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Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Prez. Eisenhower Korėjoje.

Spėjama, kad šiomis dieno 
mis naujasis Amerikos prezi 
dentas Eisenhower lankosi 
Korėjoje. Tiksli lankymosi 
data ir vietovės bus žinomos 
po kurio laiko jam Amerikon 
grįžus.

Kaip vystysis toliau įvykiai 
Korėjoj, sunku yra. pramatyti. 
Tik viena yra aišku, kad 
betkokiam susitarimui sustab 
dyti mūšius yra dingusios net 
mažiausios viltys. Taip ilgiau 
stumdytis vietoje, kaip dabar 
žudyti žmones ir naikinti tur
tą irgi nėra jokios prasmės. 
Kaip pasielgs strategai ir po 
litikai, parodys netolima atei 
tis, Kaikurie politiniai stebė
tojai yra linkę manyti, kad 
Korėjos karo kibirkštis užsi

Rinkimai Saaro krašte
Praėjusį sekmadienį Saaro 

kraštas del kurio eina varžy
tinės tarp Prančuzijos ir Vo
kietijos. rinko savo parlamen 
tą. Balsavo 93 nuošimčiai tu
rinčių teisę balsuoti. Užsira
šiusių balsuoti buvo 640 tūks 
tančių Balsavo 580 tūkstančių. 
Daugumą balsų 55 procentus 
gavo krikščionių liaudies par 
tija, kuri yra palanki už ryšių 
palaikymą su Prancūzija. Su
rinko 240 tūkstančių balsų. 
Kaikurioms vokiečių parti
joms nebuvo leista rinkimuo
se dalyvauti. Už tat ir vokie 
čių vyriausybė kvietė gyven
tojus rinkimus boikotuoti, ne- 
dalayvauti rinkimuose. Tačiau 
rinkimuose nedalyvavo tik 7 
procentai. Galima dar ir bal
tus balsus, be kandidatų skai 
tyti vokiečių simpatizantais. 
Jų buvo 124 tūkstančiai.

Šiaip ar taip šie rinkimų 
daviniai ką kita sako, negu 
1935 m., kada Saaro kraštas 
buvo prijungtas prie Hitlerio 
valdomos Vokietijos. Kaip 
balsavimų daviniai rodo, gy
ventojų dauguma linksta už 
Saaro krašto autonomiją. Sa
aro kraštas norima sueuropė 
jinti, tai yra, kad nepriklausy 
tų nei Vokietijai, nei Prancū
zijai. bet jo turtai ir industrija 
tarnautų visai Europai.

Šiuo reikalu numatomi grei 
tu laiku pasitarimai tarp Pran 
cūzijos ūžsienio reikalų minis 

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
Raštinė: R. Santa Teresa, 28, 6 to and. salas 604 ir 606. 

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

liepsnos Mandžiūrijoj ir Kini 
joj. Jau apie nacionalistinės 
Kinijos dalyvavimą kare atvf 
rai kalbama ir gal jau yra ne 
tolimos ateities reikalas.

Japonijos vyriausybė, komu 
nistinio pavojaus akivaizdoje, 
prašė parlamento skirti pini 
gų apsiginklavimui.

Prez. Eisenhowerio lanky 
masis Korėjoj yra nevien tik 
išpildymas įsipareigojimo pa 
daryto rinkiminės pro pagan 
das metu, bet daug rimtesnis 
reikalas. Į komunistų prova 
kacijas bus reaguota. Delsi
mas ne tik nepalengvina išs 
pręsti Korėjos karo, bet jį 
dar vis daugiau painioja.

terio Schuman ir vak. Vokie
tijos ministério pirmininko 
Adenauerio. Pastarieji rinki
mai pasitarimams bus'naudin- 
gi, nes jie išryškino daugu
mos gyventojų valią su kuo 
turės skaitytis tiek viena, tiek 
kita pusė. Saaro kraštas jau 
nebus daugiau karų priežas
timi. Prieš Europos akis stovi 
naujos gyvenimo sąlygos ir 
todėl turės būt ir nauji keliai 
pasirinkti.

— VENEZUELO3 gyvento
jai po ketverių metų diktatū
rinio režimo pareiškė savo 
valią išrinkdami atstovus, ku 
rie susirinkę paruoš naują 
kraštui konstituciją ir bendrai 
kraštą įstatys į normalias gy
venimo vėžės. Praėjusio sek
madienio rinkimų daviniai ro 
do, kad rinkimus laimi opo
zicija. Vyriausybės partija 
yra antroj vietoj. Tikri rinki 
mų daviniai dar nežinomi.

valdžiusi kraštą taryba, su
daryta iš civilių ir kariškių,, 
atsistatydino ir valdžią perlei 
do tiems, iš kurių buvo gavę - 
kariuomenei. Gi kariuomenės 
vadovybė paskyrė laikinąjį 
prezidentą, buvusį krašto ap 
saugos minister}, pulkininką 
Perez Gimenez.

Atsistatydinusi vyriausvbė 
kraštui per radio ir spaudą 
pranešė: 1. kad atsistatydimą 
įteikia į kariuomenės rankas, 
iš kurios yra ir gavusi valdžią; 
2. kariuomenės atstovai priė
mė atsistatydinimą, 3. kariuo
menė prezidento pareigoms 

skiria pulkininką Marcos Pe
rez Gimenez 4. paskirtas prezi 
dentas priima paskyrimą ir 
prisiekia 5. Naujas preziden
tas naudodamasis teisėmis 
priima atsistatydinimą federa 
linio distrikto gubernatoriaus 
ir buvusio ministerių kabine
to generalinio sekretoriaus. 
6. Prezidentas sudarė naują 
ministerių kabinetą.

— KALTINA RINKIMŲ SU
KLASTOJIMU. Paskutiniai da 
viniai Venezuelos rinkimų yra 
palankūs vyriausybės partijai. 
Opozicija tvirtina, kad vy
riausybė rinkimų davinius su 
klastojusi, kad daugumą balsų 
surinkusi opozicija. Teisybę 
tegali žinoti tik tie, kurie arti 
šių reikalų stovi. Dažnai ir 
opozicinės partijos, norėda
mos pateisinti savo silpnumą, 
teisinasi nepalankiomis sąly
gomis bei išgalvotais perse 
klojimais.

PAKORĖ SLANSKY IR CLE- 
MEMTIS. Gruodžio 3 d. Čekos 
lovakijos komunistinė vyriau 
sybė, Maskvos diriguojama 
pakorė vienuolika buvusių žy 
miausių komunistų partijos ju 
veikėjų. Jų tarpe yra Slansky, 
buvęs generalinis Čekoslova 
kijos kompartijos sekretorius 
ir ministeris pirmininkas, už
sienio reikalų ministris Cle
mentis ir kt. Panašus likimas 
ištiko ir kaikuriuos lietuvius 
komunistus. Pavyzdžiui K. Bo 
rūta savo laiku už komuniz 
mo idėjas keletą praleido ka 
Įėjime ir ištrėmime, o galų 
gale, atėjus taip laukiamam 
komunizmo režimui, buvo iš 
tremtas Sibiran.

— IR RUMUNIJOJ praėjusį 
sekmadienį buvo rinkimai. Bu 
vo ištaigias tik vienas kan
didatų, komunistų partijos są 
rašas. Kadangi buvo vienas 
sąrašas tai ir jis tik galėjo 
laimėti. Kaip paprastai komu 
nistų kraštuose balsuoja be
veik visas šimtas procentų, 
tas pats buvo ir Rumunijoj, 
balsavo beveik 99 procentai. 
Bandyk komunistinėj santvar 
koj nebaisuoti-tuoj būsi pakar 
tas. Šia proga prisimintini ir 
pirmieji «laisvi rinkimai» Lie 
tuvoje. Dar 24 vai. prieš rin 
kimus per Londono radio bu 
vo pranešta, kad balsavo šim 
tas procentų.

— Ukrainijoj karo tribūno- 
las pasmerkė tris dabininkus, 
už sabotažo darbus, mirties 
bausme. Kitus du - 25 me
tams kalėjimu.

— Paskutiniai rinkimų davi 
niai rodo, ' kad vyriausybės 
partija rinkimus laimi, nors 
ir nedidele persvara. Valdži
os partija partija surinko 
lig šiol 570 tūkstančių 123 
.balsus, respublikonų demokra 
tų, kairiųjų tendencijų - 464 
tūkstdhčius 577 balsus, kon

servatorių (katalikų) partija, 
kuri irgi yra opozicijoj 138 
tūstančius ir 3 balsus.

Balsavimų daviniai rodo, 
kad kraštas valdyti bus gali
ma tik sudarius koalicinę vy 
riausybę, nes nė viena daugu 
mos nesudaro.

TAFT PRIEŠ EISENHOWE- 
RĮ. Žinia, kad prez. Eisenho
wer paskyrė darbo ministerių 
Martin P, Durkin, respubli
konų partijos izoliacionistų- 
taftistų sparne padarė sprogu 
sios bombos^įspūdžio. Tikru
moje Martin Durkin yra demo 
kratas, balsavęs už Stevenso 
ną. Jis buvo ir yra darbinin
kų sindikato pirmininku. Be 
to dar yra katalikas. Šiuo 
paskyrimu pats Durkin buvo 
nustebintas, kaipo uolus Ste- 
vensono šalininkas. Bet jis 
darysiąs visa, kad būti} taika 
tarp darbininkų organizacijų, 
ir respublikonų valdžios. Pir
mas žingsnis buvo kreipimasis 
j darbininkų sindikatus, kad 
pasitikėtų Eisenhoweriu. Nau 
jas darbo ministeris yra 58 
m. amžiaus ir yra ėjęs vyriau 
sybėje atsakingas pareigas. 
Senatorius Taft prieš šį pas
kyrimą priešinasi. Prez. Eisen 
howeris renkasi kompetentin 
gus bendradarbius ir turin
čius visuomenėje pasitikėji
mą.

Smulkesni New Yorko eks- 
porteriai, pardavusieji savo 
prekes Brazilijai, sumoje 50 
milijonų dolerių, padavė ko
lektyvų pareiškimą Import - 
Export bankui, .kad pasirūpin 
tų išgauti iš Brazilijos pinigus 
už prekes. Priešingu atveju 
daugelis šių 110 prekybininkų 
atsidurs sunkioje padėtyje, 
gal net prieidami prie bankro 
to. Prekes Brazilijon yra pa
siųstos daugiau negu prieš 
metus laiko. Pirkėjai už jas 
pinigus yra įmokėję Brazili
jos valstybiniam bankui, bet 
šis del trūkumo dolerių nega 
Ii atsilyginti pardavėjams.

- MASKVOJ VĖL «TAI
KOS» ŠALININKŲ konferen 
susirinko komunistų policijai 
įsakant. Atidaryme dalyvavo 
civilinės valdžios atstovai, 
įvairių tikybų dvasininkai, 
sindikatų vadovybės, profeso 
riai. artistai. Kalbėjo daug kai 
bėtojų. Tarp jų pažymėtini: 
Maskvos ortodoksų patriarkas, 
Stalino pastumdėlis, Aleixo, 
universiteto rektorius Petrovs 
ky. Beabejo, per prievartą į 
šią konferenciją buvo nuvež 
tas vienas kitas ir katalikų 
kunigas, kaip buvo padaryta 
praėjusiuose «taikos kongre 
suošė».

- VAK. VOKIETIJOS PAR
LAMENTAS gruodžio mėn. 3 
d. pradėjo svarstyti taikos su 
tarties patvirtinimą. (Bonnos 
ir Paryžiaus sutartis) Iš 405 
atstovų į posėdžius atvyko 
385. Parlamente buvo sustiprin 
tas saugumas, pašaukta dau
giau policijos Bet nepaisant 
visų saugumo priemonių ko
munistai sudrumstė tvarką. 
Trisdešimt komunistų, kuriuos 

įleido komunistų atstovai, par 
lamento koriuoriuose pradėjo 
šūkauti prieš sutarties patvir 
tinimą, kol policija išvijo lau 
kan.

Ministeris pirmininkas Ade 
nauer kalbėdams pasakė, kad 
neužtvirtinti šių sutarčių, rėiš 
kia tą pat ką pasiduoti Stali
nui, visą Europą atiduodant ko 
munistų partijos despotizmui. 
Tuomet Vokietijos tauta ir 
Europa paskęs tamsybėse ir 
jungtinių Europos valstijų ide 
ja vėl numirs. Tarptautinė po 
litinė padėtis reikalauja sutar 
čių patvirtinimo, Jei Vokietija 
nori būti laisva ir saugi, turi 
patvirtinti sutartis. Jei nori 
likti beginklė, nepasaugota, 
be draugų, kiekvieną momen 
tą išsatyta pavojun būti karo 
lauku ir tapti sovietų satelitu, 
tai galima balsuoti prieš su 
tarčių patvirtinimą.

Tikimasi, kad dar šią savai 
tę sutartys bus patvirtintos. 
Tuomet Vokietija Europos Gy 
nimo Bendruomenėn mobili
zuos 500 tūkstančių karių.

Socialdemokratai irgi 
už patvirtinimą. Komunistai 
grasina, jei sutartys bus pa
tvirtintos civiliniu karu. Bet į 
jų grasinimns nieks dėmesio 
nekreipia.

— Vokietijoj norima suor 
ganizuoti nauja visų vokiečių 
partija, kuri irgi būtų priešių 
ga Vokietijos apsiginklavimui, 
bei sutarčių patvirtinimui. Ta 
čiau gyvenimas eina savo ke 
liu. Tos programos, kurios 
gal būt tikusios prieš keletą 
ar keliolika metų, šiandien 
niekeno nesuįdomina.

FEDERALINĖS SOSTINĖS 
PERKĖLIMAS

Sumanymas Brazilijos sos 
tinę perkelti is Rio de Janei 
ro į krašto vidurį, į Goiaz es 
tadą, yra senas. Siekia net 
José Bonifacio laikus 1821 
metus, kuris šį klausimą jau 
buvo iškėlęs. Šis klausimas iš 
naujo buvo iškeltas pabaigoj 
19 šmt. ir įrašytas į 1891 m. 
konstituciją. Taip pat buvo 
pakartotas 1934 m konstitu
cijoje ir galop 1946 m. demo 
kratinėj konstitucijoj.

Kaikurie darbai šiuo reika 
lu jau yra padaryti. Būtent 
yra numatyta naujos federal! 
nės krašto sostinės vieta — 
Goiaz estadas anie Goiania. 
Ši vieta yra Brazilijos terito
rijos vidurys. Estadams su 
centro vyriausybe susiekimas 
daug patogesnis.

Beabejo sostinę į Čia per
kėlus tiek Goiaz estadas, tiek 
kiti centralinės Brazilijos es- 
tadai ekonomiškai smarkiai 
pakiltų.

Sostinės iškėlimas dar re 
miamas ir saugumo sumeti
mais. Kitų kraštų pavyzdžiai 
rodo, kad tiek federalinės, 
tiek estadų sostinės, pav. Ame 
rikoj, iš didžiųjų centrų yra 
iškeltos.

Goiaz estado suinteresuotos 
politinės ir ekonominės orga 
ganizacijos šį klausimą nuo
lat judina.

Bet praktiškai sostinės per 
kėlimui dar nieko nedaroma.
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BERIJAI SOVIETINĖ LIETU
VA LENKIA NET BELGIJĄ 

SU OLANDIJA...

Š. m. spalio 9 d. «Tiesa» 
Nr. 241/52 įsidėjo per komu
nistų partijos 19-jį savažiavi- 
mą Maskvoje pasakytą vyr. 
Sovietų čekisto Berijos kalbą, 
kurioje jis pažymėjo, kad 
«ekonominiu ir politiniu atž
vilgiais, o taip savo gynybi
nės galios atžvilgiu Tarybų 
Sąjunga dabar stipresnė, negu 
bet kada, ir gali išlaikyti bet 
kuriuos išmėginimus». Berijai 
ir «kolūkinė santvarka buvo 
vienas didžiausiu Tarybų vai 
džios užkariavimų», o Lietu
va su kt. Pataltijo respubliko 
mis ūkiškai net «lenkianti Bei
giją su Olandija... «Apie tai 
Berija žodiškai taip pareiškė: 
«Nemažiau būdingas yra pa
vyzdys, kaip sparčiai ūkiniu 
atžvilgiu vystosi tarybinės 
Pabaltijo respublikos po to, 
kai jos įkūrė pas save tary
binę santvarką. Jeigu paly
ginsime Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos sąjungines respublikas 
su Norvegija, Olandija ir Bei 
gija, tai pasirodys, kad tarybi 
nėse respublikose pramonės 
vystymosi tempai yra nepaly 
ginti spartesni, negu minėtose 
kapitalistinėse Europos vals
tybėse.

1952 m. pradžioj Lietuvos 
TSR viršijo prieškarinį pra
monės gamybos lygi 2,4 karto, 
Latvijas TSR - 3,6 karto ir- 
Estijos TSR 4,1 kaito, kai 
tuo tarpu Norvegija, Olandija 
ir Belgija iki to laiko tik ne
žymiai viršijo prieškarinį pra 
monės produkcijos gamybos 
lygį, nors tarybinės respubli
kos išėjo iš karto, turėdamos 
žymiai labiau sugriautą ūkį...»

SNIEČKUS KEIKĖ NE TIK 
ELSENHOWERI. Pasirodo, lie 
tuvių tautos išgama Sniečkus 
kom. partijos 19 toj konferen 
cijoj Maskvoj keikė ne tik 
vieną Eisenhowerj, pasisakiu
sį už išlaisvinimą pavergtų 

Rytų Europos tautų: 
bet pats dar kartą patvirtino, 
jog bolševikai okupavo Lietu 
vą. Apie tai «Tiesoje» (Nr. 
241, 1952.10.9, atpasakojant 
Sniečkaus kalbą, taip rašoma: 
«...Visos tarybinės liaudies bro 
liškos pagalb dėka,asmeniškai 
draugo Stalino pagalbos dėka 
Lietuvos darbo žmonės ištrū
ko iš kapitalizmo priespau
dos... Didžioji rusų tauta iš
gelbėjo lietuvius nuo grėsmės 
būti fašistinių žmogėdrų išnai 
kintiems...»

Deja, dar ir dabar, po tiek 
metų, Sniečkui neduoda ramy 
bes lietuviai patriotai, kuriuos 
jis apšaukia «buržuaziniais na 
cionalistais». Apie juos Snieč 
kus taip byloja: «Buržuaziniai 
nacionalistai demaskuoti kaip 
pikčiausi tautos priešai, užsie 
nio grobikų pakalikai ir išti
kimi šunes, parduodantieji sa 
vo tautą, savo šalį, galintieji 
padaryti bet kokį nusikaltimą, 
kad tik išsaugotų savo klasi
nes privilegijas, vardan teisės 
išnaudoti darbo žmones, lobti 
iš jų prakaito...»

Čia Sniečkus greičiausiai 
.neapsižiūrėjo, kad tais žodži 
ais išplūdo ne ką kitą, o tik 
pats save, nes jis vienas iš 
pirmųjų pardavė savo kraštą 
raudoniesiems okupantams.

Tiems «buržuaziniams nacio 
nalistams» į pagalbą, Snieč
kaus pasakymu, ateina «jų pa 
ka ikai», kurie «mėgina apgau 

lės būdu pratempti savo pažiū 
ras... Tai daugiausia daroma 
iškreipiant lietuvių tautos pra 
eitj, idealizuojant feodalinius 
laikus, idealizuojant XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios 
vadinamąjį buržuazinį nacio 
nalinį judėjimą... "Kartu nuty
limi gimstantis revoliucinis ir 
darbininkų judėjimas, jo vaid
muo ir reikšmė lietuvių tautos 
išsivadavime, revol. judėjimo 
Rusijoje įtaka, Rusijos darbi
ninkų klasės, bolševikų parti 
jos vadovaujantis vaidmuo...»

Tiek Sniečkus, tiek partinės 
konferencijos ypač smarkiai 
kritikavo «aukštojo mokslo 
ministeriją», nes ji «ypač daug 
klaidų padarė komplektuoda
ma musų aukštųjų mokslų 

Ž i e m a .

kadrus». Matyti, tarp profesū
ros dar likę daugiausia «bur
žuazinių nacionalistų»... Taip 
pat buvo smarkiai išbartos že 
mės ūkio ir tarybinių ūkių 
ministerijos už visišką apleidi 
mą melioracijos darbų, taip 
pat už «itin blogą rūpinimąsi 
savo gamyklų poreikiais» - 
elektros pramonės ministerija, 
automobilių bei traktorių pra 
monės ministerija ir visa eilė 
kitų įstaigų.

- KAIP VAROMA BOLŠE
VIKINĖ AGITACIJA. Bolševi 
kinėj Lietuvoj į propagandos 
darbą stengiamasi įtraukti no 
ri nenori kiek galint daugiau 
žmonių. Patys bolševikų lai
kraščiai praneša, kad tik pe
reitais mokslo metais įvairio

se partinio švietimo grandyse 
marksizmo - leninizmo teori
ją turėjo studijuoti apie 90.000 
komunistų ir nepartinių. Past 
baigia vieni kursai, pradeda
mi kiti, tačiau komunistų va
dams vis atrodo, kad šviečia
mieji dar gali «nukrypti nuo 
linijos». Iš tikro tų trukumų 
yrá kur kas daugiau.

Pačiame partijos centro ko 
miteto plenume buvo konsta
tuota, kad «respublikoje dar 
vis didelis kadrų trūkumas». 
Tik dėl to pereitais metais 
buvo pakeista puse partijos 
rajonų komitetų skyrių vedė
jų, po vad. «ataskaitinių susi 
rinkimų kolūkiuose» buvo 
atleista daug jų valdybų pir 
mininkų. Buvo apkaltinta Že
mės Ūkio Ministerija ir c ko 
miteto žemės ūkio skyrius, 
kad per maža dėmesio skiria 
Į kolektyvinių ūkių kadrų au 
klėjimą. Į vadovaujantį darbą 
pramonėje ir trasporte buvo 
iškišta 1750 patikimų darbiniu 
kų ir specialistų.

Ir patys komunistai nusis
kundžia, kad per dažnai kei

čiami vadovaujantieji kadrai, 
pvz. pernai buvo pakeisti Vii 
niaus srities 8 rajonų vykd. 
komitetų pirmininkai, 21 pava 
duotojas, 17 miestų pirminin
kų. Šiaulių srities LKP pienu 
mas konstatavo, kad visoje 
eilėje kol. ūkių dirba pirmi
ninkais Žmonės, neturintieji 
jokio sugebėjimo, jokio auto 
ritėto tarp kolektyvininkų. 
Esą, «į atskirus k< 1. ūkius ir 
dargi j vadovaujančius postus 
prasiskverbia buožės ir jų ben 
drininkai». Vilniaus srities ko 
miteto sekr. 1). Supikovas pa 
žymėjo, kad, bešalinant neti
kusius, vien šiemet į vadovau 
jantį darbą teko iškelti apie 
i.100 naujų žmonių. 75% visų 
specialistų rajonuose esą jau 
ni, nepatyrę veikėjai. Kauno 

miesto partinė konferencija 
smarkiai užsipuolė partijos 
miesto komitetą, prikišdama, 
kad «jis silpnai vadovavo ideo 
loginiam darbui tarp miesto 
inteligentijos, ne pakankamai 
rūpinosi partinio švietimo tin 
klo darbu. 25% Kauno komu
nistų niekur nesimoko»... Prie 
nų kol. ūkiuose užtinkama ir 
tokių, kurie dar nėra atidirbę 
nė vienos. Tokių pavyzdžių 
yra daugybė.

— Vis per maža žuvies. Nors 
Klaipėdos krašto žvejai ir 
taip “su kaupu įvykdė planą”, 
kaip giriasi bolševikai, o “Do 
vydo Naujoko ir Jurgio Kavo 
lio vadovaujamos žvejų bri
gados davė 1953 m. sąskaita 
dešimtis pūdų aukštos rūšies 
žuvų” ir “Bangos artelės žve 
jai pasižadėjo duoti Tėvynei 
viršum ketvirčio plano 3.000 
pūdų žuvies”, tačiau š. m. spa 
lio 26 d. “Tiesa” vis tiek dar 
riebia antrašte uždėtoj žinioj 
šaukia". “Duoti Tėvynei dau
giau žuvies.. ” Tam, kad būtų 
kuo daugiau išsiųsta į Rusiją...

— Lietuvoje stoka vaistų 
“Newsletter” Nr. 295/296. ra 
šydamas apie sunkias medici 
nines sąlygas Baltijos kraš
tuose, pažymi, kad padėtis 
Estijoje yra rimta. Sveikatos 
organizacijai rūpi ne tiek svei 
kata, kiek politika ir propa 
ganda. Padėtis Latvijoje, užuot 
gerėjusi, diena iš dienos daro 
si dar sunkesnė. Ypač didėja 
procentas sergančių džiova, 
nervų ir venerinėmis ligomis.

— Lietuvoje itin jaučiama 
vaistų stoka. Penecilinas ir 
Lietuvoje gaminami vaistai 
tuojau išgabenami į Rusiją 
dirbtuvėse ir kolektyv. ūkiuo 
se vartojamos tik menkiausios 
dezinfekcinės priemenės, gau 
narnos be daktaro recepto Šie 

met Lietuvoje pasirodė naujos 
rūšies sovietinių vaistų, bet 
jie duodami tik partijos parei 
gūnams, stachanovininkams, 
kariams. Labai stinga medici 
nių instrumentų, ypač vaikų 
ligoninėse. Susirgęs darbinio 
kas normaliai iš darbo gali- 
būti ateistas tik, jei jo tempe 
ratūra siekia 39° C.

-- Sov. “Lietuva”, kad Vil
niaus atstatymui ir pagražini 
mui miesto gyventojai atidir
bo daugiau kaip 6 milijonns 
darbo valandų. Visame krašte 
90% pramonės darbininkų 
įtraukti ir turi dalyvauti so
cialistinėse lenktynėse. Bolše 
vikinės literatūros ir meno de 
kados proga Maskvos leidy
klos jau išleido Tilvyčio, Venc 
lovos, S. Neries ir Janonio 
bolševikinės poezijos rinki 
nius. Masiniais tiražais leidžia 
ma Cvirkos “Žemė maitintoja’’ 
ir subolševikinti Žemaitės raš 
tai. Skulptoriui B. Bučui pa 
vesta pastatyti S. Neries pa 
minklą ir monumentalų ba 
reljefą, vaizduojantį Sovietų 
valdžios įvedimą Lietuvoje. 
Minimosios dekados proga bol 
ševikinė Valstybinė Leidykla 
ruošia “Sovietinių kompozito 
rių dainų rinkinį” su bolševi 
kams priimtiniausiais Dvario 
no, Švedo, Klenickio ir Ra
čiūno kūriniais, taip pat lei 
džiami bolševikams priimtinų 
“Lietuvos liaudies meliodijų” 
(apie 300) ir “Lietuvos tautinių 
šokių” rinkiniai.

— Lenkų ir gudų k. kursai 
Lietuvoje neturi pasisekimo 
gal daugiau lankomi rusų k. 
kursai, bet ir tai daugiau iš 
baimės, nes nesilankant bijo
masi represijų.

— Lenkų Londono dienr. 
“Dziennfk Polski” rašo, kad 
Maskvoje mirė čekų kilmės 
ge’\ pulk. V. Černičovas, siau 
tėjęs Lenkijoje, Kaune, Rygo 
je. su NKVD maj. Vinograda 
vu suėmęs latvių prezid. UI 
manį, vvkdęs masines baltų 
deportacijas,

-■ Lietuvių duoklė Maskvos 
dekadai. Ruošiamoje Maskvos 
dekadoje lietuviai spiriami pa 
sirodyti juo daugiau surusėję 
ir subolševikėję. Stengiamasi 
pavaizduoti, kad esanti pada 
ryta didelė pažanga visose 
kultūrinio gyvenimo srityse. 
Iš tikro pereitą sezoną sovie 
tiniai teatrai neparodė nė vie 
nos naujos lietuviškos pjesės. 
Net pats meno reikalų valdy 
bos viršininkas J. Banaitis 
konstatavo, kad “labiausiai 
atsilikęs literatūros žanras 
vis dar yra dramaturgija”, 
nors, be jos, taip pat “atsilie 
ka lietuviško vaizduojamo me 
no sritis — tapyba...” B. Dva 
rionas parašė naują simfoninį 
veikalą “Sveikinimą Stalinui”, 
kuris tiek pat pilnas stalini
nių “garbinimų”, kaip Račiū 
no oratorija “Tarybų Lietu 
va ir rašomoji opera “Marija 
Melnikaitė”, Dekadoj bus gie 
damos tokios dainos ir de
monstruojama “kūryba”, kaip 
A. Račiūno “Skamba Stalinui 
mūsų daina”. P. Sližio “Ačiū 
Stalinui”, J. Švedo “Stalinas
— mūsų taika” etc. Dekadoj 
dalyvaus “geriausieji” meni 
nės saviveiklos ansabliai ku
riems specialiame repertuare 
įsakyta išmokti Aleksandrovo 
“Kantatą apie Stalina”, Švedo
— “Kolūkinį ačiū”, Tulikovo
— “Mes už taiką” ir kt. Sukur
tas naujas šokis “Kolūkio pir 
mininkas”, dekados garbei pa 
gal stalininius reikalavimus” 
iš pagrindų pagerintas kan
kliavimo technika, atgaivinan 
ti ir žymiai patobulidanti liau 
dies naudotą brauktukinį kan

(Pabaiga 3 pusi.)
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kliavimą”. Eilė tos rūšies “šia 
lininių instrumentų” bus taip 
pat pasiųsti į dekadą. Vilniaus 
dailės instituto kolektyvas 
ruošia dekadai doe V. Dilkos 
paveikslą “Kolūkinės gyven 
vietės statyba”, dėstytojas S. 
Grazevas - paveikslą “Klaipė 
dos išvadavimas”, skulpt. P. 
Aleksandravičius - “Plieno ly 
dytojus”, dėstytojas L. Žuklys 
kuria “Pirmūno Tarnausko 
skulptūrinį portretą”. Ta pa 
čia proga Maskvoje numatyti 
išleisti rusų kalba apie 40 Lie 
tuvos bolševikinių rašytojų 
veikalų. Gricius tam tikslui 
baigė pjesę “Mūsų rajone”, 
vaizduojančia senos inteligen 
tijos “perauklėjimą”, J. Pau 
kštelis savo “Užtvanką” sky
rė “respublikos kolūkio elek 
trifikacijai” išgarbinti etc. 
Dekada nepaprastai reklamuo 
jama, kaip patys bolševikai 
giriasi, visose respublikos įmo 
nėse, įstaigose, MTS, kol. 
ūkiuose, prie aukštųjų moky 
klų veikiančiuose 35 klubuose, 
1.900 “raudonųjų kampelių”, 
430 bibliotekų su 400.0ÓÓ kny 
gų etc.

STRIBAI LYDI KIEKVIENĄ 
KOLCHOZININKO ŽINGSNĮ

Vienas sugrįžėlis vokietis, 
gyvenęs Lietuvoje Simno apy 
linkėję, pasakoja:

Žinojau vieną kolchozą, ku 
rio pirmininkas buvo žiaurus 
komunistas ir didelis girtuo
klis. Kiek teko sužinoti, kol
chozai turėjo lyg kokią savi 
valdą. Kolchozų žinioje esą 
kaimai su gyvu ir negyvu in 
ventorium priklauso kolchozui 
ir su visu tuo elgiamasi, kaip 
su nuosavybe. Kartas nuo kar 
to iš apskrities miesto atvyk 
davo kažkoks rusų viršinin
kas, pabūdavo kelias dienas, 
viską patikrindavo ir vėl išva
žiuodavo. Jei kolchozas ge
rai atlikdavo savo prievoles 
valstybei, tai būdavo kartais 
«apdovanojamas» traktorium 
ar kuo kitu, šiaip gi viską 
turėdavo įsigyti savo lėšomis 
arba samdyti .iš MTS.

Kolchozininkai
iš vieno kolcho

zo į kitą arba į miestą keltis 
negali.

Kolchozo, prievolės valsty
bei yra tokios didelės kad re 
tai jas gali išpildyti. Prievo 
les kolchozai atiduoda tuojau 
pat rudenį. Javus dar nuimant 
iš miesto atvyksta stribų ir 
jie prižiūri darbą iki pabai
gos. Javus kuliant, prie maši 
nų stovi po kelis stribus. Mai 
šą prikūlus, vienas stribas dar 
bininką su pilnu maišu palydi 
iki vietos, kur javai supilami 
į jau paruoštus sunkvežimį 
prikrovu, jis važiuoja į aps 
krities miestą, į sandėlius. 
Normą atsiėmus, stribai kol 
chozą palieka. Su likusiais 
javais tvarkosi pati kolchozo 
administracija, Pirmiausia pa 
liekama sėklai, apmokamos 
skolos įvairiausioms įstaigoms 
bei remonto dirbtuvėms, o Ii 
kutis (jei iš viso kas belieka) 
padalinamas kolchozininkams.

Gyvuliai kolchozuose blogai 
maitinami ir prižiūrimi. Man 
žinomas kolchozas turėjo tik 
vieną traktorių, kitų ūkio ma 
šinų tenai nemačiau.

Nežiūrint, kad užsienio ra
dio stočių klausytis draudžia 
ma žmonės Lietuvoje viską 
žino, kas užsienyje vyksta.

Kiekviena proga, ypatingai 
per bolševikines šventes, žmo 
nės raginami stoti komunistų 
partijon. Tačiau jei kuris dėl 
visko ir norėtų įstoti partijon. 
turi skaitytis su tuo, kad gali 
būti partizanų sulikviduotas. 
Taip kaimuose aktyvių komu 
nistų partijos narių ir nėra. 
Lietuvoje esą kitatačiai visi 
yra komunistai, išskyrus ka
riuomenę.

Partizanų Dainuojamos Dainos
Vakarų vėjelis bėgiojo ir žaidė 
Daržely tarp rūtų žalių.
Tartum nusiminus rožė žiedus skleidė, 
Supos tarp jurginų žalių.

Tarp žaliųjų rūtų, rausvųjų jurginų, 
Vaikščiojo mergaitė graži.
Ant jos rausvų skruostų
Ašaros sužibę. Nuliūdus galvojo jinai.

Ak, Dievuliau brangus,
Kokia nelaiminga mūsųmylima šalis, 
Pavergė ją rusai, taip žiauriai kankina, 
Gali plyšt iš skausmo širdis.

Tu šalis gimtoji, mūsų motinėle, 
Mes pavergti Tavo vaikai
Ašaromis plūstam ir liūdnai dejuojam 
Po pikta svetimtaučio ranka.

Mes visi lietuviai mylime tėvynę, 
Nesibijom mirti už ją.
Trokštam visi laisvės, kad laiminga būtų 
Kraujuose paskendusi tauta.

Lietuvos žemelė vien kraujuose 
Laisvę mylinčių žmonių.
Mėtosi lavonai nekaltųjų brolių 
Patvoriais, gatvės siaurose.

Tad visi kovokim prieš plėšikų gaujas 
Iškovosim laisvę drąsiai.
Liksime laimingi tėvynes gynėjai
Ir dainuosim sau dainas linksmai.

Vakarų vėjelis sukaukė daržely, 
Suardė mergaitei mintis.

. Saulė nusileido už augštų kalnelių, 
Tėvynę apgaubė naktis.

Sudegę gimtieji namai,
Sibiran išvežti tėvai.
Partizanui tik šautuvas brolis,
Ateitis gi įšaltieji kapai,

Priglaudė mus miškas žaliasis.
Atjaučia tik ryto aušra, 
Užmigdo sesutės lakštutės, — 
Sunki partizano dalia.

Nors žmonės liežuvius galanda,
Išduoda banditams vardus, 
Jie savo tik tėviškes žudo. 
Jiems laisvės niekuomet nebus.

Didžiausias pasauly kilimas meniškai padarytas, paaokotas 
ONU susirinkimų salei papuošti.

Apylinkėse partizanų buvo 
keli tūkstančiai Jie daugiau
sia gyvena miškuose, bet 
daug jų yra ir šiaip tarp gy
ventoju. Vyriausybė imasi vi 
šokiausių priemonių jiems su 
rasti. Vienas kaimyno sūnus, 
kuris nuo trėmimo buvo pa
sislėpęs ir, ištrėmus jo šeimą, 
grįžo atgal, NKVD buvo žiau 
riai kankintas ir išėjo iš pro 
to. Jam prikaišiojo, kad esąs 
partizanas, Kankinamas, jis 
pripasakojo visokių būtų ir 
nebūtų dalykų apie partizanus, 
suminėjo esamų ir nesamų 
partizanų pavardes bei bunke 
rius. Partizanai vėliau už tai 
jį sulikvidavo.

' Lietuvoje areštuojama labai 
daug žmonių už įvairius daly 
kus: užmokesčių nesumokėji 
mą, prievolių neatidavimą. 
Nuo arešto už naminės degti 
nės varymą galima kyšiais 
išsipirkti. Vienas kaimynas 
buvo užraugęs keturias stati 
nes ir jį užklupo Simno rajo
no viršininkas Sotokov su vi 
sa savo svita. Visi «Instrumen 
tai» buvo nugabenti į Simną, 
o ūkininkui buvo įsakyta kitą 
dieną prisistatyti milicijom 
Sekančią dieną ūkininkas pa 
pjovė kiaulę ir nuvežė ją So 
tokovui — tuo reikalas Ir bu 
vo baigtas.

1948-49 m. pavasarį, prieš

Lietuviškos mokyklos Argenti
noje.

Rašo Vladas Veselauskas

1933 mokslo metams praside 
dant buvo įkurta Buenos Ai
res mieste pirmoji lietuviška 
mokykla. Pirmuoju lietuviš
kos programos mokytoju buvo 
p. Vladas Pupienis, vėliau 
grįžęs į Lietuvą. Girdėjau, 
kad iš tremties atvyko į Bra
ziliją. Ispaniškos programos 
mokytoju buvo Antonio di 
Marco. Antruosius metus buvo 
p-lė Emilia Zaraboza, o lie
tuviškosios - plė Stefanija Je 
gaitė. Lietuviška mokykla bu
vo Lietuvių Namų globoje. 
1935 metais tautininkams lai
mėjus Lietuvių Namų Tarybos 
rinkimus, naujoji taryba per
kėlė mokyklą į provinciją, t, 
y. į Valentin Alsina, Avella- 
nedos priemiestį. Ten gyveno 
daug lietuvių. Prie mokyklos 
buvo ir bendrabutis, kur ne
turtingų tėvų vaikai gavo pil 
ną išlaikymą. Kiti privalėjo 
mokėti pu 15 oezų (arti 4 dol.) 
kas mėnesį. Šiai mokyklai da 
vėmė kan. Juozo Tumo - Vaiž 
ganto vardą. Mokytojomis pa 
liko p lė Stefanija Jegaitė ir 
p-lė Nilda R. Yornet. Argen
tinos įstatymai reikalavo, kad 
kiekvienos mokyklos vedėju 
privalo būti baigęs Argentinos 
mokytojų seminariją. Teoriš
kai ispaniškos programos 
mokytojai buvo lietuviškų mo 
kyklų vedėjais, bet praktiko
je lietuviai mokytojai buvo 
vedėjais. Kuriant bendrabutį 
prie Kan. Tumo - Vaižganto 
mokyklos daug teko tartis su 
pasiuntinybės delegatu p. Po
vilu Gaučiu. Jis man pasako
jo, kad negalima tikėtis tėvų 
paramos. Pereitų metų patyri 
mai parodė, kad beveik nie
kas iš tėvų už jų vaikų išlai
kymą bendrabučiui nemokėjo. 
Turėkite galvoje, kad ir jums 
tas pats atsitiks. Painforma
vau L. N. Tarybą ką girdėjau 
pasiuntinybėje. Daugelis nus
tebo. Tuo laiku daugelis lie
tuvių šeimynų, vyras su žmo 
na, tarnavo pas tuos pačius 
savininkus. Vyras su žmona 
gaudavo 140 - 150 pezų ir vi 
są užlaikymą, per mėnesį. Tu 
rint vaikų, geresni namai jų 
nesamdė. Tiem, kur priėmė su 
vaikais, mokėjo tik 70-80 pe
zų. Be to įvykdavo daug ne
malonumo su šeimininkais del 
vaikų. Atrodė, kad atidavę 
vaikus į mokyklą, šios šeimos 
ir ekonomiškai turėjo laimėti. 
Bendrabutis buvo tvarkingai 
vedamas. Lovų patalinės buvo 
švarios. Valgis geras. Gyveni 
me praktika mums parodė,

Sekmines, buvo vykdomi ma 
siniai trėmimai. Iš nakties vi 
sas kaimas buvo apsuptas NK 
VD-istų. Civiliai apsirengę as 
menys su sąrašais rankose 
vaikščiojo per namus ir pa
gal pavardes ieškojo paskirtų 
jų trėmimui žmonių. Tokiems 
asmenims buvo duodama 15 
minučių laiko susidėti daiktus 
ir tuo bu sodinami į sun
kvežimius ir vežami į Simną.

Daugelis kariuomenėn ima 
nų naujokų išbėgioja ir randa 
prieglaudą pas partizanus. Ki 
ti, gi bjodami represijų prieš 
tėvus ir kitus gimines, stoja 
į priėmimų punktus. Jie tėvų 
ir giminių vežami arkliais ir 
vežimai būna papuošti gėlėmis 
ir vainikais. Visi lydintieji bū 
na labai nusiminę ir verkia 
— nei per laidotuves nesu 
matęs liūdnesnio vaizdo. Nau 
jokai apmokymui siunčiami 
Rusijon, už Uralo.

Žmonės Lietuvoje mums, vo 
kiečiams, buvo labai malonūs 
ir nūoširdus.

kad p. Gaučys mums tiesą 
sakė. Daugelis Tėvų, kurie ir 
išgalėjo sumokėti, atiduodami 
bendrabučiui savo vaikus, 
užmokėdavo mėnesį arba du 
pirmyn, o paskiau visus me
tus nebesirodydavo. Nejaugi 
tie vaikai reikėjo mesti gat
vėn?

Baigiant mokslo metus, įvy 
ko Liet. N. Tarybos posėdis 
Įvyko nemalonus incidentas 
tarp pasiuntinybės delegato 
konsularinio skyriaus vedejo 
p. Jurgio Kučinsko ir manęs. 
Dalykas toks. P. Jurgis Ku
činskas pradėjo aiškinti, kad 
prieš 1914 metų karą, lietu
viški kaimiečiai mėgdavo su
sirinkti «antskodo». Susirinkę 
pasitardavo, paskiau pabalia- 
vodavo ir linksmi išsiskirsty
davo į namus. Artinantis egza 
minams susirinksime į moky 
klą, išrinksime egzaminų ko
misiją. Mokytoja mokinius 
paklausinės, o mes paklausy 
sime. Vėliau bus mažas ban- 
ki etų kas, kur turėsime progos 
linksmai laiką praleisti.

— Man rodos, kad čia ne 
«skodas». Egzaminai yra mo
kinių mokslo žinių patikrini
mas - atsakiau į p. Kučinsko 
pasiūlymą.

— Taigi, aš jau sakiau, per 
kirto mane Kučinskas, kad 
mokytoja egzaminuos, o mes 
paklausysime ir galėsime su
prasti kiek vaikai yra išmokę.

— Bet nė vienas jokio klau 
simo negalėsime klausti?

— Neiškentęs paklausiau.
— Tai kaip jau čia mes ly 

sime į mokytojos reikalus 
atsakė Kučinskas.

Šie reikalai nėra vien mo
kytojos reikalai. Mes prieš 
koloniją nešame didesnę mo
ralinę atsakomybę negu moky 
toja. Noriu pasakyti, kad jei
gu aš paimčiau į savo ran
kas mokinį, ir jeigu po savai 
tęs tik vienas jį egzaminuoči 
au, jis spręstų painiausius 
uždavinius nieko nesuprasda 
mas.

— Man, rodos, kad su p. 
Veselausku teks susipykti, — 
visas paraudonavęs Kučins
kas šoko iš vietos ir kirto 
kumščiu į stalą. — Aš kalbė 
jau su savo žmona ir ji suti 
ko įeiti į egzaminų komisiją. 
Paskirsim dar du tarybos na 
rius ir viskas bus tvarkoje.

— Man, rodos, taip pat pa 
šokau įsikarščiavęs ir, Kučins 
ko pavyzdžiu, taip pat dro
žiau kumščiu į stalą, — kad 
aš daugiau mokyklą lankiau 
už poną konsulą, ir geriau su 
prantu, kas yra egzaminai.

Užviešpatavo didelė tyla. 
Nors, tiesa pasakius šiame 
posėdyje tik mudu ir kalbėjo 
me teisingiau pasakius, barė 
mės.

Pirmas prakalbėjo Kučins
kas.

— Gal būt, Veselauskas pa 
norėtų ir mokytoją Jėgaitę 
paegzaminuoti? Ji yra čia sa 
Įėję, — ironiškai kreipėsi į 
mane, galvodamas, kad aš tą 
jo pasiūlymą atmesiu....

Tiesą pasakius, Lietuvių N. 
Tarybos ir yra pareiga pae
gzaminuoti ir pačią Jegaitę. 
Jeigu ji yra čia salėje reiktų 
pakviesti.

— Taip, reikėtų pakviesti 
pritarė pičmininkas Br. Hin 
cas, nebeliko kitos išeities. 
Jėgaitę pakvietė į posėdžių 
salę. Ji mandagiai pasisveiki 
no. Kučinskas neieškodamas 
kreipėsi į Jegaitę sakydamas:

— Ponas Veselauskas nore 
tų Jus panele paegzaminuoti.
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IŠ BARANAUSKO POEZIJOS

Anykščių šilelis
Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! 
Kas jūsų grožei senobinei tiki? 
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo? 
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
kai balto miško lapeliai šlamėjo, 
ir senos pušys siūravo, braškėjo? 
Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, 
katrų čiulbančių taip ramu klausytis? 
Kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai? 
Kur žvėrių olos, laužai ir urveliai? 
Visa prapuolė; tik ant lauko pliko 
kėlios pušelės apykreivės liko!... 
Skujoms, šakelėms ir šiškoms nuklotą 
kepina saulė nenaudingą plotą, 
j kurj žiūrint taip neramu regis: 
lyg tartum) rūmas suiręs, nudegęs, 
lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė, 
lyg kokio raisto apsvilus kemsynė!... 
Miškan, būdavo, eini — tai net akį veria; 
vat taip linksmina dūšią, užu širdies tvėria, 
kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?! 
Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! 
Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! 
Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! 
Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, graudžia! 
Minkštučiukai samanų patalai ištiesti, 
galvą į save traukia ir liula užliesti.
Uogienojai kaip rūtos kelmais želia, 
juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia. 
Ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų 
tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų. 
Voveruškų leikelės kur - ne - kur pro plyšį 
iš po samanų marškos šarmatlyvai kyši. 
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos, 
čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos, 
čia po eglėms šeimynoms sudygę ruduokės, 
čia pušyne iš gruodo išauga žaliuokės, 
Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutupę, 
linksmutės, gražiai auga, niekas joms nerupi, 
Čia kazlėkai pakrūmėms ant piemenų tako, 
tartum kupkeliai kniūpsti, kaip Mickiaučius sako. 
Čia nemunės iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno; 
čia šalpionai tarp stuobrių dygta iš skiedryno. 
Čia musmirės raupuotos, veršiakiai gleivėti, 
čia grybai ir šungrybiai vardais nežymėti, 
anei jų žmonės renka, anei žvėrys graužia, 
jeg bėgdami per mišką galvijai išlaužia, 
arba patys savaime suglebę supusta.
Iš jų trąšos želmenais aplinkoms išplūsta. 
E iš visų viršesnis auga baravykas, 
valig dainuškos žodžių — “grybų pulkaunykas”: 
platus, storas, pasputęs, lyg tartum užklotas 
ant kieto, drūto koto bliudas palyvotas.
Greit auga, ilgai esti, gimimų visokiu: 
paąžuolių, raudonikių ir kitų kitokių. 
Žali ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri; 
tarpu jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri. 
Krūmai, žolė barzdoti, kraštais mišką riečia 
ir linijos parejos skersai mišką šviečia. 
Alksniai, lepšių sodyba, palaukėms iškėlę, 
šakoms kekes riešučių lazdynai iškėlę, 
atokaitoj brendina. E karklai po slėnį 
tarp liulančių paversmių pamėgo pavėnę. 
Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę 
ir paliūnėms kur-ne-kur prieglaudą sau gavę. 
Baltasai miškas kalnais, kaip tik padaboji: 
čia berželiai kaip meldai Pašlavį apstoję. 
Čia visais lapais dreba epušės nusgandę; 
kožnoj klaiką nekantrios žalktyčios atrandi. 
Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustojo: 
lyg tartum čia žalktienė patį apraudojo, 
kai, pieno putos vietoj kraujo puta plūdo 
ir su vaikais iš savo motiniško sūdo 
medžian gailysta virto: — pati eglė tapo, 
jaunučiukus aptaisė vaikus rūbais lapo. 
Ieva, gluosna ir blendis, grūšia, obelėlė; 
savo seserį skundžia liekna sedulėlė. 
Vinkšnos, šaltekšniai, liepai ir nesuskaityti 
kitokių medžių skyriai tarp jų išsklaistyti. 
Juos tiktai miške augę žmonės tepažįsta; 
daktarai ir žiniuonys, kur po miškus klysta, 
jų lapais, jų žievelsms arba šaknia kieta 
nuo ligų ir padarų gydo visą svietą, 
E mums prastiems žmoneliams tik žiūrėt patogu, 
kai juos dengia Apveizda žalių lapų stogu 
kai kožna burbuolytė išsprogsta, suskįla. 
kai žiedų varške šakos obelų pražįia, 
kai pervasar žaliuoja tamsaus šilo šone,

(B. D.)

«Vaidilos Paliki
mas” Mokoje

Pereitą šeštadienį Mokoje 
įvyko Lietuviu Sąjungos Bra 
zilijoje šokių vakaras su pro 
grama. Buvo suvaidintas Ka- 
rolės Pažėraitės scenos vei- 
kalas-montažas «Vaidilos Pa
likimas».

Veikalas - grynai patrioti
nis. Visi keturi paveikslai 
vaizduoja įvairius Lietuvos 
laikotarpius. Iš pradžių žiūrint 
atrodo, kad kiekvienas pa
veikslas yra atskiras viene
tas, bet įsigilinus pasirodo, 
kad pradedant pirmuoju pa 
veikslu, vaizduojančiu seno
vės Lietuvą ir baigiant D. P. 
stovyklą, vaidina ta pati Vai
dilų giminė, kurios bočius, pa 
grobęs nuo aukuro vaidilutę, 
davė priesaiką stovėti Lietu
vos sargyboje ligi paskutinio 
kraujo lašo. Tą priesaiką, 
kaipo Vaidilos palikimą, iš kar 
tos į kartą, kartojo sukilėliai, 
knygnešiai kūrėjai - savano
riai ir pagaliau D. P. stovy
kloj atsidūrusi Vaidilienė, ku 
rios vyras liko Lietuvoj, 
Miško Broliu tarpe,' ruošia 
savo mažametį sūnelį tam 
palikimui priimti. Veikalas 
nenuobodus. Dialogai trumpi, 
reikšmingi, publikos nevar
ginantieji Komiškas elemen
tas, įvestas veikalam, apvelka 
rimtą veikalą ryškesniais, 
linksmesniais rūbais, nė kiek 
neoakenkdamas pravedamai 
idėjai. Montažą paįvairina pro 
logai, kuriais ryškiau apibū
dinamas vaizduojamas sceno 
je laikotarpis.

Artistai: Pirmame paveiks
le pasirodo vaidilutės - Vilos 
Belos ir Mokos mokyklų liet, 
kalbos pamokų lankytojos - 
Elena ir Ona Vinkauskaitės, 
Nijolė Pupienytė, Aldona K aš 
kevičiutė, Elena Danilevičiū
tė. sesutės Dalia. Giedrė ir 
Gražina Valeikaitės, Nijolė 
Vinkšnaitytė ir Gražina Guda 
vičiutė. Visos mergaitės gra
žiai sudainavo vaidilučių dai
ną ir padarė plastiškus nume 
rius prie degančio aukuro.1 
Elena Vinkauskaitė. vaidinusi 
vvr vaidilutės Mildos rolę, 
labai vykusiai pašoko solo 
religinį šokį, o Niiolė Punie- 
nytė savo natūraliai atlikta 
role nušvietė anų laiku reli 
ginęs tradicijas, taip kaip ir 
Ferdinandas Feiferjs. kuris 
puikiai atlikoseno krivio rolę. 
Liud. Bendoraičiui tek© atlikti 
dvi rolės - kario ir II paveiksle 
knygnešio sūnaus rolę. Jis, 
kaip vėtra, įsiveržė į vaidilų 
čių tarpą, na grobdamas šo 
kančią vaidilutę, o paskui, 
vaizduodamas savo palikuonį, 
jis persiformuoja į idealų lie 
tuvį patriotą.

Antram paveiksle, vaizduo
jančiam knygnešių gadynę, 
puikiai atlieka pavargėlės - 
knygnešes rolę Ona Stanke
vičienė. Bronius Guiga vyku
siai sukuria seno pavargusio, 
bet nepalūžtančio, knygnešio 
tipą. Elena Vinkauskaitė gra 
ziai pavaizduoja dukterį, tik 
jos lietuviška tarena kiek šlu
buoja.

Trečiam paveiksle, vaizduo 
, jančiam laisvą TJetuva, pasi
rodo Jadvygos Ambrozaitie- 
nės vedamas, tautišku šokių 
ansamblis (šokėjai Elena Ši
monytė, Aldona Macytė, Joana 
Lapėnaite, Irena Feiferyte. 
Ferdinandas Feiferis, Bronius 
Gu ga, Leodidas Pajorinas ir 
Vacvs Gervinąs ir akordeonis 
tas Liudas Bendoraitis), kuris 
visiškai užkariauja publiką. 
Kiekvieną šokį turėjo pakar
toti.

Ketvirtam paveiksle, vaiz
duojančiam D. P. stovyklą, 
pasirodė Ona Zagorskaitė mo 
tinos rolėje, mokinė Giedrė 
Valeikaitė - sūnaus, Adolfas 

Eringis - Lietuvos puskarinin 
kio ir Nijolė Pupienytė su 
Elena Vinkauskaitė merginų 
rolėse. Ona Zagorskaitė, kaip 
kiekvieną, taip ir šią rolę, 
atliko puikiai. Giedrė, kaipo 
vaikas, suvaidino gerai. Abi 
merginos vykusiai atvaizdavo 
stovyklos dipukes ir gana gra 
žiai sušoko suktinį. Adolfas 
Eringis taip pat vykusiai 
atvaizdavo puskarininkio tipą 
ir palinksmino publika akor
deono muzika. Reikia pabrėž 
ti, kad mokinė Nijolė Pupieny 
tė gražiai deklamavo prolo
gus pritariant pianu Elvirai 
Kilčauskaitei. Suflerius Vacys 
Putvinskis, kurio rolė nelen
gva, taip pat gerai ją atliko.

Šviesos efektaiscenoje buvo 
Broniaus Guigos meistriškai 
sukomponuoti. Aukuras darė 
tikro degančio aukuro įspūdį, 
nusidėvėjusios dekoracijos ati 
tinkaman apšvietime pagrožė 
jo.

Antroje spektaklio dalyje 
dalyvavo Marija Vagnerytė 
su įsijautimu sušokusi solo 
Loeb «Maskaradą» ir rytų šo 
k į «Alžyro naktys», o Elvira 
Kilčauskaite gražiai sugrojo 
pianu dailininko Jono Rimšos 
valsą «Svajonės apie garbę» 
ir J. Strauss «Čigonų Baro
nus». Atrodo, kad publika 
buvo vakaru patenkinta. Po 
programos jos laukė bufiete 
skanūs lietuviški užkandžiai 
ir salėje šokiai. Šį kartą, nors 
ir lijo kaip iš viedro, buvo 
kur užkandžiauti, nes buvo 
paruošti du kambariai su sta 
liukais.

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»

Madeiras do Brasil

PERES & PRANAS LTDA.
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

= . •’ ? s
j Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
j atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g 
| šąltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų | 
| bei kablių dokalkom» eternituj ir brazilitui. g

Í Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš | 
g Rua Ibitirama V. Prudente. ' ' g

1 Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 1 
g São Paulo |

DIDŽIAUSIAS MASKVOS ME 
LAS

Maskva ir jos atraugos — 
raudonųjų spauda visame pa 
šaulyje — užsimerkę trimituo 
ja apie savo taikius norus ir 
apie vakariečių imperializmą. 
Labai gerai jiems į tai atsakė 
«Chicago Daily News» primin 
dama vieną faktą: po II Pa
saulinio karo «taikioji»Maskva 
užgrobė daugiau kaip pusę bi 
liono žmonių, o «imperialistai» 
vakariečiai apie tiek pat išlais 
vino. Štai faktai:

Maskvos pavergti kraštai 
Estija, Latvija, Lietu

va .... . . 6.031,000 
Rytų Lenkija . . 11,800,000 
Suomijos dalis . . . 450,000 
Rumunijos dalis . 3,700,000 
Šiaurės Rytų Prūsija 1,187,000 
Rytų Čekoslovakija . 731,000 
Kurilų ir kitos salos 433,000 
Tannu Tuva (Azijoje) 65,000

Be šių, užgrobtų, inkorpo
ruotų kraštų, Rūsijos kontro 
liuojama:
Albanija .... 1,186,000 
Bulgarija .... 7,160,000 
Čekoslovakija . . 12,463,000 
Rytų Vokietija . . 18,807,000 
Vengrija .... 9,224,000 
Lenkija .... 24,500,000 
Rumunija . . , >6,007,000 
Kinija .... 450,000,000 
Mongolija L . . . 2,000,000 
Šiaurės Korėja . . 9,100,000 
Iš viso SSSR užgrobė ar 

kontroliuoja svetimų žino* 
nių............... 574,844,000
Vakarų gi valstybės tuo pat 

laikotarpiu suteikė įįlaivę:
Indijai .... 347.000,(i00 
Pakistanui . . . 73,300,000
Indonezijai . . . 79,300,000
Ceilonui .... 7,300,000
Filipinams . . . 19,200,000
Burmai .... 18,000,000
Izraeliui .... 1,000,000

Iš viso . . 544,400,000
Tai skaičiai ir faktai, kurie 

parodo, kad MaskvaĮįmelavime 
pralenkia net ir patį Hitlerį.
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Jprindys & Čia Industria e Comercio de Calçados
PAR D U 0 D A

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

'"'' Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Hh Uli

l'n Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
iii' skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary- 
UI* mas, kriminalinė ir darbo teisė. Į",
s Darbininkams nutarimai veltui.
liii ‘ l||l

[Į{[ Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 ikj, 12 vai. |»Į 
™ ir nuo 16,30 iki 19 vai jjj{
“ii nu
!'į| Rua Roberto Simonsen, 13 -- 3° — salas 306 - 310 [J“ 
iii' (Senoji rua do Carmo ir kampas P ęa Clovis Bevilaqua) JJJĮ
lül São Paulo
Hh ii"

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

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

išsimokėtinai.

& FILHOSJONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

Rua 12 N.o 39 —- Vila Zelina 
Avenida Zelina N.o 714 — (fundos) 
Caixa Posta 14118 — São Paulo

. ............. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... IIIIIIIIIIII... ......... .

RUA BARÃO DE ITAPET1NINGA, 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

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

Rua Javaės, 719 .. São Paulo

Nori, kad «Musų Lietu
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis? j

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

SKAITYK IR PLATIN < 
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIERA
Santo Amaro apylinkėje - nuėsta- 

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

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintelį įgalio- \X 
tinį šias žemes pardavinėti musų tautietį Kaži Knlliauski, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Eone: 34 5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

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

i||> ilHlliilli'iH'ili <iniliilirili'iiii||ii||ii||ii|iii||ii||ii||ii|||i||ii|||i|||l|lii||l,l|li|||l|||,||n||ll||l||nl|||,||Ii|l|.||| ||ii|||i||)!||i'ini|| iiiiiiiriii iiii||p||i:||ii||ii||i'iiii||i:||ii|||i|iriiii|iriii'iiii|iriiiiuiiinw iiiiiHil|ii||iiiibiiniiit|iii||Miini»

CAjIAjF
JÃO JIOIP6IE

aprengia vyrus nuo galvos iki kojų

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

Viskas geriausios rūšies, patvaru, gražu ir pigu.

IŠ FABRIKO TIESIAI VARTOTOJUI.

JORGE MATELIONIS
KRAUTUVĖS:

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

WWlNllWWIli||li||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lty|lt||linil||ll||ll||li|lil||Ul|ll||ll||ll||li||ll||ll||in)ll||ll||ll||llHH||H||ll||ll||liull||ll||^

VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS ■

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

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

a:::i

iTDA.
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LIETUVOS NACIONALINĖ 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA

pusi. 6 MŪSŲ LIETUVA 195:

VISUOTINAS SUS1R NEIMĄS,

Š. m. gruodžio men. 21 d.
3 vai. po pietų, S — gos patai 
pose, Rua Lituania, 67, šauki 
amas Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje visuotinas narių susi
rinkimas. Susirinkime bds 
renkama nauja Valdyba 
ir Revizijos Komisija 1953 me 
tams bei svarstomi kiti Sąjun 
gos reikalai. Visų narių daly 
va vimas būtinas

Nesusirinkus aukščiau nus
tatytai valandai reikiamo na
rių skaičiaus tą pačią dieną
4 vai. po pietų šaukiamas 
kitas S-gos narių visuotinas 
narių susirinkimas, kuris bus 
teisėtas prie bent kurio susi 
rinkusių narių skaičiaus.-

SEKMADIENIO SUEIGOS.
t

Šiuo pranešama, kad, pra- ’ 
dedant nuo gruodžio men; 1 d. 
ir iki Kalėdų, S gos patalpose, 
Rua Lituania, 67, sekmadienių 
vakarais šokių tebus, Tuo 
būdu, jie prasidės tik per 
Kalėdas, tai yra gruodžio 
mėn, 25 d. ir, be to. šiais m e 
tais dar bús gruodžio mėn. 
28 d. -

NAUJI S-GOS NARIAI.

Lietuvių S-gos Brazilijoje 
valdybos nutarimu p. Liuda 
Matelionienė priimta j S gos 
narių - kandidačių skaičių. -

L.S.B. Valdyba.

JAUNUČIŲ POPIETIS

Praėjusį sekmadienį seselių 
prauciškiečių mokyklos lietu 
vių kalbos klasė suruošė mo 
kslo metų užbaigimą. Progra 
moję buvo deklamac jos, jau 
nučių choras vadovaujamas 
maestro Al. Ambrozaičio, mer 
gaičių baletas, dialoga?, pią 
no.

Eilėraščius deklamavo: Liti 
cija Juodelytė • Gėlių Laisty 
toja, Pranas Šukys - Myliu 
Tėvynę, Stasė Lukoševičiutė 
- Mylėk Lietuvi, Nijolė Vinkš 
naitytė - Raidės, mergaičių 
sekstetas sudainavo Lopšinė, 
Giedrė ir Dalia Valeikaikaitės 
paskambino piano. Tuip pat 
skambino piano ir nuotaikiu 
gai išpildė, parodydama gerą 
tekniką, sugebanti įsigyventi 
į kūrinį Bronė Jarmalavičifi’ė, 
buvusi šios mokyklos mokinė, 
dabar jau ketvirtos klasės 
gimnazistė.

Vaikų choras sudainavo Šim 
kaus Giedu Dainelę. Lietuva 
Brangi (su melodeklamacija), 
Vanagaičio - Bitute Pilkoji, 
Šimkaus - Darius ir Girėnas, 
'Linginio Pantis, Ko Liūdi Ber

REGINA N ORKAITĖ

želi, Kuprevičiaus - Lokys, 
Varpas.

Programos vedėju buvo Al. 
BoguslauskaS kuris da paskai 
tė Rudnosiuką. f

Vaikams negalima taikinti 
masto ir reikalavimų kaip su 
augusiems. Iš programos bu 
vo matyti, kad į darba tiek 
seselės. M. Kristina ir Antone 
ta, kurios mokslo metais ir 
mokė lietuvių kalbos, tiek jau 
nučių choro vedėjas, Al. Am 
brozaitis yra įdėję daug nuo 
širnaus darbo Mokinių tarena 
visiškai gera. Šis pavyzdys 
rodo, kad kas nori, tas gali 
išmokti be ypatingų sunkumų 
lietuvių kalbos. Visiems yra 
malonu, kai čia gimusi ir au 
gauti jaunoji karta, gražiai 
kalba savo tėvų kalba Tėvai, 
kurie leidžia savo vaikus lie 
tuvių kalbos mokytis, yra są 
moningi, susipratę lietuviai ir 
kitiems yra pavyzdžiu, primi 
nimu, kad lietuviais gimę, lie 
tuviais turime ir mirti.

Linkėtina, kad ateinančiais, 
mokslo metais visi lietuviai 
tėvai mokyklinio amžiaus vai 
kus siųstu i lietusių kalbos 
pamokas. Jei v is u r i r v i s u m e t 
už savo tautinę gyvybę ir liki 
ma kovoja prancūzas, anglas, 
vokietis, kodėl gi lietuvis ne 
gali parodyti reikiamo tautinio 
atsparumo? Ne tik gali, bet ir 
privalo.

Į KINO ŽVAIGŽDES.... •

Jaunimą žavi kino artistai. 
Brazilijoje bus bene pirmoji 
Regina Norkaitė pasirinkusi 
kino artistes profesiją ir jau 
antri metai šioj sritije dirbau 
ti. Viena filma, «Conflito» kur 
ji dalyvauja jau pagaminta, 
o kita, dar tebedarome. Regi 
na yra gimusi São Pauly. Pra 
džios mokyklą baigė V. Belo 
je, lankė D.L.K. Vytauto mo
kyklą. Po to baigus komerci
nę mokyklą. įstojo dirbti į 
Johnson-Johnson kompaniją, 
kur ir šiandien tebedirbą Be 
to dar lanko konservatorija, 
mokosi muzikos. Kadangi Bra 
zilijos kinas dar tebežengia 
pirmuosius žingsnius, todėl ir 
artistai turi turėti kitus darbus, 
iš ko galėtu pragyventi. Re
gina yra duktė Kazimiero Nor 
kaus, kilusio iš Jurhako ir 
Teresės Grivačiaųskaitės - iš 
Kauno Linkime Reginai pra
simušti į pirmaeiles kino žvai 
gždes.

PAŠTO DĖŽUTĖ

Antanui Šekeliui, J. Melą- 
nui, Ant. Lazdatiskui, P. Dir
sei, J. Davidavičienei, J. Be- 
nertui. P. Benertui, P. Brazui, 
Enf. Kairienei, Ant. Lazdaus- 
kui.

— Ateinantis pirmadienis, 
gruodžio m. 8 d. - P. Šv. Ne

kalto Prasidėjimo šventė, ata 
tinkamų valdžios įstaigų yra 
paskelbta kaip nedarbo diena.

MIRĖ

— Lapkričio mėn. 26 d. Vi 
la Belojo mirė Viktorija Jucio 
nienė 54 m., kilusi iš Šiaulių 
miesto. Paliko vyrą ir sūnų.

— Gruodžio mėn 2 d. Vila 
Beloje, mirė Silvestras Rukšė 
nas 78 m, amžiaus. Kilęs iš 
Linkmenų, gyvenęs Taurag
nuose. Velionis paliko nuliū
dime žmona, sūnų, penkias 
dukteris, marčią, žentus, anū 
kus Palaidotas São Caetano 
kapuose.

Mišios - egzekvijos už A. A. 
S. Rukšėno vėlę bus atlaiky
tos Vila Zelinoje gruodžio 
mėn. 9 d. 7 vai...

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS!

Bendruomenės choras platina naujai įdainuotas plokšteles:
1) “Jūreivių Maršas” ir “Baltos Gėlės”,
2) “Svajonės” — Tango ir “Polka”
3) “Malda už Tėvynę” ir “Kur Bėga Šešupė”.

Turime ir seniau įdainuotų plokštelių. Plokštelių galima gauti 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2). nariamą rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių — siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.
IIĮlill llliilllilllilliilliilliilliniiilliilliHliillilllillIlllliniilItitllillliillilllitlhlllillIlllílIlliilIllIlUllillIlIlhllllllllItlllllilllllllllllllIllllIllillllllllllilllllIlllllllll^

’ Aberturas de firmas
Encet l amentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Ccmràfos na Junta Comercial 
Distratos na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

Registrado no C.R.C. sob o o ° 551 1 ~

AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA —• S. PAULO |

Contratos de locação §
Cartas de Fiança f3
Requerimentos g
Bala-nços =
Alvarás diversos g
Seguros de Foge e g
Seguros de acidentes g

8 ãs 19 horas. =
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— Ateinantį pirmadienį P. 
šv. Nekalto Prasidėjimo šven 
tėję pamaldos Vila Zelinoje 
bus ta pačia tvarka kaip sek 
madieniais.

— Ar jau įsigijėi rinktinę 
Maironio poeziją - Pavasario 
Balsus, rašytojo V. Ramono 
romaną Dulkės Raudonam 
Saulėleidy? Jei ne, tai kreip
kis asmeniškai ar laišku į 
«Mūsų Lietuvą» ir gausi.

— Egzaminai į seselių pran- 
cįškiečių gimnazijos pirmą 
klasę prasidės 9 d. gruodžio. 
Reikalingų informacijų gauti 
kreiptis šiuo adresu: Rua Cąm 
pos Novos 19, arba telefonu 
30558.
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS Ži DENIUI 
NĄUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKĖJ1MUL.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vielos
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