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Savaitinė Politiniu įvykių'Apžvalga
Prez. Eissnhowar 

Korejon.
Atrodo, kad dar šią savaitę 

išrinktasis Amerikos preziden 
tas E senhower lankysis Ko
rėjoje. Prezidento sutikimui 
yra padalyti visi reikalingi 
pasiruošimai, kad išvengti gy 
vybei pavojaus.

Kelionės tikslas.
Prez- Eisenhower apsilan

kymas Korėjoj bus dideliu 
moraliniu sustiprinimu sąjun
gininkų . kariuomenei, ypač, 
kad Eisenhower yra didelis 
strategas.

Antra, kaip praneša artimas 
naujai išrinkto prezidento 
bendradarbis, Maryland guber 
natorius Mc Keldin, Eisenho- 
weris susitiks su Chan Gai- 
Chek ir tarsis panaudoti nacio 
nalistų kinų kariuomenę Korė 
jos fronte. Trečia, svarstys 
galimybes kaip galint greičiau 
Amerikos karius pakeisti pie 
tų korėjiečiais. Beabejo, šie 
pareiškimai yra privatūs mi
nėto Maryland gubernatoriaus, 
bet kartu juose atsispindi res
publikonų partijos užsienio 
politika.

Korėjoj nebus taikos.

Paskutiniu metu ONU susi
rinkimuose svarstomi įvairūs 
sumanymai likviduoti karo 
veiksmus Korėjoje. Tačiau 
skersai kelio visumet atsisto
ja Višinskis. Rusų noras yra 
ne baigti Korėjoj karas, bet 
priešingai, kaip galint ilgiau 
jį tęsti, tuo pačiu silpninant 
Ameriką. Bet kokios viltys 
susitarti yra dingusios. Visos 
galimybės ir keliai yra išmė 
ginti ir nedavė jokių pasek
mių.

Antra Korėja.

Ne tik ką nesusitariama 
Korėjoj, bet jau yra užsilieps 
nojęs plataus masto, Rusijai 
ir komunistinei Kinijai remi
ant ginklais ir žmonėmis, an
tros Korėjos^ frontas Prancú 
zijos Indokinijoj, kur yra la
bai stiprios komunistų sukilę 
lių jėgos. Prancūzai lėktuvais 
gabena ginklus ir karius. Mas 
kva tikisi, kad nauji neramu
mų židiniai atitrauks Ameri
kos dėmesį nuo Europos rei
kalų. Ypač Kremliui patogu, 
kad tie karai yra vedami sve 
tfmomis rankomis.

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Declo Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6-to and. salas 604 ir 605. 

(kampas Praça da Se) Fone: 36-8240 ir 32-0064

Gen Eisenhowerį išrinkus 
naujuoju JAV prezidentu jam 
VLIKo ir Vykdomosios Tary 
bos vardu buvo pasiųsta to
kio turinio sveikinimo telegra 
ma: “Vyriausiojo Lietuvos Iš 
laisvinimo Komiteto ir Vykdo 
mosios Tarybos vardu prašo
me priimti nuoširdžiausius 
sveikinimus ir geriausius lin 
kėjimus sėkmingai eiti Jūsų 
atsakingas pareigas Mes tvir 
tai tikime, kad Jums vadovau 
jant Sovietų pavergtos tautos 
atgaus savo laisvę ir nepri
klausomybę, tarp jų ir mūsų 
tėvynė Lietuva”. Sveikinimą 
pasirašė mons. M. Krupavi
čius, VLIKo Pirmininkas, ir 
K. Žalkauskas, Vykdomosios 
Tarvbos Pirmininkas.

— Amerikos Balsas savo 
transliacijoje iš Europos lap
kričio 12 d. perdavė pasikal
bėjimą su VLIKo Vykdomo 
sios Tarybos pirmininku K. 
Žalkausku apie darbą Lietu 
vos laisvinimo bare, Vykd. 
Tarybos santykius su įvairiais 
veiksniais, lietuvių bendruo- 
įvairiuose kraštuose veiklą, 
JAV lietuvių indėlį į laisvini 
mo kovą ir kt. aktualiais klau 
Simais.

— Dėl išrinkimo gen. Ei- 
senhowerio JAV prezidentu 
VT Pirmininkas pareiškė, kad 
tiek demokratai, tiek respu
blikonai yra nusistatę prieš 
totalines diktatūras, žmogaus 
niekinimą ir jó pagrindinių 
teisių varžymą. Svarbiausia 
—- abeji pripažįsta Sovietų 
pavergtoms tautoms teisę į 
laisvę ir nepriklausomybę. Tai 
gi, gen. Eisenhowerio laimė
jimas yra laidas, kad tas Ame 
rikos žmonių nusistatymas 
bus tęsiamas su nemažesniu 
ryžtingumu ir ateityje.

Savo žodyje lietuviams pa
vergtoje Tėvynėje Vykd. Ta 
rybos Pirmininkas pažymėjo, 
kad laisvajame pasaulyje jų 
vargai ir kančios gerai žino 
mos, bet mums taip pat žino 
mos ir jaučiamos laisvojo pa 
šaulio prieš raudonąją tira- 
niją augančios jėgos. Tėra 
tik laiko klausimas, kada tos 
jėgos tars savo sprendžia
mąjį šviesesniam pavergtųjų 
tautų rytojui užtikrinti. Lietu 
viai tėvynėje paraginti be rei 
kalo nestatyti savo gyvybių 
pavojun ir taupyti jėgas spren 
džiamai valandai.

— VLIKo Vykdomosios Ta 
rybos narys M. Brakas ruošia 
si su šeima emigruoti į JAV- 
bes. VLIKo ir Vykd. Tarybos 
sluogsniuose svarstomas jo 

įpėdinio klausimas. Mažosios 
Lietuvos Tarybos prezidiumas 
M. Brako įpėdiniu Vykdomo
joje pristatė Martyną Gelžinį, 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
narį.

— Iš Romos pranešama, 
kad LDŠ S. Lozoraitis, prieš 
išvažiuodamas j Bonną, aplan 
kė Voeietijos ambasaborių 
Romoje von Brentano. Būda
mas Vokietijoje, S. Lozoraitis 
susitiks su prel. M. Krupavi
čium, VLIKo pirmininku.

Naujausia, po rinkimų, prezidedto Eisenboverio su žmona 
nuotrauka.

— Romos Klubo, kuriame 
dalyvauja Italijos politikai ir 
užsienio dipiomatai, susirinki 
me min. S. Lozoraitis buvo 
pristatytas Italijos ministeriui 
pirmininkui ir užsienio reika 
lų ministeriui. Pasikalbėjime 
su A. De Gasperiu min. S. 
Lozoraitis padėkojo jam už 
tai, kad savo kalboj parlamen 
te jis priminė, jog Sovietų 
Sąjunga yra okupavusi Lietu 
vą, Estiją ir Latviją, sulaužy 
dama savo iškilmingai pasira 
šytąsias nepuolimo sutartis 
su Baltijos Valstybėmis.

— Ryšium su Šventųjų Me 
tų jubiliejum Jo Šventybė Po 
piežius Pijus XII apdovanojo 
Lietuvos minister} prie Šven 
tojo Sosto S. Girdvainį aukso 
kryžiaus ir Pasiutinybės atta 
chė S. Lozoraitį jun. bronzos 
kryžiaus ordinais.

- Prie Pietų Vokietijos ra 
diofono Stuttgarte ruošiamo 
se Rytų problemomis diskus! 
jose,’ kuriose dalyvauja vo
kiečių visuomenės politikai ir 
pavergtų Rytų Europos tautų 
atstovai, lapkričio 12 d. buvo 
svarstoma prof. Fr. Valiaveco 
iŠ Pietų — Rytų Instituto 
Miinchene skaityta paskaita 
“Vokiečiai Europos pietryčių 

kraštuose”. Iš lietuvių pusės 
dalyvavo M. Brakas ir V. Ba 
naitis.

Pasmerkti žymiausi Čekoslo
vakijos komunistai.

Yra žinomas posakis, kad re 
voliucija ryja savo aukas. Jo 
teisingumą tvirtina gyvenimo 
faktai, pradedant prancūzų 
revoliucija, kurios metu nusi 
rito galvos didžiausiems jos 
entuziastams, kaip Daltonui, 
Robespierui ir kitiems. Tas 
pat nuolat kartojasi komunis 
tiniuose kraštuose, įvairių 
«valymų» formoje, ligi mūsų 

dienų. Štai pat naujausias va 
lymas yra Čekoslovakijos ko 
munistų partijoj.

Spaudos pranešima komu
nistinės Čekoslovakijos vals 
tybės gynėjas - prokuroras, 
«už išdavimą, sabotažą, bei 
špionažą, «pareikalvo mirties 
bausmės buvusiam Čekoslova 
kijos komunistų partijos gene 
Faliniam sekretoriui Slansky, 
buvusiam komunistų vyriausy 
bės užsienio reikalų ministe
riui Vlado Clementis ir kitai 
visnuohkai mažesnio masto 
komunistų veikėjams.

Kaip visur, taip Čekoslova
kijoje teisiamieji prisipažino 
jiems primetamų kaltinimų, 
kad jie esą «amerikonų ime- 
prialistų» agentai, papildę vi
są eilę kitų negirdėtų nusikal 
timų prieš partiją.

Paskirtų gynėjų pareiga bu 
vusi labai lengva. Kadangi 
kaltinamieji prisipažino esą 
kalti, todėl neliko nieko kito 
kaip pasigailėjimo prašyti... 
Taigi niekur nėra taip pavo
jinga gyventi, kaip komunis 
tinėje santvarkoje.

Nusižudė buvęs ambazado 
rius.

Buvęs komunistinės Čekos
lovakijos ambazadorius Lon

done Bystricky Rudolf šiomis 
dienomis nusižudė Bratisla
vos mieste. Savižudystės prie 
žastis esanti surišta su iškel 
ta byla prieš Slansky bei Cle 
mentis.

Taip pat nusižudė žymus 
komunistų veikėjas Dr. Tibor 
Kovac. įvyko šiomis dienomis 
daugiau savižudysčių, kurių 
tarpe nemažą dalį sudaro žy
dai.

Kartu su komunizmu į lais 
vus kraštus ateina persekio
jimai, teroras, ištrėmimai, žu
dynės.

Vyras arba partija.....

Prancūzijos komunistų žy
mus vadas Andrė Marty ne
senai buvo išmesttas iš parti
jos. Jo žmona komunistė ga
vo iš «poíitbiuro» įspėjimą 
apleisti vyrą arba komparti
ją Žmona pasirinko partiją pa 
likdama vyrą.

— Anglijos premjeras Wins 
ton Churchill pareiškė parla 
mente, kad jis norįs pasima
tyti su prez. Eisenhower.

Brazilijoje
— Brazilija šį mėnesį žymi 

ai sumažino savo skolas už
sienio firmoms už prekes.

— Politinės partijos, ypač 
opozicija galvoja apie bendrą 
kandidatą į krašto preziden
tus, nes kitaip, esant keliems 
kandidatams, balsai pasidalins 
ir Adhemar de Barros laimė
jimas bus užtikrintas.

— Į Sãõ Paulo prefeitus 
bus tik du kandidatai. Antonio 
Francisco Cardoso daugumos 
partijų koalicijos kandatas, ir 
Janio Quadros kriksčinių de
mokratų, kurį atrodo parems 
socialdemokrati ir socialistai.

— Respublikos prezidentas 
didina ministerijų skaičių. Vi 
daus ir teisingumo ministeri
ja oadalijamą į dvi, bus nauja 
prekybos bei pramones minis 
terija, kelių ministerija ir ki; 
tos.

— Trečiadienį Rio de Ja
neiro gyventojai gyveno 
susijaudinimo valandas Pan- 
American kompanijos lėktu
vas, su 50 keleivių pakilo 
Buenos Aires kryptimi. Bet 
pastebėjo, . kad nusileidimo 
ratai neveikia ir bandė atgal 
grįžti į arerodromą nusileis
ti. Bet buvo pavojaus, kad 
besileidžiant staigiai atsimu
šus į žemę, gali kilti gaisras. 
Lėktuvo kapitonas nutarė 
skraidyti apie miestą ligi iš
baigs gazoliną.

Keleiviai sužinoję apie lėk 
tuvo trūkumus jaudinosi, nes 
bijojo, kad gali ištikti katas
trofa. Taip pat ir Rio gyven
tojai sekė sakimis lėktuvą. 
Laimei, baigiantis gazolinui, 
lėktuvui «president» pavyko 
be aukų materialinių ir žmo
nėmis, nusileisti.

— Neužilgo iš Japonijos 
atvyks Brazilijos devyni tū
kstančiai šeimų, 45 tūkstančiai 
asmenų. Japonai yra numato 
mi apgyvendinti Amazonoj ir 
centralinėj Brazilijoj.

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Vai lėkite dainos.....
Liet. Kat. Bendruomenės 

choras lapkričio mėn. 23 d. 
São Paulo miesto savivaldy
bės Arthur Aza vedo teatre, 
av. Paeis de Barros 1111, su
ruošė koncertą, kurio pirmą
ją dalj sudarė religinės muzi 
kos kūriniai, c antrąją - pa
saulinės. Religinės muzikos 
programoj buvo JDambrausko 
Malda; Fr. Witt šv. Pranciš 
kaus mišių Kyrie, Gloria, Be 
nedictus; Mozarto - Ave re
turn, Aleliuja; Vagnerio - Pi
ligrimų giesmė; Fr. Witt - Re 
gina Coeli; C. Franck - Panis 
Angelicus.

Antroj programos daly buvo 
P. Macagni Įžanga iš operos 
Cavaleria Rusticana; Gildos 
arija iš operos «Rigolleto», 
Francisco Mignone - valsas 
(piano), Carlos Gomes - Quem 
Sabe?, J. Švedo - Baltos Gė
lės, Neimonto - Pasisėjau Ža 
lią Rūta. F. Lozano - Casca
ta Cristalina, C. Sasinausko - 
Karvelėli, J. Žilevičiaus - 
Anoj Pusėj Ežero.

KONCERTAS BE ŠOKIU.

Paprastai lig šiol daugumas 
koncertų buvo jungianla su 
šokiais. Kad ir kažin kaip 
Įspūdingai ir kruopščiai but 
atlikta programa, laukiniškai 
čerkiančio džiazo ar sambų 
muzika užglūšina, nustelbia, 
išblaško šventadieniškai me
nišką nuotaiką. Todėl labai 
girtinas yra L.k. Bendruome
nės choras, kad rimtos muzi
kos koncertus ruošia be šokių, 
gražiose teatro patalpose, kur 
ir visa aplinkuma (be bufeto), 
yra palanki tikrajam menui 
kilti. Jei norime visuomenėje 
auklėti tikrosios muzikos sko 
nį, suprasti dainos grožį, to 
pasiekti galima tik šitokiais 
koncertais. Kaip dorinis au
klėjimas yra reikalingas pa
lankios aplinkumos, tas yra 
su meniniu. Reikalinga, kad 
visuomenės ypač jaunosios 
kartos grožio bei meno pajau 
timas būtų ūgdomas tikrojo 
meno, tikrosios muzikos, ar 
dainos aplinkumoje. Ak, liūd
na ir gaila yra matant, kad 
vieton gražių lietuviškų dainų 
meliodijų, pradeda užimti 
vietą, monotoniškas, kvepian 
tis primityviškumo, be formos 
ir turinio riksmas.

IŠPILDYMAS.
Jau iš pradžios koncerto, 

pradedant Dambrausko Malda 

už Tėvynę, tuoj galima jansti, 
kad choras yra lankstus maes 
tro Al. Ambrozaičio dirigavi
mui. Skamba darniai, be sun
kumų pereinat iš pianissimo 
iki fortissimo ir priešingai. 
Jau pats maldos tekstas ir dar 
su įkvėpimu parašyta muzika 
- išklausyk, užlaikyk mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą - daug 
kam ištraukia ašarą. Šiandie
ninės tėvynę ištikusios nelai
mes akivaizdoje tik akmeniuė 
širdis gali pasilikti abejinga, 
nejautri. Su tokia pat nuotaika 
išpildoma Kyrie, Gloria, Be- 
nedictus. Šie programos nume 
riai būt daug įspūdingesni jei 
jie būt buvę palydėti vargonų, 
bet ne piano akompaniamento

H. Ehlers įsigyvenusiai į 
kūrinių dvasią stipriu, kartu 
ir švelniu, kultūringu sopranu 
išpildė Avė Verum ir Alleliu- 
ja (Mozart).

Bene sunkiausias numeris 
visos programos buvo Piligr 
mų Giesmė, kurią išpildė vy
rų choras. Šio kūrinio geras 
išpildymas reikalauja visų ge 
riaušių choro privalumų, dar 
prie to pridedant, kad choras 
būtų gausus. Tačiau, kodėl 
nepamėginti ir su šitokiomis 
jėgomis? Ir bandymas pavyko. 
Sudainavo geriau, negu buvo 
galima laukti Tik kiek dau
giau sunkumo ir buvo menkes 
nis Įspūdis, kur yra minorini 
ai tonai.

— Religiniai mistinę nuotai 
ką sudarė Panis Angelicus 
(Franck). Tiek solistė Ehlers, 
tiek choras giedojo be prie
kaištų.

Pirma programos dalis baig 
ta Fr. Witt Regina Coeli.

Del antros programos dalies 
naujo nėra ko pasakyti. Jau 
tas faktas, kad bent pusę dai 
nuotų dainų susirinkusieji ne 
paliaujamais plojimais prašė 
kartoti, rodo choro dainavimą. 
Pažymėtina Al. Boguslausko 
sėkmingas debiutas solo dai
nuojant Baltas ( ėles. Balso 
moduliacija yra puiki, o ir 
pats baritonas yra švelnaus, 
sultingo tembro.

Visai gerai sudainavo solo 
partiją Karvelėli dainoje V. 
Tatarunas Linkėtina, V. Tata 
nūnai neužmesti balso lavini
mo. Prigimties duotos dovanos 
yra reikalingos puoselėjimo, 
lavinimo. Tas pats ir su balsu.

INTERPRETACIJA

priklauso nuo chorvedžio. Šiuo 
atžvilgiu Bendruomenės cho
ras turi laimės turėti mokyto 
ją, kuris sugeba pagauti au

toriaus dvasią ir ją perduoti 
choristams. O tai labai svar
bu. Kaip kiekvienas, taip ir 
muzikos kūrinys bus įdomus 
ir žavingas, kai jį, tie, kurie 
išpildo, supranta ir pergyvena. 
Toli gražu, ne visiems chor
vedžiams tas pavyksta. -

Už šio koncerto surengimą 
tiek choristams, tiek maestro 
Al. Ambrozaičiui dėkingumas 
ir pagarba.

REIKIA IŠEITI VIEŠUMON

Koncertui pasibaigus «Mūsų 
Liet.» bendradarbiui teko pa 
sikalbėti su visuomene daly
vavusia koncerte ir paklausti 
jos nuomonės apie koncertą. 
Ir šitai keletą choro bičiulių 
pastebėjo, kad chorui jau lai 
kas išeiti plačiau į gyveni 
mą, nesitenkinti vien tik lie
tuvių kolonija. Kitataučiams 
privalome parodyti dainų ša
lies brangiausius . perlus ir 
amžiais kurtus lietuvių tautos 
dvasinius lobius. Kaip to pa
siekti, jau yra reikalas choro 
vadovybės.

CHORO PAGEIDAVIMAI

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras yra dabartiniu metu 
vienintelis lietuvių choras 
Brazilijoj. Le sti jam pakrikti 
ar susilpnėti būt vienas didži 
ausiu nuostolių lietuvybei. O 
tas pavojus. lyg koks Denio- 
klo kardas, visumet grąso. Zi 
nome, kad choristai yra ne pas 
tovus elementas. Gyvenimo 
aplinkybių verčiami turi pasi 
traukti. Vyksta nuolatinis kei 
timasis. Išėjusieji turi būt pa 
keičiami naujais. Ot čia ir 
pats reikalo svarbumas, KAD 
BŪT KUO IŠEINANTIEJI PA 
KEISTI Prieauglius turėtų 
ateiti iš jaunučių choro. Todėl 
nuo lietuvių tėvų priklauso, 
ar mes turėsime ateityje cho 
rą, ar ne. Jei jaunoji karta 
mokyklinio amžiaus dalyvaus 
jaunučių chore, jei paaugėliai 
bus tėvų raginami dalyvauti 
chore, choro išnykimo grės
mė bus pašalinta. Todėl atsa 
komybė už choro ateitį krin
ta ir ant visos lietuviškos 
visuomenės sąžinės, nes be 
jos bendradarbiavimo esamo 
se sąlygose sunku yra turėti 
skaitlingą, meniškai pajėgų 
chorą.

Lietuvoj vos 36,000 
komunistų

Jų prieky pastatyti rusai

Maskvos kongreso mandatų 
komisija pranešė, kad Lietu
voje dabar esą 35, 000 komu 
nistų partijos narių. 1941 me 
tais buvę tik 2,500.

36,000 yra arti pusantro nuo 
šimčio Lietuvos gyventojų 
skaičiaus. (Spėjama, kap Lie 
tuvos gyventojų skaičius nėra 
žymiai sumažėjęs dėl depor
tacijų, turint galvoje ir natū
ralų p"ieauglį ir didelį skaičių 
atvykusių į Lietuvą iš Rusi
jos, kurie kaip tik ir sudaro 
didžiausį kompartijos narių 
kiekį).

iš 52 prezidiumo narių 7-me 
partijos suvažiavime, įvykusia 
me Vilniuje rugsėjo pabaigo
je, 20 yra aiškių rusų, anks
čiau Lietuvoje negyvenusių, 
šeši neaiškūs. Būdingas ir kai 
bėtojų sąrašas, po M. Gedvilo 
pranešimo įvykusiose diskus! 
jose: Paršinas, ^Kulyginas, 
Penkauskas, Pomerancevas, 
Juozapavičius, Kolcovas, Sa
vickas, Petrovas, Fominas, 
Kulikovskis. Bilevičius, Lapki 
nas, Sorokinas, Smirnovas, 
Kunčinas, Vaineikytė, Bulo
vas, Niunka, Jasiūnas, Ščepi- 
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«Gerai draugas — pradėk rašyt kompozicijas» įsako sovietų 
kultūros komisaras. Komunistinėje Rusijoje, muzikai poetai 
prieš savo valią yra verčiami rašyti Stalino garbei veikalus.

nas, Didžiulis (buv. Grosma- 
nas), Nikitinas, Bogatyriovas.

PROF. P. ŠIVICKIS 
KAZACHSTANO DYKUMOSE•

Buvęs Lietuvos universiteto 
profesorius. P. Šivickis yra 
priskirtas prie LTSR Mokslų 
Akademijos Žemės Ūkio Ins
tituto. Jis turėtų tyrinėti Lie
tuvos dirvožemius, bet iš tikro 
su kitu to paties instituto ben 
dradarbiu A. Palažija yra iš
siųstas į Stalingrado hidroele 
krinės stoties statybos rajo
ną. Rugsėjo 19 d. «Tiesoje» 
skelbiamas jo laiškas: «Ra
šau šį laišką, būdamas toli 
nuo Lietuvos broliškojo Ka
zachstano respublikoje». To
liau jis mini, kad apie naujo 
penkmečio planus žinia pas
klido ir Kazachstano dykumo 
se ir stepių rajonuose.
Iš laiško matyti, kad prof. 
Šivickis iš tikrųjų dirba prie 
Kazachstano stepių, o ne Lie 
tuvos dirvožemį tyrinėja.

(Pabaiga 3 pusi.)

S. Daukantas.

Senovės Lietuvos girios
Kas aprašys kalnėnų ir že 

maičių senovės girias, kokias 
jie atsidanginę į tą kraštą ra 
do, kurios be kokių tarpkrū- 
mių vienu lieknu it jūra niū 
ksojo? Nes šios dienos girių 
ir pievų vietoj anuomet girios 
trakšojo, o tarp jų jau vers
mėtos kirbos burgėjo, jau eže 
raf tyvuliavo. Neišžengiami 
pušynai, eglynai, beržynai, 
ąžuolynai, nuo amžių amžių 
suaugę, niūksojo ir visi vienų 
viena tiktai upėmis ir upeliais 
išvagota buvo giria, nes ir tos 
upės ir upeliai (buvo) perkar 
šusiais medžiais užvirtę, ku
riuos pavasario ar rudens 
tvanai tevokė! O jei kurių te 
nai smarkūs srautai nestėngė 
pakušinti, tie mirkdami van
denyje į plieną pavirtę jau 
apdumiami smiltimis, jau nu 
dumiami nuo amžių žlugsojo 
it akmenys, kurių žilą koršatį 
dar apyniai, alksnių ir karklų 
šakose vydamies, pavande- 
deniais išsisvarstę, savo spur 
ganotais vainikais klėstė. Vi
sas kraštas viena giria niū

ksojo,} kurios tankmę ne vien 
gyvulys, bet ir žmogus nega 
Įėjo įlįsti.

Nuo audrų ir vėtrų sankry 
tos gulėjo, ant kita kitos su
raizgytos. Pražilę ąžuolai, 
eglės, beržai, pušys, vinkšnos; 
skroblai, uosiai, klevai puvo 
ant kitas kito, nuo karšaties 
išvirtę, žemę krėsdami auga n 
tiems ant savęs sūnums ir dūk 
terims, keliais glėbiais neap
kabinamoms. Lazdynai, alks 
nynai, blindynai ir kiti žary 
nai it apyniai ant tvorų ant 
jų kamienų ir stuobrių augda 
mi ramstės ir kalstės. Žmogus 
tenai žingsnio žengti negalėjo, 
bet ropoti turėjo per gulin
čias drūtas drūtesnės sankry 
tas jau nuo karšaties, jau nuo 
vėtrų, kaip sakiau, raizgiai 
sudibrusias, tarp kurių apati 
niosios pūvo į žemę smegda
mos, o viršuojės tręšė, kita 
kitą sluoguodamos.

Ir taip keleivis keliaudamas 
ropojo pirma ant pavirtusios 
pušies, o nuo tos ant jos gu
linčio beržo ar ąžuolo. Dar 

1564 5 metais, ppr visuotinį 
matavimą, daug kur pačiuose 
Žemaičiuose matininkai pali
ko girias nematuotas del to 
vien, kod žmogus tenai įlįsti 
ir su kirviu nieko padaryti 
neišgalėjo.

Žoles tenai nebuvo, tiktai 
atvašos ir atžalos, viena an
trą smelkdamos, augo. Lieme 
ningos eglės, pušys, glėbiais 
neapkabinamos, per kita 
kitą į padanges mušės, kurių 
viršūnių atsivertęs neprirege 
si; pražilę ąžuolai, šimtais me 
tų savo amžių skaitą, savo 
barzdotomis šakomis tarsi 
vienas kito karšatį ramstė.

Liepynuose, beržynuose, 
tas pats buvo, kuriuose kle
vai, vinkšnos ir skroblai, a ag 
darni tarsi jas nuo kita kitos 
skaidė, idant į vieną nesuaug 
tų. Trumpai sakant, vienur 
kuplūs pušynai ir nendrynai, 
kitur tankūs eglynai it kana 
pynai niūksojo, o tarp jų kuo 
kštai beržynų, liepynų, klevy 
nų, ąžuolynų, apušrotų jūria- 
vo, it į padebesius mušdamos.

Keleivis keliaudamas vilkų 
ar meškų suletentu taku kelia 
nes vieškelio tenai nebuvo. 
Perskyrą tarp dieno ir nakties 
tiktai tenumanė nuo bičių gau 

desio, šovose siuvančių ar po 
medžių žiedus ūžiančių. Die
ną saulės, o naktį žvaigždės 
ir delčios neregėjo, nes visur 
tenai amžina naktis viešpata 
vo. Lapui iškritus ar žiemą 
keleiviai nuo žvaigždžių kelią 
tesekė, nes paklydusiam upe 
liai ir žvaigždės vadovu tebu 
vo. Jau pragyvenus tenai, 
nuo gaidžio ar šuns balso na 
mus savo tegalėjo atsekti.

Darganoms dergiant, lytums 
čežant tenai nenučiusi, negut 
nuo medžių rasos jei sudrė
ksi. Todėl neišžengiamos ba
los ir versmės, nuo saulės 
spindulio neužgaunamos, nuo 
amžių burgėjo, kurios ir visų 
didžiausioms giedroms spigi
nant niekados neišdžiudavo. 
Žiemos tenai nebuvo, nesgi 
sniegas negalėjo įsnigti, ir, 
jei kur pūgos ir pusnys kame 
ne-kame nuo medžių įkratė, 
tas pats tenai ilgainiui gaišo.

Žmogus su gyvuliu niekaip 
negalėjo įeiti,
nes, kaip sakiau, ne kokio ke 
lio nebuvo. Todėl žiemos lai
ku šunis užkinkę važinėjos 
upeliais; nuo to tuo senuįpra 

' timu šiandien dar ankštą ke 
lėlį per girią šunkeliu vadina, 
kaipogi jų šunys, it kumeliai 

dar kudloti, ir kelią namo se 
kė ir nuo žvėrių patį kėliau 
jautį gyniojo.

Todėl visų pirmieji gyven 
tojai paupiuose tegalėjo įsi
kurti, jau del kelio, jau del 
mitalo, nes, stokojant žvėrių 
ir paukščių, žuvimis galėjo 
misti, o kelio nesant upe ar 
upeliu namus savo pasekti.

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»
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Pi© de Janeiro Iš Partizanų Dainų
Ryšy su Lietuvos Konsu 

lo Aleksandro PoliŠaičio su 
kaktuvemis Lietuvos Įgalio 
tas Miuisteris Brazilijai Dr. 
Frikas Meieris pasiuntė jam 
sekančią telegrama:

“Sužinojęs iš tik šiandie 
atėjusios MŪSŲ LIETUVOS 
apie Tamstos jubiliejų no
riu pasveikinti su 60 metų 
amžiaus ir 30 metų konsu- 
larinio darbo sukaktuvėmis 
ir palinkėti sekmigos dar
buotės šiuose sunkiuose Lie 
tuvai laikuose, kada kiek
viena išlikusi valstybinė įs 
taiga yra reikšminga ir bran 
gi Lietuvos atvadavimo ko 
vai. pas Dr. Fr. Meieris

Ilgiausiu Metų, ilgiausių... 
(pas) Dr. Peters Olinš, La
tvijos įgaliotas miuisteris ir 
Petras Babickas”

CAMARA DOS DEPUTADOS 
IR L E. KOMITETAS

Laisvosios Europos Komite 
to įsteigimas, kurio garbės 
prezidiume dalyvauja žymiau 
šių keturių Brazilijos politinių 
partijų atstovai — senatoriai. 
Assis Chateaubriand, Napo- 
leão Alencastro Guimarães, 
Artur Bernardes Filho ir Ha 
milton Nogueira ir kuriame 
Lietuvą atstovauja Ig. minis- 
teris Dr. Frikas Meteris, pa
darė didelio įspūdžio visno 
menėje. Atstovų Rūmuose de 
putatas Pereira Diniz pasakė 
ilgą kalbą, sveikindamas L. 
E. komiteto įsteigimą ir kvies 
damas visus į neatlaidžią ko 
vą už Sov. Rusijos pavergtų 
Europos valstybių išvadavimą. 
Atstovas Diniz įrodė, kad Ru 
sijos imperialistai — sovieto 
kratai — pavergė jau daugiau 
kaip vieną rpilijoną ketv. ki
lometru demokratinėj Europoj 
su 115.000.000 gyventojų, iš 
kurių atėmė visus laisvės Ii 
kučius. Remdamasis į žymaus 
rusų poeto Puškino laišku ku 
nigai kščiui Viazemskiur, ra
šytu 1825 metais, Diniz iškil
mingai kvietė atsisakyti nuo 
geografinio paradokso ir ne 
bevadinti Rusijos Europos 
valstybe, nes ypač dabar, vai 
dant Džiugašvilui - Stalinui, 
visam pasauliui jau aišku, 
kad Rusija buvo ir yra Azija, 
kad ji nieko bendra neturėjo 
ir neturi su Europa, nes ji 
neišgyveno nei Renesanso, 
nei Reformų, nei Prancūzų 
Revoliucijos. Anot Dinizo, ypa 
tingai skaudu, kad Rusija 
dirbtine siena, išvesta ant pa 
vergtų valstybių kūno, atsky 
rė tas Europos valstybes nuo 
Vakorų pasaulio, su kuriuo 
jos buvo suaugusios ne tik 
kultūriniu, bet ir ekonominiu 
požiūriu. “Negalime užmiršti 
-- iškilmingai pabrėžė Diniz, 
— kad krimiuališkas užgniau 
žimas daugelio Europos vals 
tj-bių nepriklausomybės žy
miai atsiliepė ir į mūsų pre
kybini balansą... Brazilija ne 
gali likti abejinga” Savo kai 
ba atstovas Diniz baigė pa 
reikšdamas visišką Brazilijos 
solidarumą laisvės kovai bei 
palinkėjo sėkmės jos kovoto 
jams Laisvosios Europos Ko 
miteto nariams.

(Pabaiga iš 2 pusi.)

KOLCHOZŲ PAVADINIMAI

Ariogalos rajone yra kolek 
tyviniai ūkiai pavadinti «Jau 
nosios kartos» ir «Pažangos» 
vardais. Kituose vietose yra 
ūkių pavadintų «Ateities» bei 
«Pavasario» vardais. «Jauno
ji karta», «Ateitis», «Pavasa
ris» buvo jaunimo laikraščių 
vardai nepriklausomybės lai
kais.

MEMORANDUMAS BRAZILI
JOS KANCLERIUI

L. Europos Komiteto Rio 
de Janeire prezidiumas įteikė 
Brazilijos Užsienių Roikalų 
ministeriui João Neves da 
Fontoura, kuris šiuo metu yra 
Brazilijos Delegacijos prie 
Jungtinių Tautu pirmininkas, 
memorandumą, kuriame prašo 
iškelti J. T. visuotiniame susi 
rinkime šiuos punktus:

I. Kad Jungtinės Tautos pas 
merktų Sov. Rusijos naudoja 
mą teroro ir smurto metodą 
okupuotose Rytų Europos 
Valstybėse

II. Kad J. T. pareikštų įsiti 
kinimą pavergtas R. Europos 
valstybes netolimoj ateity at- 
gausiant nepriklausomybę

III. Kad vėl būtų pripažin
tas aktyvus status tiems R. 
Europos diplomatams, ku
riems dėl karo aplinkybių tai 
buvo paneigta.

Šį memorandumą pasirašė 
Lietuvos (Dr. Fr. Meieris), 
Bulgarijos, Estijos, Latvijos, 
Lankijos, Rumunijos, Čekoslo 
vakijos, Vengrijos ir Ukrai
nos atstovai, taip pat žymiau 
si Brazilijos senatoriai.

— Vytautas Triponas iš Eu 
ropos ieško Mykolo Bikul- 
čiaus, kilusio iš Zarasu apsk., 
Salako valse. Didžiasalio kai 
mo, į Braziliją atvykusio 1927 
metais. Žiną jo likimą malo
niai prašomi pranešti Liet, 
Pasiuntinybei Rio de Janeiro 
adresu: A v. Erasm o Braga 
277, sala 609, Legaçao da Li 
tuania.

Laisvojo pasaulio reikalingiausių metalų gamyba yra keletą 
ar net keliolika kartų didesnė už Rusijos ir jos satelitų, ką 
rodo ir ši diagrama:
Plienas: Laisvas pasaulis 81 proc.,

Sov. Rusija 19 proc.,
Anglis: Laisvasis pasaulis gamina 71 proc.,

Sov. Rusija su satelitais 19 proc.,
Žibalas: Laisvas pasaulis turi 91 procentą

pasaulinės gamybos, Sov. Rusija - 9 proc.
Aliuminijus: Laisvam pasauliui priklauso 86 procentai,

Sov. Rusijai: 14 proc.,
Elektros jėga: Laisvo pasaulio 85 proc.,

Sov. Rusijos:. 15 proc.,
Laivynas: Laisvojo pasaulio 97 proc.,

Sov. Rusijos:

Naujas Švyturys
(Kun. L. Voicekausko, Har
rison Kearny klebono sukak 

ties proga)

Šiais-visuotino pasaulio-su 
materialėjino laikais maža be 
liko idealistų, dirbančių žmo
nijos labui ir kultūrai. Džiugu, 
kad mūsų tautiečių tarpe ne 
tik čia, bet ir J. A. Valstybė 
se jų yra apstu. Šalia didžiųjų 
JAV kultūros rėmėjų — švy
turių, k. a. Kun. Mendelio 
(Baltimorej), kun. Juro (Law 
rence) ir eilės kitų atsistoja 
ir kun. Leonas Voicekauskas, 
kuriam Harrisono parapijie
čiai š. m. lapkričio men. 9 
dieną surengė 35 metų kuni

Vai pasimelsk, miela mania, 
Už mano laimę ir mane. 
Sunki sūnaus dalia benamio, 
Ir vargstu, vargstu aš miške.

Tuos poterėlius, kuriuos išmokei, 
Niekad nesukalbu ramiai, 
Nes raudonų plėšikų gauja 
Mus gaudo tyliai, atkakliai.♦

* * *

Tyliai gęsta paraudus saulė;
Aš pro gimtąjį sodžių einu, 
Gal būt viską pamiršęs pasauly, 
Bet Tavęs pamiršt negaliu.

Liūdna grįžus į gimtąjį sodžių. 
Matos krūvos tiktai pelenų, 
Liūdnas vaizdas širdies napaguo- 
Daugel ašarų krenta gailių [džia,

Nusiminęs ir klevas senelis, 
Daug jis matė sunkių valandų, 
Matė vežant į Sibirą žmones, 
?datė sodžius, pilnus gaisrų.

Tik Nevėžis šnara ir teka, 
Glosto galvas pilkų akmenų, 
Daugel matė kovų jis už laisvę 
Ir ne kartą pasruvo krauju.

Sudie, jis pasako mergaitei, 
Išeina pro kiemo vartus, 
Žiaurios mirties gi šešėlis 
Lydėjo jo žingsnius tylius.

Staiga pasigirdo jau šūvis, 
Jis krito ant žemės šaltos.
Sudie, tu graži lietuvaite, 
Aš žūstu už laisvę tautos.

3 procentai.

go darbo lietuviams paminėji 
mą.

Tačiau jubiliatas, kaip kiek 
vienas idealistas, kukliai arsi 
sakė nuo dovanų, o jų visą 
pelną paskyrė naujai statomai 
bažnyčiai. Kaip plačiai užsi
mojo Harrisono lietuviai pa 
gerbti savo dvasios vadą ma 
tyti iš to, kad vien jo jubilie 
jinės vakarienė programos 
knygutei surinko per 6000,00 
dolerių. Nauja Liet, bažnyčia 
kainuos per 400000,00 dolerių.

Savo laiške min. Fr. Meie- 
riui kun Voicekauskas rašo: 
“Nauja bažnyčia bus pastaty
ta 1953 metais. Tegu visi ma 
to, kad mūsų, lietuvių, niekas 
nepavergs, net raudonoji Mas 
kva!”

Malonu čia pasveikinti ne 

nuilstamą kun Voicekauską, 
kuris palaiko ryšius ir su Bra 
zilijos lietuviais. Dar prieš 
metus jis atsiuntė Lietuvos 
Pasiuntinybei Rio 10 savo lė
šomis išleistų Česlovo Sas
nausko kūribos knygų — bran 
gus ir visais atžvilgiais labai 
vertingas leidinys — Lietuvos 
kultūros propagandai Lotynų 
Amerikoj.

Kun. Voicekauskas, nors 
neseniai buvo labai smarkiai 
susirgęs, aktingai dalyvauja 
visuose stambiuose lietuviškuo 
se parengimuose kaip pvz., 
spalių mėn. 19 d. jkykusioje 
Harrisone Dainų Šventėj, ku
rioje dalvvavo 12 chorų ir 
400 dainininkų, taip pat net 
du kartu jo žodis buvo trans 
Duotas pavergtai Lietuvai per 
Amerikos Balsą.

Lietuvos Įgaliotas ministe- 
ris Brazilijai Dr. Frikas Meie 
ris, gavės iš Kun. Voicekaus 
ko kvietimą jubiliejaus vaka 
rienei, bet negalėdamas išvyk 
ti iš Rio, pasiuntė jubiliatui 
tokią telegramą:

“Brangus Bičiuli, Džiau
giuos kad pasveikai. Sveiki 
nimu tiek daug gero pada 
riusį Lietuvai ir tautai. Minti 
mis ir širdimi dalyvauju pa- 
gerbtuvėse. Tepadeda Dievas 
Jums pakelti visus sunkumus” 

Jurgis N.
Rio de Janeiro lapkričio m.

Argentinos LietuviŲ 
Tautininkų dezorgani

zacija
Rašo VI. Veselauskas

Argentinos lietuvių tautiniu 
kams laimėjus Lietuvių Namų 
Tarybos rinkimus, pati tauti 
ninku sąjunga pradėjo silpnė 
ti, nes pačias energingąsias 
jėgas turėti atiduoti Lietuvių 
Namų reikalams. Be to tauti
ninkų eilėse įvyko “revoliu 

cija”. Mat tuoj po rinkimų tau 
tininkų vykdomoji taryba nūs 
prendė visą senosios Lietuvių 
Namų Tarybos samdomąjį per 
sonalą paliuosuoti ir į tas vie 
tas paskirti savus žmones. 
Slaptame posėdy buvo nutar 
ta Liet. Namų reikalų ir dar
bo ir patarimų biuro vedėju 
vietoj Zeferimo Juknevičiaus 
paskirti Vladą Veselauską, Mo 
kytoją Stefaniją Jegaitę se
noji L. N. Taryba paliuosavo, 
tokiu būdu naujai tarybai lie 
ka tik patvirtinti senosios ta
rybos nusprendimą. Į jos vie 
tą buvo numatytas Augustinas 
Iešmantą. Pedro Čiučelio ne 
norėjome turėti Buenos Aires 
mieste. Buvome numatę siųsti 
į Beriso miestą mokytojauti. 
Vlado Pupienio vietoje. Beri- 
sso tautininkai privalėjo jį 
turėti savo žinioje ir prižiūrė 
ti, kad savo pasigėrimais ne
žemintų mokytojo vardo. Sa 
vo sumanymus patiekêiiíe p. 
min. J. Aukštuoliui, kuris pa
tvirtino. P. Čiučelis tokiu pas 
kyrimu buvo nepatenkintas. 
Jis norėjo būti laikraščio re
daktoriumi, Anksčiau socialis 
tus suskaldęs, pamėgino sus 
kaldyti ir tautininkus. Min. 
Auakštuoliui jis pristatė naują 
tautininkų sąjungos valdybą 
Min. Aukštuolis be Čiučelio 
pažino du ar tris asmenis, o 
jis buvo nusvedęs apie dešim 
tį. Žinoma. Aukštulis labai 
nustebo, kad iš svarbiųjų tau 
tininkų veikėjų nebuvo nė 
vieno. Paškambino i Argenti 
nos Žinių redakciją pasiteirau 
ti. Tuo metu kaip tik tautiniu 
kų valdyba posėdžiavo. Buvo 
me labai nustebę paties pir
mininko Kazio Marcinkevi
čiaus trūkumu, nes susirinkom 
tartis labai svarbiais reikalais. 
Be to trūko Čiučelio ir Ieš
manto. Apie Čiučelį galvojo 
me, kad kurioje nors karčia- 
moję geria, o Iešmantą, tur 
būt, neturėjo laiko. Aukštuo
lio paskambinimas pravėrė 
mums akis.

Kada Juozas Nakutis pa
klausė, kas reiktų su tais ju 
došiais daryti, aš pareiškiau, 
kad juos reiktų iš sąjungos 
išmesti.

— Taip, tamsta, išmesti vi
sus kaip šunis, - pradėjo 
karščiuotis Br. Hincas, buvęs 
Lietuvoje Geležinio Vilko ba- 
talijono vadas.

Tos pat nuomonės buvo 
turtingiausias Argentinos lie
tuvis Čekanauskas ir kit.

VI. Veselauskas pasiūlė šia 
me posėdy išrinkti naują vai 
dybą, nors ir be visuotinio 
susirinkimo, nes reikalas yra 
svarbus, Taip pat apskelbti 
nutarimą neklusnių narių, juos 
išmetant iš sąjungos.

Nauju pirmininku buvo iš
rinktas Bronius Hincas. Nau
jas pirmininką pradėjo veikti. 
Išmetė «revoliucionierius» tau 
tininkus.

P. Kazys Kliauga grįžusio 
iš pasiuntinybės Petro Čiuče
lio nepriėmė į savo namus.

Augustino Iešmanto ekono
minė padėtis buvo labai pras 
ta. Jis nesenai buvo atėjės iš 
komunistų pas tautininkus. 
Jam buvo siūlyta mokytojo 
vieta, bet jis norėjo likti Liet. 
Namų vedėju, kuris praktiš
kai buvo ir mokytojų viršinin 
ku. «Revolicinieriai» nieko 
nelaimėję, pamažu, «atgailau
dami», vėl sugrįžo sąjungon.

Po visų šių įvykių pasiun
tinybės delegatas prie Liet. 
Namų p. p. Gaučys atsistaty
dino, Jis išeidamas pareiškė, 
kad asmeniškai jis galėtų dirb 
ti, bet aplinkybės verčia išei
ti. Nors buvome daug kariavę 
su p. Gaučiu, bet gailėjomės 
jo išėjimo. Jo galvosena ata- 
tiko mūsų galvosenai. Min. 
Aukštuolis prie Liet. N. T. 
paskyrė pasiuntunybės konsu 
larinio skyriaus vedėją p. Jur 
gį Kučinską.
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pusi. 4

Sugrįžti norėčiau!
Ir aš ten sugrįžti norėčiau, 
Kur rūtų darželiai žali, 
Kur Nemunas teka patvinęs, 
Kur kryžiai prie kelio seni.

Kad aro sparnus aš turėčiau, 
Tai skriščiau kur traukia širdis!
I Tėviškės mano laukus numylėtos;
Kur ritas rugiai, kaip vilnis.

Užlipęs aukštai aš ant kalno 
Pažvelgčiau į pievas žemyn, 
Į Nemumą tekantį sriauniai 
Ir prie partizanų mūs kapo 
Aš eičiau artyn,

Tik ten aš suraščiau ramybės, 
Tarp žuvusių brolių kapų
Pamirščiau skriaudas iškentėtas
Ir vargą tremtinio dienų.

Ant. Andriuškevičius 
1952 11 - 9 • V. Zelina

Agresijos auka
Į Maskvą atvyko sovietų ka 

pitonas peršauta ranka.
— Tapau sužeistas per im

perialistinių karių ataką, — 
atraportavo.

— Kaip tai? Juk dar nėra 
jokio karo.

— O buvo taip: vykdydamas 

Jprindys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS, 
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

tarnybinę misiją nuvykau į 
vakarų Berlyną. Turėjau teu 
nakvoti, ir tai kartu su kokiu 
tai amerikiečių kapitonu. At
rodė — malonus žmogus. Tik 
vakare iškilo nesusipratimai. 
Gulame miegot. Aš nusitrau
kiu batus ir dedu juos po pa 
galve, kaip reikia, kaip pas 
mus daroma. O jis savo batus

MŪSŲ LIETUVA

pastato už durų, taip kaip fil 
muose. Aš nusimaunu kelnias, 
ir dedu po matrasu, taip, kaip 
pas mus kelionėje, o jis kaip 
— filmuose, deda ant kėdės. 
Ir visą laiką — aš taip, kaip 
pas mus, o jis taip, kaip fil
muose. Pagaliau, aš nusiimu 
nuo rankos laikrodį, ir spau
džiu po pagalviu, kaip pas 
mus, o jis, įsivaizduokite, lai 
krodį deda ant staliuko, ir pa 
lieka, lyg jis filmuose vaidin- 
tų. Paskiau jis pasakė, kaip 
filmuose, «Good night», o aš 
jam — proletariškai: «Spokoj 
noj noči». O kai jis užgesino 
šviesą, aš atsikėliau ir pirštų 
galais nuslinkau prie to stalių 
ko ir ištiesiau ranką į tą lai
krodį, taip kaip pas mus įpras 
ta. O jis staiga keliasi ir į 
mane su pistoletu.

— Tai matote, — baigė so
vietiškas pareigūnas, - taip 
ir tapau imperialistų agresijos 
auka...

Kas yra pinigai
Vienas anglų laikraštis 

prieš kiek laiko paskelkelbė 
konkursą — kas duos geresnį 
apibrėžimą, kas yra pinigai.

Sulaukė 6,000 atsakymų. Jie 
skambėjo:

— Pinigai, tai cukrus, kurs 
pasaldina gyvenimą.

— Pinigai tai dievukas, ku 
riam lenkiasi visos žmonių 
klasės, nors jis ir neturi nei 
vienos šventyklos, skirtos jo 
garbei.

Pirmąją premiją laimėjo šis 
atsakymas:

— Pinigai, tai cukrus, kurs 
kuriuo galima pasinaudoti kai p 
universaliniu pasu, su kuriuo 
galimą nuvykti visur, tik ne 
į dangų. Pinigus galima làiky 
ti šaltiniu ar priežastimi vis
ko išskyrus — laimę.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÚSU LIETUVĄ»

Dékonés Diena.
Paskutinį lapkričio mėn. 

ketvirtadienį yra švenčiama 
Dekonės Diena. Si diena yra 
tautinė šventė Įstaigos, krau 
tuvės, fabrikai nedirba. Taip 
pat yra paprotys, kad šią die 
ną kiekviena šeima valgo ka 
lakutą. Kaip be plotkęlių pas 
mus nėra Kalėdų, taip pas 
amerikonus be kalukutienos 
nėra Dėkonės Dienos. Si šven 
tė pradėta švęsti prieš 332 

I Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas» j
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip | 
| šalikai vystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų J 
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. g 
| ■ ÜÍI
| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš g 
g Rua Ibitirama V. Prudente. g

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

fiš= == == == ==? == == ==== = = == == == == == == == š= ===== =illliMII
'iii Rastinės Darbai ir Teisiniai PatarimainuHll
w Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
'iii skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
'i'i nias, kriminalinė ir darbo teisė.
s Darbininkams patarimai veltui.
nii «

Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai.
’Į" ir nuo 16,30 iki 19 vaiHll ’UH
Ijjl Rui Riberto Simonsen, 13 - - 3° — salas 306 • 3l0 
'iii (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua)

São Paulo

Industria e Comercio de Calçados

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

1952 m. lapkričio 29 d.

metus, kad pirmieji “piligri 
mai” iš Anglijos atvyko į Ply 
mouth apylinkes, Mass vals
tiją, už laimingą kelionę 'dė
kojo Dievui. Įėjo prapotin 
kasmet švęsti dėkonės diena.

Brazilija pasekdama Ame
rikos pavyzdžiu irgi švenčia 
šią šventę. Kol kas tik pami
nėdama mokyklose bei pamal 
domis, kuriose dalyvauja ofi 
cialú žmonės. 

--------------- 

mi 
HM Hll 
Illi 
UH 
Illi nu 
mi mi 
im nu 
mi mi 
mi nn 
im nn 
nn nn 
nn nn 
nn 
nn 
mi 
nn 
nn nn

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- . 

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už 
18 klm. nuo Praça da Sé,.geras kelias, tarp 
dviejų pžerų. Puiki oroga dabar įsigyti žemės 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu 
— 100 mėnesių *

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio
tinį šias žemes pardavinėti mfisų tautietį Kazy Kmiliausky, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Eone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniąis ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

Rua Javaės, 719 - Sã j Paulo

III PERES & PRANAS LTDA.
į. Importação — Exportação

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

Em Minas Gerais:
Peres & Cia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71 
Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros 

Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minas
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MŪSŲ LIETUVA Pusi. 5

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

V i C - M A L T E M A tinkamas, visiems žmogaus 
amžiams laikotarpiams.

Ji yra Progresso Nacional Kompanijos gaminys.

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

Í952 m. lapkričio 29 d.

i|jiillinn-.i»'n’'”.... . i||ii|jit||p||ii||ii||it||ii||ii||ii||ii||iiiiii||iiiiii||iiiiniiiiiii!iiiiiiii|iii||ii||ii||iiiHiiiiiHHiiiiuiitiiiiiiiiiii|iii||i

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

išsimokėtinai.

MEKANIKOS DIRBTUVE
Gaminami įvairiausių braižinių vitražai, 

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

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

& FILHOS

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

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

CAJAJ
JÀ© JORGE

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.

1$ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE

Rua São Caetano, 526
Fone 35-3260

MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

Rua São Caetano, 510

São Paulo

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.
GAMINIŲ PLATINTOJAI

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

dos naudokite!
RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 S Ã O PAULO
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEK.

Pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA 1952

BPAZILHC
Liet. Kat. Moterų 

Draugijos
susirinkimas š.m. lapkričio m. 
16 d., sušauktas- V. Zelinoje, 
mokyklos patalpose, buvo gy 
vas ir turiningas. Dienotvar
kėje be kitų punktų buvo poe 
tės Vinkšnaitienės Magdele- 
nos paskaita: liaudies dainos. 
Paskaitininke, paryškinus mū 
sų liaudies dainų groži, kuris 
visame pasaulyje žymesnių 
mokslininkų, folkloristų yra 
atkreipęs dėmesio, pasiūlė 
mūsų dainininkėms - žilgal- 
vėras, bent surašyti įdomes
nių dainų (senovės lietuvių 
buities) tekstą, kad būtų gali 
m a jas nusiųsti į Š Ameriką, 
kur tam pasišventę žmanės 
jas renka ir sistematizuoja.

Susirinkimui pirmininkavusi 
Julija Draugelienė savo žody 
je supažindino su Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organiza
cijų Sąjunga, kuri Romoje 
pereitas metais atspaudino 
gausiai iliustruotą knygą, 
«Mūsų Keliai.» Knyga Įdomi, 
nes joje telpa L.1Ç. Mot. orga. 
nizacijos istorija nuo .1907 
metų, jos vaidmuo jau anais 
rusų despotizmo laikais, kova 
del laisvęs, didelė pažanga, ir 
darbai nepriklausomoj Lietu
voj. Taip pat nutarta parink
ti aukų (rūbais maistu ar pi
nigais) skurstantiems tautie
čiam tremtyje (Vokietijoje) 
Koresp.

— Lapkričio mėn. 27 d. VĮ 
la Zelinoje buvo susirinkę Tie 
tuviškų organizacijų pirminio 
kai, ar jų atstovai aptarti lie 
tuvių dalyvavimą São Paulo 
miesto 400 metu jubilėjuje. 
Nutarta dalyvauti. Tuo reika
lu per Lietuvos konsulą São 
Pauly p. Al Polišaiti, jubilė- 
jaus rengimo pirmininkui bus 
Įteiktas raštas, kuriame bus 
išaiškinta kokia būdu lietuvi
ai dalyvaus programoje.

Pasitarime dalyvavo kon
sulas Al. Polišaitis, L. Kat. 
Bendruomenės pirm-kas kun. 
P. Ragažinskas, Liet S-gos 
Brazilijoj pirm-kas M. Dantas, 
Liet. Kat. Bendruomenės cho 
ro vice pirmkas Al Bogus- 
lauskas, Liet. Menininkų Klu
bo pirm-kas K. Ambrozevi- 
čius, laikraščio «Musų Lietu
va» atstovai - kun. K. Miliaus 
kas ir H. Valavičius.
Susitarus su jubilejaus komi
tetu bus šaukiamas kitas or
ganizacijų atstovų pasitarimas 
išrinkti numatytiems darbams 
vykdinti komisijos.

— Šį sekmadienį, lapkri
čio mėn. 30 d., 15 vai. Vila 
Zelinoje, mokyklos patalpose 
bus seselių pranciškečių lie 
tuvių kalbos pamokų klasės 
mokslo metų užbaigimo pro 
grama ir jaunučių choro, va
dovaujamo maestro Al. Am 
brozaičio, - koncertas. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

— Gruodžio mėn. 1 d. pra 
sideda vasario laikas. Laikro 
džius reikia visa valanda pa 
varyti pirmyn.

— Jau yra gauta dalis L. 
K. Bendruomenės choro nau 
jai Įdainuotų dainų plokštelių. 
Yra įgravuota Kur bėga Šešu 
pė, Malda už Tėvynę, Jūrei
vių maršas, Baltos gėlės, lie 
tu viskas tango ir linksma pol 
kute. Norintieji įsigyti prašo 
mi kreiptis į choro valdybą, 
ir sekmadieniais Vila Zelinoje 
mokykloje, po sumos, repeti
cijų metu.

— Į seselių pranciškiečių 
gimnazijos pirmąją klase egza 
minai prasidės gruodžio mėn. 
9 d..

— Antradienį buvo svetini

šalių kolonijų atstovų pasita
rimas Laisvosios Europos ko 
miteto São Pauly suorganiza 
vimo reikalu. Lietuvius atsto
vavo p. p. Lietuvos konsulas 
Al. Polišaitis ir M. Dantas.

— Lapkričio mėn. 29 d. Vila 
Zelinoj sumainys žiedus Vi- 
centas Leita su Ana Knisiūte.

— Šį šeštadienį Mokoje ruo 
Siamas LSB vakaras. Progra
moj rašytojos K. Pažėraitės 
parašytas vaidinimas «Vaidi
los Likimas», p. J. Ambrozai- 
tienei vadovaujant tautiniai 
šokiai.

— Lapkričio mėn. 22 d. Vi 
la Zelinoje mirė Vladas Brak 
nys 46 m. amžiaus. Paliko nu 
lindusią žmoną, mažą sūnelį, 
tėvus.

— Šį sekmadienį, tuoj po 
8:30 vai. mišių Vila Zelinoje 
šaukiams moksleivių susirin
kimas. Nariii ir nemariai pra 
šomi ir iš tolimesnių apylin
kių atvykti. . >

— Yra dar keletą egzem
pliorių Maironio “Pavasario 
Balsai" — rinktinė tautos dai

niaus poeziją ir V. Ramono 
“Dulkės Raudonam Saulėlei
dy", kur vaizdžiai aprašoma 
pirmos gyvenimo dienos bolše 
vikų okupacijoje. '

Sausio mėn. pradžioje stovyk
laus lietuviškas jaunimas.Vieta 
Suarão, netoli istorinio.! Ita- 
nhaem miesto. Stovyklos pra 
džia yra numatyta sausio'mė^n. 
5 d. Norintieji dalyvauti sto
vykloje privalo apie ta pra
nešti ligi gruodžio mėn. 21 d. 
kun. P. Ragažinskui (laiškais 
šiuo adresu: c. p. 4118 São 
Paulo), nes iš anksto reik re 
zervuoti reikalingos patalpos. 
Suarão vieta atostogų pralei 
dimui puikiausia - toli nuo 
miesto trukšmo, puikus pama 
rys, nepavojinga maudytis, 
daug erdvės pasivaikščioji
mui, žaidimams, sveikas mais 
tas. Stovyklų mietu jaunimas 
turi progos užmegsti artimes 
nins tarpusavio santykius ir 
sudaryti jaukią, malonią lietu 
višką šeimą.

IŠVYKO VOKIETIJON

Lapdričio mėn. 23 d. išvy
ko Vokietijon buvusieji D?

. Butavičius
kotą ir Kazlauskienė, kurios 
vyras jau keletą menesių per 
Vokietiją nuvyko Kanadou.

Išvykusieji ilgoką laiką, kai 
kurie net dvejus metus, lau
kė dokumentų įvažiavimui Ka 
nadon, kurios buvo pasižadė
jęs padary’i kanadietiškas 
“despašantps" tarpinikaujant 
V. Zelinoj gyvenčiam įgalioti 
niui. Bet praėjus porai metų 
neprisiuntė nei reikalingų do 
kumentų, neiįmokėtų dolerių. 
Nuvykę Vokietijon mėgins 
gauti vizą įvažiavimui Kana- 
don.

— Dail. V. K, Jonynas dės 
to meno dalykus viename 
privačiame meno institute 
New Yorke.

— Dail. K. Žoromskis pas
kutiniu metu nupiešė “Nusidė 
jėlę”, “Ciesoriaus denarą” ir 
dabar piešia “Kristus šaukia 
apaštalus”.

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

iKiilliilliilliilliilliilliilliilliilliilliillirlIiilliilliilhilliilliilliilliilhilliillillliilli lliiltiilliilliillr.lhiltilllillliilliilliilliilhllhillillliilliillillllilliilhilliilhllli^

Registrado no C.R.C. sob- o n ° 551

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

às 19 horas.

Visi | Moóca!
;; Lapkričio 29 d. 20 vai. Mokoje, rua Lituania 67, :: 
:: Lietuvių Sąjunga Brazilijoje ruošia šokių vakarą su j; 
:: vaidinimu, Bus suvaidinta K. Pažėraitės pjesėh H«VAIDILOS PALIKIMAS.»,.... --;i • * . 2

kurioje dalyvius ir tautiškų šokių ansamblis, j. Am- j? 
■: brozaitiėnės vedamas.

GUOS PUIKUS- ORKESTRAS.

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

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYB1Ų

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
l’ogonii, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKĖ J1MUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai pas

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA — S. PAULO

Aberturas de firmas
Encerramentos de fi-nnãs
Transferencias de firmas
Contraias na Junta Comercial
Distratos na Junta Comercial 

: '"'Escritas Fiscais
Esciitas Comerciais ■

. . . HORÁRIO das 8

i|ii|iri!iiliuilii||ii||i'lhillii||ii||íi||ii||i.||ii||ii||iiliniliilliilliillii||HlliilliilliillHlliillHlli |lliillHllii||Hlinilii||iil|ii||ii|lii||iii|iillii|liilliilliilliilliilli"li

•U! 
till 
UP 
iiii 
HP 
Hli 
■IP 
llli 
IIP 
ilh 
IIP 
-illi

nu

iltiillitlliilliilliilliilliilbilliiiliillillhilliilliilliiiiHiliilliilliilliilli Uli Uli NhHIiilliilliilli'IhilliilliilliilliiHiillitlli nu illiilliiIlHlliilliilliilliilliillnlhilliŠil

REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į ^TAUTIEČIO
J. L. GalmsKas Ltda.

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C VILA ALPINA

BALDŲ SANDĖLĮ.
.4 V. />/?. L7.4C.4G/7.V/, 71-C — E. A LP1N.4.
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