai. Argus Fabrike, 47 m. am 
žiaus, nuvedęs. Velionis yra 
kilęs iš Kazliškio parapijos, 
Rokiškio apskr. Brazilijon 
atvyko 1929 m. kartu savo 
dviem broliais ir dviem sese 
rimis: Ignu, Vincu, Ona Meš 
kiniene, Kastancija Marmokie 
ne.

Velionio intencija mišios - 
egzekvijos bus atlaikytos Vi
la Zelinoje 27 d. lapkričio. 8 
vai..

— Lapkričio mėn. 15 d. 
Quinta das Paineiras, mirė 
Juozas Prialgauskas, 56 metų 
amžiaus, kilęs iš Priekulės. 
Paliko žmoną ir ištekėjusią 
dukterį.

— Lapkričio mėn. 14 d. Mo 
koje mirė Katarina Grabaus
kienė, fiO m. Amžiaus kilusi 
iš Krosnos parapijos, paliko 
nuliūdusį vyrą, ir dvi dukteris, 
Miliuvienę ir Albiną Medienę.

— Lapkričio mėn. 18 d. Mo 
koje staigiai mirė Vaclovas 
Mikalauskas 42 m. amžiaus. 
Buvo nevedęs Ilgesnį laiką 
sirginėju. Paliko motiną, bro
lį ir seserį.

— Lapkrio ĮĮ 
giai mirė StarnS 
čius, 43 m. amžiaus, kilęs iš 
Kauno apylinkės. Paliko žmo
ną ir dukterį.

— Lapkkričio mėn. 19 d. 
Vila Zelinoj staigiai mirė VIa 
das Tiškus, 39 m. amžiaus, 
kilęs iš Tirkšlių. Brazilijon 
atvyko, po karo, kaipo DP. 
Paliko žmoną.

— Birutė Mažetienė - Saje 
vičiūtė yra išvykusi į Santa 
Rita do Passo Quatro sena- 
toriją gydytis.

PARDUODAMA
Rūbų krautuvė — Bazar 

su gera kliantura. Vila Alpi- 
nojė rua 17 nr. 11. Iš São Pau 
lo ir S. Caetano eina aútobu 
sai. Informacijų galima gauti 
vietoje.

Skubai parduodama: 
NAMAS, esantis Parque das 
Nações, už Cr. $ 65.000 ir 
SKLYPĄ —V Industrial, šalia 
fabriko «Suift» Smulkesnės 
informacijos: V. Zelinoje Rua 
Rio Feio, 11.

hįį iiiiiiiiiiiiliiiiliilliiliiiiiHiiiiliiiiiriiiilliiitiilliiiliiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiiiiiiiilhilliilliiiiiiliilliilliilliilliiiliilliilliilliilliilliilliilliiliiilliilliilliilliiliiilliilii^

Registrado no C.R C. sob o n ° 551
RM

RB

Visi | Moóca!
Lapkričio 29 d. 20 v.il. Mokoje, rua Lituania 67, 
Lietuvių Sąjunga Braz Ii joje ruošia šokių vakarą su 
vaidinimu, Bus suvaidinta K. Pažėraitės pjesė

«VAIDILOS PALIKIMAS»,

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S, PAULO f

Aberturas de firmas
Encerramentos de firmas
Transferencias de firmas
Contratos na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial
Escritas Fiscais
Escritas Comerciais

HORÁRIO das 8

Contratos de locação
Cartas dę fiança g
Requerimentos z

Balanços =
Alvards diversos n
Seguros de Fogo e
Seguros de acidentes A

às 1.9 horas. =
gilllllll'llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'lllllllllllllllllllllllllllllll?

kurioje dalyvaus ir tautiškų šokių ansamblis, J. 
brozaitienės vedamas.

A m-

GROS PUIKUS ORKESTRAS.
nf-unr jtpx<

PRAÇA 3ÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO du 
■m 
iih 
mi

VISUOMET RASi SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
Įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
l'ngonų. siuvamų mašinų, radio, plokštelių, ir t. t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
issiMOK Ėjimui.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

■m i

Illl Ihllllllllllllllllllllllllliílllllllhllllllll lllllllllllllltillllllllllllllliíllllllllhlllllllllillllhlllllllllllltllllllllllllllltlllllllllllllllllllllilllhllllllllllllllllllllllllnil

U REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į 'TAUTIEČIO
* "it

įį J. L. GalmsKas Ltda.

B A L I) Ų SANDE L Į.
A F. DR.. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

—<h>—00—00—00—00—

Oficina de Modelos 
para fundição e 

Marcenaria*

PETRAS ŠIMONIS
BRAIŽYTOJAS — 

MOD ELISTA S 
įvairiausi modeliai ma 

šinų lydinimui!
BALKONAI, VITRI
NOS IR KOMERCINIŲ 
ĮSTAIGŲ ĮRENGIMAI!
VISI KITI MEDŽIO 

DARBAI!

São Paulo, Vila Zelina 
Rua Venda Nova, 46

Recados Telef. 3-0710
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