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: I Mokslą
k.'

Savaitinė Politiniu įvykių Apžvalga
Su šių mokslo metų pabai

ga vėl kelios dešimtys lietu
viukų gavo pradžios mokyklos 
baigimo pažymėjimus. Dabar 
tinese gyvenimo sąlygose 
pasitenkinti pradžios moky
klos kursu yra maža. Gyve
name laikus, kada kokia nors 
specialybė yra būtina. Žmo
gaus be jokios specialybės 
darbas yra pats sunkiausias 
ir prasčiausiai atlyginamas. 

. Todėl ir tėvams, norint užti
krinti savo vaikams geresnę 
ateitį, reikia išspręsti klausi
mą, kur siųsti baigusius pra
džios mokyklą.

Čia reikia atsižvelgti j kai- 
kurias sąlygas. Nevisi moki
niai yra vienodų gabumų. Vi
eni labai gerai mokosi, o kiti 
vos persirita iš skyriaus į sky 
rių.

Silpniau besimokančius ne 
apsimoka leisti gimnazijon 
tuo tikslu, kad jie galėtų išei 
ti aukštąjį mokslą, galėtų bū 
ti gydytojais inžinieriais ir 
kitais specialistais. Jie kely
je sutiks visą eilę mažo ga
bumo mokiniui nenugalimų 
kliūčių. Viena tokių pagrindi
nių kliūčių, tai nepajėgs kon 
kurso keliu įstoti universite
tan, kur kandidatų beveik 
visumet yra dešimts kartų 
daugiau negu vietų mokslo 
įstaigoje. Tokiems yra geriau 
šia pasirinkti kokia nors spe 
ciali mokykla, kur šiek tiek 
duoda bendro išsilavinimo ir 
kartu moko kokios nors spe
cialybės. Tokių mokyklų jau 
turime nemaž, pav. saleziečių 
(Coraçao de Jesus), Antarcti 
ca, SENAI ir kitos amatų mo 
kyklos.

Gabiems mokiniams, jei tė
vai nepajėgtų, visuomenė, or 
ganizacijos, įvairių fondų bū
du, privalėtu sudaryti sąlygas, 
kad jie galėtų išeiti gimnazi
jos kursą ir universitetą. Ne 
galime leisti talentams žūti, 
nes mums yra jie čia labai 
reikalingi, jie bus reikalingi 
ir vergijos jungą numetusiai 
Lietuvai.

Gabių, mokytų žmonių joki 
ai tautai niekad nebuvo ir ne 
bus perdaug.

Norintiems dirbti raštinės 
darbus, galima stoti į moky
klas kur mokoma mašinraščio 
ir sąskaitybos.

Gabesni mokiniai gali pasi 
rinkti komercinę gimnaziją, 
kurią baigus, ypač dar pramo 
kus anglų kalbos, galima gau 
tįįvairių firmų raštinėse, ge
rai atlyginams darbus, o jei 
kas norėtų, galėtų baigti aukš 
tesnį komercijos kursą, gau

Reikalingas advokatas byloms vesti? 

Nieko nelaukdamas kreipkis į 

Advokatą Decio Farias
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nant kontadoriaus pažymėji
mą.

Norintiems būti pradžios 
mokyklos mokytojais reikia 
išeiti gimnazijos klasinis kur 
sas ir trejų metų mokytojų 
seminarijos (escola normal) 
kursas. Mokytojų trūkumas 
dar yra didelis. Taip pat del 
didelis pareikalavimas yra 
Brazilijoj ir gailestingųjų se
serų. Baigus gimnazijos kur
są reikia lankyti dar trejus 
metus specialią slaugėms ruoš 
ruošti mokyklą.

Gyvenimas yra platus ir di 
delis, reikalingas yra įvairių 
sričių, specialistų. Todėl ir 
tėvai, su atsidėjimu ir visu 
rimtumu privalo pagalvoti į 
kokią mokyklą siųsti savo va 
kus turinčius pradžios moky
klos pažymėjimą. Tik jokiu 
būdu neoalikti gatvėje, ar už 
pora desetkų kruzeirų prista- 
tatyti prie kokio nors darbo. 
Specialybės įsigijimas šių die 
nų gyveinime yra būtina są
lyga susikurti žmoniškam ir 
padoriam gyvenimui.

Iskviesvas Mac Arthur
Prez. Eisenhower yra iškvie 

tęs gen. Mac Arthur į Havajų 
salas pasitarimams Korėjos 
klausimu. Pastarasis paskuti
nių metu yra pareiškęs, kad 
turi planą Korėjos klausimui 
išspręsti.

Mac Arthur KorejonP
Užsienio spauda rašo, kad 

prez. Eisenhoweris prašys 
gen, Mac Arthur, kad jis atgal 
grįžtų Korejon užimti ONU 
kariuomenės vadovimą, arba 
bent būti patarėju.

Trumanas atsako
Mac Arthur.

*
Prez. Trumanas del Mac 

Arthuro pareiškimo, kad jis 
turįs planą Korėjos konfliktui 
užbaigti pareiškė, jeigu turi 
tokį planą, be pavojaus, kad 
frontas būt išplėstas, privalo 
tai pranešti prezidentui.

Venezuela
Vidaus reikalų ministerija 

pranešė, kad įvykuiuose lap
kričio men. 30 d. parlamento 
rinkimuose, kurio svarbiausia

VAK. VOKIETIJA.
Šiomis dienemis Europos 

politikes dėmesio centras yra 
Vak. Vokietija, kurios parla
mentas svarsto Bonuos ir Pa 
ryžiaus sutarčių tvirtinimą. 
Šios sutartys, taikos sutartis 
su sąjungininkais ir Vokietijos 
įstojimas į Europos gynimo 
bendruęmenę, jau turėjo, sulig 
numatytu planu, būti patvirįin 
tos praėjusią savaitę. Parla
ment Adenauer turėjo reika 
liūgą skaičių balsų. Dviem 
skaitymais jau buvo priimta. 
Bet prieš trečią skaitymą, ne 
žinia del kokių priežaščių, mi 
nisteris pirmininkas Adenauer 
paprašė tvirtinimą atidėti ligi 
sausio mėn. vidurio. Tarp ki 
tų tvirtinimo atidėjimo prie
žasčių buvo ir atsiklausimas 
federalinio teismo, ar šis nu
tarimas nėra priešingas kraš 
to konstitucijai Reikalo esmė 
buvo tame, ar sutarčiai patvir 
tinti užtenka paprastos balsų

Prez. Eisenhoweris planuoja.
Atrodė, kad naujai išrinkta 

sis prezidentas Eisenhoweris 
iš Korėjos tiesiog grįš Ameri 
kon tartis su savo artimiau
siais bendradarbiais sudaryti 
ateities darbo planus. Bet ne. 
Pasitraukęs iš pavojingos zo 
nos. Ramiajame vandenyne 
lėktuvą pakeitė karo laivu 
«Helena». Ten, pasikvietęs ar 
ūmiausius savo beneradarbius 
svarsto aryimos ir tolimesnės 
ateities veikimo planus. Kaip 
jau nesunku yra nuspėti, pir 
moj vietoj svarsto Korėjos 
reikalus. Tai rodo ir tas fak 

pareiga bus išdirbti naują 
kraštui konstijuciją. absoliuti 
nę balsų daugumą gavo vyri 
ausybės partija, pravesdama 
56 atstovus. Opozicinės parti 
jos tepravedė tik 43.

Opozicija kaltina vyriausy 
bę balsų suklastojimu.

Rozenbergus nužudys
Praėjusiais metais Ameri

kos teismas nubaudė mirties 
bausme Julių ir Ethel Rožėm 
berg už išdavimą rusams ato 
minės energijos paslapčių. 
Mirties vykdamas buvo atidė 
tas. Daugiau bausmės vykdy
mą atidėti teismas nesutiko. 
Mirties bausmė bus įvykdinta 
sausio m. 12 d.

— Amerikos aviacija smar 
kiai bombardavo šiaurės Ko 
rėjos pozicijas.

— Meksikos prezidentas pa 
siuntė parlamentui įstatymo 
projektą, sulig kurio mote
rims suteikiama balsavimo 
teisė.

— Argentinos prezidentas 
Peron akivaizdoje susidariu 

daugumos, ar rėkia dviejų 
trečdalių. Teismas tiesiogino 
atsakymo nedavė. Svarstymas 
buvo pasiųstymas antriems 
vyriausio teismo rūmams. Jei 
teismas pasisakytų, kad kons 
titucija sutarčių tvirtinimas 
yra priešingas konstitucijai, 
tuomet reiktu keisti konstitu
cija. Bet ją pakeisti gali tik 
du trečdaliai parlamento bal 
sų. Dabartinė vyriausybė tetų 
ri tik paprastą balsų daugumą. 
Taigi, kad neįkristi į mirties 
tašką, nepalaužiama ministé
rio pirmininko Adenauer ener 
gija ir prezidento Heusse is 
mintis rado išeiti atsiėmė sa 
vo atsiklausimą iš teismo ir 
sau pasiliko laisvas rankas.

Sutarčių suarstymas trečių 
skaitymu bus pradėtas sausio 
mėn. viduryje ir tikimasi, kad 
teisinių kliūčių patvirtinimui 
nebus sutikta.

tas, kad j pasitaaimus yra pa 
kviestas gen. Mac Arthur. 
Prez. Eisenhoweris grįžęs 
Amerikon nori parsivežti iš
dirbtą planą Korėjos reikalu. 
Korėjos reikalų sutvarkymas 
ar išsprendimss vienokiu ar 
kitokiu būdu, gali snstiprinti 
ar sumažinti'Eiseithowerio įta 
ką tiek krašto viduje tiek už 
sienyje. Ir tai turės būt pada 
ry,a artimoj ateityje. Kokio- 
įhis priemonėmis prie to bus 
prieita, tai jau yra atskiras 
klausimas, apie ką šiandien 
galima tik įvairiai spėlioti.

šių sunkumų esąs pasiryžęs 
padaryti kaikurių permainų 
vyriausybėje. Numatoma vy- 
riausybėn kviesti buvusį už
sienio reikalų ministerį Juan 
Bramuglia ir buvusį finansų 
ministerį Miguel Miranda. Pe 
ron norėtų susiartinti su Ame 
rika, nes izoliacija be nuosto 
lių, kraštui nieko daugiau ne 
davė.

— Šią savaitę ONU dau 
giausia laiko užėmė Tuniso 
klausimas. Casa Blanca mies 
te įvyko žiaurių susirėmimų, 
buvo nužudyta keletas dešim 
čių žmonių. Bet prancūzai 
riaušes numalšino. Tuniso gy 
ventojai yra kurstomi reika
lauti pilnos nepriklausomybės. 
Afrika jau kuris laikas yra 
virtusi nulatinių neramumų 
šaltiniu. Nėra abejonės, kad 
ten veikia Maskvos agentai.

— Foster Dulles, kaį užims 
užsienio reikalų ministério 
vietą sausio mėn, žada kėliau 
ti aplink pasauli ir vietoje 
susipažiti bu įvairių tautų rei 
kalai§<<,.

— Amerikos senatorius Wat 

kins, respublikonų partijos, 
paprašė prez. Trumano, kad 
užmirštų visus nesusipratimus 
ir pakviestų pasitarimams prez 
Eisenhower ir gen. Mac Art
hur Korėjos karui aptarti.

— Formoza salėje, kinų na 
cionalistų valdomoj, įvykusioj 
lėktuvo katastrofoj žuvo 31 
žmogus.

— Brazilijoje kasmet mirš
ta 60 tūkstadčių vėžio liga.

— Brazilija dar nieko kon
krečiai nėra padariusi savo 
skoloms už įvežtas prekes 
likviduoti. Amerikos prekybi
ninkai yra tuo labai susirūpi 
nę. Kaikurios prekės jau dau 
giau metų laiko pasiųstos Bra 
zilijon, o pinigų vis negauna.

«Mūsų Lietuvos» šven
čių — Kalėdų ir Naujų Metų 
numeris išeis 24 d. gruodžio 
Kartu bus ir sukaktuvinis — 
penkerių metų numeris. No
rintieji talpinti skelbimus, 
sveikinimus švenčių numery
je prašome prisiųsti ligi 20 d. 
gruodžio.

— Vyriausias Brazilijos Tri 
būnolas pirmadienį spręs kas 
turi valdyti São Paulo prefei 
turą ligi rinkimų — guberna 
toriaus paskirtas prefeitas, ar 
miesto tarybos pirmininkas.

— Į São Paulo miesto pre
fektus bus bent 3 ar 4 kandi 
datai.

— Praėjusį sekmadienį São 
Paulo estado 64 valsčiuose 
buvo prefeitų ir savivaldybių 
rinkimai. Daugiausia prefeitū 
rų laimėjo, arti 40 procentų 
progresistai, antroj -vietoj 
PTB, toliau UDN. Šie valsčiai 
buvo naujai sukurti.

— São Paulo gubernatorius 
ruošiasi įšaldyti . kainas ir 
atlyginimus.

— New Yorko miesto centre 
policijai begaudant plėšiką, 
apšaudymo metu buvo sužeis 
ta keletą civilių gyventojų.

— Čekoslovakijos, Lenkijos 
vyriausybės paprašė, kad žy 
dų valstybės vyriausybė pa
keistų įgaliotus ministerius, 
nes jie yra nepageidaujami.

JAU LAIKAS ATNAUJIN
TI 1953 METAMS «Mūsų Lie
tuvos» prenumeratą. Laikraš
čio likimas yra skaitytojų • ’ ' ' • ■ •A-:K’ 
rankose.
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— Tik laukinis laikraščio 

neskaito.
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VLIKAS IR MIN. LOZORAI
TIS SUSITARĖ

Reutlingenas, 1952. XI. 29. 
E. Pagal Paryžiaus 1955. VU. 
21-24 dd. Lietuvos Diplomat! 
nės Tarnybos užsienyje ir 
VLIKo delegacijos susitarimą 
tarp VLIKo ir Diplomatinės 
Tarnybos praktiškas bendra
darbiavimas vykdomas Lietu 
vos Diplomatijos Šefui ir VLI 
Ko Pirmininkui tariantis. Šiuo 
susitarimu remiantis, š. m. lap 
kričio mėn. 25-28 dd. Reutlin 
gene įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvos Di 
plomatijos Šefas min. S. Lozo 
raitis ir VLIKo Pirmininkas 
M. Krupavičius. Be to, VLIKo 
Pirmininko pakviesti, pasitari 
muose dalyvavo Vykdomosios 
Tarybos Pirmininkas K. Žal- 
kauskas ir valdytojai Dr. P. 
Karvelis ir T. Šidiškis bei 
VLIKo narys J. Norkaitis, ku 
ris kelis kartus buvo pasitari 
mų su LDŠ VLIKo delaga- 
cijos pirmininkas.

Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasia ir visų no 
ru rasti tinkamus sprendimus 
tiek praktiškojo bendradarbią 
vimo būdams, tiek aktualie
siems klausimams. VLIKo ir 
Vykd. Tarybos nariai visais 
svarstomais klausimais laikė 
si vieningai vienos pažiūros.

Nusistatytoji darbų tvarka 
buvo išs varsty ta iki galo, ir 
prieita prie vieningo klausimų 
išsprendimo. Kai kuriems da 
lykams išspręsti min. S. Lozo 
raitis atsiklaus Lietuvos Pa
siuntinių nuomonės.

VLIKo Pirmininko ir Lietu 
vos Diplomatijos Šefo pasitari 
mai vyks ir toliau.

VLIKO IR VT VARDU PAS
VEIKINTI LATVIAI

Latvių Tautos Šventės cen 
trinis minėjimas Vokietijoje 
buvo suruoštas Ludwigsburge. 
Šventė buvo pradėta ten esan 
čios latvių sargybų kuopos 
paradu, per kurį buvo pagerb 
ta Latvijos vėliava, taip pat 
sugiedotas Latvių tautos him 
nas ir Malda. Oficialioji šven 
tės dalis buvo suruošta mies 
to salėje. Joje dalyvavo buv. 
Latvijos atstovas Lietuvoje ir 
ir didelis lietuvių bičiulis, min. 
R. Liepinš, ats. gen. Skais- 

tlauks, A. Šildė ir kt. jų cėn 
tro Vokietijoje veikėjai, ame 
rikiečių karininkai, vietos bur 
mistras, broliškųjų Pabaltijo 
tautų atstovai ir kt. Iš lietu
vių Į šventę buvo nuvykę 
Vykd. Tarybos pirm. K. Žal 
kauskas, URT valdytojas Dr. 
P. Karvelis ir kt. Be ameri 
kiečių karininkų, sveikinimo

John Foster Dulles, prez. 
Eisenhowerio pasirinktas vai 
stybės departamento sekreto
riumi (užsienio reikaliį minis- 

teriu)

kalbas pasakė taip pat VLIKo 
ir Vykd. Tarybos vardu K. Žal 
kauskas, estų — pulk. Jako
bsonas.

Paskum buvo suruoštas įs 
pūdingas koncertas. Latvių 
sargybų daliniai turi puikų 
stygų orkestrą ir chorą, ku
rie meniškai atliko šventės 
programą. Šventė paliko vi
siems gražų įsdūdį. Tai buvo 
drauge ir visų baltų solidaru 
mo šventė.

Į latvių šventę Paryžiuje iš 
lietuvių buvo nuvykę Lietu
vos atstovas Dr. S. A. Bačkis, 
Lietuvos karo attache gen. št. 
pulk. J. Lanskoronskis, L. Š. 
Dr jos pirmininkė O. Bačkie 
nė ir kt.
Gražiai Latvių Tautos Šventė 

buvo paminėta ir Amerikoje. 
Jų suruoštose centrinėse iškil 
mėse New Yorke dalyvavo 
ir lietuvių atstovai. Ta pro 
gâ «New Yorkè Times» lapkri 
čio 16 d. paskelbė Latvių Pa 
tariamosios Grupės pirminio 
ko Dr. Viliaus Maseno įspėji 
mą Sąjungai, kad jiems nie
kad nepavyks palaužti latvių 

tautos ir užgniaužti jų meilės 
Latvijai, Dienraštis pažymi, 
kad panašiai, kaip latviai. 
1940 m. buvo taip pat bolševi 
kų okupuotos Estija ir Lietu 
va. Minėjimo iškilmėse daly
vavo apie 500 atstovų. Kalbą 
jame taip pat pasakė Latvijos 
ministeris JAV-ėse Feldmanis 
ir kt. kalbėtojai.

Latvių Patariamosios Gru
pės pirmininkui Dr, V Mase 
nui lapkričio 17 d. sukako 50 
metų amžiaus. Masens yra dir 
bęs Latvių pasiuntinybėje Kau 
ne, kur jis išmoko lietuvių 
kalbos ir vedė lietuvaitę.

— Mažosios Lietuvos Tary 
bos atstovas VLIKo Vykdomo 
joje Taryboje M. Brakas, ėjęs 
joje Informacijos Tarnybos 
ir Bendrinių Reikalų Tarny
bos valdytojo pareigas, lapkri 
čio 26 d. iš Reutlingeno išvy 
ko į JAV-es. VLIKo ir MLT 
prezidiumo susitarimu jo pa
reigas Vykd. Taryboje perims 
Mažosios Lietuvos Tarybos na 
rys M. Gelžinis .Kol jis atvyks, 
laikinai jas eina Vykd. Tary 
bos pirmininkas K. Zaikaus
kas.

.— ALTas tarp Amerikos 
lietuvių ir JAV visuomenėje 
Lietuvos laisvinimo bare yra 
išvaręs itin plačią vagą, taip 
pat gausiai parėmęs VLIKą 
su Vyk. Taryba jos darbe. 

Prez. Trumanas sveikinasi su savo įpėdiniu generolu Eisen- 
howeriu Baltuosiuose Rūmuose, kai pastarasis buvo atvykęs 

susipažinti su svarbiausiais krašto reikalais.

Savo veiklą ateityje ALTas 
numato dar daugiau išplėsti 
ir pagyvinti. Veikliąją ALTo 
vadovybę šiuo metu sudaro: 
pirmininkas — L. Šimutis, vi 
cepirmininkas — A. Olis, se
kretorius - Dr. P. Grigaitis 
ir iždininkas — M. Vaidyla 4 
žymiausių Amerikos lietuvių 
srovių atstovai. Už teikiamą 
VLIKui paramą ir talkininką 
vimą Lietuvos laisvinimo dar 
be ALTut jo konferencijos pro 
ga VLIKo ir Vykd. Tarybos 
vardu pareikšta nuoširdi pa
dėka. Savo sveikinime Vykd. 
Tarybos pirmininkas K. Zal 
kauskas pažymėjo, kad AL
Tas, reikšdamas savo susirū
pinimą senosios tėvynės liki 
mu, turi Lietuvos laisvinimui 
itin didelių nuopelnų. Vykd 
Taryba didžiai brangina AL
TO darbą, džiaugiasi jo veikla 
ir tikisi, kad ateityje bendra 
darbiavimas su VLIKu ir jo 
Vykd. Taryba bus dar našes 
nis.

ALTo pasiųstame naujajam 
JAV prezidentui Eisenhowe- 
riui sveikinime reiškiama vii 
tis, kad bus gyviau pajudinti 
Lietuvos ir kt. bolševikų pa 
vergių kraštų reikalai.

— Gautosiomis iš JAV ži
niomis, ryšium su Sovietų Są 
jungos pastangomis duoti 
agresijos sąvokos terminui tu 
rinį Lietuvos ministeris Va

šingtone P. Žadeikis savo ir 
Latvių min. Feldmanto vardu 
drauge su Estijos atstovu 
JAV-ėse Kalvu įteikė Jungti 
nėms Tautoms memorandumą, 
kuriame išsamiai išdėsto, kaip 
Sov. Sąjunga, sulaužiusi suda 
rytąsias su Lietuva ir kt. 
dviem Pabaltijo valstybėmis 
sutartis, įvykdė prieš jas agre 
siją ir jas okupavo. Memoran 
dūme taip pat nurodyta, ko
kias sutartis Sov. Sąjunga su 
laužė su kt. satelitiniais kraš 
tais ir kaip pavergė Čekoslo 
vakiją, Lenkiją ir kt, valsty
bes.

— Šiemet paminėtos 70 me 
tų sukaktys Vasario 19 d. ak 
to signataro prof. M. Biržiš
kos, V. Krėvės, o paskiausiai 
— ir Madagaskare, Majungos 
mieste, gyvenančio Ernesto 
Galvanausko; Ta proga lietu 
vių spauda įsidėjo apie sukak 
tuvinininką visą eilę straips
nių, kuriuose buvo iškelti jo 
nuopelnai kaip buv. ministé
rio pirmininko, kovojusio už 
Lietuvos reikalus Tautų Sąjun 
goję ir kitur, Klaipėdos Pre
kybos Instituto rektoriaus ir 
Klaidėdos uosto tobulintojo, 
Vykd. Tarybos pirmininko ir 
sumanaus organizatoriaus da 
bar Madagaskare. Sukaktuvi
ninkui nuoširdų pasveikinimo 
žodį pasiuntė taip pat VLIKo 
ir VT pirmininkai.

— Nuo gruodžio 29 d. iki 
sausio 9 d. Sidnėjuje vyks 
Pan-Pacifico skautų jamboree, 
kurioje dalyvaus įvairių kraš 
tų atstovai. Kadangi ligi šiol 
lietuviai skautai veikė neofi 
cialiai ir nebuvo įsiregistravę 
australų skautų organizacijos 
centre, tai Australijos LB kraš 
to valdybos ir skautams rem 
ti ksmiteto pirmininkas J. Vai 
čaitis ėmėsi žygių, kad lietu
viai skautai būtų nustatyta 
procedūra minimajame centre 
įregistruoti ir galėtų oficialiai 
dalyvauti pačiame sąskrydyje. 
Jame, numatyta, dalyvaus 10 
lietuvių skautų. VLIKo Vykd. 
Taryba pasiuntė į Australiją 
literatūros anglų kalba apie 
Lietuvą.,

— Lapkričio 18 d. Rumunų 
kar. instituto Paryžiuje inicia 
tyva buvo suruoštos pirmo
sios disk .sijos desovietizaci 

(Pabaiga 3 pusi.)

VAKARINE GIESME.
Vincas. Krėvė

Pasakoja musų seni tėveli
ai, jog tarpu plačiųjų Lietuvos 
girelių, tarp augštųjų jo šile
lių, kur nei senas žmogus ne 
vaikščiojo, nei jaunas berne
lis žirgelio nemandravo, nei 
mergelės lelijėlės daina gar
siai neskambėjo, esanti lygi 
lygumėlė; toje lygumėlėj esant 
žalioji pievelė, viduj tos pie- 
vuželės didis dvarelis: augšti 
rumai dangų remią, žali vyš
nių sodai saulę temdą.

Tame dvarely, tame didžia
jam, gyvenanti skaisčioji mer 
gėlė, jaunoji karalaitė, tokia 
daili ir patogi, kokia dar nei 
dainoje nedainuota, nei sap
nely nesapnuota.

Kai skersą žingsnį jauną 
žengia — kaip baltoji gulbe
lė plaukia šviesų vakarėlį 
tyliu ežerėliu; kai vaikščioja 
po klėtelę — lyg tas baltas 
debesėlis padange slenka gie- 
dringą dienelę. Kai žodelį ta 
ria — lyg lakštutė lakštuoja, 
lyg sravi*upelė gruda, džiur- 
džena, plukdydama Vilneles 
aplink kietus akmenėlius, kai 
bindama žaliosios pievelės 
gėleles, lyg lapeliai skamba, 
vėjo pasupami tylų kaitringo 
sios vasarėlės vidudienį.

Gelsvosios kaselės — kaip 
bruktas šukuotas lino pluokš 
telis, mėlynos akelės — kaip 
jo žiedužėlis, kaip ryto padan 
gių giedrios giedrumelės.

Kur akele meta, ten aušre
lė teka, kur pėdelį stato, tai 
ten dygsta rožės ir lelijėlės, 
iš ten verčias šaltas šaltinė
lis tyro vandenėlio kaip aša
rėlių.

Kai jauna nusijuokia, diene 
lė prašvinta, nūo dangaus dum 
bluoto debesėliai nyksta...

O kai, atsikėlus ankstąjį 
rytelį, o kai, nusiprausus gai 
lijąja rasele, pažiūri pro lan
gelį, — tai šviesi saulelė, 
skaisti'ir raudona ją padabo 
jus, pavydi jos gražumėlių, 
jos tų skaistumėlių, pamačius 
ir pavydėjus, tai pabalsta kaip 
tas lapelis.

Gelsvą kaselę susimasčiusi, 
aukso vainikėlį nusipynusi, 
ant gluotnios galvelės užside 
jusi, kai išeina ant dvarelio, 
vario dureles darydama, per 
aukso slenkstelj žengdama, 
kai eina per kiemelį į vyšnių 
sodelį, — margos baltos pete 
liškės kaip sniego skuteliai 
tai lakioja mosuoja aplink 
jos galvelę...

Iš šalių tolimųjų, ten, kur 
už girelių, už tų siūbuojančių 
jų, už marelių mėlynųjų, per 
kalnelius ko augščiausius, per 
klonelius ko giliausius, per 
nemunėlius, per dunojėlius 
tai lekia, tai skubinasi audru 
sis vėjelis, kad padabotų, kad 
pamatytų jaunąją mergelę, 
sparneliais bemosuodamas, 
žmonių vargdienėlių, dirvos 
artojėlių, rugių pjovėjėlių 
veidelius bešluosto, petelius 
beglosto šaltu papūtimu, oro 
dvelkimu.

O kai tik pamato tai saule 
lė motulė, kaip skaisti mer
gelė paraudonavus nuo didži
os gėdelės, kad yra už ją gra 
žesnė ir dailesnė, — nuleidus 
skaisčią aukso galvelę į žemą 
žemelę, iš padangių klėtelės 
už augštų girelių, už šaltų 
vandenėlių tai ji slepiasi...

Po vyšnių sodelį bevaikščio 
dama, po žaliąjį beuliodama, 
užkopa užlipa jauna karalaitė 
į statų kalnelį, į tokį statų ir 
aiigštą, jog jo viršūnėlė sle
piasi toli debesely. Nuo tos 
viršūnėlės matyti užburti pa
sauliai. toki puikūs, stebetini, 
jog apie juos nieks nei sapne 
nesapnavo, nei godele nego
dojo.

Tasai auksinis kalnas stovi 
tarp ūksmingų sodelių, tarp 
augalotųjų liepelių, tarp žalių 
jų vyšnelių ir stovėdamas švie 

čia kaip mėnuo žverblančia 
viršūnėle. Visi vadina tą kal
ną — svajonių kalnu.

Vai nelaimingas tas žmogus 
vargdienis, vai nelaiminga 
loji valandėlė, kurią jis pama 
to tą statų kalną! Nebeturės 
ji ramumo šiam šviesiam pa
sauly. Dieną naktelę ir gode 
lės godosis ir sapneliai sapnuo 
sis apie to augštojo kalno 
viršūnę, apie spindulingą...

Ir dieną ir naktį, kol trumpo 
amželio, lips į augštybes jo 
neužlipamąsias, kur amžinai 
guli užburti turtai be skaiči
aus, be galo... Kur žaidžia 
vėjai vakariniai, kur žaidžia 
sapnai vasariniai.

Lips ten, iš kur matomos 
sapnų šalelės, saulėtos sapnų 
karalystės...

O užlipusiam nėra jau nei 
viešo kelelio, nei siaurojo ta
kelio atgalio žemyn; kas matė 
užourtus pasaulius, kas sto
vėjo ant spindulingos to augš 
to kalnelio viršūnėlės, — tas 
nebematys, tas nebesidžiaugs 
šviesia saulele, žaliąja girele 
šitam skausmų pasauly...

Už’i pusi, užkopusi siauru 
takeliu, vejele sodintu, baltais 
perlais barstytu, — ant to 
augštojo kalnelio, ant jo žiban 
čios viršūnėlės, atsisėda jau
noji karalaitė aukselio kėde
lėm, ima balton savo kaip iš 
alebastro rankelėn gintarų 

kanklelius, mielai skambinau 
čius, ir tyliai dainuoja ramu
mo dainą, dainą vakarinę...

Lyg audrios užburtų jūrių 
bangelės verkia, lyg užburtų 
girelių medžiai ūžia, lyg mil- 
žinupės verčia savo vandenė 
liūs iš augštų kalnų j gilius 
klonius — plaukia aidų, skam 
ba gaidų Vilnelės, supdamos 
liūliuodamos mažus paukšte
lius žaliose šakelėse, po pla
čiaisiais lapeliais migdyda- 
mos žvėrelius giliuose urvuo 
se judindamos jaudindamos 
širdelę jaunoje krūtinėj, links 
mindamos nuliudųsius nuvar
gusius šviesia linksmesnės 
buitelės svajonėle.

Vai ir nutilsta visas pasau
lis kaip apmiręs, kaip išmi
ręs; ir,žmonės, ir žvėrys, ir 
mažieji paukšteliai klauso be 
klausydami vakarinės daine
lės...

O gaidos plaukia ir plaukia 
kaip vilnys Nemunėly, kaip 
bangos Dunojely, tai graudži
ai tižia kaip tamsi audrelė, 
tai skamba tyliai kaip šaltas 
šaltinėlis, kaip skaudus lietu
tis, ir beuždamos. ir beskam- 
bedamos pasakėlę pasakoja,, 
porytelę porina apie tuos pa
saulius, kur gimė — auksinius, 
straubletus...

Klauso, ką kalba dainelė, 
visi — ir senas senelis ir jau 
nas bernelis, ir skaisčioji mer
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jos klausimais. Į jas buvo pa 
kviesti visa .eile prancūzų pro 
feso ri ų, e k on o m i stų, so c. o I o gų, 
pavergtųjų kraštų atstovų ir 
Prancūzų Komitetas už Lais
vąją Europą. Į diskusijas atsi 
lankė prof. Baudin. Prancūzi 

* jos instituto narys, prof. P.
Courti Allay, lietuvių, latvių, 
lenkų, čekoslovakų, vengrų ir 
rumunų atstovai — Dr. S. Bač 
kis, K. Berends, P. Auer, Ga 
fencu, Veniamin, Plessia, Bad 
vansky, gen, Kaeppelin ir kt. 
Šios rūšies diskusijos bus tę 
siamos ir ateityje.

— Australija. Po Pietų kry 
žiumi. Melbourne kiekvieną 
sekmadienį lietuvių bažnyčios 
parapijos salėje vyksta litua
nistikos pamokos Pamokas 
lanko gražus būrelis lietuvių. 
Be šių kursų, Melburne vei
kia trys lietuviškos sekmadie 
nio mokyklos.

— Lapkričio 2 d. Melburne 
įvyko pirmoji P. L. skaučių 
sueiga. Sueigoje dalyvavo 
gausus būrys lietuviškos vi 
suomenės, tuo įrodydamas, 
kad visuomenė domisi skautų 
idėja ir jai pritaria.

— Karaliaus Mindaugo Ins 
titutas Melburne lapkričio 
men. baigia savo -antrųjų me 
tų paskaitų ciklą. Paskutinės 
paskaitos* buvo «Didieji Pašau 
lio Istorijos Įvykiai» — prele 
genias Br. Zumeris ir «Trem 
tinis visuomenės darbe» — 
prelegentas Silv. Balčiūnas. 
Šitomis paskaitomis buvo už 
baigtas šių metų paskaitų ei 
klas, kurios vietos visuome
nės buvo gausiai lankomos. 
Institutas savo veiklą numato 
ateinančiais' metais tęsti to
liau. Tam reikalui ruošiamas 
naujas paskaitų ciklas.

— Melburne gyvai reiškiasi 
katalikų gyvenimas. Neseniai 
kun. P. Vaserio rūpesčiu bu 
vo suorganizuoti ateitininkai, 
kurie jau spėjo suruošti kale 
tą pasirodymų ir Kristaus Ka 
raliaus minėjimą, kurį aplan
kė keli šimtai lietuvių. Su
siorganizavo ir sendraugiai. 
Veikia ir Kat. Moterų D-ja, 
kari rūpinasi šalpos reikalais.

— Sidnėjuje lietuvis A. Sa 
luga nusipirko stambų ūkį ir 
pavadino jį «Sodyba». Tai pir 
mas Lietuvos ūkininko vie
netas Australijoje.

Iš Adelidės į JAV išvyko 
pirmasis lietuvis Teodoras La 
sauskąs su šeima.

— Mt. Gambier (pietų Aus 
tralijoj) lietuviai pasirodė pir 
mą kartą su tautiniais šokiais 
ir dainomis. Australų publika 
buvo susižavėjusi. Melburne 
Danutės Nasvytytės išraiškos 
šokių grupė pradeda savo kon 
certinę kelionę Viktorijoje. 
Išraiškos šokėjų grupė yra- 
vienintelė Australijoje ir vie 
tinėje publikoje turi nemažą 
pasisekimą. Grupė kvečiama 
su koncertais ir pačių austra 
ių.

AR AMERIKIEČIAI TIKT?

«The Catholic Digest» pra 
vedė tyrinėjimus apie ameri 
kiečių nusistatymą religijos 
atžvilgiu. Susekė, kad apie 
99% amerikiečių yra tikį Sten 
giantis gauti kuo tikslesnes 
žinias, buvo 4 mėnesių ruošti 
klausimai, pasitartu su dr. 
Gallup. Buvo patiekta 18b 
klausimai įvairiose krašto da 
lyse. įvairiems asmenims. Au 
gščiausias tikinčių procentas 

Lėlės kelia lietuviškas vestuves.

— tarp katalikų ir baptistų 
(99%), žemiausias — tarp žy 
dų (70%) ir tarp nepriklau 
sančių jokiai bažnyčiai, bet 
ir tarp šių yra apie 30% ti
kinčių į Dievą.

Stipriausias tikėjimas pasi 
reiškia pas vyresnio amžiaus 
žmones (65 m. ir aukščiau): — 
98%, bet ir 24-44 m. grupėj 
tikinčių yra 96%.

Pagal profesijas — didžiau 
sias procentas tikinčių — ūki 
ninkai (99%), mažiausias — 
miestiečiai savininkai ir įstai 
gų vedėjai — 95%.

CLEVELANDE PAŠVENTIN
TA NAUJOJI BAŽNYČIA

Nesiliaujančios Pagalbos 
Panelės Švenčiausios bažny
čia Clevelande buvo pašven 
tinta spalio 19 d. Tai antrieji 
lietuviški Dievo, Namai, išau 
gę klebono J. F. Angelaičio, 
pąrapiečių ir geradarių pas 
tangomis.

Šis gražusis moderuoto ro
manų stiliaus pastatas, turįs 
500 sėdimų vietų, tris itališko 
marmuro altorius, 32 vitražus, 
marmuro kolonas, meniškas 
Kristaus kančios stotis, dvi 
koplyčias, keturius didžiulius 
paveikslui, puikių statulų-ir 
nepaprastą apšvietimą, daly-

v
Tėvų Šalis

PUTINAS

Už jurų marių, už mėlynųjų 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rustų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų, šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintimi lakiaja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave, dainuoju, 
Tolima, brangi, Tėvų šalie.

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis, 
Tik tu, brangioji, visiem vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: 
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais spygliuotais apvainikuota 
Spindi aukštybėj Tėvu šalie.

Spindėk, brangioji, skausmu auginta. 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesime 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią 
Tik kolei staugia audringi vėjai 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai 
Tolima, brangi Tėvų šalie.

vaujant miniai žmonių Çleve 
velando arkivyskupo Edvardo 
F. Hoban buvo konsekruotas 
ir pavestas Dievo tarnybai.

Pirmąjį pamokslą lietuviškai 
šioje bažnyčioje pásaké J. E. 
vysk. V. Brizgys, iškeldamas 
šių Dievo Namų reikšmę tikin 
tiesiems lietuviams dabartiniu 
metu ir ateities laikams. Po 
jo angliškai kalbėjo kun. A. N. 
Fueršt ir pats celebrantas Ar 
kivyskupas. Parapijos choras, 
vadovaujamvs R. Brazitienės, 
giedėjo Mocarto šv. Mišias, 
Čiurlionio vyrų choras, dir. 
Alf. Mikulsio, išpildė «Tėve 
mūsų» ir «Malda už Tėvynę». 
Solo giedojo Aldona Stempu 
žienė.

Visos iškilmės buvo filmuo 
jamos.

— Melburne dail. Teisučio 
Zikaro kūrinių paroda praėjo 
su pasisekimu.

— Šveicarija. Vykdamas į 
Vokietiją, Šveicarijoje kelias 
dienas buvo sustojęs ministe 
ris St. Lozoraitis ir matėsi su 
Dr A. Geručiu.

— Australijoje nedarbas 
tebesitęsia. Keli šimtai emi
grantų Sidnėjuje buvo sukėlę 
riaušes, reikalaudami darbo. 
Riaušes numalšino australų po 
licija, o emigracijos departa
mentas pranešė, kad šitos riau 
šės yra suruoštos komunistų.

SKAITYK IR PLATINK
«MÜSU LIETUVĄ»

guželė, balta lelijėlė. Klauso 
tylėdami, klauso minėdami 

į* praeituosius laikelius, kas du
■ šaudamas, kas linksmai sva-
£ jodamas... Daug daug kiek-
i vienam pasakoja toji užburta

dainelė...
) Vienam ji kalba apie skaus 
į mus sopulius, apie sunkiosios 

buitelės kelelį, erškėčiais klo 
tą, ašaromis lietą, apie vargiu 

* gą dalelę... Ir skamba tada 
dainelė, lyg šimtas verkia var 
gely augant, lyg šimtas ver
kia vargely gemant...

Kitam dainuoja toji dainelė 
apie saulėtą ateities takelį, 
apię rožių žiedelius, lelijėlių 
gėleles, kuriomis kelelius jam 
kloja, vainiką pina laiminga 
buitelė... Ir taip jam skamba 
toji dainelė, lyg šimtas lakš
telių lakštuoja plačiojoj gire 
lėj. lyg šimtas mažų viever- 
selių liūliuoja žalioje dirvelėj..

Kaip gegulė kukuoja, kaip 
raiboji žaliam beržely tupeda 
ma gieda kitam daili karalai
tė — ir šneka jam gintarų 
kankliai, kaip skundžiasi žu
vusi niekais jo jaunystelė, 
kaip verkia nykstančios jo 
svajonėlės, kaip uliuliuoja 
vargelio dainelė visam amže
liui vargti, be vieko žūti... Ir 
sunkus jam dainelės aidas, 
kaip sunkios augštųjų kalne
lių uolos, vai ir šalta jam to
ji dainelė, Kaip lygiam lauke 

šiaurus vėjelis, vai spaudžia 
spaudžia tam liūdną širdelę, 
lyg smeigia aštrūs iešmii aš- 
menėliai, lyg degina dėmės 
jausmeliai.

Tai vėl svajoja apie girias 
siūbuojančias, apie dirvas ban 
guojančias, vėjo papučiamas, 
paukštelių apčiulbamas, apie 
jures be krašto, apie erdves 
be galo, apie erdves be galo, 
apie kalnus, padanges remi- 
anč'us, baltu sidabrėliu viršų 
nes dengiančius — ir šaukia 
jį ten, kur erdvėj vejai ulioja, 
po siūbuojančias gireles be
vaikščiodami. žaliąsis viršūnė 
les beskaitydami, jures mare 
les beaudrindami... Vai. tai 
jam porina, vai, tai jam pori 
na, vai, tai jam pasakoja apie 
milžinu ginčus, apie tuos se
nus laikus, kada šviesiame 
pasauly gyveno tie milžinai, 
kur tik dainoje dabar bedai
nuojami, kur tik pasakoj da
bar bepasakojami, milžinai 
vyrai, kurie nežinojo, kurie 
neprato, kas baimė Laimelė, 
sunki vergija nedalelė, kurių 
ranka už norus, už troškimus 
galingesnė, o veikimas, o dar 
bai už mintis greitesni: ko go 
dėlėj nesugodojo, jau jų ran
kos atliko, kurie skirti nemo 
kejo, kas žygis, kas pikta dė 
me.

Galingi!
Ir jis svajoja, ir jis lekioja 

su viesulais, su vejais, laisvas 
kaip jie, galingas kaip tie mil 
žinai, su audromis kovoja gin 
čijasi, mėlynose padangių 
erdvėse rankom žaibus gau
do, perkūno vainikais dabi
nasi.

O jaunam berneliui tai vis 
dainuoja apie skaisčią mer
gelę. mergele lelijėlę, kuri 
gyvena tolimoj šalelėj, augš- 
toje klėtelėj po langeliu sėdi, 
bernuželį mini ir jo jauno lauk 
te laukia, ir jo mandro šauk
te šaukia...

Ir daugel daugel dar pasa
koja žmonėms toji dainelė...

Vieną linksmina erzina sau 
lėtais sapnais, auksiniais.

Kitą meilės jausmais, audriu 
gaiš gyvenimo verpetais.

Trečiam kaip peiliai ardo 
krūtinę, kaip iešmais bado 
širdį...... -

Ne viena tik žemelė klauso 
tos dainos vakarinės, ne vie
noj tik žmogaus širdy garsą 
randa atbalsį kelia toji dai
nelė.. Ir padangėje skamba 
jos aidas, ir Dievulio angelai 
klauso jo nebeatsiklausydami, 
nebeatsigėredami. Kai uždai
nuoja jaunoji karalaitė, kai 
pravirksta jos gintaro kankle 
liai, kai sumirga baltieji pirš 
teliai, po stygas bebėginėda- 
mi, kaip baltos gulbelės skra 
jodamos. kaip mažos kregž
delės lekiodamos — nuplaukia 

aidas tolimosna padangėsna, 
sudaužia mėlynuosna augšto 
dangaus vartuosna, atsidaro 
dangaus langeliai, ir Dievulio 
angelėliai, aukso plunksnas 
rankelėj turėdami dfdžiosna 
knygosna žmonių darbams 
rašyti — ilgai ilgai, per kiau 
rą naktį besėdėdami, ant ran 
kelių berymodami, klauso tos 
dainos vakarinės ir neatsiklau 
so.

O dangaus langeliai žiba ir 
pleška kaip kaitrios kibirkš
tėlės. Ir vadina juos žmonės 
šviesiomis žvaigždėmis, o tai 
langeliai, po kuriais sėdi, pro 
kuriuos žiūri į musų žemelę, 
į mūsų šalelę baltieji angelė
liai, nusidėjėlių žmonių sergė 
tojeliai nuo ligų, nuo bėdų, 
nuo visokių priepuolių, skaito 
žmonių vargelius, dūsavimus, 
gerus ir blogus darbelius, kad 
užrašytų didžiose knygose...

Ir taip besėdėdami, ir taip 
bežiūrėdami, klauso karalai
tės dainelės, klauso ir jaučia, 
kad keliasi jų šventoje, jų 
nekaltoje krūtinėlėj neišpasa 
kojami jausmai, neapsakomas 
ilgesys, lyg ten jų kas žeme
lėj laukia, lyg ten juos kas 
šaukia iš augšto dangaus į 
žemą žemelę, kur skamba 
dainelės, kur ūžia plačios 
girelės, kur gyvena geri ir 
pikti žmonės.

Ir lyg jiems kas kalba, lyg 

jiems kas šneka, kad nėra 
ten piktų, nėra ten blogų, kur 
sunkų vargelį žmonės vargsr 
ta...

Klauso, klauso Dievulio 
angelėliai ir beklausydami 
daugel supranta, daugel suži 
no. O jau supratę, o jau suži 
noję, meta Dievulio angelėliai 
aukselio plunksneles, popie
rėlio knygeles, kur užrašinė
jo piktų nuodėmėles, varguo
lių vardelius, eina lekia prie 
augščiausio Dievulio sostelio, 
meldžia prašo Dievulį, kad 
piktiems visas nuodėmėles 
dovanotų, kad nuvergusiems 
tylų atilsį duotų, o nerims- 
tančiuosius nuramintų, ver
kiantiems ašarėles nušluos
tytų.

— Dievuli augščiausias, Té 
vuli brangiausias, daug nuo
dėmių žmonės padarė, ant 
žemės gyvendami, Tavo žo
džių neklausydami, Tavo va
lios nepildydami, Tavo takais 
ne vaikščiodami... sunkiai Ta 
ve užrustino!.. Betgi, Dievuli, 
paklausyki, kaip skundžiasi 
žmogus, kaip ilgisi Tavęs; 
kaip verkia jo dvasia, trokš
dama šaukdama Tavo karalys 
tės... Paklausyk, Dievuli, koks 
balsas plaukia nuo žemės į 
augštą dangų! Kiek ašarų, kiek 
sopulio, kiek skausmų jame! 
Kai išgirdome jį, mūsų akys 
ašaromis užėjo, rankos sudre
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IŠ BARANAUSKO POEZIJOS 

Anykščių šilelis
(Tąsa)

Kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni, 
tartum krauju Marčupio pakalnės aptraukia, 
ir kai pliki stabarai pavasario laukia. 
Epušėlės, pušelės tos nesurokuotos!
Tankios, augštos ir lieknos, viršūnės kvietkuotog 
ir vasarą ir žiemą kai rūtos žaliuoja.
Liemuo liemenį plaka, kaip mendrės siūroja, 
už pusvarsčio nesmato — tokiai tankumynas! 
Nors nei laužais, nei šiekštoms nežugriuvęs, 
nei šakelės nudžiūvę, nežupynę vietos, grynas; 
pušys augštos ir lygios, tartum nugenėtos. 
E kvėpimas, jau kągi! čia sakais pušelių, 
čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių: 
jauti pievos dobilą baltą ir raudoną, 
jauti ramunes, čėbrus — žoleles dirvonų; 
jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą, 
ir iš medžių, iš skujų, iš siškų, iš lapų, 
vis kitokį kvępalai: kaip vėjelis dvelksi, 
kožną kartą kitokiu kvapu užsivelgsi. 
Čia samanos su bruknioms šileliu užpluko; 
čia medžio žiedų kvapas — lyg sodas patruko. 
Tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: 
savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs, 
laukais, pievoms atgauna — Viduj pušynėlių 
jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių. 
Ir taip visa sumjša, vėjeliu praskysta, 
kad nei nosis šių kvapų visų nepažįsta; 
tik tartum giria, pieva ir laukas sustarę, 
iš brangiausių kvepalų mišinį padarę, 
Dievui ant garbes ruko taip ramiai, taip meiliai, 
lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai, 
e tie balsai visokį taip krūvon susiaudžia, 
kad jų skyrium nežymu, e tik širdį griaudžia, 
Ai siaudžia gražiai miškas, netik kvepia gardžiai, 
siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai. 
Vidunakty taip tyku, — kad girdi, kaip jaunas 
lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas.
Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 
kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.

Del to širdy visos pajautos nutilsta, 
ramum tykumu, malda dūšia dangun kilsta. 
E kai jau, dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta, 
rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta: 
tada šilas nubunda, visa įra tyla, 
prasideda pamažu šventa dienos byla.
Kas ten šlama? — e vėjo papūstas lapelis, 
egi gūštoj nubudęs sujunda paukštelis.
Kas ten treška? — e vilkas: dieną, mat, užuodžia.

(B. D.)

Kauno Senamiestis Nemuno ir Neries santakoje. Čia kaikurie pastatai ir bažnyčios yra sta 
tyti prieš 500 metų.

bėjo, nei rašyti, nei matyti 
žmonių nuodėmių nebegalime. 
Dievuli augščiausia, Tėvuli 
brangiausias, taip vargsta žmo 
gus... Skauda mums širdelę, 
Dievuli! Sopa mums širdį del 
žemės gyventojų skausmų il
gesių, kad jie tiek kenčia be 
Tavo šviesos... Ar mus visus 
nubausk, ar ir jiems dovanok...

Susiraukia Dievulis, rūsčiai 
pažiūri, dangus kaip epušės 
lapas sudreba, nuleidžia gal
veles angelėliai, nutila cho
rai liaupsindami garbindami 
Augščiausią Dievulį, Didžiau
sią pasaulio Valdytoją: nutila 
šventieji — tik viena toji že
melės daina verkia lyg moti
nėlė, vaiką šarvodama, lyg 
skundžias našlelė, laimę mi
nėdama, lyg kas ilgisi, lyg 
skundžias ir meldžia, kad 
aukso vartus atkeltų ir jį dan 
gun įleistų...

Skundžiasi žemelė motulė...
Ir, berymodamas ant ran

kos, Dievas ilgai klauso, — ir 
juo toliau, juo šventasis Jo 
veidas šviesyn vis eina.

Pakėlęs galvą, taria Dievu
lis Augščiątlfc|as:n

— Matau,'nepražuvo dar 
žmogus, dá?neužmiršo manęs 
— ir neužniiM, kol tokia .įai 
na žemėj sĖaĮtfbės.» Skubin
kitės angelėliai', tarnai mano 
mieliausi, pasiuritiiiai .grei
čiausi, neškite 
neškite atilsi žmonėms — te 
gul žino žmonės, kad aš jų 

dar neužmiršau, tegul mato... 
Štai neškit mano meilės do
vaną - saldųji sapną...

— Didis Dievulis savo gėry 
bėj! — sušunka visas dangus, 
ir angelai pasikelia ir verk
dami, ir juokdamies, ašarė
les barstydami, nusileidžia 
žemelėn, nešdami žmonėms 
sap»vą. Ir mato juos žmonės 
ir stebisi manydami šnekėda
mi, kad tai žvaigždelės ribuo 
ja, — o tai lekia Dievulio pa 
siuntiniai angelėliai, nešdami 
ramumą žemelei.

O kai puola jų ašarėlės į 
marias jūres mėlynąsias, • - 
ilgai šviečia, ilgai žiba kaip 
skaisti ugnelė, kol nusileidžia, 
kol nuskęsta tamsiojoj gilume 
lėj.

O kai suūžia audra, kai su
dreba savo pamatuose žeme
lė, kai sustaugia viesulai kel 
darni jūres, drumsdami tam
sias gilumėles, pakįla vilnys 
iki padangių. O tos vilnys, į 
kraštą beslinkdamas, išneša 
tas angelėlių ašaras — ant 
gelsvųjų smėlelių lygiajan 
krašteliu, žmonės renka jas 
ten ir vadina baltaisiais per
lais, o tai yra angelėlių aša
ros...

Visi klauso tos vakaro dai 
neles, kur dainuoja skaisčio 
ji mergelė', jaunoji karalaitė, 
— ir dangus ir žemė...

Ir giria tada hebeūžia, ne- 
bešlam.

O kodėl?

— Wagas Wagas gimnaziją 
(High Shool) šiemet pirmuoju 
baigė lietuvis Česlovas Žilins 
kas. Jaunuolio tėvas kilęs iš 
Medininkų ir yra Lietuvos 
savanoris kūrėjas.

— Lietuviškoje spaudoje 
Australijoje viengungiai pra
dėjo kelti vedimo su svetim
tautėmis klausimą. Nevedusiu 
vyrų skaičius Australijoje yra 
žymiai didesnis, negu lietu
vaičių.

— Melburno lietuviai suruo 
šė penkių metų Australijoje 
įsikūrimo sukaktuvių proga 
pobūvį su kultūrine programa.

— Australijos LB eilinė ta
rybos sesija šaukiama gruo 
džio 29 31 d. Adelaidėje. Į ją 
kviečiami krašto valdybos 
nariai, garbės teismo ir kon
trolės komisijų pirmininkai, 
atstovai į pasaulio lietuvių 
seimą, apylinkių pirmininkai, 
seniūnijų seniūnai ir apylin
kių rinkti atstovai.

Vincui Krėvė i
70 metų.

Šių metų spalių mėn. 18 d. 
suėjo 70 metų vienam didžių
jų lietuvių rašytojų Vincui 
Krevei Mickevičiui. Sukaktu
vininką plačiai minėjo lietu
vių spauda, buvo suruošti vie 
ši pagerbimai.

Jei Krėvė Mickevičius daug 
kam yra asmeniškai nepažįs
tamas, tai vargu rasime lietu 
vį mokanti skaityti, kuris 
nebūtų skaitęs jo raštų. Pati 
populiariausia ir žmonių mė
giamiausia knyga, kuri dvel
kia didvyriška, žavinga Lietu 
vos praeitimi yra Dainavos 
«Šalies Padavimai», Ją skaity 
damas, kaip kino ekrane, išky 
la prieš akis visa didinga Lie 
tuvos praeitis, jos narsūs, šau 
nūs kariai ir tt..

Jubiliatas savo kilme yra 
dzūkas. Lietuvai’atgavus ne
priklausomybę visą laiką dir
bo universitete kipo profeso 
rius ir rašė knygas.

Dabar gyvena Amerikoje, 
Philadelfijoje, vietiniame uni
versitete proferiauja. Šiame 
«Mūsų Lietuvos » nr. spaudi- 
name vieną gražiųjų Krėvės 
apysakų «Vakarinė Giesmė».

Oną Sadauskaitė

Nusibodo
Nusibodo klaidžiot 
Rudenų keliais.
Liūdną žvilgsni laimėn, 
Kas gi kelt beįeis?

Žydi baltos ievos, 
Bet matau lapus, 
Šalčio nubučiuotus 
Skrendant anapus.

Stvėriau savo laimę 
Už trapių sparnų.
Bet vistiek nuskrido 
Už kalnų anų...

raja

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:
* Pėrės & Čia. Ltda. - Leopoldina - R. Providencia, 71
: Jother Peres de Resende - São Pedro dos Ferros
1 Amadeu Cesar Machado - Nanuque, Minasi_ ______________________ .
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Metalo Išdirbinių «Industria Strazdas»
t I
| atlieka įvairius geležies bei metalo išdirbinius, kaip g
f šaltkalvystės, galvanizavimo ugnimi, liejimas, varžtų J
| bei kablių dokalkoms eternitui ir brazilitui. J 
§ . .2| Fabrikas: Rua Feliciano Bicudo, 28 - Skersgatvis iš | 
1 Rua Ibitirama V. Prudente. g

| Raštinė: Rua do Carmo, 138-3.° S/306 - Fone 33-3865 f 
j São Paulo |
8 B
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Jprmciys & Čia
PARDUODA

TOBULIAUSIAS RADIO VITROLAS.
balso grynumas, skambumas

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

Parduodama patogiomis sąlygomis ir išsimokėjimui

Rastinės Darbai ir Teisiniai Patarimai
Natūralizacija, inventoriaus surašymas, išieškojimas 
skolų, persiskyrimai (desquites) nuomininkų išvary
mas, kriminalinė ir darbo teisė.

Darbininkams patarimai veltui.
Galima kreiptis šiomis valandomis nuo 10 iki 12 vai. 

ir nuo 16,30 iki 19 vai.

Rua Riberto Simonsen, 13 -- 3 ° — salas 306 - 310 
(Senoji rua do Carmo ir kampas Pęa Clovis Bevilaqua)

São Paulo
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MEKANIKOS DIRBTUVE

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

JONAS VARNAUSKAS
Telefonas (recados) 3-0710

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

Pardavimas grynais ir 
išsimokėtinai.

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

& FILUOS

oto-Studija “BERNARDO”
ĮKURTA 1890 METAIS

pildo meniškai įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.

ARTHUR SCHMIDT
‘iimami pakvietimai į namus — Senų portretų reprodukcijos 
M SÃO CAETANO, 447 -TEL. 4-5576 — SÃO PAULO

Industria e Comercio de Calçados

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

Rua Javaes, 719 - São Paulo

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

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

SKAITYK IR PLATINK
«MŪSŲ LIETUVA»

JARDIM RIVIÉRA
Santo Amaro py linkėję - nuėsta- nk xkf/

baus grožio gamta sveikas klimatas, tik už x^X ) x
18 klrn. nuo Praça da Sé, geras kelias, tarp 
dviejų <»žerų. Puiki nroga dabar įsigyti žemės ^\x // 
sklypą su mažu įnešimu ir ilgalaikiu išsimokėjimu
— 100 mėnesių \x

Reikalingų informacijų gauti tik pas vienintėlį įgalio- xT 
tin j šias žemes pardavinėti mūsų tautietį Kaz\ Kmiliausk}, rua 
Benjamin Constante 23, 1-o andar sala 6. Fone: 34-5914. Šiokiadie
niais iki 17 vai. Sekamdieniais ir šventėmis 8-9 vai. ryto.

Suinteresuotus nuveža ir parveža. Iš Santo Amaro eina autobu 
sai Jardim Riviėra. Iš Socorro galima nuplaukti laiveliais.
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CAJAJ
JÃO JCIPGIE

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
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VIENINTELIAI ATSTOVAI
GARSIOJO VANDENS

L I N D O Y A

ALAUS VARYKLOS COLUMBIA S/A.

GAMINIŲ PLATINI OJAI

1KMÃCJ CARIKIIIEKI ™.
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, kurio 
puikų veikimą į žmogaus sveikatą: jau visi yra vien
balsiai pripažinę. Pabandykite, įsitikinkite ir visa

dos naudokite!

RUA DINO BUENO, 795 a 835 Caixa Postai 3967 
TELEFONES: 51-4019 e 51-2223 SÃO PAULO
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PAŽYMĖJIMU ĮTEIKIMAS

Seselių prančiškiečių moky 
klos ketvirto skyriaus moki
niams pažymėjimai bus įteikti 
šį sekmadienį tuoj po 8:30 
vai. mišių bažnyčioje.

— Sausio mėn. 5 d. prasi
dės paruošiamos pamokos 
(curso deadmição) norintiems 
stoti į pirmąją klasę.

— Užsirašymas - matricula 
- kurie išlaikė egzaminus į 
pirmą gimnazijos klasę ir 
kurie perėjo- antron klasėn 
bus vasario mėn. 26 d. 1953 m.

— Sumainyti žiedus ruošia 
si L.K. Bendruomenės choro 
choristai Antanas Jušinskas 
su Julia Vildžiūte.

— Gruodžio m. 11 d. apsi
vedė Vasili Rudoi su Marija 
Magiliene Bagdonaite.

— Grudžio mėn. 10 d. Moko 
je mirė Juozas Kaminskas 42 
m. amžiaus, kilęs iš Utenos 
apylinkės. Jo žmona mirė 
prieš trejetą metų. Paliko sū- 
nh 10 metų, kurį priglaudžia 
giminės.

— Gruodžio 28 d. 14 vai. 
Mokoje, Rua Lituania 67, Lie 
tuvių Sąjungos Brazilijoje 
ruošiama vaikams Kalėdų 
Eglutė su programa.

1953 m. sausio 1 d. 14 vai. 
Viloje Anastazijoje, Dr. Basa 
navičiaus vardo mokyklos pa 
talpose, ruošima vaikams Ka
lėdų Eglutė su programa.

— Sausio 10 d. Mokoje, 
Rua Lituania 67, Lietuvių Šą 

. junga Brazilijoje ruošia šokiu 
vakarą su vaidinimu - Kome
dija, kurią suvaidins Vilos 
Anastazijos artistai - mėgė
jai, vadovaujami mokytojo 
Stasio Kubiliūno.

• Gruodžio mėn. 18 d. 8 
vai. Vila Zelinos bažnyčioje 
bus atlaikytos metinės egzek 
vijos už a.a. Elenos Makare- 
vičienės vėlę.

IŠVYKSTA AMERIKON.

Gruodžio mėn. 19 d. seselė 
M. Karolina lėktuvu išvyksta 
keliems mėnesiams atostogų, 
aplankyti giminių.

Sausio mėn. 5 d. laivu «Bra 
síl» kun. V. Valevičius išvyks 
ta Amerikon nuolatiniam apsi 
gyvenimui. Apsistos Grand 
Rapids vyskupijoj.

BRAZILIUOJ
— Jonas Silickas prieš kiek 

laiko pirkęs žemės sklypą Ma 
ringá mieste, Paranos estade, 
pastatė namą ir sandėlį - krau 
tuvę, kurį išnuomavo Atlas 
kompanijai. Nuomos naujai be 
sikuriančiame Maringa mieste 
yra kiek nemažesnės kaip S. 
Pauly. Statybos medžiaga, pa 
vydžiui plytos, dvigubai bran 
gesnes kaip São Pauly. Tas 
pat su geležimi.

Maringa miestas nepapras
tai greitai auga. Jau dabar 
yra 16 bankų.

Miestas gražiai išplanuotas. 
Ilgos, tiesios, plačios, aveni- 
dos o prie jų auga trijų, ketu 
rių, net ir aštuonių aukštų 
namai, Sklypų kainos prie 
svarbesniųjų gatvių kainuoja 
net ligi 20Ó tūkstančių.

Silickai už 60 kilometrų 
nuo Maringa miesto turi savo 
Ūkį, kur turi pasodinęs 20 tū 
kstančių kavos medelių.

J. Silickas praleidęs puske 
tvirto mėnesio Paranoj, pas
tatęs ir išnuomavęs namą, gri 
žo į São Paulo.

— Šia savaitę São Pauly 
lanksė kanauninkas Zenonas 
Ignatavičius, kuris jau po 
ra metų profesoriauja Belo 
Horizonto kunigų seminarijo
je. Nuo ateinančių metų yra 
kviečiamas profesoriauti j Rio 
de Janeiro ir į São Paulo. Kur 
apsistos - paaiškės šiomis die 
nomis.

— Vila Zalinos parapijoj, 
seselių pranciškiečių pradžios 
mokyklą baigė ir gavo diplo 
mus 158 mokiniai.

— Gruodžio m. 7 d bedrn- 
me vyrų ir moterų draugijos 
susirinkime Dr. EI Draugelis 
skaitė paskaitą apie “auklėji
mą.

— Vila Zelinos ir apylinkės 
gyventojai plotkelių Kalėdo
ms gali gauti seselių pranciš 
kiečių vienuolyne.

NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES!

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 gaut 
pas visus mūsų choristus pas choro pirmininką Kaz. Ausenką 
(V. Zelina, Rua Rio Feio 2). nariams rėmėjams pas Petrą Ši
monį (V. Zelina, Rua Venda Nova 46) ir mieste pas Juozą 
Karpavičių —- siuvykloje, Avenida São João, prieš Paštą.

Choro Valdyba.

MUSŲ LIETUVA

MOKSLEIVIŲ SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį tuoj po 8 vai. 
mišių šaukiamas moksleivių 
susirinkimas, į kurį kviečiami 
visi lietuviai moksleiviai stu 
dijuojantieji gimnazijose, ko 
ledžiuose, arprofesinėse mo
kyklose.

Vienas svarbesnių dieno
tvarkės punktų pasiruošimas 
savo šventei, kuri yra numa
tyti švęsti 21 d. gruodžio su 
šia programa: 8:30 vai pamal 
dos su bendra šv. Komunija. 
Po pamaldų mokyklos patalpo 
se bendri pusryčiai, kurie bus 
paįvairinti ir menine progra 
ma.

Lietuviškoji moksleivija, 
atvyk 21 d. gruodžio Vila Ze 
linon į lietuviškos moksleivi 
jos susidraugavimo šventę,

— Agua Razos bei Belem 
apylinkės lietuviai galės gau 
ti plotkelių kitą sekmadienį 
Agua Razoj po pamaldų.

PRISIŲSTA PAMINĖTI

Eglutė lapkričio mėn.
Karys 7 Nr.

- LIETUVIU MOKSLEIVIŲ 
STOVYKLA kuri bus prie At 
lanto vandenyno žavigose Sua 
rão apylinkėse prasidės sau
sio mėn. 5 d. Norintieji stovy 
kloję dalyvauti prašomi užsi 
rašyti ligi Kalėdų, pas kun. P, 
Ragažinską, Vila Zelinoje.

IŠ VISO PASAULIO

Rytų, rusų valdomoj Vokie 
tijoj yra organizuojama vokie 
čių kariuomenė. Rytinės Vokie 
tijos ministeris pirmininkas 
Grotewohl paruošė programa 
kaip įjungti rytų Vokietiją į 
sovietų bloką. Rytų Vokieti
joj bus įvesta ta pati tvarka, 
kaip Lenkijoj, Čekoslovakijoj 
ir kitose «populiariose» respu 
blikose. Kariuomenė, anot 
komunistu partijos atsišauki
mo yra reikalinga apsiginti 
nuo svetmų priešų ir kovai 

prieš kapitalistus.
Rytų Vokietijoj taip pradė 

tas «valymas» politinėse par
tijose.

— Prancūzų vyriausybės 
atstovai Maroke uždarė komu 
nistų ir nacionalistų. «Isticlal» 
partijas.

Maroke neramumus organi
zuoja Prancūzijos komunistai, 
kurie buvo išvešti atgal Pran 
cūzijon.

— Užbaigtas diplomatinis 
incidentas tarp Urugvajaus ir 
Argentinos del Malvinų salų.

— Prez. Trumanas pasikal
bėjime su žurnalistais pareiš 
kė, kad gen. Mac Arthur 1950 
m. jau garantavo, kad Kinija 
neįsimaišys į Korėjos karą, 
ir kad karas praktiškai jau 
baigtas. Net buvo pasiūlęs 
vieną divizija pasiųsti Vokie
tijon. Amerika Korėjoj visuo
met vengė išplėsti frontą. Su 
sitarti yra neįmanoma tik del 
komunistų užsispyrimo.

— šiais metais Braziljos 
biudžetas bus suvestas su 11 
bilijonų 252 milijonais nuosto 
lių.

= Registrado no C.R.C. sob • n.* 551 ==.

i AVENIDA ZELINA, 749 — VILA ZELINA —- S. PAULO Į

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

HORÁRIO das

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

8 às 19 horas.
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REIKIA BALDŲ? KREIPKIS Į TAUTIEČIO
J. L. GalinsKas Ltda.

BALDŲ SANDĖLĮ.
.4 V. DR. GIACAGLINI, 71-C — V. ALPINA.

1952| 

pirmininkasi8rao''rTihii%W 
finansams sustiprinti siūlo šias 
priemones: 1. Gauti paskolą 
iš užsienio būtinoms skoloms 
padengti. 2. Daryti griežtą at 
ranką importuojamų prekių, 
duodant pirmenybę žemės 
ūkio mašinoms. 3. Įvesti ga- 
zolinos racionavimą ir maišy 
ti mandžioką į miltus.

— Brazilijos - Portugalijos 
prekybos sutartį nepavyko 
sudaryti. Daug prekių, reika
lingų Kalėdų šventėms nega
lės importuoti Brazilijon del 
iš anksto reikalaujamo įveži
mui leidimo.

— Vakarų fronto vadas gen 
Ridgway pareiškė, kad rusai 
vakarų fronte turi 180 divizi
jų, neskaitant 60 divizijų sa
telitinių valstybių. Dabartinės 
sąjungininkų karo pajėgos 
nėra pakankamos užtikrinti 
vakarų Europai saugumą.

SKAITYK IR PLATINK 
«MÜSU LIETUVĄ»

— Federalinio Brazilijos 
parlamento finansų komisijos

AVENIDA DR. GIACAGLINI, 34-C — VILA ALPINA
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PRAÇA SÃO JOSÉ, 1 - V. ZELINA S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

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

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKĖJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.

nu 
nu
mi 
nu 
nu nu 
nu 
nu 
nu nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nu 
nn 
iiu Hll 
nu 
nu 
nu 
nu 
nn nu 
nu 
nu 
nu nu 
nu 
nu 
nu nu 
nu 
nn 
nu

6


	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00085
	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00086
	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00087
	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00088
	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00089
	1952-nr50-MUSU-LIETUVA-00090

